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Županova beseda

Spoštovane občanke, spoštovani
občani, lepo vas pozdravljam!
S tokratno številko Suhokranjskih poti
zaokrožamo leto 2020, prav tako pa tudi
drugo leto mojega županovanja. Na
polovici mandata je čas za pogled nazaj,
za prvo oceno in obenem napoved za
naslednji dve leti. Slogan, da skupaj
zmoremo bolje, je gotovo na mestu, saj
brez vaše dobronamerne dejavnosti ne
bi bilo mogoče uresničevati vizij, ki jih
imamo in s katerimi razvijamo naš kraj.
Leto 2020 nas je zaznamovalo z zdravstvenimi razmerami, s kakršnimi se še
nismo soočali. To je gotovo posebna
situacija, ki opominja k razmisleku, po
drugi strani pa se moramo opogumiti
za pogled v prihodnost. Če želimo
napredovati, se je vedno znova treba
soočati tudi z nepredvidenim. Podajanje
na nepoznana področja nas bogati z
novimi spoznanji, nova spoznanja pa za
vsakogar pomenijo tudi nove pridobitve
v obliki izkušenj. Urejanja zadev se je
torej treba lotiti tudi z mero poguma.
Vsem, ki ste me v tem času opogumljali
in podpirali pri izvajanju projektov, se
iskreno zahvaljujem. Pomoč, ki ste jo
izkazali pri obvladovanju tveganj za
zdravje, soglasja in služnosti, ki ste jih
podali za izvajanje projektov v občini,
predlogi za izboljšanje življenja v občini
nasploh, pohvale in tudi kritike so tisti
motivatorji, ki so na mestu in tudi zelo
potrebni. Da se v občini stvari premikajo
in smo na pravi razvojni poti, nam vedo
povedati tudi v drugih občinah po
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Sloveniji. Slednje mi je še v
posebno veselje in spodbudo
za nadaljnja prizadevanja.
V preteklih dveh letih smo izvedli veliko projektov lokalnega pomena, saj sem se zavezal,
da bom župan vseh, zato je
treba razvijati vseh 52 naselij
v občini. Čeprav moramo kot
občina vleči s seboj finančno
breme iz preteklosti, bom kot
župan storil vse, da se čim
več investira za vse, torej za
naše skupno dobro. Moramo
pa se tudi zavedati, da pride
do primerov in situacij, ko ni
mogoče ustreči.
Posebno pozornost namenjam razvoju podjetništva v
občini, saj si občine ni mogoče
predstavljati brez obrtnikov in
podjetnikov. Ob tej priložnosti
se vsem zahvaljujem za prizadevanja in gospodarski razvoj,
ki ga ustvarjate. Kot občina
bomo naredili vse za ugodno
podjetniško okolje. Območje
Kleka in Obrtne cone Jama
smo že premaknili z mrtve
točke, saj želimo, da se prostora uredita in oddata za namen,
za katerega sta bila vzpostavljena. Tudi na tak način bomo

v občini zagotavljali še več
podjetništva in razvoja.
Mesec, ki je vedno izstopal
po svoji čarobnosti, bo letos
čaroben na drugačen način.
Kljub temu, da bodo praznovanja okrnjena, da ne bo tako,
kakor je bilo v preteklih letih,
si moramo sami znati ustvariti
ozračje, ki nas bo poneslo v
novo leto. Prav je, da smo
pozorni tudi na druge in se
med seboj podpiramo, saj
smo konec koncev vsi na istem
vlaku življenja.
S tem zavedanjem vas vse
skupaj lepo pozdravljam in
vam želim čudovite praznike,
blagoslovljen božič ter srečno
in predvsem zdravo novo leto.
Ostanite zdravi!
Vaš župan Jože Papež
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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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Mislimo na sosede in sorodnike
Novi korona virus se je razširil
tudi med nami. Večinoma
upoštevamo ukrepe za preprečevanje njegovega širjenja. Na
zunanjih javnih površinah in
v trgovinah vsi pridno nosimo
maske ali se celo previdno izogibamo drug drugemu.
Žal se marsikdo drugače vede v odnosih s
sosedi, sorodnicami, prijatelji, znankami …
Nekateri so preslišali strokovna opozorila,
da ni nujno, da človek ni okužen, če ne
čuti simptomov bolezni. Drugi še zdaj
verjamejo, da virus povzroča samo »malo
hujšo gripo«, ali pa, da se sami preprosto
ne bodo okužili. Marsikdo misli, da je na
varnem, če je med svojimi, ki se počutijo
zdrave ali so »samo prehlajeni«. Znanec,
ki je razmišljal tako, se je od sorodnice
nalezel virusa in zbolel; na srečo ne tako
zelo, da bi moral v bolnišnico, pravi pa, da
je bilo hudo »za tri gripe«.

sploh nočejo vedeti, čeprav bi
ga lahko organizirali. Ali pa celo
od potrjeno okuženih pričakujejo, da pridejo v službo, če
nimajo simptomov ali če se po
nekaj dneh prebolevanja covida-19 že bolje počutijo. Takšno
ravnanje je neodgovorno. Virus
lahko prenesemo na druge vsaj
še deset dni potem, ko smo
dobili prve znake bolezni, lahko
pa celo še dlje. Vsaki delovni
organizaciji zanesljivo manj
škoduje, če zaposleni ostane
doma kak dan več, kakor pa če
pride v službo in se okužijo še
drugi zaposleni.

KAJ LAHKO STORIM, DA PREPREČIM
ŠIRJENJE NOVEGA KORONAVIRUSA
SARS-CoV-2019

Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki
imajo povišano telesno temperaturo, kihajo in kašljajo.
(Virus se širi kapljično, zato je varna razdalja 1,5 m)

Težko se privajamo na to, da moramo
zaradi virusa vzdrževati medosebno razdaljo dveh metrov. Ko srečaš znanca ali
sosedo in se ustaviš za kratek klepet, se
po navadi ne držiš vsaj dva metra stran. V
naši kulturi to ni samo nenavadno, ampak
skoraj nespoštljivo, saj prav s fizično
bližino pokažemo, da nam je nekdo blizu,
da nam je domač.
V času spomladanske epidemije mi je
znanka iz drugega kraja povedala, kako
hudo je njen prijatelj zbolel za covidom-19. To me je prestrašilo. Ker imam
kronično bolezen, sem postala v stikih
zelo previdna. Sem in tja sem ujela kak
začuden ali celo pomilovalen pogled, češ,
saj si paranoična. Toda rekla sem si, da
mi je zdravje pomembnejše od tega, kaj si
drugi mislijo o meni. Včasih sem se znašla
tudi v komični situaciji, ko sem moža, ki
je zelo družaben, med bežnimi srečanji
cukala za rokav in ga vlekla stran od ljudi.
Spomladi se mi je še marsikdo čudil, zdaj
se mi skoraj nihče več.
Zgodba zase so podjetja in druge delovne
organizacije. Ponekod za delo od doma

Ko to pišem – 9. decembra – je v
naši občini 45 aktivno okuženih.
Koliko od teh je zbolelo ali so
celo v bolnišnici, ne vem. Doslej
je v občini covid-19 prebolelo
135 ljudi, od tega samo v
zadnjem mesecu dni kar 92.
Dva sta žal umrla. Na začetku
novembra smo tako iz skupine
občin brez umrlih zaradi
covida-19 prestopili v skupino
tistih z umrlimi. Lahko bi rekli,
da smo jo v primerjavi z drugimi
občinami za zdaj odnesli še
kar dobro. Gotovo pa tega ne
bi rekle družine obeh pokojnih
ali tistih, ki so hudo zboleli in

Redno in temeljito si umivamo roke z milom in vodo.

Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
V primeru, da zbolimo, ostanemo doma. Povežemo se s svojim izbranim
osebnim zdravnikom, izven delovnega časa ambulante pa z dežurno
zdravstveno službo. Nato sledimo njihovim navodilom.
Upoštevamo pravila higiene kašlja.
V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok
uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost etanola v
razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno
samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso
namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
V zaprtih javnih prostorih uporabljamo obrazno masko ali ruto, ki
prekriva nos in usta.
V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih
prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno
zračenje zaprtih prostorov.
Spremljamo informacije iz strokovno podprtih, zanesljivih virov in
ravnamo po priporočilih zdravstvenih strokovnjakov.

Novi koronavirus so poimenovali SARS-CoV-2, bolezen, ki jo virus povzroča
pa COVID-19. Bolezen se kaže z vročino, kašljem in občutkom pomanjkanja
zraka, kar je običajno za pljučnico.
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pristali v bolnišnici. To so naši soobčani,
morda sokrajanke ali znanci, sorodnice,
sosedje.
Zato stopimo skupaj, tako kot znamo stopiti skupaj, kadar zagori pri sosedih. Nosimo
maske, vzdržujmo medosebno razdaljo, ne
prirejajmo družinskih in drugih srečanj – ne
le zaradi sebe, tudi zaradi ljudi okrog nas,
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naših bližnjih. Glejmo na te in
druge ukrepe kot na vodo, s
katero gasimo požar, dokler ne
bo na razpolago cepivo. Konec
koncev imamo vsaj to prednost,
da živimo na podeželju, sredi
narave, v kateri se lahko tudi brez
mask gibamo na svežem zraku.

Zdržimo še nekaj časa. Zdravje si
morda lahko povrnemo, življenja
pa ne. Poskrbimo drug za drugega in – ostanimo zdravi.
Gašperjeva Mojca

Bi lahko že v preteklih letih domači izvajalci
gradili ceneje?
Po 22 letih od ustanovitve
Občine Žužemberk je prvi
večji posel dobilo domače
podjetje Gostgrad, d.o.o.
Za rekonstrukcijo ulice
Dolga vas je bilo na razpisu
izbrano ljubljansko podjetje
Proadrija s podizvajalcem
Gostgrad.
Dejstva:
1. Leto 2020, rekonstrukcija ulice
Dolga vas, izvajalec Gostgrad, d.o.o.,
Žužemberk, dolžina 480 metrov,
cestišče, kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava, pločniki, odvodnjavanje, oporni zidovi, pogodba, cena
z DDV 243.853,66 evra.
2. Leto 2011, rekonstrukcija ulice
Nad Miklavžem, dolžina 363 metrov,
cestišče, kanalizacija, vodovod,
javna razsvetljava, pogodba, cena z
DDV 667.212,44 evra.
3. Leto 2011, rekonstrukcija ulice
Breg, dolžina 454 metrov, cestišče,
kanalizacija, vodovod, javna
razsvetljava, pogodba, cena z DDV
649.226,14 evra.
(Dolžine ulic so povzete po občinskem predlogu Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Žužemberk.)
Iz zapisnika o odpiranju ponudb za
gradnjo komunalne infrastrukture
na ulici Breg je razvidno, da je bila
najcenejša ponudba 412.438,57

evra z DDV, dela pa so bila
oddana izbranemu izvajalcu za
649.226,14 EUR z DDV. Občina
je izbrala za 236.787,57 evra
dražjega izvajalca.
Iz zapisnika o odpiranju
ponudb za gradnjo komunalne
infrastrukture na ulici Nad
Miklavžem je razvidno, da
je bila najcenejša ponudba
412.771,80 evra z DDV, dela
pa so bila oddana izbranemu
ponudniku za 667.212,44 evra.
Občina je izbrala za 254.440,62
evra dražjega izvajalca.
Če bi občina pri razpisih za ulici
Breg in Nad Miklavžem spoštovala določbe Zakona o javnem
naročanju, bi morala kot dober
gospodar javni razpis zaradi
velikih razlik v cenah razveljaviti in pripraviti novega. Mnenja
sem, da bi bil v tem primeru
prihranek 491.228,19 evra
(236.787,57 evra + 254.440,62
evra) dovolj velik argument za
objavo novega javnega razpisa.
V obeh primerih je bil najcenejši ponudnik (iz Ljubljane)
izločen iz postopka samo
zato, ker ni priložil potrdila o
ogledu lokacije in projektne
dokumentacije.
Pri rekonstrukciji ulic Breg in
Nad Miklavžem bi bilo dobro
preveriti popis del – katera
dela so bila in katera niso
bila potrebna, katera so bila
dejansko narejena, v kakšnih
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količinah in za kakšno ceno.
Prav tako sem mnenja, da je pri
obeh investicijah zatajil tako
takratni notranji (Nadzorni
odbor Občine Žužemberk)
kot zunanji nadzorni organ
(Ministrstvo za finance, Urad
RS za nadzor proračuna), ki
sta bila opozorjena in sta bila
dolžna izvajati nadzor nad
porabo javnih sredstev, tudi
nadzor nad porabo sredstev
EU.
Res je, da je bilo glede razpisov
za ti dve ulici na papirjih vse
tako, kot mora biti. Vendar
sprašujem:
Zakaj občina ni razveljavila
razpisov za ulici Breg in Nad
Miklavžem in objavila novega?
Zakaj sta bili rekonstrukciji ulic
Breg in Nad Miklavžem tako
dragi v primerjavi z rekonstrukcijo ulice Dolga vas?
Ali je bil v projekt ulice Nad
Miklavžem vključen tudi del
ulice priti ribiškemu domu in
morda tudi že plačan?
Če pogledam z vidika danes
znanih dejstev, bi lahko samo
iz prihrankov pri ulicah Breg
in Nad Miklavžem izvedli še
rekonstrukcijo dveh takih ulic,
kot je ulica Dolga vas.
Darko Pucelj,
občinski svetnik
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Občanom in občankam prijazna občina
Morda ste že opazili nove nabiralnike na gasilskih domovih.
Namenjeni so vašim vprašanjem,
predlogom, pobudam, pohvalam in
grajam županu in občinski upravi.
Na občini imamo knjigo pohval in pritožb
na delo župana in občinske uprave. Včasih
slišimo, da občanke in občani niso zadovoljni
z našim delom, z informacijami, ki so jih
dobili od zaposlenih na občinski upravi ali
na terenu, ali da so predolgo čakali odgovor
na svoj dopis, potrebno mnenje ali soglasje.
Čeprav lahko vsi svoje pripombe vpišete
v knjigo pohval in pritožb, ki se nahaja na
občini, doslej v tej knjigi ni zabeležen niti
en vpis. Verjamem, da je neprijetno vpričo zaposlenega na občini v knjigo pisati pritožbo.
V želji, da vas spodbudim in da s pomočjo
vaših opažanj ob obisku občinske uprave
izboljšamo naše delo, sem se odločil, da na
vseh gasilskih domovih v občini obesimo
primerno označene običajne poštne nabiralnike, da boste lahko vanje tudi anonimno

Prijava
napak
na javni
razsvetljavi
Obveščamo vas, da je za
odpravljanje pomanjkljivosti na javni razsvetljavi
vzpostavljen elektronski
način zbiranja, ki je na
voljo na prvi strani spletne
strani Občine Žužemberk.
Za sodelovanje in spletno
sporočanje se vam lepo
zahvaljujemo.

vrgli list papirja s svojo pohvalo,
grajo, predlogom ali pobudo.
Pričakujem in si želim, da bi ta
način komuniciranja med vami,
mano in občinsko upravo potekal
korektno, da zapisi ne bodo žaljivi
in da bodo predvsem odraz vaše
izkušnje ob stiku z nami. Tako nam
lahko odslej sporočate, kje vas
»čevelj žuli«, kako ste zadovoljni
ali nezadovoljni z našim delom,
kaj predlagate in česa bi si želeli
v vašem kraju, da bi bilo bivanje v
njem prijetnejše, kje so problemi
in kako bi jih rešili.
Ključ nabiralnikov imava samo
župan in direktor občinske uprave.
Vsak mesec bova pregledala
prispelo pošto in odgovorila na
vaša vprašanja, predloge, pobude
in opažanja. Če bo vsebina
anonimnega sporočila korektna in
aktualna in če ne bo do kogarkoli
žaljiva, bova nanjo odgovorila v
občinskem glasilu.

Kar pogumno! Veseli bomo, če
nabiralniki ne bodo prazni. To je
še en naš majhen korak v želji,
da bi bila naš občina prijazna do
občank in občanov in da bi tudi
vaša beseda nekaj veljala. Vaše
mnenje nam veliko pomeni in mu
bomo prisluhnili.
Jože Papež, župan

Župan pri ministru Vizjaku
o oskrbi z vodo
Župana Jožeta Papeža je v torek,
13. oktobra 2020 sprejel minister
mag. Andrej Vizjak. Na sestanku sta
se pogovarjala predvsem o oskrbi
Suhe krajine s pitno vodo. Glede na to,
da se je projekt primarnega vodovodnega omrežja zaključil in je treba
za oskrbo zgraditi še sekundarne
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vode, bo potrebnih še kar nekaj
naporov in sredstev, ki jih bosta
tako Občina Žužemberk kakor
tudi Ministrstvo za okolje in
prostor poskušala pridobiti iz
različnih razpoložljivih virov.
Občina Žužemberk

SUHOKRANJSKE

POTI

december 2020

Seja Občinskega sveta
Občine Žužemberk
Zadnja seja Občinskega sveta
Občine Žužemberk v letu 2020
je potekala, predvsem glede na
zdravstvene razmere, nekoliko
drugače. Deset svetnikov je bilo na
seji prisotnih v sejni dvorani, štirje
svetniki pa so sodelovali preko
spletne povezave.

socialnovarstvene storitve pomoč
družini na domu. Z odlokom
se je določila organiziranost
socialnovarstvene storitve pomoč
družini na domu in način izvajanja
storitve ter postopek podelitve
koncesije za izvajanje storitve.
Zaradi izstopa Občine Šentjernej
iz javnega lekarniškega zavoda

Sejo je zaradi odsotnosti župana Jožeta
Papeža vodil podžupan Rok Zupančič.
Dnevni red 10. seje je obsegal 17 točk, od
katerih sta bila najpomembnejša odloka o
proračunu občine za leto 2021 in 2022, ki
sta bila tudi soglasno potrjena. Proračun
v katerem so predvideni skupni prihodki
v višini 8,2 mio evrov je v večjem delu
namenjen financiranju investicij v višini 4,2
mio evrov, od tega večji del za dokončanje
Suhokranjskega vodovoda, odplačilo
najetih kreditov ter rednega poslovanja.
Sprejet je bil Odlok o kategorizaciji občinskih cest ter Odlok o določitvi takse za
obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem
prostorskem načrtu Občine Žužemberk
ter Odlok o določitvi stroškov lokacijske
preveritve v Občini Žužemberk.
Po novem odloku, ki bi moral biti sprejet
že v letu 2018, bo potrebno za posamezno
pobudo za spremembo osnovne namenske rabe prostora plačati takso v višini 250
evrov in takso za pobudo za spremembo
podrobnejše namenske rabe prostora v
višini 200 evrov. Takse so določene v višini,
kot jih imajo tudi naše sosednje občine.
Taksa za posamezno lokacijsko preveritev
pa bo v skladu z zakonom, ki ureja prostor,
za določanje obsega stavbnega zemljišča
pri posamični poselitvi znašala 1.500
evrov, za individualno odstopanje od
prostorskih izvedbenih pogojev 2.500
evrov in za omogočanje začasne rabe
prostora 2.000 evrov.
Občinski svet je obravnaval in potrdil
Odlok o organiziranju in izvajanju
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Dolenjske lekarne Novo mesto, je
bila na dnevnem redu tudi obravnava Predloga Odloka o javnem
lekarniškem zavodu Dolenjske
lekarne Novo mesto in Predloga
Odloka o ustanovitvi Sveta
ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne
Novo mesto. Vendar, ker se je o
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smiselnosti vztrajanja občine v tem zavodu
govorilo že pred časom, ko se je potrdil
odlok, saj imamo v Občini Žužemberk za
izvajanje lekarniških dejavnosti podeljeno
koncesijo, se je ponovno opravila razprava
na to temo. Sklenjeno je bilo, da občina
izstopi iz Dolenjskih lekarn in dodatno
preveri okoliščine takega postopanja.
S potrditvijo sklepa o vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 2021 so bile določene
mesečne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Žužemberk za leto 2021 in
sicer:
 za stanovanja in počitniške hiše ter garaže
zasebnih lastnikov:
0,000177 EUR,
 za objekte družbene dejavnosti:
0,000112 EUR,
 za poslovne površine v stavbah in
nezazidana stavbna zemljišča namenjena
za izgradnjo poslovnih površin:
0,000225 EUR,

 nezazidana stavbna zemljiščanamenjena stanovanjski
pozidavi:
0,000042 EUR.
Vrednosti točk ostajajo na enaki
ravni kot so bile v letih 2020 in
pred tem v letu 2019.
Svet je soglasno potrdil menjavo
prostorov v Zdravstveni postaji
Žužemberk z namenom racionalizacije delovanja ambulant.
Na podlagi sprejetega sklepa se
bo izvedla menjava prostorov,
pri čemer se ambulanta ZD
Novo mesto preseli v prostore
Družinske medicine Žagar, le ta
pa se preseli v prostore, kjer sedaj
deluje zdravnica Nežka Dular.
V zaključevanju seje sta bila
potrjena dva predloga za znižanje
komunalnega prispevka in
izvedene volitve v Razvojni svet
regije JV Slovenija.

Potrebujete
zaščitno masko?
Oglasite se na občini. Če to
ni možno, pokličite na 07 388
5180 in poslali vam jo bomo
po pošti.
Jože Papež,
župan

OBČINA ŽUŽEMBERK

V okviru predlogov in vprašanj
so bila postavljena naslednja
vprašanja s strani svetnikov:
 Kako potekajo aktivnosti pri
prenovi ceste Žvirče – Smuka in
ceste Ambrus – Žvirče?
 Ali je Občina že pristopila k
popisu premoženja, ki bi ga
lahko odprodala?
 Kako daleč so aktivnosti za
ureditev ojačanja signala na
oddajniku Vršiček?
 Pregled ustreznosti prostora za
postavitev avtobusne postaje v
Šmihelu?
Direktor Tomaž Hrastar je v
odgovoru povedal, da so za
obnovo cestne infrastrukture v
stiku s pristojnimi ustanovami,
glede odprodaje premoženja
pa se je z novo sodelavko na
področju prostora že pristopilo
k sistematičnemu postopanju,
na podlagi katerega se bodo
tovrstne nepremičnine tudi
evidentirale. Glede oddajnika,
pa je župan vseskozi v stiku z
investitorji in jim omogoča čim
hitrejšo izvedbo projekta, ter jih
spodbuja pri realizaciji. Odgovor
na vprašanje o avtobusni postaji
bo posredovan naknadno.
Vesna Može
Foto: Rok Zupančič in Vlado
Kostevc
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Brezplačni prevozi za starejše
Pol leta v občini izvajamo vozniki
prostovoljci brezplačne prevoze
za starejše. In kako so prevozi
sprejeti med uporabniki?
Uporabnica brezplačnih prevozov je
tudi Marija Pavlič iz Ratja, zanimiva
sogovornica. Ves čas vožnje se z njo rad
pogovarjam. Izvem marsikaj zanimivega
iz njenega življenja in življenja v njeni
rodni vasi. Po zadnji vožnji sem jo vprašal
po mnenju in njenih izkušnjah z našimi
prevozi.
»Ko je človek starejši, se že zaradi bolezni
ne more voziti sam. Dokler sem bila
zdrava, sem lahko vozila avto. Sedaj ne
morem več in sem odvisna od pomoči
drugih. Tisti, ki bi ti radi pomagali in te
peljali k zdravniku, pa so ta čas v službah.
Hvaležna sem občini, ker je omogočila
brezplačen prevoz za starejše. Zahvala
županu in vsem vam, ki ste kot vozniki
prostovoljci požrtvovalni in razumevajoči
do starejših. Rada bi naredila še marsikaj,
pa ne morem, ker slabo vidim. Želela
bi si, da bi spet lahko risala, barvala in
brala knjige, ki so moja velika ljubezen. V

dolgih večerih poslušam radio
in televizijo, ki je zaradi slabega
vida ne morem več gledati. Um
si bistrim tako, da v mislih vsak
večer naštejem vse države sveta
in vsa mesta in reke, ki jih poznam. In teh ni malo. Zemljevide
sem vedno rada gledala.«
Na koncu najinega pogovora
mi je tesnobo in bolečino, ki jo
doživlja zaradi osamljenosti,
povedala kar v verzih:
Oh, ko bi vid bil povrnjen nazaj,
da videla zopet bi lepi naš kraj,
da videla gozd bi okoli vasi
in videla ptico, ki nad mano leti.
Rada bi videla vrt, ko drevje cveti,
in jutranjo roso, ko travo srebri,
to bi bil balzam za boleče srce,
ko bi izpolnile se iskrene želje.
Gospa Pavlič je leta 2006 izdala
pesniško zbirko. Lepše kot
z njenimi verzi nisva mogla
zaključiti najinega pogovora, ki
je v meni zbudil čustva. Z veseljem jo bom peljal na Očesno

Marija Pavlič

kliniko v Ljubljani, kjer jo bodo
operirali. Od srca ji želim, da
bi se ji po operaciji povrnil vid,
da bo lahko zopet videla svoj
lepi domači kraj, gozd, cvetoče
drevje, jutranjo roso na travi in
kako nad njo letajo ptice. Vse
dobro vam želim.
Tekst in foto: Darko Pucelj

Poziv lastnikom zemljišč
Gradnja vodovoda se je zaključila.
Izvajalci del so bili dolžni na
zemljiščih, kjer je potekala gradnja,
vzpostaviti prvotno stanje, vendar se
na pozive občine ne odzivajo.

V letu 2019 se je v Občini Žužemberk
uradno zaključil projekt Oskrba s
pitno vodo Suhe krajine. Ob zaključku del je občina od vseh izvajalcev
zahtevala, da na zemljiščih, preko

katerih je potekala gradnja
vodovoda, vzpostavijo prvotno
stanje. Iz previdnosti je pri
izplačilih izvajalcem zadržala
del sredstev, katerih izplačilo je
pogojevala s sanacijo zemljišč,
s katerih je treba odstraniti
predvsem izkopano kamenje,
pripeljati zemljo in urediti
dostope do zemljišč.
Po več kot letu dni in več
pozivih izvajalcem, naj to
uredijo, odziva še vedno ni. Na
občini smo se zato odločili, da
objavimo poziv vsem lastnikom
zemljišč, na katerih je potekala
gradnja in na katerih še ni bilo
vzpostavljeno prvotno stanje,
naj nam do konca januarja 2021
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pisno sporočijo naslednje podatke: ime in priimek ter naslov
lastnika zemljišča, parcelno
številko in k. o. zemljišča, na
katerem je treba vzpostaviti
prvotno stanje, kratek opis, kaj
je treba sanirati, in po možnosti
tudi fotografijo.
Občina bo iz naslova zadržanih
sredstev na račun izvajalcev del
pri gradnji vodovoda plačala in
izbrala izvajalca, ki bo zemljišča
saniral in na njih vzpostavil
prvotno stanje. Če izvajalci del
tega nočejo narediti, bo delo na
njihov račun opravila občina.
Jože Papež, župan

IZ NAŠE OBČINE

Na Liscu nova pridobitev – asfalt na »naši poti«
Na Liscu, nam najbližjem vinogradniškem območju, kjer imajo
nepremičnine tudi številni lastniki
iz Občine Žužemberk, je bila t. i.
»naša pot« še vedno v makadamska. Dolgoletna želja nas vseh, ki
pot uporabljamo, je bila, da se
uredi in asfaltira.
Za pot skrbi Krajevna skupnost Dobrnič, ki
je prisluhnila željam latnikov nepremičnin
ob njej, vendar bi bila potrebna sredstva
za njeno utrditev in asfaltiranje zanjo
preveliko finančno breme. Pravijo, da je
v slogi moč. Lastniki zemljišč in objektov
smo se odločili, da prispevamo k ureditvi
poti z lastnim delom in denarnimi prispevki. Gradbeni odbor je spomladi začel
uresničevati naše želje. Poskrbel je za
nabavo in vgradnjo potrebnega materiala,
vsa dela pa smo opravili prostovoljno.

