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Ostanite zdravi, ostanite doma.
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Županova beseda

Spoštovane občanke,
spoštovani občani!
Četrtina leta je hitro minila in pred nas
postavila konkretne izzive, ki jih bomo
morali izpolniti v letošnjem letu. Samo z
uresničevanjem zastavljenih ciljev bomo
lahko razvijali občino in večali zadovoljstvo in pričakovanja vseh nas.
V največje zadovoljstvo nam je prav
gotovo lahko dejstvo, da smo kljub nekaterim nepotrebnim naporom pravočasno zaključili gradnjo suhokrajinskega vodovoda in tako rešili dilemo vračanja sredstev. Občina je za svoje na novo
zgrajeno omrežje ravno ob zaključevanju
zagotovila glavnino sredstev. Ker smo o
načrtovanju gradnje vodovoda in drugih,
ugodnejših možnostih za oskrbo občine s
pitno vodo veliko govorili na zborih krajanov v oktobru, verjamem, da razumete,
kaj vse nas še čaka, da bo čista pitna voda
dejansko pritekala v vse domove občine. V
letu 2019 je bila vrednost celotne realizacije vodovoda 5.276.868,20 evra, od tega je
občina zagotovila 3.312.799,68 evra. Delež
občine smo zagotovili z najemom dolgoročnega posojila v višini 1,5 milijona evra

in z 206.140 evrov na podlagi Zakona o financiranju občin.
Po zaključku leta 2019 želim predstaviti nekatere podatke iz proračuna občine v primerjavi z letom 2018. Za prireditve ob občinskem prazniku smo v letu
2018 porabili 23.284,77 evra, v letu 2019 pa
18.786,05 evra. V letu 2019 smo prav tako
zmanjšali stroške izdajanja občinskega
glasila za 2.000 evrov, pri čemer je treba upoštevati, da smo izboljšali kvaliteto
glasila, ki je sedaj v barvnem tisku. Materialni stroški župana in prevozni stroški
ter storitve so se znižali za 1.500 evrov, s
13.800 na 12.300 evrov. Znižali smo tudi
stroške skupne občinske uprave, ki zadevajo davke in prispevke ter materialne stroške; glede na leto 2018, ko so bili
29.000 evrov, so se zmanjšali za 7.000
evrov. Stroški javne razsvetljave, ki obsegajo porabo električne energije, vzdrževanje in obnavljanje, so se s 108.514,15
evra v letu 2018 znižali na 73.576,50 evra
v letu 2019. Znižali so se tudi stroški urejanja zemljišč, ki zajemajo sodne, notarske, odvetniške in druge stroške, in sicer
z 31.539,67 evra na 13.111,11 evra. V letu 2019
pa so se stroški na nekaterih področjih
glede na leto 2018 tudi povečali. Povečanje
stroškov je nastalo pri subvenciji za vodooskrbo s števnino, ki se je s 103.554,66
evra povečala na 160.614,36 evra. Prav
tako smo letu 2019 več porabili za šolske
prevoze, saj so stroški z 293.117,18 evra v
letu 2018 zrasli na 326.309,64 evra.
Glede na predstavljeno želim jasno
sporočiti, da si bomo še naprej prizadevali za racionalizacijo in optimizacijo proračunskih sredstev. Prizadevanje za dobrobit občine je moje glavno vodilo, zato

želim izpostaviti še nekaj vsebin, ki jim
bomo posvečali posebno pozornost.
Glavna tema tega trenutka je zagotavljanje zdravstvene oskrbe. To je najpomembnejša občinska odgovornost, ki je
v tem trenutku še posebno izpostavljena,
zato sem v zadnjih šestih mesecih zelo veliko časa namenil reševanju tega vprašanja. Z Zdravstvenim domom Novo mesto
sem imel kar nekaj posvetov, na katerih
smo iskali rešitev za situacijo, ki je nastala
po upokojitvi družinske zdravnice Zdenke
Ropret. Prizadevanja so pripeljala do tega,
da smo na sedmi seji občinskega sveta 5.
marca potrdili Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni
dejavnosti na primarni ravni na področju
splošne ambulante v Zdravstveni postaji
Žužemberk. Soglasje k sprejemu odloka sta
dala tako Ministrstvo za zdravje kot tudi
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Novo mesto. Na podlagi
odloka bo objavljen javni razpis, s katerim
bomo prišli do novega zdravnika oziroma
zdravnice v naši občini.
Letos načrtujemo še ureditev Dolge
vasi, za katero so pripravljena že vsa soglasja, državne ceste skozi Dvor, za katero je pridobivanje soglasij v zaključni
fazi, garaž za vrtec, da bo parkiranje zagotovljeno v čim večji možni meri, in izgradnjo gasilskega poligona. Vse to in še
več bo mogoče urediti ob dobri podpori občinske uprave in sodelovanju vseh, predvsem z dobro voljo. Za kakršnekoli predloge in usmeritve sem vedno dosegljiv,
vedno pa sem tudi prepričan, da skupaj
zmoremo bolje.
S to mislijo vas lepo pozdravljam,
vaš župan Jože Papež

Suhokranjske poti so javno glasilo, ki jih izdaja Občina Žužemberk, 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 006120/01). Odgovorna urednica: Vesna Može. Uredniški odbor: Irena Blatnik, Jadranka Meglen, Maša Koler, Tamara Plot in Tjaša Primc. Lektorica:
Mojca Dobnikar. 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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Uvodna
beseda
urednice
Začetek letošnjega leta zaznamuje novi virus korona, SARS-CoV-2.
Varno smo se počutili, dokler
smo od daleč opazovali širjenje virusa v Aziji. A današnja globalizacija je virus kaj hitro zanesla v našo
bližino in nam jo v zadnjem tednu
pošteno zagodla. Tisto, česar ne poznamo, povzroča negotovost, ki je
v primeru novega virusa prerasla
že malodane v paniko.
Zmerjanje ljudi, ki zakašljajo ali
kihnejo na ulici, grožnje obolelim
in podobno početje niso nekaj, kar
bi človek pričakoval od sočloveka.
Prav tako kot od sočloveka ne pričakuješ, da bo krožil med ljudmi,
ko bi se moral izolirati …
Zdrava pamet in dobra mera
razuma bosta potrebni, da bomo
prebrodili situacijo, v kateri smo se
znašli. Zato ne izpostavljajmo sebe
in drugih. Če že moramo v »svet«,
upoštevajmo nasvete Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki jih
objavljamo v tokratni številki našega glasila.
Bodimo strpni in ostanimo
doma.
n Vesna Može
Odgovorna urednica

Novi virus korona

Virusi korona so velika družina virusov, ki povzročajo obolenja
– lahko navaden prehlad, lahko pa tudi resno bolezen. Novi virus korona (SARS-CoV-2) povzroča nalezljivo bolezen COVID-19.
Okužimo se lahko z vdihavanjem drobnih kapljic, ki prihajajo od okužene osebe med kašljanjem ali kihanjem pri tesnejšem stiku, na razdalji manj kot 3
metre. Okužimo se lahko tudi, če se dotaknemo onesnaženih površin, potem
pa še svojega nosu, ust ali oči.
Če virus pade na kovinsko površino,
bo živel vsaj še 12 ur – če torej pridete v
stik s katerokoli kovinsko površino, si
roke čim prej umijte z milom ali razkužilom.
Na tkanini lahko virus preživi 6–12
ur. Običajni detergent za perilo ga bo
uničil.
Koronavirusna pljučnica je suh kašelj, brez izcedka iz nosu, ni toplotno odporen in propade pri temperaturi 38–39
° C stopinj, sovraži sonce.

Kako lahko sebe in druge
zaščitite pred okužbo

Izogibajte se tesnim stikom z bolnimi, zlasti s tistimi, ki kašljajo ali kihajo.
Kašljajte in kihajte v rokav ali robec,
NE v roko. Uporabljeni robec takoj
odvrzite v zaprt koš za smeti in si
roke umijte z vodo in milom.
Ne dotikajte se oči, nosu in ust, ne
da bi si predtem umili roke.
Redno si umivajte roke z vodo in
milom vsaj 20 sekund ALI uporabite
alkoholno razkužilo po kašljanju ali
kihanju, pred jedjo ali pripravo hrane, po uporabi stranišča in po dotikanju površin na javnih mestih.
Poskrbite za redno zračenje zaprtih
prostorov.
Izogibajte se stikom z ljudmi. Bodite
vsaj 1,5 metra oddaljeni od drugih,
zlasti od tistih, ki kašljajo in kihajo.
Redno pijte veliko vode.
Ravnajte odgovorno in zaščitite sebe,
svoje bližnje in najranljivejše skupine.

Informacije o COVID-19 dobite na telefonski številki 080 1404.
Klicateljem vsak dan med 8. in 20. uro
odgovarjajo študentje višjih letnikov
Medicinske fakultete, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom strokovnjakov.

Kakšni so bolezenski znaki

Pri večini ljudi bolezen poteka v blagi
obliki, nekateri pa lahko resno zbolijo. Bolezenski znaki so vročina, kašelj,
težko dihanje, bolečine v mišicah, utrujenost.

Potek bolezni

Novi virus korona SARS-CoV-2 najprej
okuži grlo, zato imate občutek vnetega
grla, kar traja 3 do 4 dni. Virus nato preide v nosno tekočino, vstopi v sapnik in
nato v pljuča, kar povzroči pljučnico. Ta
traja približno 5–6 dni. S pljučnico pride
do visoke vročine in oteženega dihanja.
Zamašen nos ni običajen. Občutek je podoben, kot da bi se utapljali.
Nujno je, da takoj poiščete pomoč!

Kako ravnati, če sumite, da ste
se okužili

Ostanite doma in vzemite v roke telefon
ter pokličite svojega osebnega zdravnika. Ključno pri zajezitvi okužbe je odgovorno ravnanje vsakogar od nas. V Sloveniji je že v nekaj primerih okuženi
bolnik oziroma oseba s sumom na virus
korona kršila protokole in nenajavljeno
prišla v čakalnico k zdravniku ali na urgenco. Takšno početje je neodgovorno,
saj s tem lahko spravimo v nevarnost
veliko ljudi.
Če menite, da ste se okužili, ker imate vročino, kašelj ali težko dihate, ne hodite nikamor in ostanite doma. Zdravnika ali urgenco o tem obvestite po telefonu. Zdravnik se bo odločil, ali boste
testirani ali ne. Prejeli boste navodila,
kako ravnati.
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Z namenom preprečevanja širjenja
novega korona upoštevajte navodila Nacionalnega inštituta za javno
zdravje:
Dokler ne okrevate, ostanite doma.
Izogibajte se stikom z drugimi ljudmi.
Večino časa preživite v drugem prostoru kot drugi družinski člani, če
je to le mogoče. Omejite stike z družinskimi člani in vzdržujte medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra.
Redno prezračujte prostore, v katerih se zadržujete. Večkrat na dan
jih zračite 5 do 10 minut.
Upoštevajte pravilno higieno kašlja: preden zakašljate ali kihnete, si pokrijte usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljajte oziroma kihnite v zgornji del rokava.
Papirnat robček po vsaki uporabi
odvrzite v koš.
Skrbno si umivajte roke z milom
in vodo, po potrebi jih tudi razkužujte.
Uporabljajte svoj jedilni in higienski pribor, perilo in brisače.
Površine, vidno onesnažene z respiratornimi izločki, očistite. Prav
tako redno čistite druge površine.
Uporabljajte čistila, ki jih imate
doma.
Svoje perilo perite z običajnim pralnim praškom na vsaj 60 ⁰ C.
V primeru poslabšanja stanja (kašelj z gnojnim izpljunkom, težko
dihanje, apatičnost, zmedenost
ipd.) se po telefonu posvetujte s
svojim osebnim zdravnikom o nadaljnjih ukrepih.
V Sloveniji je bila 12. marca 2020 uradno
razglašena epidemija, kar pomeni, da
se je v procese izvajanja ukrepov proti
širjenju okužbe vključila civilna iniciativa. Vrata bodo zaprle tudi vse vzgojno-izobraževalne institucije – vrtci,
osnovne in srednje šole ter fakultete.
n Vesna Može
(Povzeto po NIJZ in mladismo.si/zdravje.)
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Seja občinskega sveta
Občine Žužemberk

Prva letošnja seja občinskega sveta je potekala v četrtek, 5. marca.
Po potrditvi zapisnika prejšnje seje in županovem uvodnem nagovoru so učenci OŠ Žužemberk predstavili projekt Pustolovski park.
Pripravili so ga v okviru programa Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti in se z njim uvrstili na državno tekmovanje.
Marjan Menger je predstavil delo medobčinskega inšpektorata in redarstva. Lani
so v okviru dela inšpektorata obravnavali
33 kršitev, od tega 11 v občini Žužemberk.
Letos bo poudarjen nadzor nad ločevanjem odpadkov. Na področju redarstva je
bilo v Žužemberku izdanih 25 ukrepov ter
98 ustnih in 10 pisnih opozoril. Problematično je predvsem kratkotrajno parkiranje
in parkiranje na prehodih za pešce oz. pešcem namenjenih površinah.
Direktor Komunale Novo mesto Gregor Klemenčič je predstavil letošnji poslovni načrt podjetja. Osnovna cilja sta
zagotavljanje pitne vode in zmanjšanje
odpadkov, ki so vedno večje breme za okolje. Pravilno ločimo le polovico odpadkov,
zato velja poziv vsem nam na pazljivo ločevanje. Letos bo morala občina zagotoviti
dodatna sredstva za nepredvidene interventne sanacije vodovodnega omrežja in
za subvencijo.
Mateja Kaudek iz podjetja Topos je
predstavila aktivnosti za spremembe in
dopolnitve občinskega prostorskega načrta (SD OPN 2). Na podlagi pobud za spremembo namembnosti zemljišč se je leta
2014 z odlokom začel postopek za pripravo
novega OPN. Sklep se je pričel izvajati februarja 2018, zaključil pa marca 2019, ko so
bile pripravljene podlage za gradivo (faza
osnutka). Zajeto je bilo 132 pobud, na podlagi predpisanih kriterijev, sprejemljivih
s prostorskega vidika. Septembra 2019 je
bil dokument oddan v obravnavo državnim službam. Zakonski rok za mnenja je
30 dni, toda mnenje Ministrstva za okolje
in prostor je občina prejela šele konec januarja 2020, medte ko semnenja Agencije RS za vode in odločbe o celoviti presoji
vpliva na okolje še ni pridobilo.
Po mnenju pripravljavca večina mnenj
ne vpliva na osnutek. So pa mnenja ministrstev zelo različna. Ministrstvo za

okolje in prostor ocenjuje 60 pobud za
sprejemljive, 60 pa ne. Za Ministrstvo za
kmetijstvo so 4 pobude sprejemljive, 53 je
pogojno sprejemljivih, 45 pa nesprejemljivih. Zavod RS za varstvo narave ocenjuje,
da je za 2 pobudi potrebna celovita presoja
vpliva na okolje.
Oporekanje mnenjem bo terjalo še kar
nekaj dela in časa. Izdelati bo potrebno
dodatne strokovne podlage za področje
poselitve, analizirati nepozidana stavbna
zemljišča, izdelati podrobne prostorske
podlage in pridobiti utemeljitev pobud Ministrstva za kmetijstvo. Po utemeljitvah
sledi še nekaj faz. Topos ocenjuje, da je
realno predvidevati zaključek postopka
v aprilu 2021. Svetniki so problematiko
ocenili kot ključno in eno od temeljnih
nalog občine.
Pri predlogu sklepa o ukinitvi statusa
javnega dobra ter sklepih o odtujitvi in
pridobitvi nepremičnin je občinski svet
podal soglasje k prodaji in zamenjavi nepremičnin v lasti občine.
Sprejet je bil letni program dejavnosti
javnih gasilskih služb. Izpostavljeno je
bilo, da je GRC Novo mesto ceno storitve
v letu 2019 dvignil iz 2 na 5 evrov na osebo. Na pogajanjih se župani zavzemajo za
ceno, ki ne bi bila višja od 3 evre. Če ne
bi prišlo do dogovora z GRC Novo mesto,
se bo občina skušala dogovoriti z eno od
sosednjih občin, trebanjsko ali kočevsko.
Potrjen je bil program kulturne dejavnosti in športa za leto 2020.
Po obrazložitvi predloga o dopolnitvi
in spremembi je bil potrjen sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov
predšolske vzgoje. Od 1. aprila bo cena
programov v vrtcu Sonček pri OŠ Žužemberk 5 % višja. Za prvo starostno obdobje
bo cena 450,96 evrov, za drugo (od 3 do 6
let) pa 377,38 evrov na mesec. Cena živil za
otroke obeh obdobij bo 1,96 evra na dan.

Po hitrem postopku je bil potrjen predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju
splošne ambulante v Zdravstveni postaji
Žužemberk.
Potrjen je bil sklep o imenovanju uredniškega odbora in odgovorne urednice
občinskega glasila. Članice uredniškega
odbora so Maša Koler, Tamara Plot, Irena Blatnik, Tjaša Primc in Jadranka Meglen, odgovorna urednica pa Vesna Može.
Pri pomoči ostarelim na domu, ki jo
izvaja Zavod Jutro iz Kočevja, naj bi se po
novem namenilo več za storitve čez vikend, storitve med tednom pa bodo cenejše. V Zavodu Jutro delata dve osebi iz naše
občine, potrebe pa so veliko večje, kot jih
je trenutno mogoče zadovoljiti, zato velja
pobuda, da bi se ekipi Zavoda Jutro pridružil še kdo.

Postopki za adaptacijo ulice Dolga vas
so prav tako v teku, dela pa naj bi se
pričela do poletja.

Z Občino Kočevje potekajo pogovori o
od dobavi pitne vode, ter ceni in količini le-te.

Razpis za obnovo Auerspergove železarne je bil zopet neuspešen, in sicer
zaradi napake na portalu za oddajo
prijav. V kratkem se pričakuje ponovitev razpisa.

Izgube vode (52 %) so pereč problem.
Celotno omrežje bo pregledano, saj se
izkazuje, da so vzrok za izgube poleg
napak na sistemu lahko tudi iz drugih
razlogov. Vodohran na Vinkovem vrhu
je bil opremljen z video nadzorom.

Za izgradnjo zadnjega dela cestišča na
Dvoru naj bi se po podpisu pogodbe z
zadnjim solastnikom zemljišča izvedel javni razpis.
Izvajajo se dela na cesti Hinje–Prevole–Žvirče. Potekajo tudi aktivnosti za
nadaljevanje del na drugih odsekih.
V okviru vprašanj in pobud svetnikov je
župan še pojasnil:

V zaključku je župan poročal o opravljenih nalogah in izvršenih sklepih:

Suhokrajinski vodovod (primarni vod)
je v zaključni fazi. Do 30. marca imajo
izvajalci čas za sanacijo vseh napak,
sicer bo občina unovčila garancije.
Občina bo račune poravnala, ko bodo
napake sanirane.

V teku je razpis za postavitev garaž pri
vrtcu in ureditev okolice zdravstvene
postaje.

Izgradnja sekundarnega voda se bo nadaljevala, ko bo država zagotovila 4 milijone evrov, saj občina teh sredstev nima.

Vzrok za ugasnjeno javno razsvetljavo
v Prapročah je bil po mnenju zunanje
strokovne službe odtujevanje elektrike. Na Cviblju in Rebri so bili brez javne
razsvetljave zaradi napol odvite varovalke.
Občina bo zagotovila avto za prevoz
starejših, v ta namen pa se bo poskušalo pridobiti voznike prostovoljce in
urediti vse potrebno za varnost vseh
udeleženih.
Delo na pokopališču Dvor se bo nadaljevalo ob pričetku izgradnje sekundarnega voda, ko bo spet dovolj materiala za zasipanje.
n Vesna Može

Dejavnosti na področju okolja
in prostora v Občini Žužemberk
Občina Žužemberk je v začetku letu 2018
pričela s postopkom sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Žužemberk – SD OPN 2 (v nadaljevanju SD OPN 2). Postopek priprave in izdelave SD OPN 2 se vodi v skladu z določili
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09,
80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 –
odl. US in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju
ZPNačrt) ter drugimi, podzakonskimi akti.
Postopek se je začel s sprejetjem sklepa o
začetku priprave sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta Občine
Žužemberk – SD OPN 2 (Uradni list RS, št.
9/2018) na osnovi projektne naloge Občine
Žužemberk, št. 350-2/2018-3, ter na podlagi pobud in predlogov občanov in Občine
Žužemberk.

V septembru 2018 je bila izdelana analiza pobud, in sicer na podlagi kriterijev, ki
jih Ministrstvo za okolje in prostor navaja
v Priročniku za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe zemljišč.
Terenski ogledi za vseh 167 pobud so
bili opravljeni med 20. 9. 2018 in 26. 10.
2018. Na ogledih se je preverjalo predvsem
upoštevanje urbanističnih kriterijev pri
posameznih pobudah, ugotovitve pa so
bile integrirane v zaključno fazo strokovnih podlag, ki so bile izdelane v marcu
2019. V strokovnih podlagah je bilo obdelanih 167 pobud na območju celotne občine.
Od teh je bilo 129 sprejemljivih, preostalih
38 pa po kriterijih iz navedenega Priročnika nesprejemljivih. Nesprejemljive pobude niso bile skladne z nekaterimi zahtevami (urbanističnimi in/ali varstvenimi
in/ali ekonomskimi) ali s cilji prostorske-

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

ga razvoja občine. Predvsem se te pobude
nanašajo na gradnjo v odprtem prostoru
oziroma na razpršeno gradnjo in so bile
nato izločene iz nadaljnje obravnave.
V oktobru 2019 je Občina Žužemberk
pozvala vse državne in lokalne nosilce
urejanja prostora (NUP), da podajo prva
mnenja. Do danes prvega mnenja še ni
podala le Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save. Prav tako še ni bila
POMLAD 2020 5
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izdana odločba Direktorata za okolje na
Ministrstvu za okolje in prostor o (ne)potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov
na okolje.
Iz prvih mnenj NUP-ov izpostavljamo
nekatere navedbe.
Direktorat za prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP) je za področje
razvoja poselitve podal negativno mnenje. Predlagane spremembe niso v celoti
skladne s splošnimi smernicami za razvoj naselij, saj vplivajo na razvoj naselij
in razpršene poselitve, na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora in na razmestitev dejavnosti v prostoru, zato bi bilo
treba dopolniti strokovne podlage in nato
spremeniti strateški del OPN. Ministrstvo
je 60 pobud opredelilo za sprejemljive, 60
za nesprejemljive, do desetih (10) pa se ni
opredelilo. V zaključku navaja, da je treba
pri pripravi SD OPN 2 ponovno preveriti
in odpraviti vse navedene ter morebitne
druge pomanjkljivosti, ki nimajo podlage
v veljavnih predpisih ali so v nasprotju z
njimi in na katere ni posebej opozorilo.
Direktorat za kmetijstvo (področje varovanja kmetijskih zemljišč) na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP) v svojem mnenju navaja:
1. 4 pobude so sprejemljive;
2. 20 pobud je sprejemljivih, če občina
predloži izjavo, da imajo objekti upravna dovoljenja;
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3. do 33 pobud so neopredeljeni, do njih
se bo ministrstvo opredelilo, ko občina
dostavi mnenje Javne službe kmetijskega svetovanja (JSKS) in/ali sporoči
lego objekta na zemljišču;
4. 45 pobud je nesprejemljivih, ker se nahajajo na območju previsoke bonitete
(40 ali več) in/ali odprtega kmetijskega prostora in/ali GERK-a in ker ima
občina še dovolj nepozidanih stavbnih
zemljišč;
5. s posegi, ki se nanašajo na spremembo nekmetijske v kmetijsko namensko
rabo, se ministrstvo strinja.
Pobude pod točko (4) bi bilo ob izpolnitvi vseh ustreznih pogojev mogoče sprejeti (boniteta manjša od 40, da je območje GERK-a zunaj območja pobude itn.),
če občina zagotovi nadomeščanje z vračilom nepozidanih stavbnih zemljišč v
kmetijska. Za vračilo stavbnih zemljišč
v kmetijsko namensko rabo (vračila morajo biti primerna tudi z vidika priključevanja obstoječim območjem kmetijske
namenske rabe ter zaokroževanja le-teh
ali tvorbe večjega zaokroženega območja
kmetijske namenske rabe) mora občina
sporočiti podatek o nepozidanih stavbnih
zemljiščih po naseljih (glede na presek veljavne namenske rabe stavbnih zemljišč z
zemljišči, ki so po evidenci dejanske rabe
kmetijskih in gozdnih zemljišč kmetijska
in gozdna, navaja, da je v občini 101,77 ha
oziroma 44 % nepozidanih stavbnih zemljišč).

