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Županova beseda

Spoštovane občanke,
spoštovani občani,
leto mandata, ki je izraz vaše volje, je
za nami. Znova smo v decembru, ki
ima svoj čar, ko se oziramo nazaj in
pogledujemo naprej. Tudi sam se želim v tokratnem razmišljanju dotakniti enega in drugega. Občino želim
za vse voditi po načelih gospodarnosti, kvalitetnih storitev in prijaznosti,
ki so nujne lastnosti, če hočemo napredovati.
Oktobrski zbori krajanov so nakazali drugačen pristop, predvsem pa sem
želel jasno sporočiti, da je občina odprta za vse. V iztekajočem se letu smo
skupaj prišli do dragocenih izkušenj,
ki nam bodo vodilo za naprej. Načrtovanje je namreč najpomembnejši
element vsakega ravnanja. Brez dobrega in natančnega načrta ter ravnanja tudi rezultat ne more biti uspešen,

kot bi si želeli. Žal se pri zaključevanju
projekta oskrbe Suhe krajine s pitno
vodo kaže veliko razkorakov, katerih
vpliv bomo še kako občutili v prihodnosti. O vsem tem smo zelo jasno
govorili na oktobrskih zborih, ki so
potekali po krajih naše občine. Vsem,
ki ste bili prisotni in ste sodelovali
na njih, se iskreno zahvaljujem, druge pa vabim, da se udeležite takšnih
srečanj, ki bodo sledila v prihodnosti.
Predlogi in pobude ter sleherno razmišljanje vsakega posameznika in posameznice so pomembni za vse nas kot
skupnost. Nekateri svoje razmišljanje
predstavljate javno, drugi pa raje uporabite kakšen drugi način. Vesel sem
vseh predlogov, zato je prav, da jih posredujete, kar še posebej poudarjam.
Občina je odprta vsak dan za vse, ki
imate kakršnokoli sporočilo, prošnjo,
pobudo …
Za namen zaključevanja projekta
oskrbe s pitno vodo smo se morali v
mesecu oktobru na seji občinskega
sveta dodatno zadolžiti za 1,5 milijona evrov. Neracionalno bi bilo namreč
sredstva, ki jih imamo na dosegu, izpustiti iz rok, saj bi v nasprotnem primeru zaključevanje operacije občino
stalo še več denarja. Na zborih sem
predstavljal, da je gradnja vodovoda
stala okoli 16,110 milijona evrov, 734 tisoč evrov pa je dodatno stala sočasna
gradnja, kar skupaj nanese približno
16,844 milijonov evrov. Med viri finan-

ciranja je 9,609 milijona evrov evropskih sredstev, 1,695 milijona slovenskih in 5,539 milijona občinskih. Vodovod se je gradil od leta 2014, samo
v letošnjem letu pa smo za njegova
poplačila glede na celotni projekt v
proračunu občine zagotovili večino
sredstev. Poudariti moram, da so vse
to sredstva za poplačilo primarnega
vodovodnega omrežja. Za dokončanje
vodovoda, s katerim bomo vodo tudi
dejansko pripeljali do uporabnikov,
bo treba zagotoviti še dodatne 4 milijone evrov za izgradnjo t. i. sekundarnih vodov.
Opravljeno delo v letošnjem letu in
misel, da skupaj zmoremo bolje, sta
spodbudi, s katerima se bomo lotili
tudi načrtov v letu 2020. Čaka nas veliko infrastrukturnih izzivov, pa tudi
nekaj posamičnih projektov, ki jih
bomo premaknili z »mrtve točke«.
S tem mislim predvsem na nekdanji kamnolom Klek, v katerega želimo umestiti gasilski poligon, ki bo za
Občino Žužemberk predstavljal novo
priložnost.
V času praznovanja in pričakovanja
novega leta želim vsem skupaj obilo
doživetij, ki nam bodo v spodbudo v
prihajajočem letu. Naj nam lepi trenutki polepšajo čas, zato vsem skupaj
že sedaj voščim vesele praznike in vso
srečo v novem letu 2020.
n Vaš župan Jože Papež

Spoštovane občanke in občani ter prijatelji Občine Žužemberk!
Z optimizmom, smelostjo, pogumom in veliko pozitivne energije vstopimo v leto 2020,
v katerem vam skupaj s sodelavci in sodelavkami občinske uprave in občinskega
sveta želim obilo zdravja ter poslovne in osebne sreče.
Župan Občine Žužemberk.
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Na zborih krajanov največ govora
o suhokranjskem vodovodu
Po daljšem času so v občini Žužemberk ponovno zaživeli zbori krajanov.
Od 14. do 18. oktobra so potekali v Ajdovcu, na Dvoru, v Hinjah, Šmihelu
in Žužemberku in na vseh skupaj je
bilo prisotnih več kot 200 udeležencev. Nekateri zbori so bili vsebinsko
zelo lokalno obarvani, kar je bil tudi
njihov namen, saj naj bi udeleženci
izpostavili lokalne predloge za izboljšave. Največ časa je bilo namenjenega
suhokrajnskemu vodovodu in aktivnostim, ki so potrebne v zvezi z njim.
Svoj pogled na projekt sta orisala tudi
predstavnika Komunale Novo mesto,
ki bo prevzela v upravljanje zgrajeni
sistem v naši občini. Na vprašanja
krajanov v zvezi z opravljanjem obveznih gospodarskih javnih služb je v
Ajdovcu, na Dvoru in v Hinjah odgovarjal direktor Komunale Novo mesto
gospod Gregor Klemenčič, v Šmihelu
in Žužemberku pa je Komunalo zastopal gospod Istok Zorko, vodja sektorja
vodooskrbe.
Direktor Gregor Klemenčič se je na
povabilo odzval z veseljem in poudaril, da si želi več takih interaktivnih
srečanj z uporabniki storitev Komunale Novo mesto. V uvodu je predstavil zakonske podlage, po katerih deluje
Komunala. Temeljni zakon, Zakon o
varstvu okolja, opredeljuje vrste obveznih gospodarskih javnih služb na
področju občin, med katere spadajo
tudi vodooskrba oziroma oskrba s pitno vodo, odvajanje odpadnih voda,
čiščenje odpadnih voda ter zbiranje
in odvoz odpadkov. Komunala izvaja dejavnosti v skladu z zakonodajo
na državni in občinski ravni. Način
določanja cen komunalnih storitev
opredeljujejo predpisi oziroma uredbe. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva
okolja določa način oblikovanja cen
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v vseh občinah na osnovi izdelanih
elaboratov.
Klemenčič je razložil, kako so sestavljene cena oziroma račun, ki ga gospodinjstva in pravne osebe prejmemo v plačilo, cena omrežnine in cena
storitve. Pri plačilu storitev je znesek
računa oskrbe z vodo sestavljen iz
omrežnine za vodo in vodarine, pri
kanalizaciji sta vključena odvajanje
in čiščenje, poleg tega plačamo še
zbiranje in odvoz odpadkov. Pojasnil
je, da je strošek omrežnine fiksen in
odvisen od vrste priključka, ki ga ima
posamezno gospodinjstvo, in od tega,
kakšna je vrednost omrežja v občini.
Omenjeno je pomembno, ker je investicija v suhokranjski vodovod velika
in bo po zgrajenih sekundarnih vodih
pa bo vrednost še višja, vsa investirana sredstva pa bo treba prek amortizacije vračunati v ceno omrežnine.
Celotno vrednost, ki je trenutno ocenjena na približno 20 milijonov evrov,
bo treba ob 5-odstotni amortizacijski
stopnji, razdeliti na število priključkov (v občini naj bi jih bilo okoli 1.500).
Območje občine je zelo veliko, redko
poseljeno, število priključkov na kilometer omrežja je daleč najmanjše
v naši regiji in posledica vsega tega je
cena, ki je v naši občini zato najvišja. To je tisti minus, ki pomeni višjo
ceno za občane Žužemberka. Klemenčič je poudaril, da pri izračunu tako
omrežnine kakor vodarine ne gre za
samovoljo Komunale, saj je cena storitev oblikovana na podlagi Uredbe, ki
natančno predpisuje izračun. V ceno
vode pa se poleg porabe štejejo tudi vsi
stroški, ki nastanejo od točke črpanja
do zadnjega uporabnika v občini.
Ravno zaradi vseh teh specifik je
ključnega pomena sodelovanja občine
s predstavniki Komunale, ki kot strokovnjaki vedo, kako vse te vsebine potekajo. Direktor je poudaril, da je bila
v preteklosti, predvsem v vsem času
priprave projekta, oskrba Suhe krajine s pitno vodo slaba. Glede na vsa
dogajanja meni, da bi se dalo projekt
optimizirati, da bi lahko dosegli enak
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učinek (priklop vseh uporabnikov na
pitno vodo) za bistveno manjši denar, če bi bila Komunala kot strokovno služba vključena v projekt. V projekt je bila Komunala vključena šele
v zadnjih mesecih, ko se investicija
zaključuje in je treba novo omrežje
in nove objekte prevezati na obstoječe
omrežje, da bo sistem začel delovati.
To je eden od pomembnih elementov pred pričetkom uporabe, zato je
zelo pomembno, da upravljalec pozna novi sistem. Najslabše bi bilo, če
bi se po taki investiciji na omrežju
pojavile napake, ki bi povzročile dodatne stroške ter slabo voljo pri uporabnikih. Naloga Komunale je, da se
pripelje voda do vseh uporabnikov s
čim manj težav.
Po obrazložitvi cene je Klemenčič povedal, da so se v naši občini zneski za
plačilo storitev Komunale v avgustu
zvišali. Komunala je višino cene določila na podlagi izračuna z elaboratom in jih dala v potrditev občini. Od
leta 2014 do letos je bila v občini cena
korigirana samo enkrat – v letu 2016,
ko sta se voda in omrežnina povečali za 5 odstotkov. V vseh teh letih so
se cene tudi zaradi investicij v infrastrukturo (med drugim za odvajanje
in čiščenje odpadne vode) nenehno
povečevale. Ker se v teh letih cena ni
povečevala, je bil zdaj potreben večji
dvig. Če tega ne bi naredili letos, bi bile
ob vključitvi suhokranjskega vodovoda cene tako visoke, da občinski proračun ne bi prenesel subvencij vsem
gospodinjstvom do polne cene. Subvencija jo po Uredbi razlika med polno
lastno ceno in ceno na položnici. Če je
cena za kubični meter prodane vode
v občini v letu 2019 znašala 2 evra, s
položnico pa je bil zaračunan 1 evro,
je bil znesek subvencije, ki ga je morala prispevati občina za vsak kubični meter prodane vode iz proračuna, 1
evro. Tako si lahko sami izračunamo,
koliko mora občina iz proračuna dodatno plačati za porabljen kubik vode
vsakega gospodinjstva. Subvencije so
v občini dosegle takšno vrednost, da
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Predstavitev Tomaža Hrastarja, direktorja
Občinske uprave Občine Žužemberk

S 1. julijem 2019 je mesto direktorja Občinske uprave Občine Žužemberk prevzel Tomaž Hrastar, univ.
dipl. teol. iz Novega mesta, ki je bil pred tem 15 let zaposlen na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V tem času je že dodobra spoznal občino, občane in vse izzive, ki jih ima pred seboj Občina Žužemberk.
Povejte nam kaj o sebi.
Zmeraj je najtežje govoriti o sebi,
najlepše pa je biti med dobrimi in iskrenimi ljudmi. Vesel sem, da sem po
petnajstih letih dela v Ljubljani pristal
v Občini Žužemberk, ki ima ponuditi
toliko lepega in kjer so doma prisrčni
in delovni ljudje.
niti amortizacija, ki je namenjena za
vlaganje v obstoječe omrežje, ni bila
dovolj za njihovo pokrivanje, zato je
morala občina iz proračuna zagotavljati dodatna sredstva, kar pomeni,
da ni sredstev za vlaganje v obstoječo
infrastrukturo. Klemenčič je poudaril,
da je zato pomembno cene usklajevati sproti, sicer je lahko za občino na
dolgi rok to velika težava, za uporabnike pa je postopno višanje cene manj
»boleče«. Letošnji dvig cen je bil nujen
in pravilen. V danem trenutku gre za
pogumno ravnanje župana, s čimer
si gotovo ni pridobil novih navijačev,
je pa naredil pomembno dejanje, ki
bi ga bilo treba izvesti že prej in tako
zagotoviti gospodarno ravnanje z viri
in sredstvi.
Do dviga cen sicer ni prišlo le v občini Žužemberk, cene so se dvignile
v vseh osmih občinah, za katere je
pristojna Komunala Novo mesto, in
to pri vseh dejavnostih – pri oskrbi z
vodo, odvajanju, čiščenju in odvozu
odpadkov.
Komunala zagotavlja pomoč in sodeluje pri aktivaciji suhokranjskega
vodovoda. Pomembno je, da se za popoln izkoristek projekta zagotovi še
izgradnja sekundarnih vodov in da
občinska uprava to poskusi izpeljati
čim hitreje na najboljši možni način.
Projekt je bil financiran s kohezij6 ZIMA 2019

skimi sredstvi, vendar to še ne pomeni, da nam je bil ta denar podarjen.
Denar, ki ga pridobiš na ta način, je
po mnenju direktorja Klemenčiča zelo
drag, saj je treba na koncu vedno izpolniti pogoje, ne le za pridobivanje,
temveč tudi za porabo denarja ter
nadaljnje ravnanje z investicijo. Poudaril je, da je veliko občin v Sloveniji
pridobilo evropska sredstva, brez katerih investicij sicer ne bi bilo. Dejstvo
pa je, da na koncu vedno pride račun
in da je od vseh pridobljenih milijonov treba plačati amortizacijo. Zato
sta pomembna pravilno načrtovanje
ter skrbno, kvalitetno in čim cenejše izvajanje. Po njegovem mnenju bo
torej projekt uspešen, če na vodovodu
v naslednjih 30 do 50 letih ne bo večjih okvar; če pa bi se izgradnja izkazala za slabo, se bo to izrazilo tudi v
ceni, saj bo poleg amortizacije treba
ceno povišati še za stroške sanacije
in vzdrževanja.
Ključne težave pri oskrbi občine s pitno vodo predstavljajo Ajdovska planota, ki je še brez vode, velika (polovična)
vodna izguba zaradi starega omrežja
ter kupovanje glavnine vode v občini
Kočevje. Projekt ne bo spremenil nekaterih dejstev, saj bo treba vodo še naprej kupovati v Kočevju, kar je še ena
slaba lastnost kohezije, ki za izvedbo
projektov zahteva velikost. Ena, dve

ali tri občine so za kohezijo premajhne. Projekt je bil načrtovan tako, da je
vanj vključena tudi občina Kočevje, iz
katere bo treba kupovati vodo za celotno, visoko ceno. Najcenejša je lastna
voda oziroma voda istega upravljalca, v primeru občine Žužemberk je to
voda v upravljanju Komunale Novo
mesto. Direktor je poudaril, da je pred
vsemi zato izziv, kako v občini doseči
samooskrbo z vodo. Z zaključkom vodovoda skrbi ne bo konec, prav tako
pa bo treba še veliko vodovoda obnoviti in poskrbeti za zmanjšanje vodnih
izgub v omrežju.
Na koncu je direktor je izpostavil še
eno področje, kjer bi se z aktivnostjo
občanov cene storitev lahko znižale
– ločevanje odpadkov. Treba bo okrepiti zavest, da je ločevanje odpadkov
pomembno, saj je prav z ločevanjem
mogoče zagotavljati cenejše storitve.
Poudaril je, da je individualni sistem
zbiranja in odvoza odpadkov drag. Namen Komunale pa je dvigovati kvaliteto storitev in zniževati ceno. Področje
odvoza odpadkov je specifično, trenutno pa so cene pri nas najnižje v Sloveniji, kar kaže tako na učinkovitost
pri cenah kakor pri količini ločevanja,
vendar bi si želeli, da bi bila v prihodnosti učinkovitost še večja.
n Vesna Može
Foto: Vesna Može in Tomaž Hrastar

Kako se počutite v novem delovnem
okolju?
Jutranja vožnja v službo me pomirja, saj ne poteka več po avtocesti, popoldanska pot domov pa je polna vtisov o tistem, kar se je zgodilo. Novo
delovno okolje me je gotovo razbremenilo naporne vožnje in čakanja v
cestnih zastojih ter mi dalo priložnost
za delo na konkretnem, lokalnem področju. Glede na prednosti, ki sem jih
deležen z novim delovnim mestom,
se vsekakor počutim več kot odlično.
Katere so vaše najpomembnejše naloge in kakšna je vaša vizija občinske uprave in občine?
Ljudje smo radi zadovoljni, sprejeti, pohvaljeni. Za občinsko upravo
si želim, da bi bili tako njeni delavci
kakor tudi uporabniki zadovoljni, da
bi sprejemali drug drugega in da bi
delali tako zavzeto in dobro, da tudi
pohval ne bi manjkalo. Ustrežljivost
in umirjenost sta gotovo tisti dve vrlini, ki sta najboljši smerokaz na poti
k moji viziji.
Mogoče kaj pogrešate?
Morda bom tudi kaj pogrešal, vendar trenutno še nisem prišel do točke, ko bi lahko jasno povedal, kaj točno pogrešam. Svet smo ljudje in v

tem svetu je polno vsega. Pogrešanje
je lahko zelo subjektivno presojanje,
ki ne izraža nujno tega, kar se dejansko pogreša.
Kaj bi želeli sporočiti našim občanom in občankam?

Vsak je vedno dobrodošel v prostorih
občine. V največje zadovoljstvo so zadovoljni občani, zato se je za vsakega
posameznika vedno treba potruditi v
največji možni meri.
n Vlado Kostevc
Foto: osebni arhiv
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Uredništvo Suhokranjskih poti
je prevzela Vesna Može

Po odstopu dolgoletnega in prvega urednika Suhokranjskih poti Slavka Mirtiča v septembru je bila
oktobra na seji občinskega sveta za odgovorno urednico imenovana Vesna Može z Dvora, ki jo poznamo predvsem kot predsednico Kulturnega društva Dvor. Nova urednica povezuje in pospešuje
družbeno življenje v kraju, njeno delo pa se bo odslej odražalo tudi v Suhokranjskih poteh.
Kaj lahko poveste o sebi?
Sem Dvorjanka z veliko pozitivne
energije in z željo po ustvarjanju dobrih, lepih … stvari, ki oblikujejo mozaik življenja v kraju, kjer živimo, v
občini Žužemberk.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem
svojemu predhodniku Slavku Mirtiču za dolgoletno delo in ustvarjanje
Suhokranjskih poti.
Kako vidite razvoj Suhokranjskih
poti?
Številka glasila, ki je danes pred
nami, nima drugačne oblike, drugačne vsebine, saj nečesa, kar je delovalo
leta, nima smisla spreminjati čez noč.
Sprememb se bomo skupaj z uredniškim odborom lotevali postopno in
premišljeno.
Suhokranjske poti so občinsko glasilo, ki ga financira občina. Zato bo
nekaj strani, tako kot doslej, namenjeno županu in občinski upravi, da
predstavita svoje aktivnosti in opravljeno delo, dileme in pobude. Kot zrcalo dogajanja v naši občini bodo v
glasilu zajeti dogodki, o katerih poročajo učenci, učenke in učitelji obeh
osnovnih šol z vrtcema in podružnicami, ter dogodki, ki jih organizirajo
društva v občini. Želim si, da bi bili
predstavljeni dogodki iz vseh krajev v
občini in da bi prispevke o njih pisali
tisti, ki dogodke soustvarjajo.
Vsi ljudje v občini smo pomembni,
vsakdo zanjo kaj naredi. Zato je prav,
da ob posebnih priložnostih v intervjujih predstavimo posameznike in
posameznice, ki s svojimi dejanji izstopajo.
Suhokranjske poti bodo vključevale
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Dejavnosti na področju okolja
in prostora v Občini Žužemberk
Na začetku oktobra je Občina Žužemberk v postopku Sprememb in
dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Žužemberk
(SD OPN-2) na podlagi pridobljenih
smernic Osnutek SD OPN-2, izdelan
v skladu s Pravilnikom o vsebini,
obliki in načinu priprave občinskega
prostorskega načrta ter pogojih za
določitev območij sanacij razpršene
gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07
in 61/17 – ZUreP-2) poslala v presojo
in izdajo prvega mnenja vsem nosilcem urejanja prostora. V zakonskem
roku enega meseca je na vlogo za

pridobitev prvega mnenja odgovorilo
le 8 od 27 nosilcev urejanja prostora,
po roku, v novembru pa je odgovorilo
še 7 nosilcev. Zato je Občina Žužemberk preostalim nosilcem urejanja
prostora poslala opomnik za odgovor
na vlogo za izdajo prvega mnenja.
Posebno pomemben je odgovor Direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
saj brez njihovega mnenja sprememba namenske rabe iz kmetijskega zemljišča v stavbno ni mogoča. Prav
tako pa je pomembna odločba Sektorja
za strateško presojo vplivov na okolje
na Direktoratu za okolje pri Ministr-

n mag. Samo Jakljič,
višji svetovalec za okolje,
prostor in urbanistično
načrtovanje ter
premoženjsko pravne
zadeve, občinska uprava
Občine Žužemberk
Foto: V. Kostevc

stvu za okolje in prostor, saj bo iz nje
jasno, ali bo za izvedbo SD OPN-2 treba izvesti postopek celovite presoje
vplivov na okolje (CPVO), kar bo občutno podražilo in podaljšalo postopek
Sprememb in dopolnitev (SD OPN-2).