Lastniki smo z lastnim delom
razširili pot, zgradili oporni zid
na mestu zožitve in tako odpravili »ozko grlo«, da bo pot bolj
pretočna. Ker je bilo denarja,
ki je ostal od prostovoljnih
denarnih prispevkov po pred leti
izvedeni elektrifikaciji območja
Lisca, premalo za dokončanje
vseh zemeljskih del pred
asfaltiranjem, smo manjkajoča
sredstva prispevali lastniki
zemljišč in objektov. Za piko
na i, kot lahko rečemo, je na
koncu poskrbela še Krajevna
skupnost Dobrnič, ki je plačala
asfaltiranje.
Pot nam je danes vsem v ponos.
Ni samo pot, je več kot pot.
Skupno delo in cilj, da uredimo
in asfaltiramo to »našo pot«, sta
povezala vse, ki radi prihajamo v

Lisec, kjer imamo svoj vinograd,
zidanico ali vikend.
Hvala Krajevni skupnosti
Dobrnič. Hvala pred leti
ustanovljenemu odboru za
elektrifikacijo Lisca, ki je solidarnostno priskočil na pomoč z
denarnimi sredstvi. Hvala vsem
prostovoljcem in prostovoljkam,
ki smo s svojim delom in denarnimi prispevki omogočili, da se
je naša želja končno uresničila.
Hvala tudi članom in članicam
gradbenega odbora. Vsem
nam pa je ves trud poplačan
s pogledom na novi asfalt. Na
»našo pot«.
Anica Malaz,
članica gradbenega odbora
Foto: Matija Zupančič

Za nekaj besed smo zaprosili poslanko Anjo Bah
Žibert, ki se v okviru poslanske skupine SDS prizadeva tudi za dobrobit Občine Žužemberk. V svojem
odzivu nam je povedala naslednje:

LETOŠNJI PRAZNIKI BODO ŽAL DRUGAČNI,
A NAJ ZATO NE BODO NIČ MANJ DOŽIVETI.
ŽELIMO VAM BLAGOSLOVLJENE
BOŽIČNE IN NOVOLETNE PRAZNIKE
TER PONOSNO PRAZNOVANJE
DNEVA SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI.

»Drage občanke in občani, izteka se leto,
drugačno od tistih, ki smo jih poznali. Kriza, ki
je zajela cel svet, je prinesla negotovost in strah,
a nas je hkrati naučila bolje ceniti življenje in
poglobila zavedanje o naši minljivosti. Vedite,
da vlada Janeza Janše, ki je prevzela mandat v
najtežjih trenutkih, dela vse, da bi iz te krize izšli s
čim manj bolečimi posledicami.

NOVO LETO PA NAJ
ZAZNAMUJETA PREDVSEM
ZDRAVJE IN UPANJE.
VSE DOBRO V LETU 2021!
JOŽE PAPEŽ

Te praznike bomo preživljali nekoliko drugače, a
je hkrati to lepa priložnost, da pokličemo svoje
prijatelje in znance, za katere nikoli bi bilo dovolj
časa. Sedaj je ta čas!

župan Občine Žužemberk in
predsednik OO NSi Žužemberk

Naj letošnje praznične luči ne svetijo le na ulicah
in po domovih. Prižgimo luč svetega večera v
naših srcih in naj bo prav ta luč največje upanje za
novorojeno leto 2021.
Spomin na dan samostojnosti in enotnosti pa dokaz,
da znamo in zmoremo – tudi v najtežjih časih!
Srečno!
Vaša poslanka Anja Bah Žibert«
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Polaganje vencev pri spomeniku na Cviblju
Iz znanih razlogov in omejitev je vsakoletna komemoracija
pri spomeniku na Cviblju letos obsegala samo polaganje
vencev v spomin na žrtve fašističnega in nacističnega nasilja
v Suhi krajini.

V imenu Republike Slovenije
je venec na grobnico ob častni
straži Ministrstva za obrambo
in članov Policijskega orkestra
položil Igor Zorčič, predsednik
Državnega zbora Republike
Slovenije. Ob prihodu ga je ob
spoštovanju strogih omejitev in
navodil protokola lahko pozdravil samo žužemberški župan
Jože Papež. Po odhodu predsednika so vence k spomeniku
položili še predstavniki Občine
Žužemberk, Zveze borcev
za vrednote NOB Slovenije,
Združenja borcev za vrednote
NOB Novo mesto in OO ZB
NOB Žužemberk. Pri polaganju
vencev je bil prisoten tudi
general, tovariš Lado Kocjan,
95-letni udeleženec NOB.
Program za prireditev je bil pripravljen, a komemoracije, kot so
bile vsa pretekla leta, letos žal ni
bilo mogoče izvesti. Pomembno
pa je sporočilo slovesnosti, da
se tradicija obeleževanja spomina na vse umrle in padle v drugi
svetovni vojni ohranja. Se bomo
pa zato na ta dan domoljubi v
mislih spomnili, položili cvetje
in prižgali sveče na grobovih
vseh tistih, ki so umrli in padli za
našo domovino v drugi svetovni
vojni. Slava jim.
Tekst in foto: Darko Pucelj

Dokončana obnova ceste v Dolgi vasi
Potem ko je 13. julija 2020
žužemberški župan Jože
Papež s podjetjem Gostgrad
podpisal pogodbo o rekonstrukciji ceste skozi Dolgo
vas, je 29. julija izvajalec tudi
pričel z obnovo.

Cesta je bila v zelo slabem
stanju, zato je bila obnova 470
metrov dolgega odseka od
Gostišča Koren do križišča za
Gradenc nujna. Celotni projekt
bo občino stal več kot 350.000
evrov, v sklopu naložbe pa so
obnovili in razširili cestišče,
prenovili vodovod, na katerem
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je bilo preko tristo okvar, ter
uredili odvodnjavanje meteorne
in fekalne vode. Z izgradnjo
pločnika z javno razsvetljavo pa
so poskrbeli tudi za varno pot
šolarjev in sprehajalcev.
Tamara Plot

IZ NAŠE OBČINE

Od Ajdovca do Žužemberka
Minili sta dve leti od lokalnih
volitev in zaključek leta 2020 je
primeren čas za pregled vsega,
kar se je dogajalo in kar je v tem
času novega v naših krajih. Čas
se ni ustavil in tudi razvoj naše
občine je šel naprej. V začetku
z manjšimi, sedaj z vse večjimi
koraki.
Po volitvah je prišlo v naši občini do
velikih sprememb. Pričakovanja občank
in občanov so bila velika in pred novoizvoljenim županom Jožetom Papežem
so bili številni izzivi. Že takoj na začetku
mandata je moral ugrizniti v »kislo jabolko«, saj je imela občina 31. decembra
2018 do dobaviteljev 10.104.962,20 evra
kratkoročnih obveznosti (dolga, če povem
bolj razumljivo), kar naj bi bilo za približno
dva cela povprečna letna proračuna
občine. Dolg je v največji meri izhajal iz
neplačanih računov izvajalcem pri gradnji
vodovoda (ti so grozili celo z ustavitvijo
del) in neplačanih računov za gradnjo
novega vrtca.
Za poplačilo dolga je morala občina najeti
več kreditov in do konca leta 2019 ji je
uspelo plačati vse pretekle obveznosti do
poslovnih partnerjev. Kakšno je bilo stanje
občinskih financ, pove dejstvo, da občina
ni imela niti toliko denarja, da bi v letu
2019 izvedla razpise za financiranje dela
društev. Z začetkom leta 2020 je morala
občina začeti odplačevati kredite. Letni
strošek glavnic in obresti je okoli 345.000
evrov in tako bo še naslednjih petnajst let.
Če ima občina v svojem proračunu na leto
po plačilu vseh zakonskih obveznosti okoli
milijon evrov za investicije, ji po plačilu
kreditnih obveznosti ostane za investicije
slabih 700.000 evrov. Slišati je bilo očitke,
da se je v tem času malo delalo. Kritiki
pozabljajo, da si župan in občinska uprava
najprej zaslužita vso pohvalo. Po neprespanih nočeh, sestankih na ministrstvih,
usklajevanjih in dogovarjanjih z izvajalci je
občini uspelo plačati vse dolgove.

Povsod po naši občini je mogoče pokazati kaj novega. Kdor
hoče, vidi tudi tiste najmanjše
spremembe, ki našim občankam in občanom prinašajo večjo
kvaliteto bivanja in jih je v danih
pogojih občina lahko izpeljala.
Župan in občinska uprava
sta znala prisluhniti željam in
potrebam vseh vasi in zaselkov.
Marsikatere želje se ne bi dalo
uresničiti, če ne bi s svojim
delom in denarnimi prispevki
krajani složno stopili skupaj, se
ob pomoči in podpori občine na
koncu veselili in bili ponosni na
vse, kar jim je uspelo zgraditi za
dobro vseh nas. Vsak tak skupni
projekt je še poglobil dobre sosedske odnose. V takem okolju
se da marsikatero investicijo
realizirati hitro in z manj zapleti
pri iskanju soglasij in dovoljenj.
V manjših krajih občanke in
občani še znajo stopiti skupaj.
V večjih, kot sta Žužemberk in
Dvor, pa je to že lahko problem,
saj večina pričakuje, da bo
probleme namesto njih rešila
občina, saj plačujejo davke.
Prevozil sem občino po dolgem
in počez. Začel sem v Ajdovcu,
bil še povsod vmes in končal v
Žužemberku. Imel sem kaj videti.
Ajdovec z okolico
Na ajdovski planoti sta bili po
zaključku gradnje primarnega
vodovoda povsem rekonstruirani cesta Boršt–Veliki Lipovec in
cesta proti Selom pri Ajdovcu.
Cesti sta bili razširjeni in v celoti
na novo asfaltirani. Če bi lahko
pred letom 2018 rekli, da so bile
ceste povsod tam, kjer se je po
njih kopalo zaradi vodovoda,
samo »poflikane«, je sedaj treba
pohvaliti občino, ker se je odločila, da bo take ceste v celoti
rekonstruirala in asfaltirala,
kar je edina prava, dolgoročna
usmeritev. Prej ozka, že močno
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dotrajana in poškodovana cesta
je sedaj široka, pretočnejša in
z urejenim odvodnjavanjem.
Velike probleme ob večjih
padavinah so imeli tudi lastniki
hiš na Hribu pri Malem Lipovcu.
Prav gotovo so bili veseli nove
asfaltne prevleke, ki jim omogoča lažjo pot do doma, pozimi pa
ob sneženju ne bo problemov
zaradi pluženja.
Kar me je še posebno razveselilo, je bil pogled na novi, lično
izdelani avtobusni postaji v
Srednjem Lipovcu in na Planem.
Obe sta dokaz dobrih sosedskih
odnosov v teh vaseh. Vaščani so
ob soglasju lastnikov zemljišč
z lastnim delom postavili
avtobusni postajališči ter s tem
poskrbeli za večjo varnost otrok,
ki se vozijo v Osnovno šolo
Žužemberk, poleg tega pa jim
ne bo več treba čakati avtobusa
na dežju in snegu. V Srednjem
Lipovcu na postajališče šolskega
avtobusa opozarjata prometni
znak in rumena talna oznaka
BUS. Vaščani Plana so se poleg
tega odločili, da v sodelovanju z
Elektro Ljubljana del električne
napeljave z drogov prestavijo v
zemljo. Sami so izkopali jarek,
Elektro Ljubljana pa je poskrbel
za kabel in priključek. Vaščani
so skupaj z občino ob avtobusni
postaji postavili varno zavetje
za čakajoče šolarje. Les je
prispevala občina in postavila
še luč javne razsvetljave za večjo
varnost otrok, ki se pozimi že v
jutranji temi odpravljajo v šolo.
Jože Iskra, Plano: »Odločitev,
da v našem zaselku položimo
kabelski električni vod, je bila
spontana. Zadevo sem predstavil drugim vaščanom, vsi so bili
za to in akcija je stekla. Pridobili
smo služnosti in naredili
zemeljska dela, priskrbeli
potrebni material, kabel pa je v
zemljo položil Elektro Ljubljana.

SUHOKRANJSKE
Padla je tudi ideja, da naredimo še
priključke na vodovod, in občina nas je
pri tem podprla. Postavili smo luč javne
razsvetljave, avtobusno postajo in ekološki otok. Župan Jože Papež ima drugačen
in pozitiven odnos do nas, krajanov, kot
ga je imel prejšnji župan. Naše pobude so
z veseljem sprejete. Zelo sem zadovoljen
s sodelovanjem z občino. Stroški za
vodovodne priključke so bili tisoč evrov
na odjemno mesto, a je bilo narejeno.
Pohvalil bi pripravljenost na sodelovanje
med krajani, občino in Elektro Ljubljana.
Če smo vsi za, se da narediti vse.«

POTI

december 2020

Cesta na Hrib pri Malem Lipovcu:
Ne bo več problemov zaradi
nalivov in odnašanja peska,
zimsko pluženje bo lažje.

Avtobusno postajališče v
Srednjem Lipovcu: Pridne roke
vaščanov so poskrbele, da otroci
ne bodo več čakali na šolski
avtobus na dežju in snegu.

Cesta Boršt–Veliki Lipovec je razširjena,
urejeno je odvodnjavanje. Po zaključku
gradnje vodovoda je bila cesta v celoti na
novo asfaltirana.

Avtobusno postajališče na
Planem: Vse je mogoče, če so
občani za to in jim občina priskoči
na pomoč.

Dvor z okolico
Cesta Sela pri Ajdovcu: Prej makadam, danes
asfalt.

Leta 2000 je bila predana
namenu večnamenska stavba
na Dvoru, v pritličju katere so
imeli prostore Pošta Slovenije in
trije zasebniki, v nadstropju pa
sta dve stanovanji in večja sejna
soba z dvema prostoroma v
lasti občine. Sejna soba, v kateri
je tudi oder, se je uporabljala za
kulturne prireditve, v njej je bilo
okrog 120 sedežev. Ker občina
za prostor ni imela uporabnega
dovoljenja, je gradbeni inšpektor po ogledu omejil število
prisotnih v prostoru na približno 40. V letu 2020 se je občina
odločila, da s soglasjem drugih
lastnikov ob zunanjem zidu
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stavbe naredi požarne stopnice.
S prebojem enega od oken, kar
je omogočilo vzidavo vrat in
s tem zasilni izhod v primeru
ogrožene varnosti obiskovalcev,
so bili izpolnjeni pogoji, da
je občina za prostor končno
dobila uporabno dovoljenje.
Notranji prostori so tudi v celoti
prepleskani. To je še posebno
razveselilo prizadevne in aktivne članice in člane domačega
Kulturno-umetniškega društva
Dvor, saj si bo poslej njihove
prireditve lahko ogledalo do
dvesto obiskovalcev.
Kaj pa drugo? Občina je v
celoti rekonstruirala in na novo
asfaltirala cesto proti Podgozdu
in prispevala 30 odstotkov
vrednosti za dokončanje ceste,
ki vodi k objektu male hidroelektrarne, ostalo je prispeval
njen lastnik. Izvedena je bila
parcelacija zemljišč v industrijski coni na Jami, za katero je že
kar nekaj interesentov, kar bo
naši občini v bližnji prihodnosti
zagotovilo nova, prepotrebna
delovna mesta. Nova je javna
razsvetljava med Mačkovcem in
Sadinjo vasjo. V Stavči vasi so
bile narejene »cestne plombe«
in mulde za odvodnjavanje
meteornih vod. Izbran je bil izvajalec za rekonstrukcijo zadnjega
dela državne ceste skozi Dvor
s pločnikom do pokopališča v
Kotih. Gradnja se bo začela v
prvih mesecih prihajajočega
leta. Občina bo hkrati gradila
kanalizacijo, javno razsvetljavo in obnovila vodovod ter
priključke. Župan se zahvaljuje
vsem lastnikom zemljišč, ki
so dali soglasja h gradnji in
za ta namen prodali tudi del
potrebnih zemljišč ob cesti.
Po več neuspelih poskusih
je v objavi nov javni razpis
za celovito obnovo območja
Auerspergove železarne na
Dvoru. Projekt v vrednosti več
kot 2,3 milijona evrov bo v
celoti financiralo Ministrstvo za

IZ NAŠE OBČINE
kulturo. Nova pridobitev bo veliko prispevala k naši turistični ponudbi kot spomenik
začetku železarstva v tem kraju, ki sega
v daljno leto 1796. Fužine so obratovale
do leta 1896 in so bile v tistem času eden
največjih obratov na Slovenskem.
V središču Dvora stoji obnovljen spomenik padlim in umrlim na območju Suhe
krajine v letih 1941–1945. Ob podpori
Občine Žužemberk so sredstva za obnovo
spomenika prispevali Veleposlaništvo
Ruske federacije v Republiki Sloveniji,
Keko oprema, Stelem, RERA, gostinstvo
in trgovina, Združenje borcev za vrednote
NOB Novo mesto, Občinski odbor ZB NOB
Žužemberk in Franc Jarc. Dokazali smo,
da skupaj znamo in zmoremo.
Iztok Može, Dvor: »Po volitvah je najpomembnejše to, da smo se začeli pogovarjati, kar
prej ni bilo možno. Občina je končno prišla
do nas, seznanja se z našimi problemi. Z
dialogom smo rešili nekatere zadeve, s katerimi smo se vsakodnevno srečavali. Omenim
lahko bankomat na Dvoru, kar smo rešili
v sodelovanju z banko in občino, požarne
stopnice pri dvorani, ki bodo omogočile
ogled prireditev večjemu številu obiskovalcev. To so na prvi pogled majhni koraki,
ki pa so za kraj zelo pomembni. Po zaslugi
župana bo v sodelovanju z Ministrstvom
za kulturo zaživel projekt obnove dvorske
železarne in rekonstruirana bo cesta skozi
Dvor, če omenim samo dva večja projekta.
Tu je imel pomembno vlogo župan, ker se
mu je z lastniki ob cesti uspelo dogovoriti za
odkup potrebnih zemljišč tudi za pločnik,
tako da bo projekt realiziran v celoti, kot
je bil predstavljen in načrtovan. Veseli me
pripravljenost občine in župana na dialog in
iskanje kompromisov. To je edina prava pot
in pri tem župana tudi podpiram.«

Požarne stopnice z zasilnim izhodom kot
znak priznanja delu Kulturnega društva
Dvor. Sedaj bo lahko v dvorani dvesto
obiskovalcev.

Cesta proti Podgozdu: Nekoč
zaplata ob zaplati, zdaj v celoti na
novo asfaltirana.
Spomenik na Dvoru padlim in
umrlim v NOB v letih 1941–1945.

Hinje z okolico

Nova javna razsvetljava v
Mačkovcu in Sadinji vasi.

Rekonstrukcija zadnjega dela
državne ceste skozi Dvor s
pločniki do Kotov. Izvajalec je
izbran, dela se bodo začela v
začetku prihodnjega leta.

Ureditev kompleksa Auerspergove
železarne na Dvoru. Sredstva
2,3 milijona evrov prispeva
Ministrstvo za kulturo, občina
bo zagotovila komunalno
infrastrukturo.
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V Osnovni šoli Prevole so
skromni v svojih zahtevah do
občine, so pa zato toliko bolj
veseli vsake nove pridobitve.
Letos so bogatejši za nov šolski
kombi, med poletnimi počitnicami sta bili v celoti obnovljena kuhinja in nabavljena nova
oprema. Pri obnovi kuhinje
je treba pohvaliti šolskega
hišnika, ki je veliko dela
opravil sam, kar je občutno
znižalo stroške. Postavljen je
bil nadstrešek za nov kombi
in urejeno odvodnjavanje
meteornih vod.
Na Plešu je bila asfaltirana
dovozna cesta v industrijsko
cono, v Hinjah pa bodo v celoti
obnovili vodovod, na novo
asfaltirali cesto in postavili
manjkajočo javno razsvetljavo.
Po obnovi vodovoda na Lopati
sta bili v celoti rekonstruirana
in asfaltirana cesta skozi vas
in postavljena nova javna
razsvetljava. Za večjo varnost
v prometu je občina na najbolj
kritičnih mestih postavila
obcestna ogledala. Tudi v
Žvirčah so vaščani še vedno
pripravljeni marsikaj postoriti
z lastnim delom in ne čakajo
na druge. Tako so mladi uredili
okolico vaške luže, kjer so
si ob pomoči občine uredili
nogometno igrišče.

SUHOKRANJSKE
In še razveseljiva novica za vse, ki ste
imeli težave zaradi slabega signala
mobilne telefonije. Odkupljeno je že
zemljišče, na katerem bo stala bazna
postaja za mobilno telefonijo, v postopku je pridobivanje gradbenega dovoljenja. Z njeno postavitvijo bo s signalom
pokrito celotno območje. Najbolj bodo
te novice prav gotovo veseli v vaseh
Žvirče in Ratje, saj jim poslej ne bo več
treba hoditi s telefonom v roki okoli hiše
ali se odpraviti še kam drugam, da bi
lahko preko mobitela vzpostavili stik s
svetom.
Urban Boben, Žvirče: »V prejšnjih letih
smo vaščani Žvirč velikokrat povedali,
kje nas 'čevelj žuli', da imamo probleme
s signalom mobilne telefonije in da
bi bilo treba tudi v naše kraje večkrat
poslati občinske javne delavce. Mislim,
da nas ni nihče slišal, ali pa so te želje
povedala napačna usta. Novi župan,
Jože Papež, je mož beseda, in če se
le da, zadevo uredi takoj ali pa v čim
krajšem času. Obljube ne pozabi. Tako
smo letos s pomočjo občinskih sredstev
opravili nekatera zemeljska dela ob
vaški luži, kjer imamo nogometno
igrišče. Vaščani imamo že od vsega
začetka težave s signalom mobilne
telefonije in smo na Telekom Slovenije
naslovili prošnjo, da je zadnji čas, da
to uredijo. Čakati bi morali eno leto. Za
pomoč smo prosili župana in po njegovem telefonskem klicu so se zganili tudi
pristojni. Aktivnosti za postavitev bazne
postaje so že v teku in veseli nas, da je
v postopku pridobivanje gradbenega
dovoljenja. Dogajati se je začelo tudi v
naši vasi in bližnji okolici. Bil je že skrajni
čas.«

Šola na Prevolah se ponaša z novim
kombijem, ki bo zagotavljal varen prevoz
otrok in voznika.

POTI

december 2020

Nogometno igrišče v Žvirčah.
Prenovljena šolska kuhinja
izpolnjuje vse zahteve sanitarne
inšpekcije. Delo v njej bo za pridne
kuharice mnogo lažje.

Cesta v industrijsko cono na Plešu
odpira nove možnosti za prihod
investitorjev.

Rekonstrukcija vodovoda,
asfaltiranje ceste in javna
razsvetljava na Hribu pri Hinjah in
v Hinjah.

Rekonstrukcija ceste z novim
asfaltom, obnova vodovoda in
javna razsvetljava na Lopati.
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Križi z okolico
Cesta, ki povezuje vasi na kriški
planoti, je bila in je še vedno zelo
ozka. Vendar jo je občini na nekaterih odsekih uspelo razširiti tako,
da otrok v šolo ni več treba voziti s
kombijem. Cesta sedaj omogoča,
da se lahko učenci peljejo v šolo z
avtobusom, ki pride iz šmihelske
smeri. Odprava ozkih grl ne bi bila
mogoča, če ne bi lastniki brezplačno odstopili dela svojih zemljišč.
Tako je bilo mogoče cesto razširiti,
zgraditi oporni zid in razširjeni del
nato tudi asfaltirati. Cesta ima
nov oporni zid na Vrhovem in v
križišču za Gornji Križ.
Razširjena in asfaltirana je javna
pot v Vrhu pri Križu do hiš na
koncu vasi, želja po novem asfaltu
na lokalni poti pa se je uresničila
tudi krajanom Gornjega Križa.
Urejena in asfaltirana je lokalna
pot Dolnji Kot–Brinovka–Reber.
V križišču za Dolnji Križ je urejena
okolica vaške luže, kamor so
včasih vaščani vodili živali na
napajanje. Starejši še vedo, kaj
to pomeni in kako pomembna
je bila luža za vse vasi. Ker niso
imeli vodovoda in so morali
skrbno ravnati z vodo iz kapnic, so
vodili živino napajat k vaški luži.
Ob tem je treba poudariti, da so
tako vaška luža kot obe javni poti
spodbudile občanke in občane,
da so s prostovoljnimi denarnimi
prispevki in delom prispevali velik
delež k uresničitvi zastavljenih
ciljev. Lastniki zemljišč, zidanic in
vikendov ob poti od Dolnjega Kota
do Rebri so prispevali sredstva
za utrditev in razširitev cestišča,
občina pa je že zaključila dela z
asfaltno prevleko. Prav tako je v

IZ NAŠE OBČINE
Gornjem Križu vaščan poskrbel za razširitev
poti, potrebno nasutje in utrditev podlage,
občina pa je tudi v tem primeru poskrbela za
asfaltiranje.
Tudi vaška luža bi bila še vedno zakrita v
gostem grmovju, če pridne roke vaščanov
ne bi očistile njene okolice. Ker so vaščani
pomagali z lastnim delom in denarnimi
sredstvi, s čimer so zmanjšali stroške občine,
sta jih druženje in delo prav gotovo še
bolj trdno povezala. Dokaz več, da se da s
skupnim delom, pripadnostjo kraju in ob
podpori občine narediti marsikaj dobrega.
In še prej, kot če bi čakali, da namesto njih
naredi nekdo drugi, kar lahko naredijo sami.
Amalija Majer, Dolnji Križ: »Prejšnja leta ni
naših krajev nihče upošteval, ničesar nismo
bili deležni in nismo imeli veljave, kar nas je
zelo motilo. Ko je župansko funkcijo nastopil
Jože Papež, se je marsikaj spremenilo.
Občina nam je z materialom pomagala pri
ureditvi vaške luže, krajani pa smo prispevali
prostovoljno delo. Vaščani smo pomagali pri
utrditvi tampona za cesto Dolnji Križ–Reber
in plačali gradbena dela, občina je plačala
asfalt. V kratkem naj bi se uredil tudi dostop
do pokopališča. Župan nas zelo upošteva.
Naša nadaljnja pričakovanja so usmerjena
predvsem v preplastitev naših cest, ki so v
slabem stanju. Za zdaj nimam kaj kritizirati
delo župana. Da bi le tako ostalo še naprej.«

Vrhovo: Razširitev ceste in oporni zid, večja
varnost v prometu, otroci se v šolo lahko
vozijo z avtobusom.

