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Županova beseda
Spoštovane občanke,
spoštovani občani!
Dogajanje svetovnih razsežnosti je v
zadnjih mesecih močno zaznamovalo tudi
našo skupnost. Razmere, ki smo jih sicer v
zaključku leta 2019 spremljali na drugem
koncu sveta in so se nam zdele tako oddaljene, bi se kaj hitro lahko preselile tudi
k nam. Glede na poročila, ki so prihajala
iz Wuhana ter kasneje iz sosednje Italije,
smo vsekakor lahko zelo veseli, da nam je
uspelo obvladovati razmere. Zasluga za to
gre predvsem vsakemu posamezniku in
posameznici, saj se je izkazalo, da je ravno
dosledno in odgovorno vedenje vseh ključ
do uspeha. Veliko zahvalo moram izreči
našim pridnim in požrtvovalnim gospem,
ki so nesebično in brez oklevanja priskočile na pomoč pri izdelovanju zaščitnih
mask in jih v tej številki Suhokranjskih poti
tudi posebej omenjamo. Kot županu mi je
bila skrb za varnost in zdravje v tem času
na prvem mestu, zato sem se še posebej
zavzel, da smo čim prej prišli do zaščitnih
sredstev in da je koordinacija dela
potekala tako, kot v takih razmerah mora
potekati. Sodelovanje s civilno zaščito
je bilo zelo dobro in je dober pokazatelj
pripravljenosti v naši občini.
Kljub novim razmeram in omejitvam delo
poteka naprej. V Občini Žužemberk smo v
maju gostili ministra za razvoj, strateške
projekte in kohezijo, v juniju pa ministra,
pristojnega za infrastrukturo.
Minister Zvone Černač je 14. maja obiskal
občino z namenom iskanja možnosti za
nadaljevanje projekta oskrbe Suhe krajine
s pitno vodo. Delovnega obiska se ni mogla
udeležiti poslanka iz vrst SDS Anja Bah
Žibert, ki se je ravno v tem času udeleževala seje v Državnem zboru in se ji iskreno
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zahvaljujem, da dejavno dela
za naš kraj. Minister se je zavzel
za dokončanje začetega dela in
sporočil, da se bo naredilo vse,
da bi bili vsi prebivalci preskrbljeni s čisto pitno vodo.
Na začetku junija je občino
obiskal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. S
svojimi sodelavci in vodstvom
Direkcije Republike Slovenije
za infrastrukturo si je za občino
vzel kar tri ure časa, medtem
ko je bila direktorica Ljiljana
Herga v občini prisotna skoraj
ves dan. Minister se je zavzel
za izvedbo predstavljenih
projektov, o katerih lahko berete
tudi v posebnem zapisu teh
Suhokranjskih poti. Dobra cestna
povezava je namreč odločilna za
kakovosten razvoj kraja, predvsem pa vpliva na varnost, ki je v
prometu najvažnejša. Tudi zato
si je direktorica Ljiljana Herga
vzela veliko časa, da je na terenu
pregledala stanje cest oziroma
odsekov, ki jih je nujno prenoviti,
ter načrtovane projekte, ki bodo
občini dali dodaten zagon in
pospešili njen razvoj.
Razvoj kraja pomeni tudi uresničitev projekta Auerspergove

železarne, za katero je bil na
tretjem natečaju že izbran
izvajalec. S tem namenom sem
obiskal ministra za kulturo dr.
Vaska Simonitija, saj si zelo
želimo realizirati projekt, ki bo
za kraj pomenil veliko pridobitev
in bo občini lahko v ponos.
Pred nami je mesec, v katerem
občina tradicionalno praznuje.
Ker se razmere iz dneva v dan
spreminjajo in je praktično
nemogoče napovedati, kako bo
vse skupaj potekalo, smo v dani
situaciji pripravljeni na vse. Več
kot očitno je, da bo življenje
treba prilagajati razmeram,
kakršnih doslej nismo poznali.
Kljub vsemu sem še vedno
prepričan, da skupaj zmoremo
bolje, zato vas še naprej vabim k
aktivnemu sodelovanju v občini
s pobudami in samoiniciativnostjo, predvsem pa z dobro voljo,
ki je nikoli ne more biti premalo.
Veliko vas je, ki kažete vse to,
zato se vam iskreno zahvaljujem
in vam želim, da bi poletne dni
izkoristili tudi čim bolj zase.
Predvsem pa želim vsem otrokom, dijakom in študentkam, da
čas počitnic izkoristijo za nova
doživetja. Pravimo, da čas v
Suhi krajini teče drugače, zato se
potrudimo in poskrbimo, da bo
ta poletni čas tekel počasneje in
pristneje.
Vse skupaj 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 006-120/01). 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: ART32 d.o.o., Novo mesto. 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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Minister za infrastrukturo na
delovnem obisku v Občini Žužemberk
V ponedeljek, 8. junija 2020, je
bil minister za infrastrukturo
Jernej Vrtovec v družbi državnega sekretarja Aleša Miheliča in
vodstva Direkcije za infrastrukturo ter poslanca v Državnem
zboru Blaža Pavlina na delovnem obisku v Žužemberku.
Sprejel jih je župan Jože Papež, ki jih je
seznanil s stanjem cestne infrastrukture
ter potekom gradbenih del na infrastrukturnih projektih v občini. Sestanka so se
udeležili tudi svetniki Občinskega sveta
Občine Žužemberk Rafael Vidmar, Stanka
Blatnik in Franc Štravs ter podžupanja
Občine Straža Katarina Petan in direktorica Občinske uprave Novo mesto dr. Vida
Čadonič Špelič.
Največ je bilo govora o prenovi ceste skozi
Dvor, s katero naj bi začeli letos jeseni,
in o obnovi križišča v Žvirčah. Minister je
poudaril, da sta oba projekta pomembna
za razvoj občine, ter izpostavil pomen
dobre infrastrukture za kvalitetnejše
življenje lokalnega prebivalstva in ohranitev delovnih mest.
Ministra je spremljala tudi vršilka
dolžnosti direktorice Direkcije za infrastrukturo Ljiljana Herga. Povedala je,

Župan je bil z obiskom
zadovoljen, saj so prisotni
pokazali posluh za potrebe
občine in pripravljenost za
sodelovanje.

da je investicija v cesto skozi
Dvor vredna 1,2 milijona evrov,
od tega bo 800.000 prispevala
država, ostalo pa občina.
Trenutno se pripravlja razpisna
dokumentacija, delati naj bi
začeli jeseni. Nato naj bi se
uredil tudi pločnik od Dvora do
pokopališča, kar je nov projekt,
za katerega bo letos naročena
projektna dokumentacija, treba
pa bo tudi pridobiti zemljišča.
O križišču pri Žvirčah je pojasnila, da za to naložbo še pripravljajo projektno dokumentacijo
in da bo njena vrednost znana
v nekaj mesecih. Je pa ta
prenova nujna, saj škarpa,
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ki je v zelo slabem stanju,
ogroža cestišče. Obnoviti bo
treba celotno cestno povezavo
Smuka–Prevole–Hinje–Žvirče.
Župan je povedal, da bo občina
za te prenove prispevala
približno milijon evrov,
pogovarjali pa so se tudi o
drugih naložbah. Te so:
 ožina v mestnem jedru pri
Gobji hiški, kjer bodo preverili
strukturo prometa in se glede
na to odločili, kakšen ukrep
bodo izvedli – semaforizacijo
ali kaj drugega;
 projekt obvoznice okrog
Žužemberka, ki bi razbremenila
jedro kraja;
 odsek ceste s prehodom za
pešce pri Gostilni Rojc na
Laščah, kjer je promet zelo
gost in hiter in ki so si ga tudi
ogledali – treba bo najti rešitev,
da bo tam možen varen prehod
čez cesto;
 dovoz v obrtno cono Jama, ki
ga bo treba urediti v dogovoru
z Direkcijo za ceste;
 kamnolom Klek, kjer je bil del
kamnoloma odprt, ko se je
delalo za poligon. Izkazalo se
je, da bi bilo smotrno odpreti še
zgornji del, kar bi pripomoglo
k preglednosti ceste. Prav tako
bi v tem sklopu uredili brežino
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proti Zbirno-reciklažnemu centru ob cesti
proti Dvoru. Treba pa bo pridobiti vsa
dovoljenja in paziti na stabilnost cestišča;
 Baragova cesta, kamor bi bilo treba
umestiti pločnik;
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 Klek, kjer so iskali rešitev glede
bodoče namembnosti, ter
ureditev ceste pred Klekom.
Tu ima občina možnost za
nadaljnji razvoj z izgradnjo

poslovnih in stanovanjskih
objektov, zato pa bo treba
rešiti priključitev tega območja
na državno cesto, kar bi bilo
mogoče z izgradnjo krožišča.

Minister Zvone Černač v Žužemberku
Minister, pristojen za razvoj,
strateške projekte in kohezijo, je bil 14. maja na obisku v
Občini Žužemberk.
Sprejel ga je žužemberški župan
Jože Papež. Sestanka se zaradi seje
v Državnem zboru ni mogla udeležiti
poslanka Anja Bah Žibert, ki je obisk
ministra koordinirala, so se ga pa
udeležili župani občin, udeleženih
v projektu »Oskrba s pitno vodo
Suhe krajine« – župan Občine Mirna
Peč Andrej Kastelic, župan Občine
Dobrepolje Igor Ahačevčič, župan
Občine Dolenjske Toplice Franci Vovk
in podžupan Občine Kočevje Gregor
Košir – ter direktor podjetja Hydrovod
Antun Gašparac in direktor Komunale
Novo mesto Gregor Klemenčič.
Sestanka so se udeležili tudi državni
svetnik Bojan Kekec in predstavniki
različnih odborov stranke SDS Janez
Mežan, Rado Gladek in Roman
Bukovec.
Ministra Černača so seznanili z
dokončanjem vodovoda v Suhi krajini,
ki zagotavlja čisto pitno vodo prek

12.000 prebivalcem. Dve tretjini
potrebnih sredstev za projekt,
21 milijonov evrov, je prispeval
evropski kohezijski sklad,
vrednost celotnega projekta, ki
je bil zaključen konec lanskega
leta, pa je 31 milijonov evrov.
Minister je poudaril, da projekt ni
pomemben le zato, ker zagotavlja
čisto pitno vodo, ampak tudi zato,
ker je pomembna spodbuda za
razvoj gospodarskih aktivnosti v
obdobju po pandemiji.

Projekt je obsegal izgradnjo
primarnega cevovoda, zato bo v
prihodnjih letih nujno obnoviti in
dograditi še sekundarni cevovod.
Šele ta bo pripeljal pitno vodo do
končnih porabnikov – občanov.
Služba vlade za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko bo pregledala
možnosti za nadaljevanje projekta
z izgradnjo sekundarnih vodov,
ki bodo zagotavljali neposredno
in nemoteno oskrbo s čisto pitno
vodo v Občini Žužemberk.

Križa Dvor stopili skupaj šivilje,
rezači in nosači ter v petih dneh
sešili in raznesli 712 pralnih mask
v 11 vasi na območju RK Dvor.
Blago so podarili krajani, preostali material pa šivilje in občina.

Boštjanu, Heidi, Barbi, Jožetu,
Valeriji, Darji, Saši, Rebeki, Ireni,
Alenki in Janezu ter otrokom, ki
so z velikim ponosom odraslim
pomagali raznesti maske.

Tamara Plot

V slogi je moč!
Letošnje leto bo najverjetneje še dolgo
ostalo zapisano globoko v nas, saj smo
se srečali z veliko življenjsko preizkušnjo
– COVID-19 je ustavil državo in ves svet ter
povzročil kup težav in vprašanj. Ena izmed
težav so bile maske, ki so bile obvezna
zaščita pri obisku javnega mesta.
Naša občina ima ljudi velikih src, dobrote in
sočutnosti. Tako smo na pobudo Rdečega

Za uspeh in trud se zahvaljujemo
Aniti, Maji, Majdi, Petri, Lili,
Veri, Aniti, Mateju, Tatjani, Saši,
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Hvala vsem, ki ste prispevali k
uresničitvi cilja in skrbi za zdravje
naših sokrajanov.
Nataša Zupančič
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Takoj so priskočile na pomoč
Koronavirus in epidemija bolezni
COVID-19 sta dodobra zaznamovali letošnjo pomlad. Nihče si ni
predstavljal moči širjenja tega
virusa in tudi ne tega, da bo virus
dejansko ustavil ves svet.
Tudi pri nas smo se srečali z njim. Občina
Žužemberk, župan, občinska upava, štab
civilne zaščite, ekipa prve pomoči, prostovoljni gasilci ter občanke in občani pa so
se aktivno vključili v preprečevanje širitve
novega koronavirusa.
Med vsemi je treba še najbolj izpostaviti
in pohvaliti občanke, ki so takoj ponudile
pomoč in se prostovoljno lotile šivanja
zaščitnih mask.

 Ivanko Zajec iz Prapreč,
 Urško Fabjan in Mojco Božič iz
Prevol
 ter Natašo Zupančič z ekipo iz
Podgozda.

k preprečevanju širjenja te
nevarne bolezni, za katero še
nimamo ustreznega cepiva.
Vlado Kostevc, svetovalec za
družbene dejavnosti

Material za maske je priskrbela
Občina Žužemberk, podjetje
SETI, d.o.o., iz Kranja pa je
podarilo več kot štiri tisoč kosov
servet iz posebnega materiala.
Izjemna pohvala gre prav
vsem občanom in občankam,
ki so kakor koli pomagali
in požrtvovalno prispevali

Marija Pižem

Mojca Božič

Urška Fabijan

Ivanka Zajec

Rezi Sajevic

Posebno moramo pohvaliti:
 Marijo Pižem iz Mačkovca pri Dvoru,
 Mihaelo Ožbalt in Bojano Krajnc iz
Žužemberka,
 Terezijo Sajevic iz Žužemberka,

Spoštovane
prostovoljke,
verjetno si nihče od nas ni predstavljal, da se nam bo življenje v tako
kratkem času tako zelo spremenilo. V
zaprtih javnih prostorih je bila obvezna uporaba zaščitnih mask in zelo
sem bil vesel, ko ste takoj priskočile
na pomoč. Požrtvovalno ste izdelale
neverjetno število zaščitnih mask,
ki smo jih nato vsak dan delili našim
občanom in občankam.
Vsem vam, spoštovane prostovoljke,
se iskreno zahvaljujem za izjemen
prispevek in prostovoljno izdelovanje
mask!
Vaš župan Jože Papež

OBČINA ŽUŽEMBERK

Nataša Zupančič z ekipo šivanje mask
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Podpis pogodbe o
začetku del v Obrtni
coni Pleš
Občina Žužemberk je 5. junija 2020 podpisala pogodbo
s podjetjem Komunalne gradnje, d. o. o., za ureditev
uvoza v obrtno cono Pleš v vrednosti 46.000 evrov. Dela
naj bi se začela okoli 15. junija letos in se zaključila do
občinskega praznika. Direktor podjetja SK storitve, d.
o. o., Janez Škufca pa bo poskrbel za asfaltiranje in
ureditev dvorišča podjetja, ki stoji v tej coni.
Tamara Plot

Gradnja
parkirišč
pri vrtcu
Sonček
Na začetku aprila je
podjetje GPI Tehnika
pri vrtcu Sonček
na Jurčičevi ulici v
Žužemberku začelo
graditi 12 parkirišč,
ki bodo vkopana v
zemljo.
Nad njimi bo plošča z zelenico in igriščem za otroke,
kamor bodo predvidoma v
juniju namestili že kupljena
igrala. Dodatna parkirišča
bodo zagotovljena tudi ob
zdravstvenem domu, kjer
so že odstranili garaže. Po
besedah župana Jožeta
Papeža bosta otvoritev in
prevzem parkirišč potekala
ob občinskem prazniku v
juliju.
Tamara Plot
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Brezplačni prevozi za starejše
Občina Žužemberk postaja vse
prijaznejša do starejših. Ima
organizirano pomoč na domu
in pomoč invalidnim osebam v
obliki družinskega pomočnika,
sedaj pa je možen tudi brezplačen prevoz starejših na želeno
lokacijo in nazaj.
Prevoz lahko uporabijo starejši, ki zaradi
oddaljenosti, slabih prometnih povezav, ali
ker nimajo avta, skoraj ne zapuščajo doma.
Starostnike želimo spodbuditi, naj ne
čakajo na pomoč drugih, če se po opravkih
lahko odpravijo sami.

pokopališču. Možen je tudi prevoz na zdravstvene in zobozdravstvene preglede, do banke,
pošte, trgovine, upravne enote,
sodišča, bolnišnice, geodetske
uprave ipd. v Novem mestu,
ter na zdravstvene preglede v
Ljubljani, specialistične preglede
v Ortopedski bolnišnici Valdoltra
in tudi na nujne preglede v

OBVESTILO

Prevoz se izvaja na zdravstvene in
zobozdravstvene preglede, na banko in
pošto, v trgovino, na krajevni urad ter tudi
na pogrebne svečanosti na krajevnem

Prevoz je treba naročiti vsaj
dva dni prej v delovnem času
Občinske uprave Občine
Žužemberk: v ponedeljek,
torek in četrtek od 7. do 15.
ure, v sredo od 7. do 17. ure
in v petek od 7. do 13. ure,
na telefonski številki 07 388
51 80.
druga središča. Parkirnino plača
uporabnik.
Prevoz se izvaja vse delovne dni.
V nujnih primerih je možen tudi
ob sobotah, nedeljah in praznikih, če je predhodno naročen.
Za zdaj bomo prevoze izvajali
občinski svetniki prostovoljci
Franc Štrumbelj, Vinko Longar in
Darko Pucelj. Prvi prevoz je bil že
opravljen. In kakšna je izkušnja?
Lahko rečem, da prijetna. Prevoz v
Ljubljano je potrebovala občanka
iz vasi Ratje. Gospo poznam že od
prej, še iz časa, ko sem bil zaposlen na Občini Žužemberk. Vso
pot do Ljubljane in nazaj je med
nama potekal sproščen in zanimiv
pogovor o njenem življenju, o vasi
Ratje, v kateri je vse več praznih
hiš. Veseli pa jo, da so se v vas
priselile tri mlade družine. Med
potjo sva se ustavila še v lekarni.
Šel sem ji po zdravila in ko sva
vožnjo zaključila pred njeno hišo,
sem jo kot prvo, ki ji je občina
omogočila brezplačen prevoz do
zdravnika, vprašal, kaj meni o tej
obliki pomoči starejšim. Zahvalila
se je občini, zahvalila se je županu
Jožetu Papežu in vsem drugim,
ki bomo spoštljivo in sočutno
pomagali starejšim in bolnim.
Izrečene besede povedo vse.
Te njene besede in občutek, da si
kot prostovoljec za nekoga naredil
nekaj dobrega, poplačajo vse.
Darko Pucelj
Foto: R. K.
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Je kaj novega?

Poročilo s seje občinskega sveta Občine Žužemberk
Po dolgem premoru zaradi zdravstvenih ukrepov se je v četrtek,
18. junija 2020, ponovno sestal
občinski svet Občine Žužemberk.
Pester dnevni red osme seje je
prinesel pester dialog.
Rdeča nit celotne seje je bil suhokranjski vodovod, v zvezi s katerim se še vedno odpirajo
razna vprašanja, ki ostajajo brez odgovora.
Kdaj se bodo lahko na vodovod priključili
prvi odjemalci, ki danes še nimajo vode? In
eno najpomembnejših vprašanj – kakšna bo
cena vode in omrežnine? Direktor Komunale
Novo mesto, ki je na sejo sicer prišel predstavit poslovno poročilo Komunale za leto 2019,
je povedal, da bo priklop možen takoj, ko
dobi Komunala projekt v poslovni najem,
to pa je mogoče po uspešnem tehničnem
prevzemu. Datuma trenutno še ni mogoče
določiti, prav tako pa tudi o konkretnih cenah vode in omrežnine še ni mogoče govoriti,
saj bodo odvisne od vrednosti infrastrukture
oz. amortizacije, ki bo določena na podlagi
vrednosti. Ker je velik del omrežja zgrajen na
novo, meni, da se bodo izgube znižale. Prav
tako je poudaril, da sta dogovor in podpis
pogodbe med županoma občine Žužemberk
in Kočevje zagotovila veliko nižjo ceno vode,
ki bo v sistem prihajala iz Kočevja. Glede na
to meni, da bo cena vode enaka ali nižja, bo
pa cena omrežnine višja. Tako občina kot
Komunala si prizadevata, da bi prišli do cen,
ki občanov ne bodo pregloboko prizadele.
Ena izmed možnosti je tudi sprememba oz.
znižanje stopnje amortizacije.
V okviru te točke so bili pojasnjeni tudi
razlogi za plombiranje hidrantov na Ajdovški
planoti, kjer so v času pomanjkanja vode
zaznali precejšen porast nepojasnjene izgube
vode.
Svetniki so potrdili predlog zaključnega
računa proračuna občine, iz katerega je
razvidno, da je bil večji del sredstev namenjen gradnji vodovoda, drugi projekti pa so
bili za občinska sredstva prikrajšani.