Spominska slovesnost na Cviblju

tudi poučne vsebine ter nasvete strok
in služb, ki so pomembne in izboljšujejo kvaliteto bivanja v občini.
Razmišljamo tudi o križanki, morda
sudokuju, drugih nagradnih vprašanjih in še čem. Idej je veliko in z malimi koraki se lahko daleč pride.
Kakšno je vaše sporočilo bralstvu?
Želim vam prijetno branje 76. številke Suhokranjskih poti. Kar je dobrega, pohvalite, kar je slabega, povejte.
Svoje prispevke pa pošljite na elek-

tronski naslov: suhokranjske.poti@
gmail.com.
Na koncu še moja iskrena želja za
vse nas. Naj bodo prihajajoči prazniki polni topline, ljubezni in sreče, veselja in smeha. Spomnimo se oseb, ki
jim bomo s kančkom svoje pozornosti
ogreli srce …
Želim vam miren in blagoslovljen
božič. Leto 2020 pa naj prinese srečo,
zdravje in osebno zadovoljstvo.
n Tomaž Hrastar
Foto: osebni arhiv

V soboto, 19. oktobra 2019, je na Cviblju potekala spominska slovesnost,
na kateri smo se poklonili več kot tisoč žrtvam fašizma in nacizma, ki so
na območju Suhe krajine dale življenje za svobodo. Ob spomeniku se je
zbrala množica ljudi, med katerimi so
bili tudi veleposlaniki in predstavniki
veleposlaništev, častna četa Slovenske
vojske, praporščaki in spominska partizanska četa, ki so počastili spomin
na padle, aktiviste OF, slovenske partizane in druge borce iz republik nekdanje Jugoslavije, Avstrije, Belorusije,
Češke, Italije, Litve, Madžarske, Rusije, Ukrajine.
Nagovor v čast padlim junakom je
imel župan občine Žužemberk Jože
Papež, slavnostni govornik pa je bil
obrambni minister RS Karl Erjavec.
Oba sta poudarila pomen zavedanja o
preteklih dogodkih, ki so krojili našo
zgodovino, saj narod, ki ne pozna svoje preteklosti, nima prihodnosti. Prav
prihodnost pa je tista, za katero so pa-

dli dali svoja življenja. Njim v čast so
oba govornika in drugi gostje k spomeniku položili spominske vence.
Dogodek so s kulturnim programom
obogatili orkester Slovenske vojske,
pevski zbor Lopar iz Kopra pod vodstvom Vladislava Korošca, pevka Marjetka Popovska, recitatorke Marija

Travnik, Žana Longar, Lana Štrasberger, Neža Novak ter Klavdija Maver,
ki jih je za nastop pripravila Nataša
Škrbe, ter Vesna Zarabec in Vid Čopi.
Slovesnost je vodila Petra Šinkovec.
n Vesna Može
Foto: Vesna Može
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Leto dni po volitvah.
Se je v naši občini kaj spremenilo? Veliko.
Po letu dni od volitev sem se vprašal, kaj se je v tem času v naši občini
spremenilo. Odgovor se mi je izpisal
kar sam od sebe – veliko. Kot občinski
svetnik se srečujem z občankami in
občani in v pogovorih z njimi imam
vtis, da so naši medsebojni odnosi
bolj sproščeni in prijaznejši. Da prikrit strah, nezaupanje in dvom izginjajo iz našega vsakdana. Da je delitev na naše in vaše le še pozabljena
zapuščina iz naše ne tako daljne preteklosti, iz časa, odkar imamo svojo
občino.
V naši občini se je v mandatih 2010–
2014 in 2014–2018 dogajalo marsikaj
krivičnega in nepoštenega do določenega kroga občank in občanov. Več
kot deset let sem v Suhokranjskih poteh bral o zaviralcih razvoja, ovaduhih
in prijaviteljih, ki onemogočajo, da bi
se v občini naredilo več, kot se je. »Če
poveš dovolj veliko laž in jo neprestano ponavljaš, ji bodo ljudje sčasoma
verjeli,« je znano navodilo, in to naj bi
se dogajalo v naši občini zadnjih deset
let. Večina občank in občanov pa naj
bi lažem in neresnicam tudi verjela.
Nekdo mi je v šali dejal: »Kot so nekoč Slovenci postavili spomenik Rudolfu Maistru, bo tudi Občina Žužemberk v parku pred občinsko stavbo čez
dvajset let postavila spomenik bivši
opoziciji.« Jože Zupančič, Albin Ljubo Jarc, Genovefa Maver, Franc Jarc,
mag. Jože Jenkole, Iztok Može in Darko Pucelj ne potrebujemo spomenika.
Dovolj nam je zavedanje, da je vse več
vas, občank in občanov, osveščenih ob
spoznanju, da smo vsa ta leta vse, kar
smo imeli povedati, povedali po resnici in da smo delali za dobro vseh nas.
Nihče od nas se ni osebno okoristil,
nihče od nas ni nikogar ovadil. Nihče
od nas ni nikogar prijavil inšpekcijam
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in nikoli nismo bili zaviralci razvoja
v občini. Zoper nas so vlagali kazenske ovadbe, nas tožili, hodili smo po
sodiščih, celo smejali so se nam in
potem se vprašaš – zakaj? Ker smo
nastavljali ogledalo takratni oblasti,
ker smo javno govorili resnico, ki je
bila za marsikoga boleča. Pa se nismo uklonili.
Opozarjali smo na napačne odločitve glede drage in ne dovolj premišljene gradnje vodovoda; posledice
bomo občani ob plačilu položnic čutili še najmanj štirideset let in pili
najdražjo vodo v Sloveniji. Opozarjali
smo na neprimerno lokacijo novega
vrtca, drage šolske prevoze, nezakonite postopke oddaje javnih naročil,
na to, da imata obe šoli s prehodom
k ogrevanju na lesno biomaso veliko
dražje ogrevanje, kot je bilo v času
ogrevanja na kurilno olje. In še bi
lahko našteval. Zaradi zavzemanja
za nižji komunalni prispevek za dobro vas, občank in občanov, smo se
morali po vloženi kazenski ovadbi zagovarjati na novomeškem sodišču, na
koncu pa smo bili oproščeni. Na sejo
občinskega sveta je prišla celo policija, kar je bil edinstven primer v Sloveniji. Pa se nismo uklonili.
Danes z dvignjeno glavo in pokončno hodimo okrog in lahko vsakomur
med vami, spoštovane občanke in cenjeni občani, brez sramu pogledamo
v oči. To je edino zadoščenje za naše
dolgoletno pošteno delo v občinskem
svetu v korist vseh nas, delo, za katerega nam ni treba postaviti spomenika, če se lahko pošalim.
Za konec še o tem, kar bi morali vedeti, pa vam niso povedali. Na zborih
občanov sem povedal, upoštevajoč
javno dostopne podatke, da je imela
Občina Žužemberk po lokalnih voli-

tvah na dan 1. 12. 2018 za 10.104.962,20
evra kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev (dolga), kar naj bi bilo za
približno dva cela povprečna letna
proračuna občine.
Kljub katastrofalnemu stanju občinskih financ je bilo v letu 2019 narejeno marsikaj. Asfaltirana je bila
cesta Boršt–Veliki Lipovec, sanirana
stavba podružnične šole v Šmihelu,
asfaltirana cesta skozi Lopato, potekajo aktivnosti za nadaljevanje ceste
skozi Dvor, pripravlja se razpis za
ureditev kompleksa dvorske železarne in še bi lahko našteval. V prazni
občinski blagajni kot »zapuščini« bivšega občinskega vodstva pa naj bi se
skrival tudi glavni vzrok, zakaj v letu
2019 občina ni objavila javnega razpisa za društva.
Naj se na koncu vrnem k naslovu
in k vprašanju, kako vidim dogajanje v naši občini leto dni po volitvah.
Z veseljem hodim na seje občinskega sveta. Z veseljem sem prisoten na
prireditvah v naši občini, če le imam
čas. Župan Jože Papež korektno vodi
seje občinskega sveta in vsaki svetnici in svetniku je dana možnost,
da aktivno sodelujemo v razpravah,
da postavljamo vprašanja, dajemo
pobude. In kar je najpomembnejše,
med sejami ni več čutiti napetosti v
zraku in umetno ustvarjenega medsebojnega sovraštva. Veseli me, da je
dejansko v tem letu, ki je za nami, v
naši občini prišlo do velikih pozitivnih sprememb in verjamem, da jih
bo z vsakim novim dnem še več. Toda
vsega se ne da spremeniti in narediti čez noč. Za to bo potrebnih še kar
nekaj časa, strpnosti in potrpljenja
nas vseh. Občina Žužemberk, po pravi poti naprej!
n Darko Pucelj, občinski svetnik

Slavnostna otvoritev ceste skozi Boršt
Ob zaključevanju projekta Oskrba s pitno vodo Suha krajina dobivajo novo podobo tudi naše ceste. Tako je bila
rekonstruirana cesta skozi Boršt, ki jo je predal namenu
župan Jože Papež skupaj z ministrom Iztokom Puričem,
izvajalcem del Dragom Muhičem ter domačinom Francem Štravsom.
Župan je 25. septembra 2019 z velikim veseljem pozdravil številno množico, ki se je zbrala kljub slabemu vremenu. »Z obnovo ceste smo odlašali, da smo lahko zagotovili
sredstva za celovito rekonstrukcijo, in ne samo za krpanje poškodovanih delov,« je dejal. Hkrati se je opravičil in
prosil za razumevanje zaradi povečanega prometa, ki ga
lokalno prebivalstvo pričakuje ob bližajoči se popolni zapori državne ceste Dvor–Soteska. Častno besedo je prevzel
minister za razvoj in evropsko kohezijo dr. Iztok Purič.

Prijazno je nagovoril zbrane in povedal, da se rad vrača v
Žužemberk. Obljubil je pomoč županu pri dokončanju vodovoda in pričetek rekonstrukcije Auerspergove železarne
na Dvoru. Kratko razlago o poteku del je dodal tudi direktor GPI Tehnika Drago Muhič ter pohvalil tako bivšega kot
zdajšnjega župana za pogum pri uresničevanju takšnega
projekta, kot je suhokrajinski vodovod.
Otvoritev je spremljal kulturni program, ki ga je povezovala Lili Hrovat. Z ubranim petjem sta dogodek popestrila
vokalna skupina Dvorjani in harmonikarica Valentina,
blagoslov pa je podelil domači župnik. Za prigrizek na cesti so poskrbele kmečke žene, župan pa je nato vse skupaj
povabil na pogostitev na posestvo Sončni gozd na Selih.
n Rok Zupančič, podžupan
Foto: Jadranka Meglen in Rok Zupančič

Uvedba elektronskega
bolniškega lista (eBOL)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pripravlja novo informacijsko rešitev za izdajo papirne listine
- Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela v elektronski
obliki (eBOL), ki bo omogočala postopno nadomestitev
papirne listine z elektronsko.
Z novembrom 2019 so pričeli eBOL postopoma izdajati
številni zdravniki. V obdobju do 1. 2. 2020 bodo še vedno

morali izdajati tudi papirne listine. Predvidoma od 1. februarja 2020 »zelenih« BOL bolniških listov ne bodo več
tiskali. Kadar bo to potrebno, bo zdravnik natisnil eBOL
na belem papirju velikosti formata A4.
Tako od 1. 2. 2020 ne bo več tiskanja bolniških listov. 		
		
n Vir: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
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POLICIJA SVETUJE POLICIJA SVETUJE POLICIJA SVETUJE POLICIJA SVETUJE POLICIJA SVETUJE POLICIJA SVETUJE
Od 4. septembra do 26. novembra 2019 je policijska postaja
Dolenjske Toplice na območju občine Žužemberk obravnavala 29 kaznivih dejanj:
6 tatvin,
5 velikih tatvin (vlomov),
8 poškodovanj tuje stvari,
1 neplačevanje preživnine,
3 grožnje,
1 ponareditev in uničenje poslovnih listin,
1 overitev lažne vsebine,
1 zlorabo osebnih podatkov,
2 kršitvi nedotakljivosti stanovanja,
1 povzročitev splošne nevarnosti.

na zunanji strani hiše namestite svetilke na senzor gibanja,
namestite alarmne naprave in video nadzor (danes so
alarmne naprave že zelo poceni),
svoj dom zaklepajte, tudi če greste samo na vrt ali k sosedu na kavo,
na vratih ne puščajte listkov z napisom »Pridem takoj«,
»Sem pri sosedi«, »Sem pri frizerju« (storilcu bo nekaj
minut vaše odsotnosti dovolj, da izvrši kaznivo dejanje),
ključev vhodnih vrat ne puščajte pod predpražnikom, v
cvetličnem lončku ali pod njim, pod okrasnim kamnom
… (storilec ve, kam mora pogledati, morda vas je pri skrivanju ključa celo opazoval).

Veseli december in alkohol v prometu

V prometu obravnavamo vedno več voznikov, ki vozijo pod
vplivom alkohola, in v decembru bomo izvedli več poostrenih nadzorov. O pitju alkohola tako navajamo nekaj
informacij:

Alkohol v telesu

Po zaužitju alkoholne pijače se alkohol porazdeli ter razgradi v vseh telesnih tekočinah, manjši del pa se ga izloči
skozi urin, znoj in izdihan zrak.

Kje so meje pitja

Cilj vlomov in tatvin so bili kontaktni ključi osebnega
avtomobila, pijača, kosilnica, zlatnina, denar, motorček
za peko odojka v kompletu s priborom, posoda z gorivom
in lovsko orožje.
Kazniva dejanja so bila storjena v naseljih Ajdovec, Dvor,
Klečet, Gornji in Dolnji Kot, Gornji Križ, Mali, Srednji in Veliki Lipovec, Lopata, Plešivica (Dvor), Sela pri Hinjah, Stavča vas, Sveti Peter, Žužemberk in Žvirče.
Ker na območju celotne države beležimo velik porast vlomov v stanovanjske objekte (predvsem v popoldanskem
in večernem času), vas ponovno opozarjamo na samozaščitne ukrepe v času vaše odsotnosti:
pustite prižgane luči,
pustite prižgan radijski ali TV sprejemnik,
če imate več vozil, naj eno ostane pred hišo ali prosite
soseda, naj parkira na vašem dvorišču,
prosite soseda, da se »sprehodi« okoli vašega doma,
praznite nabiralnik ali prosite soseda, da vzame vašo pošto (poln nabiralnik storilcu pove, da ni nikogar doma),
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Koliko gramov alkohola bo v naši krvi, je odvisno od telesne teže, spola, telesnih sposobnosti, navajenosti na alkohol, vrste alkoholne pijače, od tega, kaj smo jedli pred
pitjem ali med njim, kako smo pili (»eksanje« nima enakih posledic kot počasno pitje itd.). Podlaga za izračun sta
telesna teža in spol.
Primer 1
Moški, težak 80 kg, popije liter piva, v katerem je 40 gramov čistega alkohola. Približno 70 odstotkov telesne teže
so tekočine, na katere se porazdeli zaužiti alkohol, torej
se razdeli na 56 kg telesne teže. Če 40 gramov zaužitega
alkohola delimo s težo telesnih tekočin, dobimo stopnjo
koncentracije alkohola v krvi 0,71 gramov na kilogram krvi
ali 0,34 miligramov v litru izdihanega zraka.
Primer 2
Ženska, težka 60 kilogramov, prav tako popije liter piva. Pri
ženski tekočine predstavljajo le 60 odstotkov telesne teže,
torej 36 kilogramov. Če 40 gramov alkohola delimo s težo,
znaša ocena koncentracije alkohola v krvi 1,1 grama na kilogram krvi ali 0,52 miligramov v litru izdihanega zraka.

Koliko alkohola je v pijači
A

Količina

Alkoholna
stopnja pijače

Grami alkohola
v pijači

Pivo

0,50 l

4%

20 g

Vino

0,20 l

11 %

17 g

Liker

0,05 l

30 %

12 g

Žganje

0,05 l

40 %

16 g

Vir podatkov: policija in AVP.

Od pitja k pijanosti

Hitrost prehajanja alkohola v kri je odvisna predvsem
od vrste pijače in hrane, ki smo jo pojedli ob pitju. V
povprečju potrebuje telo dobre pol ure, da prideta v kri
približno dve tretjini zaužitega alkohola, ostanek pa v
nadaljnjih 60 do 70 minutah.

Koliko časa je alkohol v krvi

V povprečju se 0,07 miligrama v litru izdihanega zraka
(0,15 grama alkohola na kilogram krvi) razgrajuje eno
uro. Če ste imeli opolnoči 0,95 miligrama v litru izdihanega zraka (2 grama alkohola na kilogram krvi), boste ob 7. uri zjutraj na poti v službo imeli še vedno 0,48
miligrama v litru izdihanega zraka (1 gram alkohola
na kilogram krvi), dopoldne pa še vedno nad 0,24 miligrama v litru izdihanega zraka (0,5 grama) in boste
še vedno »nevarnost« v prometu.
Vozniki in voznice, vozite le trezni, posledice vožnje
pod vplivom alkohola ali drugih opojnih substanc so
lahko tragične!

Nova poslovalnica
Kmetijske
zadruge Trebnje v
Žužemberku

Kmetijska zadruga Trebnje bo v Žužemberku
zgradila novo poslovalnico. Gradnja naj bi se
na zemljišču ob bencinskem servisu Maxen v
industrijski coni začela decembra 2019 in se
zaključila do junija prihodnje leto.

Če pa želite, da pride vodja policijskega okoliša k vam
domov, ker ste postali žrtev kaznivega dejanja, potrebujete pomoč ali nasvet policije, imate na območju
vaše lokalne skupnosti konkretne varnostne probleme, želite predlagati ukrepe ali dejavnosti za izboljšanje varnosti v vašem okolju ali ker želite neformalni
razgovor, lahko pišete na elektronski naslov edvard.
kramar@policija.si.

Kmetijska zadruga trenutno v Žužemberku deluje na
dveh lokacijah, na Baragovi cesti in Grajskem trgu. V
novem, dvonadstropnem objektu bodo obe trgovini
združili. V pritličju bo samopostrežna trgovina z mesnico in skladiščem, v prvem nadstropju pa tehnična
trgovina in gostinski lokal s teraso. Ob objektu bosta
še veliko parkirišče ter pokrito skladišče za gradbeni in
kmetijski repromaterial.
Zemljišče je v lasti Mercatorja, od katerega so pridobili stavbno pravico, po izgradnji objekta pa nameravajo zemljišče tudi odkupiti. Investicija je ocenjena na
okoli 2,5 milijona evrov, okrog pol milijona evrov pa bo
stal še nakup zemljišča. Potrebna infrastruktura je v
bližini, zaradi ogrevanja s toplotno črpalko in sodobne
hladilne tehnike pa bodo namestili zmogljivejši električni kabel.
Dosedanja objekta namerava Kmetijska zadruga Trebnje prodati. Direktor Ludvik Jerman pravi, da je zanimanje predvsem za stavbo pri gradu, stavbo na Baragovi cesti pa bi bilo smiselno porušiti in razširiti stanovanjsko naselje.
Zadruga, druga največja v Sloveniji, posluje pozitivno
in ima 182 zaposlenih. Po izgradnji nove poslovalnice
bodo v Žužemberku verjetno odprli nova delovna mesta.

n Edvard Kramar, vodja policijskega okoliša

n Povzeto po Dolenjskem listu (30. 11. 2019).

Če opazite karkoli sumljivega, kar zmoti vaš mir in
občutek varnosti, osebo ali vozilo, ki ne »paše« v vašo
okolico, si zapomnite podrobnosti, zabeležite znamko in
registrsko številko vozila ter nemudoma obvestite policijsko postajo Dolenjske Toplice na telefonsko številko
07 384 38 90, elektronski naslov pp_dolenjske_toplice.punm@policija.si ali na številko 113.
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Spoznajte Nežko Primc

Intervju s častno občanko Občine
Žužemberk v letu 2019
Letošnje najvišje priznanje, naziv
častna občanka, je prejela Nežka
Primc z Dvora. Skromna in tiha, a
odločna in smela si je to priznanje
nedvomno zaslužila. Odlikujejo jo tudi
optimizem, odprtost in plemenitost
V utemeljitvi med drugim piše:
»V 21-letnem obstoju občine je delovala na gospodarskem, kulturnem in
športnem področju ter pri obnovi porušene cerkve in župnišča. S sposobnostjo, prodornostjo, močjo povezovanja,
prepričanostjo, da dela dobro za vse
in neomajno vero, je ustvarila trajne
vrednote, ki so zaznamovale njeno življenjsko pot.« Bila je aktivna v Krajevni
skupnosti Dvor, v Kulturnem društvu
Dvor, kjer je bila članica uredniškega
odbora glasila Fužina in kot občinska
svetnica bivše novomeške občine, kateri smo pripadali tudi Suhokranjci, je
bila zaslužna za obnovo državne ceste
Dvor – Soteska. Tudi sicer je za razvoj
Suhe krajine veliko naredila. V nadaljevanju utemeljitve še piše: »V letih
svoje jeseni si še vedno vzame čas in za
najmlajše, ki obiskujejo verouk, prenaša svoje znanje, izkušnje in navezanost
na domače kraje.«
Ga. Nežka, v čast mi je, da se lahko
pogovarjam z vami. Če sem iskrena,
moram priznati, da nisem poznala
vašega dela. Verjetno zato, ker se nikoli niste želeli izpostavljati.
Res je. Ko razmišljam o času, ki
sem ga preživljala zadnja desetletja,
se skoraj več ne spominjam, kaj vse
sem počela. Kar sem delala, sem vse
jemala kot dolžnost – delati za dobro
vseh nas.
Rada imam to našo Suho krajino. In
priznati moram tudi trdoživost ljudi,
ki živimo na tem koščku zemlje. Moj
oče je vedno dejal »uboge gmajne«. Če
14 ZIMA 2019

sem za kaj zaslužna, kar se je tedaj
naredilo v naših krajih, sem srečna.
Sama si ne pripisujem nobenih zaslug. Tudi izpostavljati se, si ne želim.
Priznam, da brez srčnosti ljudi, ki so
želeli napredek v Suhi krajini in so me
takrat podpirali ter usmerjali k pravilnemu ravnanju, ne bi bilo uspeha, saj
sem v politiko padla tako rekoč z neba.
Zavedala sem se odgovornosti in svojo izvolitev za svetnico v tedanji Občini
Novo mesto in kasneje v Žužemberku
jemala resno. Trudila sem se in pristojnim posredovala želje krajanov.
Še danes sem hvaležna ljudem na
Občini Novo mesto, posebno takratnemu županu, ki so prisluhnili potrebam suhokranjskih ljudi. Veliko se je
naredilo. Ne bom naštevala projektov,
saj ljudje to najbolje vedo.
Lahko za vse tiste, ki vas slabo poznamo, poveste, kdo je Nežka
Primc?
Rojena sem bila ob koncu vojne, leta
1945, v Žvirčah, čeprav je bil moj dom
v Hinjah. Bila sem osmi otrok kmeč-

ke družine. Zakaj v Žvirčah? Takrat so
se dogajale tiste najhujše stvari, ko ni
nihče več vedel, kam spada oz. komu
pripada. Ljudje so bili izmučeni od vojne. Prišli so partizani. Nihče ni vedel,
zakaj. Mama je bila tik pred porodom.
Iz vasi so izgnali ljudi in vas požgali;
tudi šolo, cerkev, narodni dom. Rodila sem se v Žvirčah tri dni po izgnanstvu. Kasneje smo bili pregnani tudi
od tam; v Struge. Tam so me na dan
svete Neže krstili, staro komaj štiri
dni. Starši so se bali, da ne bom preživela, zato je mama vztrajala, da me
čim hitreje krstijo. Kot begunci smo
se po nekaj dneh preselili k očetovim
sorodnikom v Kompolje, od koder smo
se v Hinje vrnili spomladi, leta 1947.
Vas je bila požgana in skoraj neprepoznavna. Oče je za silo pokril ostanke
zidu nad kletjo, kamor smo se nastanili. Kmalu po tem je mami zbolela in
ko sem bila stara osemnajst mesecev,
umrla. Stisko družine so prepoznali
dobri sorodniki in vaščani in počasi se je začela obnova doma. Večkrat
smo bili lačni kot siti. Ker je bila šola

v Hinjah požgana, je bil pouk začasno
organiziran v eni izmed hiš na Ratju.
Tja sem hodila dve leti, pozneje pa v
Osnovno šolo Prevole, ki so jo ravno
takrat začeli graditi. Šolanje sem nadaljevala n anižji gimnaziji v Kočevju.
Kakšna je bila vaša mladost?
Po gimnaziji sem želela postati učiteljica. Neka učiteljica iz osnovne šole,
je name naredila tako močan vtis, da
je ta poklic zame postal svet. A žal ni
bilo denarja, da bi oče plačeval internat v Novem mestu. Sčasoma sem
za določen čas dobila službo pomožne uslužbenke na matičnem uradu
v Hinjah. Opravila sem administrativni tečaj in zaposlila pri PTT podjetju Novo mesto. Ob delu sem naredila srednjo šolo in postala PTT tehnica.
Delala sem na več poštah, ko se mi je
ponudila priložnost za stalno delovno mesto – upravnica pošte na Dvoru.
Česa se iz svojega mladostnega obdobja najbolj spominjate?
Hm, moja mladost! Ker smo ravno v adventu, času pričakovanja, se
rada spominjam božičnih večerov iz
otroštva. Kot balzam in kadilo so ti
spomini! Bili so trdi časi, živali smo v
pomanjkanju, a je bilo vendar toliko
veselja, toliko blaženosti. Polno lepote in sreče. Ki jo ne najdeš v materialnih dobrinah.
Že v začetku adventa smo nabirali
mah za jaslice, smolo iz smrekovega
lubja, da smo na sveti večer pokadili in pokropili hišo ter živali v hlevu.
Ko je v zvoniku zadonel večerni AVE,
smo se zbrali ob krušni peči, pokleknili in zbrano molili rožni venec. Toliko skrivnostnega in svetega je bilo v
teh večerih, toliko veselja …, čeprav v
uboštvu in pomanjkanju. Večer smo
sklenili s pesmijo ob krompirju, pečenem v krušni peči. Kruha nismo smeli
načeti; bil je pripravljen za sveti dan.