V mnenju ministrstvo še opozarja, da
mora občina v sklopu priprave tega prostorskega akta odpraviti tudi druge pomanjkljivosti, ki so v nasprotju z veljavnimi predpisi in smernicami.
Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, v svojem mnenju
ugotavlja, da osnutek SD OPN 2 le delno
upošteva splošne naravovarstvene smernice za urejanje prostora, zato je podal
posamezne primere konkretne varstvene usmeritve in dopolnitve oz. popravke
v tekstualnem delu. Hkrati pa med pobudami zavod izpostavlja lokaciji v Dešeči vasi (DE14) in na Dvoru (MA62), kjer se
predvideva razvoj turistične dejavnosti.
Obe se nahajata na varovanem območju
Krke s pritoki. Predvidene spremembe
namenske rabe na teh dveh lokacijah so
dopuščene ob izvedbi postopka celovite
presoje vplivov na okolje (CPVO), kasneje
pa je treba izdelati tudi okoljsko poročilo, kar znatno podaljša in podraži postopek SD OPN 2.
Občinski svet Občine Žužemberk bo na
spomladanski seji seznanjen s stanjem
v postopku SD OPN 2 in bo imel možnost
podati stališča in mnenja o ugotovitvah
in zahtevah glede drugih sprememb veljavnega OPN, kar bo podlaga za pripravo
naslednje faze dokumenta, tj. dopolnjenega osnutka SD.

Povzeto po izdelovalcu SD OPN 2: »Poročilo o dosedanjih aktivnostih
pri izdelavi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Žužemberk (SD OPN 2)«, TOPOS, d. o. o., Kočevarjeva ulica
1, 8000 Novo mesto, februar 2020.

Poslovni načrt Komunale Novo mesto 2020

V načrtu za leto 2020 v družbi Komunala Novo mesto, d. o. o., predvidevamo
17.031.757 evrov prihodkov in 16.747.064
evrov odhodkov, kar pomeni pozitiven
poslovni rezultat v višini 284.693 evrov.
Po plačilu 51.245 evrov davka od dobička
in 1.500 evrov odloženih davkov predvidevamo čisti poslovni izid 234.948 evrov.
V letu 2020 predvidevamo pozitiven
poslovni izid pri obveznih gospodarskih
javnih službah v višini 115.069 evrov ob
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upoštevanju 259.716 evrov subvencij občin
ter pozitiven poslovni rezultat pri drugih
dejavnostih v višini 169.624 EUR.
Zaradi korekcije cen komunalnih storitev v vseh občinah v letu 2019 so se subvencije cen močno znižale.

Poslovni načrt 2020
za Občino Žužemberk

Komunala Novo mesto upravlja na
območju Občine Žužemberk 83 km vodo-

vodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je 1.422 priključkov.
Poleg omrežja obratuje osem vodohranov
s skupno prostornino 1.154 m3, ena vrtina
in štiri črpališča.
Kanalizacijsko omrežje je dolgo 27 km,
na njem je 326 priključkov. V občini obratuje čistilna naprava z velikostjo 3.000 populacijskih enot.
Za zbiranje odpadkov je postavljenih
368 zabojnikov za mešane komunalne od-

padke, 230 za embalažo, 90 za papir, 70 za
steklo in 40 za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine
798 zabojnikov za odpadke.
V letu 2020 v okviru obveznih dejavnosti
glede na oceno načrtujemo:
enako raven količine prodane vode,
1 % višjo količino odvedene odpadne
vode,
1 % višjo količino očiščene odpadne
vode,
enako raven količine zbranih in odvoženih odpadkov.
V letu 2020 načrtujemo, da bomo v okviru obveznih gospodarskih javnih služb
ustvarili skupaj 854.398 evrov prihodkov,
in sicer:
648.578 evrov prihodkov iz poslovanja,
26.666 evrov prihodkov iz vodnega povračila,
177.204 evrov subvencij iz proračuna,
1.950 evrov prihodkov iz financiranja.
V okviru obveznih gospodarskih javnih služb načrtujemo v letu 2020 skupaj
864.961 evrov odhodkov.
V okviru oskrbe s pitno vodo načrtujemo negativen poslovni rezultat 23.999

Javni razpis
Občina Žužemberk, Grajski
trg 33, 8360 Žužemberk, objavlja začetek postopka javnega razpisa za športna, kulturna, kmetijska, upokojenska,
turistična, invalidska in humanitarna ter druga društva
v Občini Žužemberk v letu
2020. Razpis bo odprt od 1. 4.
2020 do 30. 4. 2020. Razpisna
dokumentacija bo na voljo
na sedežu občine in na spletni strani Občine Žužemberk,
www.zuzemberk.si.
n Občina Žužemberk

evrov s subvencijami v višini 83.355 evrov,
pri odvajanju odpadnih voda predvidevamo ob subvencijah 64.577 evrov pozitiven
poslovni rezultat 20.005 evrov, pri čiščenju
odpadnih voda negativen rezultat 17.818
evrov ter pri dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov pozitiven rezultat 11.250 evrov
ob subvenciji 10.847 evrov. Pri obveznih
dejavnostih torej načrtujemo negativen
poslovni rezultat 10.564 evrov.
Višina subvencije je načrtovana tako,
da bomo v letu 2020 v Občini Žužemberk
dosegli ničelni poslovni rezultat. V primeru oblikovanja ničelnega poslovnega
rezultata na ravni posameznih dejavnosti (v tem primeru bi občina subvencionirala celotno razliko med stroškovno in
prodajno ceno za vsako obvezno storitev
posebej) bi znašala načrtovana subvencija
iz proračuna 188.168 evrov.
V letu 2020 ne načrtujemo predaje preostale komunalne infrastrukture iz projekta »Suhokranjski vodovod«. Ob pripravi elaboratov v marcu 2020 bo izračunan
učinek predaje omenjene infrastrukture
na višino omrežnine oskrbe s pitno vodo,
ob pripravi poslovnega načrta za leto 2021
pa bo v sodelovanju z občino pripravljen
predlog za oblikovanje novih cen.
V okviru drugih dejavnosti načrtuje-

mo v letu 2020 63.013 evrov prihodkov in
52.448 evrov odhodkov. Za leto 2020 tako
pri drugih dejavnostih načrtujemo pozitiven poslovni rezultat 10.564 evrov.
Poleg tega načrtujemo, da bo vsaka občina od najemnine del sredstev (7 %) namenila kot posebno proračunsko postavko za nepredvidena intervencijska dela v
okviru oskrbe s pitno vodo ter odvajanja
in čiščenja odpadnih voda. Občina bo za ta
namen načrtovala sredstva iz proračuna v
višini 10.610 evrov. Poleg celotne najemnine infrastrukture (162.419 evrov) bo morala občina iz proračuna zagotoviti tudi
sredstva za nepredvidene intervencije in
še dodatnih 14.785 evrov za subvencijo.
Rezultat poslovanja v Občini Žužemberk je načrtovan ob naslednjih predpostavkah: črpanje sredstev za menjavo
vodomerov in obnovo vodovodnih priključkov v višini 41.375 evrov, najemnina
infrastrukture v višini 162.419 evrov, načrtovane količine obvezne gospodarske
javne službe na ravni preteklega leta ter
zagotovljena sredstva za nepredvidene
intervencije na vodovodni in kanalizacijski infrastrukturi v višini 7 % najemnine.

n Komunala Novo mesto

Iskanje prostovoljcev
za opravljanje prevozov
starejših
Občina si prizadeva vzpostaviti sistem prevoza starejših, ki nimajo zagotovljenega prevoza do zdravstvenih ustanov, banke ali pošte. Sistem prevozov želimo zastaviti na najugodnejši način, zato prosimo vse, ki bi bili takšne prevoze
pripravljeni opravljati brezplačno, da se s svojimi kontaktnimi podatki javite
z elektronskim dopisom na naslov: obcina.zuzemberk@zuzemberk.si ali
pokličete na telefonsko številko 07 / 388 51 80.
Na podlagi odziva bomo oblikovali nadaljnje korake za vzpostavitev prevozov. Za odziv in pripravljenost se vsem iskreno zahvaljujemo.
n Občina Žužemberk
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Turistične nočitve
v Občini Žužemberk

Obisk Gasilskega vadbenega centra Ormož

V zadnjem desetletju je opazen turistični razvoj Občine Žužemberk.
Vsako leto beležimo več nočitev in tudi večji turistični obisk.Podajam zanimivo primerjavo med letoma 2014 in 2019.
V letu 2014 so imeli turistični delavci in ponudniki nočitvenih
zmogljivosti v Občini Žužemberk, kjer je bilo takrat le 42 ležišč,
skupaj 522 nočitev. Največ nočitev je bilo na Domačiji Novak,
67,8 % vseh nočitev v občini, sledili sta zidanica Ludvikov hram
z 11,8 % ter Posestvo Gradenc z 10,7 %.
V letu 2019 je bilo na območju občine že 15 ponudnikov nočitvenih zmogljivosti oziroma zavezancev za pobiranje turistične in promocijske takse s skupaj 183 ležišči. Vseh nočitev je bilo
2.354, od tega največ 836 (36 % vseh v občini) na Domačiji Novak,
sledijo Domačija Krnc s 537 nočitvami (23 %), Posestvo Gradenc
s 316 (15 % ) ter Počitniška hiša zidanica s 114 (5 %). Drugi ponudniki so imeli manj kot sto nočitev.
Tako se je v petih letih število nočitvenih kapacitet štirikrat
povečalo, kar 4,5-krat pa je bilo večje število nočitev, kar je vsekakor opazen napredek.
Z lanskim junijem velja na območju Občine Žužemberk nov

Obvestilo
Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360
Žužemberk, objavlja »Javni razpis za
dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Žužemberk v letu 2020«.
Besedilo javnega razpisa bo objavljeno
na spletni strani www.zuzemberk.si
in na oglasni deski občine.
Vlogo lahko dobite v sprejemni pisarni
Občine Žužemberk ali na spletni strani www.zuzemberk.si od 1. 4. 2020 do
15. 4. 2020.
Predmet razpisa:
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na
kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih
gospodarstev
Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Vlogo je treba oddati do 15. 4. 2020!
Župan
Jože Papež, l. r.
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n Vlado Kostevc
Svetovalec za družbene
dejavnosti
Foto: S. Mirtič

Odlok o turistični in promocijski taksi (Ur. l. RS, št. 36/19), v katerem je opredeljena skupna turistična in promocijska taksa v
višini 1,50 evra za nočitev odrasle osebe. Od tega znaša občinska turistična taksa 1,20 evra, 0,30 evra pa promocijska taksa,
ki gre Slovenski turistični organizaciji za izvajanje promocije.
Skupna taksa se plačuje na podračun Občine Žužemberk št. SI56
0139 3845 0000 026, sklic: 19 >>DŠ<<-07129. Sobodajalci so jo dolžni nakazati na ta podračun do 25. v mesecu za pretekli mesec.
Nadzor nad izvajanjem odloka ima Medobčinski inšpektorat
in redarstvo občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk,
predpisane pa so tudi globe.
Taksa je namenjena promociji in vzpostavljanju boljše turistične ponudbe, zato bo občina letos začela izvajati nadzor nad
odvajanjem turistične in promocijske takse. To od nas terja tudi
Slovenska turistična organizacija, ki ji moramo zagotoviti natančne podatke o nočitvah in plačilih takse.

Pojasnilo o javni
razsvetljavi na Praprečah
V februarju je nenadni izpad delovanja
javne razsvetljave na Praprečah povzročil veliko nevšečnosti in ugibanj. V tem
času smo na občini zbirali ponudbe za
izbor upravljavca javne razsvetljave. Ker
javna razsvetljava kar nekaj časa ni bila
usposobljena, se za vse nevšečnosti v
zvezi s tem iskreno opravičujemo.
Pregled okoliščin 11. februarja letos je
pokazal, da je tamkajšnji objekt (balinišče), ki je sicer v lasti občine, samovoljno priključen na električno napeljavo. To
pomeni, da se je vsa poraba električne
energije za objekt plačevala iz naslova
porabe električne energije za javno razsvetljavo, zato je strošek zanjo plačevala
občina, ne pa uporabniki balinišča, kar
bi bilo sicer najbolj prav.
Ob tem se prav tako postavlja vprašanje priklopa objekta na vodovodno
omrežje. V letu 2017 je Občina Žužemberk
z dopisom zaprosila Komunalo za izvedbo vodovodnega priključka, katere-

Župan Jože Papež, direktor občinske uprave Tomaž Hrastar in predsednik PGD Žužemberk Mihael Filipič so obiskali regijski gasilski poligon v Ormožu, kjer jih je
sprejel mag. Dejan Jurkovič. Poligon, ki
leži na površini enega hektarja med nekdanjo Tovarno sladkorja Ormož in železniško progo, so odprli maja 2017. Za 600.000
evrov vredno investicijo je Gasilska zveza
Slovenije prispevala 325.000 evrov, drugo
pa so si zagotovili sami, brez izdatne finančne pomoči tamkajšnje občine.
Poligon za usposabljanje gasilcev podravske regije je zgrajen po tipskem načrtu, kar pomeni, da je enak drugim vadbenim centrom po Sloveniji, ki so že v upravljanju ali se bodo postavili v prihodnosti.
Poligon sestavljajo asfaltirana ploščad, 17 metrov visok betonski stolp, tri
vrste hidrantov in jašek za reševanje iz
različnih razmer. Na poligonu so tudi ploščad za tehnično urjenje, travna površina
in pokrit prostor za uporabo v različnih
vremenskih razmerah.

Naš regijski gasilski vadbeni poligon,
za katerega so se pripravljalna dela začela v kamnolomu Klek v Žužemberku, bo
služil praktičnemu usposabljanju gasilcev

na regijski ravni. Na poligonu bo mogoče
izvajati gasilske vaje in tekmovanja v različnih gasilskih tekmovalnih disciplinah.
n Občina Žužemberk

ga naročnik je bila občina, ki je po dogovoru dopuščala društvu odvzem vode
brez plačila storitve. Takšen delež porabe šteje za vodno izgubo in se porazdeli
med druge uporabnike oziroma plačnike
storitve. Vodna izguba, ki lahko nastane
zaradi okvare omrežja, priključkov na
črno ali kraje vode, npr. iz hidrantov, je
v Občini Žužemberk več kakor 50-odstotna, se pravi, da dobavitelju plačujemo
enkrat večjo porabo vode, kot je dejansko porabimo.
Da bi to področje uredili, prosimo vse,
ki karkoli veste o takšnih priključitvah
na vodovod ali drugih razlogih za vodno
izgubo, da nam to sporočite, saj se bo občina osredotočila na iskanje porabnikov
vode, ki porabljene vode ne plačujejo in
tako bremenijo vse druge občanke in
občane, ki plačujejo na podlagi beleženja vodomera.
n Občina Žužemberk
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Robotika v Osnovni šoli Žužemberk

First Lego Leage (FLL) je mednarodni program raziskovanja in učenja, oblikovan za otroke, stare od
9 do 16 let. V sezoni 2019/20 sodeluje že več kot tristo tisoč otrok iz 88 držav.
Osnova programa sta raziskovanje in robotika, njegova posebnost pa so vrednote – sodelovanje, deljenje, spoštovanje, odgovornost, samoiniciativnost in skupinsko delo. Delo v celotnem
programu motivira mlade za tehniko, inženirstvo, naravoslovje,
znanost, robotiko, uporabo tehnologij v koristne namene, matematiko in tudi umetnost. Pomembno je tudi to, da otroci pridobivajo kompetence, ki jim bodo koristile na poklicni poti in v
življenju. Sodelovanje v FLL nadgradi učne vsebine, jih pomaga
osmisliti in jim doda praktično vrednost.
Zaradi vsega navedenega smo se v šoli odločili, da program
FLL ponudimo tudi našim učencem. Kot interesno dejavnost
ga učenci obiskujejo že tretje leto in veseli nas, da število sodelujočih strmo narašča, zato smo letos organizirali delo v dveh
skupinah: skupini Roborisi, ki se je uspešno odrezala na regijskem tekmovanju ter se uvrstila na državno tekmovanje marca
v Kopru, in skupini Mlajši roborisi, ki zavzeto sodeluje in nabira
znanje s področja robotike.
S pomočjo tehnologije Lego® Mindstorms® sestavljajo, testirajo in programirajo avtonomne robote, ki rešujejo naloge na
vedno atraktivni tekmi robotov.

Naši učenci so na kratko strnili svoje vtise:
Anej Maver, 7. b, iz ekipe Roborisi: »FLL je dejavnost, ki se
izvaja s pomočjo tehnologije. Na tekmovanju se ocenjuje več
dejavnosti, in sicer robota, ki ga ekipa zgradi in programira,
da opravlja misije na robotski mizi, vrednote, ki jih ekipa goji,
projekt, ki si ga ekipa glede na temo sezone izbere na začetku
sezone, poznavanje programa ter delovanja robota. Naša ekipa
tekmuje že tri leta, letos še posebno dobro, saj smo se prebili v
finale. V FLL se tekmovalci med seboj povežejo, si pomagajo in
se pri delu tudi zabavajo.«
Žiga Resnik, 5. b, iz ekipe Mlajši roborisi: »Naučil sem se veliko o nekaterih programih. FLL mi je zelo všeč, saj programiramo, sestavljamo nastavke, vozimo robota.«
Nejc Miklavčič, 5. a, iz ekipe Mlajši roborisi: »Pri FLL mi je
všeč, ko programiramo in skupaj sestavljamo. Imam se zelo lepo.
Sestavljamo nastavke (klešče, pomična ploščad …). Naš robot
uporablja tudi senzorje za razdaljo, barvo, kompas, stikalo …«
n Mentorja Helena Smrke in Aljaž Štrucelj

S podjetniško idejo na državno tekmovanje
V letošnjem šolskem letu smo se na šoli
prvič srečali s podjetništvom. Imamo namreč krožek podjetništva in v njegovem
okviru različne projekte. Učiteljica mi je
predlagala, naj se pridružim Binetu in
Kaji na tekmovanju Popri – tekmovanju
za najboljšo podjetniško idejo med mladimi. Bine in Kaja sta pred nekaj meseci
sodelovala pri podobnem projektu. Predlog se mi je zdel zanimiv, zato sem se
odločil, da ga sprejmem.
Ekipo, s katero se bomo udeležili državnega tekmovanja, tako sestavljamo
Bine Kocjančič, Kaja Miklavčič, Matej Zaletelj, Žan Mravljak ter mentorici Sanja
Nose in Helena Smrke. Dolgo smo razmišljali o izdelku, izpopolnjevali razne »male
zadeve«, izdelovali predstavitev in izdelali
prototip izdelka. Za vse, ki ne veste – izdelali smo Jump‘n‘Play, zabavno miselno
igro, v kateri moraš skakati po različnih
kombinacijah narisanih dlani in stopal.
Izdelali smo primer igre in ga nalepili na
tla v avli šole, učenci in tudi učitelji pa so
igro preizkusili. Izvedli smo tudi spletno
anketo med ravnatelji in starši, ki bi bili
po našem mnenju ključni kupci.
To in še mnogo več smo morali zapisati v poslovni načrt in ga odposlati, na
podlagi tega pa so nas povabili na regijsko
tekmovanje. Vsi smo se malo bali pred-

stavite v podjetniškem inkubatorju v Novem mestu in tega, kako jo bomo izvedli.
Rečem lahko, da se je vse lepo izteklo, saj
smo končali ravno takrat, ko je čas potekel – na voljo smo imeli le pet minut. Vsi
navzoči v dvorani so bili navdušeni, prav
tako žirija. Veseli smo se usedli in prisluhnili drugim ekipam. Nato je napočil čas za
predstavitev rezultatov in še zdaj se točno spomnim, kako smo bili presenečeni,
ko so naprej poklicali ekipo Jump‘n‘Play

– namreč našo. Vsi smo bili bolj ali manj
osupli, vendar zelo veseli, saj smo se z
našim projektom res potrudili. Domov
smo šli z nasmehom do ušes in čekom
za petsto evrov, denar pa bomo namenili nadaljnjemu razvoju naše ideje in pripravam na naslednji krog. Pa ne pozabite
navijati za nas na državnem tekmovanju,
ki bo 7. aprila 2020 v Novi Gorici!
n Žan Mravljak, 9. b OŠ Žužemberk

Postajališče v Srednjem Lipovcu
Imeti idejo je nekaj – realizirati jo je običajno težje, realizirati jo timsko, kot so
storili vaščani Srednjega Lipovca, pa je
pohvalno. Za varno čakanje otrok na avtobusni prevoz so v naselju s skupnimi
močmi zgradili postajališče, za katero je
del svojega zemljišča odstopil gospod Zupančič, občina pa je iz obstoječih zalog
priskrbela les. Objekt je lično umeščen v
okolje in poleg varnega čakanja na avtobus zagotavlja tudi zaščito pred vremenskimi pojavi.
n Vesna Može
Foto: Vesna Može
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Za sožitje med generacijami

Za nami je zima, sicer skoraj ne bela, ampak upajmo, da je bila za večino vesela. V februarju so na plano že pokukali prvi znanilci pomladi, ljudje so ob prvih močnejših žarkih že šli po
opravilih v vinograde in na vrtove. Pa smo se tudi mi prebudili in odpravili na obisk starejši
mladini Suhe krajine, da pokukamo v njihovo bogato zalogo izkušenj in življenjskih modrosti.
V 75. številki smo objavili pogovor Luke Vovka s prababico
Štefko Vovk, med zimskimi počitnicami pa se je s svojim
dedom Stanislavom Skubetom pogovarjala njegova vnukinja Neža Skube, sicer učenka 6. razreda Osnovne šole Žužemberk. Pogovoru sem se pridružila tudi sama, saj sem v
otroštvu velikokrat prestopila prag te hiše, ki ima še vedno
poseben vonj, vonj mirne, tople družine, pa čeprav je danes

pod streho v njej večinoma samo gospod Stanislav. Spomnil
se me je, saj sva z njegovo hčerko velik del mladosti pretičali
skupaj, sam pa se ni veliko spremenil, vsaj ne na pogled. Na
koncu me je malce pohecal, da ne bom kakšnih traparij pisala v časopis in da se ne more z ničimer posebej pohvaliti.
Pa sem se le nasmejala: »O, pa tudi skromni ste.«
n Sanja Nose

Pogovor z 82-letnim dedom Stanislavom
Skubetom iz Gornjega Ajdovca

Moj dedo je zelo delaven človek. Kljub več kot osemdesetim letom še vedno rad pomaga na kmetiji.
Čeprav je kdaj bolan, gre rad v hlev in v vinograd. Dedo je zelo prijazen človek. Kadar mi je dolgčas,
se igrava, najraje enko. Naučil me je, da se moramo imeti radi in biti dobri prijatelji ter si pomagati
– tako bo naše življenje lepo.
Živiš v Ajdovcu, si se tu rodil? V kakšni
družini si odraščal?
Ja, moja rojstna hiša je stala tam, kjer
imate sedaj vi hišo. Bilo nas je šest otrok,
jaz sem najmlajši. Ata je bil kovač, mama
pa gospodinja. Imeli smo majhno kmetijo.