Svetniki so soglasno potrdili sklep
o oprostitvi plačila najemnin
(zaradi epidemije) za poslovne
prostore v lasti občine za vse, ki so
oz. še bodo za to zaprosili.
Na seji je bila obravnavana tudi
želja PGD Žužemberk, da bi
odkupili poslovne prostore in dvorišče Kmetijske zadruge Trebnje
v ovinku nad šolo. Tja bi radi
preselili sedež gasilskega doma.
V okviru točke se je razplamtela
razprava o ustreznosti prostorske
umestitve in same gradnje
zgradbe. Za rešitev prostorskih
težav je župan ponudil uporabo in
izgradnjo novega doma na lokaciji
v Kleku, kar pa so gasilci zavrnili.
Argumentirali so, da je lokacija
preveč oddaljena od kraja, kar
pomeni daljši odzivni čas ter
slabšo dostopnost za izvajanje vaj
mladoletnih gasilcev. Sredstva
za nakup bi morala v večji meri
zagotoviti občina, kar bi vplivalo
na obseg sredstev, ki so na razpolago za druga gasilska društva v
občini. Za naložbo v višini 200.000
evrov bi PGD Žužemberk lahko
zagotovilo le četrtino, drugo pa bi
bilo treba zagotoviti iz občinskega
proračuna. Glede na to, da bi
financiranje nakupa dejansko
vplivalo tudi na poslovanje drugih
gasilskih društev, je bil sprejet
sklep, da občina zagotovi sredstva
pod pogojem, da PGD Žužemberk
v okviru GPO pridobi soglasje vseh
gasilskih društev v občini.
Potrjeni so bili predlogi za občinska priznanja za leto 2019. Dobili
jih bodo:
 častni občan: duhovnik Janez
Zaletelj,
 zlati grb: Tom Pečar,
 srebrni grb: Irena Blatnik,
 bronasti grb: Dušan Ožbolt,

8

 priznanje: PGD Ajdovec in Dvor,
Ivan Hrovat.
Skladno z dnevnim redom je
župan na koncu predstavil tekoče
projekte ter odgovarjal na vprašanja in pobude svetnikov:
 Odpiranje ponudb za izgradnjo
ceste Dolga vas bo potekalo v
sredo, 24. junija 2020. Gradbena
dela se bodo začela izvajati, ko
bo izbran izvajalec, zaključena
pa morajo biti do konca
oktobra 2020. Projekt vključuje
tudi izgradnjo pločnikov in
javno razsvetljavo.
 Na Jurčičevi ulici v Žužemberku
gradijo garaže za vrtec.
Zaključek del je predviden v
juniju 2020.
 Pripravlja se razpis za
dokončanje ceste skozi Dvor.
Pričetek del je predviden
v zadnjem četrtletju leta,
zaključek pa na začetku leta
2021. Vrednost projekta je 1,250
milijona evrov, od tega mora
občina zagotoviti 400.000 evrov.
 Izgradnja ceste Žvirče–Ambrus.
 Postopno se bo pričela
obnavljati cesta
Smuka–Prevole–Žvirče.
 Vložen je PZI za izgradnjo
pločnika od Dvora do Gornjega
in kasneje še Dolnjega Kota.
 Izveden je bil prvi prevoz za
starejše.
 Na vprašanje o pričetku
obratovanja gospodarske
cone Jama je župan zagotovil,
da je gradbeno dovoljenje v
pridobivanju, pridobljeno naj bi
bilo do 1. septembra 2020.
Vesna Može

IZ NAŠE OBČINE

Zgodovinska mesta Slovenije – biseri
kulturnega turizma
Stara slovenska mesta so kulturni spomeniki z izjemnimi mestnimi jedri. Mesta
so ponosna na svoje posebnosti in se
povezujejo v Združenje zgodovinskih mest
Slovenije. Njihova stavbna dediščina kaže
raznovrstnost kulture, od prazgodovine
prek srednjega veka in baroka vse do danes.
Mesta, povezana v združenje, skrbijo za
ohranjanje in oživljanje mestnih posebnosti
ter za obilje dogajanja v vsem letu.
Združenje zgodovinskih mest je bilo ustanovljeno na predlog županov Idrije, Kopra,
Pirana, Ptuja, Škofje Loke in Tržiča na prvi
slavnostni skupščini na Ptuju, 21. junija
2001. Leta 2012 sta se združenju pridružila
Kostanjevica na Krki in Žužemberk, kasneje
pa še druga mesta.
Danes je v združenju 17 mest: Celje – mesto
brezčasnega vrveža, Idrija – živosrebrno
mesto, Jesenice – mesto jekla in cvetja,
Kamnik – srednjeveško mesto, Koper –
mesto stoterih sonc, Kostanjevica na Krki
– majhno mesto za velika doživetja, Kranj
– kulturno srce Slovenije, Prešernovo mesto,
Metlika – mesto mnogoterih obrazov, Novo
mesto – mesto situl, Piran – zaklad, ki čaka,
da ga odkrijete, Ptuj – staro mesto novih
doživetij, Radovljica – najslajše slovensko
mesto, Slovenske Konjice – v objemu
žlahtnih zgodb, Šentjur – pesem ob južni
železnici, Škofja Loka – pasijonsko mesto,
Tržič – zmajevo mesto podjetnih in spretnih
ter Žužemberk – zibelka junakov.
Mesta ponujajo različne železnodobne
upodobitve na posebnih posodah ali visoko
modo z začetkov našega štetja, osvajalsko
razkošje rimskih legij in odmaknjeno
veličastje samostanov. Vabijo na potepanje
po ulicah srednjeveških mest s hišami iz
različnih umetnostnih dob in z lokalnimi
posebnostmi. Tako lahko v kratkem času
nanizate celo vrsto mestnih doživetij in
prireditev, saj ulice zavzamejo čipkarice
ali šuštarji, dvorišča uglednih hiš pesnice
in vinarji, mestne trge, grajske in druge
sobane glasbenice, gledališčniki, filmarke
in vsi mogoči drugi ustvarjalci, ceste tekači,
kolesarke in manj običajni tekmovalci.

Zemljevid zgodovinskih
mest Slovenije

Zgodovinska mesta Slovenije so
prizorišča živega dogajanja, v
katerem se porajajo posodobljene
in nove oblike jutrišnje tradicije,
obiščete lahko graščake, grofice,
viteze, se z rudarji odpravite
po živo srebro in s solinarji na
njihova morska polja. Trgujete
lahko s srednjeveškimi mojstri in
uživajte v ustvarjalnosti glasbenic,
slikarjev, pesnic, odganjate zimo s
kurenti in vsakih nekaj let se lahko
spokorite za svoje želje v edinstveni svetovni procesiji. Ob tem
sta kulinarična in vinska dediščina
zgodovinskih mest pravi užitek!
Združenje zgodovinskih mest
vodi tudi Šolo prenove, s katero
se ohranjajo stara graditeljska
védenja, obrtna znanja in
spretnosti, potrebne za izvedbo
kvalitetne prenove.
Stara zgodovinska mesta organizirajo množico prireditev, naj
omenimo naslednje:
 Celje: Podeželje v mestu in
Srednjeveški dan na Starem
gradu,
 Idrija: Festival idrijske čipke in
Praznik idrijskih žlikrofov,
 Jesenice: Jožefov sejem in
Festeelval,
 Kamnik: Dnevi slovenskih noš
in Kamfest,
 Kranj: Prešernov smenj,
Kranfest in Prešerni december,
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 Koper: Sladka Istra,
 Kostanjevica na Krki:
Kostanjeviška noč
in Festival kulture
Kostanjevica na Krki,
 Metlika: Vinska vigred v Beli
krajini in Vinski festival mlada
portugalka,
 Novo mesto: Festival
Krka živi in Noč na Krki,
Praznik situl – festival
starejšeželeznodobnega
življenja in kulinarike in Veseli
december,
 Piran: Solinarski praznik,
 Ptuj: Ptujske igre in Rimske igre
Ptuj,
 Radovljica: Okusi Radol'ce in
Srednjeveški dan s tržnico,
 Slovenske Konjice: Jurjevanje
in Jurjev festival kulinarike in
domačih obrti,
 Šentjur: Šentjurjevo in Bučn'ce,
 Škofja Loka: Historial – festival
zgodovine,
 Tržič: Šuštarska nedelja in
Doživi srednji vek,
 Žužemberk: Trški dnevi in
Srednjeveški dan.
Več informacij najdete na spletni
strani združenja: https://www.
zgodovinska-mesta.si/ .
Vlado Kostevc, svetovalec za
družbene dejavnosti

SUHOKRANJSKE

POTI

julij 2020

Novo uredništvo Suhokranjskih poti
Na sedmi seji Občinskega sveta
Občine Žužemberk 5. marca
2020 je bil potrjen novi uredniški
odbor Suhokranjskih poti. Irena
Blatnik in Tamara Plot sta bili
v odboru že preteklo obdobje,
nove članice pa so Maša Koler,
Jadranka Meglen in Tjaša Primc.
Ta zapis je nastal na podlagi
zastavljenih vprašanj, na katera
so članice odgovarjale vsaka s
svojim pristopom.
Irena Blatnik živi v Prevolah od leta 1985,
ko se je z družino iz Dobrepolja preselila k
moževim staršem. Ima tri odrasle otroke.
V prostem času z možem delata na vrtu in
okoli hiše, rada raziskujeta Slovenijo ter
se družita s prijatelji.

Irena Blatnik

Maša Koler

Po izobrazbi je učiteljica slovenskega
jezika in že 35 let uči na OŠ Prevole. Delo
opravlja s srcem in pravi, da si ne bi mogla
izbrati boljšega poklica. Poučevanje je
zanjo poslanstvo, ki ga jemlje zelo odgovorno, hkrati pa ji nudi dinamičnost. Njen
poklic daje možnost, da nisi zgolj nekdo,
ki podaja učno snov, ampak hkrati tudi
opora otrokom; vsakega otroka moraš
posebej začutiti in na osnovi tega delati z
njim.

Jadranka Meglen

Irenin moto v življenju je: Ne stori
drugemu, kar nočeš, da drugi storijo tebi.
Spoštovanje si zasluži prav vsakdo, ne
glede na izobrazbo, mišljenje, vero itd.
V uredništvu Suhokranjskih poti je bila
že prejšnje obdobje. Ekipa je dobro
sodelovala, kar ji je bilo v veselje. Misli,
da je naš časopis v primerjavi s časopisi
nekaterih drugih občin kvaliteten, nikoli
pa ni vsem vse pogodu, zato je prav,
da smo odprti za izboljšave in ideje
občanov. Pokriva območje KS Hinje, a
preko Suhokranjskih poti izve marsikaj
o dogajanju drugod. Meni, da časopis
ni prostor za politična obračunavanja,
moral bi biti nepristranski, nas združevati,
ne razdvajati, saj nam razprtije samo

škodujejo. Prepričana je, da kar
daješ od sebe, to prejemaš, sam
pa izbereš, ali je to dobro ali
slabo.
Maša Koler prihaja s Klečeti.
Končala je srednjo medijsko
šolo, sedaj pa obiskuje program
pedagogika in andragogika
na Filozofski fakulteti. Rada
fotografira in se ukvarja z
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živalmi in otroki. V domačem
kraju sodeluje v kulturnem in
gasilskem društvu. Kot članica
uredniškega odbora pokriva
Šmihel z okolico.
Kljub rosnim letom in nežnemu
stasu je Mašin življenjski moto
zelo močan: Kar te ne ubije, te
okrepi.

STROKOVNE SLUŽBE
Suhokranjske poti ji dajejo vpogled v
dogajanje v občini, preko fotografij v njih
pa odkriva lepote Suhe krajine. Bralcem
želi, da bi še naprej uživali v prebiranju.
Jadranka Meglen je Dvorjanka, ponosna
Suhokranjka, poročena, mama dveh
odraščajočih hčerk. Poklic poslovne sekretarke ji je pisan na kožo. Usklajevanje
med željami in pričakovanji nadrejenih,
direktorjev, sodelavk in strank opravlja
dobro in z veseljem. Na sploh ima rada
delo z ljudmi. Je članica Kluba poslovne
odličnosti Dolenjske in Bele krajine, kjer
je pridobila veliko strokovnega znanja
in izkušenj. Tu je našla družbo podobno
mislečih deklet s podobnimi življenjskimi
cilji in željami.
Aktivna je tudi v domačem kraju. Malokdo
je ne pozna tudi kot članico Kulturnega
društva Dvor. V društvu skupaj z drugimi
organizira krasne in odzivne dogodke. S
pestro paleto dogodkov skušajo zadovoljiti vse simpatizerje daleč naokrog in to
jim tudi uspeva.
Sicer prosti čas najraje preživlja na
svojem posestvu in v bližini Krke ali pa
si vzame čas za počasen tek ali vožnjo s
kolesom. Žal ji zmanjkuje časa za branje
knjig.
Življenjski moto Jadranke je: Vsaka stvar
se ti zgodi z razlogom. Včasih je kakšna
preizkušnja prevelika in pretežka in res
imaš na plečih preveliko breme. Ampak
na koncu se vse reši – tako ali drugače.
Suhokranjske poti so zanjo okno v svet
dogodkov v Suhi krajini. Članke je pisala
že prej, sedaj pa svojo vlogo jemlje še
resneje. Zdi se ji prav, da ima urednica
posluh za vse, ki bi radi pisali in objavljali.
Torej organizirajte dogodke in pišite
članke – verjame, da bomo s tem samo
izboljšali naše Poti.
Tamara Plot je preprosta, nasmejana,
optimistična, družabna, vztrajna, a ne
vsiljiva. Ne mara ogovarjanja, nesmiselnih
klepetov in izgubljanja časa. Je ponosna
mama dveh deklet. Za družino in najbližje
prijatelje bi naredila vse. Po izobrazbi je
računovodkinja in pomočnica vzgojiteljice, zaposlena pa je kot spremljevalka
fantku z motnjami avtističnega spektra.
Službo obožuje, vsak dan je drugačen,
pester in po svoje lep. Blizu so ji hribi,

Tamara Plot

Tjaša Primc

še posebno naš Sv. Peter, ki
ga je letos obiskala že več
kot 70-krat. Rada pomaga,
zato je postala prostovoljka
Območnega združenja Rdečega
križa Novo mesto. Sedaj je podpredsednica KORK Žužemberk
in članica Območnega odbora
OZ RK Novo mesto.

vlogo vidi v pisanju prispevkov
in s tem oblikovanju časopisa.

Tamarin moto je: Življenje je
prekratko, da bi se zbujala
z obžalovanjem. Imej rada
ljudi, ki so dobri s teboj, in
pozabi vse, ki niso. Ko se
življenje spremeni in postane
težje, spremeni sebe in postani
močnejša. Ne obžaluj, uči se. Ne
skrbi, sprejemaj. Ne pričakuj,
bodi hvaležna. Verjemi, vse se
zgodi z razlogom.

Tjaša Primc je mati, žena
in glasbenica. V vseh vlogah
neizmerno uživa in raste. V
vsak dan vstopi z novo energijo
in velikim nasmeškom. Naj
traja! Življenjski moto Tjaše je:
Bodi to, kar si, drugih je že tako
dovolj!

Ob misli na Suhokranjske poti se
ji naslikajo podobe naših lepih
krajev, Krke, hribov in dolin,
dogodkov in ljudi, ki jih povezuje naše glasilo. V uredništvu je
bila že v preteklem obdobju. Na
svoje članstvo je ponosna, svojo
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Njeno sporočilo je: Kadar je
življenje sladko, reci hvala in
proslavljaj. Kadar je grenko, reci
hvala in rasti. Uživajte življenje,
imejte se radi in ostanite
zdravi. Pa še naprej prebirajte
Suhokranjske poti!

Suhokranjske poti so za Tjašo
časopis raznolikih novic. Vlogo
članice uredniškega odbora vidi
predvsem v pisanju člankov z
območja Ajdovške planote ter
poročil s koncertov in drugih
glasbenih prireditev.
Njeno sporočilo je: Sodelujte pri
nastajanju Suhokranjskih poti,
saj je to časopis vseh nas!

SUHOKRANJSKE

POTI

julij 2020

Pravilno ravnanje s kosovnimi odpadki
Nekateri posamezniki malomarno odlagajo v naravo razne
gospodinjske aparate, pohištvo,
celo nevarne kemikalije, gradbene odpadke in vrsto drugih
odpadkov. Ti odpadki seveda
spadajo v zbirni center. Nikoli ne
puščajte kosovnih odpadkov v
okolju ali naravi! Ni razloga za to.
S tem povzročate veliko okoljsko
škodo, znižujete kakovost
bivanja in ustvarjate nepotrebne
dodatne stroške.
Kosovni odpadki so odpadki, ki zaradi
velikosti, oblike ali teže niso primerni
za odlaganje v zabojnikih, posodah ali
vrečah za odpadke. Zato jih moramo
odstraniti na urejen in učinkovit način.
Kosovne odpadke lahko občani sami
pripeljete in brezplačno oddate v zbirno
-reciklažnem centru. Za plačilo je mogoče

naročiti tudi dodaten kontejner
za kosovne odpadke.
Med kosovne odpadke spadajo:
 mali gospodinjski aparati in
bela tehnika,
 električna in elektronska
oprema,
 leseni odpadki,
 plastični odpadki,
 sanitarna oprema,
 vzmetnice,
 preproge,
 leseno, kovinsko ali
oblazinjeno pohištvo.
Med kosovne odpadke pa ne
spadajo gradbeni in nevarni
odpadki.
Kam gredo kosovni odpadki?
Kosovne odpadke pripeljemo
v zbirni center, kjer jih ročno
sortiramo. Ločimo elektronsko
opremo, leseno pohištvo,

železo, plastiko in druge
frakcije. Ločeno zbrane frakcije skladiščimo v namenskih
boksih. Ko zberemo ustrezno
količino posamezne frakcije,
jo predamo pooblaščenemu
prevzemniku.
Spomnimo, da so vsa gospodinjstva, ki so vključena
v sistem rednega odvoza
odpadkov, vključena tudi v
letni brezplačni odvoz kosovnih
odpadkov. Naročite kosovni
odvoz in se dogovorite o
datumu in uri odvoza na naši
recepciji. Pokličite 07 / 39 32
456 ali pišite na narocilo@
komunala-nm.si. Ne pozabite
ob naročilu dodati telefonske
številke, na katero vas lahko
pokličemo. Po prejetem naročilu vas pokličemo in se z vami
dogovorimo o dnevu odvoza.
Komunala Novo mesto

Preprečimo škodo zaradi lubadarja
Osmerozobi (veliki) smrekov
lubadar ali knaver je ena od vrst
lubadarjev in le ena od mnogih
žuželk, ki so prisotne na drevesih.
Je pa pri nas od vseh daleč
največji škodljivec. Smreka se ob
uspešnem napadu lubadarjev
posuši, s tem pa za lastnika gozda
nastane premoženjska škoda.

Lubadar začne leteti ali rojiti spomladi, ko je temperatura tri dni
zapored okoli 16 stopinj, lahko
že konec marca, po navadi pa v
aprilu. Takrat lubadar praviloma
napada podrta ali oslabljena
drevesa. Razvoj generacije traja
od 8 do 10 tednov, tako da prva
generacija roji v mesecu juniju in
druga v avgustu. Ob zelo toplem
poletju in jeseni lahko pride tudi
do tretje generacije. Ker samica
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lubadarja izleže v povprečju
80 jajčec, je škoda jeseni lahko
katastrofalna. Zato je treba
žarišča lubadarja odkriti čim bolj
zgodaj. Že od aprila naj lastnik
svoj gozd pregleda vsaka dva
tedna, da odkrije zgodnji napad,
ko je po navadi napadenih le
nekaj dreves.
Znaki spomladanskega napada
so smoljenje na deblu (slika 1),
osip iglic (slika 2) in črvina – prah

STROKOVNE SLUŽBE
na koreničniku (slika 3), ki pa ni tako izrazit
kot pri poletnem napadu, ki je močnejši.
Takrat se prah, ki ga lubadar izpodriva
iz luknjice in pada na koreničnik in liste
zeliščnega sloja, izrazito vidi in takšna
smreka je obsojena na propad, tudi če je
še čisto zelena. Ker lahko dež spere črvino,
je priporočljivo pregledovanje gozda nekaj
dni po dežju.
Lubadar prezimi v drevesih, v vejah po
sečnji, ki niso pravilno zložene v kupe, ali v
tleh. Drevesa, napadena v jeseni, so lahko
že mrtva, a ostanejo zelena še celo zimo in
se posušijo šele spomladi. Prepoznamo jih,
ko zelenim smrekam čez zimo odpada lubje, ker se ptiči prehranjujejo z lubadarjem.
Da preprečimo večjo škodo zaradi lubadarja, moramo zgodaj odkriti napadena
drevesa in jih nato čim prej posekati in
odpeljati iz gozda. Za ta namen revirni
gozdar izda sanitarno odločbo, imenovano
odločba C, za čimprejšnjo sanacijo žarišča.
Če dreves, napadenih z lubadarjem, lastnik
ne poseka v roku, ki je zapisan v odločbi,
mu gozdarski inšpektor naloži plačilo kazni
in dodaten kratki rok za posek. Če kljub

temu ne izvede sečnje, odločbo
izvrši druga oseba, kar pomeni,
da izbrani izvajalec poseka
drevje na stroške lastnika, les pa
se proda na dražbi.
Vrhove dreves in veje, napadene
z lubadarjem, je treba zažgati,
razen ko je zaradi požarne
ogroženosti razglašena prepoved
kurjenja v naravi. Ko kurimo
lesne ostanke, je treba ogenj
umakniti od zdravega drevja,
da ga ne prizadene vročina. V
vsakem primeru je pri kurjenju
potrebna previdnost. Prav tako
je primerna metoda sanacije
mletje sečnih ostankov v sekance
in odvoz. Uporaba fitofarmacevtskih sredstev je dovoljena le
izjemoma.
Kontrolno-lovne pasti, ki jih
postavljamo gozdarji (slika 4),
so namenjene ugotavljanju
velikosti populacije lubadarja,
in ne zatiranju. Velikost populacije ni stalna in močno niha

v nekajletnih intervalih. Med
sušami in ekstremno vročino
smreka oslabi in je zato dovzetnejša za napad lubadarja.
Vsakih nekaj let, še posebno
pa po vremenskih ujmah, kot
sta bila žledolom leta 2013 in
vetrolom leta 2017, se lubadar
prekomerno namnoži. Takrat
pride do napadov lubadarja na
velikih površinah. Posledica je
padec cene lesa, saj je ponudba
naenkrat večja od povpraševanja. Da bi se temu izognili, je
treba prepoznati napad, smreko
posekati in prodati, ko še ima lubje. Ko lubje odpade, je namreč
cena smreke pol nižja. Še boljše
pa je, če lastnik gozda poseka
zdravo smreko v obdobju, ko ima
dobro ceno.
Skrbno z gozdom, ki je naše
naravno bogastvo!
Aleksander Valenčič, vodja KE
Žužemberk