Kljub temu da je v meni še vedno tlela želja po učiteljskem poklicu, sem po
sili razmer morala sprejeti, kar mi je
bilo usojeno. Vživela sem se v poklic in
kmalu spoznala, da me delo z ljudmi
bogati, čeprav je bilo včasih tudi stresno. Vedno sem skušala biti strpna,
potrpežljiva in predvsem diskretna.
Mislim, da so mi ljudje zaupali. S sodelavci pa smo se itak lepo razumeli, tako da so nam v upravi rekli kar
»homogeni dvorski kolektiv«, (Smeh,)
Kako ste zašli v politiko?
Povedati moram, da so na našo pošto prihajali tudi ljudje iz drugih krajev. Med njimi tudi dr. Leopold Kocutar. Bilo je pred letom 1990, ko je bilo
tako slovensko kot evropsko politično
prizorišče močno razburkano. Povsod
je bilo čutiti procese demokratizacije. Ni bilo pravega miru, vse je vrelo. Spraševali smo se, kaj bo. Doktor
Kocutar, ki je imel v nekdanji Občini
Novo mesto pomembno funkcijo, mislim, da je bil predsednik združenega
dela, me je navdušil za politiko.

mokratov dali na deveto mesto. Rekla
sem si: Pa grem. Vsak glas, ki ga dobim, bo za stranko dobrodošel. Saj izvoljena pa tako ne bom. Pa sem bila.
Postalo me je kar malo strah. Služba,
družina … Le kako bo šlo? Zavedala
sem se odgovornosti, ki so mi jo zaupali volivci. Potrebno se je bilo odločiti in svoje interese odriniti na stran.
V Občinskem setu sem bila še v odboru za lokalno samoupravo in komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Tudi v novi Občini
Žužemberk sem bila na začetku kot
svetnica v teh odborih.

Ali lahko naštejete vse funkcije, ki
ste jih imeli?
Na tistih demokratičnih volitvah so
me na listi Slovenskih krščanskih de-

V službi in po njej ste delali z ljudmi.
Delati z ljudmi je včasih stresno.
Kako ste se znašli?
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Prebrala sem, da ste želeli postati
učiteljica, kar vam je na svojstven
način tudi uspelo, čeprav šele v
zrelih letih. Že zelo dolgo namreč
učite verouk. Povejte še o teh izkušnjah.
Res je. Ko se je začela v Žužemberku
graditi cerkev, je imel moj mož Jože
to srečo, da je bil na gradbišču delovodja. Takratni župnik, g. Povirk, ki je
bil duša te gradnje in je nosil najtežja
bremena obnove, me je povabil, da bi
učila verouk. Znašla sem se pred velikim izzivom glede teološkega znanja
in časa. Globoko v sebi sem začutila,
da me nekaj kliče. Sestra Krista, ki je
vodila pevske zbore, mi je prinesla
priročnik o katehezi. Ko sem ga študirala, sem vedela, da je to tisto, kar
iščem. Pri uršulinkah v Ljubljani sem
se vpisala v seminarje Kateheze Dobrega pastirja. Uspešno sem zaključila dve stopnji, kar mi je koristilo pri
poučevanju. Istočasno sem obiskovala teološko pastoralno šolo in jo tudi
uspešno zaključila.
Prosti čas je zelo nedefiniran pojem.
Ga imate kaj? Kako ga porabite?
Prostega časa imamo toliko, kolikor
si ga vzamemo. Zame je prosti čas, ko
lahko počnem stvari, ki me pomirjajo.
Če sedem za šivalni stroj, se na poseben način razvedrim. Rada vzamem
v roko dobro knjigo in če le morem,
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grem k maši. Z Bogom se lahko pogovorim prav vse, tako kot z najboljšim
prijateljem. Ni treba moliti dolgih molitev, on jih ne meri z metri. Dovolj je,
da se mu prepustimo z vsemi težavami in radostmi. Ve, kaj potrebujemo.
To je moj najbolj dragocen prosti čas.
Gospa Nežka, vem, da ste to že nekajkrat povedali, a mene vseeno
zanima, kakšen je občutek biti častni občan?
Na to vprašanje težko odgovorim.
Če bi lahko priznanje delila s tistimi,
ki so mi omogočili, da sem v tem poslanstvu lahko po svojih močeh naredila kaj dobrega, bi te občutke iskreno
delila z vami.
Vsaka nagrada človeka izpostavi in
ga postavi pod drobnogled javnnosti. Kako so Vas »dan potem« sprejeli sosedje, krajani, prijatelji …?
Prav ste rekli. Vsaka nagrada človeka postavi pod drobnogled javnosti.
Tega sem si najmanj želela. Še manj
pa kakršne koli časti. Prepričana pa
sem; če misliš iskreno in delaš dobro
za vse, se to obrestuje in se za prihodnost ni treba bati.
Vaše delo je prepleteno z vero. Vero
v človeka in vero v Boga. Kaj vam
pomeni vera?
Če je Bog na prvem mestu, je vse na

prvem mestu. Bog je ljubezen. Prave,
globoke, nesebične ljubezni se lahko naučimo samo od učlovečenega
Boga, ki nas uči ljubezni z zgledom, s
svojim rojstvom v revnem hlevčku, z
neizmernim trpljenjem in smrtjo na
križu. Kako so prikrajšani ljudje, ki
ne poznajo Boga, ki ne vedo za božič.
Čeprav imajo vse materialne dobrine
sveta, so njihova srca mrzla, prazna
… so razočarani.
Kje si polnite baterije, od kod črpate
moč in energijo, ki jo potrebujete
za vaše še vedno polno vsakdanje
življenje?
V vsakega človeka se kdaj pritihotapi
huda suša ali tema. Tudi meni se to
kdaj zgodi. Takrat pošepetam z Njim.
Vem, da je ljubezen.
Katera je vaša največja želja za prihodnost?
Ne vem, koliko časa mi je še namenil Bog. Vsekakor pa želim napisati
vsaj še kakšno stran svoje knjige življenja. Ko pa bo čas potekel, želim biti
pripravljena na njegov prihod.
Z gospo Nežko bi se še in še pogovarjala, še in še poslušala njen tihi žametni glas. A čas je neusmiljen. Vedno
priganja. Vsekakor se bova še srečali
in poklepetali.
n Magda Kastelic Hočevar

Planinska skupina Dvor
v Kamniško-Savinjskih Alpah

Zadnjo septembrsko nedeljo, 29. 9. 2019, ko je bila že večina grozdja v kleteh, smo se v planinski skupini Dvor na hitro dogovorili in organizirali za vzpon v visokogorje, saj je bil to zadnji dan z odprtimi planinskimi kočami v podaljšani poletni sezoni.
Tokrat je naš idejni vodja izbral Kamniško-Savinjske Alpe
z izhodiščem v Logarski dolini, kamor smo se zaradi oddaljenosti odpeljali v zgodnjih jutranjih urah. Zbralo se
nas je 26 večinoma kar izkušenih in uhojenih planincev.
Z Dvora smo do izhodišča prispeli po slabih treh urah vožnje, med drugim čez Luče, ki so se letos kot drugo sloven16 ZIMA 2019

sko naselje pridružile mreži gorniških vasi Evrope. Poleg
vasi je naše zanimanje zbudila tudi razmeroma ozka cesta, ki je takšna vedno in ne zgolj začasno, kot je pri nas
ob vzdrževalnih in investicijskih delih.
V običajno zelo množično obiskani Logarski dolini, eni
najlepših ledeniških dolin v Evropi, smo bili po nočnem

dežju in jutranjem rosenju skoraj edini
obiskovalci. Ne glede na kisel začetek dneva smo se odpravili proti našim ciljem z
zaupanjem v vremensko napoved, ki je
obetala vsaj nekaj sonca. Usmerili smo se
proti slapu Rinka, ki je z 90 metrov padca
največji in tudi najbolj obiskan slap v tem
delu Slovenije. Nato smo začeli vzpon na
prvi vrh, Okrešelj, ki smo ga osvojili po
dobri uri hoje. V Frischaufovem domu na
Okrešlju (1396 m), ki je obdan z vrhovi Mrzle gore, Štajerske Rinke, Križa in Turske
gore, smo si privoščili postanek za zajtrk.
Nadaljevali smo proti Kamniškemu sedlu. Zložna pot je počasi prešla v steno, ki
je dobro varovana, vendar na nekaterih
mestih izpostavljena padajočemu kamenju, zato smo si glave zaščitili s čeladami. Ker so bile skale še vedno zelo mokre,
okrepil pa se je tudi veter, previdnost ni
bila odveč. Po osvojitvi grebena se je pet
planincev odločilo še za vzpon na Brano,
drugi po smo se zaradi vetra in z meglo
obdanega vrha raje odpravili v prijetno
toplo Kamniško kočo. Naš postanek je bil
kar precej dolg, saj smo počakali kolege
in kolegico, ki so se odpravili na Brano.
Megla na vrhu se je za nekaj trenutkov
celo umaknila, zato so bili toliko bolj zadovoljni.
Skupaj smo se opravili v dolino, in sicer na drugo stran, v Kamniško Bistrico.
Zaradi vetra smo se kar hitro spuščali,
da smo čim prej prišli v zavetje gozda, pa
tudi relativno strma pot omogoča hiter
spust, trije med nami pa so ga še pospešili
s spustom po melišču. Nekateri zelo hitro,
drugi malce počasneje, še vedno pa precej prej kot po planinskih oznakah, smo
prispeli do doma v Kamniški Bistrici, kjer
smo zaključili pohodniški del naše ture.
Sledila je vožnja domov, ki je bila precej krajša kot zjutraj. Pravi zaključek pa
je bil na Dvoru, kamor smo prispeli ravno
ob začetku tekme naših odbojkarjev. Nekateri so ostali v »navijaški coni«, drugi
pa smo se poslovili od ljubiteljev Svetega
Petra, kot si včasih rečejo člani planinske
skupine Dvor. In na Petru se prej ali slej
spet vidimo.
n Valerija Vidmar
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las podobne, tudi križišča so enaka,
drevesa in skale ob poti so vse enake
barve in če z mislimi malo odplavaš
v svet domišljije, se lahko prav kmalu izgubiš in se iz zasanjanosti zbudiš
v Trdinovi »gluhi lozi«. A nam se to ni
zgodilo, saj smo bili tu že šestič.
Iz gozdnega labirinta smo prišli pred
Arčelco in najprej po cesti, potem pa
čez travnik prikorakali do Podšumberka. Tu sta nas pričakala domačina in nam ponudila domače žganje.
Našo »Drveno« smo že slutili prav blizu, toda ko smo jo zagledali, je Vlado
našo kolono obrnil navkreber proti
gradu Šumberk. Tisti, ki smo bili deležni okrepčila, smo mu sledili, nekaj
pa jih je premamil občutek tople sobe

Šesti Martinov pohod
od Žužemberka do Šumberka

Enajstega novembra goduje sveti Martin, zaščitnik vinogradnikov. V Turističnem društvu Suha krajina imamo nekaj vinarjev pa tudi nekaj članov, ki so ljubitelji vinske trte in grozdja, seveda, dokler smemo tudi sadežem samorodnice reči grozdje. Iz te trdožive, nezahtevne in hvaležne rastline
z izjemno voljo po življenju ne smemo več pridelovati vina, ampak neki blagi alkoholni napitek, ki
»gospodi« ne diši. Baje smo od tega napitka tudi »hamlasti«, pa karkoli že to pomeni. Vendar se časi
spreminjajo in šmarnica je vedno bolj iskana pijača.
Martinovanje pa je velik praznik vseh,
tudi tistih, ki vina ne uživajo. Ker med
nami ni veliko vinogradnikov, smo
se pred šestimi leti odločili za pohod
mimo vinskih goric, po naši deželi, z
gradu na grad. Za izhodišče smo izbrali Žužemberk, za konec pa grad
Šumberk, z zaključkom v »Drveni«,
kot okrepčevalnici pravijo domačini.
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Kaj bi brez gasilcev, ki vsako leto poskrbijo za povratek do izhodišča! Približno polovica sodelujočih pa se odloči vrniti peš in končati v Žužemberku na razstavi potic, ki jo vsako leto
pripravijo članice Kmečkih žena Suha
krajina – Žužemberk.
Letos se nas je zbralo 40 pohodnikov
in pohodnic z več koncev Slovenije. Po

nagovoru predsednika TD Suha krajina Vlada Kostevca smo krenili proti
Cviblju in pri spomeniku padlim borcem izvedeli nekaj o naši zgodovini,
zložili zimske bunde v nahrbtnike in
nadaljevali proti vasi Reber. Nismo
prišli daleč. Pri zadnji hiši v naselju
nas je pričakala Martina, soproga žužemberškega župana Jožeta Papeža,
in nam ponudila popotnico v obliki
domače grenčice. To nam je dalo toliko dodatne moči, da smo bili kar naenkrat v hribu pod vasjo Reber in že
smo prisopihali do gasilskega doma.
Tu smo pospravili tudi jesenske jakne in se v pohodnih majicah napotili
do edine vinske gorice v Brinovi gori.
Ogledali smo si meglen in oblačen razgled in nadaljevali v gozd. Do Vrtač je
pot markirana z oznakami za evropsko peš pot E7 in se izkušen planinec
ne more kar tako izgubiti. Potem pa
smo nadaljevali v gozd, z nešteto poti
in križišči kolovozov in stez. Vse poti
so jeseni pokrite z listjem in so si na

in lesenih klopi in so jo potegnili kar v
naše zaključno počivališče. Pot do gradu je strma in blatna in po njej prav
gotovo niso vozile kočije. Pa kaj je to
za zagrete pohodnike.
Grad Šumberk je eden najstarejših
in je bil tudi eden najpomembnejših
gradov na Kranjskem. Zgrajen je bil
okrog leta 1106. Ker je gospoda šumberška imela preveč posla s politiko
in kulturo tedanjega časa, je pozabila
na lastno družabno življenje in šumberška dinastija Ortenburžanov je izumrla, grad z vsem gospostvom in
imetjem pa leta 1443 prepustila Juriju in Volku Turjaškemu z žužemberškega gradu. Tako smo si tudi malo v
»žlahti« in vezi so ostale.

Spustili smo se do »Drvene« na juho
ter kratek počitek in osvežitev iz zelenke Laškega in Uniona. Tu je Pavle, član
Pohodniškega društva Novo mesto,
ugotovil, da je letos z Martinom nekaj
narobe, saj samo dva pijeva vino, ki je
bilo bolj podobno staremu moštu, pa
tudi med potjo smo pili žganje. Kaj češ,
tudi dva Martina nista enaka.
Za večino je bil to zaključek, člani PD
Novo mesto so odšli proti predsednikovemu čebelnjaku, drugi pa nazaj v
Žužemberk na razstavo potic. Potice
so bile odlične, članice DKŽ pa so tudi
poskrbele za Martinovo pijačo, kot se
spodobi na ta dan.
n Miran Jenko
Foto: Miran Jenko

Pohod po Maksimovi poti
November ni bil letos prav nič lep.
Samo deževje in blato ga je bilo. Sem
in tja smo imeli kak dan z nekaj urami suhega vremena, potem pa spet
velike ali majhne dežne kaplje, da
travniki niso več mogli popiti tolikšne
količine vode. Pa vendar smo zagreti
pohodniki našli lepo, suho in toplo nedeljo, 17. 11. 2019, za izlet po delu rimske ceste iz Žužemberka do Valične
vasi in po drugi strani naše lepotice
Krke nazaj do Grajskega trga. To je bil
že tretji Maksimov pohod.
Vremenu in vremenski napovedi
navkljub se nas je zbralo 23 jeklenih.
Po kratkem nagovoru organizatorja
in predsednika Turističnega društva
Suha krajina Vlada Kostevca smo odšli proti Cviblju in naprej do poti, kjer
je nekoč potekala stara rimska cesta,
ki jo je dal zgraditi Publij Maksim, stari rimski predhodnik današnjih inženirjev in arhitektov. Cesta se vije po
neokrnjeni naravi mimo nekaj osamljenih hiš in naselij. Kakšnih strmih
klancev ne pozna, tudi avtomobilov
in tovornjakov ne, srečali smo le dva
kolesarja brez zvoncev, ki sta hitela
svojim užitkom naproti.
V Valični vasi so nas pri stoletni lipi
pričakali in postregli člani Društva

Publius Maximus. Zelo so se izkazali,
vse, kar so ponudili, je bilo odlično.
Kar tam bi ostal. Vendar je bil pohod
načrtovan in morali smo v dolino do
cerkve svetega Martina, mimo umetnega jezera, čez glavno cesto in Krko
do Medenovih. Postregli so nam z
obaro in pijačo, gospodarica nam je
še na frajtonarico zaigrala, olajšali
smo si mehurje, dekleta pa so se polepšala s pomočjo velikega ogledala
v toaleti. Tam bi moral biti zaključek
poti! Po mojem; pa ni bilo tako. Mo-

rali smo nadaljevati ob brzicah Krke
proti domu. Po nekaj lepih posnetkih
naše lepotice se je pot dvignila in nas
peljala mimo Budganje vasi do Tomaževega mostu in nazaj v Žužemberk.
Izlet je bil lep, dolg kakih 14 kilometrov in primeren za vse ljubitelje narave in zdravega življenja. Vreme nam je
bilo naklonjeno do konca. Ko sem se
pripeljal domov, pa je spet začelo deževati. Hrabre spremlja sreča, ni kaj!
n Miran Jenko
Foto: Vlado Kostevc
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Razstava potic v Žužemberku

Dvanajsti pohod od Žužemberka do Močil
Agrarna skupnost Hinje in Turistično
društvo Suha krajina sta tudi letos pripravili pohod iz Žužemberka do Močil. V nedeljo, 6. oktobra 2019, se nas
je na Grajskem trgu zbralo malo manj
kot sto – pisana družba od vsepovsod.
Ta pohod je zmeraj dobro obiskan. Po
kratkem nagovoru župana Jožeta Papeža smo se odpravili čez Krko v hrib,
do lovskega doma na Komanci. Tu je
bil prvi postanek za žejne in lačne.
Nahrbtnike smo olajšali za sendviče
in vodo, zamenjali prepotene majice
in se odpravili naprej. Tudi megla se

je dvignila in posijalo je sonce. Mimo
Velikega Lipja smo prišli do Lopate.
Pri podružnični cerkvi svete Neže smo
bili deležni prigrizka in pijače, ki so ju
pripravili domačini.
Prej prijazna in položna pot se je spet
začela dvigati in sopihali smo po gozdu mimo Lazine do Hriba pri Hinjah.
Hoja nas je tako prevzela, da smo pozabili na zanimivo podzemno jamo
Kanteč skedenc, kjer so se včasih domači otroci igrali skrivalnice. Pri Jakljičevih na Hribu so nam postregli s
piškoti in osvežilno pijačo. Še pravo

črno kavo so nam skuhali.
Po kakih treh urah smo prišli v Hinje. Na domačiji Krnc smo počivali
ob prigrizku in pijači. Kot zanimivost
smo dobili suho češpljo, namočeno v
šnopsu. Pred rojstno hišo Franka Lauscheta (Lovšeta), ameriškega senatorja, guvernerja Ohia in župana Clevelanda, smo imeli kratek postanek,
toliko, da smo izvedeli veliko zanimivega o tem našem rojaku. Čakal nas je
samo še sprehod do konca Hinj in po
travniku v dolino do treh kalov, ki jim
pravijo Močile. Tu je bil konec našega
pohoda. Vzgojiteljici Lili in Mojca sta
uprizorili kratko dramsko igrico na
temo našega pohoda. Pomalicali smo
enolončnico, popili pijačo in pojedli
še pečen krompir z ocvirki in čebulo.
Po družabnem klepetu so nas gasilci
in šolski avtobus odpeljali nazaj v Žužemberk. Pohodniki, ki so se nam pridružili med potjo, pa so morali nazaj
peš. Pohod je bil dobro organiziran in
je primeren za vse, ki so pripravljeni
pešačiti deset kilometrov z mnogimi
postanki.

Na Martinovo nedeljo smo članice
Društva kmečkih žena že šesto leto
zapored pripravile razstavo in ocenjevanje potic. V petek, 8. novembra smo
prejele v oceno 55 potic. Ocenjevali sta
jih komisiji pod vodstvom Valerije Poreber in Betke Vrščaj. Po oceni komisij
je bilo veliko zelo lepih in okusnih potic. Kjer so se zgodile napake pri videzu
ali okusu, sta komisiji nanje opozorili.
Prireditev je tudi tokrat čudovito
uspela. Nagovorila nas je predsednica DKŽ Tadeja Lavrič. Kulturni program so obogatili člani tamburaške
skupine FD Kres iz Novega mesta.
Članice društva Lili, Štefka, Jožica in
Mojca iz Hinj, so nas s predstavitvijo
podeželskega načina življenja žensk
v današnjem času pošteno nasmejale. Čestitala nam je predsednica zveze
kmetic Slovenije Irena Ule. Pridružil
se nam je župan Jože Papež in podprl
naša prizadevanja. Našega vabila je
bila vesela ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki smo ji podarili zgibanko z receptom za potico,
zato je obljubila, da se bo peke lotila
tudi sama.