Vrh pri Križu: Razširjena in asfaltirana cesta.
Makadam je samo še preteklost.

obnovili omete in jih prepleskali,
uredili so okolico šole ter izvedli
drenažo in zaščito temeljev in
zunanjih sten stavbe pred vlago.
Krajanom veliko pomeni, da šola
ostane v kraju.

Cesta Dolnji Križ–Brinovka–Reber:
Razširitev poti in priprava na
asfaltiranje. Delo pridnih rok
občank in občanov je z asfaltno
prevleko zaključila občina.

Gornji Križ: Razširitev in
asfaltiranje poti. Občan je
poskrbel za razširitev, nasutje
in utrditev javne poti, za piko na
i je poskrbela občina z asfaltno
prevleko.

Dolnji Križ: Ureditev vaške luže.
Voda je, samo v redko katerem
hlevu je še kakšna glava živine.

Šmihel z okolico
Pred sedmimi leti je bila obnovljena notranjost Podružnične šole
Šmihel pri Žužemberku. Zaradi
slabo izvedenih del je začel odpadati omet in inšpekcija je občini
odredila, naj stanje sanira, ali pa
bo prostore šole zaprla. Občina
je prispevala material, občanke
in občani pa so s prostovoljnim
delom uredili notranje prostore,
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Zob časa je načel tudi občinsko
cesto proti Drašči vasi. S t. i.
»cestnimi plombami« je občina
sanirala cestišče in izboljšala
prometno varnost. Prav tako je v
naselju zgradila oporni zid z ograjo
ob nevarni poti, ki vodi v bližnji
zaselek. V Šmihelu je bil prestavljen drog za elektriko, urejene
so bile brežine vse do gasilskega
doma z namenom, da se na tem
zoženem delu občinske ceste
izboljša varnost prometa.
V slabem stanju in potreben
nujne obnove je bil tudi most
čez Krko. Eden od podpornih
zidov je bil že v zelo slabem
stanju, grozilo je njegovo
rušenje, zato ga je občina obnovila. Obnove je potrebno
tudi cestišče na mostu, kar bo
občina poskušala urediti do
konca leta 2022.
Boštjan Koler, Klečet: »Že prej je bil
Jože Papež preprost človek in tak
je ostal tudi kot župan. Ni vzvišen,
zelo je dostopen. Če ga pokličeš,
se lahko z njim vedno pogovoriš,
kar prej ni bilo možno. Ko smo v
vasi širili pot, je občina prispevala
pesek in zdrobljeni asfalt. Takoj
je bil pripravljen pomagati. Pri
županu mi je še posebno všeč, da
kar obljubi, tudi izpolni.«
Cvetka Strnad, Drašča vas: »Na
pobudo občinskega svetnika
Rafaela Vidmarja smo občanke
in občani ter starši otrok obnovili
omete in uredili zunanjo drenažo
okoli šolske stavbe, ker si želimo,
da šola ostane v kraju. Občina je
zagotovila material, vse drugo smo
z veseljem prostovoljno opravili
krajani. Ob nevarni cesti v Brezje je
občina postavila ograjo, z županom pa smo se dogovarjali tudi
o obnovi lokalnih cest, kjer nam
je občina prav tako pripravljena
pomagati. Glede sodelovanja

SUHOKRANJSKE

POTI

december 2020
Miklavžem, so pozabili na njen
del v smeri proti ribiškemu
domu. Takrat dane obljube se
uresničujejo v tem mesecu, ko
bodo tudi v tem delu obnovili
vodovodno omrežje in uredili
hišne priključke ter asfaltirali
cestišče.

z županom in občinsko upravo smo zelo
zadovoljni, ker vedno prisluhnejo vsakomur
in dano besedo tudi držijo.«

Most v Šmihelu. Je kaj trden
most, je bila igra, ki smo se jo
igrali otroci pred davnimi leti, ko
še ni bilo televizije, računalnikov
in mobitelov. Šmihelski most je
sedaj trden.

Žužemberk z okolico
Podružnična šola Šmihel pri Žužemberku:
Kot iz škatlice, bi lahko rekli.

Občinska cesta Šmihel–Drašča vas: Jam na
cesti ni več.

Prestavitev droga in ureditev brežine v
Šmihelu. Preglednejše, varnejše.

Tudi v Žužemberku z okolico
je marsikaj novega. Za ulico
Dolga vas bi lahko rekel –
končno. »Ponašala« se je z
nazivom ulice v najslabšem
stanju. Na njej je bilo nič koliko
barv asfalta, s katerim so krpali poškodbe cestišča, nastale
po popravilih dotrajanega
vodovodnega omrežja, na
katerem je ves čas prihajalo do
okvar in velikih vodnih izgub.
Danes je to najbolj urejena
ulica v kraju. Ima vse, kar mora
imeti sodobna ulica v naselju,
da je varna za promet in pešce.
Ulica je razširjena in v celoti
na novo asfaltirana, za večjo
varnost voznikov in potnikov
bodo poskrbeli zaščitna ograja
in oporni zidovi. Obnovljena
sta kanalizacija in vodovod
z novimi hišnimi priključki,
noč razsvetljuje nova javna
razsvetljava. Ulica je tako prometno pretočnejša in varnejša
za pešce, predvsem za šolarje
in dijake, ki po njej hodijo v
osnovno šolo ali na avtobusno
postajo. Ugotovljeno je bilo,
da so vodovodne cevi v delu
ulice proti mostu neustreznega
profila, zato so jih zamenjali.
Preplastili so celotno cestišče.
Ko so v letih 2011 in 2012
rekonstruirali ulico Nad
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Najbolj svež asfalt pa je
položen na občinski cesti
od ceste Trebča vas–Zafara
proti farni cerkvi Sv. Mohorja
in Fortunata. Cesto je bila res
nujno obnoviti in asfaltirati.
Prihodnje leto bo asfaltirana
tudi cesta Trebča vas–Zafara.
»Gradbeni del« zaključujem z
ureditvijo platoja za načrtovani gasilski poligon v bivšem
kamnolomu na Kleku. Velik,
dolga leta neizkoriščen prostor
bo v manjšem delu namenjen
za gasilski poligon, za preostali del pa je tudi že kar nekaj
zanimanja, saj so v neposredni
bližini možne priključitve
novih objektov na elektriko,
vodovod in kanalizacijo.
Pri novem vrtcu in Zdravstveni
postaji v Žužemberku je z
novimi pokritimi in dodatnimi
parkirišči rešen problem
parkiranja. Urejeno in zatravljeno je zunanje igrišče pri
vrtcu. Občina je skupaj s KZ
Trebnje uredila del Jurčičeve
ulice, ki bo zaprt za promet in
namenjen samo za sprehode
in igro vrtčevskih otrok.
Nove javne razsvetljave so
veseli v ulici Trške njive.
Osnovna šola ima nov kombi
za prevoz otrok ter dostavo
hrane za podružnični šoli in
vrtec na Dvoru. V Zaliscu so
vaščani s prostovoljnim delom
uredili ekološki otok, občina
pa je v vasi postavila javno
razsvetljavo. Tudi v gradu so
potekala manjša dela, urejene
so bile stopnice in grajski
plato. V Gradencu imajo
defibrilator, za katerega so del
sredstev zbrali sami občani,
del pa je prispevala občina.

IZ NAŠE OBČINE
Irena Gerden, Žužemberk: »V ulici Dolga
vas se je marsikaj spremenilo na bolje.
Ko sem župana prosila za prevoz otrok
v času obnove ulice, je takoj zagotovil,
da so se otroci vozili v šolo s kombijem.
Všeč mi je, da župan dela tako, da gredo
zadeve naprej, da se občina razvija. Kar
obljubi, tudi naredi in všeč mi je njegov
'ljudski' odnos do nas, občank in občanov. Če prej nismo bili vsi obravnavani
enako, ker je bilo pomembno, na čigavi
strani si bil, sedaj tega ni več. Pri županu
cenim, da ni dvolična oseba, da namenja veliko pozornosti mladim, šolam
in vrtcem in da se razvijajo vsi kraji v
naši občini. Želela bi si, da bi bile v teh
predprazničnih časih na trgu kakšne
stojnice, da bi se mladi družili, vendar je
žal tak čas, da se zaradi koronavirusa to
ne da organizirati. V ulici imamo sedaj
pločnik in prijazno prosim, da bi bil po
sneženju tudi očiščen.«

Osnovna šola Žužemberk: Vožnja
z novim kombijem bo varnejša.

Del ceste v smeri farne cerkve Sv.
Mohorja in Fortunata. Novo, da
bolj novo ne more biti, saj se je še
pred nekaj dnevi kadilo z vročega
asfalta.
Zalisec: Nova javna razsvetljava,
občani pa so s prostovoljnim
delom uredili ekološki otok.

Vodovod
Sanacija opuščenega kamnoloma,
rak rane na Kleku. Grobi poseg v
naravo bo v bližnji prihodnosti
lahko dobil nove uporabnike.

Ulica Dolga vas: Pohvalimo se lahko, da
imamo tudi v našem kraju ulico s pločnikom
in javno razsvetljavo.

Del ulice Nad Miklavžem ni več pozabljen.
Voda v vodovodu ne bo več zmrzovala,
makadam bo zamenjan z novim asfaltom.

Pokrita parkirišča pri vrtcu in
nova pri Zdravstveni postaji v
Žužemberku. Nič več slabe volje,
prostora je dovolj za vse jeklene
konjičke.

Trške njive: Končno javna
razsvetljava.
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V letu 2019 se je uradno
zaključila gradnja vodovoda
v naši občini. Oskrba s pitno
vodo Suhe krajine je bila projekt
petih občin – Dobrepolje,
Dolenjske Toplice, Kočevje,
Mirna Peč in Žužemberk. Kljub
zaključku gradnje 565 naših
občank in občanov žal še vedno
nima dostopa do zdrave pitne
vode iz vodovoda. Projekt je bil
pomanjkljivo načrtovan, saj v
njem skupaj s primarnimi vodi
ni bila predvidena tudi gradnja
sekundarnih vodov, po katerih
bi pritekla voda do končnih
uporabnikov, do njihovih hiš,
vikendov, zidanic in hlevov.
Občinska uprava z županom
Jožetom Papežem vlaga velike
napore, da bi občini zagotovila
prepotrebna sredstva za resnično dokončanje vodovoda, za
kar bo potrebovala od 4,5 do 6
milijonov evrov. Brez pomoči
države ne bo šlo.
Zaključek gradnje je pomenila
gradnja povezovalnega voda
vodovoda med Koti in Drenjem,
ki je zaradi zapore državne ceste
Dvor–Soteska povzročila kar

SUHOKRANJSKE
nekaj slabe volje med vozniki. Ti so morali
zaradi zapore v smeri proti Novemu mestu ali Ljubljani uporabljati obvozne ceste,
kar jim je podaljšalo pot do cilja. Da je
bila zapora ceste upravičena in potrebna,
dokazujeta fotografiji trase, kjer so potekala dela. Velike skale bi se po strmem
bregu lahko skotalile v dolino in ogrozile
varno vožnjo po glavni cesti. Izvajalec se
je držal rokov in pravočasno zaključil vsa
dela. Občina ima tako v primeru pomanjkanja vode v sušnih obdobjih možnost,
da si potrebno vodo preko povezovalnega
voda zagotovi iz vodnega vira v Občini
Dolenjske Toplice.
V zvezi z novim vodovodom je zaskrbljujoče dejstvo, da je vodo, ki jo v naši občini
uporabniki dobivajo iz Občine Kočevje,
že mesec dni treba prekuhavati zaradi
mikrobiološke neustreznosti. Ukrep velja
do preklica na območjih naselij Lopata,
Lazina, Sela pri Hinjah, Vrh pri Hinjah,
Visejec, Plešivica, Gradenc, Malo in Veliko
Lipje ter Lašče. Ob tem se je treba vprašati, ali so se zdravju škodljive bakterije
v vodi pojavile šele po izgradnji povezovalnega vodovoda med kočevsko in našo
občino. Se ni že pred začetkom gradnje
povezovalnega voda vedelo, da obstaja
ta nevarnost? Bo prekuhavanje vode
postalo stalnica, s katero se bo moralo
ukvarjati in reševati problem vodstvo
občine z županom Papežem na čelu, ki
pri vsem skupaj nimata popolnoma nič,
ker je to »dediščina« prejšnjega mandata?
In nenazadnje, voda, ki jo dobivamo
iz Kočevja, je dražja od vode, ki smo jo
dobivali iz zajetja Globočec.
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Povezovalni vod Koti–Drenje:
Breg, grmovje in velike skale,
zaradi njih in ogrožene varnosti
prometa je bila zapora glavne
ceste nujna.

Koti–Drenje: Bi lahko bilo še bolj
nevarno in nedostopno?

Zaključek
Prevozil sem večino naših
krajev. V besedi in fotografijah
predstavljam del uspešne zgodbe naše občine, ki si prizadeva
in dokazuje, da želi biti prijazna
do občank in občanov in jim z
novimi investicijami v mejah
finančnih možnosti zagotoviti
boljše življenjsko okolje.
Pri tem imamo pomembno
vlogo tudi mi, občanke in

občani. Za razširitev ceste,
gradnjo kanalizacije in vodovoda so potrebna soglasja
lastnikov zemljišč, preko katerih
poteka gradnja. Brez njih se pač
ne da graditi. Večkrat je slišati,
da pri tem prihaja do težav. S
potrpežljivostjo, predstavitvijo
projekta in tudi po večkratnih
obiskih lastnika zemljišča ta po
razmisleku za dobro vseh nas
podpiše potrebno soglasje, za
kar smo mu lahko vsi hvaležni.
Na koncu moramo biti vsi
zadovoljni in nihče ne sme
imeti občutka ali zavedanja,
da ga je občina opeharila ali
ogoljufala. Kaj šele, da bi se mu
zaradi podpisa soglasja grozilo
s pozicije moči, ki jo občina ima
pri dajanju soglasij in mnenj,
ko jih občan potrebuje.
Razumevanje, medsebojno
spoštovanje, složnost, strpnost,
dialog, pripadnost domačemu
kraju in občini ter želja po
uresničitvi skupnih ciljev v
dobro vseh nas so edina prava
pot do uspeha. Lepa beseda
pot najde, kot pravi ljudska
modrost. Veseli me, da se župan
in občinska uprava zavedata, da
smo občina občanke in občani,
ki v njej živimo.
Želim Vam vse dobro v letu 2021
in ostanite zdravi!
Foto in tekst: Darko Pucelj,
občinski svetnik

Aplikacija »Pitna voda«
Na začetku letošnjega novembra
je bila v precejšnjem delu naše
občine motena oskrba s pitno vodo.
Zaradi mikrobiološke neustreznosti
smo morali vodo pred uporabo
prekuhavati.

voda«, ki je na voljo brezplačno.
Aplikacija vas bo obveščala o
motnjah v oskrbi, vzdrževalnih
delih, prekinitvah dobave,
prekuhavanju ali prepovedi
pitja vode.

Prepričan sem, da je v vsaki hiši kdo,
ki ima mobitel. Da boste v prihodnje
pravočasno obveščeni, predlagam,
da si namestite aplikacijo »Pitna

Aplikacija »Pitna voda« (v
Google Play oz. Apple App
Store) omogoča, da vas mobilni
telefon opozori o vsaki nastali
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spremembi v sistemu. Prav
tako vam aplikacija pomaga
izbrati vodovodni sistem, na
katerega ste priključeni.
Navodila za uporabo, pomoč
pri namestitvi in še več drugih
informacij najdete na spletni
strani aplikacije:
www.vodapp.si.
Gašperjev Bogdan

AJDOVEC

Nekoliko drugačno leto DPM
Letošnje leto mnogim ni naklonjeno, toda v Društvu podeželske
mladine si prizadevamo ohranjati
naš moto in biti »drzni, ponosni
in marljivi«. Veliko dogodkov je
letos splavalo po vodi, toda naše
poslanstvo ostaja nespremenjeno.
Digitalno mladinsko delo, podeželje in
lokalno pridelana in proizvedena hrana,
širjenje podeželskega utripa ter odkrivanje
lepot Dolenjske so bile in so še le nekatere
izmed letošnjih osrednjih tematik.
Leto smo izkoristili za nabiranje novih znanj
preko najrazličnejših spletnih izobraževanj
in delavnic o vodenju društva, projektnem
načrtovanju, oblikovanju spletnih aktivnosti
… Aktivno smo sodelovali v spletnem kvizu
Kaj v(j)eš?, ki ga je ZSPM organizirala v
sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. V njem je svoje
znanje preizkušalo več kot 60 udeleženk in
udeležencev iz vse Slovenije. Med najboljše
se je uvrstila tudi naša članica Eva, ki je dosegla peto mesto. Poleg različnih rekreativnih druženj in sestankov v času, ko so nam
razmere to dovoljevale, smo se udeležili
tudi skupščine naše krovne organizacije
ZSPM. S ponosom lahko povemo, da
smo eno izmed društev z največ
predstavniki v njenih vodilnih
organih. Eva Skube je postala
regijska predstavnica Dolenjske,
Jan Mehak član disciplinske

komisije, naša predsednica
Urška Skube pa vodja področja
za mladinsko delo in neformalno
izobraževanje.
V spomladanskem času smo
sodelovali tudi v kampanji
»Podpiram kmeta, kupujem
lokalno«. Člani in članice smo
skupaj sestavili stavek in kolaž
fotografij, s katerima izkazujemo
podporo slovenskim kmetom ter
želimo širiti sporočilo o pomenu
kvalitetne lokalne, domače
hrane. Velikokrat pozabimo,
kako pomembno je kmetijstvo
in da kmeta potrebujemo vsak
dan, večkrat na dan. Morda nas
je prvi val epidemije pripeljal
do spoznanja, da ima slovensko
podeželje veliko in pomembno
vlogo, ne le z vidika preskrbe s
hrano, temveč tudi zato, ker nam
nudi izobilje prečudovite narave
in okolje, v katerem se lahko
uspešno in ponosno razvijamo in
oblikujemo.
Leto se bliža koncu, a to nikakor
ne pomeni, da se končujejo naši
načrti in aktivnosti. Z veliko
mero upanja in veselja
čakamo na čimprejšnje
izboljšanje razmer in
s tem na možnost
ponovnega druženja
in povezovanja. V
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jesenskem času smo se odločili
za nov »spletni« projekt, preko
katerega vsak teden nabiramo
kondicijo in odkrivamo prelepe
kotičke Dolenjske. Če vas zanima,
kje vse smo že bili in kam vse se
bomo še podali, nas spremljajte
na profilih FB ali IG.
Gotovo pa vsakogar zanima,
kako je potekalo delo društva v
tem času. Čeprav nam razmere
niso dopuščale, da bi izpolnjevali
glavni cilj društva, povezovanje
mladih, tako kot smo bili vajeni
doslej, lahko rečemo, da smo cilj
letos nekako presegli in nadgradili. Povezovali sta nas pripadnost
in enotnost. Vsi skupaj, a vsak na
svojem koncu smo bili še vedno
»drzni, ponosni in marljivi«.
Avtor: Urška Skube
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Obnova spomenika na Frati
Frata je ime za poseko, jaso sredi gozda. In
res, pod vasjo Brezova reber se nahaja Frata,
na kateri je Auersperg dal za svoje logarje in
lovske čuvaje postaviti leseno logarnico.
Med drugo svetovno vojno so se na Frati že
leta 1941 začeli zbirati partizani. Zavetje jim
je nudil Jože Zupančič, ki je tam opravljal
dela logarja. Jože je bil izpričan domoljub.
Že kot mlad fant se je povezal z bojem za
samostojno domovino in se kot Maistrov
borec vključil v boj za slovensko Koroško.
Tudi v drugi svetovni vojni se je postavil na
stran svojega naroda, se takoj na začetku
vojne priključil partizanom in jim v logarnici
na Frati nudil zavetje.
Leta 1941 se je na tem mestu zbrala skupina
domoljubov, zavednih Slovencev. 29. oktobra
so ustanovili prvo novomeško četo in od
tod odšli v napad na nemško postojanko
na Bučki. Mestna občina Novo mesto je dan
ustanovitve prve novomeške čete izbrala za
svoj spominski dan.

potreben obnove, je Zveza lovskih
družin dala pobudo, da se v
jubilejnem letu spomenik obnovi.
Sredstva za obnovo so prispevale
občine Žužemberk, Straža in
Trebnje, podjetje REM, d.o.o.,
Trebnje, Območno združenje ZB
za vrednote NOB Novo mesto,
Občinski odbor ZB za vrednote
NOB Žužemberk in Območno
združenje slovenskih častnikov
Novo mesto.
Prenovo spomenika je opravil
kamnoseški mojster Janez
Jenič iz Škocjana. Pohvaliti je
treba tudi člane lovske družine
Novo mesto, ki so na delovni

Ob upoštevanju priporočil za
zajezitev virusa covid-19 smo
konec oktobra 2020 predstavniki
lokalnih skupnosti, domoljubnih
organizacij in Zveze lovskih družin
Novo mesto položili vence in
prižgali sveče v spomin na padle
domoljube.
Tekst in foto: Franc Jarc
Predstavniki
lokalnih skupnosti,
domoljubnih
organizacij in lovcev
so konec oktobra
2020 položili vence
pri obnovljenemu
spomeniku na Frati.

Osmega oktobra 1942 so Frato bombardirala
italijanska letala, pri čemer so bili ubiti štirje
borci Gubčeve brigade. Italijanska soldateska
je 20. oktobra 1942 partizansko postojanko
na Frati požgala in porušila. Po vojni je bila
koča obnovljena kot »Partizanski dom Frata«.
Frata ima velik pomen za lovstvo na
Dolenjskem in tudi v širšem slovenskem
prostoru. Letos obeležujemo 70 let, kar je
Zveza lovskih družin organizirala prvo vzorno
brakado Frata, ki je potekala v lovišču LD
Novo mesto. Vzorne brakade Frata so postale
tradicija in lovski praznik. Poudarek je bil
na druženju slovenskih lovcev iz domovine
in zamejstva ter izmenjavi znanj, izkušenj in
različnih pogledov na lov, lovstvo in gojitev
divjadi. Ne smemo spregledati dejstva, da je
bil pri vodstvu Območne lovske zveze Novo
mesto in udeležencih lova poudarek tudi
na pripadnosti domovini, poudarjali sta se
narodna zavest in skrb za slovenski narod
in slovensko besedo. In tako je še danes. Na
Frati je naša Zveza razvila prvi lovski prapor v
Sloveniji in takratni državi Jugoslaviji.
Zveza lovskih družin Novo mesto je na Frati
leta 1952 postavila spomenik vsem padlim
lovcem v drugi svetovni vojni iz naše Zveze, ki
so bili borci, aktivisti, talci ali žrtve bombardiranja Frate. Ker je bil spomenik dotrajan in

akciji s prostovoljnim delom uredili okolico spomenika. Ponosni
smo, da nam je skupna akcija
obnove uspela, in na tem mestu
se zahvaljujemo donatorjem, ki
so prispevali sredstva za obnovo,
lovcem in kamnoseku.

Obnovljen spomenik na Frati
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Šola Ajdovec na daljavo
Drugošolci in drugošolke so o
delu na daljavo povedali:
»Rad bi se igral s sošolci. Šola na daljavo
mi ni pretežka. Nekatere naloge so mi
celo bolj všeč kot v šoli. Všeč mi je bilo, ko
sem dobil nalogo, da lahko kuham. Zelo
sem se zabaval, ko sem delal zelenjavnega strička. Vsak dan sam pogledam, kaj je
za nalogo. Potem povem mamici in grem
v sobo naredit nalogo. Pogrešam pevski
zbor.«
Jan
»Moje šolsko delo doma je dobro. Veliko
se igram s sestro Niko, z lego kockami
in se vozim s kolesom. Za šolo delam z
atijem dopoldne, popoldne pa z mami.
Rajši bi se učil v šoli.«
Erik
»Delo na daljavo je kar dobro, ampak bi
rajši hodila v šolo. V šoli je bolj zanimivo.«
Sofi
»Delo na daljavo je zanimivo in zahtevno.
Lepo mi je, da sem lahko doma. Pogrešam
sošolce in učitelje.«
Eva
»Šolsko delo od doma mi ni všeč. Rad
bi šel v šolo. Pogrešam kosila, malice,
prijatelje in igranje na igrišču.«
Izak
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KRIŽI

Ureditev javne poti v Gornjem Križu
Na vzhodni strani vasi Gornji Križ so v
dolžini 60 metrov uredili in asfaltirali
lokalno cesto. Po javni poti je vsak dan
veliko prometa v sami vasi za dostop
do gospodarskih objektov in kmetijskih
površin. Cesta pa služi tudi za povezavo
do Dolnjega Križa in Rebri. Občina je
financirala nabavo in polaganje asfalta,
vaščani pa so izvedli pripravljana dela in
utrditev. Zahvaljujemo se županu Jožetu
Papežu za izvedbo.
Tekst in foto: Janez Pirc

Šipek – pomoč pri dvigu odpornosti
Šipek je zdravilna rastlina.
Spada v družino rožnic,
uporabljamo ga tudi
kot živilo. Pomaga pri
zdravljenju bolezni dihal
ter ledvic in mehurja. Je
tudi blago odvajalo in
izredno pomemben za dvig
odpornosti. Raste ob robu
gozda, v mejah in grmičevju.

Ob prvi slani človek pomisli, da
je konec nabiranja sadežev. Pa
ni tako. Šipek lahko nabiramo
novembra, ob takem vremenu,
kot je letos, pa tudi kasneje.
Za pripravo domačega čaja je
boljše, če ga nabiramo pred
prvo slano, za kuhanje šipkove
marmelade pa je še okusnejši,
če ga dobi slana. Nabiramo ga
stran od prometa, v neokrnjeni
naravi.
Letos sem preizkusila oboje.
Končno sem našla čas za
sprehode v naravo in opazila te
čudovite rdeče plodove. Sprva
sem si jih nabrala za okras, nato
pa sem opazila, da je letos šipka
ogromno. Spomnim se otroških
let, kako smo nabirali zelišča.
Takrat smo to delali za denar,
za kaj vse se uporabljajo, pa
sem se morala ponovno naučiti.
Pomagali so mi mamini nasveti,
stric Google in prijateljica.