Čas poleganja mladičev srnjadi
V maju in juniju srne polegajo
mladiče, velikokrat na travnikih
v visoki travi, da so mladiči skriti.
Mladički so sami, srna jih obišče
le v času dojenja, potem pa jih
zopet zapusti.
Srne so torej z mladičem le v obdobju
hranjenja, potem pa so nekje v bližini.
Mladič ne oddaja vonja, tako da je
večinoma varen pred naravnimi sovražniki
(plenilci) in (potepuškimi) psi. Poleg tega
ga pred sovražniki varujeta tudi varovalna
obarvanost in pritajitveni nagon. Ko
gremo v naravo s psom, lahko zelo veliko
naredimo za varovanje srninih mladičev,
tako da imamo psa pod nadzorom in ga ne
pustimo prosto in nenadzorovano tekati
po naravi. Srninega mladiča se ne smemo
dotikati, predvsem pa ne z golo roko, saj s
tem na mladiča prenesemo svoj vonj. Srna

Pokošen srnin mladič ...

takega mladiča zaradi vonja po
človeku noče več sprejeti.
Dodatna nevarnost, ki v tem
času preti prostoživečim
živalim in seveda tudi srninim
mladičem, je košnja trave. V
zadnjih desetih letih je bilo v
Sloveniji po uradni statistiki, ki
zajema le evidentirane primere,
na leto pokošenih od 600 do
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1000 srninih mladičev, dejansko
število pa je nekajkrat višje. Da
ima divjad možnost umika pred
kosilnico, začnemo s košnjo na
sredini travnika in kosimo proti
robu. Če je potrebno, mladiča
odmaknemo s travnika, tako da
ga s pomočjo pokošenih šopov
trave prenesemo na varno.
Franc Jarc
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Tudi letos prežijo na nas klopi – male
živali, velika nevarnost
Za nami so meseci epidemije koronavirusa, ki nam je povzročila
nemalo težav in skrbi. Pa vendar
lahko rečemo, da smo uspešno
zajezili najhujše. Dejstvo je, da
bo potrebno še veliko časa, da se
bodo naša življenja vrnila v stare
tire, in koronavirus bo v našem
okolju ostal. Ob tem pa smo
malo pozabili na to, da so med
nami druge bakterije in virusi, ki
nam ob neprevidnosti še kako
krojijo zdravje.
Velika nevarnost, ki nam lahko za vedno
spremeni življenje, je klop, majhna, komaj
opazna žival, ki živi povsod (v gozdu, na
travnikih, v mestnih parkih, na vrtu …).
Običajno se zadržuje pri tleh, do višine
enega metra. Klop nas zazna s čutili, zleze
na naše telo in si poišče primerno mesto.
Najbolj mu ustrezajo lasišče, ušesa, vrat,
pazduha, roke, popek, dimlje, noge,
kolena, lahko pa se prisesa tudi kam
drugam.
Slovenija je v veliki meri pokrita z gozdovi
in travniki, kar jo uvršča v sam vrh endemičnega območja, saj za klopnim meningoencefalitisom vsako leto zboli več
deset, za lymsko boreliozo pa več tisoč
Slovencev. V zadnjih letih se poleg omenjenih okužb, ki jih prenaša klop, pojavlja
še sicer zelo redka okužba, imenovana
humana granulocitna anaplazmoza.
Lymska borelioza
Bolezen povzroči bakterija Borrelia
burgdorferi. Običajno poteka v treh fazah.
Od okužbe do prvih simptomov lahko
poteče od 3 do 32 dni. V prvi fazi se pojavi
značilna sprememba na koži – neboleča
rdečina, ki se širi navzven, na sredini
bledi in dobi obliko kolobarja. Kožna
sprememba je ena sama ali pa jih je več
na različnih delih telesa. Rdečina lahko

zbledi brez zdravljenja, vendar
okužba vseeno prodira dalje.
V drugi in tretji fazi bolezni
(lahko tudi več mesecev ali let
po okužbi) se pokažejo znaki
prizadetosti številnih organov
ali organskih sistemov: kože,
živčevja, sklepov, mišic, tudi
oči in srca. Boreliozo zdravimo
z antibiotiki. Pomembno jo
je zgodaj prepoznati, saj je
zdravljenje v prvi fazi praviloma
zelo učinkovito.
Klopni meningoencefalitis
Gre za virusno bolezen osrednjega živčevja, ki se na ljudi
prenese z vbodom okuženega
klopa, lahko pa tudi z uživanjem
nepasteriziranega mleka ali
mlečnih izdelkov okuženih
živali (ovc, koz, krav). Bolezen
običajno poteka v dveh fazah.
Prva faza nastopi v 7 do 14
dneh po vbodu klopa z neznačilno vročino, ki traja od 2 do
4 dni, z bolečinami v mišicah,
utrujenostjo in glavobolom.
Težave v nekaj dneh minejo,
sledi obdobje navideznega
izboljšanja, ki traja nekaj dni
do tri tedne. Druga faza bolezni
se kaže z visoko vročino in
močnim glavobolom, slabostjo,
bruhanjem, otrdelostjo vratu,
občutljivostjo na svetlobo,
tresenjem rok, jezika, težavami
z zbranostjo, lahko z motnjami
zavesti, ohromitvami udov
in/ali dihalnih mišic, redko
tudi s smrtjo. Bolezen lahko
pusti trajne posledice, kot so
glavobol, vrtoglavice, motnje
sluha, zmanjšana delovna
sposobnost, manjša sposobnost koncentracije, depresija
in motnje razpoloženja ter
ohromitve. Zdravila za bolezen
ni. Zdravljenje je omejeno
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le na lajšanje bolezenskih
znakov in podporno zdravljenje.
Najučinkovitejša zaščita pred
boleznijo je cepljenje, ki je
varno in učinkovito.
Kako se zaščitimo pred klopi
Nosimo oblačila svetlih barv, z
dolgimi rokavi in hlačnicami, da
prekrijemo večji del telesa.
Uporabimo repelente (pripravke, ki odganjajo klopa).
Po vrnitvi iz narave se temeljito
preglejmo, slecimo oblačila in
se, če je le mogoče, oprhajmo.
Prisesanega klopa čim prej
odstranimo, najlažje s koničasto
pinceto (če ga zatrgamo in
ostane rilček ali glavica v koži,
jo pustimo in opazujmo; ni
treba takoj k zdravniku).
Mesto vboda in celo telo opazujmo še nekaj tednov po ugrizu
klopa.
Cepimo se proti klopnemu
meningoencefalitisu. Osnovno
cepljenje obsega tri odmerke,
poživitveno cepljenje pa opravimo v tri- oziroma petletnih
intervalih.
Ostanimo v sožitju z naravo,
pojdimo ven, gibajmo se in uživajmo. Naj klopi ne postanejo
grožnja naši telesni dejavnosti.
Vendar bodimo dosledni in se
ustrezno zaščitimo pred klopi
in njihovimi posledicami, ki
nam lahko za vedno negativno
spremenijo življenje. Ostanimo
zdravi!
Mojca Kokove, dipl. med. sestra,
Zdravstveno-vzgojni center, ZD
Novo mesto
Vir: NIJZ.
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Prvi na obisku na programu
Radia Slovenije 1
Generalna skupščina Združenih
narodov je leta 2010 pravico do
vode opredelila kot temeljno človekovo pravico. Pred leti se je z
vpisom neodtujljive pravice do
vode v ustavo temu pridružila
tudi Slovenija.
Vseeno po državi še najdemo nekatera območja brez vzpostavljenega
vodovodnega sistema. Eno
izmed njih je Ajdovska planota v
občini Žužemberk, kjer več kot
šeststo prebivalcev še vedno
uporablja deževnico. O tem je
tekla razprava tudi v oddaji Prvi
na obisku na prvem programu
Radia Slovenija. Novinarja
Marko Rozman in Jože Žura sta
v oddaji gostila župana občine
Žužemberk Jožeta Papeža,
direktorja Komunale Novo
mesto Gregorja Klemenčiča
in predstavnika občinskega
sveta Darka Puclja. V razpravi so
omenili, da gre za zgodovinski
projekt na tem območju, toda
cena položnice za vodo bo ob
koncu projekta, kot vse kaže,
najdražja v državi. Kljub temu
bodo iskali načine, da bi znižali
strošek vode za občanke in
občane. Župan Papež je izpostavil, da upa na finančno pomoč
države pri zaključku projekta.
Nekateri uporabniki ajdovske
planote bi vodo morda lahko
iz vodovoda prejeli na začetku
letošnje jeseni. Celotnemu
pogovoru lahko prisluhnete na
strani radioprvi.rtvslo.si.
Marko Rozman
Foto: David Lap
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Policija opozarja
Na območju Občine Žužemberk
smo policisti s PP Dolenjske
Toplice v času od 1. 3. 2020
do 23. 6. 2020 obravnavali
33 kaznivih dejanj: 4 velike
tatvine (vlome), 8 tatvin, 4
grožnje, 9 kršitev nedotakljivosti stanovanja, 3 odvzeme
mladoletne osebe ter po eno
kaznivo dejanje nasilja v družini, krive ovadbe, poneverbe in
neupravičene uporabe tujega
premoženja, požiga in poškodovanja tuje stvari.
Kazniva dejanja so bila storjena v naseljih
Dvor, Plešivica, Veliki, Srednji in Mali
Lipovec, Brezova Reber, Lašče, Vrhovo
pri Žužemberku, Žužemberk, Prapreče
pri Žužemberku, Boršt pri Dvoru, Vrh pri
Križu, Drašča vas, Veliko Lipje in Podgozd.
Pri kaznivih dejanjih tatvin in velikih
tatvin so storilci ukradli moped, odpadni
material, ovce, pijačo, dele vozil, naravne
surovine – les, varovalno ograjo.

Poletje in čas dopustov
Letošnje dopustovanje bo za večino
od nas zaradi virusa COVID-19 verjetno
nekoliko drugačno, kot smo ga bili vajeni.
Ne glede na to, ali bomo dopustovali v
tujini ali v slovenskih letoviščih, poskrbimo najprej za zdravje in spoštujmo
navodila in predpise, ki so jih države
uvedle za preprečevanje širjenja virusa.
Poskrbimo, da se ne bomo okužili in da ne
bomo okužili drugih, saj morda sploh ne

vemo, da smo okuženi in v vlogi
prenašalca. Previdnost velja
še posebno v večjih turističnih
središčih, kjer se srečujemo s
turisti iz drugih držav in smo še
bolj izpostavljeni okužbi.

Na kopanju
Tudi Občina Žužemberk ima
nekaj urejenih kopališč, ki bodo
letos verjetno bolj obiskana
(Dvor, Stavča vas, Žužemberk,
Šmihel). Tisti, ki jih boste
obiskali in Krko izkoristili za
kopanje, poskrbite za svojo
varnost in se pred skakanjem v
vodo prepričajte o njeni globini
– ne skačite v vodo, če je motna
in ne vidite, kaj je spodaj.
Imejte na očeh svoje osebne
predmete, ki jih prinesete na
kopališče, ne puščajte jih brez
nadzora. Na kopališča namreč
prihajajo tudi storilci kaznivih
dejanj, a ne na dopust, temveč
na delo. Izkoristili bodo vsako
priložnost, da ukradejo denar,
mobilne telefone, torbice
in druge osebne predmete,
skratka vse, za kar bodo ocenili,
da jim lahko »pride prav«. Če
bodo našli ključe osebnega
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avtomobila, bodo zelo lahko
našli tudi vaše vozilo in se z njim
odpeljali.

Ko greste od doma
Ob odhodu od doma, tudi če le
za kratek čas, zaklenite vrata
(tudi garažna), zaprite okna,
vrednejših predmetov (orodja,
kosilnic, koles …) ne puščajte
pred hišo, pred odhodom jih
pospravite. Če se od doma
odpravljate za daljši čas, prosite
sosede, naj vsak dan pogledajo
okoli vaše hiše in vam praznijo
poštni nabiralnik. Če je nabiralnik poln pošte, je vsakemu
vlomilcu takoj jasno, da doma
že več dni ni nikogar in je hiša
prazna. Če ste s sosedi v zelo
dobrih odnosih in jim zaupate,
jim lahko pustite ključe svojega
doma, da vam zvečer pridejo

STROKOVNE SLUŽBE
jih zaznate, vsekakor o tem
nemudoma obvestite policijo
in povejte čim več podatkov
(lokacijo, kjer ste jih videli,
njihovo število, smer gibanja,
vedenje …).

prižgat luč ali televizijski sprejemnik, da
bo videti, kot da ste doma.

Ob meji
Morda ste opazili, da je pritisk migrantov
na slovensko mejo vedno večji in da
jih policisti že vsak dan obravnavamo
tudi na območju Občine Žužemberk. Če

Kljub virusu COVID-19 izkoristite
poletje čim bolje, a pri tem ne
pozabite na svojo varnost, na
varnost svojega premoženja,
predvsem pa na svoje zdravje.
Če opazite kaj sumljivega,
kar zmoti vaš mir in občutek
varnosti, na primer osebo ali vozilo, ki ne »paše« v vašo okolico,
si zapomnite podrobnosti,
zabeležite znamko in registrsko
številko ter nemudoma

obvestite PP Dolenjske Toplice
(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
varnostne probleme na območju lokalne skupnosti, želite
predlagati ukrepe ali dejavnosti
za izboljšanje varnosti v svojem
okolju ali ker želite neformalen
razgovor, lahko pišete na
elektronski naslov edvard.
kramar@policija.si.
Edvard Kramar,
vodja policijskega okoliša

ŽUŽEMBERK

Zahvala za
donacijo
Podjetje Keko – Oprema d.o.o. iz
Žužemberka nam je za potrebe zdravstva na območju Dolenjske podarilo
4600 mask FFP-2. Nekaj teh mask je
ostalo tudi v splošnih ambulantah v
Žužemberku. Donacija je prišla v prave
roke. Iskrena hvala!
Dr. Nataša Žagar Arkar

Družinska medicina Žagar, d.o.o.

Hvala!
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Nova lokacija Zavoda za gozdove Slovenije
Zavod za gozdove Slovenije ima
v Žužemberku pisarno na novi
lokaciji. Preselili smo se sicer že
na začetku leta, vendar je sledila
epidemija koronavirusa, ko smo
imeli spremenjen način dela in
nismo smeli sprejemati strank v
pisarni. Zato smo imeli uradno
otvoritev pisarne šele v juniju.
Nova lokacija krajevne enote Žužemberk
je nasproti prejšnje. Stara lokacija je bila
več let v občinski stavbi nad lokalom
Pino. Gozdarji smo bili na te prostore
navajeni, prav tako tudi lastniki gozdov,
ki prihajajo k nam zaradi gospodarjenja
s svojimi gozdovi. Občina Žužemberk je
prostore kljub starosti stavbe zgledno
vzdrževala in ogrevala, pred časom so bila
zamenjana tudi okna. Delovni pogoji so
bili dobri, za kar se Občini Žužemberk tudi
zahvaljujemo.
Pa vendar smo si ves čas po tihem želeli,
da bi dobili prostore v pritličju, ki bi bili
primernejši predvsem zaradi sprejema
strank, med katerimi so tudi starejši in
ljudje z omejenimi gibalnimi lastnostmi. Ker
pa mora biti pisarna v Žužemberku, dolgo
časa ni bilo možnosti za selitev.
Ko je Nova ljubljanska banka zaprla poslovalnico, smo na vodjo Območne enote Novo

mesto Antona Turka naslovili
prošnjo za premestitev. Čez nekaj
tednov smo tako postali najemniki prostora, ki ustreza našim
potrebam in lastnikom gozdov
omogoča prijazen dostop.
Vsi lastniki gozdov ste
vljudno vabljeni, da v zvezi s

svojimi željami glede upravljanja
z gozdom med uradnimi urami
pridete v našo novo pisarno,
kjer vas bomo prijazno sprejeli.
Seveda nas lahko tudi pokličete
na telefonsko številko 07 / 308 70
50. Informacije, ki jih potrebujete,
lahko dobite tudi na spletni strani
www.zgs.si.

Uradne ure revirnih gozdarjev KE Žužemberk na lokaciji
Grajski trg 7, Žužemberk:
Ponedeljek: 7.00–8.00 in 14.00–15.00
Torek: 7.00–8.00
Sreda: 7.00–8.00 in 14.00–15.00
Četrtek: 7.00–8.00
Petek: 7.00–8.00
Vaši gozdarji smo:
 Aleksander Valenčič, vodja KE Žužemberk,
 Rudi Omahen, namestnik vodje KE Žužemberk, revir Šmihel,
 Jože Boben, revir Hinje,
 Matjaž Longar, revir Ajdovec.
Lastniki gozdov, ki imate parcelo v revirjih Ambrus in Krka v
Občini Ivančna Gorica, se lahko oglasite med uradnimi urami v
revirni pisarni na naslovu Fužina 13, 1303 Zagradec, ali pokličete
na telefon 01 / 788 60 11. Tam sta vaša gozdarja:
 Aleksander Valenčič, revir Ambrus,
 Jože Primc, revir Krka.
Aleksander Valenčič, vodja KE Žužemberk
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9. maj, dan, ko so po Evropi
plapolale »zastave svobode«
Deveti maj v Evropi praznujemo kot dan
zmage zavezniških sil nad nacifašizmom
in kot dan konca druge svetovne vojne.
Ta dan so v Ljubljano vkorakale enote 29.
divizije in 7. korpusa slovenske partizanske vojske, osvobodile mesto in uradno se
je končala tudi vojna na slovenskih tleh.
To je dan, ko se spominjamo upora proti
okupatorju in junaškega boja slovenskih,
jugoslovanskih, italijanskih, ukrajinskih,
albanskih in neštetih drugih partizanov in
partizank. Spominjamo se vseh svobodomiselnih ljudi, ki so se borili v zavezniških
armadah ZDA, Združenega kraljestva,
Francije in Sovjetske zveze ter skupaj
osvobodili Evropo. Tudi zato lahko danes
živimo v svobodni, samostojni in demokratični Republiki Sloveniji. Ves napredni
svet spoštuje in ceni pomembni prispevek
slovenskih in jugoslovanskih partizanov

pod vodstvom maršala Tita h
končni zmagi nad nacizmom
in fašizmom. Na to smo lahko
ponosni.
Pri spomeniku na Cviblju
so se na dan zmage zbrali
predstavniki združenj borcev
iz Žužemberka, Novega mesta,
Straže, Uršnih sel in Grosuplja.
Prisotne je v nagovoru pozdravil
polkovnik v pokoju Janez
Butara. Poudaril je pomen
narodnoosvobodilnega boja na
slovenskih in jugoslovanskih
tleh. To ni bil ideološki boj, to
je bil boj za obstoj slovenskega
naroda. Je del zgodovine,
ki se je ne da zamolčati in
spreminjati. Deveti maj je in bo

ostal za vedno zapisan kot dan
zmage, ko so v Evropi plapolale
»zastave svobode«.
Darko Pucelj
Foto: Darko Pucelj

Otvoritev trgovine v Žužemberku
Kmetijska zadruga Trebnje
je v torek, 12. maja 2020,
v Žužemberku odprla nov,
sodoben trgovski center.
Razprostira se v dveh nadstropjih,
v vsakem je približno osemsto
kvadratnih metrov površin. Spodaj
je samopostrežna trgovina s skladiščem, zgoraj pa tehnična trgovina
in dnevni bar z veliko teraso s
pogledom na dolino Krke. Naložba je
skupaj z nakupom zemljišča vredna
približno 2,8 milijona evrov.
Kmetijska zadruga Trebnje je sicer
v Žužemberku prisotna že od leta
2001, doslej pa sta bili trgovini na
dveh lokacijah. Zaradi razpršenosti
ter težav s parkirišči in zastarelimi
objekti so v decembru 2019 začeli
gradnjo z željo, da bi vso ponudbo

združili na enem mestu. Uspelo
jim je v pičlih štirih mesecih.
Nekdanji direktor Ludvik
Jerman je ob tej priložnosti
povedal, da je to njihova
trideseta večja investicija v
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zadnjih štiriindvajsetih letih
in hkrati največja in najlepša,
skupna vrednost vseh investicij
v teh letih pa skoraj 20 milijonov
evrov. Brez teh investicij KZ
Trebnje po velikosti in kvaliteti
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ne bi bila tam, kjer je. Po prometu je
druga največja v Sloveniji, po obsegu
poslovanja s člani pa največja. Lani
je imela 47 milijonov evrov prihodkov. Ima 13 samopostrežnih trgovin,
12 tehničnih trgovin, 7 bifejev in
trgovino s tekstilom, za tem stoji
180 zaposlenih ter preko 740 članov
zadruge. Tudi odločitev za postavitev
tega trgovskega centra je bila zelo
premišljena, saj gre za nekaj manj
kot trimilijonsko naložbo.
Odprtja se je udeležil državni
sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo,
prehrano in gozdarstvo dr. Jože
Podgoršek. Gostje so bili tudi žužemberški župan Jože Papež, predsednik
upravnega odbora KZ Trebnje Anton
Strah, direktor Zadružne zveze
Slovenije Bogdan Štepec, predsednik
Zadružne zveze Slovenije Peter Vrisk
in drugi.
Jože Podgoršek je povedal, da
na ministrstvu z velikim zanosom
spremljajo zgodbe slovenskega
kmetijstva in da nam zadnji tedni
dokazujejo, da potrebujemo organizirane sisteme, ki znajo povezati
celotno verigo – kmete, živilsko-predelovalni sektor in trgovske verige
in ne nazadnje preko njih tudi nas
potrošnike. Ugotavljajo, da sistemi
tudi v teh kriznih časih delujejo,
in zato so veseli aktivnih zadrug
z velikim članstvom, ki jim uspe
povezati svoje člane v te verige.