Kaj si postal po poklicu? Kje in kako si
nato služil denar?
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Si že kdaj bil na morju med počitnicami? Si kdaj smučal?
Na morju sva bila že s pokojno ženo, po
poroki, z Gozdno na Rabu, potem pa tudi
z vnuki. Drugače so nas med počitnicami
zaposlili doma, ni bilo časa za smučanje.
Če bi lahko zavrtel čas nazaj na kak
določen dan, kateri dan bi bil to in
zakaj?
Uh … to je pa težko. Ko je bila še žena,
otroci majhni, vsi še skupaj.

Kje si hodil v šolo? Si bil v šoli kdaj kaznovan?
Štiri leta sem jo obiskoval v Ajdovcu,
potem pa še štiri leta v Ljubljani. Takrat
so rekli, da je to mala matura, tudi v
Žužemberku so jo imeli. Živel sem pri
mamini sestrični, bilo je kar zoprno iti
od doma tam pri desetih letih, v drugo
okolje. Kaznovan pa v šoli nisem bil, se
ne spomnim, ni bilo te navade.
Ste kot otroci hodili v maškare? Kakšne kostume ste imeli? Ste dobili
kaj sladkarij?
O, sem šel, ampak kostumov se ne
spomnim. Dobili smo, kar je bilo. Suho
sadje. Čokolade in podobnega še ni bilo.

Mi predstaviš svojo družino, kako si spoznal svojo ženo, koliko otrok, vnukov imaš?
Žena Jožica je bila iz Šmartnega pri
Litiji, poročila sva se na Martinovo nedeljo leta 1969 v Šmartnem. Imam tri sinove
in eno hčerko, šest vnukinj in dva vnuka.

Kako sedaj preživljaš dneve?
Upokojen sem že trideset let, grem pa
še vedno v gozd, ne opravljam velikih del,
na primer z »motorko«, s kljukcem pa še
gre. Križ mi nagaja …

Ko sem prišel iz Ljubljane, je imel ata
poškodovano roko, pa so kar mene »prštimal« za delavca. Sicer je bil oče kovač,
vendar je obrt prevzel brat in jo prenesel
v Srednji Lipovec. Jaz sem bil gozdni dela-

vec, še prej pa sem štiri leta delal v Iskri,
s kolesom sem se vozil, na koncu pa celo
z motorjem, 75-kubičnim. Naš direktor
Konda je rekel: »Al‘ boš delal al‘ boš kmet
…« No, pa sem bil kar oboje.

Imaš kakšno sporočilo zame, za mlade?
Delo krepi človeka. Čas se je spremenil, včasih nismo imeli elektrike, telefonov … Ko ni bilo teh ekranov, smo dobro
skoz prišli, pogovarjali smo se, na Frato smo šli. Sedaj ste pa bolj vsak zase, ni
več pravega druženja. Več se družite, pridni bodite.
Dedo, hvala ti za vso tvojo dobroto.
Rada te imam!
n Neža Skube, 6. b OŠ Žužemberk
POMLAD 2020 13
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Božično-novoletni koncert
polepšal praznični čas
V nedeljo, 22. decembra 2019, smo v okviru Kulturnega društva Dvor v Železolivarskem muzeju in galeriji Dvor z Otroškim pevskim zborom Dvor ob Krki priredili božično-novoletni koncert. V goste
smo povabili Vokalno skupino Mezzo iz
Novega mesta. Dogodek sta nadvse simpatično in smelo povezovali Vesna Može
in Pia Repar.
Otroci so nastopili prvi, saj so na to
komaj čakali. Pod mojo taktirko so odpeli
pet po zahtevnosti zelo različnih skladb.
Nekatere pesmi so sprejeli bolj, druge mogoče malo manj. A na koncertu so pokazali navdušenje prav nad vsako skladbico.
Gotovo je bila to tudi zasluga številnega
občinstva, ki je vsako zapeto pesem nagradilo z bučnim aplavzom. Ob tem velja pohvaliti solistični del Mance Iskra.
Manca je svoj part odpela lepo, čisto in
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predvsem brez kančka treme. Bravo! Ker pa so otroci v našem
zboru zelo različnih starosti, smo s starejšimi pripravili še eno
skladbo povsem sami. Vse pesmi sta spremljali pevki skupine
Mezzo, pianistka Petra Slak in kitaristka Jelena Vukolić. Na svoje
pevke in pevce sem ponosna do neba in nazaj. Vsakič znova me
presenetijo, vem, da bomo skupaj lahko poustvarili še številna
čudovita dela tako slovenskih kot tujih avtorjev.
V drugem delu smo nastopile »Mezzike«. Publiki smo predstavile tradicionalne božične skladbe Poslušajte vsi ljudje, Kaj se
vam zdi, Tih večer, Pesem o rojstvu, nato pa še skladbi zabavnejših
ritmov bratov Avsenik Če bližnjega rad imaš in Poredna polka
ter zimzeleni skladbi Jožeta Privška Snežna noč in Silvestrski poljub. Petra in Jelena sta bili nepogrešljivi tudi pri »Mezzikah«, saj
brez njune spremljave skladbe ne bi zazvenele v vsej svoji lepoti.
Za konec sta zbora skupaj zapela Glej zvezdice božje in Sveto
noč. Zadnjo je na klaviaturah spremljala pevka otroškega pevskega zbora Sara Kranjčič. Skladbo je z muzikalnostjo in z občutkom za spremljavo zborovskega sestava smelo odigrala in tako
dodala koncertu še večjo vrednost. V mojih očeh je bil to koncert,
ki se ga bom spominjala še dolgo. Upam, da tudi vi.
Hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da smo izvedli koncert, ter hvala obiskovalcem, ki vsakokrat presenetite in napolnite dvorano do zadnjega kotička.
n Tjaša Primc, članica KD Dvor
Foto: Jadranka Meglen, članica KD Dvor
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Tudi otroci iz Suhe krajine znamo smučati

Učenci 6. razreda Osnovne šole Žužemberk smo se od 3. 2. 2020 do 7. 2. 2020 udeležili zimske šole v
naravi v CŠOD Planinka. Vsi smo nestrpno pričakovali dan odhoda. Pa ne zato, ker nas je čakal teden brez naših očkov in mamic, temveč zato, da se naučimo in utrdimo svoje smučarske veščine ter
se družimo s prijatelji.
Pot je hitro minila, v domu so nas lepo sprejeli, spoznali smo
stavbo in osnovna pravila, se dobro najedli, nato pa odšli na
smučišče Areh. Razdelili smo se v dve skupini, glede na predznanje, nato pa odšli svoje znanje pokazat učiteljem. Začetniki so odšli na poligon k jezeru, drugi pa so že dobili smučarsko
karto in se odpravili po progi do krogcev (vlečnice). Po dveh urah
intenzivnega smučanja smo se vrnili v dom, kjer smo imeli čas
za druženje in igro. Potem je sledila slastna večerja. Ves teden
so se kuharice zelo trudile za naše lačne želodčke. Po večerji so
sledila še poučna smučarska pravila FIS ter večerni sprehod
pod zvezdami.
Drugi dan smo po zajtrku uredili sobe, nato pa odšli na smučišče, kjer so nas učitelji razdelili v pet skupin. Čeprav so bile
vremenske razmere malo slabše, smo vztrajali še nekaj časa.
Po vrnitvi v dom smo prosti čas namenili družabnim igram in
obiskom po sobah svojih prijateljev. Učiteljica Blanka nam je
pripravila različne igre. Brez uporabe besed smo se morali razvrstiti po abecednem redu svojih imen, kar ni bilo lahko, saj
nas je bilo kar 19. Nato smo se razdelili po pet v skupine ter na
mize dobili selotejp, flomaster in pet vrvic. Igra je bila zabavna,
saj smo morali na flomaster navezati vsak svojo vrvico in z njo
napisati besedo, ki so nam jo določili.
Z učiteljico Majo smo nato odšli k plezalni steni. Ugotovili
smo, da je plezanje zelo naporno in da zanj potrebuješ voljo in
moč rok. Spoznali smo še učence druge šole, ki so bivali v domu,
ter se z njimi igrali pantomimo. Z učiteljicama Sanjo in Blanko
smo se nato igrali zabavne igre z različnimi nalogami. Po večerji smo si ogledali še del filma Čudo.
Tretji dan smo na smučišču že izpopolnjevali zavoje ter odšli na novo progo z vlečnico. Ko smo se vrnili v dom, smo zopet
imeli nekaj časa za druženje po sobah, nato pa smo z učiteljicama Sanjo in Blanko napisali razglednice za svoje bližnje. Ogledali
smo si nadaljevanje filma Čudo ter se z učiteljico Majo preizkusili v kvizu o živalih, prevoznih sredstvih, književnih junakih …
Četrti dan smo na smučišču utrjevali veščine, pridobljene
prejšnje dni. Priznati moram, da smo vsak dan napredovali,
vsak po svojih zmožnostih. Bistveno in naša zmaga je, da smo si
upali in zmogli ter si priznali, da je smučanje zabavno. V domu
Planinka smo slavljenko Niko pri kosilu presenetili s torto, baloni in pesmijo. Nato smo zopet imeli nekaj prostega časa. Čeprav
smo bili utrujeni, smo čas namenili drug drugemu, pripovedovali smo si zgodbe in šale ter se igrali družabne igre. Nato smo
z učitelji odšli na pohod z ogledom gorskega potočka in slapa
Skalca ter do Mariborske koče. Okolica doma je zelo prijetna in
mirna. Učiteljica Maja nam je povedala in pokazala veliko zanimivega. Po vrnitvi v dom smo na zabaven način drug drugemu predstavili svoje sobe. Nekateri so pripovedovali šale, drugi
so plesali, tretji zapeli pesmi. Zvečer pa je sledilo presenečenje.
Imeli smo glasbo, ples in svetlobne luči – prava sprostitev za
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V imenu učencev 6. razreda se zahvaljujem vsem učiteljem,
ki ste nas spremljali: Marjanu Kužniku, Darji Sedaj, Sanji Nose
in Blanki Rončelj Novak – bili ste zelo potrpežljivi, vztrajni, spodbudni in polni energije, tudi takrat, ko je je nam že primanjkovalo. Vemo, da smo vam naredili kakšen siv las, a vedite, da je
to barva modrosti in srebra. Zahvaljujemo se tudi našemu vo-

zniku avtobusa Antonu Špecu, ki nam je cel teden pridno prelagal smuči z avtobusa in nanj ter nas z budnim očesom spremljal na smučišču.
n Lana Štrasberger, 6. b OŠ Žužemberk
Foto: Sanja Nose

Tradicionalna januarska predstava
»Kjer se prepirata dva …«

Prepričana sem, da pregovor »Kjer se prepirata dva …« že vsi poznamo. Ampak, ne
boste verjeli, sedaj sta ga na svoji koži pre-

izkusila tudi zajčka Šnofko in Skokec. In
tako naprej, in tako zanimivo, je v petek,
17. januarja 2020, v večnamenski dvorani na Dvoru, potekala ta zgodba lutkovne
predstave. Zaigrale smo jo knjižničarke
Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, ki
smo se razveselile številnih otrok in staršev, ko se jih je toliko odzvalo prijaznemu
povabilu Kulturnega društva Dvor.
V lutkovni predstavi so otroci spoznali presenečenega kmeta, ki se nikakor ni
mogel načuditi posebni sorti zelja, saj se
le-to, ko dozori, kar samo pospravi na kup.
Predstavo je zaključila navihana čebeli-

ca, ki je zgodbo ves čas povezovala. Ker je
bila vsebina tudi glasbeno obarvana, smo
skupaj še zapeli in zaplesali zajčkov ples.
Da smo zaposlili nemirne prstke naših otrok, je po predstavi sledila ustvarjalna delavnica. Vsak otrok je lahko naredil
čebelico. Tukaj pa ne bi šlo brez spretnih
rok in pomoči mamic, ki so nam priskočile na pomoč.
Spoštovani starši, hvala za vaš čas. V
vaši družbi in v družbi vaših otrok nam
je vedno najlepše.
n Brigita Lavrič, članica KD Dvor
Foto: Jadranka Meglen, članica KD Dvor

zaključni večer našega bivanja v domu. Zjutraj smo spakirali
kovčke ter se na smučišču še zadnjič spustili po snežnih strminah, kjer smo pokazali znanje, ki smo ga pridobili v tem tednu.
Prehitro je minilo. Po kosilu smo prejeli priznanja za lepo urejene sobe in napočil je čas, da se poslovimo od doma Planinka
in odhitimo domov.
Pokazali smo, da znamo samostojno poskrbeti zase, za svoje
stvari, si pripraviti jedilni pribor, pospraviti sobo za sabo in skrbeti za čisto naravo. Vendar to ne pomeni, da smo popolnoma
samostojni. Še vedno potrebujemo vas, dragi starši, da nam pomagate in nas kdaj pa kdaj še pocrkljate s svojo radodarnostjo.
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Program smo sestavili iz slovenskih
ljudskih in umetnih pesmi. S po eno pesmijo smo se posebej predstavili moška
Vokalna skupina Dvorjani in ženski del
zbora, za katerega je bil to prvi ločen nastop.
Na koncu je predstavnica novomeške
območne izpostave Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti Klavdija Kotar podelila Gallusova priznanja za večletno aktivno
sodelovanje v zboru. Poudarila je, da je naš

Uspešnih 20 let MePZ Dvor ob Krki

V sobot, 14. decembra 2019, je bil na Dvoru velik praznik. Mešani pevski zbor Dvor ob Krki je praznoval 20-letnico delovanja. Celovečerni koncert smo pripravili v dvorani Železo-livarskega muzeja in
galerije na Dvoru, ki sta nam jo prijazno odstopila zakonca Novinec. V galeriji, ki je zaradi številnega občinstva pokala po šivih, smo se predstavili s štirinajstimi pesmimi.
Od marca 2018 vodi zbor Jernej Fabijan.
Tri leta nas je vodil Franci Može, eno leto
Aleš Makovec, pet let Robert Kohek in deset let Marjana Dobovšek. Vsak od njih
je v zboru pustil svoj pečat. Z vsemi smo
ostali v dobrih odnosih in veseli smo, da
so se odzvali povabilu in bili pripravljeni
spet prevzeti taktirko. Vsak od njih je na
koncertu dirigiral dve pesmi.
Na koncert smo s pismom povabili
naše nekdanje člane in članice. Večina se
je prijazno odzvala in prišla počastit naš
praznik. Matej Kocjančič je odlično vodil
in povezoval program, za kar se mu zelo
lepo zahvaljujemo.
Koncerta so se udeležili tudi župan
Jože Papež, podžupan Rok Zupančič in nekaj svetnikov. Župan je v govoru posebej
poudaril in pohvalil aktivnost Kulturnega društva Dvor in njegovo pripravljenost
na sodelovanje pri različnih prireditvah v
občini. Zboru je zaželel še veliko uspehov.
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zbor zelo kvaliteten in na območni reviji
odraslih pevskih zasedb Dolenjske in Bele
krajine vedno dobi dobre ocene. Enajst
pevcev in pevk je dobilo zlato, po dva pa
srebrno in bronasto Gallusovo priznanje.
Naš prvi zborovodja Franci Može je povedal, kako je zbor sploh nastal. Šlo je za
splet srečnih okoliščin. Že na začetku se
je vključilo veliko dobrih pevk in pevcev,
ki so bili pripravljeni zavzeto delati. Zato
je z velikim veseljem prevzel vodenje in

začel pisati našo zgodovino, ki jo peljemo
novim uspehom naproti.
Po koncertu smo obiskovalce povabili
na pecivo in kuhano vino, vabljene goste
pa na druženje v večnamenski dvorani na
Dvoru. Večina se je povabilu odzvala in še
na neformalnem druženju praznovala z
nami visoko obletnico.

grebena Krempa, od koder so naši pogledi
zaznali zgornjo dolino Kolpe.
Pot je bila nato vse bolj strma, informativna tabla pa nas je opozorila, da se
tu začne pragozd Krokar. Nadaljevali smo
ob grebenu Borovške gore, po še precej zasneženi in ne ravno dobro prehojeni poti.
Markacije so zavile desno, mi pa smo v vse
močnejšem vetru nadaljevali levo po nemarkirani stezi. Sledilo je v »gimnastično
plezanje« po »ljudsko« zloženih kamnitih
kockah. Na srečo naš »gozdar« Matjaž pozna vsak delček poti in zagnano smo mu
sledili do vrha.
Tam je bilo še bolj vetrovno, delno
oblačno, v daljavi megleno, mi pa kar precej preznojeni. Bili smo veseli, da smo na
vrhu, kjer poleti kamnita plošča deluje

kot neokrnjena plaža. Bližina prepadnih
pečin pa nas je ob pogledih proti Osilnici
malce obdala s strahom.
Po kratkem počitku in okrepčilu smo
se ob robu Krokarja odpravili proti Cerku,
ki je malo višji in spada v sklop Kočevske
planinske poti. Med hojo po mehkem gozdu, kjer so se kot neskončna vojska na polju pojavljali telohi, in občudovanjem mogočnih, pokončnih, tudi dvesto let starih
borovcev sta bila posebno ponosna Miha
in Matjaž, poznavalca gozdov. Po Cerku
smo se spustili v Ravne in si v odprti gostilnici »povejdali« vse o obogatenem preživljanju Prešernovega dne: »… da koder
sonce hodi, prepir v nedeljo bo pregnan!«
n Bogdan Kastelic

n Miroslava Hrovat, članica KD Dvor,
sekcija MePZ Dvor ob Krki
Foto: Jadranka Meglen, članica KD Dvor

Trije Dvorjani
in Trebanjka
ujeli svojega
krokarja

Z Matjažem, Mihom in Božo
smo 9. februarja 2020 zakorakali v Krokarski pragozd. Krokar,
1.122 metrov visoki vrh v njegovem osrčju, je »čistilec skrbi
in prostor, ki te osvobodi vseh
težav«. Z vrha, ki se prepadno
spušča priti dolini Kolpe, se odpre lep razgled na hribovje ob
zgornjem toku te mejne reke.
Izhodišče našega pohoda je bila vas Borovec pri Kočevski Reki. Obetalo se je lepo
vreme in nagrajeni smo bili z jugovzhodnim vetrom, ki je na odprtem dal vedeti, da zime še ni konec, v zavetju pa smo
čutili, da prihaja pomlad.
Zaščiteni pred vetrom smo se odpravili proti Kremparskemu sedlu preko travnika, kjer v poletnih dneh opozarja nase
velik in hud bik, tokrat pa smo lahko poslušali le jok vetra med drevjem. Suha,
z listjem posipana, kot preproga mehka
pot nas je precej navkreber skozi gozd pripeljala na travnik. Maja tukaj kraljujejo
narcise in prav njihov znak dobi na mogočni bukvi nalogo markacije, ki nas je
nato spremljala vso pot. Od tod je bilo še
nekaj korakov po delno zasneženi poti do

Foto: Boža Pungartnik
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Predstavitev poskusa vzpona na Peak Lenin
Energična ekipa treh Suhokrajinčanov – Damjana, Staneta in
Tima – ter Kočevke Renate je pripravila zanimivo predstavitev
poskusa vzpona na sedemtisočak Peak Lenin, ki leži na meji
med Kirgizistanom in Tadžikistanom. Čeprav gre za goro, ki jo
vrsta agencij oglašuje kot lažje dostopno, smo izvedeli, da ni
ravno tako. Relativno izkušeni gorniki so imeli kar nekaj težav
z ledenimi razpokami, vročino podnevi, mrazom ponoči, težo
opreme, ki je z višino postajala vse težja. Ker je nekaterim ponagajalo še zdravje in tik pred zadnjim vzponom tudi vreme, so
vzpon na vrh opustili. Kljub temu so bili vsi štirje izredno zado-

voljni, saj je bilo celotno potovanje s številnimi dogodivščinami
in reševanjem različnih zapletov, spoznavanjem dežele, ljudi
in njihovih navad izjemna in nepozabna življenjska izkušnja.
Družno so poudarili, da to ni bila njihova zadnja pot, pri postavljanju ciljev pa vedno sledijo besedam legendarnega alpinista
Nejca Zaplotnika: »Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel, kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi.«

Odprava na Leninov vrh
Lenina lahko doživiš na več načinov.

n Valerija Vidmar
Foto: Jadranka Meglen

Poleteli smo z Dunaja in preko Moskve v Oš, kjer smo se po
pristanku zazrli v tekoči trak. Ljudje so prihajali, pobirali kovčke in odhajali, le mi smo obstali povešenih glav. Naše opreme
ni bilo. Nataša, naš stik z agencijo, se je prebila mimo kontrole.
Jezikovna kombinacija ruščine, slovenščine in drugih slovanskih jezikov ni obrodila sadov. Na koncu smo zaupali tehnologiji prenosnih telefonov in strojnega prevajanja. Nataša nam je
pomagala urediti zaplet s prtljago, ki ni prispela, in nam ponudila prenočišče v stanovanju agencije.
Prisiljeni smo bili prestaviti odhod do vznožja gore. Dan smo
izkoristili za spoznavanje mesta, nakup živil, obisk tržnice in
okušanje tradicionalne hrane.
Naslednji dan nas je pred letališko pisarno za izgubljeno prtljago pričakala naša oprema. Oddahnili smo se.
In končno smo se lahko odpravili na osemurno vožnjo do
tristo kilometrov oddaljenega baznega tabora. Podobno kot pred
vstopom na Rdeči trg nas je tudi pred baznim taborom ustavila uniformirana kontrola. Voznik kombija je dal vojakoma plastenki piva. Preverila sta naša obmejna dovoljenja in nam zaželela srečo.

Bazni tabor, skupek bolj ali manj razkošnih šotorišč, se nahaja na nadmorski višini 3.700 metrov. Naš ni bil najsodobnejši, saj ni imel ne tekoče vode ne internetne povezave. Imel pa je
božanski razgled. Jutranji jezerski odsev gore spodbudi slehernega, da zakoraka mrzlemu jutru naproti. Zvečer pa zadnji sončni
žarki pričarajo rdečkasto barvo na sosednjem hribu.
Sergej, vodja baznega tabora, nas je ob razgrnitvi našega načrta za osvajanje gore začudeno pogledal. Svetoval nam je, naj
ostanemo še kak dan v njegovi družbi. A pomanjkanje dopusta
in izguba dneva zaradi zapleta s prtljago sta nam narekovali
čim hitrejši transport opreme do tabora 1.
Po prvi noči v baznem taboru smo si natrpali nahrbtnike
in se podali na šesturni marš do tabora 1 na nadmorski višini
4.200 metrov. Pomanjkljiva aklimatizacija in težki nahrbtniki so
nam jemali moči. Nekako na tri četrtine poti smo zaslišali slovensko besedo. Sedeč na kamnu, kasneje poimenovanem »kamen obupa«, nam je planinec hitel razlagati o mrzlih nočeh in
bruhanju na nadmorski višini 6.300 metrov. Da ni zmogel niti
koraka dalje, obrnil se je. Sanjal je o poležavanju ob hotelskem
bazenu in se veselil, da je vzpon zanj končan.