Po zabavnem delu je sledila podelitev priznanj. Devet bronastih priznanj
je podelila predsednica zveze kmetic
Slovenije Irena Ule, 22 srebrnih župan
Jože Papež, 22 zlatih pa častna gostja
Alenka Bratušek. Med zlatimi priznanji so posebno izstopale tri potice, ki
so prejele vse možne točke. Prejemnice teh priznanj so Anica Šuštar, Majda Hrovat in Irena Lavrič. Čestitke si
zaslužijo prav vsi, ki so prinesli svojo
potico na ocenjevanje. Majhne pozornosti in zahvale so bili deležni tudi

sponzorji razstave: Zadružna zveza
Slovenije, Štupnikov mlin Zagradec,
LGZD z.b.o. Miha Petrič, F.S. prevozi
d.o.o. in Stelem d.o.o.
Ob živahnih ritmih tamburaške
skupine in veselem druženju je popoldne prehitro minilo. Verjamemo, da
se z nami strinjate tudi vsi, ki ste nas
obiskali. Pričakujemo vas tudi prihodnje leto, morda še v večjem številu,
saj nam prostor to omogoča.
n Milena Iskra
Foto: Rok Nose

n Miran Jenko
Foto: Miran Jenko
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Gasilska vaja PGD Dvor v Sadinji vasi

V soboto, 12. oktobra 2019, smo na dvorišču družine Primc v Sadinji vasi prisostvovali vaji Prostovoljnega gasilskega društva Dvor in ekipe prve pomoči civilne zaščite Občine Žužemberk.
Na gospodarskem objektu je zagorelo, na tleh pa je nepremično ležal ponesrečenec, ki je padel z lestve. Klicu na
pomoč prvega, ki je videl nesrečo (to je bil vodja intervencije), se je odzvalo nekaj domačinov, ki so hitro pričeli s
pripravami na gašenje požara, medtem ko so drugi začeli oživljati ponesrečenca. V le petih minutah so že bili na
kraju dogodka dvorski gasilci in ekipa prve pomoči civilne
zaščite Žužemberk.
Domačini smo tako prisostvovali odlični in težki vaji –
gasilci in reševalci so rešili pet ponesrečencev, med njimi je bil tudi gasilec. Kot je povedal predsednik PGD Dvor
Uroš Legan, je bila vključitev domačinov v prvo reševanje
ključna, in kot se v resničnosti lahko zgodi, se je v vaji ponesrečil tudi gasilec.
Vaje se je udeležil tudi župan Jože Papež, ki so ga gasilci
presenetili in mu zapeli ob rojstnem dnevu.
Predsednik PGD Dvor in župan sta se vsem lepo zahvalila
za odlično opravljeno delo, družini Primc pa za pripravljenost na sodelovanje in pogostitev. Po uradnem zaključku
vaje smo imeli vaščani in vaščanke priložnost na lutki
obnoviti znanje oživljanja. Z dobrotami, ki jih je pripravila družina Primc, pa smo se na koncu še posladkali in si
opomogli po naporih.
Sodelovanje gasilcev in krajanov je zelo pomembno. Gasilci opravijo potrebne vaje in tako nadgrajujejo svoje veščine, krajani pa pridobimo dragoceno znanje, kako pomagati ljudem v nesreči, predvsem pa se naučimo, kako
se pravilno odzvati v podobnih situacijah. Gasilci se klicu
na pomoč vedno nesebično odzovejo in prihitijo na kraj
nesreče, zato je prav, da pri tem sodelujemo tudi mi, krajani in kajanke.
Hvala gasilcem, ekipi prve pomoči in vsem, ki ste se vaje
udeležili. S svojo prisotnostjo smo pokazali, da nam je mar.
n Tjaša Primc
Foto: Tjaša Primc
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Izlet PGD Križi v Logarsko dolino
V sobotnem jesenskem jutru, tik pred
počitnicami, smo se gasilci in gasilke
Prostovoljnega gasilskega društva Križi
pri Žužemberku odpravili na izlet v Logarsko dolino. Ogledali smo si Gasilsko
brigado v Ljubljani ter spoznali opremo
in delo poklicnih gasilcev. Pot smo nadaljevali proti Logarski dolini, kjer smo
imeli kosilo. Program izleta smo prila-

godili udeležencem in glede na starost
pripravili dva programa. Mlajši in mladi po srcu so šli iskat 35 pravljic v Pravljični gozd. Druga skupina pa si je ogledala slap Rinka in se ustavila v Orlovem
gnezdu. Izlet je bil nepozaben in prvič v
zgodovini gasilskega društva Križi smo
se z avtobusom peljali iz naših štirih
vasi. Izleta so se udeležili najmlajši, ak-

tivni in gasilci veterani. Za dober program in organizacijo sta poskrbeli Katja
Setnikar in Marjanca Šetina, mlade gasilke so pripravile popotnico, vsi drugi
pa smo poskrbeli za prijetno duševno
in telesno počutje. Upamo in želimo si
podobnega medgeneracijskega sodelovanja tudi v prihodnje.
n Slavka Nahtigal, foto: Slavka Nahtigal

Kostanjev piknik Društva upokojencev
Žužemberk v Križih
Letošnja jesen nam je poslala dva velika paketa. V enem je bilo obdobje lepih
in sončnih dni, drugi, deževni, pa še
kar traja. Toplo in sončno vreme smo
izkoristili tudi člani in članice društva
upokojencev Žužemberk. Organizirali
smo kostanjev piknik pri gasilskem
domu v Križih pri Žužemberku. Poleg
zares obilo pečenega kostanja smo
imeli na mizah dobrote suhokranjskih gospodinj, od domačega kruha,
buhteljnov, štrukeljčkov do domačih
mesnin in dobre kapljice. Vstopnine ni
bilo, zaželeno pa je bilo, da vsak prinese, kar lahko in predvsem kaj domačega. Namen piknika je bil seveda

druženje. Za strežbo so bili zadolženi
upokojenci iz Križev, glavni pek je bil
Brane, da je vse lepo potekalo, pa je
skrbel Jože Zaletelj.

Preživeli smo prijetno popoldne, peli
in klepetali ter zaključili ob zvokih
harmonikarja Ludvika Pečjaka.
n Slavka Nahtigal, foto: Slavka Nahtigal
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Po petdesetih letih
obujali spomine na šolske dni
Leta 1969 je naša generacija 38 sošolk
in sošolcev zadnjič sedla v šolske klopi
Osnovne šole Žužemberk. Po končani
šoli se je večina odselila iz takratnega šolskega okoliša in le še redki smo
se občasno srečali in si izmenjali kakšno besedo.
Potem pa nas je nekdanja sošolka
Slavka Vidic prijetno presenetila z vabilom na petdesetletnico zaključka
osnovne šole. Na trgu pred gradom se
nas je zbralo 26 nekdanjih sošolk in
sošolcev, dva sta se opravičila, devet

pa je žal že pokojnih. Najprej nam je
turistična vodička Milka Jernejčič razkazala grad, nato pa nas je v prostorih
šole sprejela ravnateljica Mira Kovač.
Spomini so se nam vrnili petdeset let
nazaj – in kot bi se ustavil čas. »Stari« del šolske stavbe je ostal praktično
enak, kot je bil takrat, ko smo zaključili osnovno šolo. Spomin na osmi razred je še svež. Na nepozabno preživeta
otroška leta nas je spomnila nekdanja
razredničarka Helena Glavič. Bilo nam
je lepo. Bili smo razigrani in mladi. A

mladi v srcih smo še vedno tudi po petdesetih letih, kar se je pokazalo tudi na
zaključku srečanja. Sproščeni pogovori
in smeh, obujanje spominov.
Lepo je, če imaš lepe spomine in če
jih imaš s kom deliti. Hvala Slavki
in vsem drugim, ki ste pomagali pri
organizaciji srečanja. Čeprav smo se
letos srečali prvič po petdesetih letih,
to srečanje prav gotovo ne bo zadnje.
Srečno in vse lepo, generacija 1969!

nami besedila, ki govorijo o resničnosti, knjiga pa se vseeno bere kot roman. Prav tako je ne moremo označiti
za potopis, saj ne opisuje le tujih mest
in dežel, pač pa je najpomembneje, da
spoznamo, kako je pri nas doma. Vsebina je vsekakor tudi avtobiografska,
pa zopet ne samo to, ker pripovedovalec ni v središču.
O nastanku knjige je Jože povedal,
da mu je bilo velikokrat dolgčas, ko
je z letalom potoval v različne kraje
sveta. Tako si je začel zapisovati zanimivosti, ki jih na začetku niti ni želel
nikomur predstaviti. Ko pa se mu je
zdelo, da je svoje pisanje oblikoval v
celoto, je na spletu poiskal lektorico,
ki ga je nato vodila do izdaje knjige.
Bralca pritegne tudi naslovnica, zgodba o tem, kako je nastala, pa je močno
nasmejala vse obiskovalce.
Pomemben del vsebine je uspešno,
tehnološko napredno podjetje, ki daje
kruh ljudem v tako imenovanem Blatnem Dolu. To je majhen kraj, nasproti kateremu je postavljeno Belo mesto.
Blatni Dol je znan vsem, avtor pa pove,
da je ravno to tisti kraj, kjer si želi živeti in ustvarjati. Sicer velik del vsebine predstavlja različne dežele, ki jih

pripovedovalec (avtor) obišče, vse od
Rusije in Koreje do Amerike in drugih
držav. Pozorno opiše sklepanje poslov
v posameznih deželah, ne zanemari
pa niti hrane in človeških značilnosti.
Na poti je avtor srečal tudi nekaj oseb,
s katerimi je ohranil stike vse do danes. Kaj pa zgodba o medvedjem žolču? Preberite knjigo!
Poseben del knjige je poglavje »Razmišljanja v zapečku«, ki delu daje dodatno etično vrednost. Avtor tu predstavi svoj pogled na današnji svet in se
opredeli do posameznih tem, na primer do medijev, blagovnih znamk ter
človeka kot ustvarjalca in potrošnika.

Jože Štupar je po poklicu strojni inženir, ceni človeško ustvarjalnost,
»zdravo pamet« in možnost, da v življenju delaš, kar te veseli.
Večer se je zaključil z zdravico, glasbo in degustacijo dobrot, ki sta jo skrbno pripravila Jože in njegova življenjska sopotnica. Prireditve sta se udeležila tudi župan Jože Papež in podžupan Rok Zupančič. Voditeljica je za
konec humorno izpostavila misel, češ,
če bo šlo tako naprej, bo Park znanih
Suhokranjcev kmalu premajhen za
vsa obeležja.
n Brigita Lavrič, članica KD Dvor
Foto: Jadranka Meglen, članica KD Dvor

n Darko Pucelj
Foto: Foto expres Travnik

Kaj pa zgodba o medvedjem žolču?
V organizaciji Kulturnega društva
Dvor je v petek, 4. oktobra 2019, potekala predstavitev knjige O medvedjem žolču in druge prigode izpod peresa suhokranjskega poslovneža Jožeta Štuparja. Obiskovalce, ki so si
vzeli čas in se dogodka udeležili, je
v Železolivarskem muzeju in galeriji
Dvor sprejela čudovita glasba. S svojim prelepim glasom je nastopila so24 ZIMA 2019

listka Tjaša Primc, na klaviaturah pa
jo je spremljala Nina Zajec. Z avtorjem
knjige sem se pogovarjala njegova sovaščanka Brigita Lavrič.
Jože Štupar je uspešen podjetnik,
mož, oče, dedek, ustvarjalec. Vsem
tem vlogam v življenju je sedaj dodal
tudi vlogo avtorja, pripovedovalca, ki
o svojem pisanju pravi, da kdor se z
njim ne strinja, naj vzame zapisane

besede zgolj kot mnenje nekoga, ki je
napisal knjigo, in ne kot sveto resnico. O namenu svojega pisanja pravi
sam: »Dogodke sem zapisal zgolj zato,
da ne gredo v pozabo. Če izvabijo le
en nasmeh, bo namen mojega pisanja dosežen.«
Knjiga je izšla pri založbi Volosov
hram, lektorirala jo je Lučka Zorko,
ki v spremni besedi pove, da so pred
ZIMA 2019 25
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Intenzivno intenzivni
na intenzivnih pevskih vajah
Tretji vikend v novembru smo se vsi
člani in članice Mešanega pevskega
zbora Dvor ob Krki udeležili intenzivnih pevskih vaj. Gostoljubje smo poiskali na Turistični kmetiji Žgajnar v
bližini Starega vrha nad Škofjo Loko.
Ob dobri hrani in postrežbi smo velik del časa namenili učenju pesmi
za koncert. Vadili smo pod vodstvom
Jerneja Fabijana in Tjaše Primc.
Koncert, ki bo 14. decembra 2019, organiziramo ob naši 20. obletnici. Odločili smo se, da se bomo med drugimi spomnili nekaterih pesmi iz naše
zgodovine. Na koncert bomo namreč

povabili nekdanje zborovodje in jih
prosili, da spet zapojemo pod njihovo
taktirko. Povabili pa bomo tudi pevke
in pevce, ki so v preteklosti peli v naši
družbi, tako da se bomo ob našem ju-

bileju ponovno srečali. Del zgodovine
in uspehov so namreč tudi oni. Zato
vsi vljudno vabljeni na naš koncert.
n Miroslava Hrovat, članica KD Dvor
Foto: člani KD Dvor

Kako potovati in uživati z majhnimi otroki

Članice Kulturnega društva Dvor smo v goste povabile domačina, Matejo in Davorja Mišmaša, ki
sta nam s pripovedovanjem o njunem popotovanju z otrokoma po Maroku obogatila petkov večer,
25. oktobra 2019.
Takole sta zapisala: Družinski potopis
Maroko – Fez z naslovom »Kako potovati in uživati z majhnimi otroki« se
je začel z maroško glasbo, metinim
čajem, olivami in piškoti s posebnimi začimbami. Svoje goste sva želela najprej malce kulinarično razvajati, potem jim pa še pokazati, da pot
z otroki vendarle ni problem. Kot sva
se strinjala ob koncu tega potovanja,
smo vedno problem starši, saj vidimo
ovire in prepreke tam, kjer jih ni. Otroci uživajo, kjerkoli so. Najdejo si zabavo, so iskreni, sproščeni, pristni, brez
predsodkov in strahu. Na nas, starših,
je, da se pripravimo in poskrbimo za
njihove osnovne fiziološke potrebe,
sicer pa se prepustimo in uživamo.
Naša fanta sta s svojimi svetlimi lasmi pritegnila poglede na cesti, saj so
ljudje v Maroku temne polti. Uživali
smo v posebnem prevozu v prikolici
motornega kolesa, družbi prijetnih
26 ZIMA 2019

muslimanov, suhi vročini, ramadanu in orientalski hrani.
Maroko je težko opisati, preprosto je
najboljše, če ga doživite. Mi se gotovo

še vrnemo tja. Veliko bomo še lahko
videli, doživeli, uživali …
n Mateja in Davor Mišmaš
Foto: Jadranka Meglen
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Picko in Packo sta
nasmejala dvorske otroke

V Tednu otroka je Krajevna knjižnica
Dvor v sodelovanju s Kulturnim društvom Dvor podarila otrokom predstavo »Picko in Packo«, ki sta jo izvrstno uprizorila Matjaž Koman in
Irena Leskovšek iz gledališča za najmlajše Makarenko.
Picko in Packo sta nagajivca, ki se
upirata odraslim in jim redno zlobno
nagajata. Prav zaradi tega pogosto zaideta v težave, vendar ju to pri nagajanju drugim ne ustavi. Tokrat sta se
odločila, da jo zagodeta kokoškam,
petelinu Tinčku in Sabini.
Njunim dogodivščinam, ki sta si jih
izmislila domišljija in pero nemškega
pesnika in slikarja Wilhelma Buscha,
se je smejalo že mnogo različnih generacij otrok, saj so zgodbe nastale že
pred skoraj 150 leti.
Otroci so se zlahka poistovetili z junakoma, ki sta polna idej in jih tako
z lahkoto in za zabavo uresničujeta.
Tudi sami so se neznansko zabavali
ob zganjanju njunih norčij in aktivno sodelovali v predstavi. Na koncu
so celo skupaj zapeli njuno pesem:
28 ZIMA 2019

»Jaz sem PICKO, ti pa PACKO, v majhni vasi sva doma. Kadar nekaj narediva, škoda se povsod pozna. Vendar
kazen bo velika, to vam zgodbica pove.
Lumparije, traparije delati se pač ne
sme!«

Nočni pohod na Frato

Vremenarji pravijo, da slabega vremena ni, da
je samo vreme. Mislim, da bi morali tisti torek,
29. oktobra, z nami peš iz Žužemberka na Frato.
Močno je deževalo, bilo je hladno in blatno pa še
noč nas je prehitela.

Ob Tednu otroka želimo vsem otrokom veliko nasmehov na obrazih, nekaj norčij in malih lumparij, ki tako
polepšajo otroški svet.
n Andreja Špelko, Krajevna knjižnica Dvor
Foto: Jadranka Meglen, članica KD Dvor

Pohoda ob ustanovitvi novomeške čete se je letos udeležilo več kot 40 pohodnikov in pohodnic iz vseh večjih krajev
jugozahodne Slovenije. Novomeščani hodijo že vrsto let iz
Prečne pri Novem mestu, po asfaltni cesti, na kateri so se
jim letos pridružili Stražani, Topličani, predstavniki občin
Šentjernej in Škocjan. Mirnopečani so startali iz Golobinjeka, najdaljšo »žvajdrgo« pa smo prehodili delegati občine
Žužemberk – pot, dolgo 14 kilometrov.
Z mestnega trga smo odšli po Jurčičevi ulici proti Trebči
vasi, mimo Tal in skozi Srednji Lipovec do Sel pri Ajdovcu, in se v Velikem Lipovcu usmerili na Evropsko peš pot
E7 proti Brezovi Rebri. Med potjo smo se odločili obiskati Ludvikovo zidanico in smo izpustili Tale, v Lipovce pa
smo prišli mimo Skopic. Izkazalo se je, da njegova zidanica ni prav nič ob poti in zamudili smo proslavo v Brezovi
Rebri, kjer je bila leta 1941 ustanovljena novomeška četa.
Zamudili smo tudi slovesnost pri spomeniku padlim borcem na Frati. Blatni in premočeni si najprej nismo upali
v Dom na Frati, a nas je na terasi pričakal naš župan Jože
Papež. Povabil nas je na suho in toplo, tik pred začetkom

proslave z raportom novomeške čete, nagovori zaslužnih
občinskih mož, prisotnih delegatov in bogatim kulturnim
programom. Nisem prepričan, da je takrat novomeška četa
dobila za prigrizek pasulj s prekajenimi rebri, a nam je ta
hrana šla v slast in lahko bi tam ostali do jutra.
Domov smo se odpeljali z avtobusom ali s prijatelji, ki
so tja prišli s svojimi avtomobili. Kljub vsem dobrinam,
ki nam jih nudi današnji čas, in vsem ugodjem sodobne
družbe je vendar prijetno prepešačiti in zmrzovati v dežju
in vetru na poti, ki poteka po krvavih žuljih naše revolucije. Slovencem v mračnjaških stoletjih ni bilo nikoli prav
nič lahko. Tudi nam ne.
n Miran Jenko
Foto: Miran Jenko

Izdelovanje novoletnih okraskov z najmlajšimi
in pestro decembrsko dogajanje na Dvoru
Na »črni petek«, 29. novembra 2019, smo popoldne kvalitetno preživeli v družbi otrok in staršev na ustvarjalni
delavnici. V večnamenski dvorani na Dvoru smo izdelovali novoletne okraske. Nastali so čudoviti jelenčki in
snežni možje z rdečo pentljo.
Te čudovite okraske bomo v četrtek, 5. decembra 2019,
ob 18.15 obesili na dvorski drevešček. No, pravzaprav na
lipo, ki raste na ploščadi pri vodnjaku v središču Dvora.
Decembra pa bosta pod okriljem Kulturega društva
Dvor potekala še:
v soboto, 14. decembra bo 18. uri v Železolivarskem
muzeju in galeriji na Dvoru koncert ob 20-letnici delovanja Mešanega pevskega zbora Dvor ob Krki,
v nedeljo, 22. decembra bo ob 18. uri v Železolivarskem
muzeju in galeriji na Dvoru božično-novoletni koncert,
na katerem bodo nastopili Otroški pevski zbor Dvor ob

Krki ter gostje večera Vokalna skupina Mezzo.
Lepo vabljeni!
n Jadranka Meglen, Foto: Jadranka Meglen
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Pohod od A do Ž

Obljuba dela dolg, pravi slovenski
pregovor, in tako smo tudi letos pripravili pohod Ambrus – Žužemberk.
To je bil že četrti pohod, in sicer obrnjen – od Žužemberka do Ambrusa.
Na Grajskem trgu se nas je zbralo nekaj čez 40 pohodnikov in pohodnic ter
črna psička Lesi. Odpravili smo se čez
Krko proti Budganji vasi. Med potjo
smo ugotovili, da smo za večino udeležencev prehitri, in smo se ustavili
na kolovozu, od koder je lep razgled
na Žužemberk. Pot smo nadaljevali
strmo v gozd in se sproti izogibali orjaškim dežnikaricam, ki so rastle kar
na robu poti. Pri Gradencu se je hrib
končno umiril in zavili smo v drugo
hosto med šumeče, že kar jesensko
listje. Zagrizeni gobarji so prišli na
svoj račun, mi pa smo jih upehani od
vzpona počakali pri razvalinah cerkve
svete Katarine nad Plešivico. Sledil je
počitek v zidanici in spet vzpon do turističnega okna. Od tam je lep razgled
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v dolino med gozdovi in soteskami
skrite, naše reke Krke.
Opazovali smo kraje in objekte v bližini in daljavi in vlekli na ušesa razlago domačinov, ki poznajo vsak hrib,
dolino in vsako hišo. Od prijetnega
razgleda smo se odtrgali v dolino do
Brezovega Dola, kjer smo imeli pravi
počitek ob prigrizku in pijači. Pot se
ni več dvigala, tudi plezanje po osa-

Sedemnajsti pohod po poti
Mare Rupena v Dobrnič

mljeni skali na Kamnem vrhu nas ni
več utrudilo.
V Ambrus smo, kljub majhnim dežnim kapljicam, prišli dobre volje in
z veseljem pojedli enolončnico, ki so
jo pripravili prijazni domačini. Spet
smo si obljubili: »Drugo leto se spet
vidimo!«
n Miran Jenko
Foto: Miran Jenko

Pot Mare Rupena je bila osnovana leta
2003 v spomin na Maro Rupena, delegatko in prvo sekretarko Slovenske
protifašistične ženske zveze. SPŽ, ali
slovenska AFŽ, kot smo jim kasneje
rekli, je bila ustanovljena 16. oktobra
1943 v Dobrniču z namenom izboljšati položaj kmečkih žensk in ustvariti
razvoj slovenskega gospodarstva, še
posebno na manj razvitih območjih
Dolenjske.
Kulturno turistično društvo Dobrnič vsako leto organizira dva pohoda. Daljši je dolg 22 km in se začne v
Dolenjskih Toplicah, krajši je dolg 12
km in poteka iz Žužemberka. Prispevek desetih evrov je vključeval hrano, pijačo in praktično darilce. Na
Grajskem trgu se nas je zbralo okrog
trideset in s pomočjo nečakinje Mare
Rupena smo odšli po peš poti E7 proti
Vrtačam. Tam smo E7 zapustili in se
obrnili proti Liscu, kjer smo bili deležni počitka in osvežitve v zidanici
Vinogradniškega društva Lisec. V Dobrnič smo prišli ravno prav, da smo
lahko prisostvovali začetku proslave.
Petindvajset pohodnikov in pohodnic

iz Dolenjskih Toplic je začetek proslave zamudilo. Tradicionalno, kakor vsako leto. Zbralo se nas je okrog
tri tisoč. Slavnostna govornica je bila
podpredsednica Društva Dobrnič Živa
Vidmar, ki je govorila o enakopravnosti žensk v družbi. Ker je bilo politično življenje nekdaj v moških rokah,
predvsem Komunistične partije, se je
položaj žensk utrjeval v splošnem delavskem boju.