Predsednik Zadružne zveze
Peter Vrisk je dejal, da se
je zadružništvo utrdilo in v
zadnjem času pridobilo pomen
v slovenskem prostoru. Zadruge
se niso umikale v mesta na
najuglednejše lokacije, ampak
so ostale na podeželju, obnavljale trgovine in odpirale nove.
Poudaril je, da so časi za kmetijstvo in zadružništvo relativno
težki, vendar je pomembno,
da dobička ne trošijo, temveč
delajo za svoje člane, krajane in
občane.
Novi direktor KZ Trebnje Stanko
Tomšič je vodenje prevzel
mesec pred otvoritvijo. Poudaril
je, da namen njihovih trgovin

nikakor ni samo iskanje zaslužka, ampak se želijo s ponudbo
čim bolj približati kupcem,
zato gradijo prodajalne in
trgovske centre tudi v manjših
krajih, ki so za velike trgovce
manj zanimivi. Se pa zavedajo,
da se morajo tudi kmetijske
zadruge prilagoditi trendom
in potrebam okolja, da bodo
lahko ostale konkurenčne ter
dolgoročno skrbele za podporo
kmetijstvu, pripomogle k
ohranjanju slovenskega
podeželja in predelavi lokalno
pridelane hrane. Izpostavil
je, da je pomembno tudi
sodelovati z okoljem, v katerem
delujejo, zato so podarili dva
bona v vrednosti tisoč evrov.
V imenu Prostovoljnega gasilskega društva Žužemberk je
bon prevzel predsednik Mihael
Filipič, v imenu Osnovne šole
Žužemberk pa ravnateljica Mira
Kovač.
Župan Jože Papež je povedal,
da je ponosen na vsako
pridobitev v občini. Hkrati je
zaposlenim zaželel prijetno delo
v novih prostorih, da bi bili vsak
dan nasmejani in da bi kupci
odhajali iz trgovine zadovoljni
in ne s pretanko denarnico.
Tamara Plot
Foto: Rok Nose, Dolenjski list
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Ljudska pesem v Suhi krajini
Vsak narod se določa s svojim jezikom,
kulturo in ozemljem. Naša, komaj 30 let
stara država Slovenija je bogata z vsem.
Živimo na enem najlepših delčkov Evrope.
V blagozvočnem slovenskem jeziku lahko
izrazimo najgloblja čustva in najlepša
doživetja v dvojini, ki jo poznajo le redki
narodi. Med kulturnimi zakladi, ki so naš
ponos in moč, so tudi ljudske pesmi.
Prav o njih želim napisati nekaj misli.
Razlogov za to je več. Ljudske pesmi počasi
izumirajo. Vse manj je priložnosti za skupno
petje. Starejši in najstarejši krajani odhajajo,
ne da bi prenesli bogastvo ljudskih pesmi na
mlade. Spodbudno pa je, da v podeželskih
okoljih delujejo pevske skupine, ki pojejo
predvsem ljudske pesmi domače pokrajine,
da imajo svoje mesto v nekaterih radijskih
in televizijskih oddajah, predvsem pa na
prireditvah v domači občini.
In kako živi ljudska pesem v Suhi krajini?
Prgišče bogastva ljudskega izročila, ki še živi
v spominih in izkušnjah že redkih posameznikov in posameznic, si zasluži načrtnih
zapisov in posnetkov, da bi oteli pozabi vsaj
nekaj tega, kar se je ohranilo v stoletjih razvoja, zastojev in težke zgodovine naše Suhe
krajine. Zapisano naj bo prva spodbuda v tej
smeri. Najprej pa nekaj o ljudski pesmi.

in ustvarjalci ljudskih pesmi so bili
potujoči pevci, godci, duhovniki,
učitelji, potujoči študentje, furmani, pa tudi predice, kosci in žanjice,
ki so jih ohranjali in širili po ustnem
izročilu, iz kraja v kraj. Pri tem so se
pesmi spreminjale. Tako so nastale
različne inačice ali variante.
Ljudska lirska pesem v Suhi
krajini
Ljudska lirska pesem je tista, ki
se poje, združuje torej besedilo
in napev. Ima značilen besedni
zaklad. Jezik je živa ljudska
govorica, preprosta, naravna,
jedrnata. Po vsebini poznamo
obredne in nabožne, ljubezenske,
šaljive in zbadljive, otroške in
pastirske ljudske pesmi ter pesmi
v zvezi s poklicem in z običaji. Naj
navedem nekaj znanih slovenskih
ljudskih pesmi, ki jih poznamo

tudi v Suho krajini: Barčica po
morju plava, Regiment po cesti
gre, Moj očka ima konjička dva,
Čuk se je oženil, Pleši, pleši črni
kos …
O ljudskih lirskih pesmih v Suhi
krajini ve marsikaj povedati
Slavka Legan – Jahčeva Slavka iz
Žužemberka, poznana številnim
kot dolgoletna zaslužna predsednica Društva kmečkih žena
Suhe krajine, pevka, napredna
in zavedna kmetica, kuharica
na številnih ohcetih, ljubiteljica
ročnih del, dobrotnica ljudi v
stiski in zgledna povezovalka
svoje velike družine.
Rodila se je 7. aprila 1935 v
Žužemberku, nad Miklavžem,
v družini z enajstimi otroki.
Oče Franc Gliha se je priženil
z levega brega Krke, iz Sirkove

Kako so nastale ljudske pesmi
Z izrazom ljudsko pesništvo poimenujemo
vse vrste besednih umetnin – pesmi, bajke,
pripovedke, pravljice, legende, basni,
pregovore in uganke. V celotnem ljudskem
ustvarjanju pomenijo posebno zvrst ljudske
umetnosti. V sivi davnini so prvotne pesmi
vsebovale le glasove in besede, ki jih je
proizvajal človek ob napornem delu – žetvi,
mlačvi, košnji. S ponavljanjem gibov in
glasov je zaznal ritem, razvilo se je petje, ki je
tudi lajšalo delo.
Ljudsko pesem je vselej ustvarjal nadarjen
človek iz ljudstva, ki je živel tesno povezan
s skupnostjo. Njegovo ime se ni ohranilo. V
pesmi ni izrazil le značilnosti, ki jih je opazil
pri raznovrstnem delu, marveč tudi svojo
občutljivo, preprosto umetniško nrav in
ljudske misli o vsakdanjem življenju, o delu,
ljubezni, smrti, trpljenju in veri. Ustvarjalke

Slavka Legan – Jahčeva Slavka

Slavkina mama Ivana Gliha

Pevska skupina Žitni klas, skrajno levo sestra Krista
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Po gorc je Jezus hodil
Po gorc je Jezus hodil, je sladko vince sejal,
vinograd blagoslovil, ko je pod trto spal.
Pa milo se razjoka čez nehvaležen svet
in trojne solze toči čez vinske trte cvet.
Te prve solze toči čez može in žene,
ker jim bo sladko vince pokvarilo srce.
Te druge solze toči čez lepi samski stan,
ker jim bo vince krivo premnogo dušnih ran.
Te tretje solze toči, ker videl je ljudi,
ki bodo vince pili, ga z grehom križali.
In z Jezusom razjoče tud vinska trta se,
solze se spremenijo v te vinske jagode.
A Jezus grozd poljubi in ga blagoslovi,
iz grozdja vino teče za sveto rešnjo kri.
Zdaj vince vir je sprave in božje milosti,
nobena sveta maša brez vinca prava ni.
Zatorej vince pijmo veselega srca,
nikdar ne pozabimo na solze Jezusa.

Popotnik pridem
Popotnik pridem čez goro,
od doma že sem vzel slovo
in kamor se oko ozre,
povsod se mi nov svet odpre.
Tud tukaj sonce gre okrog,
dolino vidim, hrib in log,
pa sonce naše bolj blešči
in hrib naš lepše zeleni.
Tud tu cveto cvetličice,
po njih šume čebelice,
pa naših rož je lepši cvet,
čebelic naših slajši med.
Dežela ljuba, kje ležiš,
ki jezik moj mi govoriš,
kjer znanci moji še žive,
prijatli moji v grobu spe.
Vzdihujem, vprašam vedno kje,
prijatli, k vam želi srce,
perut imeti si želim,
da k vam domov kot ptič zletim.
Povedala in zapisala
Slavka Legan
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hiše. V prvi svetovni vojni je bil
ranjen, zato je bil invalid. Imel
je čevljarsko obrt. Mama Ivana,
rekli so ji Johana, rojena Jakšič
leta 1898, mu je pomagala v
delavnici, obdelovala kmetijo in
skrbela za številno družino.
Jahčev dom stoji povsem
prenovljen na eni najlepših
točk desnega brega nad Krko. S
pogledom zajameš grad na pečini,
Krko s slapovi pod njim, most in
Loko, panoramo trga do Prapreč
in Cviblja z mogočno cerkvijo sv.
Mohorja in Fortunata. Slavka vsak
dan zajema moč iz te lepote, iz ljubezni do družine in ljudi, iz veselja
do dela, petja in globoke vere. Ima
štiri otroke, enajst vnukov in že
sedem pravnukov. Vse povezuje v
veliko družino, kjer res velja rek:
Vsi za enega, eden za vse.
Že kot majhna deklica je rada
pela. Najprej skupaj z mamo, ki
je znala veliko ljudskih pesmi,
tudi ponarodelih Slomškovih. Z
vaščani so peli ob raznih kmečkih
delih in obredih. Pri 14 letih je bila
vključena v cerkveni pevski zbor, ki
ga je ustanovil Vinko Šega, v šoli pa
jih je vodil učitelj Ivo Simčič. Pela
je drugi in tretji glas pri bogoslužjih
in na šolskih proslavah. Živo se
spominja, kako jo je prišel iskat
za nastop takratni upravitelj
Franc Mrvar. Skupaj z Marjanom
Smrketom sta na Prešernovi
proslavi zapela Od železne ceste,
in to v narodni noši. Prav kmalu
so jo zaradi lepega glasu povabili
med starejše korske pevke. Takrat
so na koru peli Marija Vehovec,
Mara Mrvar, Terezija Krese, Rezka
Krakar, Anica Zalašček, Cvetka
Zajec, Berta in Hinko Košiček,
Mirko Stupica, Ignac Orel in še kdo.
Na orgle je igrala Cvetina Globokar.
Slavka Legan je že 70 let zvesta
petju v cerkvi. V starejšem
pevskem zboru, ki ga zavzeto vodi
zborovodkinja Slavka Hrovat, je
njen glas nepogrešljiv.
Z ustanovitvijo Društva kmečkih
žena Suha krajina leta 1995 je

22

zaživela pevska skupina Žitni
klas. Vodila jo je sestra Krista
Povirk. Pele so cerkvene, ljudske
in umetne pesmi. Vaje so imele
najprej v domači cerkvi, nato pa pri
Kovačevih. Nastopale so na številnih prireditvah v domači občini in
drugod – v Straži, Kočevju, Ribnici,
Dobrepolju … Žitni klas, ki je bil
njihov simbol, je bogatil vsakoletno
razstavo suhokranjskih dobrot,
kmečke praznike, krvodajalska in
upokojenska srečanja. V njihovem
ubranem petju se je ohranila
marsikatera stara ljudska pesem.
Žitni klas je deloval petnajst let. V
njem so poleg Slavke Legan pele
Jožica Košiček, Ivanka Kovač,
Anica Mrvar, Slavka Hočevar,
Danica Hrovat, Liljana Hrovat,
Marjana Murn, Jelka Sadar, Marija
Mirtič, Ivanka Vavtar, Anica Jaklič,
Mateja Skobe, Ana Anita Kuhelj, dr.
Boža Kocutar in Slavka Hrovat, ki
je po smrti sestre Kriste prevzela
vodenje. In katere so njene najljubše pesmi? Polje, kdo bo tebe ljubil,
Ko zarja zlati nam gore, Glejte, že
sonce zahaja, Kaj ti je, deklica, Oh,
kako je dolga dolga pot …
V njenem spominu jih je res
veliko. Nekatere je zapisala. Še
vedno rada zapoje. Vesela je
najmlajše vnukinje Nežke, ki ima
lep glas. Čeprav stopa že v deveto
desetletje, je prava zakladnica
spominov na ljudi, dogodke, na
zgodovino družin. Ob marsičem
lepem in veselem je doživela tudi
mnogo hudega. A o tem tu ne
bom pisala.
Izmed številnih ljudskih pesmi,
ki jih je zapisala, sem izbrala tri:
Po gorc je Jezus hodil, Popotnik
pridem in Sirota kmet.
Naj se še dolgo sliši njen glas.
In še pobuda. Potrebujemo nov
Žitni klas in mlade raziskovalce,
ki bi popisali in posneli ljudske
pesmi v Suhi krajini. To bi lahko
bila zanimiva tema za seminarske
naloge suhokranjskih dijakov in
dijakinj.
Mag. Jelka Mrvar
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Na Loki v Žužemberku bo poletje živahno
Občina je letos objavila javno
namero o sklenitvi neposredne
pogodbe za uporabo dela tega
zemljišča za izvajanje gostinske
dejavnosti v turistični sezoni,
od 1. junija do 30. septembra. Z
najboljšo, zanimivo in raznovrstno turistično ponudbo je bila
izbrana samostojna podjetnica
Urša Žakelj. Ob začetku začasnega obratovanja se je zbrala
velika množica obiskovalcev, ki
so bili z objektom in ambientom
izredno zadovoljni.
Živahni utrip začetka obratovanja Pr belou(r)ški

Loka ob Krki je zaradi izjemne
lokacije privlačen turistični cilj,
ki navdušuje mnogo obiskovalcev in turistov.
Loka je v lasti Občine Žužemberk. Že
tretje leto poteka postopek sprejemanja
občinskega podrobnega prostorskega
načrta za športno-rekreacijski turistični
park, v skladu s katerim bo urejen celotni
kompleks. Loka je opredeljena tudi

kot naravno kopališče, kjer
Agencija RS za okolje v poletnih
mesecih redno preverja
kakovost kopalne vode in o tem
obvešča javnost. Ker je Občina
Žužemberk ustanovna članica
Mreže postajališč za avtodome,
je na Loki mogoče do treh dni
parkirati avtodom.
Domača športna društva
imajo na Loki urejena igrišča za
nogomet in odbojko na mivki.

Mladi podjetnici iz Žužemberka
želimo, da bi bila turistična
sezona sončna in poslovno
uspešna. Z aktivnim delovanjem mladih se tudi pri nas
izboljšuje turistična ponudba.
To pa je še posebno pomembno
v letošnjem letu, ki ga je tako
močno zaznamovala epidemija
novega koronavirusa COVID-19.
Upamo, da bomo Slovenci in
slovenski državljani čim več
dopustovali doma – v Sloveniji.
VladiMir
Foto: VladiMir

Odbojkarski klub v državni odbojkarski
ligi 1. B (DOL)
Člani Odbojkarskega kluba Žužemberk
(ekipa KEKO Oprema Žužemberk) smo v
sezoni 2019/2020 kot že toliko let nastopali
v 2. DOL. Tik pred koncem sezone nam jo
je zagodel koronavirus in tekmovanje se
je nepričakovano končalo. Sezono smo po
administrativni odločitvi Odbojkarske zveze
Slovenije zaključili na šestem mestu. Igrali
smo dobro, lahko bi tudi boljše, pa vseeno
smo zadovoljni z izkupičkom.
Šesto mesto in uvrstitev v državno
odbojkarsko ligo 1. B je nad pričakovanji.
Ta uvrstitev za nas ni majhen uspeh! Pred
dobrimi dvajsetimi leti smo bili dve sezoni
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in pol v 1. DOL, potem pa se nam v prvo ligo
ni več uspelo uvrstiti. Sedaj smo spet skoraj
med elito. K temu uspehu so pripomogli
Žiga Vidmar, Sašo Smrke, Štefan in Mohor
Travnik, Tomaž Pucelj, Nejc Suhadolnik,
Gašper Longar, Jure Legan in Blaž Zupančič
(vsi iz Žužemberka), Primož Vidmar (Lašče),
Matic Novak (Gradenc), Jaka Petković (Novo
mesto), Tim Legan (Dvor), Jure Kocjančič
(Trebča vas) in še bi lahko našteval.
To je moštvo iz Suhe Krajine, pokrajine, ki
je ne najdeš na zemljevidu razvitih območij,
turističnih kartah, kartah industrijsko
razvitih območij ali urbanih okolij. Na
zemljevidu smo, kot kaže, zaradi verodostojnosti kartografov pa tudi zaradi potrebe
popotnikov, da v dolini Krke ne zaidejo in
najdejo pot v turistične obmorske kraje,
kjer je raj. Iz teh »zakotnih« krajev izhajamo
odbojkarji Žužemberka, ki se borimo za
svoje ime, ki se hočemo uveljaviti tudi kot
športniki z znanjem in voljo. To voljo smo
imeli, ko smo bili še otroci, ko nas je vodil
Peter Štor, in sedaj, ko se trgamo za ta

šport. Nekaj zanesenjakov, kot
so Bojan Brulec, David Obrstar in
Peter Longar, se bori in poskuša
delati po najboljših močeh.
Nekaterim zanesenjakom, kot sta
bila Zdravko in Jure, je žal pošla
življenjska moč. Močno ju pogrešamo. Pa ne gre samo za voljo, gre

tudi za znanje, ki ga imamo, vsaj,
kar se odbojke tiče. Znali smo in
znamo. Upam, da bomo v sezoni
2020/2021 uspešno nadaljevali
delo in se veselili novih uspehov!
Žužemberk!
Tom Pečar,
trener OK Žužemberk

Spomin na narodnoosvobodilni boj ne
bo utonil v pozabo
Občinska organizacija Zveze
združenj borcev za vrednote NOB
Žužemberk bo imela v naslednjih
štirih letih novo vodstvo. Člani so za
predsednika občinske organizacije
potrdili tovariša Darka Puclja, za
tajnika tovariša Albina Ljuba Jarca
in za blagajničarko tovarišico Frido
Černač.
Naša nepolitična organizacija
združuje in povezuje vse, ki želimo
ohraniti spomin na dogodke iz naše
polpretekle zgodovine. Upor proti
okupatorju med drugo svetovno
vojno je s krvjo in žrtvami med
borci NOB in civilnim prebivalstvom
začrtal pot k samostojni in demokratični Republiki Sloveniji.
Novo izvoljeni predsednik se je za
opravljeno preteklo delo zahvalil
tovarišu Leopoldu Suhorepcu kot
dosedanjemu predsedniku ter

vsem drugim članom in članicam organizacije za njihovo
požrtvovalno in prostovoljno
delo. V štiriletnem mandatu si
bo novo vodstvo prizadevalo
vključiti v organizacijo nove
člane, predvsem mlade, da bi
ti tudi v bodoče ohranjali in
nadaljevali tradicijo spomina na
drugo svetovno vojno, v kateri
si je slovenski narod izboril
svoj obstoj in uresničil besede
Primoža Trubarja – »Stati inu
obstati«.
Naša želja je, da bi spomenik na
Cviblju dobil status spomenika
državnega pomena; da bi na novih spominskih ploščah vklesali
imena in priimke padlih borcev
in umrlih civilistov, katerih
imena se še vedno odkrivajo v
zgodovinskih arhivih; in da bi se
pri spomeniku uredil spominski
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park s panoji, na katerih bosta
predstavljena zgodovinski boj in
dogajanje med drugo svetovno
vojno na območju Suhe krajine.
V pripravi je projekt tematske
peš in kolesarske krožne poti
»Po poteh spomenikov NOB«,
v katerega bi bili kot partnerji
vključeni Občina Žužemberk,
Zavod za varstvo kulturne dediščine Novo mesto in Občinska
organizacija Zveze združenj
borcev za vrednote NOB
Žužemberk. Posebna pozornost
bo namenjena prepoznavnosti
in večji udeležbi na vsakoletnih
komemoracijah pri spomeniku
na Cviblju – ob dnevu mrtvih
in ob praznovanju 9. maja, ki
ga vsa Evropa obeležuje kot
dan zmage nad nacizmom in
fašizmom. Tako kot vsa leta
doslej bomo poskrbeli za
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vzdrževanje spomenikov NOB v naši
občini. V Parku vojaške zgodovine v
Pivki si bomo ogledali razstavljeno
orožje, v jesenskih mesecih pa se
bomo družili na skupnem srečanju.
Ob tej priložnosti vabim vse, ki ste
svobodomiselni, cenite in spoštujete
vrednote narodnoosvobodilnega
boja, da se nam pridružite in
postanete naš član. Za informacije
pokličite na 041 777 376.
Darko Pucelj
Foto: Darko Pucelj