Za pripravo marmelade je treba
veliko potrpljenja. Šipek najprej
naberemo, očistimo, skuhamo,
nato zmeljemo in precedimo.
Pri precejanju dodajamo vodo,
da gre lažje. Dobimo gosto tekočino, ki jo umešamo v posebej
kuhana jabolka. Sadeža se lepo
dopolnjujeta, lahko pa dodamo
tudi borovnice in maline. Tako
dobimo marmelado gozdnih
sadežev. Za zgostitev uporabimo naravni pektin in citronsko
kislino.

Šipkova marmelada

Šipek za čaj se še suši.
Naslednjič pa o tem.

Sestavine: 3 kg šipka, 3 kg
jabolk, 3 kg sladkorja.

Tekst in foto: Slavka Nahtigal
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Nov veter na Osnovni šoli Prevole
Pogovor z ravnateljem šole
Draženkom Šolajo o njegovih
začetkih službovanja na OŠ
Prevole in nastopu ravnateljevanja, o tem, kako vidi spremembe
dve leti po občinskih volitvah,
kaj te prinašajo šoli in kaj mu
kot ravnatelju pomeni, da je na
občini enakovreden sogovornik.
»V oktobru 2017 sem prevzel mandat
ravnatelja na OŠ Prevole, sicer sem na šoli
kot učitelj zaposlen že od leta 2001. Na prvi
dan svojega ravnateljevanja smo imeli izliv
vode v mansardi, kar je povzročilo veliko
materialno škodo na šolski stavbi in inventarju. Pri tem smo ugotovili, da ima občina
za šolo sklenjeno zelo slabo zavarovalno
polico. Nastala škoda je bila ocenjena na
okrog 15.000 evrov, od zavarovalnice smo
prejeli izplačan maksimalni znesek, ki je
predstavljal samo petino ocenjene škode.
Uredili smo najnujnejše z ogromno lastnega
dela (hišnikovega in mojega) ter zamenjali
in uredili poškodovane parkete. Takrat sem,
tako kot tudi že prej, saj smo brez odškodnine zamenjali tudi parket v telovadnici, prosil
občino, da spremeni zavarovalno polico.
Zgodilo se ni nič. Že naslednje leto nam je
vetrolom delno razkril streho športne dvorane in šole ter povsem uničil streho garaže.
Moram reči, da je takrat občinska ekipa priskočila na pomoč in zadeve uredila z lastnimi

Draženko Šolaja, ravnatelj Osnovne šole Prevole

sredstvi za kritino. Izredno pa me
je zmotila izjava župana Franca
Škufce, ki je ob ogledu škode
dejal, da se vse to dogaja, odkar
je na šoli novi ravnatelj, in da me
bo treba zamenjati. Pa ni bilo
izrečeno v šali …
Leta 2018 je vodenje občine
prevzela nova ekipa in nekako
smo na obeh straneh imeli
priložnost začeti v odnosih od
začetka, kot nepopisan list. Že na
spoznavnem srečanju z novim
županom se mi je zdelo, da bodo
mogoče zadeve šle na bolje, sem
pa to srečanje vseeno jemal z
rezervo, saj Jožeta Papeža skoraj

Naj vam novo leto prinese novih spoznanj,
da bi se naša srca odprla
za prave življenjske vrednote,
ki bi nam povrnile vero v lepši svet za vse,
vam želijo
učenci, učenke in zaposleni
na OŠ Prevole!

nisem poznal. Z več srečanji in
pogovori sem spoznal, da je mož
beseda. S prihodom novega
direktorja Hrastarja pa so se moja
predvidevanja potrdila.
Na sestanku smo se najprej pogovorili, kje so težave OŠ Prevole,
in iskali možne rešitve. Poglavitni
problem naše šole je bil občinski
sklep, ki je določal, da mora šola
sama plačevati 25 % stroškov
(elektrika, voda, ogrevanje,
komunala …). Zaradi tega smo
bili ves čas na robu likvidnosti in
nikakor nismo mogli napredovati.
Druga zadeva so bile neurejene
razmere v vrtcu, tako glede cene
kot glede sistemizacije. Najbolj
moteč pa je bil v preteklosti občutek nepomembnosti. Bili smo
neka obrobna zadeva za občino,
ki nas je gledala kot breme in se
nam je z investicijami posvečala
v predvolilnem času. To sem
ekipi na občini tudi povedal in
izrazil pričakovanje, da bom
enakovreden sogovornik, tako
kot Osnovna šola Žužemberk.
Počasi so se začele spremembe.
Osnovna šola Prevole ne plačuje
več 25 % deleža stroškov. Še
najbolj je pri tem izstopala za šolo
in občino škodljiva koncesijska
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pogodba za kurilnico, o čemer ste že pisali.
Skupaj z občinsko ekipo smo ugotovili, da
je skoraj vsa meteorna voda s šole speljana
v greznico. Eno praznjenje greznice pa nas
je stalo okrog 4.000 evrov in mi smo od tega
plačali 25 %. V letu 2018 smo uredili odvajanje meteorne vode, tako da nam v letu 2019
in 2020 greznice še ni bilo treba prazniti.
Razmere v vrtcu smo uredili predvsem z mojim delom, uredili smo igralnice, tako da so
primerne za varstvo najmlajših. Letos smo
dobili še pet zunanjih igral za vrtec, ki so
bila 'višek' pri novem vrtcu v Žužemberku.
Najpomembnejše za našo šolo pa je, da
se ob tej občinski ekipi ne počutimo več
odrinjene. Večkrat nas župan obišče, tudi
nenapovedano, da vidi, kako nam gre.
Vsakič, ko zaprosim za termin pri njem,
me sprejme in se lahko pogovoriva. In s
pogovorom se veliko reši, kompromis se
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lahko vedno najde. Občinski ekipi
sem pojasnil, zakaj potrebujemo
tudi plačilo dodatnih ur za ločeno
poučevanje oddelkov, ki so v
kombinaciji, in zdaj tudi s tem ni
več težav. Prej se je dogajalo, da
je ravnateljica podala zahtevek,
dobila pa odobrenih 60 % ur, kar
je absurd, saj se 60 % ure v razredu ne da izvajati. Svoj zahtevek
maksimalno racionaliziram in
tudi na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport zaprošam
za določena odstopanja od
normativov. Ker mi ministrstvo
svojo odločitev sporoči šele v
oktobru ali novembru, sem že
drugo leto zapored občini del teh
sredstev vrnil.

Se vam
kopičijo
stari aparati?
Stari aparati ne sodijo v smeti. Vsebujejo nevarne snovi, ki škodujejo okolju,
ljudem in živalim. Hkrati pa so to dragocene surovine, ki jih lahko ponovno
uporabimo. Zato je pomembno, da jih oddate ločeno, v zanje predvidene:

ZELENE KOTE

na eko otokih

v trgovskih centrih

MOBILNI ZBIRALNIK

ob akciji zbiranja v vašem kraju

Vse lokacije na:

www.stariaparati.si
Bodi zvezda, E-cikliraj!

Life Gospodarjenje z e-odpadki LIFE14 GIE/SI/000176.

ULIČNE ZBIRALNIKE

Ob poteku zavarovalne police
za šolo je župan k nam poslal
zavarovalne agente, da so se
pozanimali, kakšno stanje imamo
in kakšna naj bi bila polica.
Kakšna je, sicer ne vem, gotovo
pa je kaj popravljeno. Enako se
dogaja, ko kdo ponudi občini
ali šoli Žužemberk sodelovanje
oziroma izvajanje aktivnosti pri
njih. Župan jih vedno napoti,
da se zglasijo tudi pri nas, saj
se zaveda, da ima v občini dve
samostojni šoli. Kako so potekale
aktivnosti za prenovo kuhinje in
nabavo novega kombibusa, veste.
Lahko pa rečem, da smo iskali
najugodnejše ponudbe. Poleg
tega smo pri sanaciji kuhinje sami
opravili vsa pleskarska dela in
tako znižali stroške investicije. Še
enkrat poudarjam, da je vsak dan
potekal nadzor nad napredkom
del v kuhinji in njihovo izvedbo.
Zato ugovorov na izvedena dela
ni bilo. Moram pa reči, da prej ni
bilo tako.
Sploh so problem dela, ki so bila
izvedena ob izgradnji telovadnice
leta 2001. Zaradi slabo izvedenega
talnega gretja smo ostali brez
parketa, kar je občino kasneje
stalo okrog 30.000 evrov. Sedaj, ko
poskušam sanirati še od vetroloma
poškodovano okno, ugotavljam,
da je bilo prvotno vgrajeno okno
povsem neskladno z gradbeno
dokumentacijo in normami.
Ugotovili smo, da v okviru sploh
ni bilo jeklene ojačitve, kot je bilo
navedeno, in ko sem dal izdelati
novo termopan steklo, so me obvestili, da ga s to debelino v takšnih
dimenzijah ne smejo izdelati. Na
koncu sem se komaj dogovoril, da
steklo zakalijo (kar zadevo podraži
približno za polovico), da bi mi ga
sploh lahko izdelali.
Pa pustiva pretekle zadeve.
Mislim, da imamo odgovorno in
resno ekipo, ki dobro vodi občino.
Upam, da bo tako tudi ostalo,« je
zaključil najin pogovor Draženko
Šolaja.
Darko Pucelj

Oglas Stari aparati 128x168 NOV 2020.indd 1

24

23/11/2020 15:49

PREVOLE

Šolanje na daljavo
Hočeš ali nočeš – to je sedaj
realnost.
Zajel nas je čas, ko svojega življenja ne
moremo več sami načrtovati, saj nad
vsem bdi višja sila, ki nam ne da dihati.
V tem je žal ves svet in za vse bo boljše,
če bomo čim prej sprejeli situacijo ter
skušali sebi in vsem okoli nas omiliti in
olajšati življenje. Nič nam ne pomaga, če
samo tarnamo in se pritožujemo, to samo
škoduje našemu zdravju. Priznajmo, da je
tudi vodilnim težko sprejemati odločitve
in loviti ravnotežje med zdravjem ljudi in
gospodarstvom.
Tako je tudi s šolanjem od doma. Le kdo si
ga želi? Ne učitelji, ne učenci in ne starši.
To je dejstvo. Vsi smo se znašli v novi
obliki dela, ki je doslej nismo poznali, za
vse je nekaj popolnoma novega. In povem
vam, da se učitelji in učiteljice trudimo po
vseh svojih močeh. Tudi za nas je tehnologija dela nova, do nedavnega je nismo
potrebovali in morali smo se v nekaj
mesecih brezpogojno naučiti novega
načina dela.
Lahko povem, da smo se učiteljice in
učitelji na Osnovni šoli Prevole že v času
počitnic, v avgustu, temeljito pripravljali
na drugi val oziroma na delo na daljavo.
Opravili smo 40-urni tečaj za delo v
programu Microsoft Teams in 5-tedenski
spletni tečaj za delo v Arnesovih spletnih
učilnicah. Tako nas delo na daljavo
ni presenetilo in prav vsi se trudimo,
da izvajamo pester pouk preko video
sestankov, snemanj razlag, posnetkov
in da pišemo razumljive in kakovosten
priprave, prilagojene posameznemu
razredu. Vse objavljamo in se srečujemo z
učenci in starši preko Arnesovih spletnih
učilnic. S temi je bilo na začetku zaradi
preobremenjenosti nekaj težav, a to je
pač višja sila, za kar nismo odgovorni učitelji. Prizadevamo si čim bolj razbremeniti
starše, zato nudimo učenkam in učencem
dodatno individualno pomoč vsi, tudi
svetovalna delavka. Učenci lahko z nami
vedno vzpostavijo stik, da se pogovorimo
o stiskah, jim svetujemo.

Pohvalila bi odzivnost učencev.
V večini so dojeli, da je treba
resno poprijeti za delo, da gre
za njihovo znanje. S tistimi, ki
so imeli manjše probleme, smo
takoj vzpostavili stik in rešili
tako tehnične kot motivacijske
težave. Naj se zahvalim tudi
staršem, ki z nami zelo dobro
sodelujejo in sproti rešujemo
nastale probleme. Prav ta
komunikacija je izrednega
pomena za to, da šolanje na
daljavo poteka učinkovito.
Verjamem, da bomo skupaj
uspešno prešli to obdobje in
pridobili nove izkušnje, ki nas
bodo obogatile.

V korona času se počutim zelo
osamljena, saj ne vidim prijateljev in se ne družimo. Delo na
daljavo je tudi precej težko, ker
ne vidim učiteljev in ne slišim
njihove razlage. V izolaciji pa
imam tudi več časa zase in
lahko več berem, kuham ali kaj
podobnega. Upam, da bo vsega
tega kmalu konec in da se zopet
vrnemo v šolske klopi.

In kako situacijo doživljajo
učenci in učenke Osnovne šole
Prevole? Nekaj utrinkov:

učne snovi so vsekakor zelo v
pomoč pri razumevanju, pri
posneti razlagi pa mi je všeč
predvsem to, da jo lahko vedno
znova gledam.

Meni osebno se zdi to šolanje na
daljavo odveč, za računalnikom
se ne moreš normalno skoncentrirati, saj ko je računalnik
vžgan, ves čas nekaj brni. Pa
tudi zaradi dela na daljavo učiteljice porabijo do 12 ur dnevno,
da popravijo naloge, pripravijo
učno snov, organizirajo učne
ure preko videa. Meni se zdi,
da mi najbolj manjka razlaga
učne snovi v živo. Doma pa je
lažje, da greš lahko na stranišče,
kadar hočeš, malico in čaj imaš
lahko kar na mizi, to pa ni slabo.
Gabrijel Črnila, 7. r.
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Barbara Vidmar, 6. r.
Delo na daljavo je precej težje,
kot ko smo v šoli. Čeprav z
delom od doma opravim
hitreje, si od pouka v šoli veliko
več zapomnim. Video razlage

Nina Hribar, 8. r.
Pouk na daljavo ni bil za nikogar
veliko presenečenje. Učitelji in
učenci smo se dobro organizirali
in uskladili. Od učiteljev dobimo
veliko razlage in pomoči. Imamo
video konference, a kljub
vsemu ni enako kot v šoli. Vsi se
trudimo, da bi se čim več naučili.
Manjka nam predvsem družbe,
zlasti je težje za mlajše otroke.
Vsi upamo, da se bomo kmalu
vrnili in bo vse po starem.
Ela Goričar, 9. r.
avtorica: Irena Blatnik
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Dnevi dejavnosti popestrijo
šolo na daljavo
Da ni vsak dan samo učenje,
pisanje, računanje, izvajamo na
Osnovni šoli Prevole tudi dneve
dejavnosti na daljavo – tehniški,
naravoslovni, športni dan …
Tako vsaj malo razbijemo tempo
vsakdanjega dela. Otrokom
ponudimo kup dejavnosti, med
katerimi lahko izbirajo po želji in
nam pošljejo kak prispevek. Vidi
se, da otroci prav uživajo.
Preberite nekaj zapisov in si oglejte
fotografije.

Tehniški dan
V četrtek, 26. 11. 2020, smo
imeli na Osnovni šoli Prevole
tehniški dan, seveda na
daljavo. Zjutraj sem se zbudila
ob sedmih in pojedla zajtrk.
Nato sem na Arnesu pogledala
naloge za tisti dan ter s sestro
Karin pričela izdelovati voščilnice. Ko sta bili najini voščilnici
narejeni, sta po naju na Ratje
prišli sestrična Teja in njena
mama Vesna. Skupaj smo
odšle na Prevole in od tam peš
nadaljevale po cesti proti Ratju.
Pot je bila kratka, a tudi mrzla.

Dnevi dejavnosti: Pečemo praznične dobrote
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Ko smo se vrnile s sprehoda,
smo se skupaj še malo igrale,
potem pa je imela Teja video
učno uro. Med njeno učno uro
sva s Karin pomagali mami pri
izdelavi adventnega venčka.
Po kosilu sva izdelali še svoj
venček in ga obesili pred vhod.
Začeli sva peči medenjake.
Testo je bilo precej redko, tako

PREVOLE
da medenjakov nisva mogli oblikovati
z modelčki za piškote, zato sva naredili
samo kroglice. Ko so bili pečeni, so bili res
zelo slastni, a ne tako kot naslednji dan,
ko sva jim dodali še limonin led. Ta dan
je resnično zelo hitro minil, poleg tega pa
sem se tudi zelo zabavala.
Nina Hribar, 8. razred

Športni dan
V torek, 24. 11. 2020, smo imeli športni
dan. Ne glede na virus smo se lahko gibali
v naravi.
Dan je kar hitro minil. S prijateljico in
psom sva se odpravili na sprehod do
sosednje vasi. Nato sem naredila nekaj

vaj, ki so nam jih predpisali v
spletnih učilnicah, in ob koncu
dneva smo z družino odigrali še
namizno igro enka.
Dan je bil malo mrzel, ampak
saj ni važno. Ko se enkrat
razgibaš, ne čutiš več mraza.
Upam, da so otroci izkoristili
ta dan vsaj za sprehod, saj
so po večini vsi ves čas v hiši.
Treba se je gibati, še posebno v
naših letih, ko rastemo. Čeprav
zdaj postaja že zelo mrzlo, ni
nikoli prepozno, da gremo na
kratek sprehod in se nadihamo
svežega zraka. In telo nam
bo na koncu hvaležno za vse,

kar dobrega naredimo zanj.
Jesti moramo raznoliko hrano,
piti dovolj vode ali čaja in se
veliko gibati. Zdaj, ko je korona
in delamo za računalniki, si
verjetno ne vzamemo dovolj
časa zase in za telo. Sprehod je
zelo koristen, takoj se počutimo
boljše in lažje nato sedemo
pred računalnik in se učimo.
Upam, da se v teh časih čuvamo
in da bomo vsi ostali zdravi.
Poskrbimo zase in za svoje telo
in se držimo pravil, da se bomo
lahko čim prej vrnili v šolo!
Klavdija Škufca, 8. razred

Športni dan OŠ Prevole

Vece papir je uporaben za marsikaj.

Gibljemo se v naravi ali kar doma.

Nekaj izdelkov naših najmlajših

Nika Skebe, 1. r.

Ela Fabjan, 1. r.

Tibor Fabjan, 1. r.
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Jubilejni tradicionalni slovenski zajtrk
Tudi letos smo na šoli obeležili dan
slovenske hrane, ki ga je pospremil
tradicionalni slovenski zajtrk, letos že
desetič po vrsti. Izvedba je bila zaradi
epidemije covida-19 drugačna, saj je tudi
ta dejavnost potekala na daljavo, torej
so si učenke in učenci zajtrk pripravili
doma, sami ali skupaj z družino. Imeli so
naravoslovni dan, zato smo jim učiteljice
pripravile različne aktivnosti. Vsak učenec
je poleg priprave zajtrka opravil še vsaj
eno aktivnost. Izbira je bila pestra:
priprava jedi po receptih, ustvarjanje na
temo »Čebele in čebelarstvo«, likovni
natečaj, raziskovalna naloga …
Glede na epidemiološke razmere je bil
letošnji slogan »Zajtrk z medom – super
dan!«.
Tradicionalni slovenski zajtrk je projekt,
ki ga organizira Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z
drugimi ministrstvi, zavodi in organizacijami. Nastal je na pobudo Čebelarske
zveze Slovenije, saj so čebelarji želeli, da
bi bil v slovenskih šolah en dan na leto za
zajtrk med slovenskih čebelarjev, zato so
šolam med podarili.
Najprej so učenci in učenke razmišljali,
zakaj je treba zajtrkovati.
Zato, ker prazna vreča ne stoji pokonci!
To pomeni, da lačen človek težko dela. Že
zjutraj moramo telesu zagotoviti dovolj
energije, da se lahko učimo in igramo.
Zato moramo zajtrkovati. A ni vseeno, kaj
zajtrkujemo. Zajtrk mora biti sestavljen iz
zdravih, naravno pridelanih živil.
Značilna živila za »klasičen« slovenski
zajtrk so kruh, maslo, med, mleko in
jabolko.
Irena Blatnik, OŠ Prevole

Zaradi korona časa, ko so vse
šole zaprte, smo si na osnovni
šoli Prevole priredili naravoslovni dan kar doma. V petek, 20.
novembra, smo imeli vsi učenci
od 1. do 9. razreda tradicionalni
slovenski zajtrk. Zjutraj smo si
pripravili zajtrk, ki je vseboval
kruh, maslo, med, jabolko
in mleko. Nato smo naredili
različne izdelke. Risali smo
čebelo na kamenje ali jo izdelali
iz papirja. Nekateri so spekli
tudi ajdov kruh, skuhali žgance
in polento z mlekom. Ob tem
smo se zelo zabavali, a vendar
bi bilo veliko bolje, če bi dan
preživeli v šoli, skupaj s prijatelji
in prijateljicami. Učiteljice so
nam pripravile tudi videoposnetke ter pisale o čebelah in
medu. In ne pozabite! Čebele
so zelo pomembne za nas, saj
brez njih ne bi bilo ljudi, rastlin
in živali.
Barbara Vidmar, 6. r.
V petek, 20. novembra, smo
imeli tradicionalni slovenski
zajtrk. Dan sem preživela kot po
navadi. Sem pa imela odličen
zajtrk.
Ko sem se zbudila in se uredila,
sem si naredila zajtrk, ki je vseboval kos kruha, maslo, med,
jabolko in toplo mleko. To je naš
tradicionalni slovenski zajtrk, ki
ga jemo vsi slovenski šolarji in
šolarke na ta dan, upam pa, da
je na mizi večkrat v letu. Seveda
pa moramo jesti raznoliko in
zdravo hrano, kar je pomembno
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za naše telo. Če ne bomo skrbeli
zase, se nam bo v prihodnosti
vse maščevalo, tega pa seveda
nočemo. In tradicionalni zajtrk
vsebuje raznolike vitamine, zato
bi si ga lahko naredili večkrat
in ne samo enkrat na leto. Še
posebno v teh časih moramo
paziti nase, na svojo odpornost.
Klavdija Škufca, 8. r.
Največ pozornosti smo seveda
namenili zajtrku, saj mu
pravimo tradicionalni slovenski
zajtrk. Je drugačen od drugih,
saj jemo domačo slovensko
hrano. Tako smo za zajtrk z
družino jedli kruh, na katerega
smo namazali maslo in med,
poleg pa popili skodelico toplega mleka. Nato smo pojedli
še jabolko. Ko smo se podprli z
domačimi dobrotami, smo se
lotili ustvarjanja čebel, saj so
simbol dneva. Vzel sem gladke
kamenčke in jih pobarval,
nanje dal krila, oči in čebele so
bile narejene. Lotil sem se tudi
raziskovalne naloge o maslu.
Vprašal sem svojo babi, kako so
včasih delali maslo. Vse mi je
razložila in jaz sem to napisal.
Nekaj informacij sem poiskal
tudi na spletu. Pogledal sem še
spletne videoposnetke, ki so
bili pripeti v Arnesove učilnice.
In naravoslovni dan se je tako
zaključil.
Tim Obrstar, 6. r.

IZ NAŠE OBČINE

Zlata poroka
50 let skupnega življenja
Ljudmile in Stanislava Štiha
Milka in Stane – Lavričkova, kot se reče pri
hiši po domače – sta se pred dobrega pol
stoletja spoznala v igralski skupini. V igri,
ki sta jo takrat igrala, je Milka morala po
scenariju Stanetu primazati klofuto. Očitno
je takrat spregledal, da je prav ona tista
prava.
Poročila sta se leto za tem. Rodili so se
jima štirje otroci. Danes jima družbo dela
osem vnukov in dva pravnuka, ki so jima
še posebno v veselje. Ponosna sta prav na
vsakega izmed njih in na njihove partnerje.
Živita na manjši kmetiji na Hribu pri Hinjah.
Stane je bil zaposlen vse do invalidske
upokojitve po nesreči v gozdu, Milka pa je
vsa leta skrbela za dom in otroke. Otroci
so sicer odšli od doma, vendar nista nikoli

zares sama. Skoraj vsak dan pride
naokrog kdo od otrok ali vnukov,
da ju malo pokontrolira. Stane
se namreč še vedno najraje s
traktorjem odpelje v gozd po drva,
čeprav jih ima vedno na zalogi
vsaj za dve zimi. Milka pa peče in
razdaja svoje dobrote.
Zlato poroko sta obeležila 28.
novembra. Pravita, da je 50 let
minilo, kot bi mignil. Stane je pri
zahvalni maši za 40 let skupnega
življenja obljubil, da bo zlata
maša v Rimu. Glej ga zlomka,
jubilej sta dočakala, Stane pa je še
posebno vesel, da so meje zaprte,
ker se mu v Rim ne da. Zahvalna
maša in praznovanje za širše
sorodstvo sta zaradi trenutne
situacije prestavljeni na pomladni

Zakonca Štih – 50 let skupnega
življenja

čas. Ne vemo datuma, vemo pa
zagotovo, da bo vse potekalo
doma, kjer se najbolje počutita.
Ob okrogli obletnici jima želimo
vse najboljše in ju prosimo, naj
pazita nase in ostaneta zdrava,
da bomo še dolgo lahko hodili
na klepet in po nasvete ter na
najboljše pice in jabolčne štrudlje.
Vnuki in vnukinje

Kranjčani na misiji na Kosovu
Misija na Kosovu kot vsaka doslej,
polna pričakovanj, odrekanj, upanj
in strahov. Z vsemi nalogami, cilji, nič
novega ali takega, česar svet še ni videl.
Narediš to in ono in vse tisto, kar se
od tebe pričakuje ali ti pričakuješ od
drugih. Tako kot pred leti, tako tudi
sedaj ... in me že prekinjajo od daleč
neka zijala, ki jih poznam že od nekdaj.
Sitnobe, ki jih ne razumeš, če sam nisi
Suhokranjec. Mulci, ki so še včeraj
tekali za žogo po šolskem dvorišču ali
pa bili kregani pri gasilcih, ko so počeli
neumnosti, sedaj nosijo vojaško uniformo in opravljajo delo v službi domovine. »Kuga je, Kranjčan?« slišim zelo
pogosto, kot da bi bil doma. Kamor se
obrnem, naletim na domorodca, pa
naj grem jest, delat, telovadit, še na
wc-ju nisem prepričan, da me kateri
ne bo ogovarjal v suhokranjščini. Tudi
poveljnica je Suhokranjka, kar je včasih
prav smešno, ko nas krega po domače.
No, včasih. »Kaku je?« in že steče
beseda v domačem stilu. Čeprav smo
razpršeni povsod, se vedno ustavimo,
ko se srečamo, in izmenjamo nekaj

Zgoraj od leve proti desni: Gašper Bajuk, Shaun David Parker. Spodaj
od leve proti desni: Marko Murn, Jože Kralj, Matevž Longar, Irma
Plavec, Jure Legan, Rudi Zupančič.

besed – kako si, kako je doma,
kam greš. Nič posebnega, kadar si
doma, tukaj pa glede na prejšnja
leta, ko nas je bilo za vzorec, nekaj
novega. »Ajde, se vid'mo,« in že
gre vsak po svoje. Tako nam dnevi
minevajo in vsak po svoje jih
odšteva do odhoda domov.
Kljub vsemu je lepo gledati
naše fante in dekle, kako s
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svojim znanjem in profesionalnim odnosom do dela vedno
znova dokazujejo, da so odlični in
zanesljivi vojaki, vedno pripravljeni priskočiti na pomoč in strniti
vrste, kadar so težave na obzorju.
Kot sem že rekel, misija na Kosovu
kot vsaka doslej, a z dobro družbo
precej bolj prijetna in domača.
Jure Legan
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Kulturni hram na Dvoru z
uporabnim dovoljenjem
Večnamenska dvorana na Dvoru, ki
je namenjena kulturi, izobraževanju
in drugim dejavnostim v javnem
interesu, lahko po novem sprejme
do dvesto oseb. Dodatni izhod in
pričvrščene montažne stopnice
izpolnjujejo tehnične zahteve,
predvsem z vidika požarne varnosti,
ki določajo najvišje dovoljeno število
oseb v javnih objektih.
Naj na kratko spomnimo.
Večnamenski poslovni objekt na
Dvoru, v katerem so danes poleg
občinske večnamenske dvorane tudi
Galerija DLD – nekoč pošta – prodajalna, foto studio in bar, so odprli že
leta 2000. Gradbeni inšpektor je že
daljnega leta 2010 po uradni dolžnosti izvedel inšpekcijski nadzor v
objektu in ugotovil, da imajo prostori
v pritličnem delu stavbe uporabno
dovoljenje, prostori v podstrešni etaži, kjer je tudi večnamenska dvorana
v lasti Občine Žužemberk, pa uporabnega dovoljenja nimajo. Inšpektor
je na podlagi tega izdal odločbo,
s katero je uporabo večnamenske
dvorane prepovedal. Vse do leta 2012
občini ni uspelo pridobiti uporabnega
dovoljenja, zato je pristojni inšpektor
na podlagi anonimne prijave takrat
izdal odločbo o prepovedi uporabe
dvorane.