V Kulturnem domu Dobrnič je stalna
razstava prvega kongresa SPŽZ. Lahko
si ogledate tudi baročno cerkev sv. Jurija s kipom in krstnim kamnom škofa Friderika Barage. Pri tem kamnu je
bil krščen tudi pokojni nadškof Alojz
Šuštar. Poleg nekaj lokalov in trgovin
je še marsikaj zanimivega. Domov
smo se vrnili z avtobusom.
n Miran Jenko
Foto: Miran Jenko
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Iz Bele krajine in Podgorja
v dolino Krke v Suhi krajini

Kaj naj si ogledamo? Kam naj jih peljem? Kje bo dovolj zanimivo?
Kako naj jih presenetim?
Vsa ta vprašanja so mi rojila po glavi,
ko so me prijateljice iz Kluba poslovne odličnosti Dolenjske in Bele krajine
izbrale za organizatorko potepanja ob
reki Krki. Krka je res lepotica, in če ne
na Dvoru, kje je lahko še lepša?
Zakaj pa ne? Gremo! Začnemo v mojem domačem kraju v Suhi krajini in
sledimo »reki ljubezni«!
Sobotno potepanje, 5. oktobra 2019,
smo torej začele na Dvoru. Zbrale smo
se pred Galerijo Dvorski likovni dnevi DLD. Po toplih objemih, pozdravih
in pogostitvi nas je Suzana Štravs povabila v galerijo. Očarala so nas dela
izbranih likovnikov, ki so ustvarjali
na domačiji Rezelj na VIII. dvorskih
likovnih dnevih. Suzanina bogata
predstavitev avtorjev in njihovih del
nas je očarala.
S soncem obsijano dopoldne je bilo
kot nalašč za nadaljevanje potepanja
Krke, in to peš. Ustavile smo se pri
najlepših slapovih ob bajerju ter zatvornici na Dvoru.
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Dvor ima bogato železolivarsko
zgodovino. Kdo ne pozna tukajšnjih
ostankov plavža? Mimo se vozimo
skoraj vsak dan, zavedanje pa je bolj
klavrno. Zato je bil na programu tudi
ogled muzeja. Ob vstopu v muzej sta
nas pričakala zakonca Novinc, ki sta
lastnika Železolivarskega muzeja in
galerije. V pričakovanju predstavitve
bogate zgodovine sta nas presenetila

solistka Tjaša Primc in klaviaturist
Jernej Fabijan. Kar v imenu vseh lahko napišem, da so bile vse tri pesmi
zapete s pravim angelskim glasom
in da je bilo to za vse moje goste lepo
presenečenje.
Kljub natrpanemu urniku sta si čas
za nas vzela tudi župan Občine Žužemberk Jože Papež in podžupan Rok
Zupančič. Župan je na kratko predstavil našo občino, poudaril pomembnost
društev in klubov za kraj, za druženje
in osebno rast ter izpostavil pomen
našega poklica.
Z zanimanjem smo poslušali tudi
gospoda Staneta, ki je predstavil zgodovino železolivarstva na Dvoru. Poudaril je glavni namen muzeja, ohranjanje umetniške in tehnične kulturne dediščine. Po ogledu filma nam je
predstavil edukativno učilnico, kjer
prikažejo taljenje, izdelavo forme in
litje.
Po skupnem fotografiranju pri znamenitih ostankih nekdanjega plavža
smo se z avti odpeljale proti Zagradcu,
kjer smo si ogledale Štupnikov mlin.
Natovorjene z domačo moko smo se
odpeljale do izvira reke Krke. Očarali so nas zelena pokrajina, notranjost
kraške jame in dolgo sifonsko jezero.
Ve se, da so tu, v vasi Krka, snemali nadaljevanko Reka ljubezni, zato
smo si spotoma ogledale še glavni
izvir, kjer so posneli veliko prizorov.
Nato smo se zapeljale mimo v nadaljevanki večkrat prikazane cerkve in

skozi vas Znojile, kje smo se ustavile
pri znameniti Slakovi domačiji. Pravi
lastnik hiše nam je zaupal nekaj zanimivih prigod s snemanja in nam
prijazno dovolil, da se fotografiramo
pred znamenito hišo. Zadnja postaja našega potepanja je bila Jurčičeva
domačija, ki deluje kot muzej na prostem. Po predstavitvenem filmu smo
si ogledale čebelnjak, kaščo, sušilnico za lan, znamenito Krjavljevo kočo
in pisateljevo rojstno hišo. Polne vtisov in dobre volje smo nadaljevale čez
cesto, v gostilno Obrščak, kjer smo si
privoščile odlično domačo obaro in
slasten jabolčni zavitek.
Ko se znajdeš v vlogi organizatorke,
nimaš lahke naloge. Rada bi izbrala
destinacije, ki so še neogledane, zanimive in nekaj posebnega. Rada bi
presenetila in naredila izlet prijeten

in zanimiv. Po odzivu udeleženk in
udeležencev sem prepričana, da mi
je tudi tokrat uspelo. Še najbolj zanimivo pa je, da nam sploh ni bilo treba
daleč. Doma, skoraj pred vrati, imamo

bogato kulturno dediščino, lepe in zanimive kraje, ki se jih premalo zavedamo in smo premalo ponosni nanje.
n Jadranka Meglen
Foto: Jadranka Meglen

Strokovna ekskurzija DRSP
na Avstrijsko Koroško
Društvo za razvoj slovenskega podeželja je skupaj z Mrežo za podeželje pri
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano konec novembra 2019 organiziralo strokovno usposabljanje,
posvet in ekskurzijo o razvoju podeželja na avstrijskem Koroškem, ki
smo se je udeležili predstavniki lokalnih akcijskih skupin skoraj iz vse
Slovenije.
Najprej so v Železni Kapli predstavniki deželne vlade, uprave in LAS
avstrijske Koroške predstavili svoj
sistem delovanja LEADER/CLLD.
Nato smo z ogledom Geoparka Karavanke v Železni Kapli in centra
Geoparka v Šentlipšu, ki je čezmejni UNESCO-v globalni geopark, zajema pa območja v Sloveniji in na
avstrijskem Koroškem med Peco
in Košuto, spoznali odlično sodelovanje med slovensko in avstrijsko regijo. Med obiskom občine
Grebinj smo spoznali načrte za

prenovo centra kraja in vse izzive, ki jih imajo pri zaustavitvi odseljevanja mladih. Udeležence je
zelo navdušil ogled muzeja Werner Berg v Pliberku, ki je bil delno
financiran s sredstvi CLLD.
V strokovnem delu ekskurzije
smo s predstavniki iz Avstrije po
skupinah razpravljali o predlogih
za sodelovanje na naslednjih področjih: trajnostni turizem na zaščitenih območjih, zaščita podnebja, prilagajanje podnebnim spremembam,
energija in varstvo narave, kulturna
in naravna dediščina ter lokalno proizvedena hrana in kulinarični turizem.
Naslednji dan smo si ogledali primere dobre prakse LEADER/
CLLD – TIC ob Klopinjskem jezeru,
doživljajski park v gozdu pri Selih
in Center Ajda v Žvabeku.
V teh dveh dneh smo pridobili veliko novega znanja in dobrih
idej ter spoznali veliko novih mo-

Primer dobre prakse v Grebinju. Foto: Vlado Kostevc

žnosti za sodelovanje in povezovanje med nami in avstrijsko Koroško!
n Vlado Kostevc
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Srečanje turističnih
društev na Frati
Iz Žužemberka šli smo peš na daljno Frato.
Turističnih smo društev srečanje imeli.
In vzel sem vse. Doma sem pustil le kravato.
Po strmi poti smo nad Žužemberk se vzpeli.
Le kdo smeti je vozil tja v tisto grapo?
Pri vodohranu popustila je strmina.
Zadihan spet ujel sem svojo staro sapo.
Kaj, telovadit‘ moram več? Oh, jaz starina!
Zdaj makadam nam brusi čevlje mim´ Narala.
Pred Trebčo smo vasjo zavili proti travam.
Oh, takšen tempo je, se kaže mi Valhala,
najraje bi obstal in se pridružil kravam!
A tam na cesti se smeji nam Ludvik ´z avta.
Po žilah kri nam spet požene »kačja slina«
in spet lovimo sapo v hrib po strmini blata.
A Tale polne so in paše nam »ceplina«.
Pod nami Lipovci ležijo v božjem miru,
spet hodimo in v Borštu pot se nam ustavi.
O, mal´ca! ... poslovimo se in spet smo v diru.
Pri Ajdovcu pa Oma nas z medico zdravi.
Do Frate pot se spušča strmo v dolino.
Tu konec je pohoda, vsi smo zdaj veseli.
Pozdrav´mo znance, ki ponudijo nam vino.
Zdaj zadovoljni smo, da bi najraj´ zapeli.
So pevke otvorile zbor turistov družbo.
Najprej gospod župan ima pozdravni govor,
saj ni nikoli prost in moral je še v službo.
Potem slede predsedniki pohodnih društev
in Vesna na harmon´ki dviga nam moralo.
»Naj igre se začnejo zdaj, ekipe v vrsto!«
tud´ jaz tekmujem, res, bi kmalu me pobralo,
ker na hoduljah hodim hitro, čvrsto.
Ah, kaj! ... in zmagali so Koranti iz Ptuja.
Še žagali smo in streljali z zračno puško.
A moja rekla je, da za domov je nuja:
»Pripravi se, če ne dobiš na glavi buško!«
n Miran iz Boršta
Foto: Miran Jenko
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Zanimiva ekskurzija turističnega društva
Vsako leto je imelo naše Turistično
društvo Suha krajina v programu ekskurzijo aktivnih članov in članic, ki
smo jo tudi izvedli. V teh letih smo
dodobra spoznali Slovenijo. Tokrat pa
smo se odpravili spoznavat domače
okolje, saj če sam ne poznaš turističnih
znamenitosti domačega kraja, kako
bi jih lahko predstavil obiskovalcem?!
Tako smo imeli letošnjo ekskurzijo
16. novembra po naši Suhi krajini, turistični vodnik pa je bil sam predsednik društva Vlado Kostevc.
Ogledali smo si in spoznali smo žužemberški grad, spomenik NOB na
Cviblju in farno cerkev sv. Mohorja in
Fortunata. Prvi postanek je bil pri srednjelipovških oglarjih, ki so nas zelo
srčno sprejeli, pogostili in nam pokazali dolino, kjer s prižigom kope tradicionalno začenjajo Trške dneve. Sledila je vožnja čez Boršt po novem asfaltu
vse do Sel pri Ajdovcu, kjer smo si ogledali grob župnika in pisatelja Andreja
Kmeta ter podružnično cerkev sv. Miklavža v Selih, pozdravila pa sta nas
župnik Janez Zaletelj in Rudi Murn.
Skozi Veliki Lipovec nas je pot vodila
do Brezove Rebri, kjer smo se ustavili in
občudovali večstoletni lipi, na Frati pa
nam je podpredsednik društva Ludvik
Legan razkril zgodovino Frate. Medtem
smo pomalicali in se odžejali. Nato
smo morali hitro naprej, saj nas je v
Ajdovcu že pričakoval domači župnik
in zopet smo zvedeli veliko novega, še
posebno o vaškem vodnjaku in šoli.
Na Dvor nas je v Železolivarskem
muzeju in galeriji sprejel Stanko Novinc in nam ob zanimivih promocijskih filmih pokazal celotno galerijo
in muzej, na območju Auerspergove
železolivarne pa smo imeli odlično
malico, pasulj, ki ga je skuhal Ičko s
svojo kuharsko ekipo.
Pot smo ob bogatih razlagah nadaljevali skozi Lašče in Veliko Lipje
vse do Gradenca, kjer smo si ogledali
spominsko obeležje B-17, pri Bojani pa
doživeli izjemno pogostitev. Na Lopa-

Utrinek z ekskurzije

ti smo se popeljali tudi po modernizirani cesti. Tu so nas domačini veselo
sprejeli, bili pa so dokaj presenečeni, saj smo se pripeljali z avtobusom.
Ogledali smo si čudovito podružnično
cerkev sv. Neže. Nato smo zavili na regionalno cesto proti Hinjam, dejansko
na Hrib pri Hinjah, kjer smo na pokopališču najprej občudovali neverjeten
razgled ter spoznali zgodovino. Pri domačiji Krnc smo zopet imeli krasen
sprejem, tako da si Močil sploh nismo
uspeli ogledati in jih spoznati.
Pot nas je potem vodila čez Prevole
in Žvirče, vse po novi, lepo modernizirani regionalni cesti do Ambrusa,
kjer nas je sprejela Ines Klopčič, predsednica Mladinskega odbora pri TZS,
nam razkazala središče izredno lepo

urejenega Ambrusa in cerkev sv. Jerneja. Pa je že padla noč in tudi prve
dežne kaplje. Vse dotlej smo imeli
odlično vreme.
Čez Dečjo vas in Klečet smo »vozili«
do Šmihela pri Žužemberku, kjer smo
si v temi s svetilkami ogledali park,
posvečen domačemu župniku Alojziju Zupancu, in cerkev sv. Mihaela.
Zaključek z večerjo in srečelovom pa
je bil na domačiji Meden.
Čeprav je marsikdo menil, da nimamo v Suhi krajini kaj pokazati, smo bili
ob zaključku, ko nam je celo zmanjkalo
časa, vsi navdušeni nad velikim spoznanjem, da je Suha krajina izredno
lepa, z neverjetno kulturno, naravno
in živo dediščino ter zato dragocena.
n VladiMir, foto: Vlado Kostevc

Zemljevid popotovanja
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Nova priložnost za rise
Sredi leta 2017 smo v Sloveniji začeli izvajati evropski projekt LIFE Lynx »Reševanje risa v Dinaridih in jugovzhodnih
Alpah pred izumrtjem«. Populacija risa v Sloveniji in na
Hrvaškem je namreč tik pred tem, da ponovno izumre. Edina možna rešitev je čimprejšnja doselitev risov iz druge,
stabilnejše populacije. Njihova doselitev bo pripomogla k
izboljšanju genetske pestrosti naših risov, saj jih trenutno
najbolj ogroža parjenje v sorodstvu. V slovenske Dinaride
bomo v okviru projekta doselili pet risov.
Sedemletni projekt začenja svoje tretje leto delovanja. V
času projekta (2017–2024) bomo v Sloveniji in na Hrvaškem
v populacijo risa vključili 14 risov s Slovaške in iz Romunije.
Prva risa, Goruja in Doruja, smo maja letos pripeljali iz Romunije, enega v Slovenijo in drugega na Hrvaško. Oba sta
že vzpostavila svoja teritorija. Goru se je ustalil na Mali gori
nad Ribnico, Doru pa na območju Javornikov pri Postojni.
V okviru projektnih aktivnosti ter v povezavi s projektoma 3Lynx in Nacionalni monitoring risov smo v letih
2018–2019 izpeljali prvo sezono monitoringa risa v Sloveniji. Z uporabo avtomatskih kamer smo prepoznali 19 različnih odraslih risov, in če k temu prištejemo še doseljena risa, imamo trenutno v Sloveniji vsaj 21 odraslih risov.
V Kočevskem Rogu, ki leži nad Suho krajino, smo posneli
samico z mladičem in samca. Kljub optimistični številki je doselitev novih živali nujna za izboljšanje njihovega
zdravstvenega stanja, saj trpijo zaradi posledic parjenja v
sorodstvu. Parjenje z nesorodnimi risi je edina možnost
za boljše preživetje njihovih mladičev.

grama sodelovanja s šolami (delovni naslov Posvoji risa)
bomo pripravili vrsto aktivnosti, ki jih bodo izvajale tako
šole kot lokalna okolja. Nenazadnje je cilj projekta informirana in ozaveščena lokalna javnost, ki bo pripomogla
k dolgoročni ohranitvi risa pri nas.
V okviru projekta LIFE Lynx izvajamo tudi predstavitve
za splošno javnost. Tako smo imeli 22. novembra v organizaciji Kulturnega društva Dvor predavanje o risu in drugih velikih zvereh v Suhi krajini, na katerem smo predvajali tudi dokumentarni film Risova pot. Dogodek je sprožil
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n Projektna skupina LIFE Lynx

Odnosi in nasilje
Izpust risa Goruja v naravo. Foto: Janez Tarman

Doselitev risov v sodelovanju z lovci

Za uspešno izvedbo projekta je ekipa LIFE Lynx vzpostavila
dobro sodelovanje s številnimi lovskimi družinami in lovišči s posebnim namenom (LPN), Lovska zveza Slovenije
pa je tudi partner v projektu. Lovci so bili in bodo še naprej
tesno vključeni v projekt in v spremljanje populacije risov.
Rise spremljajo z avtomatskimi kamerami (t. i. foto pastmi)
in zbirajo vzorce za genetske analize. Vzorce za genetske
analize so lovci po celi Sloveniji zbirali tudi za ocenjevanje
številčnosti rjavega medveda (leta 2015)
in spremljanje populacije volka (od leta
2014). Lovsko društvo Loški Potok je sodelovalo pri pripravi območja izpusta prvega doseljenega risa, postavitvi izpustitvene obore, skrbi za risa v obori in njegovem izpustu v naravo. Sodelovanje z
lovci je za projekt izredno pomembno in
veseli smo, da številni aktivno sodelujejo pri ohranjanju risa v naših gozdovih.
Vse zainteresirane lovce in lovske družine, ki še ne sodelujejo z nami, vabimo
k sodelovanju.

Izobraževanje in komunikacija

Utrinek s predavanja. Foto: Jadranka Meglen, članica KD Dvor

veliko zanimanja, saj se ga je udeležila številna in pisana publika – od otrok, starejših občanov in študentk do
članov lovskih družin in občinskih svetnikov. Uvodni nagovor sta imela Iztok Može, predstavnik KD Dvor, in Jože
Papež, župan občine Žužemberk, ki je ponosno poudaril,
da je Žužemberk edina občina v Sloveniji, ki ima v svojem grbu upodobljenega risa. Zato ima ris v Suhi krajini
prav posebno mesto, ne samo kot naravna, ampak tudi
kot kulturna dediščina.

Učitelji in učiteljice so bili prepoznani
kot pomembna ciljna skupina za ohranjanje risa, saj skupaj z družino sooblikujejo vrednote otrok. V okviru projekta
bomo izdelali priročnik o risu in spremljajoče didaktične pripomočke ter organizirali usposabljanje. V okviru pro-

Organizacija združenih narodov je 25. november razglasila
za mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami. Letos smo ob tem dnevu v Žužemberku spregovorili o nasilju
in odnosih. Temo sva predstavili domačinka iz Šmihela
Maja Papež Iskra in Mojca Dobnikar iz Stavče vasi. Lepo
obiskano predavanje je potekalo v sredo, 27. 11. 2019, v sejni sobi Občine Žužemberk, organizirala pa sta ga Kulturno-umetniško društvo Žužemberk in Zavod Notranji izvir.
Z Majo sva se spoznali pred skoraj tremi desetletji v Ljubljani, ko je Maja, takrat še študentka kemije, prišla za
prostovoljko v Društvo SOS telefon, kjer sem vodila usposabljanje za svetovalno delo na telefonu in bila tudi Majina mentorica. Čez kakšno leto so se najine poti razšle
in ponovno sva se spet srečali šele pred dvema letoma
na Dvoru.
Na predavanju sva najprej predstavili, kako vstopamo
v odnose z vso svojo zgodovino, izkušnjami, bolečinami,
s prepričanji o življenju ter specifičnim in intimnim odnosom do vprašanj, ki so pomembna v odnosih. Ko se
spoznamo, se gledamo skozi filtre preteklih izkušenj, kar
vpliva tudi na naše reakcije in sprejemanje odločitev. Poskusi v psihologiji kažejo, da se v skupini neznanih oseb
povežejo ljudje, ki so imeli podobne izkušnje v otroštvu. V
teh srečanjih lahko človeka zaznamo kot nenavadno domačega, kot nekaj, kar poznamo, to pa še ne pomeni, da
nas ne pritegnejo ravno vzorci, povezani z bolečinami,
nasiljem in poniževanjem, destruktivni vzorci, ki ranijo.
V bližnjih odnosih se tako zgodi, da imamo s partnerjem
skupne boleče teme.
Po statistikah se največ nasilja zgodi med moškimi; ko
pa govorimo o nasilju v družini, partnerskih odnosih ali
sorodstvu, daleč največ nasilja povzročijo moški, žrtve pa
so najpogosteje odrasle ženske, otroci ženskega spola in
starejše ženske. V partnerskem odnosu, ki se po navadi
začne kot romantična pravljica, se nasilje najprej pojavi
skoraj neopazno kot različne oblike nadzorovanja (recimo tega, s kom se ženska druži) ali kot omejevanje stikov

(na primer z družino, prijateljicami), omejevanje pri izbiri
oblačil, ličenju itd. Partner, ki bo pozneje postal nasilen,
svoj nadzor in omejevanje pojasnjuje kot »skrb« za partnerko in ju tako tudi opravičuje. Do prvega izbruha nasilja pogosto pride po poroki, ob začetku skupnega življenja,
v času prve nosečnosti ali po porodu.
Nadzor in nasilje se v odnosu stopnjujeta. Nasilje sega
od žalitev in poniževanj prek klofut do hudih pretepov, brc,
butanja z glavo ob zid … V žrtvi ustvarja in krepi strah, ki
sčasoma postane kroničen. Strah je upravičen – nasilje
povzroča poškodbe, tudi trajne, vse prepogosto pa je njegova posledica smrt. V Sloveniji zaradi nasilja partnerja
vsako leto v povprečju umre sedem žensk. Policija zaradi
nasilja v družini intervenira povprečno osemkrat na dan.
Ženske, ki doživljajo nasilje, se lahko umaknejo v krizne
centre ali varne hiše, pokličejo lahko na center za socialno
delo ali na nevladne organizacije, ki nudijo telefonsko in
osebno svetovanje, svetovanje po elektronski pošti, podporne skupine, spremstvo na institucije in zagovorništvo.
V partnerskem odnosu se nasilje nikoli ne konča samo
od sebe. Zato pokličimo na pomoč – tudi ko so žrtve nasilja
drugi ljudje. Številko 113 poznamo vsi, policija pa omogoča
tudi anonimno prijavo na številki 080 1200.
n Mojca Dobnikar
Foto: Bogdan Kastelic
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Ta veseli dan kulture z Majo Kokol
Ta veseli dan kulture je v Sloveniji neformalen praznik, ki
ga obeležujemo vsako leto 3. decembra, na dan rojstva slovenskega pesnika Franceta Prešerna, znanega po mojstrskih pesnitvah, kot je Sonetni venec, in avtorja slovenske
himne. Prvič je bil dan obeležen leta 2000 na pobudo Ministrstva za kulturo ob dvestoletnici pesnikovega rojstva.
In ravno na ta dan je Knjižnica Dvor v sodelovanju s Kulturnim društvom Dvor v večnamenski dvorani na Dvoru
gostila dolenjsko animatorko Majo Kokol, ki s pravljičnimi
nastopi najmlajše že dolga leta pelje v čarobno doživetje
in brezskrbno rajanje.
Da bi povezali Ta veseli dan kulture in pred kratkim obeležen Dan splošnih knjižnic, ki ga že od leta 2002 slovenske
splošne knjižnice obeležujemo vsako leto, 20. novembra, je
Maja v svojo nadvse igrivo in hudomušno predstavo vključila tudi knjigo Rdeča žoga. Prebrala je pravljico, ki govori
o tem, da ima vsak otrok žogo ali pa si jo želi. Mnogim
žoga postane prijateljica... Lizina žoga pripoveduje o tem,
kako se igra z Lizo. Liza in vsi njeni prijatelji jo občudujejo, ker je tako velika in tako zelo rdeča. Maja pa je prinesla tudi svojo rdečo žogo, s katero se je žogala z otroci ob
spremljavi pesmi Rdeča žoga, katero so zapeli tudi otroci.

Krvodajalska akcija v Žužemberku
V ponedeljek, 23. 12. 2019 od 8. do 12. ure, bo v prostorih Osnovne šole Žužemberk, Baragova cesta 1, Žužemberk, Območno združenje Rdečega križa
Novo mesto organiziralo krvodajalsko akcijo, ki jo bo izvedel Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino.
Ne bodite tešči, vendar ne zajtrkujte nič mastnega, tudi ne mleka ali mlečne kave. Zajtrkujete lahko čaj, črno kavo, kruh, marmelado, sadje in podobno. Po odvzemu krvi vam bodo postregli s prigrizkom.
S sabo imejte osebni dokument s sliko.
Za vaš trud se vam že v naprej zahvaljujemo!