Nova streha na lovskem domu v
Žužemberku
Lovska družina Plešivica Žužemberk
vsako leto opravi dela na lovskih kočah na
Plešivici in Komanci, hladilnici, strelišču,
lovskih opazovalnicah, oborah in lovskem
domu ter drugih lovskih objektih, ki so v
lasti Lovske družine Plešivica Žužemberk. To
so običajno manjša vzdrževalna dela, ki jih
člani opravimo prostovoljno. Vsa zidarska
dela, dela na vodovodu, elektriki, strehah
in drugo člani lovske družine postorijo na
skupnih delovnih akcijah, po potrebi pa
tudi individualno. Od časa do časa pa so
potrebne tudi večje rekonstrukcije objektov.
Tako smo v preteklosti prekrili streho koče
na Komanci in koče Plešivica ter nadstrešek
na Plešivici, postavili in pokrili objekt
»jurček« na Komanci, obnovili in prekrili
pomožni objekt na Komanci, objekt na
strelišču, prekrili hladilnico v Žužemberku.
Odkar je lovska družina večinski solastnik
stavbe na Grajskem trgu 29, pa tudi upravlja
stavbo in skrbi za redno vzdrževanje, tako
da je pred skoraj tridesetimi leti delno
obnovila streho, pred nekaj leti pa na strehi
opravila še manjša popravila. Vsa ta dela
so opravljena kot prostovoljno delo članov
društva ter financirana iz lastnih sredstev in
prostovoljnih prispevkov članov.
V letu 2019 je prišla na vrsto temeljita
prenova strehe na lovskem domu v
Žužemberku, kjer se nahajajo tudi prostori
Pošte in Telekoma Slovenije. V stavbi na
Grajskem trgu 29 je bila pred drugo svetovno
vojno znana trška gostilna, ki jo je odlično

vodila družina Pehani, nazadnje
Albin Pehani. V njej se je v tem
obdobju nahajala tudi čitalnica. Po
drugi svetovni vojni je bila v njej
prodajalna trgovskega podjetja
Dolenjka. Po selitvi trgovine v
prostore nekdanje Iskre so stavbo
kupile Lovska družina Plešivica
Žužemberk, Pošta in Telekom
Slovenije, ki so od takrat solastnice
stavbe. Stavba je danes sestavni
del zaščitenega trškega jedra.
Ker je stavba kulturnozgodovinsko zaščitena, je bilo treba
streho prekriti v skladu z navodili
Zavoda za kulturno dediščino.
Dela na stavbi je kot večinska
lastnica vodila in nadzirala
Lovska družina v dogovoru s

solastnicama. Na stavbi so bili
zamenjan dotrajani les, položena
folija ter zamenjana kritina. Na
novo so bile narejene obrobe
na strehi in dimnikih, oboji in
žlebovi. Plačilo so solastnice
izvajalcu poravnale v skladu s
solastniškim deležem.
Pomembno je, da danes stavba
solastnicam omogoča opravljanje dela v skladu z njihovim
poslanstvom in da je v korist
lastnikom in občanom. Lastniki
smo prepričano, da stavba z novo
streho ni v ponos samo lovski
družini in solastnikom, ampak
celemu trgu oziroma kraju.
Franc Jarc

Stavba z novo streho na Grajskem trgu 29 v Žužemberku
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Ostal je le še napis
Na steni stavbe, nekoč grajske kašče in
potem telovadnice, v kateri smo generacije osnovnošolskih otrok obiskovale
športno vzgojo; na steni stavbe, v kateri je
bila učilnica, v kateri sem se učil poštevanke; na steni stavbe, v kateri smo kot
otroci prvič lahko gledali televizijo; na steni stavbe sredi našega »placa«, v kateri so
bili sedež Kmetijske zadruge Suha krajina
ter trgovina in piškotarna – je ostal samo
še napis: Kmetijska zadruga Žužemberk.
Ko se pripelješ v Žužemberk, se ti odpre
pogled na trg, na grad, vodnjak in hiše,
stisnjene druga ob drugi ob ozki cesti – kot
pogled z okna, od koder se ti razkrijeta vsa
lepota in duša kraja, ki je nikoli ne pozabiš.
Pred kratkim se je trgovina iz stavbe
sredi trga preselila na novo lokacijo.
Na obrobje kraja, kjer je več parkirnih
mest, kjer je zrasla večja trgovina in bo
večja izbira blaga. Res je. Več bo vsega.
Na stavbi sredi trga pa bo kot spomin na
neke nekdanje čase ostal samo še napis:
Kmetijska zadruga Žužemberk.
V obdobju »razcveta« Žužemberka in
območja sedanje Občine Žužemberk so se
naši kraji ponašali z obratom Iskre, v katerem je bilo skoraj šeststo zaposlenih. Imeli
smo manjši obrat Iskre v Žvirčah. Imeli
smo Kmetijsko zadrugo Žužemberk, ki je
zaposlovala skoraj sto ljudi, s trgovinami
v Žužemberku, na Dvoru, v Ajdovcu in
Hinjah. Imela je tudi gostinsko dejavnost
na vseh teh lokacijah, naj tu omenim
samo lokal pri trgovini na Dvoru, ki so ga
domačini poimenovali »Bufet«, ter znamenito gostilno »Pod lipo« v Žužemberku.
Pri delovanju Kmetijske zadruge ne
smemo mimo njene osnovne dejavnosti,
ki jo je opravljala za prebivalstvo sedanje

Občine Žužemberk – predvsem
pospeševanje kmetijstva,
svetovanje kmetom, odkup
različnih pridelkov, živali, mleka
… Imeli smo Gradbenik, ki je s
svojo skupino delavcev izvajal
gradbena dela po Dolenjski in
še kje. Imeli smo peskokopa na
Kleku in Pajčni, kjer se je v času
Krajevne skupnosti Žužemberk
kopal pesek, izkupiček pa se
je vlagal v razvoj naših krajev.
Krajevna skupnost Žužemberk
je s svojo gradbeno skupino
pod strokovnim vodstvom
Komunale Novo mesto ter
s sodelovanjem občanov in
mladinskih delovnih brigad
zgradila vodovod. Vasi so dobile
prve telefonske povezave, nove
prometne povezave z na
novo zgrajenimi asfaltiranimi
cestami, večji kraji v občini so
dobili nove zazidalne cone,
kjer so si družine lahko zgradile
dom. Imeli smo ERGO, obrat
Novolesa na Dvoru. Imeli smo
trgovini Dolenjke in potem
Mercatorja. Imeli smo banko
in imeli smo pošto na Dvoru
in v Hinjah. Krajevni urad v
Žužemberku je bil odprt vse dni
v tednu in en dan v Hinjah. Imeli
smo kino dvorano. Imeli smo.
Če se ozrem samo na obdobje
zadnjih trideset let, bi lahko
rekel, da se je v naših krajih čas
ustavil. Sprašujem se, zakaj ni
bilo v tem obdobju odprtih več
novih delovnih mest. Zakaj so
industrijsko-obrtne cone še
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vedno večji del prazne? Zakaj
smo med zadnjimi večjimi
kraji dobili sodoben trgovski
objekt? Zakaj še vedno nimamo
kulturne dvorane? Zakaj eden
najlepših gradov v Sloveniji še
vedno ni obnovljen v celoti in je
brez vsebin, ki bi bile privlačne
za turiste? Zakaj še vedno nimamo strategije razvoja občine?
Zakaj se razvoju turizma kot
pomembni gospodarski panogi
posveča premalo pozornosti?
Zakaj loka pod gradom, kot
eden najlepših kotičkov ob
Krki, še vedno nima urejenega
prostora za avtodome in
kampiranje, nima električnih
priključkov, tekoče vode in prh?
Zakaj lahko samo še pri nas v
poletnih mesecih turisti ob Krki
parkirajo brezplačno in nam
za sabo puščajo samo smeti?
Zakaj – zakaj?
»Plac« je po preselitvi trgovine
zlasti v popoldanskem času
pust in prazen. Parkirane
avtomobile bi lahko preštel na
prste ene roke. Ni več ljudi, ki
bi hiteli v trgovino po nakupih
in se ustavili na kavi ali pijači v
bližnjem lokalu ter poklepetali
s prijatelji in znanci. »Plac« ni
več tisti »plac«, ki je kraju dajal
življenjski utrip in dušo. Čas pa
nezadržno teče naprej.
Darko Pucelj

ŽUŽEMBERK

Zdaj je čas zate, moja Slovenija in
moja Suha krajina
Slovenska turistična organizacija
(STO) je s partnerji, kot so turistično gospodarstvo, destinacije,
ključne institucije slovenskega
turizma, produktna združenja,
ambasadorji in vplivni posamezniki, mediji ter druge institucije, začela kampanjo »ZDAJ JE
ČAS. Moja Slovenija«, v sklopu
katere prebivalstvo naše dežele
vabi h krajšemu ali daljšemu
oddihu v Sloveniji, k odkrivanju
doživetij in delitev le-teh s
ključnikom #mojaslovenija.
Za spodbujanje domačih gostov k počitnikovanju doma je ključno zagotoviti varno
in hkrati kakovostno izkušnjo v trajnostni

destinaciji, ki jo Slovenija
gostom lahko ponudi, kar so
izpostavila tudi spletna srečanja
slovenskega turizma v organizaciji STO »Slovenski turizem med
in po Covid-19«.
Kampanja poteka v sodelovanju s številnimi institucijami slovenskega turizma: s
Turistično-gostinsko zbornico,
Sekcijo za gostinstvo in
turizem pri Obrtni zbornici,
Turistično zvezo, Skupnostjo
slovenskih naravnih zdravilišč, Kongresnim uradom,
Združenjem Slovenia Outdoor,
Združenjem turističnih kmetij, Združenjem turističnih
agencij, Združenjem turističnih vodnikov, Združenjem
zgodovinskih mest, vodilnimi

27

slovenskimi turističnimi
destinacijami, Planinsko
zvezo ter številnimi drugi
akterji slovenskega turizma.
Namen kampanje je spodbuditi
prebivalstvo k dopustovanju
doma, raziskovanju Slovenije in
deljenju svojih doživetij.
Zdaj je čas tudi za nas, da domači
gostje spoznajo Suho krajino,
skrivnostno, a čarobno pokrajino, razpeto po obeh bregovih
zgornje doline Krke, z neverjetno
naravno, izjemno kulturno in
zanimivo nesnovno dediščino.
Zato je zdaj čas, da v Suhi krajini
teče čas – tudi za nas!
VladiMir
Vir:
https://www.slovenia.info/sl.
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Ne cenejše, občina plačuje dražje ogrevanje
Pojasnilo k članku »Energetska sanacija v Občini Loški Potok«
Spoštovana gospa Marija Breceljnik, bivša
ravnateljica OŠ Prevole! Z vsebino prispevka, ki ste ga objavili v Suhokranjskih
poteh z naslovom: »Pojasnilo k članku
'Energetska sanacija v Občini Loški
Potok'« (Suhokranjske poti, pomlad 2020,
stran 26), se v delu, ki se nanaša na ceno
ogrevanja prostorov šole v Prevolah, nikakor ne morem strinjati. Dopisa, ki ste mi
ju kot občinskemu svetniku poslali v letu
2017 še v času vašega ravnateljevanja,
dokazujeta ravno nasprotno. Upošteval
sem podatke o stroških za ogrevanje šole
na kurilno olje v letih 2010, 2011, 2013 in
za ogrevanje na lesne sekance v letih 2015
in 2016.
V povprečju dveh let je bil letni strošek
ogrevanja na lesne sekance 19.750 evra
in torej povprečno 3.577,25 evra višji kot
pred tem povprečno triletno ogrevanje OŠ
Prevole na kurilno olje. Koncesija je bila
zasebniku podeljena za 15 let, kar pomeni, da bi bilo ogrevanje na lesne sekance
53.658,75 evra dražje, kot če bi se šola
ogrevala na kurilno olje (če bi vse ostalo,
tako kot je). In še nekaj je pomembno
vedeti. Variabilni stroški je strošek za
lesne sekance, ki zgorijo v peči. Večji so
fiksni stroški. To so stroški, ki jih mesečno
zaračuna izvajalec ogrevanja in jih plača
občina. Ti znašajo letno 14.640 evrov, kar
v 15 letih pomeni 219.600 evrov. Od tega
zneska je treba odšteti strošek opreme
kurilnice, ki jo je vgradil izvajalec ogrevanja (ta podatek mi ni znan).
Kako pa je s stroški ogrevanja v OŠ
Žužemberk? Podatki, ki sem jih dobil od
šole, razkrijejo, da je bilo v letih 2014,
2015 in 2016 ogrevanje na lesne sekance v
OŠ Žužemberk na letni ravni v povprečju
22.555,48 evra dražje, kot je bil v letih
2010, 2011 in 2012 povprečni letni strošek
ogrevanja na kurilno olje. V 15 letih je to
338.3322,20 evra. V 15 letih bo šola – in
šoli občina – koncesionarju za fiksne
stroške plačala 299.449,20 evra. Če od
tega zneska kot amortizacijo odštejem
celotni znesek okrog 120.000 evrov,
kolikor naj bi stala oprema kotlovnice, ki

jo je vgradil izvajalec ogrevanja,
ostane koncesionarju od fiksnih
stroškov 179.449,20 evra ali
14.954,41 evra na leto. Za ta denar je v upoštevanem obdobju
zasebnik trikrat letno pregledal
stanje kotlovnice, serviser pa je
dvakrat letno pregledal stanje
opreme. Za delovanje in nadzor
kurilnega sistema skrbi šolski
hišnik. To pokažejo izračun in
podatki, ki sem jih dobil od OŠ
Žužemberk.
V mandatu 2010–2014 je Občina
Žužemberk kljub nasprotovanju
opozicije podelila zasebnima
družbama koncesijo za ogrevanje prostorov obeh osnovnih šol
za obdobje 15 let. Opozicija je
županovemu predlogu nasprotovala, ker bi se lahko Občina
Žužemberk prijavila na javni
razpis za energetsko sanacijo
stavb obeh šol. Z nepovratnimi
evropskimi sredstvi v višini
85 % vrednosti investicije,
manjkajočih 15 % bi prispevali
država in občina, bi lahko sama
uredila kotlovnici za ogrevanje
na lesno biomaso. Občina ne bi
prispevala niti centa. Odpadli
bi tudi fiksni stroški, ki jih sedaj
zaračunavata oba izvajalca
ogrevanja. To bi pri ogrevanju
obeh šol za občino pomenilo
519.049,20 evra prihranka v 15
letih, šoli pa bi se tako kot sedaj
ogrevali na lesne sekance (če bi
15 let ostalo vse tako, kot je bilo
v upoštevanem obdobju).
Občinski svetnik Franc Jarc
je na sejo, na kateri je bil
obravnavan odlok o podelitvi
koncesije za ogrevanje šol na
lesno biomaso, prinesel celo
tiskan izvod razpisne dokumentacije, ki bi ga morala občina
samo izpolniti in se prijaviti na
razpis ministrstva. Dobila bi
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nepovratna sredstva za toplotno izolacijo stavb, zamenjala bi
se okna, zamenjala bi se kritina
in izolirala streha, uvedlo bi se
ogrevanje na lesno biomaso.
Velik del občin v naši bližnji in
daljni okolici je to izkoristilo
in energetsko saniralo večino
javnih objektov v svoji lasti.
Kaj pa mi? Predlog bivšega
župana je bil, da za ogrevanje
prostorov šol poskrbita zasebnika, ki se jima podeli koncesija.
Tak predlog ste podprli člani
takratne vladajoče koalicije, ki
ste sedeli v občinskem svetu,
tudi vi, gospa Breceljnik. Treba
je jasno povedati, da je bilo šest
občinskih svetnikov iz takratne
opozicije odločno proti. Vedeli
so, zakaj, in izkazalo se je, da
so imeli prav. Obveljali so za
zaviralce razvoja, v resnici pa so
želeli in delali v dobro občank in
občanov ter občine.
Nikoli ne bi bil tako naiven, da
bi verjel besedam, izrečenim na
seji občinskega sveta, da bosta
oba izvajalca na svoje stroške
kupila opremo za obe kotlovnici in da ju bosta po 15 letih
brezplačno predala šolama. Za
njiju je to samo posel kot vsak
drugi, s katerim bosta dobro
zaslužila. Danes ni nič zastonj
in verjetno nihče nima tako
rad naše občine, da bi ji kupil
opremo v kotlovnici in jo potem
po 15 letih »šenkal«, če povem
po domače. In kaj bosta po
petnajstih letih zasebni družbi
brezplačno predali v upravljanje
šolama in Občini Žužemberk?
Opremo v kotlovnici, ki bo
verjetno v celoti amortizirana
in bo njena knjigovodska
vrednost blizu 0,00 evrov. In po
15 letih obratovanja bo po vsej
verjetnosti treba v kotlovnici

HINJE
tudi kaj zamenjati in postoriti na
vzdrževanju. To pa potem ne bo
več zastonj.
To so dejstva. Ne 15 % cenejše,
kot so obljubljali – ogrevanje
obeh šol na lesne sekance je po
izkazanih stroških občutno dražje,
kot je bilo pred tem ogrevanje na
kurilno olje. Zame je to tipičen in

nedopusten primer negospodarnega ravnanja z občinskim denarjem. Namesto da gre denar v
zasebne žepe, bi se lahko porabil v
korist in dobro vseh naših občank
in občanov. In cena kurilnega olja
strmo pada. Kaj pa cena lesnih
sekancev? Pada tudi ta ali ostaja
enaka?

P. S.: Pa brez zamere. Sedaj že bivši
ravnateljici verjetno nista imeli
vpliva na oblikovanje predloga,
kako in kdo bo izvajal ogrevanje
šol. Imeli pa sta možnost sodelovati pri odločitvi o načinu ogrevanja,
ki jo je sprejel občinski svet. Obe
sta kot takratni občinski svetnici
dvignili roki ZA.
Darko Pucelj, občinski svetnik

Šola na daljavo – Osnovna šola Prevole
Za nami je obdobje, ki si
ga niti v sanjah nihče na
svetu ne bi mogel zamisliti.
Občutili smo popolno nemoč v odnosu do višje sile
– narave. Vse nas je vrglo v
drugačne razmere, drugačen način dela, drugačno
razmišljanje.
Tako učenci kot učiteljice smo
se čez noč znašli v nenavadnem
načinu šolskega dela, v katerega

Narava proti koroni
Korona nas je popolnoma presenetila. Oddaljeni smo drug od
drugega kot že dolgo ne, nosimo
maske, nase pazimo še bolj kot običajno. Za vse veljajo stroga pravila,
celo za obisk trgovine. Zaprle so
se službe, šole, vrtci, večina javnih
ustanov, tudi tovarne. Nehali smo
toliko hoditi okrog, ukinjen je
javni promet, zmanjšano je število
letalskih poletov ... Vse to pomeni,
da je v zadnjih nekaj tednih tudi
drastično upadla količina izpušnih
plinov, ki jih vsak dan proizvedemo
in spustimo v ozračje. Te novice so
zelo dobre za nas, saj to pomeni
manjšo onesnaženost v zraku
in s tem našega okolja, a kaj je
dejansko povzročilo tako nenadno

smo nehote močno potegnili tudi
starše. Mnogi se jezijo na šolstvo,
na učitelje, zaradi stresa tudi sami
nase. A nihče ni kriv za nastalo
situacijo, vsi smo se morali znajti,
vsak na svoj način, in verjemite, da
nikomur ni bilo lahko: ne učencem
in učenkam, ki so se borili z računalnikom in bili nanj dobesedno
privezani, če so imeli srečo in so
naprave delale; ne staršem, ki so
morali delati z otroki in opravljati
še svojo službo preko interneta;
ne nam učiteljicam in učiteljem, ki
smo razlagali in učili preko spletnih

učilnic, s katerimi smo se prvič
srečali. Močno upam, da bomo
zdržali še teh nekaj tednov, saj
smo se malo kar navadili, in še bolj
upam, da se v taki situaciji nikoli
več ne bomo znašli.

zmanjšanje izpustov? Ali bo narava
nosila tudi slabe posledice?

Čez en mesec so ljudje v Pekingu
prvič po dolgih letih uzrli nebo.

Peking. Eno od mest z najbolj onesnaženim zrakom na svetu. Ljudje
brez maske praktično ne morejo
iz hiše. Včasih je stanje v zraku
tako slabo, da na mesto leže gosta
megla smoga in praktično ne vidiš
svojega prsta. Vse to povzročajo
številne tovarne in gost promet v
tem večmilijonskem mestu.