Žužemberk za izvedbo joge, vinogradniki za sestanke in druga društva
oz. organizacije. Večje, množično
obiskane dogodke pod okriljem
organizacije KD Dvor smo organizirali v Železo-livarskem muzeju ali v
telovadnici Osnovne šole Dvor.
Nova investicija v večnamenski
dvorani ni zahtevala veliko stroškov
niti prevelik gradbeni poseg. Je pa
zahtevala veliko, preveliko časa za
ureditev. Zahvala gre med drugim
sedanjemu županu Jožetu Papežu,
ki je imel posluh za potrebe kraja.
Večnamenski prostor v Suhi krajini
resnično potrebujemo. Vztrajnost

Vse do letošnjega marca, torej do
epidemije korone, smo večnamensko
dvorano uporabljali le za organizacijo
dogodkov za manjše skupine ljudi.
Bivši župan Franc Škufca je dejal,
da gre v bistvu za sejno sobo, kjer
je predvideno največ 50 prisotnih
oziroma 99, če v celotnem poslovnem
objektu ni drugih ljudi. Tako so ves
ta čas prostor množično uporabljali
člani Kulturnega društva Dvor, člani
Cerkvenega pevskega zbora, KUD
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Kulturnega društva Dvor je naposled
obrodila sadove. S številnimi
prireditvami za širšo publiko smo
vztrajali kljub omejitvam. Dogodki
so bili resnično množično obiskani.
Vztrajali smo, ker se zavedamo, da
kultura vpliva na počutje ljudi, na
zdravje, učenje in kreativnost. Kultura
združuje, daje občutek zavedanja
lastnih korenin in pripadnosti
skupnosti in skupini ljudi.
Pričakujemo in verjamemo, da bo
dvorski kulturni hram kmalu spet
»pokal po šivih«.
Tekst in foto: Jadranka Meglen

DVOR

V slogi je moč
Izredno smo veseli super ideje enega od staršev, člana
Kulturnega društva Dvor, da nam je dal tako izvirno
idejo.
Že tradicionalno, dve leti zapored, smo članice in
člani KD Dvor organizirali delavnico izdelovanja
novoletnih okraskov. V večnamenski dvorani na Dvoru
so ustvarjali otroci s pomočjo staršev. Nastajali so
krasni novoletni okraski. Letos nam epidemija tega ne
dovoljuje. Ni delavnice, ni okraskov, ni slavnostnega
prižiga lučk, ni druženja ob toplem čaju.
Da tudi v krizi nastajajo super ideje, je potrdil oče otroka, ki nam je predlagal, da bi otroci izdelali okraske
sami doma in jih izobesili na lipo med sprehodom ali
na poti v trgovino.
Ideje smo bili veseli in takoj smo šli v akcijo. Povabili
smo vse člane in članice ter simpatizerje KD Dvor.
Odziv je bil takojšen in na lipi že visijo prvi unikatni
okraski.
Verjamemo, da bo do konca decembra okraskov še
več in da bo lipa zasijala v vsem svojem decembrskem
sijaju.
Hvala vam, otroci in starši! Super ste!
Jadranka Meglen

S toplino božič naj vas greje, naj vez družinsko utrdi,
v mislih tudi me smo z vami, zato praznujmo skupaj vsi!
Novo leto naj zaseje vse, kar vaše si srce želi:
ljubezen, sreča, zdravje bogato naj vam obrodi,
a vse začrtane naj cilje v uspeh vam spremeni!
Srečno v letu 2021 vam želijo
članice Društva kmečkih žena Suha krajina-Žužemberk

31

SUHOKRANJSKE

POTI

december 2020

Resnično čudni časi!
Kako se spopadate s korona časi in kaj pričakujete
od letošnjega veselega
decembra?

časi in kaj pričakujejo od veselega
decembra. Pa poglejmo, kaj pravijo.

Andreja Kocjančič,
diplomirana fizioterapevtka

Že imate občutek, da prihaja veseli,
praznični december? Da se bliža
obisk treh dobrih mož, ki vsako leto
obdarijo pridne in tudi tiste malo
manj? Se že raznežite ob poslušanju
božičnih pesmi?
Ta december je in bo resnično drugačen kot v prejšnjih letih. Megleni
dnevi niso nič spodbudni, pravzaprav
so turobni. Novice o koronavirusu
po radiu in televiziji so slabe. Strah
se širi med nami, izolirani smo …
Koronavirus nam res para živce.
Časi so resnično čudni. Pa vendar
sem prepričana, da si kljub temu
lahko pričaramo prav poseben,
čaroben december, ki nam bo še
dolgo ostal v spominu. Veselje je v
drobnih stvareh. Veselimo se lahko
snežnega moža, ki ga ustvarimo
skupaj z otroki. V kuhinji naj zadiši
po slastnih, domačih piškotih. Na
mizi naj plapola in zadiši svečka po
cimetu. Naj se zasliši smeh pri igranju
družabnih iger. Smejmo se s prijateljem, ko mu po telefonu pripovedujemo šale. Trenutno imamo privilegij,
da lahko z najožjo družino preživimo
veliko več časa in smo bolj povezani.
Morda je komu zdaj res težko,
mogoče kdo obupuje … Ampak
vse v življenju mine, tudi ti čudni
časi bodo. In ko bodo minili, bomo
močnejši, ker smo vse to zmogli.
Hvaležni bomo, ker bomo vedeli, kaj
je za nas resnično pomembno in česa
si želimo.
V anketi so z mano sodelovale osebe
z različnimi poklici oz. različnimi
statusi. Zanimal me je njihov pogled
na trenutno situacijo. Z njimi sem
se pogovarjala varnostnim ukrepom
primerno, torej preko družbenih
omrežij, in jih povprašala, kako se
spopadajo s temi čudnimi korona

Kako se spopadamo s čudnimi
časi? Mislim, da se ne spopadamo,
ampak samo živimo malo bolj
mirno in polno, z malo manj
hitenja in norenja. Ne pogrešam
veliko stvari, svoje najdražje imam
ob sebi kot že dolgo ne. To lahko
rečem o sebi, naša najstnika verjetno situacijo doživljata drugače.

veliko nižja. Poleg tega smo ostali
brez prihodkov, ki smo jih prej
lahko pridobili z delom preko študentskega servisa. Nekateri stroški
so še vedno tu. Mislim, da so za
nas, mlade, pomembni druženje,
gibanje, rekreacija in socialni stiki,
ki so v zadnjih letih zaradi uporabe
socialnih omrežij in elektronskih
naprav močno upadli. Ta situacija
je to le še poslabšala.
Ker se situacija ne izboljšuje,
mislim, da bo veseli december
treba preživeti z nekaterimi ukrepi,
ki so trenutno v veljavi. Tako bomo
preživeli december v ožjem družinskem krogu. Kljub temu ostajam
optimistična in upam, da se bodo
razmere čim hitreje umirile in se
vrnile v stare tire.

Anže Iskra,
študent in član Ansambla Boršt

Pričakujem, da tudi decembra ne
bo velikih druženj in dogodkov.
Morali si bomo veselje narediti
kar sami ali pa se bomo prilagodili ponudbi na daljavo. Si bomo pa
v objeme skočili bolj strastno, ko
bo situacija drugačna.

Lucija Kužnik,
študentka pred diplomo

V teh čudnih časih je tudi za nas
študente zelo težko. Spremenil se
je način študija, sedaj poteka na
daljavo. To je samo alternativa učenju, vendar je raven znanja, ki ga
prejmemo, kljub trudu profesorjev
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Čas epidemije je močno
vplival tudi na nas, glasbenike.
Odpovedani so bili vsi nastopi,
od porok do veselic, pa tudi celo
težko pričakovana turneja po
Kanadi. Sprva smo se z okoliščinami sicer težko sprijaznili,
a se zavedamo, da krizni časi
poleg nekaterih negativnih stvari
prinesejo tudi obilico pozitivnih.
Zato dvignjenih glav gledamo
naprej in v prihodnje obljubljamo prav toliko dobre volje in
ustvarjalnosti.
Mirna obdobja brez nastopov
so lahko za glasbenika zelo
produktivna, če jih zna izkoristiti.
Snemanje v studiu, krepitev znanja

DVOR
ter prenašanje znanja na mlajše s
poučevanjem inštrumentov prav
tako predstavljajo velik plus.
Od veselega decembra ne pričakujemo nič posebnega. Upamo,
da se bomo kmalu lahko videli in
kaj zaigrali.

Nives Končar,
diplomirana inženirka logistike

Mislim, da se zaenkrat s temi časi
spopadamo zelo dobro. Z družino
se trudimo preživeti čim več časa
zunaj, na svežem zraku, saj nam
to zelo pomaga pri ohranjanju
pozitivne energije. V prihajajočem
veselem decembru bi bila zelo vesela, če bi se lahko po dolgem času
spet malo družila in poveselila s
svojimi prijateljicami. Prav tako
od tega meseca pričakujem, da
bomo praznike praznovali tako kot
vsako leto, v krogu svojih najbližjih
oziroma tistih, ki jih imamo najraje.
Tako si bomo pričarali najlepši
veseli december, saj toplina
najbližjih pomeni največ.

ki v danih razmerah ne morejo
opravljati svojih dejavnosti. K sreči
smo velika družina, ki si pomaga
med seboj. Ko imamo ideje, pridejo
tudi iskre, vendar vedno najdemo
tudi rešitev. Dela nam nikoli ne
zmanjka. Zdaj imamo čas, da
postorimo, s čimer smo odlašali,
ko smo imeli lokal odprt. Redno
spremljamo informativne oddaje, v
katerih poročajo o paketih ukrepov
za blažitev posledic epidemije. Če
lahko svetujem: Poglejte si spletno
stran Slovenski podjetniški sklad,
kjer so korona razpisi. Morda vam
bo v pomoč Slovenska poslovna
točka in najdete rešitev, da ne
boste zaprli dejavnosti zaradi
razmer, za katere niste sami krivi.
December bo zelo drugačen. Tudi
če nas bo vlada odprla, bodo veljali
strogi korona ukrepi, tako kot že
celo leto. Nič ne kaže na praznično
ozračje, vendar si lahko ustvarimo
posebno razpoloženje z domačimi,
»v mehurčku«. Tudi v tem je
poseben čar! Brez potrošniškega
hitenja, s slastnimi domačimi
piškoti, vročo čokolado, prazničnimi filmi ... Naj bo december 2020
umirjen in zdrav!

Tatjana Hren,
učiteljica

Adrijana Pečar Rezelj,
lastnica lokala

Leto 2020 je zelo nestanovitno. Pa
ne samo za nas gostince – za vse, ki
po uredbi vlade ne moremo delati.
Tu so še drugi podjetniki in espeji,

Večino časa smo doma in v
bistvu je večina stvari povezana
s šolo. Sama se pripravljam za
službo, saj pouk na daljavo vzame
kar veliko časa, načrtovanja,
prilagajanja in še več dodatnega
sodelovanja s sodelavci, pa tudi
s starši in otroki. Doma seveda
tudi delamo z mojimi puncami
za šolo. Važno je, da si dobro
razporedimo čas, pa gre. Všeč pa
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mi je, da lahko veliko časa preživimo v krogu družine. Če se le
da, izkoristimo proste minute za
gibanje na svežem zraku. Seveda
si močno želimo, da bi se stvari
čim prej normalizirale. Ostanimo
pozitivni, slaba volja ne pomaga.
Kaj pričakujemo od veselega decembra? Nič posebnega, mislim,
da ne bo veliko drugače kot po
navadi, družinsko praznovanje in
drobne pozornosti.

Rožle Matko,
mizar

Trenutni časi so poskrbeli za to,
da smo več skupaj kot družina,
kar ni nič slabega. Slabo je, da
imamo omejeno gibanje, da ne
moremo do svojcev, prijateljev v
drugih občinah, še posebno zdaj,
v decembru. Med korono smo
izpeljali »nedokončane projekte«.
Doma se vedno najde kakšno
delo. Poleg šole na daljavo z otroki hodimo na sprehode, igramo
namizne igre, skupaj ustvarjamo.
Korono smo preboleli brez hujših
posledic.
Veseli december je nekako
zaključek leta. To mora biti, že
zaradi otrok. In tudi letos bo.
Sicer skromno in v domačem
krogu. Vsem skupaj želim, da bi
se situacija malo sprostila, da bi
sproščeno in umirjeno zaključili
to »posebno leto«.

Ostanite
zdravi!

SUHOKRANJSKE

Katja Jenkole,
dipl. med. sestra v patronažnem
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če bom preživel to, kar se dogaja
sedaj. Med vojno smo ljudje
stopili skupaj, sedaj pa bežimo
drug pred drugim.«
Od veselega decembra ne
pričakujem velikih sprememb,
saj število okuženih ne pojenja.
Upam, da bo cepivo proti virusu
čim prej dostopno in da se bodo
ljudje množično cepili, čeprav
zaradi mišljenja nekaterih ljudi o
tem močno dvomim.

V času epidemije se je življenje
vsem drastično spremenilo.
Tudi sama opažam velike spremembe. Delam kot patronažna
medicinska sestra v naši Suhi
krajini. Moje poklicno delo je
precej drugačno, kot je bilo pred
boleznijo. Poleg zaščite, s katero
preprečujem morebiten prenos
okužbe, se je spremenil tudi
način dela. Obiske pri bolnikih
sicer naredim strokovno, vendar
se v hiši zadržujem karseda malo
časa. Komunikacija med mano in
oskrbovanci je zato precej osiromašena in boli me dejstvo, da
starostnikov ne »ubija« kovid-19,
ampak osamljenost in strah,
ki ga doživljajo ob spremljanju
raznih medijev. Tudi sama ves
čas doživljam podzavesten strah,
da ne bi bila asimptomatsko
okužena in bi okužbo prenašala
med paciente. Ta podzavesten
strah, ki ga verjetno doživljamo
vsi, človeka hromi, utruja in dela
nemočnega. V tem obdobju v
zdravstvu nimamo supervizije,
s katero bi blažili ta negativna
občutja.
Moje mnenje je, da je omejitev
gibanja na občino, ki je tako
majhna kot žužemberška, nedopustno, saj občina ne more nuditi
vseh storitev, ki jih potrebujemo.
Podpiram pa prepoved zbiranja in
druženja.

Hana Bradač,
študentka

V teh čudnih časih je moje življenje usmerjeno zgolj v službo. Vse
dneve in noči se trudim, delam
iz dneva v dan. Domov se pridem
le malo naspat in spočit in zopet
hitim nazaj. Družina se počuti
kot, da me ni.
Od veselega decembra ne
pričakujem prav nič niti nimam
občutka, da ta čas prihaja. Vsako
minuto sem usmerjena v trenutno
situacijo, ki dobesedno že ubija,
in vem, da nas čakajo še naporni
dnevi, s kakršnimi se spopadam
že skoraj dva meseca. Veseli
december bo zame tak kot sedanji dnevi – služba in domov.

Samo Ban,
podjetnik

December je moj najljubši mesec,
saj je to čas praznikov, ki ga
preživimo s prijatelji in družino.
Nov način življenja, s katerim se
srečujemo danes, je začasen in
zahteva od nas nekatere prilagoditve. Drugačna bodo druženja
in nakupovanje daril, s tem pa
tudi razpoloženje, ki ga občutimo
ob praznikih. Mladi v tem času
pogrešamo druženje s prijatelji in
brezskrbno življenje. Kljub temu
pa si bomo pričarali čarobnost
praznikov in veselo razpoloženje.

Jasmina Juršič,
diplomirana medicinska sestra

Korona je močno zaustavila
podjetništvo, posel, gospodarstvo
in družabno življenje. Nekateri so v
teh časih bolj na udaru, drugi manj.
Vsem pa sta se življenje in delo
korenito spremenila. Kot majhen
podjetnik si lahko privoščim hiter
odziv in prilagajanje situaciji, kar
sicer zahteva veliko odrekanja,
reorganizacijo, dela in zmanjševanje stroškov. Imamo pa delo in
lahko delamo, mnogi te priložnosti
nimajo.
Kot podjetnika me najbolj jezi,
ko vsak dan poslušam izjave
in komentarje: »Saj bo država
poskrbela za vas!« Nihče ne skrbi
in ne bo poskrbel, sami se moramo
znajti!
Upam, da bo december prinesel
boljšo sliko, da bomo pozabili na
korono in šli naprej.

Med enim od obiskov mi je
občan povedal stavek, ki mi je
dal misliti: »Preživel sem drugo
svetovno vojno, vendar ne vem,

34

DVOR

Verica Gliha,

Miroslava Hrovat,

upokojenka

učiteljica

V zadnjem času me najbolj skrbi
za naše zdravje. Veliko razmišljam o tem. Kako se bo situacija
s koronavirusom razvijala v
prihodnje? Nam jo bo uspelo
obvladati? Skrbi me tudi, kako
bo z mano. Se bom izognila tej
bolezni? Kako bo s službami?
Sem upokojenka, mati trem
hčerkam, ki potrebujejo varstvo
za svoje otroke, moje vnuke.
Razmišljam, koliko časa bo še
trajalo, da se spet vrnemo v
stalne, normalne tirnice našega
življenja.
Od letošnjega decembra resnično pričakujem in upam, da se bo
stanje čim prej umirilo. Da bi bili
zdravi in da bi se lahko družili,
obdarovali in praznovali vsaj v
krogu družine.

Vsi smo trenutno v hudih časih, polnih omejitev in prepovedi, slabih
in predvsem negativnih novic, ki
jih ponujajo naši politiki. Če dobro
pomislim, sem zaprta od začetka
jesenskih počitnic, že peti teden. V
tem času se mi je življenje obrnilo
čisto na glavo. Delam od doma.
Pripravljam gradivo za učence in
učenke. Učim v prvem razredu,
zato jim moram vse prilagoditi,
saj ne znajo brati in pisati. Hočeš
nočeš sem se naučila s telefonom
in računalniškimi programi snemati
kratke filme. Vse to mi vzame zelo
veliko časa. Iščem slikovno gradivo
… Poleg službe pa še vsak dan
kuhanje, pospravljanje … Počasi
že zgubljam voljo do kakršnegakoli
dela, tako kot jo, verjamem, tudi
moji učenci in njihovi starši. Srčno
upam, da bo kmalu bolje. In to je

ena mojih največjih prazničnih želja
– vrniti se v šolo, objeti otroke in se
v živo pogovoriti.
Želim si videti svoje starše, brata,
sestro in hčer. Želim si spet zapeti
z dvorskimi in cerkvenimi pevci, se
družiti z njimi. Adventne in božične
pesmi so krasne, v cerkvi pa tako
lepo zvenijo. Želim si božič v krogu
svojih najbližjih, svoje družine. Da
bi bili zdravi prav vsi in bi skupaj
premagali ta grozni virus.
Dragi Božiček, prosim če mi izpolniš želje.

Drage bralke in bralci! V prihajajočem
letu vam želim, da bi obdržali vse
svoje dobre lastnosti in z njimi
dosegli plemenite cilje. Bogatite
svoje znanje in zavest ter nesebično
delite svojo ljubezen. Pa srečno 2021!
Jadranka Meglen

Novo leto je nov list,
v knjigi časa bel in čist,
naj izrazimo vam želje:
mir, ljubezen in veselje!
Kolektiv »Blatnikovega hrama«
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Kako se počutite?
Verjamem, da se strinjate z
mano, ko rečem, da je zdravje
ena izmed človekovih največjih
vrednot. Večkrat ga vzamemo
kot samoumevnega ali ga polagamo v roke drugih. Moramo pa
se zavedati, da je odgovornost
zanj naša. S svojimi izbirami
in dejanji močno vplivamo na
kakovost svojega življenja, na
svoje počutje in blaginjo.

besedo »peka«, upadlo pa je
iskanje besedne zveze »zdravo
prehranjevanje«.
Kaj lahko v tem trenutku
storimo, da bodo naše izbire
boljše?
V nadaljevanju vam zaupam pet
nasvetov.
Jejmo raznoliko in hranilno
bogato hrano
Hranilno bogata hrana je polna
vlaknin, vitaminov in mineralov.
Ni visoko kalorična, zato je

Trenutna situacija je spremenila naš
vsakdan in rituale. Pri večini prebivalstva
sedaj dnevi potekajo precej drugače kot
pred epidemijo koronavirusa – delamo in
šolamo se doma, manj se gibamo, zadržujemo se v hiši. Vse skupaj lahko povzroči
povečan stres, nemir, psihične stiske
in ne nazadnje sprehode do hladilnika.
Ker imamo ves čas dostop do kuhinje,
si večkrat privoščimo visoko kalorične
prigrizke, uživamo hrano iz dolgčasa,
gibamo se premalo, vse to pa se pozna na
našem zdravju in počutju.

Dobri viri beljakovin so pusto
meso, ribe, jajčni beljaki, grški
jogurt, skyr, skuta.
Razlikujmo med lakoto in
apetitom
Lakota in apetit sta zelo različni
stvari. Lakota je telesna potreba
po hrani, apetit pa je želja po
hrani. Lakota se sproži, ko je
raven glukoze v krvi nizka, več
ur po zaužitju obroka. Apetit pa
je psihološka reakcija na hrano,
odziv na misel, željo po določeni hrani (krof, kos tortice …).
Pijmo vodo
Namesto poseganja po
gaziranih pijačah in sokovih,
ki so bogati s sladkorjem, raje
izberimo vodo. Zadosten vnos
tekočine je izredno pomemben,
na dan naj bi zaužili vsaj dva
litra vode.

Ključna dejavnika za boljše počutje sta
telesna aktivnost in ustrezna prehrana.
Telesna aktivnost je tudi varovalni dejavnik, saj krepi mišice, vzdržuje zdravje kosti
ter psihofizične in funkcionalne sposobnosti telesa, zmanjšuje strese in depresijo,
povečuje samozavest in izboljšuje spanec.
V kombinaciji z ustrezno prehrano telesna
dejavnost pomaga pri boju z odvečnimi
kilogrami (Suzana Sadar, Fizična aktivnost in kvaliteta življenja starostnikov,
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani,
2018).
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO)
je ugotovila, da smo besede »covid-19«
in »karantena« začeli povezovati s
socialno sprejemljivim povečanjem
telesne teže. Prav tako navaja, da se je
od marca izredno povečal nakup vnaprej
pripravljene procesirane hrane, energijsko
bogatih prigrizkov in alkohola. Ljudje so v
svoj spletni brskalnik največkrat vtipkali

Tudi beljakovine prispevajo
k občutku sitosti, poleg tega
pa so glavni gradnik našega
telesa – potrebujemo jih za rast
in obnovo mišic, kar pomeni,
da so še toliko pomembnejše
v starosti, ko je nevarnost
osteoporoze visoka.