V igro, petje in ples ob spremljavi hudomušnih in igrivih pesmic, je animatorka vključila tako otroke kot tudi
starše. Ker pa je že nastopil veseli december, ni šlo brez
okrasitve novoletne jelke. Otroci so z rdečimi bunkicami
okrasili drevešček in na koncu občudovali svojo umetnino.
Lahko rečemo, da nam je Maja pričarala zabavo, ki je v
vsakem izmed otrok, pa tudi v marsikaterem odraslem
obiskovalcu zagotovo pustila prijeten pečat.
n Andreja Špelko, Krajevna knjižnica Dvor
Foto: Jadranka Meglen, članica KD Dvor

Jesenska ekskurzija Društva kmečkih žena
v Gornjo Radgono
Vedno znova se veselimo naših ekskurzij, na katerih si povemo dogodivščine, si izmenjamo izkušnje ter odkrivamo
zanimive kraje in gostoljubne ljudi.
Tokrat smo se odpravile v Gornjo Radgono, občino ob
meji z Avstrijo. Znana je po sejmih in penini. Me smo se
odločile za oljarno. V oljarni Flegar smo videle, kako iztiskajo bučno olje. Po degustaciji smo si okusno olje želele
odnesti tudi domov. Odpeljale smo se do središča Gornje
Radgone, kjer na gričku stoji dvesto let stara cerkev, posvečena sv. Petru. Župnik nam je povedal, da je imel preteklo soboto v njej kar dve poroki. V lepo okrašeni cerkvi ni
glavnega oltarja, saj so drugi vatikanski koncil tamkajšnji
ljudje narobe razumeli in glavni oltar odstranili iz cerkve.
Nekaj stopnic nižje je muzej Špital. Stavba je bila zgrajena v 14. stoletju. Ime pove, da je bila tu bolnišnica, predvsem za revne prebivalce – sirote. V 17. stoletju so prizidali še kapelo, kjer hranijo restavrirane kipe in slike, med
njimi Sisi, habsburške cesarice. Tu potekajo tudi poročni
obredi. V nadstropju je veliko slik in zgodovinskih predmetov. Podstrešje je ohranjeno z vsemi vidnimi mozniki, brez žebljev, tako kot so včasih vezali ostrešja. Zaradi
statike so dodali še železno konstrukcijo. Na podstrešju s
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prijetnim vonjem naših podstrešij iz otroštva hranijo veliko starih predmetov, ki so jih uporabljali v kmetijstvu
in gospodinjstvu.
Ob cesti je postavljenih deset kipov Aleje velikih, med njimi Rudolfa Maistra, dr. Antona Trstenjaka in Petra Dajnka. Obiskale smo še vrtnarstvo Kurbus, izvedele vse, kar
nas je zanimalo o rastlinah, in si za slovo izbrale vsaka
svojo rožo. Navdušila nas je turistična kmetija Benko v
Spodnji Ščavnici, kjer nam je mlada gospodinja postregla
z okusnim kosilom. Leta 2012 je Milena Benko dobila naziv mlada kmetica leta. Kmetija je na ravnem predelu, na
vseh straneh so njena posestva in travniki. Redijo 60 glav
goveda, vzrejajo prašiče, včasih tudi 150, kokoši se svobodno gibljejo na travniku. Poleg tega sprejemajo in strežejo
gostom. Bile smo navdušene nad delavnostjo, pridnostjo
in gostoljubnostjo tamkajšnjih ljudi.
Tudi me, podeželske žene, imamo rade vonj po zemlji,
rade pridelujemo in shranjujemo zelenjavo in sadje, krasimo svoje domove, rade se družimo in se z ekskurzije vedno
znova vračamo z novimi spoznanji in dodatno energijo.
n Milena Iskra
Foto: Milena Iskra

n Barbara Ozimek, sekretarka OZRKS Novo mesto

Za razvoj majhnih kmetij
20 milijonov evrov podpor
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano je za zagon dejavnosti za
razvoj majhnih kmetij razpisalo 20
milijonov evrov podpor. Namenjene
so ohranjanju in razvoju majhnih
kmetij, na katerih se redijo travojede živali in so razvrščene v območja z
omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost.
Zainteresirani bodo lahko vloge na
razpis vlagali od 16. decembra do 13.
februarja. Po pojasnilih ministrstva
bo lahko na javnem razpisu kandidiralo več kot 7000 majhnih kmetij, ki
skupaj obdelujejo več kot 32.000 hektarjev kmetijskih zemljišč.
»Namen podukrepa je ohranjanje
majhnih kmetij, izboljšanje njihove
konkurenčnosti in produktivnosti ter
večja ekonomska in okoljska učinkovitost teh kmetij. Ohranjanje in razvoj
majhnih kmetij ima pomembno vlogo pri ohranjanju poseljenosti podeželja, ohranjanju značilne kmetijske
krajine, zagotavljanju širših ekosistemskih storitev v obliki preprečevanja zaraščanja in ohranjanju biotske
raznovrstnosti,« so ob tem poudarili
na ministrstvu.
V tokratnem razpisu se v primerjavi s prvim oziroma predhodnim zni-

žujejo vstopni pogoji glede primerljivih kmetijskih površin in števila glav
velikih živali, spušča pa se tudi minimalna obtežba s travojedimi živalmi. S tem razpisom tako ministrstvo
omogoča podporo kmetijskim gospodarstvom, ki so tudi za slovenske razmere majhna.
Na razpis se lahko prijavi, kdor ima
glede na zbirno vlogo 2019 v upravljanju najmanj 1,5 hektarja in manj kot
šest hektarjev primerljivih kmetijskih površin, kar na primer pomeni
od tri do 11,99 hektarja trajnih travnikov ali od 1,5 do 5,99 hektarja njivskih površin.
Pogoj je tudi, da glede na podatke iz
evidence rejnih živali redi vsaj 1,5 in
manj kot 15 glav velikih živali ter da
zagotavlja obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu 0,5 glave velikih živali na
hektar trajnega travinja. Poleg tega
mora biti kmetijsko gospodarstvo razvrščeno v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.
Zainteresirani morajo vlogi priložiti poslovni načrt za obdobje treh let,
v katerem je treba izbrati vsaj en cilj,
ki prispeva h gospodarskemu razvoju
kmetije, ali vsaj en cilj, ki prispeva k
doseganju horizontalnih ciljev (okolje,

inovacije, podnebne spremembe). Pogoj
pa je tudi, da kmetija ni prejela tovrstne podpore na prvem javnem razpisu.
Upravičenci bodo podporo v višini
5000 evrov prejeli kot pavšalno plačilo v obliki nepovratne finančne pomoči, podpora pa se dodeli samo enkrat
v programskem obdobju in izplača v
dveh obrokih. Prvi obrok v višini 70
odstotkov dodeljenih sredstev se izplača po prejemu odločbe o pravici
do sredstev, preostalih 30 odstotkov
pa po pravilni izvedbi aktivnosti iz
poslovnega načrta. Zahtevki za izplačilo drugega obroka podpore se bodo
vlagali v letu 2023.
Več: https://www.gov.si/novice/20-milijonovevrov-za-razvoj-majhnih-kmetij/.

n Vlado Kostevc
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Dan spomina na žrtve prometnih nesreč
Tretjo nedeljo v novembru tradicionalno obeležujemo svetovni dan
spomina na žrtve prometnih nesreč.
Takrat se spomnimo vseh umrlih in
poškodovanih v prometnih nesrečah skupaj z njihovimi bližnjimi,
prijateljicami, sodelavci in znankami. Letošnje geslo je bilo »Življenje
ni rezervni del«. V petek, 15. 11. 2019,
smo ta dan obeležili tudi na Osnovni šoli Žužemberk. Sodelovali so
predstavniki oddelčnih skupnosti,
mentorica prometne vzgoje in Dušan Mikec (ZŠAM).
Zavedati se moramo, da smo za
varnost v prometu odgovorni vsi.

Medeni teden v 3. razredu
Na šoli Žužemberk smo letos spet sodelovali v projektu
Tradicionalni slovenski zajtrk. Petnajstega novembra
smo se posladkali z domačim medom, maslom, kruhom
in mlekom. V okviru medenega tedna smo imeli tudi na
podružnični šoli Dvor različne dejavnosti. Tretješolci so
ustvarjali pri pouku likovne vzgoje in izdelovali čebelice
iz papirnatih tulcev. Z njimi smo nato okrasili učilnico.
Prepevali smo Slakovo pesem »Čebelar« in plesali ples
»Zum zum zum«, pri spoznavanju okolja pa spoznavali
kranjsko sivko. V torek, 12. 11. 2019, smo se odpravili v
središče Dvora, kjer smo si ogledali čebelarsko trgovino
Repro, ki se nahaja v prostorih nekdanje pošte. Gospa
Suzana Štravs nam je predstavila različne čebelarske
pripomočke: točilo za točenje medu, vilice in nože za

odpiranje satja, cedilo za med, marker za označevanje
matic, sončni in parni topilnik, čebelarske metlice,
različne vrste panjev in zaščitna oblačila čebelarjev …
Ogledali smo si posnetek čebel in poslušali oglašanje
matice. Povedala nam je veliko zanimivosti o medu in
čebelah. Učenci so z zanimanjem poslušali in sodelovali v
pogovoru ter pokazali, da že kar veliko vedo o tej temi, saj
je med njimi kar nekaj pridnih čebelarjev. Ob odhodu sta
nam Rok Rezelj in Suzana Štravs podarila obleko za zaščito
čebelarja pred čebeljimi piki, ki jo bodo učenci z veseljem
uporabljali pri čebelarskem krožku. Družini Rezelj se za
sodelovanje lepo zahvaljujemo.
n Tatjana Hren, učiteljica v 3. razredu Podružnične šole Dvor
Foto: Tatjana Hren

Pešec, bodi viden,
bodi previden
Na začetku oktobra smo kot že nekaj let zapored člani
SPVCP Občine Žužemberk in prostovoljci izvedli preventivno akcijo »Pešec, bodi viden, bodi previden«. Pešce smo
opozarjali na nujno uporabo odsevnikov za boljšo vidnost
v prometu ter jim razdelili kresničke in odsevne trakove. Material je zagotovila Agencija za varnost prometa.
n Jana Mrvar
Foto: Jana Mrvar
Dušan Mikec in Ciril Legan
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n Jana Mrvar
Foto: Jana Mrvar

Predstavnice in predstavniki oddelčnih skupnosti OŠ Žužemberk ter Dušan Mikec

Predstava za otroke na Prevolah
Zadnji četrtek v novembru je popoldne na Prevolah popestrila glasbeno-dramska igra za otroke »Žabec in
tujec«. Igro so pripravile strokovne
delavke Vrtca pri OŠ Prevole in učitelj
glasbene umetnosti na OŠ Prevole. S
pomočjo bogate scene, izvirnih kostumov in smešnih prigod nastopajočih
se otroci učijo sprejemati raznolikost
in si med seboj pomagati. Ustvarjalke
in ustvarjalec predstave si želijo, da
bi lahko razveselili še več otrok, zato
upajo, da bodo lahko nastopili še v kakšnem kraju.
Očitno smo v občini Žužemberk željni takšnih dogodkov, saj je bil obisk
množičen. Z obiskom nas je prijetno
presenetil tudi župan Jože Papež. Med
svojim zelo polnim delovnim dnevom
si je vzel urico za ogled predstave ter
pogovor z občankami in občani, za kar
smo mu zelo hvaležni.
Po koncu predstave smo občinstvo
povabili k stojnicam bazarja s pestro
izbiro čudovitih prazničnih voščilnic
in lično izdelanih snežakov iz noga-

vic, sovic iz storžev in še marsičesa zanimivega. Vse to so izdelali vrtčevski
otroci z vzgojiteljicami. Prostovoljni
prispevki, ki so bili zbrani s predstavo in z izdelki z bazarja, bodo uporabljeni za obogatitev igralnih kotičkov v igralnicah Vrtca pri OŠ Prevole.
Za vse prispevke se obiskovalkam in
obiskovalcem najlepše zahvaljujemo.
S predstavo smo naredili uvod v veseli december, saj se bomo v tem mesecu še kar nekajkrat družili.
n Mojca Podpadec
Foto: Jože Papež

V letu 2020 vam želimo
čim več imenitnih dni,
takšnih, ko se nikamor ne mudi.
Tistih s smehom na obrazu,
z iskrico v očeh in toplino v dlaneh.

Srečno
n Učenci in učenke
ter zaposleni v OŠ Prevole
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Spomin na znane Suhokranjce

V petek, 8. novembra 2019, smo tako kot že nekaj let zapored skupaj z Osnovno šolo Žužemberk priredili proslavo v spomin na znane Suhokranjce.
S projektom, v katerega smo že nekaj let vključene vse šole
naše občine, spoznavamo in odkrivamo ljudi, ki so naredili
nekaj več za našo državo ali celo za svet in postali znani.
Ugotavljam in preseneča me, da jih ni malo.
Meni najljubši je Tomaž Humar, čeprav ni ravno pravi
Suhokranjec, saj ima suhokranjske korenine le njegova
mama. Se mi pa zdi res izjemen človek, ne samo kot ekstremni plezalec, ampak kot zgled, da lahko dosežeš vse,
kar si v življenju res želiš – ni nemogočih poti.
Na letošnji prireditvi smo učenci in učenke obeh šol pozornost namenili še živečima znanima Suhokranjcema in
Suhokranjici – pisateljici Ivanki Mestnik, skladatelju Vinku Globokarju in strokovnjaku za agrarno ekonomijo Slavku Glihi. S prisotnima Ivanko Mestnik in Slavkom Gliho
je potekal zanimiv in poučen pogovor, saj smo slišali kar
nekaj uporabnih nasvetov za življenje. Pripovedovala sta
zanimive zgodbe iz življenja, predvsem iz časa otroštva
in mladosti ob reki Krki. Posebno me je pritegnila zgodba
Ivanke Mestnik o tem, kako težko ji je bilo, ko je postala
učiteljica. Zelo mi je bilo všeč, da sta nam sama pripovedovala o svojem življenju. Vse stvari so se zdele veliko bolj
realistične in zanimive, kot pa če bi jih predstavili mi.
Vinko Globokar živi v Franciji in se prireditve ni mogel
udeležiti, saj je že starejši gospod. Predstavili so ga naši
učenci. Je svetovno znan glasbenik, pozavnist, ki igra

prilagajati in se družiti še z učenci
druge šole, s katerimi se še ne poznajo. To je zanje pomembna izkušnja.
Letos smo z učenkami in učenci višjih razredov v oktobru preživeli teden
v Beli krajini, v domu Radenci ob reki
Kolpi, na meji s Hrvaško. Seveda nas
je od naših sosedov razmejevala kovinska ograja, ob kateri so se noč in
dan sprehajali vojaki v lovu za begunci. Taki so časi, žal.
Izbrali smo zelo pestre dejavnosti –
spoznavali smo pokrajino, veslali po
Kolpi, raziskovali jamo in si pripravili

obrok ob ognju v naravi, veliko hodili,
izvajali športne dejavnosti, orientacijo, plezanje, lokostrelstvo, obiskali
ekološko kmetijo, spoznavali zgodovino in kulturo kraja, izdelovali pisanice, pekli belokranjsko pogačo, se učili
belokranjskih plesov, izdelali vazelin
za ustnice, se srečali s kačo in črnim
močerilom. Vmes pa smo se družili z
učenkami in učenci Osnovne šole Luče
iz Logarske doline ob športnih igrah,
peki kostanja, plesu, skupnih obrokih.
Čeprav je za starše morda plačilo
šole v naravi kar velik izdatek, smo

vsi udeleženi mnenja, da je ta oblika
učenja za vse samo pozitivna. Lepo je
slišati zadnji dan učence, ki hočejo
še ostati, ker jim je bilo lepo, kako se
z jokom poslavljajo od učencev druge
šole, saj se v enem tednu zelo povežejo. Poleg tega pa izpeljemo kar pet dni
dejavnosti od petnajstih, ki jih moramo realizirati v šolskem letu.
Da staršem omilimo plačilo, vse leto
polnimo šolski sklad z raznimi dejavnostmi – bazarjem, srečkami itd.
n Irena Blatnik, OŠ Prevole
Foto: Irena Blatnik

Angleška čajanka ob dnevu jezikov
avantgardno glasbo. Za nas je ta vrsta glasbe precej nenavadna in nam ni blizu. Tako so moje sošolke predstavile
Globokarjevo glasbo in glasbo, ki jo izvajajo one in jo danes
mi poslušamo. Na instrument ukulele so nam zaigrale in
zapele pesem »Vem, da danes bo srečen dan«.
Upam, da se bo tradicija nadaljevala in se bo drevo znanih Suhokranjcev in Suhokranjic z leti še večalo, saj verjamem, da se med nami skriva še veliko talentov, ki bodo
v prihodnosti ponesli dober glas o Suhi krajini po Sloveniji in po svetu.

V četrtek, 26. septembra, je bil svetovni dan jezikov, ki smo
ga v sedmem razredu osnove šole obeležili na prav poseben
način – ponedeljek zatem smo na čajanko povabili dva naravna govorca angleščine.
V Slovenijo sta se preselila pred štirinajstimi leti. To sta
Gill in Dennis Wraight, ki živita blizu Dragatuša v Beli krajini. Bili smo ju zelo veseli. Na začetku ure sta nam vljudno
povedala nekaj o Angliji in njihovih navadah ter običajih.
Predstavila sta nam črni čaj. Gospod nam je povedal veliko
angleških šal. S seboj sta nam prinesla na pokušnjo nekaj

n Anamarija Turk, 9. razred OŠ Prevole

Šola v naravi

Učenke in učenci OŠ Prevole pred domom v Radencih
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Na Osnovni šoli Prevole smo se s straši
in učenci dogovorili, da šolo v naravi
izvajamo vsako leto za vse učence po
triletjih. Izbrali smo različne kraje po
Sloveniji, da učenci tako spoznavajo
širše okolje in njegove značilnosti. V
okviru tedna bivanja v centru obšolskih dejavnosti imamo športne, naravoslovne in tehniške dneve ter šolo
plavanja in smučanja, kot od nas zahteva ministrstvo za šolstvo. Tako realiziramo pet dni dejavnosti, se ob tem
družimo štiriindvajset ur dnevno in se
spoznavamo med seboj tudi na drugačen način kot v šoli. Učenci in učenke
se razkrijejo v drugi luči, so bolj pristni, sproščeni, hkrati pa se morajo

angleških slaščic. Gospa je spekla kolačke in naredila kruhke z maslom in
marmelado ter nekakšne mini sendviče. Vljudno sta nas povabila k čajanki in nato smo se naslednjih 20 minut družili. Ko smo pokusili črni čaj,
smo bili prijetno presenečeni, saj je bil
okusen, vendar tudi slaščice niso bile
odveč. Med sladkanjem smo ju lahko
vprašali, kar nas je zanimalo.
Po koncu čajanke smo se jima zahvalili za dobrote in čaj. Čajanke smo
bili veseli in bi jo še kdaj z veseljem
ponovili.
n Teja Štravs, učenka 7.a
Foto: Milijana Maksimović
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Projekt Rasti z odbojko
Odbojkarska zveza Slovenije je v sodelovanju z Evropsko odbojkarsko konfederacijo (CEV) in s podporo Olimpijskega komiteja Slovenije že drugo leto
zapored izvedla vseevropski odbojkarski projekt Play Volleyball, Grow with
it oziroma Rasti z odbojko.
Projekt je namenjen otrokom od 6.
do 14. leta starosti, ki se še niso po-

bliže spoznali z odbojko, osnovni cilj
pa je vsakomur ponuditi možnost, da
se ukvarja s to športno panogo, brez
potrebe po posebni infrastrukturi in
brez strogih pravil. Projekt odbojko
otrokom približa z zanimivimi odbojkarskimi vsebinami in aktivnostmi,
čar odbojke je tudi druženje z vrstniki obeh spolov, pomembna dejavnika

pa sta izmenjava športnih vrednot in
močan pridih ferpleja, značilnega za
odbojko.
Evropska odbojkarska konfederacija želi odbojko uporabiti tudi kot
sredstvo za izboljšanje socialnih in
zdravstvenih razmer po vsej Evropi
in otrokom dati priložnost za športno
aktivnost. Hkrati jih vzgaja k odgovornemu državljanstvu in jih spodbuja k
bogatejšemu družbenemu življenju.
Projekt predstavlja most med odbojkarskimi klubi in osnovnimi šolami,
ki bodo v zameno za sodelovanje s klubi in uspešno izvajanje odbojkarskega
programa v okviru šolskih in zunajšolskih dejavnosti prejele odbojkarske
žoge in mreže.
Na razpis Odbojkarske zveze Slovenije se je prijavil tudi Odbojkarski
klub Žužemberk. Kandidiral je z matično šolo in podružnicami. Na razpisu je dosegel prvo mesto in za nagrado
prejel 20 žog in 3 odbojkarske mreže
v skupni vrednosti okoli tisoč evrov.
n Bojan Brulec, mentor projekta

Četrti razred OŠ Žužemberk

Učenke OŠ Žužemberk
državne prvakinje v odbojki na mivki
V sredo, 16. oktobra 2019, je na igriščih Športnega društva
Zrkovci potekalo državno prvenstvo v odbojki na mivki.
Učenke Osnovne šole Žužemberk so si nastop priborile z
zmago na polfinalnem turnirju, fantje pa so tam zasedli
drugo mesto in tekmovanje končali na 5.–8. mestu. Na
finalni turnir so se uvrstile štiri ekipe, igrala je vsaka z
vsako. Prvo tekmo so naše učenke odigrale proti mladi
ekipi Osnovne šole Ankaran in jo dobile 2 : 0 (15 : 3, 15 : 13).
Na sosednjem igrišču so učenke šole iz Polzele premagale
učenke šole z Viča z 2:0.
Tako je že naslednja tekma med nami in Polzelo odločala o naslovu prvakinj. Tekma je bila zelo izenačena.
Maša, Eva in Lara so se pogumno borile za vsako žogo in v
končnicah setov strle odpor nasprotnic. Tekmo je zaključila Nika z odličnim servisom in zmago z 2 : 0. V zadnji
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Foto: Marjan Kužnik

tekmi, tokrat proti Osnovni šoli Vič, so za naslov prvakinj
potrebovale zmago v enem setu. Ta se jim je v prvem izmuznila, so pa potem dobile drugega in tretjega. S tretjo
zmago na turnirju so potrdile naslov državnih prvakinj v
šolskem letu 2019/2020.

Šolske državne prvakinje so postale Maša Pucelj, Nika
Pucelj, Eva Nahtigal Lavrič in kapetanka Lara Longar pod
mojim mentorstvom.
n Bojan Brulec, mentor
Foto: Jernej Peterlin

Jezikovno popoldne
na Osnovni šoli Žužemberk
Po končanem pouku smo se 26. septembra nekateri učenci še zadržali
na šoli, saj imamo radi angleščino in
nemščino. Prisotni smo bili učenci
in učenke od četrtega do devetega razreda in ker se ne poznamo vsi, smo
se najprej predstavili. Vsak je v tujem
jeziku povedal svoje ime in dve svoji
lastnosti, ki s začneta s prvo črko posameznikovega imena.
Vsi smo se razveselili, ko smo izvedeli, da bomo tudi kuhali. To pa ni bilo
tako enostavno, saj recepti niso bili v
slovenščini, temveč v angleščini ali
nemščini. Razdelili smo se v skupine
in vsaka je preizkusila svoj recept. Ko
smo končali priprave, nas je v jedilnici že čakala malica.
Med obedom sta med nas prišli gospe, ki ju nismo poznali. Vsi smo bili
nervozni, ker nismo vedeli, kdo sta.
Pospremili sta nas v angleško učilnico, kjer smo se z mlajšo gostjo pogovarjali v angleščini, njena mama pa
nas je poslušala. Povedala nam je, da
je stara 28 let in da je delala v televizijskih oddajah Slovenija ima talent
in Znan obraz ima svoj glas, nato pa
nam je zaupala, da je bila v šoli njen
najljubši predmet slovenščina. Nato je
začela govoriti slovensko in vsi smo se
nasmejali. Skrivna gostja je tako učiteljica francoščine na eni izmed jezikovnih šol v Ljubljani, hkrati pa tudi
sestrična ene izmed naših učiteljic
angleščine. Kmalu smo se poslovili,
saj se je v gospodinjski učilnici medtem že speklo naše pecivo, ki je bilo
zelo okusno.

S polnimi trebuščki smo nato v računalniški učilnici reševali še kvize, najtežji je bil v nemščini, malce lažji pa
v angleščini. Zelo hitro se je stemnilo
in bil je čas, da se odpravimo domov.