Tako kot v Pekingu so se zapirale
tovarne po vsem svetu, kvaliteta
zraka pa je postajala vse boljša.
Nikjer ni več zavese iz dima in umazanije, ki je zastirala nebo. A kakor
je dim zakrival nebo, je naravo ščitil
pred soncem. Kakor smo tudi sami
opazili, je postalo zelo toplo. Aprila
imamo praktično majske temperature. Čeprav je podnebje podobno
kot prejšnja leta, torej nekoliko
toplejše, je letos še toliko bolj.
Dim in ogljikov dioksid v zraku sta
Zemljo delno ščitila pred vročino,
hkrati pa uničevala naravni ščit,
ozonski plašč. Zdaj pa smo ostali
brez dežnika dima in tudi ozon je
zelo šibek, kar pomeni, da lahko

A prišla je epidemija – bolezen,
ki se širi hitro kot blisk. Skače s
človeka na človeka, ljudje bolni
obležijo v postelji, nekaterim ni
pomoči. Podležejo bolezni. Vse to
zahteva takojšen ukrep: zaprejo se
vse javne ustanove, ljudje imajo
omejitev gibanja. Nenadoma se
zaprejo tovarne in zmanjša promet.
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V času šolanja na daljavo smo na
OŠ Prevole izvedli tudi kulturni in
tehnični dan. Učenci so ustvarjali
na različne teme in razmišljali
o tem nenavadnem svetovnem
dogajanju.
Irena Blatnik

SUHOKRANJSKE

POTI

julij 2020

letos pričakujemo sušo. Že zdaj
nam poročajo o veliki možnosti
požarov, kar bo lahko poleti še večji
problem.
Imamo omejitev gibanja zunaj in
ga zelo dobro upoštevano, vendar
je prav, da se zdaj še več gibamo
doma, na svežem zraku. Kljub temu
pa ne pozabimo na zaščito pred
soncem, ki je še kako pomembna.
Neža Črnila, 9. razred OŠ Prevole

Zemlja v času
koronavirusa
V zadnjem mesecu lanskega leta
je v javnost prišla novica, da
se je v kitajskem mestu Wuhan
pojavila nova, nam še nepoznana
bolezen. Kmalu zatem se je
bolezen pojavila še v drugih
državah sveta. Covid-19 se je v
Sloveniji prvič pojavil 4. marca.
Okužbe so hitro rastle, zato je bila
država primorana ustaviti skoraj
celotno gospodarstvo. Zaprli so
šole, neživilske trgovine, frizerske
in kozmetične salone ter tudi
nekatere tovarne. Tako se je naša
Zemlja začela prebujati.
Zaradi pandemije se je skoraj
za več kot za polovico zmanjšal
izpust avtomobilskih in tovarniških plinov, letalski promet je
skoraj v celoti obstal. S tem se je
zrak začel čistiti in spremembe
so bile hitro opazne. Po podatkih
Nase naj bi bil zrak, ki ga trenutno
dihamo, najčistejši v desetletjih.
Tako minimalno prisotnost plinov
so do sedaj opazili le v letu 2008,
ko je bila Zemlja v ekonomski krizi,
vendar zrak še nikoli ni vseboval
tako malo strupenih delcev kot
sedaj.
Na Kitajskem se je onesnaževanje
zraka zmanjšalo toliko, da naj bi
po poročanju ameriških medijev
zaradi tega preživelo do štiri tisoč
več otrok in 73.000 več starostnikov. V Wuhanu naj bi po dolgem
času spet videli modro nebo, saj je
tam zaradi industrije nebo večkrat

prekrito v sivino. V Evropi je bilo
središče koronavirusa v Italiji. To
je bila tudi prva evropska država,
ki se je zaradi koronavirusa popolnoma ustavila. Fotografije, ki so jih
domačini posneli v tednih, odkar
gospodarska dejavnost stoji, so
dih jemajoče. V Benetkah, kjer bi
se, če bi bilo vse normalno, v tem
trenutku gnetlo veliko turistov, so
rastline veliko bolj žive, zelene,
ljudje pa lažje dihajo. V vodi so se
po dolgem času pojavile manjše
ribe, ki prej zaradi motornih
čolnov in ljudi tam niso prebivale.
Voda je čistejša, bistrejša. Ob obali
Italije so opazili delfine. Ti so se
celo približali pristanišču Cagliari
na Sardiniji. V mestnih vodnjakih
v Rimu pa sedaj kraljujejo race in
labodi.
Tudi v Sloveniji je zrak čistejši. Ker
ljudi ni zunaj, so se na primer v
Kočevju sredi belega dne sprehajale srne. ARSO pa je zaznala velik
padec prisotnosti strupenih plinov
v zraku. Čeprav je koronavirus zelo
nevaren in je povzročil velik padec
gospodarstva, je za naravo pozitiven. Sedaj ko se ljudje držimo bolj
v hišah in stanovanjih, so svetu
zavladale živali in rastline.
Anamarija Turk,
9. razred OŠ Prevole
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Delo na daljavo
Z delom na daljavo nimam težav
in naloge tudi sproti rešujem, da
se mi ne nabere preveč snovi.
Večinoma delam po urniku in
sproti ponavljam. Zaradi virusa ne
delam panike, ampak upoštevam
navodila, ki jih dajejo strokovnjaki.
Barbara Vidmar,
5. razred OŠ Prevole
Po izbruhu virusa se je življenje zelo
spremenilo. Dneve preživljamo
doma z atijem, mami pa hodi v službo. Počnemo razne stvari, večino
časa pa posvetimo šoli na daljavo.
Prosti čas poskušamo preživeti na
svežem zraku v okolici doma. Šola
na daljavo mi je kar všeč in mislim,
da mi gre dobro od rok.
Naloge opravljam v dopoldanskem
času z atijevo pomočjo, popoldne
pa z mami pregledava moje delo.
Na začetku sem se počutil dobro,
ker ni bilo treba v šolo, sedaj pa mi
je postalo dolgčas.
Si pa želim, da bi se to čim prej
končalo, da bi se lahko spet vrnili v
šolske klopi in začeli normalno živeti.
Blaž Breceljnik,
5. razred OŠ Prevole

HINJE
Šolanje doma mi ni ravno všeč, saj
je več dela in se ne moreš pogovarjati s sošolci. Po drugi strani mi
je pa všeč, saj med učenjem lahko
božaš muco ali poslušaš glasbo.
Upam, da bo čim prej šola. Če česa
ne znam, mi pomaga družina.
Viktorija Ana Muhič,
5. razred OŠ Prevole
V tej situaciji se počutim slabo, ker
ne vidim svojih prijateljev, učiteljev. Ljubše mi je bilo delo v šoli.
Pouk je potekal z razlago, zdaj pa
smo odvisni od računalnika. Je pa
prednost, ki jo vidim sedaj. Končno
malo več vem o uporabi računalnika in sem ga malo bolje spoznal.
Delo sem si razporedil tako, da
zjutraj naredim vso nalogo, popoldan pa je na vrsti učenje. Mislim, da
sem bolj odgovoren, ker je učenje
na daljavo težje.
Marcel Škufca,
6. razred OŠ Prevole
Prišel je dan, ko kar naenkrat
nisem več mogel v šolo. Mislil sem,
da bodo to počitnice, vendar ni
tako, kot sem si mislil. To je šola na
daljavo in se zavedam, da v takšni
situaciji ni druge, kot da delam in
se sproti učim in ponavljam. Vesel
sem, da sem zdrav in da imam
mamico, ki mi je v veliko pomoč.
Spodbuja me k delu za šolo in mi
pomaga, če česa ne znam. Delo
opravljam v dopoldanskem času,
če pa ne morem, naredim svoje
delo še popoldne. Kar mi ne gre ali
ne znam, vprašam učiteljice preko
e-pošte.
Delo na daljavo mi kar odgovarja,
a še vseeno bi raje sedel v šolskih
klopeh. Delo v šoli se mi zdi še
vedno boljše kot doma. Doma
nimamo razlag in mami veliko več
dela kot običajno. HOČEM V ŠOLO.
Gal Skebe,
6. razred OŠ Prevole

Karantenska situacija

Šolanje od doma

Priredba Župančičeve pesmi
Žebljarska za ta čas

Od osmih do treh,
od osmih do treh
je šola na mizi,
v čisti je krizi.

Od jutra do mraka, od jutra do
mraka mene delo za šolo čaka. Od
jutra do mraka, situacija je taka:
koronavirus nam teži že celih 46 dni.
Šole že zdavnaj zaprli so, kar zna
biti zelo hudo, ko se nazaj vrnemo,
vse drugače bo. Od jutra do mraka,
od jutra do mraka učitelji težijo, ker
naših nalog pravočasno ne dobijo.
Zdravniki nergajo, ker jim dovolj
mask ne dajo. Ženske se pritožujejo,
ker k frizerju ne morejo, moškim pa
je hudo, ker gostilne zaprli so.

Od treh do petih,
od treh do petih
še zmeraj na mizi
ubogi sem jaz.
Od osmih do treh,
od osmih do treh
šola na mizi je spet
in zvezki v očeh.

Od jutra do mraka, od jutra do
mraka nas karantena čaka, kako
dolgo bo to še trajalo, nihče ne
ve, jaz upam le, da v šolske klopi
vrnemo se še.

Od treh do petih,
od treh do petih
naloge letijo spet,
četudi se jim jaz uprem,
premagale so me spet,
zato si samo um zaprem.

Anamarija Turk, 9. razred OŠ
Prevole

Tristan Erik Muhič,
9. razred OŠ Prevole

Trgovina Hinje
V času razglašene epidemije, ko nas velika večina ni
zapuščala svojih vasi, smo sicer imeli srečo, da živimo
na podeželju in smo se lahko prosto gibali v naravi.
Resnica pa je tudi to, da se je v tem obdobju opravilo
okrog hiš kar precej takih del, ki so leta čakala na
realizacijo.
Za vse to smo potrebovali različen material in po dobro opravljenem
delu še dobro kosilo. Tu so ključno vlogo odigrali zaposleni v naši
trgovini v Hinjah. Boštjanu, Tatjani, Zdenki in Lauri lahko rečemo naši
»koronajunaki«, saj so se v teh časih še posebno izkazali.
Pravijo, da v Hinjah ni ljudi, a v hinjski trgovini je bila vedno vrsta. Naše
prodajalke in prodajalec so neumorno delali cele dneve, zlagali novo
blago in ugodili vsaki naši želji. Hvaležni smo jim za njihov trud v težkih
delovnih razmerah, za prijaznost in vso predanost svojemu poklicu.
Prav je, da podpremo lokalne ponudnike tudi sedaj, ko se je življenje
že precej normaliziralo.
Stanka Blatnik

Hvala!
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Blažene drinske mučenke
Drinske mučenke je naziv
petih redovnic, ki so med drugo
svetovno vojno umrle mučeniške smrti. Za blažene so bile
razglašene 24. septembra 2011
v Sarajevu. Dve sta bili Dolenjki,
ena celo naša rojakinja: sestra
Antonija – (Jožefa) Fabjan iz
Malega Lipja v župniji Hinje in
sestra Krizina – (Jožefa) Bojanc iz
župnije Šmarjeta.
V jesenski izdaji glasila boste več izvedeli
o njihovi razglasitvi za blažene, decembra
pa o njihovem godovanju. Osnova za to
predstavitev so knjige: Jožica Dolenšek,
Slovenki med drinskimi mučenkami
(Šmarjeta, 2002); sestra M. Slavica Buljan,
Zavjet krvlju potpisan (Zaveza, podpisana s
krvjo, Zagreb, 1996); S. M. Ozana Krajačić,
Drinske mučenice – Život i mučeništvo
(Zagreb, 2011; Drinske mučenke – Življenje
in mučeništvo, prev. Rafko Valenčič,
Družba hčera Božje ljubezni in Škofija
Novo mesto, 2011).
Hčere božje ljubezni – FDC (Filiae
Devinae Karitatis – Kćeri Božje ljubavi)
Leta 1868 je Frančiška Lexhner, mlada
učiteljica na Dunaju, brala znamenja
časa in spoznala, da je ženska mladina,
posebno tista, ki prihaja z vasi v mesta,
zelo ogrožena. Bog jo je navdihnil, da je
ustanovila družbo za pomoč dekletom.
Skupnosti je dala ime Družba hčera božje
ljubezni.
Leta 1887 je Avstro-Ogrska zasedla
Bosno in Hercegovino in končalo se je
štiristoletno turško nasilje nad ljudstvom.
Papež Leon XIII. je leta 1881 v Bosni in
Hercegovini vzpostavil redno cerkveno
hierarhijo in za vrhbosanskega nadškofa
imenoval mladega profesorja bogoslovne
fakultete v Zagrebu dr. Josipa Stadlerja.
Novi nadškof je takoj začel razmišljati,
kako pomagati izčrpani Bosni in kako
najučinkoviteje spolniti tisto, kar so
bosanski frančiškani stoletja ohranjevali.

Bosni, ki je bila zaznamovana
z duhom turških vezirjev, je
najbolj manjkalo evangelijske
lepote, materinske in sestrinske
topline pri vzgoji, šolstvu,
obrti, še posebno pri dekletih.
Zelo malo deklet je obiskovalo
šolo. Nadškof Stadler je sklenil
poiskati, čeprav so tam že bile
usmiljene sestre, še eno redovno skupnost, ki bi se posvetila

in Družba se je razvijala. Med
sestrami je bilo veliko Slovenk.
V Zavodu sv. Jožefa v Sarajevu
je bil 16 let ravnatelj, profesor,
svetovalec, spovednik kanonik
Anton Bonaventura Jeglič. Tam
je bil tudi imenovan za vrhbosanskega pomožnega škofa
in leta 1897 posvečen v kapeli
Zavoda sv. Jožefa na Banjskem
Bregu.

Drinske mučenke

šolstvu in vzgoji. Svojo željo
je zaupal jezuitom na Dunaju.
Svetovali so mu Družbo hčera
božje ljubezni, katere namen
in želje so najbolj odgovarjale
potrebam njegove nadškofije.
Frančiška Lexhner je z navdušenjem sprejela povabilo in s
skupino sester prišla v Sarajevo
28. aprila 1882. Takoj je postavila temelje Zavoda sv. Jožefa na
Banjskem Bregu. Še isto leto je
ustanovila osnovno šolo v Tuzli,
naslednje leto pa Višjo dekliško
šolo, zavod in žensko učiteljišče
v Sarajevu. Prvo žensko
učiteljišče v Bosni je delovalo
vse do leta 1945 in dalo številen
učiteljski kader. Bosna je bila
zelo primerna za razvoj takega
reda. Šolstvo je napredovalo
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Marijin dom na Palah –
»Gostišče siromakov«
Sestre so zelo naporno delale
in prišlo je do utrujenosti,
izčrpanosti in bolezni. Leta
1911 se je uprava Zavoda sv.
Jožefa odločila na Palah nad
Sarajevom odpreti hišo za
počitek in zdravljenje bolnih
sester, otrok in drugih bolnikov.
Pale ležijo 15 km od Sarajeva,
900 metrov nad morjem, sredi
prelepega temnega gozda. Hišo
so sestre poimenovale »Marijin
dom« in skupnost je začela
samarijansko delo. Ljudje so
samostanu hitro nadeli ime
»Gostišče siromakov«. Bolniki in
gostje v njem niso bili deležni le

HINJE
dobre nege, ampak tudi prave krščanske
ljubezni in prijateljstva.
Prebivalstvo Pal je bilo večinoma pravoslavne vere. Med prvo svetovno vojno so
imele sestre na Palah šolo, v katero so
pravoslavni verniki z velikim zaupanjem
pošiljali svoje otroke. Trideset let so sestre
živele v miru z vsemi, mnogo dobrega so
storile svojim sosedom, meščanom in oni
njim.
Ko je leta 1941 izbruhnila vojna, je
bilo v »Marijinem domu« pet sester.
Predstojnica je bila s. Jula Ivanišević,
48-letna Hrvatica. Tu so bile še 76-letna
Avstrijka Berchmana Leidenix, ki je v
Bosni preživela 48 let, Slovenki, 56-letna
s. Krizina Bojanc, rojena v Zburah v župniji
Šmarjeta, in 34-letna s. Antonija Fabjan,
rojena v Malem Lipju v župniji Hinje, ter
s. Bernadeta Banja, 29-letna Hrvatica
madžarskega rodu.
V tihem, majhnem samostanu so sestre
opravljale običajna opravila, z molitvijo
slavile Boga in bile v pomoč vsakomur,
kdor je v težavah potrkal na njihova vrata.
Živele so po geslu svoje družbe »Vse za
Boga, reveže in družbo!« in po besedah
sv. Pavla »Ne naveličajmo se, ko delamo
dobra dela«, iz česar je Franciska Lechner
črpala tudi svoje vodilo »Izkoristite vsako
priložnost za pomoč drugim«. Ko se je
začela vojna, sestre niso imele namena
zapustiti Pal. Govorile so: »Nikomur nismo

storile nič hudega, ničesar in
nikogar se ne bojimo.« Toda
kmalu so začutile, da se zanje
ne bo dobro končalo.
Križev pot od Pal do Goražda
Decembra 1941, v času adventa,
teme in pričakovanja luči, se je
ponoči slišalo streljanje, podnevi pa je bilo mirno. Sestra Jula
se je 11. decembra popoldne z
nakupov vračala v samostan.
Okoli samostana se je slišalo
kričanje, grožnje sestram.
Sestra Jula bi se lahko rešila, a
tega kot predstojnica ni storila,
saj se je zavedala, da jo sestre
potrebujejo.
Četniki so obkolili samostan,
zajeli sestre in iz domovine
pregnanega slovenskega
duhovnika, pisatelja Frana
Ksaverja Meška, ki se je zatekel
na Pale. Sestre so prejele
zakramentalno odvezo. Četniki
so hišo oropali in zažgali. Potem
so sestre, duhovnika in druge
zajete odpeljali proti Sjetlini.
Sestro Berchmano, napol slepo
in onemoglo, so pustili v vasi
Careve Vode. Druge štiri so
morale naprej. Zima je bila zelo
mrzla, s snegom in poledico.
Sestre so molčale in molile.

Reka Drina
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Prebijale so se skozi gozdove in
potoke. Šle so v neznano.
V Sjetlini so četniki sestre
zasliševali, predstojnico Julo
posebej, druge pa skupaj.
Sramotili so jih in jim izrekali
hude politične laži. Nekateri
vaščani so nanje gledali z
velikim spoštovanjem, ko so jih
četniki s stražo naselili v njihove
hiše, drugi pa so se do njih vedli
sovražno. Nekdo jih je celo po
betlehemsko pregnal od vrat,
češ da zanje v njegovi hiši ni
prostora.
Ksaver Meško, ki so mu četniki
omogočili, da se je preko Srbije
vrnil v Slovenijo, je pozneje pot
preko planine Romanije opisal
v delu »Križev pot«. Sestre so
po napornem potovanju 15.
decembra prispele v Goražde,
kjer so jih zaprli v sobo v drugem nadstropju vojašnice. Drugi
ujetniki, bilo jih je 14, med njimi
vojaški tehnik Juraj Rupčić, so
bili nastanjeni v pritličju. Prav
Rupčić je pozneje, ko mu je
uspelo pobegniti, pričal o tej
strašni noči.
(Se nadaljuje.)
Ciril Murn, župnik v Hinjah
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Dvorski likovni dnevi 2020
Na Dvorskih likovnih dnevih se predstavljajo mednarodno
priznani likovni ustvarjalci in ustvarjalke. S svojimi likovnimi
deli puščajo neizbrisljiv kulturni pečat nam, ki živimo v
dolini Krke, kasneje pa tudi našim zanamcem.
V galeriji DLD je zbranih že preko dvesto likovnih del, zbirko pa
vsako leto obogatimo z novimi
izvedbami likovnih druženj.
Kot je bilo predstavljeno na
otvoritvi galerije DLD, je likovna
zapuščina last vseh Dvorjanov,
zato smo lahko ponosni, da
imamo tako rekoč na periferiji
prostor, kjer se predstavljajo
najprepoznavnejši likovni
ustvarjalci iz Slovenije in drugih
držav.

Strokovni odbor Dvorskih
likovnih dnevov, ki ga sestavljajo umetnostna zgodovinarka
Anamarija Stibilj Šajn, mag.
Milena Gregorčič in Ana
Cajnko, je bil letos pred težko
odločitvijo, kako zaradi nastalih
zdravstvenih tveganj izvesti
novo srečanje. Imeli smo več variant za izvedbo, na srečo pa vse
kaže, da bomo likovno srečanje
lahko izvedli po ustaljeni praksi,
le da letos srečanje ne bo
mednarodno obarvano.
Likovni dnevi bodo potekali od
3. do 7. avgusta 2020. Prodajna
razstava bo na domačiji Rezelj
7. avgusta ob 18.30. Vabljeni k
ogledu novonastalih likovnih del!
Galerija DLD

Nova oglasna deska na Dvoru
Ste že videli novo pridobitev
na Dvoru? Novo oglasno
desko? Je že pritegnila vašo
pozornost? Ne? Postavljena
je v središču Dvora, pri trgovini Mercator. Zelo je lična,
predvsem pa uporabna!
Namen nove oglasne deske je torej
pritegniti vašo pozornost, da vas
obvestimo o dogodkih, ki jih organiziramo v Kulturnem društvu Dvor.
Na njej je tudi nekakšen »žepek«,
kjer vas bodo čakala vabila, ki bodo
lahko z vami romala naravnost v vaš
dom, da ne bi pozabili na dogodek.
Veseli bomo tudi objav drugih
društev. Saj veste – v slogi je moč in
več nas je, lepše se imamo.
Hvala idejnemu vodji in izdelovalcu
oglasne deske. Oba sta člana KD
Dvor.

Žal smo v preteklih mesecih
namesto vabila za komedijo
Oblast, povabila na koncert ob
materinskem dnevu ali vabila
na klepet z Adijem Smolarjem
lahko objavili le nekaj aktualnih in ključnih informacij o
koronavirusu.
Vendar sploh ni dvoma, da
se na oglasni deski ne bodo
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pojavila obvestila in vabila,
ki nam bodo spet popestrila
družbeno življenje. Seveda se
bodo! Za zdaj pa bodimo strpni
in vzdržni, dokler se trenutna
situacija pomiri. Potem pa
se bomo ponovno družili in
veselili.
Jadranka Meglen

DVOR

Sveti Peter dobiva novo podobo
Nedelja je dan za počitek in
sprostitev, za ljubitelje in ljubiteljice narave in pohodov pa tudi
dan, ko obujemo pohodne čevlje
in vzamemo pot pod noge.
Tudi zadnjo majsko nedeljo ni bilo
nič drugače. Sveti Peter je najvišji vrh
Suhe krajine in to priljubljeno zbirališče
suhokranjskih in drugih planincev radi
poimenujemo tudi »Suhokranjski Triglav«.
Nanj se povzpnemo po različnih poteh,
vsak iz svoje smeri, a z istim ciljem,
osvojiti vrh in narediti nekaj dobrega zase
– za svojo dušo in telo.
Tudi ta dan se je na vrhu zbralo veliko
planincev in planink in bilo je pestro. V
nastajanju je nov, velik kamin, v katerem
se bodo med drugim lahko pekle tudi
pice. Zida ga Martin Fabjan, pomaga pa
mu Aleš Debeljak. Pridna mojstra sta bila
na delu tudi tokrat, delo jima je šlo dobro
od rok in kamin bo kmalu dokončan. Tudi
drugi planinci niso stali praznih rok. Lotili
so se zlaganja drv, ki so jih napravili konec
aprila in jih pripeljali na vrh. Poskrbeli so,
da jih še lep čas ne bo zmanjkalo in da
bomo v kaminu lahko tudi zakurili.

Kljub delu pa dobre volje in
smeha ni manjkalo.