Bodimo aktivni

lahko pojemo več, kar pripomore k naši sitosti. Zelenjava
in sadje sta odličen primer.
Priporočljivo je, da ju vključimo
v vsak obrok, naš cilj naj bo vsaj
pet porcij zelenjave in sadja na
dan.
Pri vsakem obroku poskrbimo
za vir beljakovin
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Čeprav so vadbeni centri zaprti,
imamo ogromno možnosti
za trening doma ali v naravi.
Pojdimo z družino na sprehod
ali si vzemimo čas zase in
naredimo 10.000 korakov ob
poslušanju najljubše glasbe.
Mogoče se za vikend povzpnemo na bližnji hrib (Sveti Peter)
ali pa zakupimo dostop do
online vodenih treningov.
Če pri prehranskih izbirah ali
online treningih potrebujete
pomoč, me pogumno pokličite
na telefonsko številko 051 / 838
161 ali mi pišite na: suzanasadar2@gmail.com.
Suzana Sadar

ŽUŽEMBERK

Martinov pohod 11. 11. 2020
Sedim zvečer lepo zleknjen v
naslonjaču pred televizorjem in
počivam. Saj ne, da bi čez dan kaj
delal ali kam šel. Ta privilegij popoldanskega poležavanja mi z leti že
kar pripada. Televizija kaže nekoga
z masko na obrazu, ki govori in z
roko maha po zraku. Zaradi maske
ga slabo razumem pa tudi poslušam ga ne prav pozorno.
Slike govorečih glav se menjavajo, tema je
vedno ista, meni se vedno bolj oddaljujejo,
v glavo pa mi prihajajo drugačne slike, ki
počasi prekrijejo ves ekran, se preselijo v
dnevno sobo in jo napolnijo do najmanjšega kotička. Govorci izginejo iz sobe, pojavi
se srednjeveški postavni mož na belem
konju, ki dirja po sobi do kuhinje in nazaj.
Tudi kuhinjo zamenja lep zelen travnik
z jesensko obarvanimi drevesi. V ozadju
se vidi grad. Naš, žužemberški grad. In
pot do vzpetine, na kateri stojijo ruševine
šumberškega gradu. Danes goduje sveti
Martin, zavetnik vinogradnikov. To je ta
vitez na konju, ki me vabi ven, na pohod
dveh gradov.
V mislih že obuvam pohodne čevlje in na
hitro vtaknem v nahrbtnik še steklenico
mošta. Me že ni več doma na kavču. Pri
gradu me že čakajo pohodniki. Sprva
prava množica ljudi, ko pa pridem bližje,
jih je samo šest. »Kje so pa vsi tisti, ki
sem jih prej videl?« vprašam kar brez
pozdrava. Aha, nimajo zaščitnih mask in so
morali domov. Pridejo še štirje in vsi smo v
maskah. Nekatere poznam po obleki, drugi

so pa popolnoma drugi in nič
podobni mojim prijateljem. Tudi
živopisne perjanice imajo na
glavi ali pa jih samo jaz vidim. V
duhu čim boljše zaščite se ljudje
našemijo v vse mogoče antiviruse. Oh, ta korona nam je že zdaj
pustila pečat, kaj šele bo?
Odpravimo se na pot. Naš vodja
je sveti Martin na črnem konju, ki
se na Cviblju spremeni v črnega
psa z velikimi belimi zobmi in iz
gobca bruha rdeč ogenj. Gremo
proti Vrtačam, ne da bi premikali
noge. Prvim trem iz nahrbtnika,
kot bengalski ogenj, brizgajo
šopki raznovrstnih cvetlic.
Najlepše rože so v obliki modre
krogle z dolgimi rdečimi bički,
ki plapolajo v jesenskem brezvetrju. Plavajo v zraku in počasi
ena za drugo izginjajo kot milni
mehurčki. Tudi mi si najdemo
vsak svoj mehurček, ki nas ponese do vasi Reber. Pred gozdom se
predrejo in iz njih popada gosje
perje, na katerega se uležemo
in odjadramo do Arčelce. Tam
opazimo, da velikega črnega psa
ni več z nami.
Malo od vasi pa nas že vabi
naprej vitez na črnem vrancu,
v zlatem oklepu in s polovico
plašča. Gremo. Z bosimi nogami
se do kolen ugrezamo v suho
jesensko listje, mi, ki smo manjše
postave, pa kar plavamo v njem.
Pred Podšumberkom vitez
izgine, konj se spremeni v črnega
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volka, ki ga lokalni volkovi
ponižno pozdravljajo. Vedno
sem želel biti prijatelj z vsemi
psi in upam, da nam bodo tudi ti
volkovi prijazno odstopili prostor
v Drveni kafani. Tok dogodkov
me mimo okrepčevalnice prav
grobo potegne v hrib proti gradu
Šumberk. Tudi drugi so tukaj.
Usedemo se na lesene, mehke,
s škrlatnim plišem oblazinjene
klopi in tam nas princesa
Šumberška pričaka z vrčem
sladkega vina, da mi glava kar
sama pade med kolena.
Pa ne za dolgo. Prav nežno me
princesa prime za pas in mi
zašepeta na uho: »Smrčiš, dragi!
Kaj, ko bi se preselil v spalnico!«
Mene odnesejo sanje med
domače rjuhe, mi pa se kar peš
odpravimo domov. Na grajskem
trgu nas ustavi vitez v modrem
plašču in zahteva, naj pokažemo
zaščitno masko. S svetlobno
hitrostjo si nataknem masko
in vse je v redu. A ni vse tako.
Maska mi začne lesti v nos in grlo
in me duši, da ne morem več
dihati. Z zadnjimi močmi izpulim
glavo, zakopano globoko v
posteljno blazino, zajamem sapo
in pogledam, kako so jo drugi
odnesli. Nikogar ni več z menoj.
Ležim v postelji, sam v temi in
žalostno ugotovim, da sem bil
letos na Martinovem pohodu le v
sanjah.
Miran iz Boršta
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Odbojkarji Žužemberka v 1. B
državni ligi
Odbojkarska ekipa KEKO Oprema
Žužemberk se je v sezoni 2020/21 uvrstila
v 1. B DOL. Kljub zapleteni situaciji zaradi
epidemije covida-19 je Olimpijski komite
Slovenije skupaj z nacionalnimi panožnimi zvezami z vlado dosegel dogovor
o izvedbi tekmovanj na najvišji državni
ravni. V nasprotnem primeru bi namreč
nekatere ekipe utrpele nepopravljivo
gospodarsko škodo, po drugi strani pa
bi igralci po spomladanski prekinitvi
tekmovanj in trenažnega procesa ob
novi prekinitvi jeseni še dolgo časa čutili
posledice odsotnosti z igrišč.
Žal so treningi in tekmovanja za vse
mlajše kategorije prekinjeni in se
po spodbudnem jesenskem začetku
odmikajo v oddaljen čas. Nekateri mladi,
ki zaradi covida-19 ne morejo trenirati
in so v najboljših letih za razvoj v svojem
športu, pa bodo morda zamudili čas
za napredek in nikoli ne bodo mogli
razviti svojega potenciala v celoti, njihova
športna kariera pa bo morda zaradi tega
za vselej prekinjena. Kakorkoli že, mi
nadaljujemo s tekmovanjem, ki poteka v
skladu z odločitvami Odbojkarske zveze
Slovenije in Vlade Republike Slovenije.
S pripravami na sezono smo pričeli sredi
avgusta, saj smo pričakovali, da bo kvaliteta lige na višji ravni kot doslej. Poleg
dosedanjih igralcev sta se letos ekipi
priključila še Blaž Strajnar iz Mokronoga
in Arsenije Mutapćija s Pleša. Jedro ekipe
sestavljajo Žiga Vidmar, Primož Vidmar,
Matic Novak in Sašo Smrke, ki so bili leta
2013 državni mladinski prvaki. Poleg njih
sta standardna igralca prve postave še
Štefan Travnik in Jaka Petković. Torej
sami domači igralci.
Prvo tekmo smo odigrali v gosteh pri
Šempetru, imeli smo kar malce strahu, da
smo po spomladanski prekinitvi zgubili
stik z najboljšimi. Res nismo odigrali
najboljše, predvsem smo naredili preveč
nepotrebnih napak in izgubili (3 : 1 v
nizih), vseeno pa se je videlo, da lahko
igramo tudi z ekipami, ki merijo na vrh

lige. Tudi drugo tekmo smo
izgubili, in sicer na domačem terenu proti kandidatu za vrnitev
v 1. A ligo, Črnučam. Boj je bil
trd, izgubili pa smo 2 : 3. Skoraj
vsi seti so se odigrali na razliko.
To je bil znak, da lahko v tej ligi
premagamo vsakogar z dobro
dnevno formo in maksimalnim
angažiranjem vseh igralcev, tudi

nizu, pa se je obrnilo povsem
drugače. Prvega so gladko
dobili domačini, v drugem smo
pokazali, da z nami ne bo lahko,
in zmagali. Naslednja niza sta
po hudi borbi in razburljivih
preobratih na razliko pripadla
domačinom, ki so trepetali za
zmago, saj bi se jim v nasprotnem primeru podrli vsi načrti,

Člani KEKO Oprema Žužemberk

tistih, ki so običajno na klopi.
Naslednji tekmi smo dobili,
prvo v gosteh proti Pro Volleyju
(1 : 3), nato pa večni derbi z
Brezovico na domačem terenu s
3 : 1. Predvsem gostujoči igralci
Brezovice so bili po porazu
vidno razočarani, saj so po
vsej verjetnosti pričakovali
zmago, pa se je obrnilo drugače.
Fortuna je bila na naši strani,
pa ne samo to, odigrali smo
odlično!
Potem je prišla peta tekma, naporno gostovanje pri Šoštanju,
ki ravno tako kot Črnuče računa
na povratek v 1. A ligo, kjer so
tekmovali še minulo, skrajšano
sezono. Pričakovali so blietzkrieg, še posebno po prvem
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tudi tisti brez krčmarja. Vseeno,
razburljiva in napeta tekma, ki
jo je Šoštanj zasluženo dobil s
3 : 1.
Sledila je štirinajstdnevna
nepotrebna prekinitev tekmovanja, za katero se je odločila
OZS, nato pa štirinajstdnevna
prisilna prekinitev zaradi okužbe s covidom-19 v naši ekipi. V
sredo 25. 11. 2020 bi se morali
ponovno vrniti na igrišče in v
domači dvorani gostili ekipo
Fužinarja z Raven. Tekma je bila
zaradi večjega števila okužb s
Covid-19 v gostujoči ekipi žal
odpovedana.
Vsem ljubiteljem in ljubiteljicam
odbojke sporočamo, da nas
lahko spremljate na Facebook

ŽUŽEMBERK
profilu Odbojkarski klub Žužemberk,
kjer domače tekme tudi prenašamo
v živo. Rezultate lahko spremljate na
povezavi https://www.odbojka.si/index.
php?st=3493022085, ki vas neposredno

postavi na stran 1. B DOL. Tu
imate informacije o ekipah,
odigranih tekmah, trenutni
lestvici in posameznih igralcih.

Zanimiva in uporabniku prijazna stran.
Za konec bi še dodal, da
tekme potekajo brez gledalcev,
prisotno je le toliko oseb,
da se tekma lahko izpelje.
Upoštevamo higienske ukrepe,
kolikor narava dogodka
dovoljuje.
Ostanite zdravi, v prihajajočem
letu pa vam želimo veliko sreče
in veselja in da bi se vsi skupaj
znebili covidske nesreče!
Tekst in foto: Tom Pečar

Trenutni vrstni red na lestvic, KEKO Oprema Žužemberk na četrtem mestu.

Maša Pucelj v odbojkarski reprezentanci U16
Maša, mlada odbojkarica
iz Žužemberka, članica
Odbojkarskega društva Flip flop
iz Grosuplja, je bila po pozivu v
reprezentanco U17 vesela tudi
povabila v slovensko odbojkarsko
reprezentanco U16, v kateri bosta
igrali s soigralko Taro Filipič. V odbojkarskih krogih velja Maša za eno
najperspektivnejših mladih igralk v
Sloveniji, kar dokazuje in potrjuje
tudi z že doseženimi uspehi. Z
ekipo mlajših deklic so bile državne
prvakinje in Maša je bila izbrana za
najboljšo mlado igralko v Sloveniji.

V letošnji sezoni igrata s sestro
Niko v ekipi starejših deklic,
ki je v državnem prvenstvu v
svoji skupini še brez poraza in
na pragu uvrstitve v prvo ligo,
kjer bodo ekipe merile moči
za naslov državnih prvakinj.
Grosupeljčanke imajo realne
možnosti, da po naslovu
državnih prvakinj v mali
odbojki ponovijo uspeh tudi
v kategoriji starejših deklic.
Mlajša sestra Nika, ki prav tako
kaže velik talent in gre športno
po stopinjah starejše Maše,
igra še v ekipi kadetinj, ki je
prav tako še brez poraza in
ima vse možnosti, da se uvrsti
v prvo ligo in se vključi v boj za
naslov državnih prvakinj. Žal
so tekmovanja zaradi epidemije korona virusa trenutno
prekinjena in dekleti si želita,
da bi se čim prej nadaljevala.
Maša pri svojih 14 letih trenira
in igra za člansko ekipo ATK
Grosuplje, ki tekmuje v 1. A
državni ligi. Zadnji tekmi je začela v prvi postavi, bila ves čas
na igrišču in pri tem uspešna.
Na tekmah je dosegla po deset
točk in bila kljub mladosti
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med uspešnejšimi igralkami. V
tekmi proti lanskim državnim
prvakinjam, ekipi Calcit Volley
iz Kamnika, in letošnjim
udeleženkam evropskega
tekmovanja v ligi prvakinj je
bila odlična na mreži in na
sprejemu servisa. Kamničanke
so Mašo izbrale za možni »šibki
člen« ekipe iz Grosuplja na
sprejemu, vendar je bila pri
tem elementu odbojkarske
lige več kot odlična. Od skupno 66 servisov so Kamničanke
kar 35 servisov usmerile na
Mašo, vendar ni podlegla
pritiskom in je naredila samo
štiri napake.
Pomembno je, da Maša uživa v
odbojki. Ukvarjanje s športom
je zanjo in sestro Niko velika
življenjska izkušnja. V društvu
so ju dekleta in trenerji
odlično sprejeli ter ju spodbujajo na treningih in tekmah.
V Odbojkarskem društvu
Flip flop vse delo poteka na
ljubiteljski ravni, kljub temu pa
društvo poleg dobrih medsebojnih odnosov dosega tudi
odlične športne rezultate.
Foto in tekst: Darko Pucelj
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Paketi Rdečega križa za družine
Območno združenje RK Novo mesto je
preko šol družinam ponudilo prehranske
pakete z živili z daljšim rokom uporabe.
Odzvalo se je trinajst osnovnih šol iz
občin, ki jih pokriva OZRK. Med njimi je
bila tudi Osnovna šola Žužemberk, ki je
pozvala vse starše, naj kontaktirajo OZRK,
če želijo prehranski paket. Odziv staršev je
bil slab. Prostovoljke smo zato tudi same
predlagale družine, o katerih smo menile,
da bi jim prehranski paket prišel prav, in
jih bomo v prihodnjih dneh razdelile.
Žal pa se lahko zgodi, da koga nehote
spregledaš, pozabiš, in v teh kriznih
časih, ko so tudi socialni stiki omejeni, je
možnost, da se to zgodi, še večja. Zato
prosimo vse, ki ste v stiski, ste mogoče
ostali brez dela ali ste na čakanju in bi
potrebovali pomoč, da se obrnete na
nas. Lahko nas tudi opozorite, če veste
za koga, ki potrebuje pomoč. Vedno so
vam na voljo prostovoljke in predstavnice
KORK v vašem kraju ali vasi, lahko pa
se obrnete tudi na predsednico KORK
Žužemberk Alenko Sajovec (041 / 716 255)

ali na Tamaro Plot (040 / 895
955). Prav tako se lahko obrnete
na socialno službo pri OZRK
Novo mesto (041 / 676 025). V
vseh primerih sta zagotovljeni

anonimnost in varstvo osebnih
podatkov.
Pazite nase in ostanite zdravi!
Tamara Plot

Dnevi v novem letu zlati bodo,
če sivino vsakdana sami pozlatimo
s poštenim delom in dobroto,
jim s smehom vdihnemo lepoto
in s prijateljstvom iskrenim
nežnost, srečo, mir, lepoto.
Takih časov, zlatih časov v novem letu vam želimo!
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo Občini Žužemberk za
sodelovanje in pomoč ter vsem krajanom za udeležbo na naših
dogodkih. Posebna zahvala gre vsem našim prostovoljkam, brez
katerih ne bi zmogli opravljati našega poslanstva.
KO RK Žužemberk

Park znanih Suhokranjcev se širi
»Otroštvo je kot vodnjak, h
kateremu se vedno znova
vračamo pit, kadar smo žejni.« I.
Mestnik
Za suhokranjsko kulturo je bil letošnji 19.
september poseben, pomemben dan.
Sončno jesensko dopoldne je trepetalo
med lepo obnovljenimi hišami ob cesti
h križišču s kapelico v Drašči vasi; gasilci
so usmerjali avtomobile na travnik za
kozolcem, središčem dogajanja; številni
obiskovalci so posamič stopali v Hišo
kulture in nature, da si še pred prireditvijo
ogledajo spominsko sobo pisateljice Ivanke
Mestnik, drugi so v varni razdalji posedli
pod kozolec in si mimogrede ogledovali
razstavo njene ustvarjalne življenjske poti
na preglednih panojih. Okolica je dihala
starožitnost – sadovnjak, čebelnjak, pa
gredice z domačimi rožami …

Spominska soba pisateljice Ivanke Mestnik

Tak je bil vdih v sobotni praznik.
Družina Vidic, ki je z gospo
Mestnik v sorodu, je že davno
pred tem zbirala stare predmete
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in na kozolcu uredila pravi vaški
muzej. Ko so trasirali pot slovenskih pisateljev skozi Draščo
vas, se je porodila ideja, da bi

ŽUŽEMBERK
Mestnikovo poznam še iz
tistih časov, ko nam je – mladim
učiteljem – približala čar pedagoškega poklica z izbrušenimi
hospitacijskimi nastopi na OŠ
Grm.

Pisateljica Ivanka Mestnik v spominski sobi

v rojstni hiši Ivankine mame Frančiške
uredili pisateljičino spominsko sobo. V
Hiši kulture in nature, kot so po starem
urejeno domačijo lepo poimenovali, je v
spominski sobi razstavljen celoten opus
njenih del, predmeti, fotografije, ilustracije in priznanja, okvir pa predstavlja
starinsko pohištvo z začetkov 19. stoletja.
Prva spominska soba v Občini Žužemberk
po bogastvu vsebine, urejenosti in preglednosti presega mnoge take kulturne točke
v slovenskem prostoru.
Kar dvourna prireditev pod kozolcem je
bila zgledna. Pred številnim občinstvom
je potekal pogovor s pisateljico Ivanko
Mestnik; v njem je odkrivala svojo življenjsko in ustvarjalno pot, motive številnih
del, ki so bila v izbranih odlomkih tudi
predstavljena. Njena pripoved je bila polna ljubezni do doma, domačih, do rojstne
vasi in Suhe krajine. Besede o dragocenosti družinskih vezi, pomenu vrednot,
ki so ji jih privzgojili starši, o strahotah
zadnje vojne in razklanosti Suhokranjcev,
o spravi in kulturi, varovanju naravne in
kulturne dediščine in še o marsičem, tudi
z iskrivim humorjem in osebnim dotikom
do njej ljubih, domačih ljudi – kot zlata
jabolka v srebrnih koških so bile njene
besede, izrečene na pravem mestu in ob
pravem času. Med pogovorom ni manjkalo lepih pesmi, celo prav za to priložnost
spesnjena »Krka« znanega suhokranjskega avtorja Mateja Kocjančiča.

Kot slavistka sem spremljala
njeno plodovito pisateljsko pot,
s ponosom, da se končno lahko
tudi Suhokranjci postavimo
ob bok drugim slovenskim
pokrajinam z lastnim literatom.
V šolskih časih smo krepili
rodoljubje s predstavitvami
njenih knjig, sodelovali smo pri
prodaji in s spremno besedo ter
v zvezi s projektom »Naši znani
Suhokranjci«. – Težko bo omeniti
najpomembnejše dogodke in
vezi skozi desetletja naše povezanosti z deli Ivanke Mestnikove.
Kdo ne pozna njene slikanice
Izlet na Modri planet, ki
pripoveduje o njeni gibalno
ovirani vnukinji Željki? S prodajo
knjig ji je pomagala pri plačilu
zdravljenja. Naši učitelji so
takrat otrokom približali
iskreno sporočilo o odnosu do
prikrajšanih otrok, tako da so
kar tekmovali v nakupu slikanice
in pisanju pisem neznani deklici
v Dubrovnik.
Medvedek, ki se je v resnici
zatekel na hruško v bližini
šmihelske šole, je postal junak
imenitne zgodbe Medvedek
na obisku, ki jo je z močnim

Še nekaj misli iz uvodne besede avtorice
tega članka.
»… Z veseljem sem sprejela povabilo,
da ob spominski sobi pisateljice Ivanke
Mestnik spregovorim nekaj besed. Gospo

Prireditev pod kozolcem
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vzgojnim poudarkom spletla I.
Mestnik, likovni pečat trajnosti
pa ji je dal akademski slikar Jože
Kumer.
Posebno mesto za OŠ Žužemberk
ima knjiga Resnične o volku,
medvedku in reki, v kateri je
pisateljica zbrala sedem zgodb,
doživetih slik, ki so se zapisale
iz svetlobe otroškega srca in
preudarne zrelosti ustvarjalke
z elementarno silo človeške občutljivosti in poguma. Ilustracije
so ustvarili učenci naše šole.
Roman Grenki kruh je v opusu 23
del pisateljice Mestnikove najbolj
suhokranjski. Spominjam se,
kako vztrajno je v šolski knjižnici
preučevala kronike in zbirala
podatke o časih Auerspergove
železarne na Dvoru. Nastal
je izviren leposlovni tekst, ki
odkriva pomemben del Suhe
krajine, pa tudi širše Dolenjske v
zadnjih dvesto letih. Upodobitev
dvorske železarne kot izjemnega
tehničnega spomenika z
umetniškimi dosežki pri ulivanju
ima vseslovenski pomen, za
nas, Suhokranjce, pa zavedanje
identitete in rast samozavesti,
ki nam je zaradi zgodovinske
prikrajšanosti in notranje
razdeljenosti še kako potrebna
…
Ime Ivanke Mestnik med
slovenskimi literati je prispevalo, da smo v OŠ Žužemberk
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leta 1994 začeli s projektom Naši znani
Suhokranjci. Postavljen je bil Muzej znanih
Suhokranjcev, napisanih je bilo štirideset
raziskovalnih nalog o pomembnih osebnostih, tudi o Ivanki Mestnik, postavljeni
bronasti reliefi in doprsni kip Leona Štuklja
pred vhodom v šolo. Na trgu pred gradom
je nastal Park znanih Suhokranjcev s spominsko in zahvalno ploščo ter petnajstimi
upodobitvami najpomembnejših avtorice
Alenke Vidrgar.
S spominsko sobo pisateljici I. Mestnik se
Park znanih Suhokranjcev širi krajanom
v ponos, pisateljici v čast. Hvalevredna je
pobuda in zavzetost družine Vidic, zlasti
nosilke dejavnosti gospe Slavke Vidic, ki že
širi glas o gostoljubnosti Drašče vasi med
ljubitelje neokrnjene narave in pristnega
vaškega okolja.
Morda pa se bodo po njenem zgledu
opogumili s spominsko ploščo vaščani

Hiša kulture in nature v Drašči vasi

Žvirč (Jože Kastelic, dobrotnik),
Velikega Lipja (sv. Antonija
Fabjan, blažena drinska mučenka), Velikega Lipovca (dr. Franc
Grivec, zgodovinar in slavist) ter
drugi.

Naj se ohranja spomin na znane
Suhokranjce tudi med šolarji
s posebno uro, obiskom Parka
Znanih Suhokranjcev in Drašče
vasi, kjer bodo spoznali pisateljico na najbolj neposreden način.«
Mag. Jelka Mrvar

Učiteljica na daljinca
Zaposlena sem kot spremljevalka fantku z motnjami
avtističnega spektra. Naša
šola stoji v najlepšem delu
Ljubljane, v sami špici, tik
ob Ljubljanici. Ljubljana se
mi nikoli ni zdela nič posebnega, sedaj, ko z učenci
odkrivam njene skrite zelene
kotičke, pa mi je zelo prirasla
k srcu.
Pa je marca prišel prvi korona val in
mi z zaprtjem šol prinesel čakanje
na delo. Še dobro, da je Sveti Peter
v naši občini, drugače bi korona
odnesla moje duševno zdravje.
Skoraj vsak dan sem jo mahnila na
vrh in tudi korona je zaslužna, da
sem minuli vikend stotič v letošnjem
letu osvojila njegov vrh in v svoj
dnevnik zabeležila #padlajestotka.
Drugo zaprtje šol pa mi je prineslo
nov izziv. Postala sem tutorka.
V SSKJ je termin razložen tako:
»varuh, skrbnik: postaviti mladoletniku tutorja; pren. tutor življenja«.

Glede na zgornjo razlago
je tutor oseba, ki pomaga
svojemu »varovancu«. Pomoč
mu lahko nudi pri učenju in
premagovanju najrazličnejših
ovir v vsakdanjem življenju.
Tutorstvo je torej druženje
in pomoč hkrati. Tutorji smo
postali vsi, ki ne učimo, ter
učitelji podaljšanega bivanja
in jutranjega varstva, dobili
smo celo nekaj prostovoljcev.
Delamo pa z otroki, ki imajo
učne ali tehnične težave, ter s
tistimi, ki so sami doma ali pa
jim starši ne znajo pomagati.
Dodeljeni so mi bili štirje
učenci, ki jim sedaj vsakodnevno (od ponedeljka do petka,
seveda) preko računalnika
pomagam pri šolskem delu.
Sama sem se kasneje povezala
še z mojim varovancem v šoli
in sedaj delam tudi z njim.
Predelujemo snov, rešujemo
naloge, beremo, računamo, pa
tudi zabavamo se. Sem nekakšna učiteljica na daljinca😊.
Na začetku je bilo kar težko.
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Potrebovala sem čas, da sem
ugotovila, kako deluje spletna
učilnica, kako uporabljati
gradiva. Veliko novega sem
se naučila, pa tudi osvežila že
pozabljeno. Ne veste, kaj je
tintakiler? Tudi jaz nisem, sedaj
pa vem, da je to brisalec črnila.
Pa kako zabavno je izklopiti
mikrofon in se igrati branje z
ustnic ali pantomimo!
Po nekaj dneh računanja in
sivih las zaradi spoznavanja
okolja in slovenščine sem po
naključju odkrila, da imajo
moji spletni delovni zvezki tudi
rešitve. Hevreka! Življenje je
takoj postalo lažje in lepše 😉.
Delo tutorke je zanimivo, a
tudi naporno in stresno. V tej
situaciji se vsi srečujemo z
različnimi izzivi. Nikomur ni
lahko, a s potrpežljivostjo in
sodelovanjem bomo zmogli
tudi to. Upam pa, da se kmalu
vrnemo v normalno življenje in
šolske klopi.
Tamara Plot

ŽUŽEMBERK

Urejena okolica spomenikov NOB
Članice in člani Občinskega odbora ZB NOB
Žužemberk vsako leto uredimo okolico
spomenikov NOB na območju Občine
Žužemberk.