Popoldne je bilo zelo poučno, saj smo
se družili in se spotoma naučili nekaj
novih izrazov.
n Nika Potočnik in Elma Ebipi, učenki 9.a
Foto: Nataša Škrbe
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Tradicionalni slovenski zajtrk na OŠ Prevole
V petek, 15. novembra 2019, smo obeležili dan slovenske
hrane. Osrednji dogodek dneva je bil tradicionalni slovenski zajtrk. Projekt izvajamo z namenom ozaveščanja otrok
o pomenu rednega, uravnoteženega in zdravega prehranjevanja. Redno zajtrkovanje je del zdrave prehrane in je pomemben dejavnik zdravega življenjskega sloga, to navado
pa naj bi osvojili že v otroštvu in jo ohranili tudi v odrasli
dobi. Vseslovenski slogan dneva, ki smo ga obeležili, je bil
»Hvala za naš super zajtrk!«. Živila, ki smo jih otrokom
ponudili ta dan, so bila pridelana ali predelana v Sloveniji.
Po zajtrku so sledile delavnice, njihova rdeča nit je bilo
suhokranjsko sadje. Učenci in učenke so aktivno sodelovali v različnih dejavnostih. Poslušali so pravljice o sadju,
naučili so se, katere jedi lahko pripravimo iz sadja, ki ga
imamo na vrtu. V prvem in drugem razredu so spekli jabolčno pecivo, v tretjem in četrtem so skuhali kompot in
narisali sadje – slike krasijo naš hodnik –, v četrtem in
petem razredu so izdelovali panjske končnice, v sedmem,
osmem in devetem pa so pripravili fižol s kolerabo, tradicionalno suhokranjsko jed, in spekli zavitek. Pri delu nam
je pomagala domačinka Olga Grm, ki je dolga leta delala
v naši šolski kuhinji. Učencem smo želeli z različnimi dejavnostmi pokazati pomen lokalne pridelave in predelave

jo pripravila predsednik društva Tone
Andrejčič in čebelar Mihael Potočar.
Zahvaljujemo se vsem našim kmetijam ter kmetijskim in živilskim podjetjem – za zajtrk in za vso drugo hrano. S svojim delom in vztrajanjem na
zemlji nam mize bogato oblagajo ter

nam zagotavljajo poseljeno podeželje
in poglede, ob katerih nam zaigra srce
in se spočijejo oči.
»HVALA ZA NAŠ SUPER ZAJTRK!«
n Nina Kocjančič
Foto: Nina Kocjančič

V spomin Jožetu Mrvarju
Domača hrana je res okusna.

hrane ter jih spodbuditi k pozitivnemu odnosu do narave
in okolja ter ravnanja z odpadki.
Ta dan je šolo obiskal še čebelar Miha Potočar, ki je
predstavil čebelarsko dejavnost. Učenci in učenke so mu
z zanimanjem prisluhnili, za dobrodošlico pa so mu pod
vodstvom učitelja za glasbeno umetnost zapeli pesem
»Čebelar«. Ob petju sta jih spremljala učenec Leon Blatnik
na harmoniki in Aleš Breceljnik na tolkalih.
n Andreja Šilc Mihelič
Vodja tima Zdrave šole na OŠ Prevole
Foto: Irena Blatnik

Tradicionalni slovenski zajtrk v Žužemberku
V okviru dneva slovenske hrane,
ki ga je razglasila vlada Republike
Slovenije, poteka v šolah in vrtcih
po Sloveniji projekt tradicionalni
slovenski zajtrk, ki ga obeležujemo tretji petek v novembru. Opominja na pomen polnovrednega
zajtrka in zdrave prehrane, hkrati pa otrokom zagotavlja hrano iz
lokalnega okolja.
Tudi tokrat so vsi predšolski in
osnovnošolski otroci pozajtrkovali tradicionalni slovenski zajtrk, ki
ga sestavljajo maslo, mleko, kruh,
med in jabolko.
Med smo dobili iz šolskega čebelnjaka Medo, nekaj pa so nam
ga podarili tudi lokalni čebelarji
Mihael Potočar, Roman Setnikar,
Jože Hrovat in Ciril Glavič. Pirin
polnozrnati kruh nam je dostavi46 ZIMA 2019

obisk šolske in vrtčevske kuhinje in
pogovori s kuharicami, peka kruha,
okrasitev učilnic itd.
V stari šoli so v sklopu čebelarskega
krožka in sodelovanja s Čebelarskim
društvom Straža-Dolenjske Toplice
postavili čebelarsko razstavo, ki sta

la pekarna Iz krušne peči, jabolka
smo dobili pri lokalnem pridelovalcu Andreju Košičku, maslo in
mleko pa nam je dostavila kmetija Maver iz Češnjic pri Zagradcu.
Na Osnovni šoli Žužemberk in v
Vrtcu Sonček smo se v tednu pred
tradicionalnim slovenskim zajtrkom (11.–15. 11. 2019) posvetili zdravemu prehranjevanju in slovenski
hrani. V vseh oddelkih so v okviru pouka, pri razredni uri ali kot
dnevi dejavnosti potekale številne aktivnosti: pogovori o pomenu
zajtrka in lokalni pridelavi hrane,
obisk kmetije Maver v Zagradcu,
obisk čebelarke, ogledi filmov, izdelava panjskih končnic, obisk
čebelnjaka in pogovori o čebelah,
peka medenjakov, stojnica s tradicionalnimi slovenskimi jedmi,

Žalostna vest … zadene … preseneti … dih zastane … poskušamo doumeti … Pred očmi se pojavi podoba
preminulega. Tokrat našega dolgoletnega stanovskega kolega, spoštovanega učitelja Jožeta Mrvarja. Spomini oživijo.
Spoštovani Jože, sedite v zbornici,
pozorno, a zadržano. Spregovorite, ko
je potrebno, a vaše besede so izbrane
in na mestu. Vaš korak po hodnikih
je umirjen, a z visoko avtoriteto budno spremljate dogajanje med učenci, ki se ob srečevanju z vami umirjajo in vam spoštljivo delajo pot. Vedo,
da zahtevate red, disciplino. Ste kažipot učencem, kako postati delaven,
odgovoren, spoštljiv.
Predani svojemu pedagoškemu
poslanstvu v razredu podajate snov
– nazorno, podkrepljeno s primeri
iz vsakdanjega življenja, da je snov
kemije in biologije učencem čim
bližja, razumljiva. Z učenci nadgrajujete znanje – tudi med pouka prostimi dnevi –, pripravljate jih na tekmovanja, da bodo zopet uspešni tudi
na državni ravni. Najstarejši učenci
odhajajo v srednje šole. Tamkajšnji
pedagogi takoj prepoznajo učence
z žužemberške šole po predznanju,
ki so ga pridobili pod vašo taktirko.
Očitno je, da vam je bil pedagoški
poklic v zibel položen, saj je bila šola
dobesedno vaš prvi dom. Rodili ste
se kot četrti otrok učiteljema, materi Mariji in očetu Francu, 21. aprila
1942, v prvem nadstropju Osnovne

šole Žužemberk. Tu je namreč tedaj
stanovala vaša družina. Kasneje je
bil ta prostor preurejen v zbornico,
kamor ste se dan na dan vračali na
delo kot učitelj. Zadnjič ste prestopili prag tega prostora 18. junija 2016,
ko ste kot razrednik z eno izmed vaših generacij učencev praznovali 50.
obletnico valete. V šolo ste vstopili
nasmejani s skupino bivših učencev
in v sproščenem klepetu hudomušno
razdirali šale. Skupaj smo si ogledali
šolo in za vse so bili najzanimivejši
prostori stare šole, kjer so jubilanti
skupaj z vami pred 50 leti gulili šolske klopi. Postali ste v prostoru nekdanje zbornice, ki je bila tako vaša.
Nihče takrat ni slutil, da ste zadnjikrat prestopili prag sobe, kjer vas je
mati povila.
Tudi sicer ste občasno radi sami
prišli v šolo, si ogledali vaš kabinet v
novejšem delu stavbe, zaužili trenutni utrip šolskega življenja, spregovorili nekaj besed z učiteljem, ki ste ga
naključno srečali, in zopet tiho odšli. Razumeli smo, da je šola za vas
hiša, kjer ste preživeli večino svojega
življenja, na koncu vaš drugi dom.
Po končani osnovnošolski obveznosti ste odšli na učiteljišče in postali učitelj fizike. Vrnili ste se na
svojo šolo in se zaposlili 1. septembra
1961 pod vodstvom takratnega ravnatelja Cirila Kosmine. Zaradi takratnih potreb šole ste pričeli poučevati na razredni stopnji, vzporedno pa
tudi kemijo in športno vzgojo. Raz-

mere so zahtevale tudi poučevanje
zemljepisa, nemščine in matematike. Ker se je v šoli kazala potreba po
strokovno usposobljenem pedagogu
za poučevanje biologije in kemije, ste
leta 1968 na Pedagoški akademiji ob
delu zaključili študij teh dveh predmetov, ki ste ju poučevali do konca.
Vsa leta svoje poklicne poti ste
bili zvesti žužemberški šoli. Celo po
upokojitvi leta 2002 ste še deset let
poučevali kemijo, a tedaj zgolj v 9.
razredu. Tako je šlo skozi vaše roke
50 suhokranjskih generacij, zato za
vami ostaja neizbrisna sled priznanega učitelja in doslednega vzgojitelja – tako med bivšimi učenci kot
sodelavci v kolektivu.
Spoštovani Jože, hvala vam za dolgoletno pripadnost zavodu in pedagoškemu delu ter za lepe skupne
trenutke.
Naj vas v večnosti objame spokojnost, počivajte v miru.
n Kolektiv OŠ Žužemberk z Vrtcem
Ravnateljica Mira Kovač
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Kaj ne sodi v kanalizacijo

Komunala Novo mesto ima v upravljanju 450 km kanalizacijskega omrežja in 89 črpališč odpadnih
voda. Storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda tako opravljamo v sedmih občinah.
Vsakodnevno se srečujemo s problemi, kot so zamašene
črpalke v črpališčih odpadnih voda, zamašeni cevovodi ter
povečana populacija glodavcev v kanalizaciji – kar je bolj
izrazito v urbanem okolju. Pa pojdimo po vrsti.

Mašenje črpalk v črpališčih odpadnih voda

Verjetno ste v svoji okolici – seveda tam, kjer je območje
opremljeno z javnim kanalizacijskim omrežjem – opazili
objekt za prečrpavanje komunalne odpadne vode. Standardno črpališče ima vgrajeni dve črpalki, ki delujeta s pomočjo krmilne enote (PLC), krmilnik pa je nato daljinsko
povezan z nadzornim računalnikom, preko katerega spremljamo delovanje objektov in nas tudi opozori na napake.
Žal se prepogosto dogaja, da se črpalke zamašijo. Vzrok
za zamašitve so smeti, tkanine, higienski vložki, kondomi, vlažilni robčki, plastični in leseni predmeti, našli smo
celo kosti, ki so jih uporabniki javnega kanalizacijskega
omrežja odvrgli v javno kanalizacijo. Tako se v komori, v
kateri je rotor črpalke, ki ustvarja podtlak in na ta način
prečrpava odpadno vodo, naberejo tujki, ki rotor zamašijo. V najboljšem primeru se zaradi ustreznih elektrozaščit
črpalka le ustavi in jo je treba očistiti – jo demontirati,
odstraniti tujke in ponovno montirati v črpalni jašek. To
vzame kar precej časa in truda, delo pa je zelo umazano.
Če se to ponovi večkrat, pride do trajne okvare in kupiti je
treba novo črpalko.

Prebijanje zamašene kanalizacijske cevi ali jaška

Podobno se dogaja v kanalizacijskih ceveh, ko se zamašijo
ravno tako zaradi smeti, ki ne spadajo v javno kanalizacijsko omrežje. Naredi se »čep«, ki preprečuje nemoteno
odvajanje komunalne odpadne vode. Tak »čep« je treba
razbiti s posebnim vozilom ter kanalizacijsko cev očisti-

ti in jo povrniti v stanje nemotenega odvajanja. Povemo
lahko, da smo v kanalizacijskem omrežju našli že tudi
akumulatorski vložek. Tudi to delo vzame veliko truda in
je ravno tako umazano.

Glodavci v kanalizaciji

Podgane v kanalizacijskem sistemu so realnost. To so zelo
inteligentne in prilagodljive živali, ki se hitro razmnožujejo in se zadržujejo tam, kjer imajo ugodne pogoje – se pravi hrano. Po naših izkušnjah je hrane v kanalizaciji veliko
preveč, zato je zanje to zelo prijazno okolje. Več hrane ko
odložimo v kanalizacijo, večja je torej populacija glodavcev
in večje težave imamo zaradi tega uporabniki javnega kanalizacijskega omrežja. Vsi vemo, da je skoraj na vsakem
ekološkem otoku tudi zabojnik za biološke odpadke, zato
apeliramo na vse uporabnike, naj biološke odpadke odlagajo
le v temu namenjene zabojnike, ne pa v javno kanalizacijo.
Morda je smiselno opozoriti tudi na to, da kuhinjska
olja in ostanki maščob ravno tako ne sodijo v kanalizacijo. Ko se olja in maščobe ohladijo, se namreč prilepijo na
stene kanalizacijskih cevi, preseki cevi se zmanjšajo in
nekega dne se odtok ali kanalizacijska cev zamaši. Za nastalo težavo ni kriv slab graditelj, temveč nepoučen oziroma malomaren uporabnik. Odpadno olje lahko zberemo
v posodi ali steklenici in jo lahko predamo prevzemniku
takšnih tekočin.
Verjamem, da smo kot družba toliko napredni in prilagodljivi, da lahko stare navade odlaganja smeti pustimo
za sabo. Tu mislim predvsem na divja odlagališča in konec
koncev tudi na odlaganje smeti, hrane in olj v kanalizacijo. Komunala si skupaj z občinami zelo prizadeva, da je
vsakemu občanu zagotovljeno zbirno mesto za odlaganje
vseh vrst odpadkov. Če bomo vsi pravilno ločevali odpadke, nam bo zelo hvaležna tudi naša lepa narava. Začnimo
pri sebi in bodimo vzor drug drugemu.
n Simon Lukšič, vodja sektorja odvajanja in čiščenja
odpadnih voda pri Komunali Novo mesto
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Prehrana prašičev pitancev v kmečkih rejah
Prašičereja je lahko primarna ali delovno manj intenzivna dodatna dejavnost na kmetiji. Prehrana prašičev na
takšnih kmetijah največkrat temelji na doma pridelani
krmi, kot so žita in voluminozna krma, ter tako imenovani alternativni krmi. Med žiti prevladuje koruza, sledijo
pšenica, ječmen in tritikala. Za krmljenje sta posebno primerni mlada detelja in trava. V obroke za prašiče pitance
lahko vključujemo tudi silaže iz mešanice bele detelje ali
lucerne in trpežne ljuljke. Med alternativno krmo spadajo
krompir, krmna pesa, repa, koleraba, korenje, buče in zelje. V obrokih za prašiče pitance v kmečkih rejah večkrat
primanjkuje beljakovin, ki jih lahko dokupimo v obliki
sojinih, sončničnih ali repičnih tropin. V Slovenijo jih po
večini uvažamo, predvsem to velja za sojo oz. sojine tropine. Uporaba beljakovinskih in alternativnih krmil je pomembna za proizvode mesa višje kakovosti.
Za pravilno krmljenje živali moramo poznati potrebe
živali in sestavo krme. Tako imenovana alternativna krmila vsebujejo antinutritivne snovi, zato jih je treba pred
uporabo obdelati, kar naredimo s kuhanjem, parjenjem
ali fermentacijo. Z obdelavo negativne vplive teh snovi
zmanjšamo ali celo odpravimo in taka krma je primerna
za krmljenje prašičev.

Ko sestavljamo obroke za prašiče pitance, moramo upoštevati potrebe prašičev po energiji, beljakovinah, aminokislinah in drugih hranilih. Upoštevati pa moramo tudi
sposobnost prašičev za zauživanje krme, ki je odvisna od
velikosti njihovih prebavil. Zato jih ni priporočljivo krmiti izključno z zeleno krmo in okopavinami. Če prašiče krmimo z neuravnoteženim obrokom, na primer z beljakovinsko revno krmo, se radi zamastijo, saj jim primanjkuje
beljakovin za nalaganje mišičnega tkiva, odvečno energijo
pa nalagajo v maščobno tkivo. Ker slabše izkoriščajo krmo,
slabše priraščajo in dosegajo slabšo mesnatost.
Med alternativna beljakovinska krmila spadajo tudi zrnate stročnice – fižol, soja, bob, grah, lupina in leča. Njihovo zrnje vsebuje veliko lizina, primanjkuje pa jim metionina in cistina. Tudi te stročnice vsebujejo antinutritivne
snovi in jih je zato treba pred uporabo toplotno obdelati
(kuhanje ali obdelava s paro). Vključevanje alternativnih
krmil v obroke za prašiče pitance mora biti skrbno načrtovano v skladu s priporočili za krmljenje maksimalnih dnevnih količin posamezne krme glede na kategorijo prašičev.
n Anja Mežan, specialistka za živinorejo, KGZS – Zavod NM
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Predstavitev knjige Ivanke Mestnik
Krka, zelena žila do srca
V torek zvečer, 8. oktobra 2019, je pisateljica Ivanka Mestnik
v polni veliki dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine v
Novem mestu predstavila najnovejše in hkrati sklepno
delo svojega literarnega opusa z naslovom Krka, zelena
žila do srca. Dogodek so pripravili sodelavci in sodelavke Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto in Javnega sklada
za kulturne dejavnosti OI Novo mesto ter člani in članice
Kulturnega društva Severin Šali.
Zven ponarodele pesmi »Kje so tiste stezice«, ki jo je na
željo pisateljice odpel Mešani pevski zbor Krka, in rime
Jožice Sadar so nakazali vsebino večera, ki ga je prepletal
Tomaž Koncilija. Med odlomki iz knjige, ki sta jih interpretirali Klavdija Kotar in Bojana Medle, se je Ivanka Mestnik spominjala svojega »lepega nelepega« otroštva, kot
ga je označila sama.
Po prebranih besedah z začetka knjige o pomenu Krke
in rojstni Drašči vasi je pripovedovala o ljubljenemu očetu, ki je med vojno odšel in ga ni bilo nazaj, ter o mami,
ki se je vrnila, a sta jo Rab in Gonars spremenila v pravo
partizansko mater.
Kozinova »Mojčina pesem« v izvedbi Eve Starešinič in Eve
Zec ter »Divertimento«, ki ga je odigral Matija Forjan, sta
bila izhodišče za pogovor o želji po širnem svetu. Avtorica
se je spominjala, kako se je po vojni, oblečena v ameriška
oblačila, s »federvagnom« peljala v šolo v Novo mesto.
Izpostavila je misli o nezavidljivem suhokranjskem narečju. Pripovedovala je o sorojaku in kolegu Jožetu Škufci,
o profesorju Bačerju, pri katerem je v sklopu literarnega
krožka napisala prvo črtico »Očetova kazen«, o pomenu
dela Jožeta Dularja. Slednji je tako kot Ivanka Mestnik in
številni drugi ustvarjalci v Krki našel navdih za svoje delo.
Ob nastopih otroške skupine, tamburašev in pevcev Folklornega društva Kres se je beseda ponovno vrnila v rodno
Draščo vas. Mamina rojstna hiša bo postala hiša nature

Jubilanti - 80 let
Ivanka Hočevar – 80 let

in kulture, Drašča vas pa – v priznanje Ivanki Mestnik –
del slovenske pisateljske poti.
Poleg ohranjanja spomina na zarasle stezice vsebuje
Krka, zelena žila do srca tudi potopis iz leta 2001, ko se je
pisateljica »pustila zapeljati« z raftom po reki: »‘Ne bi šli
enkrat z menoj? Vsaj od Zagradca do Prapreč? Šele potem
boste lahko rekli, da Krko res poznate,‘ je gledal in vabil
predvsem mene. Jaz da bi šla? Pri teh letih? ga pogledam
začudeno. […] Se lahko še umaknem? Seveda se lahko, se
oštevam, rečem pa nič. Nekaj v meni si to že dolgo želi.
Kot da moram doživeti samo še to, pa bom srečna. Pa mi
srce v prsih vseeno divje razbija, ko čez tri dni že lezem v
nepremočljivo obleko in si nataknem čelado.«
Knjigo je oblikoval Tomaž Grdin, njegova je tudi večina
fotografij, s katero je opremljena. Ivanka Mestnik je delo
izdala s sozaložnikom Kulturnim društvom Severina Šalija.
Ob besedah hvaležnosti in zahval je pisateljica z občinstvom delila tudi modrosti življenja: »Preveč sile si delamo.
Življenje teče. Prepustite se življenju in bodite dobri.«
n Anja Rebolj
Foto: Marko Klinc in Knjižnica Mirana Jarca

V nedeljo, 24. novembra, je dopolnila 80 let Ivanka Hočevar iz
Drašče vasi, tudi rojena v Drašči vasi. Njena starša sta bila
poročena vsega skupaj pet let
in v teh letih so se rodili trije
otroci. Mama je bila iz Dečje
vasi in po poroki je prišla na
možev dom. Očetovo življenje
se je končalo v drugi svetovni
vojni. Ivankina mama je težko
preživljala otroke, pomagala ji
je tašča, ki je imela tudi glavno besedo pri hiši.
Ivanka je hodila v osnovno šolo v Šmihelu. Spomni se,
kako je morala velikokrat zgodaj zjutraj na njivo okopavat,
nato pa je šla lahko v šolo. Za učenje ni bilo časa, delo na
kmetiji je bilo pomembnejše. Pri 14 letih je dobila pljučnico in
visoko vročino. Poklicali so zdravnika, ta pa jim je svetoval,

naj pokličejo še župnika, da ne bo šla nepripravljena na oni
svet. Župnik Zupanc je res prišel, opravil maziljenje in zahteval, da Ivanko odpeljejo v bolnišnico, kjer so jo pozdravili.
Pri 19 letih se je poročila s sosedom Tonetom in si ustvarila družino. Rodila je sina in hčer. Delala je na kmetiji,
ko pa sta bila otroka malo večja, se je zaposlila v tovarni
Iskra v Žužemberku, kjer je delala v treh izmenah. Od leta
1979 do upokojitve je bila zaposlena v Litostroju v Ljubljani.
Izpit za avto je opravila, ko je bila stara že čez 60 let. Na
izpitni vožnji je večkrat padla, pa kljub vsemu vztrajala in
naredila vozniški izpit. Danes še vedno vozi. Njeno vodilo
je namreč, da lahko uspeš, če si le dovolj vztrajen.
Ivanka ima tri vnuke in dva pravnuka.
Ob njenem prazniku smo jo predstavniki Društva upokojencev Žužemberk obiskali na njenem domu in ji zaželeli veliko zdravja, veselja in varne vožnje.
n Ida Kastelic
Foto: Ida Kastelic

Vinko Pograjc – 80 let
Vinko Pograjc se je rodil 29. septembra 1939 v Valični vasi,
v družini s 14 otroki. Spomni se, da so nekateri iz družine
spali v postelji, z bratom sta spala v hlevskih jaslih, nekateri drugi bratje in sestre pa so spali v luknji pod krušno
pečjo. V osnovno šolo je hodil v Zagradec, peš in velikokrat
tudi bos. V jesenskem času sta z bratom Tonetom večkrat
šla namesto v šolo lovit polhe v gozd.
Z 11 leti je šel služit na kmetijo na Igu pri Ljubljani. Bil je
vesten pri delu in rad je imel konje. Gospodar mu je kmalu
zaupal prevoze s konjsko vprego z Iga v Ljubljano in nazaj.
Kot že odrasel fant se je vrnil domov in se priučil za tesarja. Pridružil se je skupini tesarjev, ki so pripravljali les
za kozolce, »toplerje« in ostrešja za hiše. Ko so tesali za
»topler«, so bili cel mesec pri kmetu – naročniku. Večja ko
je bila kmetija, večji je bil »topler«. Tako je prišla njegova
skupina tesarjev tesat v Dešečo vas k Šlandercu. Zagledal
se je v gospodarjevo hčerko Danico in kmalu sta se poročila. Rodili so se jima štirje otroci, tri hčere in sin.
Vinko se je zaposlil v tovarni IMP v Ivančni Gorici, poleg
tega pa delal še na kmetiji. Zaradi težav s hrbtenico se je
invalidsko upokojil. Ponosno pove, da sedaj s kmetovanjem nadaljuje njegov sin Vinko.
Ob visokem jubileju smo ga na njegovem domu obiskali
predstavniki Društva upokojencev Žužemberk in mu zaželeli še veliko zdravih in srečnih dni v krogu najdražjih.
n Ida Kastelic, Foto: Ida Kastelic
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Marija Mirtič – 80 let

Marija Mirtič se je rodila 17. novembra
1939 v Stavči vasi, v družini s sedmimi
otroki. Leta 1945 so ostali brez očeta, ki
se iz vojske ni vrnil domov. Življenje je

bilo težko, saj je mama sama skrbela
za številno družino. Marija je osnovno
šolo obiskovala na Dvoru. Kot mlado
dekle je hudo zbolela in bila več kot
pol leta v bolnišnici.
Ko je leta 1960 v Žužemberku odprla
vrata tovarna Iskra, se je tam zaposlila in delala vse do upokojitve leta
1990. V službo je hodila peš. Pozneje
si je s prihranki kupila kolo in se na
delo vozila še z nekaterimi delavkami
iz vasi. Težko je bilo, zlasti pozimi, ko
je bil sneg in led.
V tovarni Iskra je spoznala bodočega moža Jožeta iz Dešeče vasi in leta
1966 sta se poročila. V Žužemberku sta
si zgradila hišo in ustvarila družino. V
zakonu se jima je rodilo pet otrok. Prvi
žal ni dočakal prvega rojstnega dne.