Tamara Plot
Foto: Tamara Plot

AJDOVEC

Šola na daljavo – Podružnična šola Ajdovec
Trenutno ne hodimo v šolo. Vse šole so
zaprte, zato se učimo na daljavo. V šolo ne
hodimo, ker je med nas prišel koronavirus. Virus je zelo nevaren za naše življenje.
Čeprav sedaj ne hodimo s torbami v
šolo, se učimo doma. Vstanem zjutraj
okrog osme ure. Najprej pojem zajtrk,
potem se grem prijavit na računalnik.
Vzamem delovne zvezke in si obkrožim,
kaj imam za tisti dan. Včasih mi mami
tudi natisne navodila, ki jih je poslala
učiteljica. Včasih pa to naredim že

zvečer. Naloge delam sama v
svoji sobi. Ko končam, prosim
starše za pomoč, če je treba kaj
poslati učiteljici. Včasih se tudi
zgodi, da potrebujem razlago za
kakšno snov. Ampak poskušam
narediti vse sama. Po navadi
zaključim z nalogami do kosila.
Po kosilu grem ven. Igram se z
žogo, skačem na trampolinu,
se razgibavam in telovadim.
Nato grem v svoj sobo in berem.
Ponovim tekočo snov in rešim
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kakšno dodatno nalogo, ki mi jo
dajo starši. Tako nekako se moj
šolski dan konča.
Pri učenju na daljavo mi je všeč
samo to, da lahko naloge delam
v miru in tišini. Raje bi pa hodila
v šolo, ker učiteljica lepo razloži
in je lažje. Pogrešam pa tudi
sošolce in sošolce. Želim si, da bi
čim prej našli zdravilo za ta virus.
Upam, da bomo vsi ostali zdravi.
Ema Pust, 3. razred, PŠ Ajdovec
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Krajevna organizacija Rdečega križa Dvor
v letu 2019
Maloštevilna udeležba KORK-a
na občnem zboru še ne pomeni,
da KORK ni aktiven. Po poročilu
sodeč so v preteklem letu marsikomu narisali nasmeh na obrazu
in mu polepšali dan.
Predstavnica dvorskega KORK-a Marija
Legan je prebrala poročilo o delu v letu
2019. KORK ima 497 članov in članic –
toliko jih je plačalo članarino. Za pobiranje
članarine in organizacijo vseh dejavnosti
skrbi 13 aktivistk in en aktivist, po eden v
vsaki vasi, na Dvoru jih je nekaj več.
RK Dvor sodeluje z Osnovno šolo Dvor.
Vsako leto ob dnevu RK sprejmejo učence
prvega razreda med mlade člane RK. Učenci
skupaj z učiteljico poskrbijo za program ob
srečanju s starejšimi občani in za izdelavo
novoletnih voščilnic. V tednu Rdečega križa v
maju zbirajo prehranske in higienske artikle
za košarico RK. Darovane izdelke razdelijo
socialno šibkejšim v našem okolju.

V marcu 2019 so organizirali
merjenje holesterola, krvnega
sladkorja in krvnega pritiska, dr.
Dular pa je imela krajše predavanje
o pomenu rednih kontrol.
Območna zveza RK Novo mesto
trikrat letno razdeli hrano iz
evropskih sredstev; socialno
šibkejše družine tako po navadi
dobijo moko, sladkor, mleko,
olje, konzerve fižola in pelatov
itd. Aktivistke in aktivist vse
leto obiskujejo visoke jubilante.
Lani so štirje praznovali 80 in
trije 90 let, kar 11 pa jih je štelo
nad 90 let.
Vsako leto se srečajo z OZRK Novo
mesto in OZRK Gornja Radgona.
Lani je bilo srečanje v Šmarjeti, letos bo v Gornji Radgoni, prihodnje
leto pa ga organizira Novo mesto in
bo v občini Žužemberk.

Dvorske aktivistke in aktivist Krajevne organizacije Rdečega križa (KORK)
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Ob novem letu so obdarili 130
starostnikov na domu, 5 invalidnih
oseb ter 15 starostnikov v domovih
za starejše. Na Laščah so imeli
srečanje za starejše od 70 let. Prišlo
jih je kar 45.
S svojim delom so dvorske aktivistke in aktivist zadovoljni. Upajo,
da bo tako tudi letos.
Jadranka Meglen

Evalvacija dela suhokranjskih društev

Aktivnosti Društva kmečkih žena
Žužemberk
Na občnem zboru društva smo
se zbrale v petek, 6. marca
2020, ob 18. uri. Tadeja Lavrič,
predsednica DKŽ, nam je nanizala veliko aktivnosti, ki smo
jih realizirale v preteklem letu.
V različnih sestavah in raznih
aktivnostih smo se srečale kar
60-krat: na pogostitvah, proslavah, zdravstvenih predavanjih,
ob ročnih delih, na kuharskih
tečajih, tekmovanjih v peki,
tekmovanju na državnih igrah,
mentorstvu, strokovnih ekskurzijah, družabnih srečanjih ...
Župan Jože Papež, ki se redno udeležuje
naših prireditev in podpira naša
prizadevanja, se je vprašal, kako nam ob
vsem tem ostane čas zase in za družino.
Rade smo žene, mame, babice, hčerke in
rade imamo urejen dom. Včasih si težko
vzamemo čas, a se ob raznih dogodkih
tudi vedno kaj koristnega naučimo. Vse
življenje se rade družimo, se učimo, se
veselimo drobnih uspehov, poskrbimo
zase in za dobre medsebojne odnose.
Vsak lahko doda svoj košček sijaja v
mozaik življenja, zase in za družbo, ki
nas obdaja. S podobnimi besedami se
je predsednica Tadeja Lavrič zahvalila
članicam in gostom, ki so nam v podporo
in oporo. Tudi za tekoče leto smo si zadale
veliko aktivnosti (letos bomo praznovale
25-letnico društva), zato sem si izposodila
besede Jureta Seška: »Skup držimo, pa bo
šlo!«
Priznajmo svoje želje, potrebe, težave,
veselje ... ali kot je napisal pesnik in
duhovnik Simon Gregorčič (1844–1906):
»Gorje mu, ki v nesreči biva sam! A srečen
ni, kdor srečo uživa sam!«
Milena Iskra
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Občni zbor Društva podeželske mladine
Suha krajina
V petek, 21. februarja 2020 smo
v dvorani gasilskega doma PGD
Ajdovec prisostvovali Občnemu
zboru Društva podeželske mladine Suha krajina. S slovensko
himno so mladi otvorili že 15.
občni zbor.
Po uradni otvoritvi, pozdravu članov in
izvolitvi delovnega predsedstva so potrdili predlagani dnevni red. Verifikacijska
komisija je poročala o prisotnih in novih
članih, gostih in upravičeno odsotnih. Nato
je predsednica društva Urša Skube navzoče
seznanila z delovanjem društva v letu 2019.
Leto je bilo zelo aktivno, ob bolj sproščenih
dogodkih (smučanje, ogled odbojkarske
tekme v Ljubljani, navijanje v Planici,
ekskurzije, silvestrovanje itd.) so se ukvarjali
tudi z resnejšimi temami in dogodki (posvet
podeželske mladine na Koroškem, organizacija regijskega in nastop na državnem
kvizu Mladi in kmetijstvo, usposabljanje za
trenerje v mladinskem delu, organizacija
delavnic v OŠ Žužemberk, sejem Agra itd.).
Poročilo blagajničarke društva je bilo kratko
in jedrnato. Lani ni bilo občinskega razpisa,
a je društvo kljub omejenim sredstvom delovalo nemoteno. Sledilo je kratko poročilo
nadzornega odbora z vsemi pomembnimi
dejstvi. Nepravilnosti ni bilo. So pa člani
pohvalili vodstvo društva, ki skrbno načrtuje
aktivnosti in skrbi za motiviranost članov.
Občni zbor je bil tudi volilni. Izvoljeni so bili
stara-nova predsednica Urša Skube, podpredsednik Kristjan Krašovec, tajnica Eliza
Štupar in blagajničarka Eva Skube. Upravni
odbor po novem krmarijo Tajda Štupar,
Klemen Papež, Matevž Praznik, Matic Gorše,
Blaž Koncilja, Tina Štupar.
Predsednica društva je predstavila načrt za
leto 2020, ki je glede na proračun vsekakor
velikopotezen, vendar sem prepričana,
da jim bo z voljo in vztrajnostjo uspelo
uresničiti vse zadane cilje, med drugim
gostitev skupščine ZSPM, sodelovanje na

regijskem in državnem kvizu
Mladi in kmetijstvo, usposabljanje
trenerjev v mladinskem delu, sodelovanje na športnih turnirjih in
aktivnostih, obiskovanje kmečkih
iger in dogodkov drugih društev,
organizacija in izvedba delavnic
na OŠ Žužemberk, sodelovanje
na strokovni mednarodni izmenjavi Rural Up itd.
Po potrditvi vseh poročil in
načrtov so besedo dobili gostje.
Podžupan Rok Zupančič je
pohvalil delovanje društva in
povedal, da bo občina letos
objavila razpis za društva in
tako pripomogla k boljšemu
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finančnem stanju. Predstavnica
Kmetijsko-gozdarskega zavoda
Novo mesto Terezija Lavrič je
poudarila odlično delovanje
društva, sploh glede na skromna
finančna sredstva, povabila jih je
k sodelovanju na regijskem kvizu
in jim ponudila strokovno pomoč
pri izvajanju projektov.
Občni zbor se je končal s prijetnim
druženjem in pogostitvijo.
Društvo podeželske mladine Suha
krajina – ostanite še naprej tako
drzni, ponosni in marljivi!
Tjaša Primc
Foto: Tjaša Primc

Evalvacija dela suhokranjskih društev

Nadvse uspešno leto 2019 Kulturnega
društva Dvor
Poslanstvo KD Dvor je organizirati dogodke za širšo publiko,
tako mlado kot starejšo. Skrbimo
za promocijo našega kraja in
kulture. Skrbimo za ohranjanje
in razvoj slovenskega jezika. Z
našimi dogodki poskrbimo za
druženje ljudi in marsikdaj tudi
za iskren nasmeh na obrazu ali
solzico radosti v očeh.
Leto 2019 je bilo res zelo plodno.
Pohvalimo se lahko z rekordnim številom
dogodkov: 25 za širšo publiko in 5 lastnih
internih dogodkov (sestankov). Poleg
tega smo se odzvali na 12 povabil k
sodelovanju z drugimi društvi, klubi oz.
organizacijami.
Dogodki so potekali v večnamenski
dvorani na Dvoru, telovadnici OŠ Dvor,
Železo-livarskem muzeju in galeriji na
Dvoru, na kopališču v Stavči vasi in
na prostem. Sodelovali smo z Mestno
občino Novo mesto ter občinami Straža,
Dolenjske Toplice in Trebnje.
V januarju je Mešani pevski zbor Dvor
ob Krki sodeloval na božično-novoletnem koncertu v cerkvi v Žužemberku.
Tradicionalno smo začeli z dogodkom za
otroke, z lutkovno predstavo Babica zima
in ustvarjalno delavnico v sodelovanju s
Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto.
Februar smo v sodelovanju s Planinskim
društvom Krka in dr. Kokljem otvorili
s potopisnim predavanjem o Tibetu.
Odziven dogodek je bil koncert etno
bande Poseben gušt v Železo-livarskem
muzeju. Naš mešani zbor je na povabilo
KUD Straža sodeloval na prireditvi Večer
zborovske pesmi.
Marec je bil zelo ploden. Zimo smo
preganjali s pustnim rajanjem za otroke in
animatorjema Teater Cizamo, sestankovali smo z Rdečim križem o porabi finančnih
sredstev, pridobljenih na dobrodelnem

koncertu, imeli smo letni občni
zbor društva, naša dramska
skupina Floki je s svojo igrico Tri
muhe in umazani ribnik nastopila v KUD Straža in večnamenski
dvorani na Dvoru, na povabilo
članice Tjaše Primc smo se
udeležili prvega SpevSlama v
Sloveniji, sodelovali smo na
območni reviji odraslih pevskih
zasedb v KC Janeza Trdine v
Novem mestu, za materinski
dan pa smo organizirali koncert
Mama je ena sama z našimi najmlajšimi pevci. Zadnji dogodek
v marcu je bil tradicionalni, 13.
pohod po poti Janeza Kmeta.
V aprilu so naši pevci sodelovali na reviji odraslih cerkvenih
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pevskih zborov dekanije
Žužemberk, v večnamenski
dvorani pa smo gostili KUD
Straža, ki se je predstavil s
šansoni in recitalom v spomin
Ježku. Dogodek so poimenovali
Prižgimo luč, ljudje!
Junija so se na koncertu
Pozdrav poletju predstavili vsi
naši pevci MePZ in OPZ Dvor ob
Krki. Na povabilo Konjeniškega
društva Plešivica so pevci
sodelovali na 20. obletnici
društva na Plešivici.
Julija smo sodelovali s KUD
Žužemberk na Spominski uri
Zalli Zarana. Predstavili sta
se Vokalna skupina Dvorjani
in Ana Može. Na prelepem

SUHOKRANJSKE
kopališču v Stavči vasi smo v senci
brez organizirali Sprehod v knjige po
francosko v okviru projekta Centre de
créations pour l'enfance; pedagoginja
Maša je naše najmlajše igrivo poučila
o logiki učenja francoščine. Pohvalimo
se lahko s postavitvijo knjigobežnice na
kopališču v Stavči vasi, z namenom dviga
bralne kulture med mladimi, izposoje in
izmenjave knjig. Odzvali smo se povabilu
Občine Žužemberk in OŠ Žužemberk ter
sodelovali pri programu in na slavnostni
otvoritvi vrtca Sonček in na slavnostni
prireditvi Občine Žužemberk, kjer je naš
mešani pevski zbor prejel pisno priznanje
za 20 let uspešnega dela.
Po zasluženih počitnicah je naša Vokalna
skupina Dvorjani septembru sodelovala
na otvoritvi obnovljene ceste na Selih.
V oktobru sta začela vaditi otroški in
mešani pevski zbor. V Železo-livarskem
muzeju smo organizirali čudovito predstavitev knjige O medvedjem žolču in druge
prigode domačega avtorja, Suhokranjca
Jožeta Štuparja. Na odkrivanju suhokrajinskih lepot smo gostili članice
Kluba poslovne odličnosti Dolenjske in
Bele krajine, v sodelovanju s Krajevno
knjižnico Dvor pa smo pripravili predstavo
za otroke Picko in Packo. Domačina in
mlada starša Mišmaš iz Stavče vasi sta
nam predstavila izkušnje z družinskega
potovanja z majhnimi otroki v maroški
Fes.
V novembru se je MePZ Dvor ob Krki intenzivno pripravljal na svojo 20. obletnico
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na turistični kmetiji Žgajnar nad
Škofjo Loko. V večnamenski
dvorani smo v sodelovanju z
Zavodom za gozdove Slovenije
organizirali predavanje Ris in
ostale velike zveri Suhe krajine.
Z otroki in njihovimi starši smo
izdelovali novoletne okraske za
dvorski drevešček.
V veseli december smo v okviru
dneva knjižnice zakorakali z
Majo Kokol in krajevno knjižnico
ob branju knjige Rdeča žoga
in rajanju z rdečo žogo. Na
Miklavžev večer smo okrasili
drevešček v središču Dvora
in ob petju prižgali praznične
lučke. Prav poseben dan je bil
za naše pevce 14. december, ko
so skupaj z bivšimi zborovodji
in člani praznovali 20. obletnico obstoja pred številnim
občinstvom v Železo-livarskem
muzeju in galeriji Dvor. Otroci
Otroškega pevskega zbora
in vokalna skupina Mezzo iz
Novega mesta pa so nam v
muzeju polepšali nedeljski
večer z božično-novoletnim
koncertom.
Vsakotedenske vaje naših
zborov potekajo v večnamenski
dvorani z zborovodjema
Jernejem Fabijanom in Tjašo
Primc. Jadranka Meglen,
Vesna Može, Valerija Vidmar in
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Brigita Lavrič, ki smo zadolžene
za organizacijo in pripravo
dogodkov, smo zelo aktivne. Za
delovanje društva, organizacijo
in promocijo dogodkov ter
promocijo našega društva porabimo veliko časa in opravimo
ogromno prostovoljnega dela.
Naše društvo se je izkazalo tudi
v humanitarnem pogledu. S
sredstvi, ki smo jih dobili na dobrodelnem koncertu leta 2018,
in drugimi donacijami smo vse
leto pomagali družinama, ki sta
utrpeli izgubo enega od staršev.
S pomočjo bomo nadaljevali
tudi v letu 2020.
Organizatorke dogodkov
se lahko pohvalimo, da v
povprečju naše dogodke obišče
kar 85 ljudi, na Facebooku nas
spremlja preko 3500 sledilcev,
naši članki v medijih pa so
množično brani.
Veselimo se prihodnjih dogodkov, na katerih nas vedno razveselite z množičnim obiskom.
Z »novim starim« vodstvom, ki
smo ga potrdili februarja 2020
na občnem zboru, se bomo
trudili še naprej!
Jadranka Meglen, tajnica KD Dvor
Foto: Rožle Matko
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Redni letni občni zbor Konjerejskega
društva Suha krajina
Člani Konjerejskega društva
Suha Krajina so se 25. januarja
2020 zbrali v gostišču Štupar na
Dvoru, kjer so imeli redni letni
občni zbor.
Po uvodnem pozdravu predsednika
društva Boštjana Bradača so izvolili
delovno predsedstvo in občni zbor izvedli
po začrtanem dnevnem redu. Poročila
so predstavili predsednik, blagajnik,

gospodar koče in verifikacijska
komisija.

Grum in njegov pomočnik Miha
Štravs.

Letos je potekel mandat
dosedanjemu vodstvu, zato
so bile v okviru občnega zbora
izvedene volitve, na katerih
je bilo ponovno izvoljeno
dosedanje vodstvo: predsednik
Boštjan Bradač, podpredsednik
Ciril Zaletelj, tajnica Damjana
Šteingel, blagajničarka Bojana
Bradač ter gospodar koče Franc

Nato so besedo dobili tudi
gostje, župan in podžupan ter
predstavniki sosednjih društev.
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Sprejeli so nova člana, mlada,
nadobudna konjenika Nika
Bradača in Luka Novaka.
Vesna Može
Foto: Slavko Mirtič
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Nadvse uspešno leto Prostovoljnega
gasilskega društva Dvor
Na Prešernov dan, 8. februarja
2020, je imelo PGD Dvor v polni
dvorani gasilskega doma zbor
članov. Dnevu primerno so začeli
s slovensko himno, ki jo je zapela
domačinka Tjaša Primc.
Po uvodnem pozdravu predsednika Uroša
Legana so izvolili delovno predsedstvo,
nato je predsednik predstavil poročilo
upravnega odbora. Z izvrstno ekipo, ki mu
stoji ob strani, je delovno leto ocenil kot
zelo uspešno. Kupili so novo kosilnico in
rabljen kombi, ki je v odličnem stanju, ter
dokončali prireditveni oder. Na pokopališču v Kotih so postavili spominsko obeležje v čast vsem preminulim gasilcem.
Organizirali so tradicionalno veselico,
pomagali pri prevozu vode, čiščenju
vodnjakov, sodelovali z drugimi gasilskimi
društvi in prebivalci lokalne skupnosti ter
izvedli strokovno ekskurzijo v Prekmurje.
Po predstavitvi poročila je sledila minuta
molka za pokojne gasilce.
Obsežno poročilo je predstavil poveljnik
Tomaž Obštetar. Poudaril je predvsem
uspešno izobraževanje gasilcev in pohvalil delo mlajših operativcev. V letu 2019 je
bilo ogromno uspešnih intervencij. Med
drugim so reševali bobra na Podgozdu,
sodelovali pri reševanju onemogle osebe,
gasili požar kamiona v Kotih, pomagali pri
intervenciji ob padcu motorista ter gasili
požar agregata v podjetju. Po navodilu
poveljstva Gasilske zveze Novo mesto
so z namenom, da se na intervencijah
zgodi čim manj poškodb ljudi in opreme,
organizirali devet vaj: vajo z motorno
brizgalno na Jami, reševanje na vodi v
Žužemberku, vajo notranjih napadov
in delo z lestvijo, prvo pomoč, vajo v
Sadinji vasi, kjer so gasili v gospodarskem
poslopju s prikazom temeljnih postopkov
oživljanja (TPO), sodelovanje na regijski
vaji v industrijski coni v Žužemberku, vajo
evakuacije in požara v šoli Dvor s prikazom TPO, vajo požara v gospodarskem

poslopju s pogrešano osebo,
izvedli pa so tudi vajo z eksplozijo mehanične delavnice s
poškodovanimi in pogrešanimi
osebami. Pri vajah so sodelovali z drugimi prostovoljnimi
društvi. Poleg tega so sodelovali
pri varovanju kolesarske dirke
po Sloveniji, se udeležili spusta
po Krki, izvedli požarno stražo,
čistili odtoke, sodelovali pri
poročnem slavoloku in imeli
nočno požarno stražo ob
izvedbi ognjemeta. Otrokom
s posebnimi potrebami so
predstavili gasilsko opremo in
jim pripravili prikaz gašenja.
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Omeniti moramo tudi plodna
tekmovanja, s katerimi so
osvojili ogromno pokalov in
priznanj. Tako so se udeležili
avtomobilskega rallyja, tekmovanja dolenjske regije na Mirni,
operativnega tekmovanja na
Bučki, občinskega tekmovanja
v Žužemberku, prvič pa tudi
tekmovanja v teku po stopnicah
na vrh kristalne palače v
Ljubljani.
Po poročilih namestnice
blagajničarke, predstavnice
mladine, predstavnice članic,
predstavnika veteranov, nadzornega odbora in verifikacijske

Evalvacija dela suhokranjskih društev
komisije so v svoje vrste sprejeli tudi 24
novih članov in članic.
Po uradnem delu so se v prostorih gasilskega doma zašlišale melodije harmonike
in pričelo se je podeljevanje priznanj in
napredovanj najprizadevnejšim članom
in članicam. Podelili so jih predstavnik
Gasilske zveze Marjan Šmalc, predsednik
PGD Dvor Uroš Legan in poveljnik Tomaž
Obštetar. Luka Legan si je prislužil poseben kipec za požrtvovalen prispevek pri
izvajanju operativnih vaj po vaseh, delu z
mladino in organizacijo veselice.