Letošnjega jesenskega urejanja
smo se udeležili Branko in Majda
Jarc, Nada in Drago Plot, Milka in
Ljubo Jarc in jaz. Zaradi omejitve
druženja na šest oseb smo se
razdelili v dve skupini in uredili
okolico spomenikov na Jami,
Laščah, Plešivici, v Prevolah in
Hinjah. Obnovljena sta bila tudi
spomenika na Dvoru in na Frati,
tako da s ponosom gledamo na
naše opravljeno delo v letu 2020.
Naše občinsko združenje je
nepolitična organizacija, katere
člani želimo ohraniti spomin na
padle in umrle med drugo svetovno vojno in v kateri je vsakdo
dobrodošel. Del tega ohranjanja
spomina je tudi naš odnos do
spomenikov in obeležij NOB.
Članice in člani si želimo tudi v
letu 2021 nadaljevati obnovo
spomenikov in si v zvezi s tem že

postavljamo cilje. Obnove so nujno potrebni spomeniki na Laščah,
v Prevolah, Hinjah, na Plešivici
in v Velikem Lipovcu. Treba jih je
oprati, obnoviti in pobarvati črke
ter postoriti vse drugo, da bodo
kljubovali vplivom vremena še
najmanj naslednjih dvajset let.
Naše vabilo velja vsem, ki bi se
nam želeli pridružiti, da bo tudi
čez dvajset let v naši občini še
vedno deloval občinski odbor ZB
NOB. Njegovi člani bomo tako
kot vsa leta doslej poskrbeli, da
tudi potem, ko nas več ne bo, dež,
sneg in sonce ne bodo izbrisali
imen padlih in umrlih, vklesanih v
kamen kot spomin in opomin na
medvojne dogodke 1941–1945.
Foto in tekst: Darko Pucelj, OO
ZB NOB Žužemberk

Vinko Globokar in sodobna glasba
V avgustu sva imela s skladateljem Vinkom
Globokarjem prijeten pogovor. Kramljala sva
o glasbi nasploh, pa o izvajalcih in času, ki
kulturi trenutno ni naklonjen.
Vinko Globokar je priznan slovenski in francoski skladatelj, pozavnist in dirigent. Sprva
je deloval kot jazz pozavnist v Jugoslaviji, kjer
je živel v letih 1947–1955, po vrnitvi v Francijo
pa je študiral na Nacionalnem visokem
konservatoriju v Parizu. Po zaključku šolanja
je tam tudi ostal. Veliko je potoval, igral in
poučeval. Rad je prisoten tudi na izvedbah
svojih del, predvsem praizvedbah oz. krstnih
izvedbah. Čeprav zelo vpet v ta glasbeno-potovalni svet, se skladatelj rad vrača tudi v
Žužemberk. Kraji tukaj so mu všeč, a se za
življenje v naših koncih ni nikoli odločil.
V zadnjem letu sicer ni napisal novega dela,
vendar je njegov opus velik in raznolik:
teatralna dela, orkestrska in komorna
dela, pa zborovska in solistična glasba. Kot
skladatelja ga težko opredelimo. Pri komponiranju se pogosto navdihuje ob vprašanjih,

ki se zastavljajo zunaj glasbe
(družba, humanizem, etika). Ta ga
usmerjajo k uporabi novih tehnik,
novih glasbenih materialov in
novih oblik.
Žal njegove skladbe glasbe v
naših krajih ne slišimo, ker se ne
igra. Gotovo je ključna zahtevnost
njegovih del, vprašanje pa je
tudi, kako bi bilo Globokarjevo
delo sprejeto med poslušalci. Za
izvedbo njegov del v Sloveniji
je najzaslužnejši Pihalni kvintet
Slowind s svojim vsakoletnim
Slowind festivalom, ki leta 2018 žal
potekal zadnjič. Vesela pa sem, da
je bil letos ustanovljen Forum nove
glasbe, ki bo oziroma že prevzema
pobudo za izvajanje sodobne
glasbe in nekako nadaljuje pot
Slowind festivala.
Ljudje potrebujemo spekter
najrazličnejših zvrsti, tehnik
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in načinov izvajanja glasbe,
potrebujemo dela Bacha, Mozarta,
Vivaldija, Straussa, Stockhausna in
tudi dela slovenskih skladateljev,
na primer Globokarja. Nekatera
dela poslušamo zgolj za veselje in
sprostitev, medtem ko moramo
druga poslušati s partituro in jih
razumeti. Vsekakor je čar glasbe
ravno to. Za glasbo je čas vedno
pravi, od nas pa je odvisno, katero
zvrst si bomo zavrteli!
In tako kot Vinko Globokar rad vsaj
enkrat v letu pride v naše kraje, bi
bilo lepo, če bi tudi mi kdaj pa kdaj
poslušali kakšno njegovo delo in
ob tem pomislili, kaj nam skladatelj želi povedati. Prepričana
sem, da bi tudi sodobno glasbo
sčasoma razumeli in ji naslednjič
brez zadržkov prisluhnili.
Tjaša Primc
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Večer poezije in petja
Letos je v Žužemberku potekal
že 25. večer poezije in petja,
ki ga je pripravilo Turistično
društvo Suha krajina. Zaradi
korona virusa smo tokrat
peli in recitirali v gradu, na
prostem.
Večer so povedle pevke v pokrajinskih
nošah in zapele nekaj narodnih pesmi.
V prvem delu smo slišali poezijo
Mojce Pršina, Francke Ožbolt in Silve
Mohorčič. Francka Ožbolt je pred
kratkim praznovala devetdeset let
in na tem večeru za nagrado dobila
recitacijo na to temo. Sledila je poezija
Magde Kastelic Hočevar, ki jo je recitirala Lili Hrovat. V delu moške poezije
so nastopili Miran Jenko, Janko Rošelj
in Jurij Marussig. Jurij je z nami že
vseh 25 let. Letos je presenetil z novo,
nam neznano zvrstjo japonske poezije.
Haige so trivrstične misli, okrepljene s
slikami, in se povedo dvakrat – enkrat
za nas in drugič za dušo. Haiku je kot
življenje, drobec v večnosti. Včasih
jih imaš veliko, včasih malo, včasih
nobenega:
Večerna luna
nebeška srebrnina
zvezde svetijo.
Tako pravi pesnik v uvodni heigi v svoji
zadnji zbirki Večerna luna. Preberite jo
počasi, dvakrat!
Večer je potekal 13. septembra 2020
kot zaključek pohoda od A do Ž,
zaključil pa ga je župan Jože Papež
s pozdravom vsem nastopajočim in
gostom. Pohvalil je trud organizatorjev
in izrekel spodbudo za nadaljnje delo.
Tako smo bili že drugič ta dan deležni
županovega prijaznega pozdrava. Žal
so ukrepi za zajezitev širjenja korona
virusa preprečili večjo udeležbo tako
nastopajočih kot obiskovalcev. Nas bo
pa drugič več.
Tekst: Miran Jenko
Foto: Miran Jenko in Vladimir Kostevc
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Aja A. Pečar na Rijavčevih dnevih
Dvorjanka in učenka Glasbene
šole Žužemberk (glasbenega
centra KUD Glasbene muze)
Aja Amalija Pečar se je 20. septembra 2020 odzvala povabilu
KUD Glasbene muze na prve
Rijavčeve dneve. Ti so potekali
19. in 20. septembra na Vojskem
nad Idrijo, kjer se je Rijavec rodil
in tudi nekaj časa deloval.
Ivan Rijavec (letos mineva 40 let od
njegove smrti) je bil skladatelj, glasbenik,
zborovodja, učitelj, ravnatelj glasbene
šole in vsestranski glasbeni tribun, ki je na
Idrijskem, Cerkljanskem in Primorskem
s svojim delovanjem pustil velik pečat.
Njegova vnukinja Maja Tajnšek (ki zadnja
leta deluje tudi v naših krajih) si že več
kot deset let prizadeva obuditi in ohraniti
njegovo glasbeno zapuščino. Tako poleg
mednarodnega tekmovanja za klavir
in harmoniko pripravlja v njegovem
rojstnem kraju festival z njegovimi zborovskimi skladbami. Pripravlja tudi dve
novi notni zbirki njegovih del, nadaljevanje arhivskega snemanja na RTV Slovenija
(Radio Koper) in izdajo CD-ja. Poleg tega
doma in v tujini krstno izvaja njegove
miniature.

Aja A. Pečar, gojenka Tajnškove,
je na prireditvi pred domačijo,
kjer je Rijavec nekaj časa
stanoval (Krpcija na Vojskem),
izvedla tri njegove klavirske
miniature in še dve skladbi.
Prireditev, ki so jo pripravili
člani KUD Planika Vojsko skupaj
s člani KUD Glasbene muze in
gostjo Ireno Cigale, je nosila
naslov »Spomini na Rijavca v
glasbi in besedi« in je potekala
pod veliko lipo pred domačijo.
Veseli nas, da se izvedba
Rijavčeve glasbe širi v vse kraje

in tudi v tujino, sam pa bi bil
gotovo tudi ponosen, saj so bile
te miniature prvotno napisane
bolj zaradi pomanjkanja notnega materiala v času, ko je učil na
šoli, sedaj pa jih številni mladi
glasbeniki z veseljem izvajajo.
Tekst in foto: Maja Tajnšek

Glasbena šola Žužemberk - KUD Glasbene muze
V Žužemberku sem prvič koncertirala
pred dvanajstimi leti s slavno solistko
ljubljanske Opere Norino Radovan.
Pozneje sem še večkrat nastopila z
različnimi umetniki, kar je prerastlo že
skoraj v vsakoletno tradicijo. Na druženjih po koncertih je beseda večkrat
nanesla na glasbeno izobraževanje v
kraju in vprašanje, ali bi ga morda lahko
prevzela.
Ideja je zorela in po spletu naključij sem
okrog leta 2015 pričela samostojno pot.
Tako sem na začetku leta 2016 prišla na
pogovor k tedanjemu županu Občine
Žužemberk in mu predstavila pobudo,

ki jo je z veseljem podprl ter me
usmeril k ravnateljici osnovne
šole Miri Kovač, s katero sem se
dogovorila za souporabo prostora
in inštrumenta. Pripravila sem
letake za starše in imela skupaj s
kolegom violinistom informativni
predstavitveni sestanek.
Po tem sestanku sem sredi oz.
že v zadnjem delu šolskega leta
vpisala prvo generacijo učencev.
Do junija smo intenzivno predelovali predpisano učno snov prvega
letnika. Ob koncu šolskega leta (po
samo dobrih treh mesecih učenja)
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so opravili izpit na glasbeni šoli v
Novem mestu in pridobili javno
veljavno spričevalo. Tisto leto sem
vodila tudi prvo poletno šolo in
ustvarjalne delavnice.
Najboljša promocija so bili dober
glas, zadovoljni otroci in starši.
V kraj sem pripeljala glasbo in s
tem je bila domačim in okoliškim
otrokom dana možnost učenja
izbranih inštrumentov, ne da bi
jih morali starši večkrat tedensko
voziti na glasbeno šolanje v kak
drug kraj.

SUHOKRANJSKE
Že zelo kmalu so moji učenci in učenke
začeli sodelovati na internih nastopih, javnih
prireditvah v kraju in drugje: na Trških dnevih,
otvoritvah razstav, ob materinskem dnevu,
na predstavitvenih izobraževalnih nastopih
ob kulturnem tednu za vrtec, prireditvah o
znanih Suhokranjcih ter gostovanjih v drugih
krajih, na primer v Grosuplju ali Ljubljani, ter
na devetem mednarodnem tekmovanju, kjer
je učenec Luka Vovk dosegel visoko, zlato
nagrado.
V teh letih sta z mano sodelovala še kolega,
kasneje pa sem prevzela sama. V prvem letu
sem ob ustanavljanju oddelka prihajala v
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Žužemberk trikrat tedensko z drugega konca Slovenije, z Jesenic,
kjer sem dopoldne poučevala na
Srednji vzgojiteljski šoli, zvečer pa
sem se vračala na Gorenjsko ali
domov v Idrijo.
Nato sem v Žužemberku razširila
dejavnost, saj je bilo povpraševanja precej, začeli pa so se tudi že
uspehi. Sprva sem ponujala več
inštrumentov, a interes je bil le
za nekatere, tako da sem pozneje
prevzela samo klavir, kljunasto

flavto, kitaro, teorijo in glasbeno
pripravnico.
Za prihodnost imamo v naši šoli
tudi večje načrte. Stremimo h kvaliteti, inovativnosti, razumevanju,
ljubezni do glasbe in prijateljskem
odnosu. S ponosom se letos naši
učenci in učenke prve generacije
že pripravljajo na izpit za šesti
letnik. Viziji, ki smo si jo zastavili,
bomo vsekakor sledili.
Maja Tajnšek

Maja Tajnšek – glasbena pedagoginja
Maja Tajnšek izhaja iz
ugledne glasbene družine.
Njen stari oče je bil ravnatelj
glasbene šole, profesor, zborovodja, skladatelj, mama
je bila profesorica klavirja in
ravnateljica glasbene šole,
strica pa sta bila profesorja
klarineta.
Za seboj ima 25 let pedagoškega dela in
uspehov na Glasbeni šoli Idrija, obenem
tudi na Glasbeni šoli Ribnica, Glasbeni
šoli Ajdovščina, Srednji glasbeni
šoli Velenje, konservatoriju v Trstu,
Srednji vzgojiteljski šola Idrija, imela je
korepeticije na Osnovni šoli Tolmin in
še marsikaj. V karieri je z učenci dosegla
141 nagrad in mnogo priznanj.
Šolala se je najprej na Srednji glasbeni
šoli in Akademiji za glasbo v Ljubljani,
pozneje pa je že ob redni službi opravila
v Gorici pri ruskem profesorju Sijavušu
Gadžijevu dveletno specializacijo za
učenje zelo nadarjenih učencev (1995–
1997), nato pa leta 2001 še enoletno
specializacijo na Ruskem konservatoriju
A. Skrjabin v Parizu. Več let je bila tudi
contact student na Visoki šoli za glasbo
in ples v Kölnu v Nemčiji (2009–2012).
Nato se je leta 2012 odločila še za
specialistični študij klavirja na Akademiji
lepih umetnosti v Beogradu pri prof. dr.
Arbu Valdmi, ki velja za enega izmed

petih najboljših profesorjev
klavirja na svetu. Študij je maja
2013 zaključila s specialističnim
izpitom in koncertom. Leta
2009 je vpisala doktorski študij
edukacijskih ved na Pedagoški
fakulteti Univerze na Primorskem,
kjer je doslej zaključila dva letnika.
Opraviti mora še nekaj obveznosti,
da bo lahko zagovarjala doktorsko
disertacijo.
Maja Tajnšek je petnajst let
obiskovala številne mojstrske
tečaje doma in v tujini – v Ženevi,
Feldkirchnu, Heidelbergu, Parnuju,
Ajdovščini, Parizu, Podsredi,
Dubrovniku, Haus Marteauju,
Beogradu itd. Sodelovala je na
odmevnih festivalih, kot so festival
tanga v Idriji, Lange Nacht der
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Kirchen na Dunaju, Luč onkraj
miru v Gradcu, EPTA v Novem
Sadu, festivali v Salzburgu,
Beogradu, Ljubljani in poletni
festival Parnu v Estoniji. Redno
izvaja koncerte z uglednimi
glasbeniki v različnih zasedbah,
snemanja in krstne izvedbe slovenskih in tujih avtorjev ter promocije
v tujini. Je tudi nosilka licence šole
na daljavo za slovenski, hrvaški,
italijanski in nemški trg (začetna in
nadaljevalna stopnja). Posnela je
CD »Najlepši slovenski samospevi«
s tenoristom Andrejem Ažmanom.
Že več kot deset let organizira
tudi številne dogodke, mojstrske
tečaje, tekmovanja, razne projekte
in izobraževanja.
Vse to in še več je Maja Tajnšek,
pianistka, pedagoginja, menedžerka, psihologinja, učiteljica, vodja,
komorna glasbenica itd. – vse v eni
osebi.
Otroci radi prihajajo na njene učne
ure, Tajnškova pa si želi dvigniti
raven kvalitete. Z eno od učenk
letos spet pripravljata program
za udeležbo na mednarodnem
tekmovanju pianistov januarja
2021 v Rogaški Slatini, spomladi
pa načrtuje sodelovanje v Italiji.
Borut Brulc

OŠ ŽUŽEMBERK

Projekt MALA POZORNOST ZA VELIKO VESELJE
Kot je že znano se je OŠ Žužemberk, v začetku decembra, pridružila projektu MALA
POZORNOST ZA VELIKO VESELJE (izdelava voščilnic za starostnike v domovih).
Odziv učencev je bil velik. Prav vsakemu posebej iskrena hvala za sodelovanje v
tem solidarnostnem projektu, ki bo v teh prazničnih dneh ogrel srca mnogih.
Posebno pozornost pa si zasluži učenka 1. razreda OŠ Žužemberk Ana
Longar. Njen dom se je spremenil v pravo Božičkovo delavnico, kjer so
nastajale nove in nove voščilnice. Na koncu se je ustavila pri številki 125. Da
jih je lahko odposlala, je potrebovala kar paket.
Prav vse voščilnice so privlačne na pogled, so živih barv, vsebujejo kratko
besedilo, ki seže do srca tistega, ki ga bere. Koliko starostnikom bo Ana
pričarala nasmeh na obraz?
Zapisala: Katarina Vrhovec, prof.

Voščilo, ki naj pogreje srce
Praznični december je tu in pokazala se je priložnost, da z malo gesto
poskrbimo za veliko veselje. Tako se je naša šola pridružila vseslovenski akciji
pisanja novoletnih voščil »MALA POZORNOST ZA VELIKO VESELJE«. Akcija, ki
poteka že peto leto zapored, na pobudo direktorice Centra starejših Notranje
Gorice Ane Petrič, bo z najlepšimi željami polepšala praznike najstarejšim.
V akciji so si želeli zbrati 21 tisoč voščil za vseh 21 tisoč starejših, ki bivajo v
centrih in domovih za starejše po Sloveniji. Učenci so bili pozvani naj izdelajo
voščilnico ali napišejo pismo z lepimi željami in ga pošljejo po pošti.
Naj samo povzamem odzive ene mamice: »Super ideja pri likovni umetnosti!!!
Hvala. Z veseljem ustvarja. Upava na stotko.« (voščilnic).
V teh težkih časih je prav, da se še posebej spomnimo na starejše po centrih
in domovih za starejše po Sloveniji in jim z malo pozornostjo polepšamo
decembrske dni.
Zapisala: Katarina Vrhovec, prof.

Tehnični dan
V četrtek, 3. decembra 2020, smo imeli tehnični dan.
Preko videokonference smo se povezali ob osmih.
Učiteljica iz COŠD nam je pripovedovala o Beli krajini.
Nato smo morali izdelali vsaj dva izdelka. Na izbiro smo
imeli godalo, barvanje jajc, kazalo z belokranjskimi
vzorci in belokranjsko pogačo. Ob dvanajstih smo se

Maj Jefim:
Belokranjska pogača

Nia Mari Štupar:
Belokranjska pisanica

spet dobili na videokonferenci in pogledali vse izdelke.
Na koncu smo izdelke slikali in jih poslali učiteljici. Jaz
sem izdelala godalo in kazalo ter spekla belokranjsko
pogačo s sirom. Imeli smo se lepo. Bilo je zelo
zanimivo.
Zara Nahtigal Lavrič, 5. a

Lana Blatnik:
Godalo
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Blaž Lavrič: Kazalka
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Dnevi dejavnosti na daljavo
Vse od podaljšanih jesenskih
počitnic pouk poteka na daljavo.
Učenci in učenke so pridni,
redno izpolnjujejo obveznosti
in sodelujejo pri pouku preko
videokonferenc.
V zadnjem novembrskem tednu smo
z učenci Podružnične šole Dvor izvedli

tudi dneva dejavnosti, športni in tehniški dan. V pričakovanju praznikov smo se
lotili peke prazničnih dobrot.
Otroci so pridno pomagali
pri peki v domačih kuhinjah.
Ker pa nas je letos zima že na
začetku obdarila s snegom,
smo imeli tudi športni dan z
igrami na snegu. Učenci so
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fotografije svojih izdelkov
in iger na snegu oddali v
spletnih učilnicah. Namen
obeh dni je bila sprostitev in
spodbuda otroški domišljiji
tako pri ustvarjanju peciva
kot pri igri na snegu.
Tatjana Hren, prof.

OŠ ŽUŽEMBERK

Startup vikend 2020
Prvi novembrski petek in soboto smo se Kaja
Miklavčič, Bine Kocjančič, Anej Babič, Maj
Štrucelj in Marija Travnik že drugič udeležili
podjetniškega projekta Startupa vikend. Z
nami sta bili tudi mentorici Helena Smrke in
Sanja Nose. Zaradi epidemije covida-19 smo
tekmovali na daljavo, preko videokonference.
Z učenkami in učenci osnovnih šol Dolenjske
Toplice, Grm in Brusnice smo se pomerili, kdo
bo našel dober problem in še boljšo rešitev.
Celo petkovo popoldne smo zbirali ideje.
Razmišljali smo bolj z »ekološkega« vidika.
Na koncu smo le prišli do najboljše možne
ideje za naslednji problem – v tem času je
ogromno dostave hrane in embalaža za hrano
predstavlja velik dež odpadkov, ki se jih ne da
ponovno uporabiti.

za konec pa smo ga lahko tudi še
kaj vprašali.
Startup vikend se je bližal koncu, s
tem pa tudi predstavite naših idej
pred strokovno komisijo. Vsi smo
bili zelo nestrpni, ko smo čakali
na rezultate. Še posebno jaz sem
bila zelo živčna, saj sem takoj
želela izvedeti odločitev sodnikov.
Vedela pa sem, da tudi če ne bomo
zmagali ali dobili nagrade, je bilo
na Startup vikendu res lepo in
zabavno sodelovati.
In komisija se je odločila: »… drugo
mesto ekipa Pedibus z Osnovne

šole Grm, prvo mesto pa ekipa
Eko Dolenjčki z Osnovne šole
Žužemberk.«
Ja, zmagali smo! Bila sem tako zelo
vesela, da sem skoraj padla s stola.
Za nagrado pa gremo v Trampolin
park WOOP!, komaj čakam!
Z menoj se je veselila vsa ekipa.
Zelo smo se potrudili in velika
zahvala gre tudi mentoricama.
Tako se je končala še ena zanimiva
izkušnja, ki je gotovo ne bomo
pozabili.
Marija Travnik, 7. b OŠ
Žužemberk

Naša rešitev je bila biorazgradljiva embalaža
za dostavo hrane. Predvideli smo, da bi imela
v notranjosti tudi prostorčke za shranjevanje
različne hrane, lahko bi jo pogreli v mikrovalovni pečici in dolgo časa bi ohranjala toploto.
Spomnili smo se tudi imena ekipe – Eko
Dolenjčki!
V soboto smo idejo razvijali naprej. Pa ne
samo to. Pridružil se nam je skriti gost Nik
Škrlec. Pokazal nam je, kako žonglira, povedal
nekaj nasvetov, kako vztrajati in ne obupati,

Naša ekipa

Podjetje NET Informatika priskočilo
na pomoč
Zelo nas je razveselilo podjetje Net
Informatika, ki je našim učencem
in učenkam velikodušno priskočilo
na pomoč z nakupom petih prenosnikov. To bo olajšalo delo tistim,
ki so imeli stisko glede IKT opreme.
Računalnike bomo naslednji teden
predali v izposojo, saj se je pokazalo,
da družine z več šoloobveznimi
otroki potrebujejo za delo večje
število razpoložljivih in delujočih
računalnikov.

daljavo kvalitetno in da bi imeli
za izobraževanje na daljavo vsi
enake možnosti.

Učenci in učenke zavzeto sledijo
pouku preko videokonferenc in
spletnih učilnic. Učiteljice in vodstvo
se trudimo, da je poučevanje na

49

Hvala gospodu Dejanu Jefimu
za dobrosrčno donacijo.
Tekst in foto: Helena Smrke,
OŠ Žužemberk
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Naravoslovni dnevi v prvem razredu
V prvem razredu Osnovne
šole Žužemberk smo imeli
od 5. do 9. oktobra 2020
naravoslovne dni »Zdrave
navade«.
V sredo in četrtek sta nas obiskali
medicinski sestri iz Zdravstvenega
doma Novo mesto, ki sta izvedli
delavnici »Zdravi zobki« in »Zdrave
navade«. Z njima smo se pogovarjali o
zdravem načinu življenja in navadah,
ki pomembno vplivajo na naše zdravje.
Ob modelu zob smo ponovili pravilno
tehniko ščetkanja zob.
Imeli smo tudi delavnico prve pomoči.
Učenci in učenke so spoznali postopke
prve pomoči ter zvedeli, kdaj in kako
lahko tudi sami pomagajo pri poškodbah ali obolenjih. Nato je sledila igra po

kotičkih, kjer so se otroci prelevili v prave zdravnice, reševalce,
bolničarke.
Ob koncu so pripravili še zdrav
napitek in spoznali, da je zdrava
hrana zelo okusna.

Naučili smo se tudi, da je zdravje
naše največje bogastvo. Zanj pa
moramo kaj narediti tudi sami.
Razviti moramo zdrave navade in
se tudi pravilno prehranjevati.
Tekst in foto: Katarina Vrhovec

Nisi sam – pisma drobne pozornosti
S tretjim razredom Podružnične
šole Dvor smo sodelovali v natečaju Nisi sam – pisma drobne
pozornosti.
V okviru tehniškega dneva smo se 7.
oktobra 2020 pogovorili o starejših ljudeh
v domovih za ostarele, ki so osamljeni.

Izkoristili smo priložnost, da jim
polepšamo predpraznične dni.
Učenci in učenke so opisali, kaj
počnejo, pa tudi kakšno svoje
doživetje in kaj prejemnikom
pisma želijo. Z veseljem so se
odzvali in se predano lotili dela.
Vsakdo je napisal pismo in ga
okrasil z risbico.

Letošnje leto si bomo zapomnili po epidemiji in
redkih društvenih aktivnostih. Upanje na boljše in
bolj zdravo leto tako velja za naslednje leto.
Pred bližajočimi prazniki želimo vsem članom,
podpornikom in simpatizerjem vesel božič ter
srečno, veselo, zadovoljno, uspešno, nasmejano,
mirno ter zdravo, zdravo leto 2021!

Če smo z otroško iskrenostjo
polepšali dan vsaj nekaj
ljudem, smo dosegli svoj cilj,
obenem pa pri učencih razvijali
empatijo, ki je v današnjem
času še kako pomembna.
Tatjana Hren, prof.

Upravni odbor TD Suha krajina
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Jesenski utrinek iz našega Sončka
Igrišče pri naši novi enoti Jurček
je v jesenskem času pridobilo še
zadnja igrala, na katerih bodo
naši mali sončki že naslednjo
pomlad neizmerno uživali, za
varnost pa so bile nameščene
varnostne podlage.
V teh poznojesenskih dneh, ko je večina
dreves že odvrgla svoja škrlatna ogrinjala,
so naši hišniki na Jurčkovem igrišču
zasadili šest mladih javorjev vrste Acer
freemani Autumn Blaze. Gre za veliko,
široko, hitro rastoče listopadno drevo z
bujno krošnjo in velikimi nazobčanimi
listi, ki se jeseni iz zelenih spremenijo v
toplo temno rdeče.
Tudi na igrišču pri enoti Medo na Dvoru
smo zasadili dve sadiki iste vrste. Drevesi
bosta otrokom nudili senco med igro na
prostem, poleg tega pa tudi pripomogli k
manjšemu poletnemu pregrevanju igralnic.