Postaviš se v vrsto pred generalom Žukovom, se počasi, zavijajoč
približaš Rdečemu trgu, kjer te pregledajo strogi ruski uradniki
in te z mrkim pogledom pošljejo čez prvo kontrolo. Kača ljudi
se vije skozi rdečo zgradbo. V samem centru, na najvišji točki
svetišča propadle ideologije, te uniformirani uradnik prebode z
očmi in te pošlje kot ovco iz ograde na svež zrak.
Izbrali smo si avanturističen način, prežet z negotovostjo,
nepredvidljivimi vremenskimi razmerami, napori, ki presegajo meje razuma. Izbrali smo si Ibn Sino, bolj znan kot Leninov
vrh (7.134 m). Na meji med Kirgizistanom in Tadžikistanom stoji
kot stražar v gorovju Pamir in pazi, da vrhovi znamenitih imen,
kot so Karla Marxa, sovjetskih oficirjev, revolucije ali Oktobrski
vrh, ne pobegnejo severneje v Kirgizistan.
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Prečenje potoka s konjem in drugega s preskokom nas je
razveselilo, saj smo vedeli, da se bližamo taboru. Do njega smo
se prebili malo pred tretjo popoldne.
Stane je bil preveč izmučen za povratek do Sergeja. Brez spalne vreče je prespal v šotoru pri ledeniku. Oblekel je vsa svoja
oblačila in zlezel v nahrbtnik. Ostali trije smo se vrnili v dolino
po preostanek opreme. Kljub izmučenosti smo hitro prišli v dolino, saj nam je vse gostejši zrak dajal moči.
Naslednjo jutro se Timotej ni najbolje počutil, zato je ostal v
baznem taboru, z Renato pa sva ponovila pot do tabora 1. S pomočjo konja sva tja pretovorila preostanek opreme. Tokrat sva bila že
pogumnejša in sva bosonoga odločno zakorakala v ledeno vodo.
Da smo lahko postavili šotora, smo morali najprej odmetati
sneg in razbiti led. Na jugu je bil naš mejaš ledenik, na severu
potok. Sonce nas je prijetno grelo, tako da smo po obrazu in rokah dobivali barvo. Občasno pa nam jo je tudi zagodlo, se skrilo
za oblaki, in že smo iskali puhovke.
Po dnevu počitka smo se ob treh zjutraj odpravili proti taboru 2. Od prvega konkretnega vzpona nas je ločila ura hoje. Ob
vznožju ledenika se je nabirala vrsta kot pred Rdečim trgom, le
da je bil tu stražar sam ledenik. Počasi, v navezi in v derezah,
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smo se vzpenjali in preskakovali ledeniške razpoke. Koraki so
postajali krajši, vdihi globlji in nahrbtniki vse težji. Ob sončnem
vzhodu je bil ves trud poplačan z božanskim razgledom na ledenik, gorovje in nomadske stepe v daljavi. S svetlobo dneva je
prihajala vročina, sneg je postajal mehkejši. Pod našo težo se je
začel udirati, nevarnost padca v ledeniško razpoko se je večala.
Vse redkejši zrak mi je jemal moči. Izpraznil sem termovko,
tabor 2 pa je bil še daleč proč. Počitki so bili vse pogostejši. Stane
in Renata sta se obrnila, s Timotejem pa sva nadaljevala. Trije
koraki, počitek, trije koraki, počitek, dva koraka … nisem mogel več. Dehidriran sem padel na kolena. Zavedel sem se, da je
tisti dan tabor 2 zame nedosegljiv. Timotej je nadaljeval še sto
metrov in v daljavi uzrl šotorišče. Bilo je daleč, predaleč, saj sva
vedela, da naju čaka še pot v dolino. S sabo nisva imela spalnih vreč, ker je bil vzpon namenjen aklimatizaciji in prenosu
opreme. Medtem ko sem talil sneg, je Timotej zakopal šotora
in označil mesto. Upala sva, da ponoči ne bo snežilo, saj bi bila
šotora v tem primeru za nas izgubljena. Na srečo je bil Timotej
ta dan fizično zelo močan in priseben, da je pospremil moje nestabilne noge do tabora 1. Izmučen sem se za 14 ur zavil v spalno
vrečo in presegel svoj rekord v spanju.

Dan počitka nam je vrnil moči in zaželeli smo si spanja na
višini 5.200 metrov. Pot se mi je tokrat zdela lažja. Če sem pred
dvema dnevoma omagoval, sem bil tokrat kot prerojen, kot
da mi višina in vročina ne moreta do živega. Natovoril sem si
dodatno opremo ter po poti spodbujal Timoteja in Renato. Stane
se je zaradi preutrujenosti kmalu vrnil v tabor 1. Tokrat smo
dosegli tabor 2. Medtem ko je Timotej ravnal snežno podlago za
šotora, sem pripravil vročo vodo za čaj. Renata nama je postregla
z oreščki, saj smo od treh zjutraj »delovali« le na pest muslija z
mlekom v prahu. Sestradan sem zagrizel v oreščke, in glej ga,
zlomka – spodnja desna šestica me je spomnila na pomanjkljivo
skrb za zobe. Vsak ugriz mi je povzročal bolečino.
Utrujeni smo se zavlekli v šotora. Sonce je bilo visoko, vročina v šotoru nas je ubijala. Oziral sem se po ledeniku, ko sem
zaslišal krik – krik na pomoč. Nekomu se je udrlo. Zazrl sem se
v možaka, ki je se z rokama upiral ledeniški razpoki. Predem
sem dojel, kaj se dogaja, so mu drugi že priskočili na pomoč in
ga izvlekli iz razpoke.
Noč je bila presenetljivo topla, tako da spalne vreče sploh
nisem zaprl. Zobobol me je zbujal in se kljub tabletam proti bolečinam ni hotel umiriti.

Zjutraj smo pospravili šotora in se odpravili proti taboru 1.
Nekdo mi je vzel besedo z jezika, ko je na glas izgovoril, da bi
pil kokakolo. Začuda smo imeli vsi trije enako željo. Po spustu
smo zavili v tabor ob vznožju ledenika in si jo naročili. Sede na
klopeh pod sinonimom komunizma smo pili pijačo kapitalizma.
Verjetno smo s tem užalili goro, da nas ni spustila naprej.
Bolečina se je stopnjevala, pridružila se ji je oteklina. Majhni
zobni kanali so povečali glavo. Zdravnica iz sosednjega tabora
me je napotila v dolino, v tristo kilometrov oddaljeni Oš. Še
zadnjič sem se ozrl po taboru 1 in se odpravil v dolino. Preden
sem se dobro zavedel, da ne bom stal na vrhu, sem že bil v Ošu.
Ko so zdravstvene težave načele še enega člana naše štiričlanske odprave, so se pogovorili in se po tehtnem premisleku
odločili, da odpravo prekinejo. Čez dva dni so zapustili ledenik
in se mi pridružili v Ošu.
Gora nas ni želela sprejeti, premalo smo jo spoštovali. Nismo
jezni nanjo. Gora je tam in čaka, da bomo k njej pristopili s
spoštovanjem. Takrat nas bo nagradila z božanskim razgledom.

n Damjan Kmet
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Dvorske miki miške ponovno razveselile
suhokrajinske otroke
Kulturno društvo Dvor je na pustno nedeljo, 23. februarja 2020,
že 14. leto zapored pripravilo pustno rajanje za otroke, ki je potekalo v telovadnici podružnične osnovne šole Dvor. Tokrat smo v
goste povabili Gledališče Smejček, ki je s kuliso in kostumi v znamenju pomladi pripravilo pozdrav prihajajočemu letnemu času.
Z glasbeno-plesno animacijo, veselimi pesmicami in obilico humorja so zabavali zbrane otroke različnih starosti, od
malčkov, ki so se pozibavali v naročju staršev, do največjih, ki
so plesali in rajali pod taktirko animatorjev. Otroci neizmerno
uživajo tudi zato, ker se med prijatelji predstavijo v maski, ki jo
običajno sami izberejo. Tudi letos ni manjkalo tradicionalnih
mask, kot so gasilci, vojaki, pikapolonice, lisice, elze, sneguljčice, mucke in seveda miki miške, ki so postale že zaščitni znak

organizatoric zabave. Še posebno lepo je videti družinske maske, ko se starši in otroci predstavijo v enotni podobi. Najlepših
mask ne izbiramo, ker gre večinoma za manjše otroke. Zanje
je pomembno sodelovanje in druženje. Želimo jim pokazati, da
je vsaka maska lepa, še posebno, če se poistoveti s svojo podobo. Včasih smo presenečeni, kako dobri igralci so mnogi otroci.
K pustni zabavi seveda sodi tudi slastni pustni krof, ki smo
jih tudi letos pripravili tako za maškare kot za druge obiskovalce. Mnogi otroci se zelo razveselijo tudi mehkih bombonov. Z
velikim veseljem pobrskajo po košaricah med pisanimi papirčki, v katerih se skrivajo mali posladki, s katerimi že ob vhodu
prebijemo morebitno zadrego.
Za prijetno pustno zabavo se moramo ponovno zahvaliti
našim zvestim donatorjem, ki s svojim prispevkom že vrsto let
podpirajo naša prizadevanja in nam omogočajo izpeljati takšno
prireditev. Hvala vam!
n Valerija Vidmar, članica Kulturnega društva Dvor
Foto: Jadranka Meglen, članica Kulturnega društva Dvor
Druge fotografije si lahko ogledate na Facebook profilu Kulturnega društva Dvor.

Štefanov pohod na Frato

Na Dan državnosti, ki je bil včasih bolj poznan kot Štefanovo, nekaj Dvorjanov že tradicionalno, 19.
leto zapored, hodi na Frato. Letos smo se povabilu odzvali še nekateri člani Planinske skupine Dvor
in nekaj drugih ljubiteljev pohodništva in se pridružili pohodu.
Na izhodišču pri Blatnikovem hramu na Dvoru se je na prijetno sveže, sončno jutro zbralo 17
pohodnikov različnih starosti. Odpravili smo se
proti Vinkovemu vrhu po stezici skozi gozdiček.
Škripanje pod nogami in belina jutranje zmrzali
sta nas spomnili, da smo sredi zime, čeprav najmlajši med nami ne pomnijo snega ob božiču. Do
kapelice v vasi smo se že dodobra ogreli, saj je bil
za nami največji, predvsem pa najhitrejši vzpon
celotnega pohoda. V zaselku Skopice, kamor smo
nadaljevali pot, so nas domačini povabili na tople
napitke in sladke prigrizke. Prijaznemu povabilu
smo se z veseljem odzvali.
Nato smo nadaljevali skozi Srednji Lipovec
in naprej mimo pašnikov v vinsko gorico Boršt,
kjer nas je na domačiji našega pohodnika čakala
naslednja postojanka z različnimi dobrotami.
Nebo brez oblačka in čudoviti razgledi, ki so segali vse do Kamniških in Julijskih Alp z našim
očakom Triglavom na čelu, so nam resnično polepšali dan in nas napolnili z energijo.
Iz Boršta smo se po nekoliko manj uhojeni poti
skozi gozd povzpeli do Ajdovca, od koder je sledil
le še spust proti vedno bolj prepoznavnemu domu
na Frati. Na poti nas je dohitela konjenica slokih
konj z dekleti v sedlih, ki so elegantno prijezdile
iz Globodola. Ob tem smo se spomnili, da je Štefanovo dan, na katerega marsikje ohranjajo običaj
blagoslova konj. Plemenite živali, kot so konji, ki
človeku že stoletja služijo kot prijatelji in pomočniki, si prav gotovo zaslužijo posebno pozornost.
Ko smo prispeli do doma na Frati, smo bili presenečeni nad množico obiskovalcev, večinoma
pohodnikov. Pripešačili so iz različnih smeri – iz
Mirne Peči, Prečne, Straže, Rdečega Kala, skratka od vsepovsod, nekateri že tradicionalno, drugi
pa prvič. V domu ali pred njim smo si privoščili tako ali drugačno okrepčilo, predvsem pa smo
izmenjali praznične in novoletne želje z znanci,
ki so izkoristili dan za gibanje v prijetni družbi.
Po daljšem počitku smo se odpravili nazaj proti izhodišču mimo cerkve in gasilskega doma v
Ajdovcu do Srednjega Lipovca, kjer smo se vrnili
na isto pot kot zjutraj. V zgodnjih popoldanskih
urah smo se vrnili na izhodišče in si obljubili, da
se ob letu osorej pridružimo 20. pohodu z Dvora
na Frato. Verjamemo, da boste z nami tudi tisti,
ki letos še niste vedeli za ta tradicionalni pohod.
n Valerija Vidmar
Foto: Jadranka Meglen
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Druženje v prazničnem času na Prevolah

Letošnji december ni nudil nič zimskih radosti – bil je zelen in topel, zato smo za času primerno božično-novoletno ozračje poskrbeli na Osnovni šoli Prevole.
Dogajanje v četrtek, 19. decembra 2019, smo pomaknili v popoldanski čas, saj smo na šolo povabili krajane, starejše od 70 let.
Žal ugotavljam, da jih je vse manj. Nekateri se poslovijo za vedno, drugi gredo v domove za ostarele, generacije pa, ki bi bila
stara od 70 do 75, preprosto ni. Najbrž je za to kriv čas po vojni,
ko so se iz naših krajev ljudje precej izseljevali.
Kakorkoli že, prišlo je okoli 25 krajanov, pa župan Jože Papež, direktor občinske uprave Tomaž Hrastar, predsednica Občinske zveze Rdečega križa Novo mesto Vesna Dular, predsednica Krajevne organizacije RK Frančiška Pečjak, ravnatelj Draženko Šolaja – in imeli smo se lepo. Najprej smo pripravili kosilo.
Postregle so ga učenke 8. in 9. razreda, ki so ves čas skrbele za
goste, tudi s petjem in igranjem. Tako povezujemo generacije.
Potem so zbrane nagovorili gostje – Jože Papež, Vesna Dular in

Župan in predsednica KORK z najstarejšo krajanko gospo Angelco Škufca

Draženko Šolaja. Najstarejša krajana, Angela Škufca s Prevol in
Julij Blatnik iz Žvirč, sta prejela darilce, malo smo peli, gospa
Jožefa Pelc s Prevol je recitirala svoje pesmi, učenci so pripravili
nekaj srečk in čas je hitro minil. Ob petih pa smo se pridružili
osrednji kulturni prireditvi v športni dvorani.
Dogajanje na šoli je bilo pestro. Učenci so imeli kulturni dan
z različnimi dejavnostmi, obiskal nas je Dedek Mraz, po kulturni prireditvi pa je ravnatelj iz rok župana prejel ključe novega
šolskega kombija. Za varno vožnjo naših otrok ga je župnik Ciril Murn še blagoslovil. Ob čaju in piškotih so se obiskovalci še
malo družili in tako smo lep, zanimiv in pester dan zaključili.
n Irena Blatnik
Foto: Irena Blatnik

Suhokranjske poti, št. 75, str. 5, jesen 2019
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Tudi pustu se pišejo drugi časi

Svet se res spreminja, saj tudi pust ni več, kar je bil. Izgubil je svojo osnovno nalogo – odganjati zimo.
Letos je sovpadel s polletnimi počitnicami, zato so se v toliko večjem številu na pustni sprevod po Prevolah odpravili vrtčevski
otroci. V raznovrstnih kostumih so bili zelo prisrčni. Pomembno
je, da se kljub podnebnim spremembam ohranja običaj in da se
tradicija prenaša na najmlajše, da bodo znali ceniti kulturo svojih

prednikov. In prav je, da se vsaj en dan v letu sprostimo vsi – stari
in mladi, da pozabimo na diete in si privoščimo slasten krof, suha
rebrca ali šink, zelje ali kar sodi k mastnim pustnim dobrotam.
n Irena Blatnik
Foto: Irena Blatnik

Srečanje starejših krajanov na Prevolah

Pojasnilo k članku »Energetska sanacija v Občini Loški Potok«
Naslov članka je »Energetska sanacija
v Občini Loški Potok«, a večji del članka
razglablja o »problemih« na Osnovni šoli
Prevole, kar ni v nobeni logični zvezi. OŠ
Prevole spada v Občino Žužemberk in je
nepotrebno oz. neprimerno o tem razpravljati na tem mestu. Je pa dejstvo, da so
se predstavniki tam zbrali.
Takoj na začetku je treba pojasniti nekatera dejstva, in sicer, da je šola stara in
energetsko morda bolj potratna. Ima pa
tudi svoje prednosti. Kritika leti na velika okna in visoke strope. Kaj pa je njihova prednost? Zagotovljeno je veliko dnev-

Pustni sprevod malih maškar po Prevolah

ne svetlobe in tudi več zraka. Morda kdo
želi znižati strope in zmanjšati okna, da
bi več prihranili pri kurjavi. Tu se račun
ne bo nikoli izšel, nikakor pa ne v nekaj
letih. Če bi bilo mogoče, bi bilo najbolje
narediti dobro izolacijo z novo fasado in
s tem dokončno rešiti energetsko izgubo.
Treba bi bilo pogledati tudi telovadnico,
če je energijsko res varčna.
Zadnja stvar, ki me je zmotila, pa so
razprave o stroških ogrevanja. Zdaj mnogi veste oziroma govorite, da je strošek za
kurjavo na šoli zelo visok. Ko je prišlo do
menjave, je bila peč dotrajana. Občina Žu-

žemberk ni imela sredstev za nakup nove
peči. Zato je bila sklenjena pogodba z izvajalcem, ki se mu sedaj obročno odplačuje investicija. Priporočilo je bilo, da se
odločimo za sekance, ki so ekološko bolj
sprejemljivi kot kurilno olje. Tukaj račun
in ekologija ne gresta skupaj, češ da zdaj
plačujemo toliko, kot če bi greli na kurilno olje. Še enkrat poudarim, da ne pozabite na investicijo, ki je bila nujna in ne
majhna in jo je sedaj treba odplačevati.
Vsem želim čim boljše delovne pogoje
v primerno ogretih prostorih.
n Marija Breceljnik, ravnateljica v pokoju

Kuharski tečaj Društva
kmečkih žena Žužemberk

Hrana je bila že od nekdaj opevana. Pregovor pravi: »Če kruhek
pade ti na tla, poberi in poljubi ga.«
Članice DKŽ znamo ceniti vsako
drobtinico kruha in zelo smo vesele, če se
kaj novega naučimo. V soboto, 25. januarja
2020, se nas je v OŠ Žužemberk zbralo kar
49 članic in gospodinj, kjer smo ob zelo
dobri vodji Valerije Poreber preizkušale
nove recepte. Gospa Valerija je naša dolgoletna učiteljica kuharskih spretnosti.
Na razumljiv način razloži skrivnosti re-

ceptov in tudi na vsa naša vprašanja vedno ve odgovor.
Razdelimo si delo in iz kuhinje kmalu
omamno zadiši. Da ugotovimo, kaj smo
pripravile, ob pokušini dobrot poklepetamo in rečemo še kakšno kuharsko.
Tečaj je res poučen in že zdaj zbiramo
predloge, kaj se bomo novega naučile prihodnje leto. Vabimo vse, ki bi se rade ude-

ležile našega kuharskega tečaja ali
pa včlanile v društvo – pridružite
se nam.
Na našem tečaju je vse, kar
skuhamo, zelo okusno in vse, kar
je v receptih, tudi naredimo.
Zato zelo dobro veljata pregovora: »Dobra jed se sama ponuja«
in »Naslikanega kruha ne moreš
pojesti«.
Na koncu se zahvaljujemo šolskim kuharicam, da upravljajo s
štedilniki in drugimi pripomočki
ter pomijejo vso posodo.
n Lilijana Hrovat, članica DKŽ Žužemberk
Foto: Lilijana Hrovat
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Valentinov pohod po Kriški
planoti zopet navdušil

Valentinovo soboto v Križih že desetletje
z veseljem pričakujemo, saj je to dan oziroma popoldne, rezervirano za naš Valentinov pohod. Tradicionalna družabno-rekreativna prireditev je vstopila v novo
desetletje in je ob tej priložnosti doživela
nekaj zanimivih sprememb. Po večletnem
razmišljanju o morebitni spremembi trase smo se letos odločili za »osvežitev«. Ker
smo želeli obdržati »rdečo nit« pohoda
– obisk vseh štirih vasi Kriške planote –
smo spremenili le del poti, kar pa je bilo
popolnoma dovolj.

Blizu sto pohodnikov in pohodnic vseh
starosti od blizu in daleč se je letos že ob
štirih popoldne zbralo pred gasilskim domom v Križih, kjer so nekateri spraševali,
kaj pomeni velika puščica, ki sredi ceste
kaže proti vasi Vrh. Presenečenje … Ko
smo nekaj minut pozneje krenili na pot,
smo lahko videli, da je bilo takšnih puščic
in usmerjevalnih tabel na poti in ob njej
še veliko. Vodile so nas skozi vas Vrh in po
razgledni poti do cerkve sv. Marjete, nato
smo prestopili občinsko mejo in pripeljale
so nas v Valično vas ter nas usmerile na

Miklavžev pohod
Na enem izmed mnogih pohodov Turističnega društva Suha krajina je letos Valerija
napol užaljeno pripomnila, da so vsi naši
pohodi usmerjeni iz Žužemberka proti
severu, vzhodu in zahodu. Nobenega ni
proti jugu, proti Dvoru, tja, kjer je tudi kaj
videti in doživeti. Poti so, zanimivosti so,
tudi ljudje so prijazni, tako kot povsod pri
nas, in pokrajina je divja, odmaknjena od
urbane civilizacije in kar kliče po kom, ki
bi mu to lepoto uspelo doživeti.
Beseda ni konj, čeprav zna tudi pošteno brcniti, in rodila se je ideja o pohodu
po desnem bregu Krke proti Stavči vasi,
Jami in naprej proti Soteski. Povratek naj
bi bil po levem bregu mimo gradu Sote-
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ska, skozi Drenje in Podšentpavel prek
Vinkovega vrha, Sadinje vasi in Trebče
vasi v Žužemberk. Po grobi oceni naj bi
bilo hoje nekaj čez 22 kilometrov. Do zdaj
naš najdaljši pohod. Organizacija je tisto,
zaradi česar potem rečeš »Bilo je lepo« ali
pa vse skupaj pograjaš. Uredili smo prevoz
iz Soteske nazaj za morebitne onemogle,
napitek in prigrizek v gasilskem domu v
Soteski, Ludvik, naš podpredsednik, pa
nam je pripravil okrepčilo v svoji zidanici.
Moj popotniški prijatelj Željko, ki se je
pred kratkim upokojil, me je poklical z željo, da bi kam šla, pa čeprav med tednom.
»Super,« sem rekel in predlagal ogledno
turo za naš novi pohod. In sva šla, najprej

prireditveni prostor pod njo, kjer nas je
čakala prva okrepčevalnica. Mimo cerkve
sv. Martina smo se spustili do Pajčne, se
obrnili proti Poljanam in se med vinogradi Kriške gore dvignili na Blaj, kjer smo se
pri drugi okrepčevalnici pridružili prejšnji
različici Valentinove poti.
V večernem mraku smo nadaljevali
skozi gozd na Vrhovo do naslednje tradicionalne postojanke. Sledil je obisk Dolnjega Križa, kjer pa so nas puščice nad
vasjo namesto desno v Brinovko usmerile levo proti Gornjemu Križu. Kmalu smo
»obkljukali« še zadnjo vas na našem pohodu in v nekaj minutah prispeli na cilj
– do bleščeče razsvetljenega gasilskega
doma, kjer smo pred približno tremi urami pohod tudi pričeli. Ker je bil klubski
prostor že v preteklih letih za tako veliko
število pohodnikov premajhen, smo letos
pripravili tudi dvorano, kjer je na pohodnike že čakala topla večerja. Rahla skrb,
kako bodo pohodniki sprejeli spremenjeno in nekoliko daljšo traso, je minila že
ob navdušenju med pohodom, na koncu
pa smo bili deležni pohval za odlično organizacijo in izvedbo ter obljub, da se prihodnje leto zopet vidimo. Izjemno prijetno vreme in navdušenje pohodnikov je
preseglo tudi najbolj optimistična pričakovanja organizatorja, Prostovoljnega gasilskega društva Križi, zato z veseljem že
pričakujemo dvanajsti pohod naslednje
leto. Se vidimo? Vabljeni!
n Tomaž Špelko
Foto: Slavka Nahtigal

iz Žužemberka po cesti čez most in skozi
Stavčo vas do Jame. Tam sva poskušala
nadaljevati ob Krki, a je bila zaradi dežja
previsoka, zato sva nadaljevala do Podgozda, kjer sva se spustila do zapuščene elektrarne, in uspelo nama je priti do Soteske.
Na dan pohoda se nas je pred gradom
zbralo 24 več ali manj rednih izletnikov.
Med potjo se nam je pridružilo še več pohodnikov in smo udeležbo zaokrožili na
30. Šli smo po ogledni trasi. Na Jami nas
je Valerija presenetila s čajem in piškoti.
Počitek nam je prav prišel, ostali bi še, a
pot je bila še dolga. Asfalt smo zapustili
v Podgozdu, na odcepu proti Krki, in nadaljevali po kolovozu do elektrarne. Tam

voda kar vre izpod hriba in napaja strugo
deroče Krke. Preko dveh mostov smo prišli
do široke loke, kjer imajo taborniki vsako
leto tabor. Pot se nadaljuje ob Krki, ki se v
brzicah plazi čez skuštrane jezove lehnjaka, na desni pa je z drevesi in skalovjem
napravljena taka strmina, da ne bi videli
sonca, tudi če bi tisti dan sijalo. Kolovoza
je bilo kmalu konec, nam pa so ostale ribiške stezice tik ob naši vedno zeleni lepotici. Malo smo se tudi pretepali in cukali s trnjem in divjimi poganjki grmovja
ob poti in mimogrede prišli do Soteske.
V Soteski smo bili deležni okrepčila,
spoznali smo zgodovino kraja, gasilskega
društva in ruševin srednjeveškega gradu.
Vsi smo nadaljevali, nihče ni bil tako na
koncu moči, da bi odstopil od pešačenja.
Želja po odkrivanju neznane poti je bila
močnejša. Tu je pot prevzel Ludvik in nas
varno pripeljal mimo neštetih vinogradov in zidanic do svojega hrama. Seveda
smo se ustavili tudi pri Andreju na glažku cvajgelta. Pri Ludviku pa je bila prava
gostija z aperitivom, narezkom, cvičkom

in otroškimi pijačami. Oh, ostal bi do noči
in skušal tam prespati ... in če bi ostalo
še kaj od prejšnjega dne, me ne bi spravili več nikamor.
Prekorakali smo 123 stopnic, ki jih je
Lia tudi preštela, in nadaljevali do Vinkovega vrha. Mimo cerkve smo jo mahnili proti Dvoru, a smo cesto zapustili tam,
kjer suhokrajinski vodovod zavije proti
Sadinji vasi. Slišali smo o keltskem naselju, ki naj bi bilo nekje tam, in o rimski