Zadnji del zbora gasilcev je
bil namenjem gostom. Župan
Občine Žužemberk Jože Papež
je pohvalil delovanje društva in
mu zaželel uspešno delo v letu
2020. Tudi predstavniki PGD
Šentilj, PGD Ajdovec in PGD
Hinje so se zahvalili za sodelovanje med društvi ter pohvalili
pripadnost in požrtvovalnost
dvorskega gasilskega društva.
Poveljnik PGD Žužemberk Boris
Sajevic je pohvalil dvorsko
mladino, predstavnik Gasilske

zveze Novo mesto pa je omenil
tudi nekaj sprememb na
področju gasilstva v Sloveniji.
Ob vsej njihovi požrtvovalnosti,
aktivnosti in odzivnosti lahko
dvorskim gasilcem povsem zaupamo in jih vedno pričakujemo,
kadar jih najbolj potrebujemo.
Kot so zaključili gasilci: Z
gasilskim pozdravom – NA
POMOČ!
Besedilo in foto: Jadranka
Meglen

Nagradni natečaj »Pomagajmo gasilskemu društvu
do zmage«!
Mladi gasilci Prostovoljnega gasilskega
društva Dvor so poskrbeli za odmevno
reklamo domačega društva. Podjetje
Lidl je namreč organiziralo nagradni

foto natečaj. Na ta način naj bi
se zahvalili gasilcem za pogum
in požrtvovalno delo, ki ga
opravljajo. Naši Dvorjani so
prišli v finale s prisrčno fotografijo. Posneli so jo vročega
junijskega dne na nogometnem
igrišču. Domačini smo opazovali
razigrano uniformirano mladino, ki se je v smehu polivala
z vodo, in se spraševali, kaj
se dogaja. Kmalu smo izvedeli in zasledili fotografijo na
Facebooku. Množično smo jo
všečkali in pričakovali zmago.
In kakšen je bil rezultat foto
natečaja?

Naši gasilci so obtičali na
nehvaležnem četrtem mestu.
Največ všečkov je dobilo PGD
Trebija, nato PGD Kebelj,
tretje je bilo PGD Šentjanž pri
Dravogradu.
Ja, lahko bi rekli, da je važno
sodelovati in ne zmagati.
Ampak grenak priokus je le
ostal!
Verjamem pa, da bodo
mladim gasilcem ostali lepi
spomini na trenutke ob
nastajanju fotografije, in to
največ šteje!
Jadranka Meglen
Foto: Dejan Maver

46. občni zbor Prostovoljnega gasilskega
društva Križi
Leto je mimo in pred delegati Gasilske
zveze Novo mesto in sosednjih društev,
županom in drugimi gosti smo potegnili
črto pod lanskoletnim dogajanjem v
društvu in razgrnili letošnje načrte.
Tudi minulo leto nam je postreglo tako
s prijetnimi kot neprijetnimi dogodki.
Razveseljiv je podatek, da je bilo v našem
okolišu zopet mirno in brez potrebe po

intervenciji. Na pomoč so nas
poklicali le v Žužemberk, a so
poziv pred izvozom preklicali.
Pestrejše pa je bilo na drugih
področjih. Pri tem ne moremo
mimo dogodka, ki smo ga
doživeli v maju, ko so nam
zopet vlomili v gasilski dom in
odnesli kar nekaj nepogrešljive
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specialne opreme. Upamo, da
smo se z namestitvijo varovalnega sistema vsaj nekoliko
zavarovali pred podobnimi
dejanji v prihodnosti.
Veselili smo se uspehov naših
ekip, kjer je ponovno izrazito
izstopala mladina, naj bo po
številu nastopov ali uvrstitvah.
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Tudi sicer je bila mladina zopet najbolj
»na udaru«. Društvu se je pridružilo kar
nekaj mladih članov, željnih tekmovanj in
novih znanj. Ta zelo razveseljivi podatek
pa nekoliko zbledi ob dejstvu, da imamo
še vedno težave z mentorji. Veliko število
otrok in različnih tekmovanj, s tem pa
obveznosti ter pojav pomanjkanja avtoritete so peščico dolgoletnih mentorjev
pripeljali do tega, da nekateri razmišljajo
o odstopu. Nekaj upanja glede mentorstva nam daje nekoliko mlajša generacija,
vendar bo to izvedljivo le ob izdatni
pomoči starejših.
Da na mladih svet stoji, pa tudi društvo,
potrjujejo tudi izobraževanja. V lanskem
letu smo po dolgem času dobili tri nove
pripravnike, vse iz vrst mlajše generacije,
izobraževanje pa se nadaljuje, zato letos
upamo na pridobitev novih operativnih
gasilcev. Polega dela z mladino je naša
glavna pozornost usmerjena na operativo, kjer z različnimi vajami skrbimo, da
smo ustrezno pripravljeni na morebitno
posredovanje. Seveda ne moremo mimo

skrbi za opremo, kjer smo poleg
vnaprej predvidene letošnje
nabave prisiljeni nadomestiti še
lani odtujeno opremo.
Tudi minulo leto lahko ocenimo
kot dobro, vendar z nekaj
odprtimi večjimi izzivi, in če
vsaj del teh uspešno razrešimo
v letošnjem letu, bomo lahko

kar veseli. Seveda upamo, da
bo leto minilo brez neprijetnih
dogodkov tako za društvo kot
za naš okoliš, pa tudi širše, in s
tem upanjem vas pozdravljamo
z gasilskim: »NA POMOČ!«
Tomaž Špelko
Foto: Slavka Nahtigal

Vodo vozili na Ajdovsko planoto

Suha krajina ni “zastonj”
suha! To še posebej dobro
vedo na Ajdovski planoti,
kamor vodovod (še) ne seže.
K sreči pa je območje bogato
s složnimi in požrtvovalnimi
gasilci, ki v vsakem trenutku
priskočijo na pomoč. Tokrat
so se organizirali gasilci PGD
Ajdovec in PGD Dvor v sodelovanju z lokalnimi kmeti

in za potrebe napajanje
živine na planoto dostavili preko 150 kubičnih
metrov vode.
Nikakršna zima in dolgo
obdobje brez dežja se že močno
poznata. Vodnjaki so prazni,
popuščajo tudi vodna zajetja.
Gasilci iz Dvora in Žužemberka
redno dostavljajo pitno vodo,
a je potreba večja kot njihova
zmogljivost. Na območju se
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nahajajo tudi kmetije z večjim
številom živali, zato je poraba
še toliko izrazitejša. Tokratno
črpanje je bilo nekoliko zahtevnejše. Izvir, iz katerega so črpali,
leži nekaj 10 višinskih metrov
pod dostopno potjo. Na delu je
bilo tako več usklajenih ekip, ki
so vodo črpali iz izvira, točili v
cisterne in vozili po terenu.
Rok Zupančič
Foto: Nejc Zupančič

Evalvacija dela suhokranjskih društev

92. redni občni zbor PGD Šmihel pri
Žužemberku
V soboto, 1. februarja 2020, je
v dvorani društva potekal 92.
redni občni zbor PGD Šmihel pri
Žužemberku. Iz poročila predsednika in poveljnika je bilo očitno,
da nam lani ni bilo dolgčas.
Organizirali smo prvi blagoslov traktorjev
in motorjev ter veselico. Udeležili smo se
občinskega tekmovanja in tekmovanja
Gasilske zveze Novo mesto. Poveljnik
društva je predstavil operativna dela, vaje
in intervencije. Poročila so prebrali tudi

blagajnik, člani nadzornega
odbora, predstavnica žensk in
predstavnica mladine.

Tone Strajner, Jože Papež,
Rok Zupančič, Boris Sajevic in
Terezija Sajevic.

Priznanje društva za opravljeni
tečaj in specializacijo za uporabo dihalne naprave v letu 2019
je dobil Luka Zaletelj. Marjan
Pečjak je pridobil čin častnika.
Člani so prejeli priznanja za
okrogle obletnice udejstvovanja
v društvu.

Maša Koler
Foto: Nika Vidmar

Na koncu so dobili besedo tudi
gostje. Letos so nas obiskali

Občni zbor Kulturno-umetniškega
društva Žužemberk
Na začetku marca nas je na občnem
zboru KUD Žužemberk, ki sta
se ga udeležila tudi župan Jože
Papež in podžupan Rok Zupančič,
predsednica društva spomnila,
kaj vse smo naredili v preteklem
letu: sodelovali smo pri številnih
prireditvah, med drugim pri otvoritvi
Trških dni, in pripravili spominsko
uro, posvečeno Zalli Zarana, z
gostjo igralko Bernardo Oman, na
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literarno-fotografskem večeru pa
smo gostili Slavka Stošickega.

pripravili predavanje o odnosih
in nasilju.

Med počitnicami in prazniki organiziramo ustvarjalne delavnice za
otroke. Za predšolske otroke vsak
mesec potekajo pravljične urice z
ustvarjalno delavnico v knjižnici OŠ
Žužemberk, prav tako se mesečno
srečuje naš Bralni klub. S projektom
Knjigobežnice vsem mimoidočim
omogočamo dostop do brezplačnih
knjig. Dr. Maja Papež Iskra iz Zavoda
Notranji izvir je imela v naši organizaciji več predavanj z delavnicami,
ob mednarodnem dnevu boja
proti nasilju nad ženskami pa smo

Čeprav smo kulturno-umetniško
društvo, skrbimo tudi za gibanje
– z vadbo joge, ki poteka vsak
teden v večnamenski dvorani
na Dvoru. Sodelovali smo v
spomladanski čistilni akciji v
okolici Žužemberka. Prvič smo
organizirali bolšji sejem in ga
tudi ponovili.
Jeseni smo pri vhodu v trgovino
KZ Trebnje na trgu postavili
oglasno desko, ki jo krasi napis
Kulturno-umetniško društvo
Žužemberk in Kulturno društvo

Dvor. Stremimo k složnosti,
kar je prvi korak k dobremu
sodelovanju in uspehu.
Ob zaključku občnega zbora
je župan pohvalil naše delo in
nas obvestil, da bo občina po
lanskem premoru letos spet
objavila razpis za sofinanciranje
društev.
Naše redne dejavnosti bodo
potekale tudi letos. Prisrčno
vabljeni, da se nam pridružite!
Klavdija Kužnik, predsednica
KUD Žužemberk
Mojca Dobnikar, članica KUD
Žužemberk

Občni zbor Krajevne organizacije
Rdečega križa Žužemberk
V sredo, 19. februarja 2020, smo
se na občnem zboru v sejni sobi
občine zbrale aktivistke KORK
Žužemberk. Kar 31 nas je aktivnih, tako da imamo pokrite vse
vasi in ulice na našem območju.
Dnevni red je obsegal 6 točk,
med drugim smo predstavile in
potrdile poročili za preteklo leto
in program dela za leto 2020.

in Lara Barčić. V akciji Košarica
so sodelovali tudi učenci in
učitelji na osnovni šoli ter zbrali
za približno 530 evrov izdelkov.
V oktobru smo na osnovni šoli
pripravile srečanje starejših
občanov, ki se ga je udeležilo
55 ljudi. Pri programu je sodelovalo 40 otrok, 25 otrok pa je
izdelovalo novoletne voščilnice,
ki smo jih priložili darilom ob
novoletnem obdarovanju 213
starejših.

Leto 2019 je bilo zelo aktivno. Obiskale
smo 115 socialno šibkih družin in mednje
razdelile 341 prehranskih paketov ter
tako poskrbele za 577 ljudi. Vse leto smo
obiskovale jubilante, kar petdeset jih je
bilo, od tega jih je enajst dopolnilo 80 let,
sedem je bilo 90-letnikov, 32 pa starejših
od 90 let.

Udeleževale smo se dejavnosti,
ki jih je organiziralo Območno
združenje Rdečega križa Novo
mesto – posvetov, sestankov,
izobraževanj – in bile na srečanju z OZRK Gornja Radgona v
Škocjanu.

Veliko smo sodelovale z Osnovno šolo
Žužemberk. Med člane RK smo sprejele
prvošolce, izpeljale akcijo Košarica v eni
od trgovin in zbrale za približno 290 evrov
izdelkov, pri tem so sodelovale Darinka
Košiček in Tamara Plot ter učenke OŠ
Žužemberk Nuša Glavan, Betka Blatnik

V juliju smo v sklopu trških dni
izvedle meritve krvnega tlaka,
holesterola in sladkorja v krvi,
ki se jih je udeležilo 54 ljudi, ter
v grajski kleti podelile priznanja
krvodajalcem.
Sodelovale smo v dobrodelnih
akcijah in pomagale občanom
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(prispevki za letovanje
otrok na Debelem Rtiču, za
šolske potrebščine, plačilo
položnic občanom, prispevek
družini Krivec ob požaru itd.).
Organizirale smo tudi pet zdravstvenopreventivnih predavanj
za občane, in sicer predavanje
o demenci, raku dojk, vse o
nogah, o zdravem življenjskem
slogu in izdelovanju naravne
kozmetike. V decembru je bila
v telovadnici osnovne šole
krvodajalska akcija, ki se je je
udeležilo 74 krvodajalcev, od
tega jih je kri devet darovalo
prvič.
Tudi letošnje leto bo zelo
aktivno, saj nam volje in pozitivne energije ne manjka. Že
27. marca vas ob 18. uri vabimo
v gasilski dom Žužemberk na
predavanje o srcu in srčnih
obolenjih, 24. aprila ob 18.
uri pa bodo tema predavanja
pljuča in pljučna obolenja, prav
tako v gasilskem domu. Vljudno
vabljeni v čim večjem številu.
Tamara Plot

IZ NAŠE OBČINE

Morda za nekatere majhen,
zame pa je to velik korak
naprej v razmišljanju o razvoju
turizma v naši občini.
Vse pohvale mladi gostinki Maruši
Škoda iz Gostinstva Koren, ki je svojo
idejo tudi udejanjila na praznični dan.
S svojimi ponudbami na idealni
lokaciji ob Krki so se v projektu »Grem
v dolino« predstavili: Gostinstvo Koren
iz Žužemberka, Apartmaji hiša Ida
iz Stične, Emmon Šentvid pri Stični,
Turistično društvo Krka, Turistično
društvo Suha krajina, Okrepčevalnica
pri Medenu iz Šmihela pri Žužemberku,
Hiša kulture in nature iz Drašče vasi,
Domačija pri Malči iz Stavče vasi, Ride
me biks (izleti z električnimi kolesi)
in Rafting Gimpex iz Straže. Kot je
povedala Maruša, je namen projekta
»Grem v dolino« aktivirati in predstaviti

turistične zmogljivosti v naši
občini, povezati ponudnike in
jih spodbuditi k medsebojnemu
sodelovanju. Želel bi si, da bi
bil njen projekt »Grem v dolino«
šele začetek nečesa dobrega
in prepoznavnega za našo
občino, projekt, ki bi se mu

lahko priključili vsi ponudniki
turističnih in gostinskih storitev
iz naše občine. S sodelovanjem
in povezani lahko gostom in
turistom ponudite več. Veliko
več.
Darko Pucelj
Foto: Darko Pucelj

Poznate
svoj
kraj?

Morda veste, kje
je posneta ta fotografija? Če poznate
odgovor nam ga
posredujte najkasneje do 25. 7. 2020 na
naslov: Suhokranjske
poti, Grajski trg 33,
8360 Žužemberk, s
pripisom »Poznate
svoj kraj?«
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Skrb, delo in trpljenje
tvoje je bilo življenje.
Bolečine si prestala,
zdaj boš v grobu mirno spala,
a v srcih naših boš ostala.

julij 2020

Prevozil si pol sveta,
a smrt te ujela je doma.
Odhoda ni moč preboleti,
sprašujemo se:
Zakaj si moral umreti?
(Silva)

Zahvala

Zahvala

V 83. letu nas je zapustila naša draga žena, mama, babica,
prababica, tašča in teta

14. marca 2020 nas je za vedno zapustil naš sin, brat, stric
in svak

Marija Rus

Simon Šercelj

iz Žvirč 30, Hinje.

iz Baragove ulice v Žužemberku.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in svete maše. Posebno se zahvaljujemo sosedama Marinki Konte in Mariji Papež ter družini Krašovec,
ki so nam v težkih trenutkih stali ob strani.
Hvala sodelavcem OE DOM CLJ Ljubljana, sodelavcem
Lunca plast, Žvirče, župniku Cirilu Murnu in pogrebni
službi Novak z Rebri za lepo opravljeno pogrebno
slovesnost.

Ob boleči in nenadni izgubi našega Simona se prav vsem
iskreno zahvaljujemo za kakršnokoli pomoč. Nikogar ne
bomo poimenovali osebno, vsem in vsakomur posebej
hvala.
Hvala vsem, ki nam še vedno stojite ob strani.
Hvala vsem, ki ga nosite v srcu.

Vsi njeni

Mama, ata in brat z družino

Sv. Janez je rekel:
»Vsi smo na svetu
kot na potovanju.
Nekdo gre na pot prej,
drugi kasneje,
važno je to, da prej ali slej
vsi dospemo do cilja.«

Marija Novak s.p.
Reber 2a
8360 Žužemberk
Marija
Novak s.p.
Tel: 07/
Reber
2a38 88 100
GSM:Žužemberk
031/ 876 276
8360
Tel: 07/ 38 88 100
Nudimo Vam kompletne
storitve
GSM: 031/ 876
276 na

Zahvala

V 93. letu starosti nas je zapustila

Angela Škufca

(12. 9. 1927 – 1. 5. 2020)
s Prevol 28, Hinje.

enem mestu in smo Vam na voljo 24
ur na dan.
Naš
namen je storitve
prevzetina
vso
Nudimo
Vam
kompletne
skrb
in
odgovornost
v
najtežjih
treenem mestu in smo Vam na voljo 24
nutkih,
ob izgubi
vaših je
najdražjih.
ur
na dan.
Naš namen
prevzeti vso

Ob zadnjem slovesu od moje tete se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste ji v življenju naredili karkoli dobrega.
Posebej se zahvaljujem župniku Cirilu Murnu za opravljene pogrebne storitve, pogrebnemu zavodu Novak iz
Žužemberka, DSO Kočevje, vsem, ki ste darovali sveče
in svete maše ter jo pospremili na njeni zadnji poti k
večnemu počitku.
Teta, počivajte v miru.

skrb in odgovornost
v najtežjih treKONCESIONAR
nutkih, ob
izgubi
vaših
najdražjih.
V OBČINI ŽUŽEMBERK
KONCESIONAR
V OBČINI ŽUŽEMBERK

Nečakinja Štefka z družino in sorodniki
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Dejan Maver s. p.
Dvor 12 b,
8361 DVOR

FOTO
&
VIDEO STORITVE

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.
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

183,00 EUR
91,50 EUR
45,75 EUR

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

244,00 EUR
122,00 EUR
61,00 EUR
40,87 EUR
30,50 EUR
27,45 EUR

1/1

PRODAJA:
fotoalbumi
okvirji
baterije ...

366,00 EUR

FOTOKOPIRANJE

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

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

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

051/233-669
07/30-88-322
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Nagradna križanka
Gesla nagradne križanke 77. št. Suhokranjskih
poti: DOLNJI AJDOVEC, FRATA, CEGELNICA,
PONOR. Prejeli smo 26 odgovorov izmed katerih
smo izžrebali 5 reševalcev:
•

Cveta Pasar, Vrti 7, 8360 Žužemberk,

•

Marko Zajec, Prapreče 20, 8360 Žužemberk,

•

Živa Zajec, Stavča vas 7, 8361 Dvor,

•

Ciril Škufca, Ratje 38, 8362 Hinje ter

•

Vera Gliha, Dvor 100, 8361 Dvor.

Rešitve iz 78. številke pošljite najkasneje do
25.7.2020 na naslov: Suhokranjske poti, Grajski
trg 33, 8360 Žužemberk, s pripisom »Nagradna
Križanka«

KUPIM GOZD

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).

 gozd.natura@gmail.com
 051 618 379

Opravičilo
Javno in iskreno se opravičujem svoji sestri Silvi Iskra
z Dvora, ker sem v javnih lokalih kot tudi osebno
med znanci govoril neresnice o njenem osebnem
in družinskem življenju ter s tem žalil njo in njeno
družino. Prav tako se njej in tudi njenim družinskim
članom opravičujem za vse navedbe v njej poslanih
SMS sporočilih, saj so navedbe v njih neresnične.

Opravičujem se tudi vsem drugim, ki so bili s temi
dejanji kakorkoli prizadeti.
Posebej se želim iskreno opravičiti njenim trem
polnoletnim otrokom, ker sem jim s prepovedjo
onemogočil obiske najine mame – njihove babice.
Franc Zupančič, Sadinja vas 20A

 07/ 30 87 290
GOSTILNA ZUPANČIČ, Gostgrad d.o.o.
Grajski trg 4, Žužemberk
e-mail: info@gostilna-zupancic.si

R
SPONZNOKE
K R IŽ A
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Gostilne v Žužemberku
Sestavila: Magda
Kastelic Hočevar

Prost. gasil.
društvo

Jupitrov
satelit

Smola iz
konoplje

Spolni izliv

Igralec
Pavle

Kristusov
monogram

Indijski
operater
mobilnega
omrežja

Nekdanji
hrv. šef
policije
Milivoj



Pomladni
mesec

10. črka
abecede

1. os.
množ.
Kalij
Egipt.
pisatelj
Ang. igr. z
enoj. V
2. os.
ednine

Osebni
dohodek

Vodik

Pritrdilnica
Dan
nemško
Kan brez A
Redko m.
ime

Žveplo

Film o
vesoljčku

Predlog

Šef pri
Mazdi



Sluh brez
vokala
Prebiv.
Malte

Nelep

Slepi arab.
pesnik

Naselje na
Hrvaškem

Polmer

Organ
rastline
Nemški
slikar
Gozdna
ovijalka

Dalmatinsko
ime
Romun.
pesnik

Istra z
napako

Gore brez O

Pevec Dedić

Veznik

Latinsko k
Sekretar ZN
brez A

Cvetlica

Plošč.
mera
Jedrski
inštitut

Jaz in ti
Izmišljotine

Smrtni angel

Velika ruska
reka

Majhna uta

Žival brez
nog

Ovčje krzno

Nogometni
klub
Gl. mesto
Nemčije

Črtna koda

Ogljik
Vrsta
bonbonov
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