Alojz Škufca – 80 let
Alojz Škufca se je rodil 4. junija 1939
na Vrhu pri Križu kot tretji otrok v
družini. Ima še dve starejši sestri.
Odraščal je na kmetiji v času druge svetovne vojne in po njej. Njegov
oče je leta 1943 našel šrapnel. Hotel ga je uničiti, vendar je šrapnel
eksplodiral. Oče je bil poškodovan,
posebno še v obraz in oči, in od takrat je bil slep na oba očesi.
Po vojni so se otroci igrali na vasi in tako so nekoč našli
ročno bombo. Hoteli so jo razstaviti, bomba pa je eksplodirala in ubila enega izmed sosedovih otrok.
Alojz se je kmalu po končani osnovni šoli zaposlil v gradbenem podjetju Obnova v Ljubljani. Pozneje se je podjetje
priključilo podjetju SCT. Ker je Alojz doma pomagal obdelovati manjšo kmetijo, je delo v Obnovi opustil, vendar še
vedno priložnostno delal kot zidar. Marsikatera hiša v Suhi
krajini je zrasla z njegovo pomočjo.
Našel si je življenjsko sopotnico, ki pa je umrla, in leta
se je 1989 ponovno oženil. Sedaj mu družbo delajo otroci
in vnuki.
Dokler mu je zdravje še dobro služilo, se je rad udeleževal naših srečanj in hodil na izlete.
Ob visokem jubileju smo ga člani Društva upokojencev
Žužemberk obiskali na njegovem domu in mu zaželeli veliko zdravih in srečnih dni.
n Ida Kastelic, foto: Ida Kastelic
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Kot upokojenka je svoj prosti čas posvetila čuvanju vnukov. Pazila je tudi
druge otroke, saj v tistem času vrtec v
Žužemberku ni mogel sprejeti v varstvo vseh otrok, ki so to želeli. V prostem času je tudi pletla in vezla, zdaj
pa rada rešuje križanke. Vesela je obiskov svojih otrok, vnukov in posebno
dveh pravnukov.
Ob njenem prazniku smo jo na njenem domu obiskali predstavniki Društva upokojencev Žužemberk in Rdečega križa Žužemberk ter ji zaželeli
še veliko zdravih in srečnih dni. Njen
mož Jože je vzel v roke harmoniko,
skupaj smo zapeli in se nato dobre
volje razšli.
n Ida Kastelic
Foto: Ida Kastelic

Jubilanti - 90 let

Obisk in voščilo Jožefi Longar ob njeni 90-letnici
Jožefa Longar iz Dolge vasi se je rodila pred 91 leti v veliki
družini, po domače pri Vauptovih na placu v Žužemberku. Od številne družine sta živa samo še Jožefa in njen
brat France.
Jožefa se je kot dobra kuharica še zelo mlada zaposlila
v kmetijski zadrugi pri bratu, pozneje pa v nekdanji Iskri
kot delavka za tekočim trakom. Imela je priložnost, da bi
odšla na delo v Ljubljano, a jo je zadržala ljubezen iz domačega kraja. Poročila se je z domačinom Jožetom Longarjem iz Dolge vasi. Na manjši kmetiji so živeli skupaj z
njegovo mamo.
Pokojnino je zaslužila v tedanji Iskri. Po moževi smrti
se je zaradi bolezni preselila v dom za starejše. Še vedno
se rada pogovarja o domačem kraju, kljub svoji starosti in
tegobam pa tudi še rada in lepo zapoje.
Ob njenem jubileju smo jo obiskale članice Krajevne organizacije Rdečega križa Žužemberk. V njeni družbi smo se
poveselile in nasmejale. Ob odhodu smo ji zaželele zdravja
in jo obdarile z majhnim darilom.
Aktivistke KORK Žužemberk smo še posebno ponosne,
da smo letos lahko obiskale vse občane in občanke, ki so
dopolnili več kot 90 let. To so: Branko Fabjan, Jožef Gliha,

Terezija Zupančič – 90 let

Josipina Grum, Ana Kmet, Terezija Krakar, Neža Kranjc,
Ana Kuhelj, Ljudmila Kuhelj, Jožefa Longar, Terezija Miklavčič, Marija Molek, Terezija Plot, Milena Plut, Slavko
Rotar, Bruno Schleien Barouch, Franc Skube, Ivanka Škrbe, Ivana Škufca, Marija Škufca, Terezija Šlogar, Marija
Olga Štangelj, Jožefa Štrumbelj, Zmaga Viktorija Štupar
in Marija Zupančič.
Našega obiska so bili vsi zelo veseli. Zaželele smo jim veliko zdravja in jih obdarile s skromnim darilom.
n Olga Drab, KORK Žužemberk

Sreča ni v glavi in ne v daljavi,
ne v žepu ali pod palcem zaklad.
Sreča je, če se delo dobro opravi
in če imaš nekoga rad.
Tone Pavček

Terezija Zupančič iz Stavče vasi je dopolnila 90 let.
Ob njenem prazniku smo jo obiskali župan Jože Papež,
direktor občinske uprave Tomaž Hrastar ter predstavnika
Rdečega križa Marija Legan in Bogdan Kastelic.
Zaželeli smo ji še veliko let zdravja in veselja.
n Bogdan Kastelic, foto: Tomaž Hrastar

Vesele božične praznike ter
srečno, mirno in uspehov polno
leto 2020
Vam želijo gasilci
PGD Ajdovec
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Dragi Jože!
Tvoj odhod nas je zasul s številnimi vprašanji zakaj, na
katera ne znamo odgovoriti. Onemeli smo, brez besed.
Rečemo lahko samo po Prešernovo: »Čez tebe več ne bo,
sovražna sreča, iz naših ust prišla beseda žala … bila je
preč življenja doba kratka.«
Kmalu bo minilo 60 let, odkar se je skupina žužemberških študentov povezala v fantovsko druščino, ki
prijateljuje še danes. Vsako leto smo se dobili v Žužemberku, izletniško prečesavali Suho krajino od Plešivice
do Svetega Petra, od Prevol do Kozjeka in Šumberka, od
Kriške gore do Boršta in pogosto zaključili s polnočno
srečo in pesmijo tu, preko poti, na grobu Matezovega
Janeza, ki nas je prvi zapustil. Skoraj 60 let, leto za letom s pesmijo, humorjem in dovtipi, ki smo jih razumeli le mi sami. Bili smo zbadljivi in brezskrbni, naša
srečanja so bil namenjena le veselju. Za nas so bila otok
zakladov, kjer se ni dalo stalno živeti, smo se pa nanj
neizmerno radi vračali. Zakaj otok zakladov? Zato, ker
Salomon pravi: »Kdor najde prijatelja, je našel zaklad!«
Jože pa je bil naš velik in zvest prijatelj.
Samo Jože in Peter sta se ustalila v Žužemberku.
Drugi smo veljali za nekakšne izdajalce. Skušali smo
se odkupiti s toliko večjo zvestobo našemu rojstnemu
kraju, svoji Krajini. Z Jožetovo smrtjo se naš otok zakladov krči, zmanjkuje prostora in moči. In če nam bo,
zadnjim trem, le uspelo ohraniti tradicijo, potem bodo
v pogovorih gotovo prevladovali spomini.
Jože si je izbral najlepši in najzahtevnejši poklic na
svetu, poklic učitelja. In to v času, ko je učiteljevanje izgubljalo moralni in materialni ugled v družbi, ko so od
učiteljev pričakovali, da bodo postali Bachovi huzarji.
Po vsej verjetnosti se je za poklic odločil po vzoru staršev, ki sta bila uspešna učitelja in prosvetitelja v Zgornji Krški dolini ter učila in vzgajala že naše starše in
tudi nas, prve povojne generacije otrok v Žužemberku.
V poklicu je bil uspešen in njegov ugled med šolarji je
samo rastel. Tiho je veljalo med ljudmi spoznanje: Če
kdo, bo učitelj Mrvar iz njega nekaj napravil! To je veljalo tako za njegovega očeta kot za njega samega. Jože
je bil zvest uresničevalec očetovih pogledov. Pozornost
do vrta z rednim jesenskim lopatanjem, skrb za vino-
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Nisi se izgubil kot zven

Kogar imaš rad,

v tihoto, nisi odšel v nič in pozabo:

nikoli ne umre,

po tebi merim stvarem pomen

le daleč, daleč je …

in tvojo pesem skušam peti za tabo.

grad in zidanico v Kriški gori, za sadovnjak okoli hiše, za
šolanje otrok in vnukov, to so bile uzakonjene obveznosti obeh generacij. Blagor očetom, ki imajo take sinove!
Če vzamemo za podlago staro svetopisemsko misel:
»Po njih delih jih boste spoznali«, potem je bil Jože v
prvi vrsti velik popolnež, že kar perfekcionist, velik pravičnež in posebne vrste tenkočuten humorist. Česarkoli
se je lotil, je delal s predanostjo, odgovornostjo in začudujočo vztrajnostjo. Vse te lastnosti pa je oplemenitil z
žlahtno tradicionalnostjo, s katero je jasno izpričeval
svoje zaveze do generacije pred nami in svojo odgovornost do generacije za nami.
Rad je delal stvari, ki niso bile vsem na očeh. Delal
jih je v svoje zadovoljstvo, ne za občudovanje drugih, v
trdnem prepričanju, da je tako prav. Za površne ocenjevalce je to pomenilo zaprtost, a naj spomnim na
Cankarjevo misel, ko pravi: »Kdor razkazuje svojo pobožnost na križpotjih, je Judež!« Sam sem ga neštetokrat vprašal za mnenje, ki mi je veliko pomenilo. Trdim, da je njegov delež v prizadevanjih za napredek
Žužemberka in Krajine ogromen, mnogo večji, kot ga
neposredno dojemam.
Dragi Jože!
Rad bi ti povedal kaj lepega, se ti zahvalil, se poslovil,
pa mi besede ne dohajajo občutkov. Mogoče tako, kot
se je Rib‘čev France poslovil od prijatelja Andreja Smoleta, pa nimam potrebnega talenta. Mogoče se bomo
še dobili z Nandetom in Petrom pa ti pridemo zvečer
sem zapet »Vrtec ogradila bodem« ali pa »Lipa zelenela je«. Slednja bo lažja, ker bomo samo trije. Sicer pa
malo počakaj, pridemo tudi mi trije »ke«, kot si rekel
še prejšnji četrtek.
Najbolje bo, da se poslovim s Prešernovo kitico iz »Sonetnega venca«:
Ko znebil duh se trupla je težave,
legenda pravi, da je roža zala
‚z njegovega srca skoz grob pognala
z napisom zlati črk: »Marija ave!«
Zbogom, Jože!
n Slavko Gliha

Tone Pavček

ZAHVALA
Ob bridki izgubi našega dragega moža, očeta,
starega ata in strica

Jožeta Mrvarja,
dolgoletnega učitelja Osnovne šole Žužemberk,
se zahvaljujemo njegovi osebni zdravnici dr. Nataši Arkar
Žagar, zdravstvenemu osebju hematološke klinike in dnevne bolnišnice v Ljubljani za požrtvovalno zdravljenje in spodbude, še posebno dr. Niki Zima in dr. Poloni Novak. Hvaležni
smo vsem zdravnikom, ki so mu pomagali: dr. Renerjevi,
dr. Melkiću, dr. Rupniku, dr. Škergetu in predstojniku oddelka, prof. dr. Zveru.
Hvala duhovnikom: dr. Jožetu Plutu za nagovor, dekanu F.
Vidmarju, M. Gnidovcu in S. Kovaču za lepo opravljen pogrebni obred.

ZAHVALA
ob boleči izgubi našega dragega očeta

Edvarda Gnidovca
iz Velikega Lipovca 11, Dvor

iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki ste nam stali ob strani. hvala za vse
iskrene in tople besede, molitve, podarjene sveče, cvetje ter
darovna svete maše. Hvala kaplanoma Mateju Gnidovcu in
Boštjanu Gorišku ter domačemu župniku Janezu Zaletelju
za lepo opravljen obred.
Posebno se zahvaljujemo Slavku Glihi za sočuten govor slovesa, hvala tudi pevcem in pogrebni službi Novak.
Dragi oče, hvala ti za vse. Počivaj v miru in naj ti bo lahka
domača zemlja.
Vsi njegovi

Hvala pevskemu zboru Osnovne šole Žužemberk in župnijskemu pevskemu zboru z zborovodkinjo Nino Zajec ter govornikom: sošolcu Franciju Šaliju, ravnateljici Miri Kovač,
nečakinji Alenki Košič, prijatelju Slavku Glihi ter nekdanjima učencema Slavku Podboju in dr. Polonci Urbančič.
Hvala nekdanjim sošolcem z učiteljišča v Novem mestu,
kolektivu Osnovne šole Žužemberk z Vrtcem in podružnicami Ajdovec, Dvor in Šmihel, njegovim nekdanjim učencem,
prijateljem, sorodnikom, Primoževim in Poloninim prijateljem in krajanom – hvala vsem, ki ste ga v tako velikem
številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Hvaležni smo dobrim sosedom, še zlasti družinam Jožeta Kreseta, Feliksa Mrvarja in Gregorja Novaka, Društvu
kmečkih žena Suha krajina, Pogrebni službi Novak z Rebri
ter Gostišču na Pajčni.
Zahvaljujemo se za denarne prispevke šolskemu skladu OŠ
Žužemberk, za cvetje in sveče ter številna sožalna pisma.
Vsem in vsakomur posebej iskrena hvala. Rad vas je imel.
Za vedno bo ostal naš zgled dobrote, pravičnosti in delavnosti.

Marija Novak s.p.
Reber 2a
8360 Žužemberk
Tel: 07/ 38 88 100
GSM: 031/ 876 276
Nudimo Vam kompletne storitve na
enem mestu in smo Vam na voljo 24
ur na dan. Naš namen je prevzeti vso
skrb in odgovornost v najtežjih trenutkih, ob izgubi vaših najdražjih.
KONCESIONAR
V OBČINI ŽUŽEMBERK

Vsi njegovi
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IN MEMORIAM

OBVESTILA NAGRADNI KOTIČEK

Dejan Maver s. p.
Dvor 12 b,
8361 DVOR

ZAHVALA

ZAHVALA

V 81. letu nas je zapustil naš dragi oče in mož

V 80. letu starosti nas je zapustila naša draga
mama, babica, prababica, teta in tašča

Jože Zupančič
iz Zafare 11, Žužemberk

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
sosedom, vaščanom, sodelavcem in prijateljem, ki ste ga
pospremili na njegovi zadnji poti.
Hvala za darovano cvetje, sveče, svete maše in izrečena sožalja. Posebej se zahvaljujemo osebju intenzivnega oddelka
Splošne bolnišnice Novo mesto za vso skrb in nego, ki ste
mu jo nudili v času njegove bolezni.
Hvala duhovniku Francu Vidmarju za lepo opravljen obred
ter pevcem in pogrebni službi Novak z Rebri.
Hvala patru Marku za obiske v bolnišnici.

FOTO
&
VIDEO STORITVE

Valerija Koncilja

PRODAJA:
fotoalbumi
okvirji
baterije ...

rojena Benčina, iz Srednjega Lipovca
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in svete maše. Zahvaljujemo se tudi bolnišnici Novo mesto, župniku Janezu Zaletelju za opravljen
cerkveni obred, Mariji Rozman za ganljive besede slovesa,
pevcem in pogrebni službi Novak za lepo opravljeno pogrebno slovesnost. Hvala tudi vsem, ki ste jo pospremili na
njeni zadnji poti.

FOTOKOPIRANJE
www.fotomaver.si
info@fotomaver.si
facebook/fotomaver.si

Vsi njeni

Vsem še enkrat iskrena hvala.
Vsi njegovi

SUHOKRANJSKE
CENIK OGLAŠEVANJA
V SUHOKRANSKIH POTEH

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas.
Mila Kačič

ZAHVALA
V 95. letu je odšla k Bogu naša mama Mici,

Marija Bedene
iz Poljan 7, Žužemberk

Naše hvaležne misli naj dosežejo vse, ki ste jo obiskovali, ji
stali ob strani v najtežjih trenutkih ter jo pospremili k večnemu počitku.
Mama, nikdar te ne bomo pozabili in vedno boš v naših
srcih.
Vsi tvoji
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V Suhokranjskih poteh lahko oglašujejo posamezniki,
ustanove in podjetja razna reklamna sporočila, zahvale in druge informacije. Oglaševanje je možno le na notranjih straneh.

Staro leto se poslavlja in vse bolj se zavemo,
da so vse poti odprte za nove želje in velike načrte.
Želimo vam čudovite božične praznike,
topel in varen dom,
ter srečno, zdravo in uspešno leto 2020.

NOVA SLOVENIJA
KRŠČANSKI DEMOKRATI

Cene oglaševanja:

NA DRUGI ALI PREDZADNJI STRANI

NA NOTRANJIH STRANEH

1/2
1/4
1/8

okvirna mera
(19 x 25) cm
(19 x 12,5) cm
(9,2 x 12,5) cm
(4,5 x 6) cm

1/1
1/2
1/4
1/6
1/8
1/9

(19 x 25) cm
(19 x 12,5) cm
(9,2 x 12,5) cm
(6 x 8,5) cm
(4,5 x 6) cm
(4,5 x 5) cm

1/1

366,00 EUR
183,00 EUR
91,50 EUR
45,75 EUR
244,00 EUR
122,00 EUR
61,00 EUR
40,87 EUR
30,50 EUR
27,45 EUR

Društvom, klubom in zvezam s sedežem v Občini Žužemberk je
omogočeno brezplačno oglaševanje do 1/8 strani!

n Uredništvo

IZDELAVA:
plakati
vizitke
vabila ...
UOKVIRJANJE SLIK,
GUBELINOV

051/233-669
07/30-88-322

Praznični delovni čas Knjižnice Dvor
Knjižnica Dvor bo v prazničnem času obratovala:
v torek, 24. 12. 2019, od 9. do 12. ure,
v torek, 31. 12. 2019, od 9. do 12. ure.
Želimo vam lepe praznike!

Popravek

V 75. številki Suhokranjskih poti se nam je na strani 52,
v članku Olge Drab 'Ob 90. življenjskem jubileju smo obiskali go. Ano Kocjančič', prikradla neljuba napaka. Za
napako se iskreno opravičujemo.
Ana Kocjančič se je rodila 27. junija 1929 v Žužemberku, osrečuje pa jo tudi šest pravnukov.
n Uredništvo

Ste bili na dogodku?
Na fotografiji objavljeni v 75. št. So gasilci PGD Dvor in
Hinje ter ekipa civilne zaščite občine Žužemberk, ekipa NMP Novo mesto in ekipa policistov.
Za rubriko smo na uredništvo prejeli 3 odgovore, izmed
katerih smo izžrebali 1 nagrajenca: Slavko Šuštar, Srednji Lipovec 7, 8361 Dvor.
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NAGRADNI KOTIČEK

NAGRADNI KOTIČEK

Nagradna križanka

Poznate svoj kraj?

Pravilni odgovor pod objavljeno fotografijo vaš kraj je: otvoritev novega asfalta na spodnji poti v Borštu leta 2003. Na
uredništvo smo prejeli 6 odgovorov, med katerimi smo izžrebali dva nagrajenca: Albin Kužnik, Veliki Lipovec 7, 8361 Dvor,
ter Ludvik Kocjančič, Nad Miklavžem 3, 8360 Žužemberk.
Morda veste, kje je bila posneta ta fotografija, ali morda,
na katere vasi se širi razgled? Če poznate odgovor na eno
ali drugo vprašanje, nam odgovor pošljite najkasneje do
15. februarja 2020 na naslov: Suhokranjske poti, Grajski trg
33, 8360 Žužemberk, s pripisom »Poznate svoj kraj«.

Odkrivamo stare fotografije

Gesla nagradne križanke 75. št. Suhokranjskih poti:
Spomenik padlim v NOB na Cviblju, dimčev mlin
Budganja vas, paviljon Žužemberk in plavž na Dvoru.
Prejeli smo 37 odgovorov, izmed katerih smo izžrebali 10 reševalcev: Jožica Kastelic, Dešeča vas 16, 8360
Žužemberk; Anej Vovk, Soteska 54, 8351 Straža; Mojca Hočevar, Sadinja vas 30 A, 8361 Dvor; Slavko Šuštar, Srednji Lipovec 7, 8361 Dvor; Tjaša Mrvar, Dešeča vas 4, 8360 Žužemberk; Janez Košir, Brodarjev trg
14, 1000 Ljubljana; Fanika Borštnar, Tržišče 14 B, 8295
Tržišče; Živa Zajec, Stavča vas 6, 8361 Dvor; Klemen
Zajec, Prapreče 20 A, 8360 Žužemberk; Ana Škufca,
Trata XIII 6, 1330 Kočevje.
Rešitve iz 76. številke pošljite najkasneje do 15. februarja 2020 na naslov: Suhokranjske poti, Grajski trg 33,
8360 Žužemberk, s pripisom »Nagradna križanka«.
S sodelovanjem v nagradni križanki in v drugih nagradnih rubrikah sodelujoči soglaša, da so njegovi
osebni podatki v primeru prejema nagrade objavljeni in se zbirajo izključno za potrebe nagradnih rubrik, za katere so bili posredovani, v skladu z zakonodajo (GDPR).
Za rubriko smo na uredništvo prejeli 3 odgovore,
izmed katerih smo izžrebali 1 nagrajenko: Jožica
Brezovar, Grajski trg 38, 8360 Žužemberk.
Nagrajenka je zelo natančno opisala sliko, ki je nastala ob upokojitvi Jožeta Pruška, njenega očeta,
leta 1974 v tovarni Iskra.
Objavljena fotografija prikazuje eno izmed vasi v
naši občini. Če ste ugotovili, za katero vas gre, nam
odgovor pošljite najkasneje do 15. februarja 2020 na
naslov: Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, s pripisom »Poznate svoj kraj«.

Nagradna križanka:

NAJVEČJA MESTA V SLOVENIJI
MLADINSKA
KNJIGA

GOSTILNA ZUPANČIČ, Gostgrad d.o.o.
Grajski trg 4, Žužemberk
e-mail: info@gostilna-zupancic.si
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Suhokranjske poti, javno glasilo, izdaja Občina Žužember, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, e-naslov: suhokranjske.poti@gmail.com. TRR 01393-0100015568. Medij
Suhokranjske poti je vpisan v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS pod številko 14 (odločba 006-120/01). Odgovorna urednica: Vesna Može, uredniški odbor: Irena
Blatnik, Miran Jenko, Tamara Plot in Vlado Kostevc. Lektorica: Mojca Dobnikar. Zunanji sodelavci: Helena Barle Kastelic, Petra Kastelic, Magda Kastelic Hočevar, Edvard
Kramar, Tjaša Primc, Tomaž Špelko. Oblikovanje, grafična priprava in tisk: ART 32 d.o.o. Naklada 1900 izvodov. Uredništvo Suhokranjskih poti si v skladu z uredniško
politiko, zasnovo časopisa in prostorskimi možnostmi pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih prispevkov.
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