Na slovenski kulturni dan
razstava peciva in ročnih del

Pod vodstvom predsednice Društva kmečkih žena Žužemberk Tadeje Lavrič, ki vodi društvo zadnjih osem let, smo že štiriindvajsetič
zapored pripravile razstavo izdelkov iz testa in ročnih del.

vasi, a od davnih prednikov ni ostalo drugega kot vodohran pred vasjo. Ustavili bi
se »Na gričku«, v Gostilni Novak, a je decembra dan hudo kratek in morali smo
naprej skozi Trebčo vas, mimo kapelice
in žužemberškega vodohrana do gradu
Žužemberk. Zaradi praznika svetega Miklavža smo pohodu dali ime »Miklavžev
pohod«. Bilo je zanimivo in upam, da se
drugo leto spet vidimo.
n Tekst in foto: Miran Jenko
je kot vedno povezovala izvrstna moderatorka Lili Hrovat, ki je tudi naša članica.
Veseli smo, da z nami sodelujejo tudi
društvi vinogradnikov in čebelarjev, kmetijsko-gozdarska zbornica, ki je ustanovitelj
društva DKŽ, predvsem pa se zahvaljujemo
ravnateljici osnovne šole Miri Kovač za večletno vsestransko pomoč in sodelovanje.
n Milena Iskra, Foto: Rok Nose, Dolenjski list

Nekaj dni pred tem so nam v osnovni šoli
prijazno odstopili kuhinjo za pripravo tečaja, ki se ga lahko udeleži vsakdo in ga že
vrsto let vodi Valerija Poreber. Vedno pripravimo več jedi, po svojih željah, spečemo
pecivo, lahko karkoli vprašamo in si izmenjamo mnenja. Ob koncu vse jedi tudi pokusimo. Ob tem dobimo veselje in pogum,
da svoje izdelke pokažemo tudi drugim.
Na letošnji razstavi, ki je bila ravno
na kulturni dan, je bila slavnostna govornica mag. Jelka Mrvar. Že vrsto let nas
opogumlja pri našem delu, za kar smo ji
zelo hvaležne. Tudi župan Jože Papež, ki
se redno udeležuje naših prireditev, nas
je spodbudil pri našem ustvarjanju. Nastopili so učenci in učenke osnovne šole
s svojimi učiteljicami in nas obogatili z
mladostno razigranimi nastopi. Slovensko himno in več slovenskih narodnih
pesmi je odpel Stiški kvartet. Prireditev
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Oratorij v Žužemberku

Oratorij v Žužemberku je lani potekal od
1. do 5. julija. Teden je bil poln zabave,
pustolovščin, petja, spoznavanja Petra
Klepca, povezovanja z Jezusom, razigranih otrok in nasmehov do ušes. Tukaj je
nekaj utrinkov, da boste lahko utrip oratorija spoznali vsi.

Misel voditelja

Lani se je na oratoriju v Žužemberku skupaj z 19 animatorji in Petrom Klepcem
družilo kar 64 otrok. Ves teden smo skupaj
spoznavali moči, ki jih ima vsak posameznik, in se jih trudili izboljšati. Spoznali
smo moč prošnje, odpuščanja, pomoči,
spoznanja in svetega zakona. Zame pa je

bilo nekaj najlepšega, ko sem na koncu
videl, kako so otroci veseli, da so preživeli počitnice na oratoriju, in komaj čakajo,
da zopet pridejo.

Vodni dan

V sredo je bil čas za vodne igre. Ves dan
smo nestrpno čakali na sončno vreme in
čas za zabavo. V dramski igri animatorjev
smo spoznali, kako pomembna je pomoč.
Ko smo se trudili vedno bolj pomagati drugim, smo hitro začutili, kako blizu nas je
Jezus in kako nas ima rad. Dan je hitro
mineval in prišel je čas za vodne igre, kjer
ni manjkalo veselih, zadovoljnih in mokrih otrok. Presenetili so nas tudi gasilci,

s katerimi smo skupaj ustvarili nepozaben vodni tobogan.

Adrenalinski četrtek

Dan smo začeli razigrani in polni pričakovanj. Po pozdravu župana Jožeta Papeža
smo se hitro odpeljali na naš cilj. Avtobusa
sta nas varno pripeljala do adrenalinskega parka Geoss. Tam je vsak otrok dobil
svoj pas in se podal na svojevrstno pustolovščino adrenalina, preizkušenj in strahu. Ob pomoči inštruktorjev in izvrstnih
animatorjev smo se vsi naučili premagati
še tako težko oviro in nasmejano doseči
cilj. Domov smo prišli utrujeni, vendar
kljub temu polni pričakovanj, saj nas je

čakal še nočni oratorij. Zbrali smo se ob
osmih zvečer. V spremljavi bansov smo
si ogledali sončni zahod, si sami spekli
večerjo, nato pa odšli na več kot zaslužen
počitek. V župnišču smo prespali skoraj
vsi in skupaj preživeli čudovit večer.
Kljub pridnosti in iznajdljivosti animatorjev pa našega oratorija ne bi mogli
tako dobro izpeljati brez dobrih ljudi okoli
nas. Najprej bi se radi zahvalili župniku
za vso pomoč, prostor, podporo, duhovno
spremljanje … Hvala županu Jožetu Papežu in Občini Žužemberk za finančno
pomoč in pomoč pri organizaciji izleta.
Prvič smo se namreč na izlet odpeljali s
kar dvema avtobusoma, ki sta nas varno

pripeljala na cilj in domov. Hvala ravnateljici OŠ Žužemberk Miri Kovač za posojene
blazine. Lani smo se odločili, da morajo na
oratoriju otroci imeti vsaj tri tople obroke. Že v torek nas je s toplim in slastnim
kosilom razvajalo gostišče Koren, ki je za
vse animatorje in otroke pripravilo makaronovo meso. Hvala vam, gostišče Koren.
Hvala Ljubi Košiček za izvrstne krofe, Jožici Košiček, Gostilni Zupančič in Gobji hiški
za slastne pice. Hvala tudi pekarni Evropa
za žemljice, ki smo jih z veseljem pojedli.
Hvala gasilcem PGD Žužemberk. Ker pa
smo vsi na oratoriju, tako animatorji kot
otroci, pravi sladkosnedi, se prav iz srca
zahvaljujemo vsem gospodinjam, mami-

cam, babicam … za vse sladke dobrote.
Hvala staršem za vso podporo, spodbudne
besede in zaupanje otrok.
Seveda pa bo čas za zabavo, Jezusa in
dobro voljo tudi letos. Oratorij bo potekal
od 29. junija do 3. julija. Družili se bomo
s kraljico Estero. Spoznali bomo njeno
zunanjo lepoto in lepoto srca. Trudili se
bomo živeti po njenih vrednotah, kot so
iskrenost, poštenost, vera, pomoč drugim
... Seveda pa ne bo manjkalo pustolovščin,
zabave, petja, igre, ustvarjanja, dobrih prijateljev in animatorjev in še veliko drugih
zanimivih stvari.
Pridi, zabavno bo! 
n Voditelj Matej Mohorčič

Potice iz Žužemberka v Šentjerneju
V petek, na dan Miklavža, smo članice
Društva kmečkih žena Suha krajina-Žužemberk peljale v Šentjernej potice.
Letos je bilo v Šentjerneju peto državno
ocenjevanje potic. Iz našega društva
smo tekmovale s sedmimi poticami,
s tremi orehovimi in štirimi kokosovimi. Vesele smo bile rezultatov, saj smo
na državnem ocenjevanju prejele vsa
zlata priznanja. Vrhunec vsega je bilo,
da je Majda Hrovat za kokosovo potico dosegla vse možne točke.
Zato naj se ve, kje imamo dobre potice. Letos vabljeni v Žužemberk, kjer bo
v novembru šesta državna
razstava z ocenjevanjem
potic.
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boleznijo, ki jo spremlja že štirideset let.
Poučili sta nas, da z rednim gibanjem in
pravilno prehrano odženemo marsikatero bolezen, tudi sladkorno.
Zahvaljujemo se Prostovoljnemu gasilskemu društvu Žužemberk, ki nam je
prijazno odstopilo prostor, še posebno pa
Primožu Zajcu, ki je poskrbel, da so tudi
tehnične zadeve gladko tekle.
n Alenka Sajovec

Podzavest in spreminjanje navad

V petek, 14. februarja 2020, smo se na predavanju v Žužemberku posvetili temi podzavest in spreminjanje navad. Spreminjanje navad je vsekakor zelo aktualna tema.
Toda če hočemo v svojem življenju res doseči trajno spremembo, je dobro, da razumemo, kako deluje podzavest, kjer so se
te navade oblikovale in kjer so shranjene.
Podzavestni um je, kakor nakazuje že
njegovo ime, nezavedni del našega uma.
Ta del lahko primerjamo s podatkovno
bazo računalnika, kjer je shranjeno vse,
kar se nam je zgodilo od rojstva naprej.
V otroštvu je to vir učenja za življenje. V
to zakladnico znanja se vsrka vse: modeli obnašanja naših staršev, prepričanja,
strahovi, predsodki, tabuji, odzivi na dogodke ljudi okrog nas; prav tako naše misli, čustva, besede, zaobljube in dejanja.
Vse to poteka avtomatsko in ponavadi
nezavedno. Še posebno močno se vtisne-

jo stvari, ki se ponavljajo, ter misli in čustva z močnim doživljajskim nabojem. Te
vsebine vsak trenutek tudi v odrasli dobi
obarvajo naše misli, presojo, način, kako
dojemamo situacije, prebudijo čustva ter
vplivajo na naše reakcije in na naše tako
imenovane zavestne odločitve.
Vse to lahko poteka zelo naravno in
neopazno, dokler ne ugotovimo, da smo
se znašli v težavah. Prvi korak pri razreševanju problema je, da se soočimo z njim.
Potem je pomembno, da smo trdno odločeni za spremembo in cilj. Vendar se kljub
temu na poti spremembe opotekamo. Zaradi močnih programov v podzavesti drsimo nazaj v stare tirnice in zaidemo ali
celo odnehamo zaradi številnih izgovorov
in dvomov vase. Zato je dobro, da znamo
omejiti delovanje teh programov v podzavesti, ki za nas niso več primerni. Takšna
orodja za učinkovitejšo osebno rast nam

nudi metoda Phyllis Krystal, ki uporablja
igrive simbole in preproste vizualizacije
za delo z nezavednim.
Na predavanju smo tako spoznali vajo
osmica, s katero učinkovito omejimo negativne vplive programov v podzavesti
na naše življenje, hkrati pa v nezavedno
vtiskujemo pozitivna sporočila. Zelo pomembni sta tudi vztrajnost in ponavljanje, da se sporočilo dovolj globoko vtisne v
podzavest. Učili smo se tudi, kako se povezati z notranjim vodstvom, z viri podpore
za notranje delo in spremembo, za katero
smo se odločili. Če hočemo namreč v življenje vnesti pozitivno trajno spremembo,
je modro, da se znamo obrniti vase, se soočimo s problemi in vzroke za svoje probleme najprej razrešimo pri sebi. Potem se bo
sprememba lažje udejanjala tudi navzven.
n Maja Papež Iskra, svetovalka za osebno rast,

Vam grozi sladkorna bolezen?

V februarju je Krajevna organizacija Rdečega križa Žužemberk v sodelovanju z
Društvom kmečkih žena Žužemberk organizirala predavanje o sladkorni bolezni.
Na povabilo sta se odzvali Jožica Rolih in
Jožica Mikec, ki sta nam podrobneje predstavili to bolezen in vse v povezavi z njo.
Gospa Rolih nam je povedala, kako hitro
lahko pademo v skušnjave in si tako nakopljemo zelo zahrbtno bolezen – sladkorno. Med predavanjem nam je gospa
Mikec izmerila sladkor. Z rezultati je bila
zelo zadovoljna – Suhokrajinčanke smo
zgledne, je povedala. Na koncu nam je
še zaupala, kako sama živi s sladkorno
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Zavod Notranji izvir, Foto: Klavdija Kužnik, KUD Žužemberk

Foto: Alenka Sajovec

Projekt Mreža malih evropskih mest
Small Towns European Debates Network – STEDnet
Mednarodni projekt Mreža malih evropskih mest sofinancira Evropska unija.
Vodilni partner je naše pobrateno mesto
Pregrada iz Republike Hrvaške, pomemben partner tega mednarodnega projekta
pa je tudi Občina Žužemberk.
Projekta Mreža malih Evropskih mest
(StedNet) poteka v okviru programa Evropa za državljane, ki spodbuja sodelovanje evropskih držav na področju skupne
evropske zgodovine in aktivnega državljanstva. Namen je spodbujanje vloge državljanov pri razvoju EU oziroma pri vzpostavljanju skupnih vrednot in vključevanju v oblikovanje politik EU. V projektu
StedNET se povezujejo mesta iz različnih
predelov Evrope z namenom dolgotrajnega tematskega sodelovanja.
Partnerji so iz šestih evropskih držav:
Grad Pregrada, Hrvaška (vodilni partner),
Občina Žužemberk, Slovenija, Mairie de
Ploeuc-L’Hermitage, Francija, Centre for
Economic and Rural Development CERD
Laktaši, Bosna in Hercegovina, Siksali
Arendusselts MTÜ, Estonija, Center za izobraževanje in kulturo CIK Trebnje, Slovenija, Biedriba Ludzas rajona partneriba, Latvija, in Lokalna akcijska grupa LAG
Zagorje – Sotla, Hrvaška.
Partnerji si bodo izmenjevali primere
dobrih praks v razvojnih politikah majhnih evropskih mest ter tako spodbudili
razpravo o razvoju podeželja, še posebno
o vprašanjih: kako lahko ITK in digitalna tehnologija izboljšata javne storitve in
kakovost življenja ter poslovanja v malih
mestih; kako razviti kratke prehranske
poti in raznoliko kmetijsko proizvodnjo;

kako zadržati mlade v majhnih mestih in
postati kraj, zaželen za življenje in bivanje.
Cilj projekta je ustvariti mrežo malih,
pametnih, zelenih in inovativnih malih
mest na evropskem podeželju ter spodbujati demokratično in civilno udeležbo
državljanov na ravni unije. Skupna vrednost projekta je 68.040 evrov. Projekt v
celoti financira EU, traja pa dve leti, do
30. avgusta 2021.
Na prvem srečanju sodelujočih od 5. do
7. decembra 2019 v Pregradi na Hrvaškem
je potekala mednarodna razprava o Mreži malih evropskih mest. V treh dneh so
partnerji iz šestih evropskih držav, med
katerimi Bosna in Hercegovina ni članica
EU, na delavnicah razpravljali o digitalnih
tehnologijah in njihovem vplivu na izboljšanje javnih storitev ter kvaliteto življenja
v majhnih mestih na podeželju. Najprej so
se predstavili partnerji projekta in razpravljali o mreži majhnih pametnih mest na
podeželju. Drugi dan je hrvaška evropska
poslanka Biljana Borzan predstavila izzive
EU pri razvoju in ohranitvi podeželja. Žu-

pan mesta Jastrebarsko Zvonimir Novosel
je predstavil primer dobre prakse pri digitalizaciji lokalne samouprave v Jastrebarskem. Predstavnica Urada World Business
Angels Forum Romana Kereb in Luka Šilić
iz Ultima, d. o. o., pa sta predstavila pogled
podjetnikov na razvoj digitalizacije javnega sektorja in razvoj digitalne ekonomije.
Nato sta v Zaboku potekala ogled in
predstavitev Regionalne energetske agencije severozahodne Hrvaške, ki je vodilna
v uvajanju novih tehnologij, novih načinov financiranja ter spodbujanja novih
varčevalnih energetskih projektov na Hrvaškem. Udeleženci so si ogledali še inovativni coworking STRIP UP.
Zadnji dan smo se po evalvacijski razpravi dogovorili o srečanjih, ki bodo sledila v letu 2020.
Prvo letošnje srečanje bo tako od 12.
do 15. 7. 2020 v Žužemberku, naslednje
pa od 8. do 10. 10. 2020 v Mairie de Ploeuc-L’Hermitage v Franciji.
n Vlado Kostevc
Foto: Vlado Kostevc
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Sejem Alpe-Adria bil je živ

Obisk ptujskih kurentov
Tako kot že vrsto let so Suho krajino tudi
letos obiskali koranti iz ptujskega društva
Korant Poetovio Ptuj. Glasno zvonjenje
številnih zvoncev in pokanje z biči je odmevalo daleč naokoli in privabilo številno
množico radovednih. Občane in občanke
so pozdravili njihov predsednik, župan
Jože Papež ter v imenu turističnega društva Ludvik Legan.
Društvo Korant že vrsto let sodeluje s
Turistično zvezo Dolenjske in Bele kraji-

ne, zato se vsako leto odpravijo na pustno
turnejo po Dolenjski. V sklopu pustnega
rajanja so se v četrtek, 20. februarja 2020,
ustavili tudi v Žužemberku. Svojo celodnevno pot so pričeli zarana in se pred našim
obiskom ustavili še v Trebnjem in Straži.
Popoldanski obisk je pritegnil številne občane, ki so jih navdušeno opazovali, najpogumnejši pa so se z njimi tudi fotografirali.
Prihod korantov so naznanili pokači,
ki po ljudskem izročilu z biči odženejo zlo

in prinesejo vse dobro. Sledil je prihod korantov. Z glasnim zvonjenjem so iz dežele
odganjali zimo in zlo, vanjo pa klicali pomlad in dobro letino. Z odhodom že tako
mile zime, če ji letos sploh lahko tako
rečemo, se je v svojem nagovoru strinjal
tudi župan in malo za šalo, malo za res
dejal, da je tako najboljše za naš proračun
– tako ostane več sredstev za obnovo lokalnih cest in druge investicije.
n Rok Zupančič

Suha krajina na 29. fašenku v Markovcih in
60. kurentovanju na Ptuju

Na povabilo Etnografskega društva Korant in Tlačanov iz Spuhlje smo se člani in članice Turističnega društva Suha krajina,
pustno-karnevalske sekcije in viteškega reda, tudi letos udeležili fašenka v Markovcih, kjer je izjemno ozračje, saj je to eden
izmed najbolj ljudskih karnevalov v Sloveniji. Udeležence in
karnevalske like v povorki postrežejo pri vsaki hiši in vsi živijo
za ta pustni čas.
Na fašenku smo se predstavili kot Kraj‘nški sabenki z mobilno tržnico in velikim kmetom ter obiskovalcem ponudili dobrote
naše krajine. Naredili smo odlično promocijo Občine Žužemberk
ter poželi veliko simpatij in navdušenje domačinov, ker smo na
njihov fašenk prišli celo iz Suhe krajine.
Naslednji dan smo člani žužemberškega viteškega reda Jurija in Volka Engelberta Turjaškega z žužemberškega gradu kot
etnološka skupina sodelovali na mednarodnem, jubilejnem 60.
kurentovanju na Ptuju ter kot gospoda Seisenbergensis Tumultus večtisočglavo množico obiskovalcev povabili na letošnje Trške dni in 22. srednjeveški dan, ki bo 19. julija.
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Kraj‘nški sabenki

Izjemna zahvala gre našim gostiteljem, Tlačanom iz Spuhlje,
ki so nas tako prijazno in srčno sprejeli ter nas gostili kar dva dni.
n VladiMir
Foto: Vlado Kostevc

Vse od leta 1997 Turistično društvo Suha
krajina predstavlja kulturno, naravno in
nesnovno dediščino ter turistično ponudbo na mednarodnem turističnem sejmu
Alpe-Adria, ki poteka na Gospodarskem
razstavišču v Ljubljani.
Še posebno se je društvo izkazalo letos,
saj smo člani in članice vse štiri dni sejma, od 29. januarja do 1. februarja 2020,
skrbeli za pristno promocijo kar na dveh
stojnicah. V stebrni dvorani v okviru Turistične zveze Slovenije smo imeli pristno,
ljudsko in zanimivo predstavitev vsega
dobrega iz naše občine z aktivnimi prikazi
in postrežbo. Na osrednjem predstavitvenem prostoru Slovenske turistične organizacije pa smo Žužemberk predstavili v
okviru Združenja zgodovinskih mest Slovenije. To je dejansko eminentno združenje starih slovenskih mest, ki so ponosna
na svoje posebnosti, saj s svojo stavbno
dediščino kažejo raznovrstnost kulture,
vse od prazgodovine prek srednjega veka
pa do današnjih dni.
Sejem Alpe-Adria sta v petek obiskala
žužemberški župan Jože Papež in direktor
občinske uprave Tomaž Hrastar. Člani so
ju izredno lepo sprejeli, župan Jože Papež
pa si je v spremstvu ogledal celoten sejem.
Osrednja predstavitev Občine Žužem-

berk, Suhe krajine in Trških dni 2020 je
potekala v soboto na odru stebrne dvorane, kjer smo s projekcijami predstavili
naše znamenitosti. Zapele so tudi ljudske
pevke v pokrajinskih nošah, žužemberški
viteški red Seisenbergensis Tumultus pa je
predstavil srednjeveške plese ter obiskovalce povabil na že 22. srednjeveški dan, ki

bo na žužemberškem gradu v nedeljo, 19.
julija 2020. Poudariti je treba, da ima žužemberški srednjeveški dan najdaljšo neprekinjeno tradicijo izvajanja teh izjemnih
etnoloških prireditev v vsej Sloveniji. Glede na obisk pri obeh stojnicah lahko letos
pričakujemo številčnejši turistični obisk.
n VladiMir

Suhokrajinski bralni izzivi
Razvijanje bralne kulture je doživljenjska zgodba. Človek velikokrat bere sam, za sebe. Kljub temu se potem o prebranem pogovarja, naj bo, ker si to želi ali ker prebrano vsebino podzavestno
vpleta v vsakdanji pogovor.
Bralna skupina Suhokrajinski bralni izzivi se tudi v letu 2020
srečuje enkrat mesečno, običajno drugo sredo v mesecu, v Žužemberku. Člani in članice si tako širimo svoja bralna obzorja, sicer pa je bistvo sproščen pogovor, naj bo o prebranem ali o
doživetem. Verjemite, čas nam zelo hitro mine. Na našem zadnjem srečanju smo se predvsem strinjali o tem, kako lepo je
poslušati nekoga, ki predstavlja vsebino prebrane knjige z navdušenjem in veseljem – takrat si res zaželimo, da bi imeli časa
za branje na pretek. Članici sva tokrat prebrali romana Življenje
na vratih hladilnika in Pogovori s prijatelji. Omenjeni knjigi vsekakor priporočamo.
Dodana vrednost naše skupine je »medgeneracijskost«, zato
vas, dragi krajani in krajanke, ne glede na starost in ne glede
na zvrsti, ki jih radi prebirate, vabimo, da se nam pridružite na
naslednjem srečanju, ki bo v sredo, 11. marca 2020. Pišete nam

lahko na naslov Kulturno-umetniškega društva Žužemberk (kud.
zuzemberk@gmail.com) ali nas pokličite na številko 051 322 701.
Vaše družbe bomo zelo veseli.
n Brigita Lavrič
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Šola zdravja
1000 gibov

Veliki uspeh mladega pianista
V Rogaški Slatini je 26. januarja 2020 potekalo
že deveto mednarodno pianistično tekmovanje
»Ivan Rijavec«. Letos so se ga udeležili kandidati in kandidatke iz Srbije, Hrvaške, Bosne in
Hercegovine ter Slovenije, v preteklih letih pa
tudi iz Italije, Češke, Slovaške, Makedonije, Avstrije, Nemčije, Norveške, Koreje in Japonske.
Tokrat se je instrumentalnoglasbenega tekmovanja prvič udeležil tudi nekdo iz Žužember-

Skupina Šola zdravja 1000 gibov
Žužemberk je 26. februarja letos praznovala drugo obletnico.
Vsako jutro ob pol osmih na trgu pred
gradom izvajamo jutranje vadbe 1000 gibov v pol ure. Izvajamo 52 že znanih vaj,
pri katerih si razgibamo telo od glave do
gležnjev. Po dveh letih so nam vaje tako
rekoč prešle v navado, tako da nam ob
izostankih prav manjkajo. Vaje potekajo
ne glede na vreme – ob dežju pod nadstreškom občinskih prostorov na Grajskem
trgu 26, drugače pa na trgu pred gradom.
Skupina šteje 13 članov in članic, večinoma upokojenih, ki pa se jim občasno pridružijo tudi mlajši krajani.
Smisel izvajanja vaj ni samo telovadba, ampak tudi prijetno druženje po vajah ob kavici. Tako se prijetno začne dan,
v katerem mnogo lažje potekajo vsakdanje aktivnosti. Člani in članice se družijo
tudi z društvi v bližnji okolici. Tako vsako leto obiščemo naše soustanovitelje iz
Zagradca, sodelujemo pri jutranji vadbi
ter nato ob kavici pokramljamo, skupaj

s topliškimi pa smo si ogledali novoletne
lučke v Zagrebu.
Društvo Šola zdravja poskrbi tudi za
vsakoletno usposabljanje voditeljev jutranjih vadb s predavanjem strokovnjakov telesne vzgoje in ustanoviteljem šole
zdravja dr. Nikolajem Grishinom.
Ob letošnji drugi obletnici so nas nekatere naše članice prijetno presenetile,
saj so pod arhitekturnim paviljonom pogrnile mizico z dobrotami in toplimi na-
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Fotografije: https://1drv.ms/a/
s!Aq8ysjBKxd1bgqMa0YsFq9s4Ur9W8w

n

Marija Rijavec, KUD Glasbene muze, GŠ Žužemberk
Foto: Marija Rijavec

Krka kliče

Prosim, pozorno preberite to besedilo in me, če se vam zdi prav, glasno podprite v mojih prizadevanjih ter povejte tudi drugim, kaj se dogaja s Krko v enem najlepših kanjonov med Zagradcem in
Šmihelom!

(Ne)znanemu vandalu
Rad bi te srečal. Segel bi ti v roko in
spregovoril s tabo prijazno besedo. Gotovo jih je bilo malo v tvojem življenju, ki
so storili kaj takega.
Rad bi te spoznal. Da bi videl, kdo je
človek z malo začetnico, s katerim si delim privilegirani naziv Suhokrajinčan.
Rad bi te povabil. Obišči moj svet. Spoznal boš sladkosti rim, besed ter ljubezni
do jezika in kulture.
Rad bi ti pokazal. Suhokrajinski sončni zahod je izjemen brez vonja po smodniku. Mogoče bi potem razumel, zakaj
večina ljudi brez težav spoštuje naravo
in soljudi.
Rad bi ti razlagal. Tvoji marljivi predniki so gradili, da imaš ti danes možnost
rušiti.

pitki, ki so jih same pripravile.
Vabimo vse krajane in krajanke, ki
imajo možnost, da se nam pridružijo
pri jutranji vadbi in tako nekaj naredijo
samo zase.
Več informacij lahko dobite pri Mariji
Bavdek, vodji skupine Žužemberk v okviru Šole zdravja.
n Društvo upokojencev Žužemberk

ka, in sicer Luka Vovk. V prvi kategoriji (starost
do 10 let) je med 16 kandidati prejel prvo nagrado, zlato medaljo. Zbral je 98,67 točk od sto možnih in zasedel visoko, tretje mesto ter si tako
prislužil celo pravico do nastopa izbranih prvonagrajencev na slavnostni podelitvi nagrad.
Mladi, nadobudni Luka si znanje že četrto leto pridno nabira pod skrbnim mentorstvom profesorice Maje Tajnšek, ki že pet let v
Žužemberku vodi svojo glasbeno šolo. Luka je
tako lepo zastopal svoj kraj in s tem dosežkom
morda koga spodbudil k trdemu in vztrajnemu
delu, predvsem pa k ljubezni do glasbe, ki mu
jo neutrudno predaja profesorica Maja Tajnšek.
Tekmovanje se imenuje po skladatelju Ivanu
Rijavcu in udeleženci morajo ob drugem programu zaigrati vsaj eno njegovo skladbo. Skladatelj je bil stari oče Maje Tajnšek in prav na
njeno pobudo so njegovi rokopisi ugledali luč
sveta ter nato prerasli v mnoge odmevne dogodke in tekmovanje.
Čestitke Luku in njegovim staršem, ki ga
podpirajo!

Rad bi te poučil. Na svetu obstajajo
kulturni in nekulturni ljudje. Nikoli ni
prepozno, da prestopiš na mojo stran.
Rad bi te potolažil. Stiska, v kateri si,
je gotovo neizmerna, toda tvoja prihodnost je svetla. Z vsakim uničenjem trdega dela sokrajanov ti bo bolje.
Rad bi imel. Toliko denarja kot ga
imaš ti. Vendar bi ga namesto za petarde
in opojne substance zapravil za knjige,
film in gledališče.
Rad bi bil jezen. Nate. Ampak ne morem, ker se mi smiliš. Tvoja kazen te zjutraj gleda iz ogledala.
n Matej Kocjančič
Foto: Klavdija Kužnik

*SSKJ: vandál – kdor brez pravega razloga, namena
poškoduje, uniči kaj koristnega, lepega.

Sem Aleksander Fabjan iz Prevol, lastnik
parcel v Drašči vasi, kjer sem po svoji
mami podedoval mlin in kjer se dogajajo najhujše stvari zame in za reko Krko.
Nasproti našega (Malenskega) mlina
pod Draščo vasjo v občini Žužemberk je
stal drugi mlin, ki je spadal pod občino
Ivančna Gorica (po domače Knerjev mlin
v vasi Breg) in so ga dediči prodali. Mlina je povezoval naravni lehnjakov slap in
oba sta mlela žito za bližnje in daljne vasi,
tudi iz notranjosti Suhe krajine. Ko so povsod ob Krki utihnila mlinska kolesa, je s
to obrtjo prenehal tudi moj ded. Lastnik
vsega njegovega premoženja je bil po dedovi smrti njegov sin Franc Vidic, za njim
sem ga na mamino željo nasledil jaz in
začel hišo nad mlinom preurejati urejati
za svojo mlado družino.
Podobno je počel tudi lastnik mlina

na levem bregu, potem pa je vse prodal
novemu lastniku, ki se je odločil, da bo v
tem ozkem kanjonu Krke postavil malo
hidroelektrarno. Pridobil je že vsa zahtevana soglasja, čeprav je reka Krka s porečjem vred zajeta v NATURO 2000 in v celoti
zaščitena. Na njej in njenih brežinah se
ne sme povzročati škode!
Žal je pri nas z denarjem mogoče doseči vse! Kršitve, ki povzročajo nepopravljivo škodo, so vidne že od daleč. Tisti, ki
so rasli v tej globeli z zeleno Krko, je ne
prepoznajo več.
O reki Krki, ki jo je treba ščititi in čuvati kot največjo dobrino, je bilo v zadnjem
času veliko napisanega, a pogosto imam
občutek, da sem v tem boju ostal sam. Oktobra 2019 je izšla knjiga Krka, zelena žila
do srca pisateljice Ivanke Mestnik, domačinke iz Drašče vasi, ki predstavlja Krko iz

različnih zornih kotov od izvira do izliva
in se odločno zavzema za njeno zaščito.
Knjiga je bila predstavljena v polni dvorani v Novem mestu vsem, ki se zavedajo,
da je Krka stoletja in tisočletja pomenila
hrbtenico Dolenjske, zato upravičeno pričakuje, da jo v času, ko je z onesnaženjem
ogrožen ves naš planet, zaščitimo.
Če še ne poznate njenega polnega pomena za vse nas, preberite knjigo in podprite vse, ki se borimo za njeno neokrnjeno podobo!
Do nas ni daleč. Sami se prepričajte,
kaj se dogaja, in se vprašajte, kaj bomo
zapustili svojim zanamcem. Ne gre le za
moje premoženje, gre za reko, za skupno
last. Kje ste vsi tisti, ki pravite, da jo imate radi? Zganite se, Krka si to zasluži in
to pričakuje od nas!
n Aleksander Fabjan
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Pozdrav iz Sajgona

ali kakšno je življenje ob ukrepih zaradi novega koronavirusa
Malo pred pol osmo zjutraj potiskam skuter na parkirišče. Prijazni varnostnik v
snežno beli opravi s simbolom šole mi na
vhodu izmeri temperaturo. Odpravim se
v učilnico in na poti pokimam čistilki, ki
na kolenih z zobno ščetko čisti fuge med
talnimi ploščicami. Tako se pozdravljava
že peti teden. V praznem razredu prižgem
računalnik in pouk se prične.

Mesto z uradnim imenom Hošiminh je
izjemno priljubljeno med tujci in menda
zaseda eno od stopničk med najboljšimi
destinacijami za priseljence. Je tudi pomembno poslovno središče in drugi dom
številnim poslovnežem iz Južne Koreje,
Japonske in Rusije, medtem ko upokojeni
Avstralci in Britanci tu radi preživljajo starost, poročeni z mladimi domačinkami.

Novi koronavirus hudo prizadeva
gospodarstvo

Merjenje temperature pred vstopom v šolo

Hiter odziv Vietnama na novi
koronavirus

Vietnam – ta palmi podobna, razpotegnjena južnoazijska država– na severu meji s
Kitajsko, in tako so prve okužbe z novim
koronavirusom zaznali že v sredini januarja. Vlada se je odzvala presenetljivo hitro ter z nekaj radikalnimi ukrepi zatrla
sicer neizogibno epidemijo. Čez noč je bil
prekinjen pretok uvoza in izvoza dobrin
s Kitajsko, ukinjeni so bili mnogi letalski prevozi, hkrati pa so zaprli večino šol.

Sajgon, novodobni raj za tujce

V Sajgonu, 13-milijonski ‚južni prestolnici‘ Vietnama, je posledice čutiti povsod.

Novi koronavirus je posle, tako mednarodne kot notranje, hudo prizadel. Kratek sprehod po poslovni soseski kaže žalostno sliko – zaroletane pisarne, zaradi
pomanjkanja strank zaprte restavracije.
Mnoga vietnamska podjetja so svoje zaposlene poslala na neplačan dopust ali
jim na lastno pest spremenila zaposlitev
v skrajšan delovni čas. Kot učiteljica na
mednarodnem oddelku vietnamske šole
se lahko štejem med redke srečneže, saj
je moja šola nemudoma uvedla poučevanje prek spleta in nas s tem obdržala ne
rednem delovnem mestu. Tisoči učiteljev
v jezikovnih centrih nimajo prihodkov že
od sredine januarja.

Nepričakovane pozitivne
posledice radikalnih ukrepov

Presenetljivo pa je ta izredna situacija
prinesla tudi nekaj prijetnih sprememb.
Kakor so posli ohromili, so se ulice sprostile in zloglasno zamašene ceste (predstavljajte si popolnoma nabasano desetpasovnico) so po dolgih letih naenkrat
pretočne, vožnja po mestu pa znosna, da

Mati in otrok v ujemajočih se pižamah

ne rečem celo lepa. Zaprtje poti za izvoz
dobrin je povzročilo tudi poplavo ugodnih
cen lubenic, mangov in dragocenih jastogov, in slednji so bili ponavadi rezervirani le za trg kitajskih bogatašev. Prebivalci opažamo tudi občutno čistejši zrak, saj
smo se pretekle mesece dobesedno dušili
v hudem smogu. Poleg visokega mesta na
lestvici popularnosti je bil Sajgon žal tudi
na vrhu tiste za najbolj onesnažene kraje
na svetu. Najbolj pomembna posledica pa
je verjetno prepotrebno ozaveščanje ljudi
o pomembnosti umivanja rok in splošno
osebni higieni.

V parku

Mirno je izredno stanje, kaos
normala

Z mešanimi občutki pričakujem normalno stanje: kaos na cestah, zaradi smoga
priporočeno nošnjo mask izven domov ter
navsezadnje vsakodnevno rutino večnega
hitenja. Medtem skušam potegniti iz tega
izrednega položaja karkoli dobrega: občudujem na novo odstrnjene lepote okolice
in se osredotočam na samotne, mirne aktivnosti, na katere sem v vsakdanji rutini
povsem pozabila.

Gneča

Natakarica v tradicionalni obleki AO DAI

Pojasnilo

Uredništvo je prejelo mnogo poročil z občnih zborov društev. Zaradi preobsežnosti te
številke jih bomo
objavili v naslednjih Suhokranjskih poteh. Hvala
za razumevanje.
Poučevanje prek spleta
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Takle mamo

Veselje v maskah

Moderni Sajgon

n Vesna Može
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Poročilo policije Poročilo policije Poročilo policije Poročilo policije
Na območju Občine Žužemberk smo policisti s Policijske postaje Dolenjske Toplice
v letu 2019 obravnavali skupno 44 kaznivih dejanj (21,4 % manj kot leta 2018), od
tega 31 kaznivih dejanj zoper premoženje
(16,2 % manj kot 2018).
Čeprav število kaznivih dejanj upada,
nas to ne sme zavesti, da bi pozabili ali
zanemarili samozaščitne ukrepe.
Od 1. 1. 2020 do 29. 2. 2020 smo obravnavali 12 kaznivih dejanj:
- 6 velikih tatvin (vlomov),
- 2 tatvini,
- 1 grožnjo,
- 1 ponarejanje listin,
- 1 neupravičeno slikovno snemanje,
- 1 zlorabo osebnih podatkov.
Kazniva dejanja so bila storjena v naseljih Dolnji Križ, Žužemberk, Veliki Lipovec, Dvor, Gornji Kot, Visejec, Lašče in
Prapreče pri Žužemberku. Pri kaznivih
dejanjih tatvin in velikih tatvin so storilci ukradli akumulator, gorivo, zlatnino in
srebrnino, denar, race, slanino, pršut, TV-sprejemnik, nož, brusilec nožev in trezor.

Ilegalne migracije

Ker se občani pogosto zanimate o stanju
ilegalnih migracij in ker ta problematika
negativno vpliva na življenje občanov, v
nadaljevanju navajamo nekaj podatkov.
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Od 1. januarja do 31. decembra 2019 so
policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 16.099 ilegalnih prehodov
državne meje. Število se je glede na leto
2018, ko jih je bilo 9.262, povečalo za 73,8
odstotkov.
Največ ilegalnih prehodov meje so
obravnavali policisti na območju Policijske uprave Koper (5.350), na drugem
mestu je Policijska uprava Novo mesto
(4.728), sledijo policijske uprave Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Celje, Nova
Gorica in Kranj.
Zaradi ilegalnih prestopov meje smo
policisti obravnavali največ državljanov
Pakistana, sledijo državljani Alžirije, Afganistana, Maroka, Bangladeša, Sirije, Iraka, Turčije, Irana ter drugih držav.
Slovenski policisti so na podlagi mednarodnih sporazumov tujim varnostnim
organom vrnili 11.149 tujcev (4.810 v letu
2018), od tega največ na meji s Hrvaško
– 11.026 (4.678). Na tej meji je bilo največ
vrnjenih državljanov Pakistana – 3.510
(1.642).
Seveda migrantske poti vodijo tudi
preko občine Žužemberk. Najpogosteje ilegalni migranti uporabljajo relacijo Straža
– Brezova Reber – Ajdovec (ali Veliki Lipovec – Boršt) – Podlipa – Dobrnič … (ali Sadinja vas – Zafara – Dolnji ali Gornji Križ
– Valična vas ...) proti Ljubljani oziroma
zahodnim državam EU.

Pogosto uporabljajo tudi relacijo od
Kočevja oziroma Kočevskega Roga mimo
naselij Lašče – Gradenc – Plešivica – Visejec – Ambrus … ter od Smuke mimo Žvirč
proti Ambrusu.
Med ilegalnimi migranti ni družin, so
le fantje, nekateri še najstniki in celo mladoletni. So v dobri telesni kondiciji in potujejo peš, zelo redko en sam, največkrat
v skupinah po dva in več (tudi preko 20).
Načeloma potujejo po gozdnih poteh, če
se le da, se izogibajo naseljenim krajem
in stikom z domačini, saj ne želijo biti
opaženi. Zavedajo se namreč, da jih bomo
policisti po zaključeni obravnavi verjetno
vrnili hrvaškim varnostnim organom.
Občasno se zgodi, da ilegalni migranti na svoji poti vlomijo v lovsko kočo, vikend ali zidanico. V teh objektih iščejo predvsem hrano, oblačila in obutev,
včasih tudi prespijo ali pa si le skuhajo kavo in nekoliko odpočijejo. Če bodo
imeli priložnost, bodo ukradli tudi osebni
avtomobil, sploh če bo vozilo odklenjeno
in bodo v njem kontaktni ključi, ter ga
uporabili za prevoz proti zahodnim državam EU.
Večina ilegalnih migrantov vsaj delno razume angleško, državljani Alžirije
in Maroka francosko. Dobro je vedeti, da
ilegalni migranti prihajajo iz popolnoma
drugačnega kulturnega okolja, drugačne
družbene ureditve, imajo drugačne na-

Poročilo policije Poročilo policije Poročilo policije Poročilo policije

vade in običaje, pa tudi higiena in zdravstveno stanje sta vprašljivi. Načeloma
niso nasilni, vendar gre za ljudi, ki nimajo
kaj izgubiti in so pripravljeni na vse. Če se

že srečate z njimi, se lahko zgodi, da vas
prosijo za hrano, vodo, cigarete. Seveda
jim željeno lahko ponudite, svetujemo pa,
da se zaradi možnosti okužb z nalezljivi-

mi boleznimi izogibate telesnim stikom.
Vsekakor pa ob vsaki zaznavi ilegalnih migrantov obvestite policijo na številko 113.
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 policiste na PP Dolenjske
Toplice na 07 / 384 38 90, pp_dolenjske_
toplice.punm@policija.si ali 113.
Če pa želite, da se vodja policijskega
okoliša oglasi pri vas doma, ker ste postali žrtev kaznivega dejanja, potrebujete pomoč ali nasvet policije, imate konkretne
varnostne probleme na območju vaše lokalne skupnosti, želite predlagati ukrepe
ali dejavnosti za izboljšanje varnosti v vašem okolju, ali ker želite neformalen razgovor, lahko pišete na elektronski naslov
edvard.kramar@policija.si.
n Edvard Kramar, vodja policijskega okoliša

V kanalizacijo sodi le odpadna voda iz
sanitarij, umivanja, kuhanja in pranja
Odpadno jedilno olje je odpadek, za katerega praviloma ne pomislimo, da bi lahko bil škodljiv za naravo. Prav zaradi tega ga številna gospodinjstva najpogosteje nepravilno odlagajo, in sicer tako, da ga
preko kuhinjskega lijaka ali straniščne
školjke zavržejo v javni kanalizacijski
sistem. S tem ne tvegajo samo tega,
da bi v svoj kanalizacijski sistem
priklicali različne škodljivce ali
tvegali njegovo zamašitev, temveč lahko povzročijo onesnaženje
površinskih voda in podtalnice.
Po ocenah lahko 1 liter odpadnega
olja onesnaži kar 1.000 litrov vode.
Jedilno olje namreč na površju vode
tvori tanko nepropustno plast, ki onemogoča izmenjavanje kisika v vodo in
iz nje. Prav zaradi tega dejstva pa močno
škoduje vodni favni in flori ter ga je zato prepovedano zlivati v odtoke ali kanalizacijo ter odlagati

v zabojnike za zbiranje odpadkov. Gospodinjstva opozarjamo
in spodbujamo, da odpadno jedilno olje skladiščite v plastenkah ali kozarcu s pokrovom ter
ga, ko se nabere zadostna količina, odpeljete v zbirni center, kjer ga seveda
lahko brezplačno oddate.
V letošnjem letu si želimo
vzpostaviti sistematično zbiranje odpadnega jedilnega olja
ter zbrano odpadno olje uporabiti za izdelavo ekoloških
produktov. Odpadno olje bi
sicer končalo kot komunalni
odpadek in onesnaževalo podtalnico. Z reciklažo odpadnega
jedilnega olja se zmanjšuje onesnaženost okolja - izboljšuje se kakovost podtalnih voda in dolgoročno
ohranja narava.
n Za mojo lepo dolino, Komunala Novo mesto
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Razpis za počitnikovanje v mobilni hiši
Rdečega križa Novo mesto 2020
Lokacija: Kamp Podzemelj v Beli krajini.
Pogoj za vključitev: socialno šibki posamezniki in družine ter
prostovoljci Rdečega križa.
Razpisani termini v sezoni: 7-dnevni, menjave ob nedeljah, začetek 28. 6. 2020, julij in avgust.
Razpisani termini zunaj sezone: 7-dnevni, menjave ob nedeljah, cel junij in september.

Cena dnevnega najema v sezoni 30 evrov in v predsezoni/posezoni 21 evrov.
Možnost subvencije: če posameznik oz. družina celotnega počitnikovanja ne more plačati, lahko s prošnjo zaprosi za sofinanciranje na Območnem združenju RK Novo mesto.
Prijava: na OZ RKS Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 54a, ali na
spletni strani: novomesto.ozrk.si, naše aktivnosti, počitnikovanje v mobilni hiški ali http://novomesto.ozrk.si/nase_aktivnosti/pocitnikovanje_v_mobilni_hiski_v_kampu_podzemelj/.

Zadnji rok za prijavo počitnikovanja zunaj sezone je 30. april
2020, v sezoni pa 13. maj 2020. Pri prijavi je treba dosledno
upoštevati, da lahko v počitniški hiški biva le do 6 oseb.
n OZ RKS Novo mesto

Zavod Jutro opravlja storitve socialne
oskrbe v Občini Žužemberk
Jutro, zavod za pomoč in nego na domu,
je neprofitna organizacija, ki ima z Občino Žužemberk od aprila 2019 sklenjeno pogodbo o izvajanju storitev socialne oskrbe.
Socialna oskrba na domu vključuje razne
oblike organizirane praktične pomoči in
uslug, s katerimi se nadomesti potreba po
institucionalnem varstvu v zavodu.

Komu je oskrba na domu namenjena
Namenjena je starejšim, invalidnim in
bolnim osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v domačem okolju, ne morejo pa se same oskrbovati ali negovati, njihovi svojci oskrbe in
nege ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti, ter otrokom z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju.

Kakšno pomoč lahko dobite

Nudimo naslednje oblike pomoči:
pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pri oblačenju ali slačenju, umiva-
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nju, hranjenju, opravljanju osnovnih
življenjskih potreb, vzdrževanju in
negi ortopedskih pripomočkov;
gospodinjsko pomoč: prinašanje pripravljenega obroka, nabavo živil in
pripravo obroka, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostora z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje
spalnega dela prostora;
pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: vzpostavljanje socialne mreže z
okoljem, prostovoljci in sorodstvom,
spremljanje pri opravljanju nujnih
obveznosti, informiranje ustanov o
vašem stanju in potrebah ter pripravo na institucionalno varstvo.

Kakšen je lahko obseg pomoči

Obseg pomoči je odvisen od vaših potreb
in prostih terminov. Lahko se spreminja
glede na vaše spremenjene potrebe, vendar obsega največ 20 ur tedensko na osebo.

Kdaj poteka izvajanje storitev

Storitve se izvajajo skladno s predhodnim
dogovorom med 7. in 19. uro vse dni v tednu, tudi med vikendi in prazniki.

Na koga se obrnete, če
potrebujete oskrbo na domu

Za uspešen lov na divjad
je treba postoriti marsikaj
Lovska družina Plešivica Žužemberk je v preteklem letu opravila vsa dela v lovišču v skladu z letnim načrtom, ki ga predpiše
država za posamezno lovišče. Gre predvsem za ukrepe v okviru
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, kot so: ukrepi za varstvo
in monitoring divjadi (volka, šakala), biomeliorativni ukrepi
(ročna in strojna košnja ter spravilo sena, priprava pasišč za
divjad, gnojenje travnikov, vzdrževanje grmišč), biotehniški
ukrepi (zimsko krmljenje divjadi, preprečevalno in privabljalno krmljenje divjadi, krmne njive, pridelovalne njive, zaščita s
tehniškimi in kemičnimi sredstvi), dela na lovskih objektih (lovske preže, krmišča, solnice in lovske steze), dodajanje divjadi
in opredelitev površine, kjer se divjad ne lovi, ocenjevanje in izplačilo škod na kmetijskih kulturah, domačih živalih, objektih
in gozdni vegetaciji ter odvzem divjadi iz narave.
Lovska družina mora v lovskem letu in svojem lovišču opraviti vsa ta dela in seveda še marsikaj, česar v kratkem prispevku
ne moremo zapisati. V delo je vloženo ogromno prostovoljnih ur
članov lovske družine. Samo obveznih ur je skupaj za vse člane
v enem letu približno tri tisoč.
Ko je vse to narejeno, pa je treba opraviti še odvzem divjadi iz
lovišča. Država z letnim lovsko-upravljavskim načrtom natančno določi, koliko divjadi se lahko odvzame iz lovišča po spolni
in starostni strukturi ter koliko številčno.
Lovska družina je v letu 2019 opravila vsa dela v lovišču, izplačala vse škode zaradi divjadi in odvzela iz narave načrtovano divjad.
Oceno trofej in kategorizacijo odvzete divjadi je konec leta
opravila komisija lovske družine za oceno odstrela in izgub:
predsednik Roman Vovk, člani Franc Bukovec, Blaž Lavrič, Mateja Bijek, Tadej Kumelj, Aleš Jarc, Anže Grum, Matjaž Črnagoj,
Branko Jarc, Martin Škrbe, Aleksander Jordan, Tomaž Miklič,
Anton Šeme, Franc Jarc ter pripravnika Rok Pucelj in Miha Dovč.
V letu 2019 je bilo v lovišču Lovske družine Plešivica Žužemberk odvzetih nekaj vrhunskih primerkov divjadi. Tako je divji

Osebno lahko v času uradnih ur pridete
na naslov: Jutro, zavod za pomoč in nego
na domu, Roška cesta 22, Kočevje. Pokličete nas lahko na številki 01 / 895 54 59
in 040 / 747 025.
Ob tej priložnosti vse zainteresirane
vabim, da se nam oglasite, če bi se želeli
priključiti našemu kolektivu kot socialni
oskrbovalec oziroma oskrbovalka.

prašič, ki ga je uplenil lovec Roman Vovk, dosegel 121,05 točk,
kar po mednarodnih pravilih za ocenjevaje trofej s CIC točkami
oziroma po mednarodnih kriterijih za kakovostne razrede pomeni prvi kakovostni razred – trofeja je dosegla zlato medaljo.
Za uplenjene jelene so lovci dobili naslednje število točk: Anže
Grum 183,15, Boštjan Šuštaršič 179,8, Gašper Špelko 175,00, Henrik
Štupar pa 172,81 točk. Vsi uplenjeni jeleni spadajo v tretji kakovostni razred oziroma so dosegli bronasto medaljo.
Pri srnjadi je v letu 2019 dosegel največ točk srnjak, ki ga je
uplenil Tadej Kumelj – 109,85 točke. Srnjak, ki ga je uplenil Tomaž
Miklič, je dosegel 106,10 točke, srnjak, ki ga je uplenil Franc Grajša (najstarejši) pa 105,5 točke. Trofeje srnjadi ravno tako spadajo
v tretji kakovostni razred oziroma so dosegle bronasto medaljo.
V letu 2019 je v rajonu Prelesje v našem lovišču lovka Sara
Flander uplenila tudi medveda.
Kvalitetne trofeje so eden od pokazateljev dobrega upravljanja in dela Lovske družine Plešivica Žužemberk s populacijami
divjadi v lovišču. Re pa je, da glavni cilj upravljanja lovske družine ni jakost trofeje, ampak ohranitev vseh vrst divjadi v takem
številu ter spolni in starostni strukturi, ki trajno zagotavljajo
njen obstoj in so usklajene z okoljem.
n Tekst in foto: Franc Jarc
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n Tina Kegel, direktorica

Komisija za oceno odstrela in izgub med ocenjevanjem trofeje srnjaka.

Največja ponudba talnih
laminatov priznanega
avstrijskega proizvajalca!

SUPER AKCIJA
32 razred obremenitve / 8 mm

že od 3,90 €/m2
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Hišna imena in priimki na območju
nekdanje Krajevne skupnosti Žužemberk

Velike spremembe v 21. stoletju naglo posegajo na vsa področja našega življenja. Izjemen napredek
znanosti, tehnike in tehnologije, medicine je opazen že v enem letu, spremembe v družbenih strukturah, odnosih in jeziku pa so na videz manj zaznavne in potekajo dalj časa.
Tako počasi ugašajo hišna imena, ki so bila še donedavna pomemben del družinske zgodovine na podeželju. Zato predstavljam raziskovalno nalogo, ki je bila leta 1981 opravljena na
Osnovni šoli Žužemberk. Pri zbiranju podatkov je sodelovalo 48
mladih jezikoslovcev in jezikoslovk. Območje raziskovanja je
obsegalo vasi v takratni Krajevni skupnosti Žužemberk. Iskali
smo naslednje podatke: priimke in imena, zapisana v rojstnih
matičnih knjigah v letih 1855–1981, domača hišna imena v izbranih naseljih, vzdevke in primer rodovnika.
V članku povzemam le del raziskovalne naloge, ki je pokazala, kako bogato je bilo področje imenoslovja v naši Suhi krajini. Najprej nekaj o imenoslovju ali onomastiki. Posebna smer
te vede raziskuje osebna imena, med katera prištevamo rojstna
imena, priimke oziroma rodbinska imena, vzdevke, hišna imena in psevdonime. Rojstno ime dobimo ob rojstvu. Priimek je
uradno dedno poimenovanje, ki kaže pripadnost posameznika
določeni družini. Dolga stoletja so imeli ljudje le rojstna imena.
Priimki so nastali kot razpoznavni znak, ker se je število prebivalstva povečalo. Pri nas so se priimki pojavili v 13. stoletju, v
Italiji v 11., v Rusiji šele v 18. stoletju.
Po izvoru razdelimo priimke na: imenske, ki so nastali iz
osebnih imen (Tone – Tončič; Ivan – Ivanc); krajevne, ki so nastali iz krajevnih imen (Koroška – Korošec; Hrvaška – Hrovat);
stanovske, ki kažejo na družbeni stan, poklic (Zogar, Žnidaršič);
ter priimke, ki so povezani s kakšno posebnostjo prednika (Prešiček, Kunštek).
Iz rojstnih matičnih knjig na Krajevnem matičnem uradu
v Žužemberku smo izpisali priimke v letih 1855, 1865, 1890, 1918,
1923 in 1980 v naslednjih naseljih: Žužemberk, Stavča vas, Sadinja
vas, Mačkovec, Vrh, Trebča vas, Prapreče, Podgozd, Zafara, Reber,
Dolnji in Gornji Kot, Cvibelj, Vinkov Vrh, Jama in Budganja vas.
Ugotovili smo, da se pojavljajo vse zvrsti priimkov:
imenski: Martinak – Martin, Florjančič – Florjan, Gašperič –
Gašper;
krajevni: Dobravc – z Dobrave, Gorenc – z Gorenjske, Hrovat –
s Hrvaške;
stanovski: Mlinar – mlinar, Brezar – izdelovalec brezovih metel, Cimerman – izdelovalec ostrešij, krovec;
vzdevni: poimenovanje po živalih in rastlinah – Zajec, Robida,
Volk, Lazar; poimenovanje po pojmih – Strah, Burja, Vesel, Novina; poimenovanje po predmetih – Klinc, Kruh, Hren, Majzel, Zevnik; drugi, posmehljivi priimki – Lasar, Starc, Kavc, Špec, Bradač.
Priimki tujega izvora so se pogosteje pojavljali v času obratovanja železolivarne grofov Auerspergov na Dvoru. Tuji strokovnjaki so bili predvsem Nemci, pa tudi Italijani in Čehi. Med
nemškimi priimki so Kohn, Mueller, Pauser, Renner, Pilz, Gru-
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enwald, med italijanskimi Dereani, Pehani, Merticci, med češkimi pa Bohulinsky.
Nekateri priimki, ki so obstajali od 1855 do 1891, so izumrli:
Kušman, Šprajc, Zafran, Tuna, Lasan, Zurc, Polda, Pipan, Vesel,
Žibar, Aš, Brezar, Kunštek, Knol, Benigar, Vandot, Abram.

Domača hišna imena

Popis domačih hišnih imen je zajel 28 naselij Krajevne skupnosti Žužemberk. Popisovalci so poleg hišnega imena skušali pridobiti še podatke o času, odkar se hišno ime uporablja, razlago
nastanka in podatek, ali je bil gospodar domačin ali priseljen.
Povzemam nekatere ugotovitve:
1. Hišno ime je nastalo po osebnem imenu gospodarja, kakega sorodnika ali prednika v daljni ali bližnji preteklosti:
pri Dolfetovih v Šmihelu – Kastelic (pred 90 leti je domačijo
kupil Dolfe),
pri Jurkatovih v Šmihelu – Mrvar (pred 200 leti je bil gospodar Jur),
pri Fonzetovih v Dolnjem Ajdovcu – Legan (gospodarju je bilo
ime Fonze),
pri Martinkovih na Cviblju – Mrvar (pred 150 leti se je k hiši
priženil Martin),
pri Antončkovih v Budganji vasi – Hočevar (pred 180 leti je bil
gospodar Anton),
pri Hlipetovih v Srednjem Lipovcu – Legan (po nekdanjem
stricu Filipu),
pri Tjakelnovih v Stavči vasi – Legan (prastara mati je bila
Tekla).
2. Hišno ime je nastalo po poklicu, delu ali stanu gospodarjev ali njihovih prednikov:
pri Mežnarčkovih v Stavči vasi – Legan (pri hiši so bili mežnarji v bližnji cerkvi),
pri Cepčevih v Sadinji vasi – Hočevar (pred 90 leti so izdelovali cepce),
pri Podliščekovih v Gornjem Križu – Ferlin (prodajali so fižol
lišček),
pri Zogarjevih na Laščah – Glavič (prednik je bil cestar – zogar),
pri Malenskih v Drašči vasi – Vidic (bili so mlinarji – 200 let
staro ime),
pri Birtovih v Velikem Lipju – Papež (včasih so imeli gostilno),
pri Šuštarjevih na Jami – Šuštaršič (gospodar je bil čevljar),
pri Kovačevih v Gornjem Ajdovcu – Skube (imeli so kovačnico),
pri Tekavčevih v Šmihelu – Vidmar (v starih časih so tkali
platno),

pri Medenovih v Zafari – Nose (v starih časih so imeli veliko
čebel, medu),
pri Pevčevih v Gornjem Križu – Kocjančič (predniki so bili
dobri pevci, peli so na koru v cerkvi).
3. Hišno ime je nastalo po legi domačije ali drugi geografski
posebnosti v zvezi s predniki:
pri Štecnarjevih v Šmihelu – Nose (včasih so imeli trgovino
– štacuno),
pri Lužarjevih v Šmihelu – Zaletelj (pred 140 leti je bila pred
hišo velika luža),
pri Resarjevih v Dolnjem Ajdovcu – Zupančič (praded je bil
doma iz Rese pri Podlipi),
pri Koroščevih v Drašči vasi – Pečjak (pred 150 leti je prišel
zet s Koroške),
pri Zavasnikovih v Velikem Lipovcu – Mirtič (hiša stoji za vasjo),
pri Tadolejevih v Praprečah – Bijek (hiša stoji pod cesto, spodaj).

k čemur nedvomno prispevajo tudi priseljenci iz drugih krajev.
Popisovalci bi ob obiskih domov izvedeli še marsikaj zanimivega, uporabljali bi raziskovalne metode in naredili prvi korak k
večji povezanosti med ljudmi, k poznavanju, razumevanju in
dobrim odnosom. V današnjem času večje zaprtosti družin, individualizma in izoliranega življenja, kar se iz mest širi tudi na
podeželje, bi tako prispevali k vrednotam sobivanja, spoštovanja in sodelovanja.
Pobuda je namenjena mladim ljubiteljem in ljubiteljicam
slovenskega jezika na Osnovni šoli Žužemberk in Osnovni šoli
Prevole.
n Mag. Jelka Mrvar

4. Hišno ime je nastalo z domnevno posebnostjo prednika
ali s čim drugim. Nastanek imena ni znan. Ta imena so
najbolj izvirna:
pri Kravcarjevih v Stavči vasi – Štravs (krava),
pri Račevih na Dobravi – Zupančič (race),
pri Šormanovih v Malem Lipju (šoder),
pri Medvedovih na Podlipi – Lavrič (medved),
pri Ulških v Gornjem Kotu – Legan (ulnjak),
pri Jakopovih v Trebči vasi – Mirtič (jakobčki – vrsta jabolk),
pri Kopitarjevih na Laščah – Gliha (kopito),
pri Šepčkovih na Cviblju – Struna (šepati).
Po izročilu so nekatera hišna imena zelo stara, celo štiristo
let, večina pa sega dva do tri rodove v preteklost; so pa tudi
mlajša, saj se lastniki spominjajo izvora. Mladi rodovi dobijo
hišno ime večinoma po priimkih (Zajc – pri Zajčevih, Plot – pri
Plotovih).
V katerih vaseh se pojavljajo nekatera hišna imena
pri Špajih, Šupčevih – Drašča vas, Reber, Podlipa, Dobrava;
pri Bebrovih, Bebrčkovih – Cvibelj, Reber, Gornji Križ;
pri Ulčarjevih, Ulških – Podgozd, Reber, Gornji Kot, Veliki Lipovec;
pri Plahtečih, Plahajih – Veliko Lipje, Dolnji Ajdovec;
pri Šormanovih, Šornovih – Malo Lipje, Reber;
pri Mežnarjevih, Mežnarčkovih – Lašče, Stavča vas, Sela, Mali
Lipovec;
pri Janškovih, Janških, Janščovih – Veliki in Srednji Lipovec,
Gornji in Dolnji Kot;
pri Lužarjevih – Veliki Lipovec, Šmihel, Reber.
Ob popisu hišnih imen leta 1981 so lastniki povedali, da so
jih v novi dom prinašali predvsem zeti, le redko snahe. Takrat
je večina domov še imela domače hišno ime.
Zanimivo bi bilo raziskati, koliko hišnih imen je ohranjenih in se jih uporablja še danes. Zakaj bi bila taka raziskovalna
naloga koristna, zanimiva? Omogočila bi primerjavo s stanjem
leta 1981, pokazala bi spremembe, ki nastajajo na tem področju,
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Ob zaključku zimske prepovedi gnojenja
V trenutnih vremenskih razmerah lahko za optimalne pridelke
prvič dognojujemo oljno ogrščico in ozimna žita. Pridelovalci naj
uporabijo domača živinska gnojila, če jih le imajo na razpolago. Od 15. februarja je gnojenje s hlevskim gnojem in tekočimi
organskimi gnojili možno za dognojevanje ozimin in sejanega
travinja ter v primeru, da njive pripravljamo za setev jarih žit,
trav in TDM. Te je možno gnojiti tudi z mineralnimi gnojili, ki
vsebujejo dušik. Za gnojenje golih njiv in trajnega travinja je veljala prepoved do 1. marca.
Letošnja prepoved je bila posebna, saj je že od konca oktobra
deževje onemogočalo prehode po njivah, čeprav so rastline še
rastle. Takšne vremenske razmere se ponavljajo, zato bo treba
pridelavo spremeniti in živinska gnojila razvažati že v septembru in začetku oktobra. Pridelovalci naj preverijo, ali njihovi
zalogovniki lahko zadržijo gnojila za 6-mesečno obdobje, kot
zahteva zakonodaja.
Pogosti so pomisleki, da bi bil zaradi višjih temperatur možen
poznejši razvoz. To je mogoče le, če tla niso razmočena, saj sicer
hranila, predvsem nitrati, stečejo iz območja korenin. Kmetje,
ki niso upoštevali zakonodajne omejitve, so v tem času dobili
kar nekaj opominov in kazni, kar jim bo prineslo finančne posledice, direktna plačila in zmanjšanje subvencij.

Napotki za gnojenje v tem času

Dognojevanja ozimnih žit, trav, DTM, oljne ogrščice in drugih
prezimnih rastlin na njivah izvedite čim prej, ko so tla še ustrezno suha. Grozijo nam vedno pogostejše spomladanske suše, ki
zmanjšujejo učinkovitost gnojil. Na mešanih kmetijah dajemo
prednost uporabi živinskih gnojil že v tem času, saj bo sicer za
nekatere kulture, kot so oljna ogrščica in žita, za drugo dognojevanje že prepozno. Pri mineralnih gnojilih se sedaj odločamo
za tista, ki imajo vsaj en del dušika v nitratni obliki, ker deluje
pri nižjih temperaturah.
Prvo dognojevanje bo pravočasno in učinkovito, če bodo gnojila raztrošena takoj po koncu prepovedi in tik preden rastline
začnejo rasti. S tem izboljšamo razrast, gostoto posevkov žit,
poveča se zasnova klasa in s tem pridelek. V ekološki pridelavi
je prvo dognojevanje še pomembnejše kot v konvencionalni, saj
imamo na voljo le počasi delujoča organska gnojila.
Pri gnojevki ali gnojnici za rabo v žitih, travah in TDM velja splošno priporočilo 10–15 m3/ha ob razredčitvi z vodo vsaj 1 :
1. Čas in hitrost sproščanja dušika sta odvisna od vrste živali v
reji, vrste gnojila ter vrste in količine nastilja v hlevu, kar vpliva na razmerje med ogljikom in dušikom (razmerje C : N). Na
učinek gnojenja vplivajo tudi lastnosti tal. V lažjih tleh, ki se hitreje ogrejejo, delujejo gnojila hitreje kot v težjih. Tudi temperatura tal vpliva na sprejem hranil. Po literaturi je potrebni čas za
učinkovanje gnojenja vsaj 14 dni, če imajo tla vsaj 8 ° C. Podobno
vplivajo zadostna vlažnost, stopnja živosti tal itd.
Hlevski gnoj je zelo primerno gnojilo za prvo dognojevanje,
vendar le, če je kompostiran. S finim raztrosom poleg izboljšane
prehrane posevkov vplivamo tudi na zmanjšanje zapleveljenosti.
Pleveli so ena bolj kritičnih točk ekološke pridelave.
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vrstah zadoščata dve dognojevanji. V ekoloških pridelavah starejših prednic pšenice, kot so pira, enozrnica ali dvozrnica, dušičnega dognojevanja ne priporočamo.
Količino prilagajamo tudi, če smo dosejevali detelje, ki puščajo v tleh dušik. Najbolj točno bomo dognojili na podlagi hitrega nitratnega testa pred drugim in tretjim dognojevanjem.
Na podlagi teh testov, ki pokažejo trenutno stanje dušika v tleh
ali rastlinah, dognojujejo pridelovalci v okviru KOPOP.

Kako še izboljšujemo rast rastlin

Poleg ustreznega gnojenja je pomembna skrb za rahla tla z načrtnim povečevanjem vsebnosti humusa. Velik učinek ima tudi
česanje posevkov ozimin in trajnega travinja. Poleg zračenja
tal ustvarja blag gnojilni učinek in zmanjša plevele. Izvaja se
lahko do kolenčenja žit in trav, priporočamo pa, da ga izvedete vsaj dvakrat.
n Mateja Strgulec, specialistka za poljedelstvo in travništvo
pri Kmetijsko-gozdarski zbornici, Zavod Novo mesto

Zeleni podor in dosevki v kolobarju

Velik vir dušika so lahko zeleni podori, če vsebujejo metuljnice
oz. detelje ali deteljno-travne mešanice. Zeleni podori, prisotni
pozimi, ustvarijo okrog 100 kg dušika/ha, pri večletnih deteljah
in lucerni še več. Podor metuljnic (zlasti detelj) poveča tudi vsebnost humusa. Na kmetijah, ki ne uporabljajo živinskih gnojil, je
trajnostna pridelava možna le z vključitvijo metuljnic in deteljno-travnih mešanic v kolobar v obsegu vsaj 20–25 %.
Ne smemo pa pozabiti tudi na ugodne učinke nemetuljnic.
Njihova rastlinska masa, ki jo podorjemo, najučinkoviteje povečuje organsko snov in humus, to pa je najpomembnejši ukrep
za prilagajanje podnebnim spremembam. Več humusa v tleh
(cilj je vsaj 4 %) nas obvaruje pred škodami ob sušah, zmanjša kvarjenje strukture zaradi težke mehanizacije in najbolj izboljša rast poljščin, saj so korenine dobro oskrbljene s kisikom,
glavnim hranilom.
Cilj dosevkov je čim bolj trajnostna obdelava njiv, tudi v smislu pocenitve pridelave in večje zanesljivosti pridelka. Govorimo
o ohranitvenem kmetovanju. Setve dosevkov, kot so ZEL, POD
ali medonosne, ustvarjajo na njivah stalen zeleni pokrov. S tem
dobimo stabilnejšo pridelavo ter boljšo kakovost tal, zraka in
vode. V takšni pridelavi se zmanjšata pritisk škodljivih organizmov in potreba po rabi herbicidov. Sedaj so take prakse podprte
v okviru KOPOP poljedelstva, vendar so še premalo razširjene.
Za uspešno prilagajanje podnebnim spremembam je oživljanje
takšne pridelave nujno – oživljanje zato, ker kar nekaj ukrepov
poznamo iz naše tradicionalne pridelave.

Potrebe rastlin po dognojevanju

Priporočeni odmerki za prvo dognojevanje so zapisani v gnojilnem načrtu. Količina gnojila je navedena glede na zahtevo posamezne vrste ozimine, višino pričakovanega pridelka, predposevek itd. Običajni priporočeni enkratni odmerki so 40–80 kg
dušika na hektar. Največ in najhitreje ga potrebuje oljna ogrščica, nekaj manj pšenica in ječmen, še manj pa rž. Pri intenzivnih, sodobnih sortah pšenice priporočamo za prvo dognojevanje 40–60 kg dušika/ha in nato vsaj še dve dognojevanji (na
začetku kolenčenja in klasenja). Pri manj intenzivnih sortah in

Preprečevanje povišanja
somatskih celic v mleku
Spremljanje števila somatskih celic v mleku je način za ugotavljanje zdravstvenega stanja krav molznic, predvsem zdravstvenega stanja mlečne žleze. Mleko zdrave krave običajno vsebuje
od 100.000 do 150.000 somatskih celic/ml mleka. Meja, pri kateri že lahko sumimo, da v mlečni žlezi potekajo vnetni procesi,
je nad 200.000 somatskih celic/ml mleka. Tudi nizke vrednosti
somatskih celic v mleku, pod 50.000 na ml mleka, kažejo, da
se z mlečno žlezo nekaj dogaja. Odstopanje števila somatskih
celic od priporočenih vrednosti nas opozori, da so v vime prišli
bolezenski povzročitelji (nalezljivi ali okoliški). Zato je poznavanje povzročiteljev in preventivnih ukrepov za omejitev okužb in
zmanjšanje števila somatskih celic v mleku izredno pomembno. Navajamo priporočene ukrepe.
Primerni pogoji reje in higiena okolja: S higieno in čistočo
ležišč in tal zmanjšujemo število okoliških povzročiteljev v hlevu in s tem možnost, da bi prišli v vime. Okoliški povzročitelji uspevajo zlasti v vlažnem in toplem okolju, zato morajo biti
tla, ležišča in nastilj karseda suhi in čisti, živali pa nastanjene
v zračnih, svetlih in ne prenaseljenih hlevih.
Primerna prehrana predvsem v prehodnem obdobju, kvalitetna in neoporečna krma, izravnani krmni obroki glede na
proizvodnost in obdobje laktacije ter primerna oskrbljenost krav
z minerali in vitamini: Za krave je telitev stres, zato jim moramo tik pred telitvijo in takoj po njej ponuditi uravnotežen krmni obrok z ustrezno mineralno-vitaminsko sestavo. Somatske celice v mleku lahko znižamo tudi s primerno oskrbo krav
s selenom, cinkom, bakrom in kromom ter vitaminoma A in E.
Dobra molzna rutina ter redno vzdrževanje in preverjanje delovanja molzne opreme: V primeru povišanih somatskih celic v

mleku svetujemo med molžo uporabo rokavic, ki jih med molžo
občasno razkužite in po vsaki molži zamenjajte. Če jih ne uporabljate, poskrbite za higieno rok pred molžo in med njo. Roke
so pomemben dejavnik pri prenosu kužnih povzročiteljev. Svetujemo vam, da krave s povišanimi somatskimi celicami molzete na koncu. Prve curke mleka zmeraj izmolzite v posode ali
lončke s črnim dnom, tako lažje odkrijete spremembe v mleku –
kosmiče, sesirke ali kri. Nikoli ne izmolzite prvih curkov mleka
na tla, saj so dobro okolje za razmnoževanje mikroorganizmov.
S čiščenjem vimena in razkuževanjem seskov pred molžo
preprečimo, da bakterije iz okolja, kože vimena in seskov preidejo v seskov kanal. Če je vime čisto, lahko tik pred molžo seske očistite s papirnato brisačo. Ob težavah s somatskimi celicami svetujemo polsuho čiščenje in razkuževanje seskov (uporabo pene z uporabo lončkov ali pršilom in brisanje s papirjem).
Tako najučinkoviteje odstranimo umazanijo in znižamo število
mikroorganizmov na seskih. V zdravih čredah z dobro higieno
razkuževanje seskov po molži ni potrebno. Če je prisotna okužba s povzročitelji, pa je razkuževanje po molži obvezno. Razkužilo prepreči prenos povzročiteljev med živalmi in seski, ne
pozdravi pa okužb.
Zgodnje odkrivanje in zdravljenje mastitisov je izredno pomembno, saj bolezen vpliva na gospodarnost prireje. Rejci, ki so
vključeni v kontrolo proizvodnje, lahko število somatskih celic
v mleku spremljajo mesečno na spletnem portalu CPZ govedo
ali prek rezultatov prireje mleka, ki jih dobijo po pošti na dom.
n Anja Mežan, specialistka za živinorejo
Kmetijsko-gozdarska zbornica, Zavod Novo mesto
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90 let Ivane Rojc

Jubilanti - 80 let

80 let Valerije Gnidovec
Gospa Marija Gnidovec iz Gornjega Ajdovca je 9. septembra 2019 dopolnila 80 let. Ob
njenem prazniku smo jo obiskale članice
KORK Žužemberk.
Gospa živi v starejši, lični hiši skoraj
sredi vasi. Zaupala nam je, da je bila v
službi v Ljubljani, kjer je tudi živela vse do
upokojitve. Po upokojitvi se je vrnila domov v Ajdovec k mami in jo skupaj s se-

stro Elo negovala do smrti. Vedno je rada
kuhala ter pekla potice in torte. Živi zelo
skromno, obožuje rože in rada obuja spomine na stare čase. Zahvalili smo se ji za
lep sprejem, saj nas je pogostila z domačim sokom in potico, ki jo je sama spekla.
n Alenka Sajovec
Foto: Alenka Sajovec

80 let Franceta Longarja
France Longar iz Stranske vasi se je rodil 28. decembra 1939 v družini z enajstimi otroki na kmetiji, s katero so se tudi
preživljali. Rojen je bil drugi po vrsti. Po
končani osnovni šoli se je na Jesenicah
izučil za orodjarja. Ko je odslužil vojaški
rok, se je zaposlil v Trebnjem in tam služboval dve leti. Nato se je zaposlil v domačem kraju v tovarni Iskra, kjer je ostal do
upokojitve. Ob delu je obiskoval tudi višjo
strojno šolo in jo uspešno zaključil, nato
je kot vodja orodjarne in vzdrževanja delal do upokojitve leta 1996.
Z ženo Ivanko sta se poročila leta 1953.
Nekaj časa sta živela pri njegovih starših in si medtem zgradila svojo hišo. Od
ženinih staršev sta prevzela tudi kmetijo, ki jo še danes obdelujejo. V zakonu so
se jima rodili trije otroci – Darja, Bogdan

in Gregor; vsi so že poročeni, doma pa je
ostal sin Bogdan z družino. Osrečuje ga že
enajst vnukov in pravnukinja, s katerimi
rad preživlja čas.
France je še zelo aktiven, rad zahaja v
svoj vinograd in ga rad obdeluje. Skupaj
s Francem Rojcem je bil 21 let soorganizator običaja kračevanja, ki je potekal na
god sv. Antona pri cerkvi svetega Roka in
se nadaljeval z licitacijo krač v vaški gostilni. Denar od prodanih krač se je porabil za obnovo cerkve sv. Roka. France je od
leta 1986 tudi ključar te cerkve.
Ob jubileju smo ga obiskali članice
KORK Žužemberk in župan Jože Papež in
mu zaželeli še veliko zdravja in sreče v
krogu domačih.
n Olga Drab
Foto: Olga Drab

Jubilanti - 90 let

90. jubilej Jožefe Čampelj
90. rojstni dan je praznovala Jožefa Čampelj iz Gradenca. Rodila se je 4. februarja
1930 v vasi Lopata v Suhi krajini. Odraščala je v skromnih razmerah na skopi
suhokrajinski zemlji s štirimi brati in sestro. V štiridesetem letu starosti se je poročila z Jožetom Čampljem iz Gradenca.
Obdelovala sta kmetijo in lepo živela vse
do nesreče leta 1982, v kateri je mož umrl.
Povsem sama je dolga leta obdelovala dokaj veliko kmetijo, sedaj pa so ji
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moči pošle. Živi v več kot skromnih razmerah v svoji hiši. Tiha in skromna kot
vse življenje se nič ne pritožuje. Zelo se je
razveselila obiska članic Krajevne organizacije Rdečega križa Žužemberk. Prisrčno
ganjena in vesela je bila obiska župana Jožeta Papeža in direktorja občinske uprave Tomaža Hrastarja. Obdarili smo jo in
ji zaželeli se veliko zdravja.
n Bojana Vidmar

Ivana Rojc se je rodila 18. decembra 1929 v
vasi Klečet. Njen oče je umrl že pri 32 letih zaradi griže, za katero je takrat umrlo veliko vaščanov. Njena mama se je še
enkrat poročila.
Ivana je hodila v šolo v Šmihelu.
Šolanja ni mogla nadaljevati, ker je morala pomagati na kmetiji in čuvati mlajše
brate in sestre.
Poročila se je z vaščanom Alojzom. Rodila je šest otrok, ena hčerka je umrla. Mož
je hodil v službo v Litostroj, ona pa je skrbela za družino in delala na kmetiji. Njen
mož je žal že pokojni. Ima dvanajst vnukov
in enajst pravnukov. Živi v hiši skupaj s sinom Andrejem in njegovo družino.
Ivana ima zelo dober spomin. Med
drugim nam pove, kako so 1. marca 1944

bombardirali Šmihel. V Klečetu so bili
partizani, ki jih je nekdo izdal, zato naj
bi bila tarča vas Klečet, vendar se je pilot
zmotil in bombardiral Šmihel. Spomni se
tudi bitke na Plešivici.
V zimskem času je veliko pletla. Tako
je neko zimo spletla 33 parov nogavic. Sedaj veliko bere in redno obiskuje potujočo knjižnico v Šmihelu. Enkrat letno se
udeleži izleta Društva upokojencev Žužemberk. Po navadi je to izlet na morje, v
Izolo. Še vedno peče kruh in dela domače
rezance, zlasti za sinovo družino. Pravi, da
ni osamljena. Hvaležna je za vsak dan, ko
lahko poskrbi sama zase.
Ob njenem prazniku smo jo na njenem domu obiskali župan občine Žužemberk s sodelavci in predstavniki Društva

upokojencev Žužemberk. Zaželeli smo ji še
veliko zdravih in zadovoljnih dni.
n Ida Kastelic
Foto: Tomaž Hrastar

Jubilanti - 100 let

Marija Zupančič iz Ajdovca praznovala 100 let
V nedeljo, 23. februarja, je svoj stoti jubilej praznovala Marija Zupančič iz Gornjega Ajdovca. Prihaja iz družine s štirimi
otroki. Pri 45 letih se je odselila v Celovec,
kjer si je kruh služila z delom v kuhinji v
Mohorjevi hiši. Imeli so jo radi in bili so
zelo zadovoljni z njo, saj se ni branila dela.
Ponudili so ji bivanje do smrti, a se mu je
odrekla, saj ji je srce narekovalo drugače.
V teh letih si je dopisovala s Hinkom
Zupančičem, rojenim v Dolnjem Ajdovcu,
ki jo je povabil k sebi v Ameriko, v Cleveland. Naslednje leto se je vrnila domov,
uredila papirje in odšla novemu življenju
naproti. Po treh tednih sta se s Hinkom poročila. Sprva ji mož ni dovolil delati, želel
je, da skrbi za dom. Njej to ni bilo pogodu.
Rada je bila v stiku z ljudmi, še posebno
starejšimi. Pri njih je začela pospravljati,
poleg tega pa je šivala narodne noše. Izdelala jih je več kot 350. Klas, križ, grozd in
nagelj so simboli na avbi, ki jih je oblikovala sama. Tudi v narodni noši je v Ameriki
velikokrat predstavljala Slovenijo.
Po srcu in duši je bila in je še vedno
Slovenka. Z možem sta doma govorila slovensko. Leta 2008 sta se vrnila v Slovenijo. Živela sta v Ajdovcu pri nečaku Stanetu

Kuhlju in njegovi ženi Ivanki. Sedaj je že
šest let vdova in se je pred letom dni preselila v dom za starejše Trebnje, v enoto
v Šmarjeti.
Gospa Marija je najstarejša občanka
Občine Žužemberk. Še vedno je nasmejana in pozitivna. Ob njenem visokem jubileju so jo med drugim obiskali župan občine Jože Papež, direktor občinske uprave
Tomaž Hrastar, predsednica Krajevne or-

ganizacije Rdečega križa Žužemberk Alenka Sajovec, Maruša Rozman iz programa
Starejši za starejše ter župnik iz ajdovske
župnije Janez Zaletelj in župnik iz Sel pri
Šumberku Florijan Božnar. Zapela in deklamirala jim je pesmi. Vseh obiskov se
je zelo razveselila. Prinesli so ji dobrote,
ji zaželeli vse dobro ter čim več zdravih
in veselih dni.
n Anja Kuhelj
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Čudoviti jubileji pri Mikletovih

ajdovški cerkvi zahvalila bogu za zdravje in za moč, da sta bila
toliko let drug drugemu v oporo.
Še vedno pomagata pri delu na kmetiji. Pri svojih 88 letih
gre ata Hinko vsak dan v hlev, kjer še marsikaj postori, mama
Marija pa redno kuha za sedemčlansko družino. Da bi še dolgo ostalo tako!
Obiskali smo ju članice Rdečega križa Žužemberk, članice
Društva podeželskih žena Žužemberk, člani Društva upokojencev Dvor in članica programa »Starejši za starejše«. S skromnimi
darili smo jima zaželeli zdravja, sreče in še veliko skupnih let.
n Marija Rozman

w w w.g o re c . i nfo

Podjetje Gorec na temeljih družinske tradicije že od leta 1967 nadaljuje proizvodnjo izdelovanja
cementnih izdelkov s poudarkom razvijanja novih proizvodov, ki temeljijo na inovativnih
oblikah in racionalni tehnološki izvedbi.

Foto: Marija Rozman

Pred Mikletovo hišo v Velikem Lipovcu bi kmalu zmanjkalo prostora za vsa čudovita obeležja, ki oznanjajo, da se tam kar vrstijo slavljenci.
Najvišji mlaj so postavili gospodarju Andreju ob 50-letnici. V
bližini stojita mlaja, ki ju veže tabla z napisom »Pozdravljena,
biseroporočenca«. Družbo okrašenim smrekam pa dela čudovita marjetica, ki z napisom oznanja, da je gospodinja Marija
Jarc dopolnila 80 let.
Gospa Marija se je rodila 19. januarja 1940 v Velikem Lipovcu pri Lahanovih, v družini s petimi otroki. Šolo je obiskovala v
Ajdovcu in njena 92-letna učiteljica Jožica Grum se je spominja
kot najbolj pridne in mirne učenke. A povojni časi so bili težki
in ni bilo možnosti za nadaljnje šolanje.
Moža si je izbrala kar v domači vasi in se po poroki preselila k Mikletovim. S Hinkom sta skrbno obdelovala svojo zemljo,
skrbela za vinograd, zgradila sta si novo hišo in velik hlev. V
zakonu se jima je rodilo pet otrok. Imata štirinajst vnukov in
sedem pravnukov.
Gospa Marija je zelo razgledana ženska. Veliko bere in od
leta 1982 piše dnevnik – vsak dan. V njenih velikih zvezkih s trdimi platnicami je opisana 38-letna zgodovina njene družine in
tudi njene vasi. Vpisani so podatki o vremenu, o vseh vsakdanjih delih na kmetiji, o pomembnih dogodkih … Gospa je pravi
»leksikon« podatkov.
Že dolga leta je aktivna članica društva podeželskih
žena. Dobila je kar nekaj priznanj za različne vrste kruha in
medenjake. Včasih je veliko pletla, sedaj pa so roke postale trde
in igle ne ubogajo več. Rada obleče narodno nošo in pokaže,
kako so nekdaj lepo praznovali običaje in kaj naša lepa narodna noša predstavlja.
Ne boste verjeli – gospa Marija zna še vedno na pamet povedati dolgo Prešernovo pesem »Krst pri Savici« in še veliko drugih.
Z možem Hinkom sta doživela 60 skupnih let. Lep jubilej
sta praznovala med svojimi dragimi in se pri zahvalni maši v
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Lomljeni zidaki
· enostranski
· dvostranski
· štiristranski
· trapezoidni
· steber
· kape

Presenečenje
ob Abrahamu

Gasilci z Dvora in Ajdovca so v soboto, 7. marca 2020, presenetili svojega poveljnika Tomaža Obštetarja. Praznoval
je Abrahama, zato so mu, postavili mlaj s prav posebnim
okrasjem. Zbrala se je številna množica prijateljev. Presenečenje pa je več kot uspelo. Tomo, še na mnoga leta!
n PGD Dvor in Ajdovec

Betonske in plastične male čistilne naprave
in zbiralniki vode

Betonski bloki
Vogalniki
Opažni bloki
Betonske cevi
in pokrovi
Robniki
Travne plošče
Lomljeni zidaki
Škarpniki
Kape
Čistilne naprave
Tlakovci
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IN MEMORIAM

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

FOTO
&
VIDEO STORITVE
PRODAJA:
fotoalbumi
okvirji
baterije ...
FOTOKOPIRANJE

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

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

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

Ko življenje tone v noč,
še žarek upanja išče pot.
Ostala pa je bolečina
In tiha solza večnega spomina.

V SPOMIN FRANCIJU MURNU

ZAHVALA
V 78. letu nas je zapustil naš dragi brat, stric in
boter

Janez Šercelj
Gregčev Janez
iz Zafare 2, Žužemberk

Moje življenje
Kaplja sem v reki,
ki teče v ocean,
neopazno in brez smisla

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje,
sveče in svete maše. Zahvaljujemo se Infekcijski kliniki Ljubljana, Župniku Francu Vidmarju za lepo opravljen obred,
g. Silvi Mohorčič za besede sovesa, pevcem, trobentaču in
pogrebni službi Novak z Rebri za lepo opravljeno pogrebno
slovestnost.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Vsi njegovi

moj mineva dan.
Kamen sem na cesti,
pohojen tisočkrat,
obme se spotikata
poštenjak in tat.
V morju izgubi se kaplja,
kamen vsak nekoč bo prah,
preizkuša me življenje,
odhoda pa me ni več strah.
Franci Murn (1952–2020)

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
solza, žalost in bolečina
te zbudila ni.
Ostala je praznina,
ki hudo boli.

SUHOKRANJSKE
CENIK OGLAŠEVANJA
V SUHOKRANSKIH POTEH

V Suhokranjskih poteh lahko oglašujejo posamezniki, ustanove in podjetja razna reklamna sporočila, zahvale in druge
informacije. Oglaševanje je možno le na notranjih straneh.

ZAHVALA
14. novembra 2019 smo se na žužemberškem
pokopališču poslovili od

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

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
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Zvonka Strune

366,00 EUR

z Baragove 18 v Žužemberku.

KUPIM GOZD

* gozd.natura@gmail.com
( 051 618 379

Ob mnogo prezgodnji in boleči izgubi našega dragega sina,
brata, strica, nečaka se za izrečena sožalja iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem.
Posebej se zahvaljujemo Ivanki Struna in Tomažu z družino za nesebično pomoč v času Zvonkove bolezni. Hvala župniku, gospodu Vidmarju, in pogrebni službi Novak za lepo
opravljen obred. Hvala vsem, ki ga nosite v srcu, da ste bili
z nami. Hvala, da ste se poslovili od našega Zvonka in ga
pospremili k večnemu počitku.

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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NAGRADNI KOTIČEK

NAGRADNI KOTIČEK

Nagradna križanka

Orehova potica
Sestavine testo:
600 g moke, 8o g kvasa, 250 g
margarine ali masla, 4 žlice
sladkorja v prahu, 8 rumenjakov, sol, mleko po potrebi (do 2 dcl) in 1 žlico ruma.

Sestavine Nadev:
600 g orehov, 300 g sladkorja v prahu, 4 žlice ruma,
1 kisla smetana (2 dcl), 1 vanilin
sladkor, 8 beljakov-sneg, limonina
lupinica in cimet.
Postopek:
Najprej pripravimo testo, tako da kvas zdrobimo dodamo žlico
moke, žličko sladkorja in malo toplega mleka. Tako pripravljeno pustimo, da vzhaja. V drugi posodi zmehčamo maslo, dodamo
rumenjake, sladkor v prahu, sol in rum ter dobro premešamo. V
skledo presejemo moko, ji dodamo vzhajan kvas, malo premešamo
in dodamo mešanico masla in rumenjakov. Po potrebi dodamo še
mleko (do 2 dcl). Vse dobro pregnetemo oz. stepamo tako dolgo, da
se loči od sklede. To pomokamo in ga pustimo vzhajati samo toliko da pripravimo nadev. V nadev najprej zmešamo suhe sestavie,
nato dodamo smetano in rum, premešamo in nazadnje dodamo
čvrst sneg iz beljakov ter narahlo premešamo. Testo razvaljamo v
pravokotno obliko, premažemo z nadevom in tesno zvijemo, damo
v pekač, premažemo s stepenim jajcem ali še bolje dve žlički kisle
smetane in eno žličko vode zmešamo in premažemo. Testo še prebodemo in takoj damo v pečico segreto na 50oC. Pustimo vzhajati 20
do 30 minut. Nato povišamo temperaturo na 180oC in pečemo 1 uro.
n Društvo kmečkih žena Žužemberk
Foto: vir internet

Gesla nagradne križanke 76. št. Suhokranjskih poti:
MARIBOR, KUŽNO ZNAMENJE, CELJE, TROMOSTOVJE,
LJUBLJANA. Prejeli smo 42 odgovorov izmed katerih
smo izžrebali 4 reševalce: Jože Novak, Ratje 30, Hinje;
Anica Škufca, Ratje 15, Hinje; Mojca Borštnar, Dvor 90,
Dvor; Peter Veselič, Mačkovec 1, Dvor. Vsem nagrajencem čestitamo. Nagrado bodo prejeli na naslov po pošti.
Rešitve iz 77. številke pošljite najkasneje do 15. maja
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 javno objavljeni in se zbirajo izključno za potrebe nagradnih
rubrik, za katere so bili posredovani v skladu z zakonodajo (GDPR).

Poznate svoj kraj?
Pravilni odgovor pod objavljeno fotografijo vaš kraj
je: Plešivica nad Dvorom. Z vrha je lep razgled na vasi
Gornji kot, Dolnji kot, Dvor, Lašče, Žužemberk, če je
vreme lepo seže pogled tudi do Julijskih in Kamniških
Alp. V uredništvo smo prejeli 5 odgovorov, izmed katerih smo izžrebali enega nagrajenca: Ludvik Kocjančič,
Nad Miklavžem 3, 8360 Žužemberk.

Odkrivamo stare
fotografije
Pravilni odgovor pod objavljeno fotografijo odkrivamo
stare fotografije je: vas Hinje. V uredništvo smo prejeli 3 odgovore, izmed katerih smo izžrebali enega nagrajenca: Rudi Blatnik, Hrib pri Hinjah 10, 8362 Hinje.

Nagradna križanka:

SUHA KRAJINA
OČE EVOLUCIJE

TEBANSKI
KRALJ

ZNAMKA
AVTOMOB.

LOVSKO
DRUŠTVO

NARODNI
ODBOR

JUGOVZHOD

3. IN 2. VOKAL

DUŠIK

PREBIV.
SUHOKR. VASI

IPSILON

PESNITEV

VREMENSKA
SPLET. STRAN

POLMER

NOVA GORICA
GRŠKA ČRKA

DOLENJSKO
POGORJE

BENCINSKI
SERVIS

PREDLOG

……..
MARATON

GLAS

VELIKO ČAS
BREZ VOJNE

NOVO NASELJE V ŽUŽEMB.

NORINA RADOVAN
STANJE
OZRAČJA

DOSEŽEK
MALI SRPAN

2. OS. MNOŽINE

VRTNA CVETLICA

GOSTILNA ZUPANČIČ, Gostgrad d.o.o.
Grajski trg 4, Žužemberk
e-mail: info@gostilna-zupancic.si
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R
SPONZNOKE
K R IŽ A

UGANKARSKA
REVIJA

BARIJ

MANJŠE
ROMANJE V
MEKO

100 M2

( 07/ 30 87 290

SUŠILNIK LAS

ŠAHOVSKA
FIGURA

RACAK BREZ A

NA PRIMER

ENOTA ZA
SILO

KARCINOEMBRIONSKI
ANTIGEN

PREŠERNOVA
PESEM

RIMSKI POZDRAV

EAST ARP MAP
MEDMET
BOLEČINE

ENERGIJA

TONA
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