Zasaditev sadik, ki so tudi že
odvrgle listje, je potekala na turoben, meglen dan, a prepričani
smo, da bo spomladi pogled na
naše igrišče popolnoma drugačen. Naši malčki bodo skupaj z
vzgojiteljicami lahko opazovali
mlade brste, iz katerih se bodo
do poletja razvili veliki pahljačasti listi, ki bodo nudili senco
za varno in prijetno igro na
našem novem igrišču, jeseni pa
pogledu na naš lepi vrtec dodali
topel, škrlatni okvir.

uživali in izvajali raznolike
dejavnosti. Ploščad pred vrtcem
enote Jurček se nam je zdela
zelo uporabna za igro in gibalne
dejavnosti, a zaradi bližine
ceste ni bila varna za uporabo.
Skupaj z našim iznajdljivim in
vestnim hišnikom Janijem in
vzgojiteljico Štefko, ki zna šivati,
smo pripravili varovalno mrežo,
ki jo namestimo in tako pridobimo varno igralno površino,
ki jo lahko uporabljamo tudi v
deževnih jesenskih dneh.

Čeprav igrišče zdaj še ni v
uporabi, našim malčkom
vseeno vsak dan omogočamo
bivanje in igro na prostem.
Ko so bili dnevi še lepši in
epidemija še ni priprla vrat
našega vrtca, smo pogosto
zahajali do travnikov in gozdička, kjer so otroci neizmerno

Pa prijeten pozdrav iz našega
»sončnega« vrtca, kjer že
nestrpno pričakujmo dan, ko
bomo lahko vrata ponovno
odprli za vse naše »male
sončke«.

Obisk policista
V petek, 9. oktobra 2020, nas je obiskal policist Edvard Kramar.
Popeljal nas je na učni sprehod v okolici šole. Spoznali smo nekaj
prometnih znakov, naučili smo se, kako pravilno hodimo ob
prometnih poteh, pogovorili smo se o pomenu rumene rutice … V
njegovi navzočnosti smo vadili varno in pravilno prečkanje ceste.
Policist nas je tudi opozoril na pravila pri vožnji v avtomobilu in s
kolesom.
Sklenili smo, da bomo pridno nosili rumene rutice in dosledno
upoštevali prometna pravila.
Zahvaljujem se gospodu Kramarju, da si je vzel čas in tako prispeval k večji varnosti učencev in učenk v prometu.
Tekst in foto: Katarina Vrhovec, prof.
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Tekst in foto: Tanja Fabjančič,
pomočnica ravnateljice za vrtec
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Nova pridobitev za robotiko na OŠ Žužemberk
Že na začetku novega šolskega leta smo
se učenci in mentorica First Lego League
razveselili treh novih kompletov robotov
Spike Prime iz programa LEGO Education.
Novo pridobitev nam je omogočilo domače
tehnološko podjetje Keko Oprema, d.o.o., ki
izdeluje stroje za druga podjetja. Pri tem so
zelo uspešni in prepoznavni, saj se njihovi
stroji nahajajo po vsem svetu, v zadnjem
času pa največ sodelujejo z Južno Korejo in
sicer z Azijo.

Hvaležni smo, da so v naši
dejavnosti videli potencial za
usmerjanje učencev na tem
področju. V projekt smo vključeni že četrto leto in zelo smo
zadovoljni, da se število članov
povečuje. Med njimi so pogosteje
tisti, ki jih zanima naravoslovje
(matematika, računalništvo,
tehnika) in so zelo motivirani za
učenje robotike in programiranja.

Naši FLL-jevci so navdušeni nad
novimi roboti Spike, saj jim ti
omogočajo veliko novih znanj in
izkušenj, ki jim bodo v prihodnosti
prišle še kako prav.
Zahvaljujemo se Jožetu Štuparju
za njegov prispevek k izobraževanju suhokranjske mladine.
Tekst in foto: Helena Smrke,
mentorica informacijske dejavnosti na OŠ Žužemberk

Spominjamo se Slavka Glihe
V nasprotju z lanskim novembrom
šolska telovadnica ob letošnjem dnevu
znanih Suhokranjcev sameva. Le če
pozorno prisluhneš, zaslišiš radostni
smeh otrok, ki seže v sleherno učilnico.
Šola pogreša učence, saj zdaj komuniciramo le še preko videopovezav in
spletnih učilnic. Šolske klopi in table so
zamenjali računalniki na domači mizi.
Takšnega načina dela smo se navadili,
vendar kljub temu pogrešamo bližino
prijateljev in vseh vzornikov, ki so na
nas pustili trajen pečat. Nekaterih ni
več med nami, zato so njihovi nauki še
toliko bolj dragoceni.
Spominjamo se petka, 8. novembra
2019.
Telovadnica OŠ Žužemberk vrvi od
napetega pričakovanja. Učenci in učiteljice obeh šol v občini se pripravljamo
na šolsko kulturno prireditev ob dnevu
znanih Suhokranjcev z osrednjima
gostoma Ivanko Mestnik in Slavkom
Gliho. Prireditev se bo vsak čas pričela,

a še toliko je treba postoriti, da bo
vse potekalo brez zapletov.
Ponosni smo, da je bil Slavko
Gliha častni gost prireditve.
V intervjuju nam je opisal
svojo pestro življenjsko pot,
mi pa smo še s posebno
velikim zanimanjem prisluhnili
njegovim prigodam na poti
odraščanja in šolanja. Njegov
odločni glas, iskrice v očeh
in žar, s katerim je pritegnil
slehernega učenca in učenko,
so dali njegovim doživetjem iz
otroštva posebno noto. Kljub
visokim dosežkom, s katerimi je
tlakoval svojo poklicno pot, smo
v njem začutili otroka, kakršen
je nekoč bil – navihan, iskriv in
vedoželjen.
V pogovoru se je dotaknil tudi
potrebe po zgodnjem seznanjanju
otrok s kulturno dediščino, saj
le dobro poznavanje zgodovine
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kraja pripomore k spoštovanju
zapuščine prednikov. Če veš, od
kod izviraš, potem tudi veš, kdo v
resnici si in kam greš.
Kljub obilici dela in številnim odgovornostim je vedno deloval kot
izredno pozitivna in srčna oseba,
pripravljena deliti svoje znanje in
izkušnje. Njegova popotnica za
izpolnjeno življenje je dragocena:
»Ceni sebe in druge, družino,
svoje korenine in naravo. Pridno
delaj, vztrajaj, bodi predan in
uspeh ne bo izostal.« Ob svojem
zadnjem obisku je v knjigo vtisov
zapisal nasvet učiteljem: »…
opozarjam, da imate privilegiran
poklic: opravljajte ga z veseljem!«
Ponosni smo, da ima njegovo ime
častno mesto v Muzeju znanih
Suhokranjcev na Osnovni šoli
Žužemberk.
Mija Penca Vehovec, v. d.
ravnateljice

OŠ ŽUŽEMBERK

Oktober na Podružnični šoli Dvor
Obisk čebelarja
V četrtek, 8. oktobra 2020, nas je v času čebelarskega
krožka, ki ga vodi Mihael Potočar, obiskal čebelar
Vlado Auguštin. Na igrišču ob šolskem čebelnjaku je
otrokom pokazal umetni panj ter jim pripovedoval o
čebelah, matici in panjih. Nato jim je razdelil satnike,
na katerih so morali poiskati matice. Na koncu so s
kredami narisali panje. Predstavitev je bila zanimiva in
poučna, učenci in učenke so na prijeten način obnovili
znanje o čebelah ter se seveda naučili tudi kaj novega.

Dogajanje v tednu otroka

Uprizoritev pravljice

Teden otroka
V tednu otroka so na šoli potekale različne dejavnosti.
Veliko smo se pogovarjali o glavni misli tedna –
»Odgovor je pogovor«. Otroci so spoznavali pravilne
načine reševanja konfliktov, podali so ideje za izvedbo
tedna otroka, izvedli smo skupni tehniški dan z
Glasbili Korošec, uživali ob lutkovni predstavi drugošolcev, sodelovali v natečaju »Nisi sam«, izvedli smo
prometni dan, igrali smo se športne in socialne igre,
sodelovali pri oblikovanju jedilnika, brali v nadaljevanjih, imeli smo posebne dneve (dan brez domače
naloge, brez ocenjevanja, kino dan …). Skratka, teden
je bil pester in zabaven. Komaj čakamo naslednjega.
😊

Prometni dan

Tehniški dan – Glasbila Korošec
Sedmega oktobra smo za vse razrede izvedli tehniški
dan z Glasbili Korošec. Po zanimivi uvodni predstavitvi
različnih glasbil so učenci in učenke prvega in drugega
razreda izdelovali ropotulje, učenci tretjega razreda
žabice, učenci četrtega razreda pa lončeni bas. Vmes
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so potekale dejavnosti, ki so jih je za vsak razred
posebej pripravile razredničarke. Deževen dan smo
popestrili z igro, ustvarjanjem, glasbo, smehom in zelo
uživali.

Preživeli smo čudovit sončen dan v naravi, se naužili
svežega zraka in se sprostili v zavetju gozda.

Spoznali smo različna
zanimiva glasbila.

Tudi prvošolci so zmogli celo pot do Soteske.

Izdelovanje instrumenta

Jesenski pohod
V petek, 11. septembra, smo imeli športni dan. Šli smo na
pohod od Dvora mimo Podgozda do Soteske. Razdelili
smo malico in ponovili pravila za varno hojo ter priporočila
o primerni razdalji in skrbi za čiste roke v povezavi s
korona virusom. Mimo plavža smo odšli na Podgozd.
Pri Hrovatovih smo imeli krajši postanek za malico in si
ogledali čebelnjak. Z nami je bil lovec Uroš Fink, ki nam
je predstavil delo lovcev in svojo opremo. V njegovem
spremstvu smo pot nadaljevali skozi gozd proti Soteski.
Imeli smo še dva postanka za malico in počitek. Pohod smo
zaključili z malico in sproščeno igro pri Hudičevem turnu,
nato pa smo se z avtobusom odpeljali nazaj na Dvor.

Na svežem zraku po gozdni poti.

Tekst in foto: Tatjana Hren, prof.

Pridobitev za podružnične šole
V letu 2017 je Arnes začel izvajati štiriletni
program vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji
in izobraževanju, ki smo ga krajše poimenovali
Slovensko izobraževalno omrežje 2020 oziroma
SIO-2020. V okviru programa so za vse vzgojno
-izobraževalne zavode, ki so se vključili, sofinancirali izgradnjo brezžičnih omrežij in nakup
IKT opreme. Tudi naša šola je ves čas spremljala
razpise in zagotavljala sredstva za
nakup prepotrebne računalniške
opreme. Šola in podružnice so
posodobljene tako, da imajo vsi
zaposleni urejene pogoje za delo.
Največja investicija je bila lansko
šolsko leto v storitev Eduroam, ki
omogoča varen in preprost dostop
do zaščitenega brezžičnega omrežja
(WLAN) na naši šoli in gostovanje
v omrežjih drugih institucij,

vključenih v sistem Eduroam. Letos pa smo nadaljevali
z vključitvijo optičnega omrežja in Eduroama na
podružničnih šolah Ajdovec, Šmihel in Dvor. S tem
se je vrednost naših objektov povečala, učenci in
zaposleni pa imajo možnost brezplačnega dostopa do
brezžičnega računalniškega omrežja Eduroam ter dela
med poukom s tabličnimi računalniki.
Velika zahvala gre Akademski in raziskovalni mreži Slovenije – Arnes, javnemu
zavodu, ki zagotavlja omrežne storitve
organizacijam s področja raziskovanja,
izobraževanja in kulture ter omogoča
njihovo povezovanje in medsebojno
sodelovanje ter sodelovanje s sorodnimi
organizacijami v tujini.
Tekst in foto: Helena Smrke, računalničarka in org. inf. na OŠ Žužemberk
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Rastem s knjigo
Rastem s knjigo je nacionalni projekt za spodbujanje bralne kulture
pri mladih. V osnovni
šoli poteka v sedmem
razredu. Učenci in
učenke v okviru projekta
obiščejo najbližjo splošno knjižnico, v dar pa
dobijo knjigo, s čimer naj
bi jih spodbudili k branju
leposlovja in obiskovanju
knjižnic. Projekt poteka
pod okriljem Javne
agencije RS za knjigo, v
sodelovanju s splošnimi
knjižnicami, šolskimi
knjižnicami in drugimi.

Elvis Škvorc, genialni štor. Po uvodnem
delu so se razdelili v dve skupini in delali
v delavnicah. V obeh skupinah smo del
časa namenili spoznavanju in raziskovanju obdobja reformacije ter življenju in
delu Primoža Trubarja, nato pa je sledilo
skupinsko delo. Skupina v knjižnici se
je prelevila v pisatelje in ilustratorke –
pisali so zgodbe in risali stripe, druga
skupina pa je spoznavala jezik, ki so
ga uporabljali v obdobju reformacije,
in prevajala dele Trubarjevih besedil v
sodobno slovenščino. Na koncu so se vsi

Lansko šolsko leto nam je obisk
Knjižnice Mirana Jarca v Novem
mestu, ki je bil načrtovan za
april, »odnesla« epidemija
covid-19. Izvedba projekta se je
zato prestavila na jesen 2020.
Ker nam jo je tudi v letošnjem
šolskem letu zagodla korona in
knjižnice nismo mogli obiskati,
smo knjižničarko iz splošne
knjižnice povabili na obisk k
nam ter pripravili in izvedli
kulturni dan kar na šoli.
Tako smo v ponedeljek, 12.
oktobra, na šoli gostili knjižničarko Marinko Kren, ki dela na
mladinskem oddelku Knjižnice
Mirana Jarca. V uvodnem delu,
ki je trajal dve pedagoški uri,
je spregovorila o projektu,
spodbudila učence k branju
leposlovja in obiskovanju
knjižnice, predstavila gradivo
za uporabnike s posebnimi
potrebami ter spregovorila o
dnevu reformacije in Primožu
Trubarju. Učenci in učenke so v
dar prejeli knjigo Janje Vidmar
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zbrali v knjižnici in predstavili
svoje izdelke.
Rastem s knjigo je tokrat res
potekal drugače kot običajno,
pa vendar smo preživeli lep
kulturni dan. Knjižničarki
Marinki Kren se zahvaljujem za
obisk, prav tako učiteljicam za
pomoč pri izvedbi kulturnega
dne in izvajanje delavnic.
Tekst in foto: Tinka Fric Kočjaž,
koordinatorica projekta na šoli
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Pojdimo ven, v naravo!
Društvo za zdravje srca in ožilja
Slovenije je novinarsko konferenco namenilo spodbujanju
gibanja vseh, še zlasti otrok
in mladine. V teh hudih časih
epidemije bolezni covid-19 omogočimo in spodbujajmo gibanje
– »Pojdimo ven, v naravo!« – in
obenem spoštujmo priporočila
NIJZ (maske, razdalja).
Prim. Matija Cevc, dr. med., Klinični
oddelk za žilne bolezni na UKC Ljubljana,
predsednik Društva za zdravje srca in
ožilja Slovenije, je pozval, naj se redno
in dovolj gibamo tudi v teh razmerah.
Covid-19 ima posledice. Naredimo vse,
da jih v skladu z navodili NIJZ preprečimo
oziroma zmanjšamo, vendar ne pozabimo
na skrb za splošno zdravje, sprostitev in
preventivo. Srčno-žilne bolezni namreč
rastejo od mladih nog, če imajo pogoje
za to – in to je treba preprečiti, sicer
bodo srčno-žilne bolezni nastopile veliko
prezgodaj v življenju. Z otroki naj rastejo
zdravje, radovednost, motivacija in
veselje do gibanja ter druženja, čim več
preživljanja prostega časa v naravi.
Izr. prof. dr. Gregor Starc, prof. šp. vzg.,
Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani,
je povedal, da je telesna dejavnost otrok
in mladine v času epidemije na velikem
preizkusu. Že pri otrocih, pri katerih so
preverili gibalno učinkovitost takoj po
koncu razglasitve epidemije v juniju, se je
pokazal velik upad gibalne učinkovitosti,
še posebno pri srčno-dihalni vzdržljivosti.
Meritve, ki so bile na osnovnih šolah
izvedene v septembru, pa so pokazale še
večji upad gibalne učinkovitosti, k čemur
je pripomoglo sedenje in premalo gibanja
mnogih otrok med poletnimi počitnicami.
V času, ko otroci nimajo športne vzgoje na
šoli in ko se ne morejo udeleževati športne
vadbe v društvih, je breme organizacije
dejavnega prostega časa padlo na družine.
Nasvet staršem je, da otrokom vsak dan
omogočijo vsaj eno uro gibanja na prostem, ki naj presega intenzivnost hoje, saj

za normalen razvoj otrok hoja
ni dovolj. Če se odpravijo na
pohod z otroki, naj to ne bo zgolj
sprehod, temveč po možnosti
hoja navkreber, če v bližini
ni vzpetin, pa najmanj hitra
hoja, v katero lahko vključimo
različne krepilne vaje poskokov,
krajših tekov in podobno. Če
starši zmorejo, naj z otroki
tečejo. Zavedati se je treba, da
otroci potrebujejo za razvoj več
gibanja kot odrasli in da mora
biti to gibanje intenzivnejše,
odrasli pa nikakor ne smejo
pozabiti, da za zdravo delovanje
organizma tudi sami potrebujejo
vsakodnevno gibanje. Krepilne
vaje naj postanejo tudi jutranja
in večerna rutina, otroci pa naj
te vaje izvajajo tudi v premorih
med učenjem. Potrebna je torej
dobra organizacija družinskega
življenja, pri čemer je še posebno pomembno, da starši omejijo
čas, ki ga otroci preživijo pred
zasloni, saj digitalno tehnologijo
med zaprtjem šol uporabljajo že
za učenje. Zabava z zaslonov otrokom prinese še večje utrujanje
centralnega živčnega sistema
in poslabša njihovo duševno
stanje, ki je zaradi pomanjkanja
socialnih stikov z vrstniki že tako
na preizkušnji.
Petra Simpson Grom, predsednica Koronarnega kluba
Ljubljana, je predstavila t. i.
model covid-19 pri izvajanju
programa rehabilitacijske
vadbe za srčno-žilne bolnike.
Kontinuiran proces je izredno
pomemben za preprečevanje zapletov pri boleznih srca in ožilja
ter izboljševanje zdravstvenega
stanja srčno-žilnih bolnikov.
Zato so pri oblikovanju modela
covid-19 rehabilitacijsko vadbo
iz zaprtih prostorov preusmerili v naravo (pred stavbo
Koronarnega kluba Ljubljana, v
Botanični vrt, parke dislociranih
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enot ipd.) ter tako omogočili
neprekinjeno izvajanje treh
metod telesne vadbe: trikotni
aerobno-dinamični model,
program G-I-O (sinhronizirana
kardiorespiratorna rehabilitacija) ter vadbo sede za srčnožilne bolnike z omejitvami v
lokomotornem sistemu. Izvajali
so tudi nordijsko hojo različnih
zahtevnostnih stopenj.
V obdobju »ostani doma« (v
času prve razglasitve epidemije)
jih je presenetilo število fizičnih
poškodb. Med 375 srčno-žilnimi
bolniki so zabeležili 11 zlomov
in drugih poškodb, večinoma
zaradi padcev. Sicer na enakem
vzorcu letno zabeležijo eno do
dve takšni poškodbi. Podatek
jih je spodbudil, da so se
potrudili vzpostaviti pogoje za
neprekinjeno telesno vadbo.
Dobrobiti psihofizioloških
interakcij, ki nastajajo pri
gibanju v naravi, so gradniki
zdravega in ustvarjalnega
življenja ter pomembno vplivajo
na preprečevanje dodatnih
zapletov srčno-žilnih bolezni.
Pomembno sporočilo je, da
si že v mladosti postavljamo
temelje za kakovostno starost.

Dodatne informacije:
Prim. Matija Cevc, dr. med.,
Društvo za zdravje srca in ožilja
Slovenije: matija.cevc@kclj.si,
041 / 774 133.
Dr. Gregor Starc, Fakulteta za
šport, prof. šp. vzg.: gregor.
starc@fsp.uni-lj.si.
Petra Simpson Grom, Koronarni
klub Ljubljana: petra.simpson.
grom@gmail.com.

STROKOVNE SLUŽBE

Policija obvešča in opozarja
Na območju Občine Žužemberk je Policijska
postaja Dolenjske Toplice od 23. junija
2020 do 23. novembra 2020 obravnavala 32
kaznivih dejanj:
 - 11 velikih tatvin (vlomov),
 - 4 tatvine,
 - 1 drzno tatvino,
 - 3 poškodovanja tuje stvari,
 - 3 kršitve nedotakljivosti stanovanja,
 - 4 odvzeme mladoletne osebe,
 - 1 nasilje v družini,
 - 1 nevestno delo v službi,
 - 1 kršitev tajnosti občil,
 - 1 povzročitev splošne nevarnosti,
 - 1 ponarejanje denarja,
 - 1 zanemarjanje mladoletne osebe in
surovo ravnanje.
Kazniva dejanja so bila storjena v naseljih
Boršt, Dvor, Hinje, Jama pri Dvoru, Klečet,
Lašče, Lopata, Mali Lipovec, Poljane pri
Žužemberku, Prapreče pri Žužemberku,
Prevole, Sadinja vas, Veliko Lipje,
Žužemberk. Pri kaznivih dejanjih tatvin in
velikih tatvin so storilci ukradli denar, zlatnino, lahki priklopnik, kolo, motorna kolesa,
pijačo, hrano, bančno kartico, motorne
žage, udarno kladivo, električni oblič, kotne
brusilke, alarmno napravo in kaloriferje.
V novembru smo uspešno raziskali več
kaznivih dejanj velikih tatvin oziroma vlomov v vikende na območju vinorodnega
okoliša Boršt. Zoper storilce smo podali
kazensko ovadbo na Okrožno državno
tožilstvo Novo mesto.
Storilci kaznivih dejanj nikoli ne počivajo
in vedno prežijo na najmanjšo priložnost
oziroma našo nepazljivost, da izvršijo kaznivo
dejanja (tatvino, vlom …). Zato tatovom in
vlomilcem ne dajajte niti najmanjše priložnosti, zaščitite svoje premoženje ob upoštevanju
samozaščitnih ukrepov, opisanih že v prejšnjih
številkah Suhokranjskih poti.
Storilci kaznivih dejanj na žrtve prežijo tudi
na spletnih straneh oziroma na internetu,
vedno več je namreč t. i. spletnih prevar.
Ljubezenska spletna prevara
Sleparji iščejo žrtve na spletnih mestih za
zmenke, lahko pa za vzpostavljanje stika
uporabijo tudi družbena omrežja ali e-pošto.

Kateri so prepoznavni znaki? Nekdo, ki ste ga nedavno
spoznali na spletu, izrazi globoka
čustva do vas in želi zasebno
klepetati z vami (najpogosteje se
lažno predstavljajo za vojake na
misijah, zdravnike …). Morda vas
prosi, da pošljite svoje intimne
fotografije ali videoposnetke.
Najprej pridobi vaše zaupanje.
Nato prosi za denar, darila ali
podrobnosti bančnega računa
ali kreditne kartice. Če ne pošljete denarja, vas lahko poskuša
izsiljevati (z objavo vaših intimnih
fotografij na spletu). Če ga
pošljete, zahteva še več.
Ali ste žrtev? Naj vas ne bo sram.
Takoj prekinite vsakršen stik. Če
je mogoče, shranite vso korespondenco. Prijavite policiji. Prijavite
spletnemu mestu, na katerem ste
imeli prvi stik s prevarantom. Če
ste razkrili podatke o bančnem
računu, se obrnite na banko.
Kraja osebnih podatkov
Kako vas lahko preslepijo? Vaše
osebne podatke zbirajo na družbenih omrežjih. Ti podatki jim
lahko pomagajo pridobiti dostop
do vaših računov, najeti posojila
ali drugače nezakonito poslovati
v vašem imenu, podatke pa lahko
prodajo tudi drugim sleparjem.
Številne spletne storitve in
aktivnosti nas spodbujajo, naj
na spletu razkrijemo čim več o
sebi. Tu so spletne skupnosti,
družbena omrežja, galerije slik,
videoportali, blogi, forumi, klepetalnice, spletne igre, objave prek
mobilnega telefona ... Poleg tega
se osebni podatki zbirajo tudi s
pomočjo t. i. piškotkov. Pogosto
se uporabniki ne zavedajo dovolj,
da lahko te podatke kdo zlorabi
za svoje koristi. Zato naj vaši
osebni podatki, kot so osebno
ime, naslov bivanja, telefonska
številka, e-poštni naslovi, rojstni
podatki itd., raje ostanejo osebni.
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Lažna spletna mesta bank
E-poštna sporočila z lažnim
predstavljanjem banke običajno
vsebujejo povezave, ki vas
usmerijo na lažno spletno mesto
banke, na katerem morate razkriti
finančne in osebne podatke.
Kateri so prepoznavni znaki? Lažna spletna mesta bank
so videti skoraj tako kot prava.
Taka spletna mesta pogosto
uporabljajo pojavno okno s
pozivom, da vnesete bančne
poverilnice. Prave banke ne
uporabljajo takih oken. Prav tako
na pravih spletnih mestih bank
ni sporočil z oznako »Nujno«. Ne
klikajte pojavnih oken za zbiranje
občutljivih podatkov in ne
vnašajte svojih osebnih podatkov.
Značilnost je tudi slabo oblikovanje – bodite previdni na spletnih
mestih, ki imajo oblikovne,
črkovalne ali slovnične napake.
Božično-novoletni prazniki,
pirotehnika, covid-19 in alkohol
Letošnji veseli december bo
zaradi virusa covid-19 za vse nas
verjetno nekoliko drugačen, kot
smo ga bili vajeni. Verjetno ne
bo novoletnih zabav, službenih
silvestrovanj, silvestrovanj na
prostem, vse to pa je odvisno
od tega, kako bomo vsi skupaj
spoštovali odloke, ki jih vlada
sprejema za zajezitev in preprečevanje širjenja okužbe.
Tudi policisti se zavedamo,
da zaradi teh ukrepov ljudje
postajamo nejevoljni, nekateri
živčni, razdražljivi, utesnjeni …
A vendarle – gre za naše zdravje
in tega bi se moral zavedati prav
vsakdo. Bolj ko bomo spoštovali
vladne ukrepe (nošenje mask,
razkuževanje rok, (ne)druženje)
in skrbeli za to, da zmanjšamo
možnost za okužbo na minimum
in da virusa ne širimo, prej se bo

SUHOKRANJSKE
življenje vrnilo v ustaljene tirnice in bomo
lahko »normalno zadihali«.
Zakon o eksplozivih in pirotehničnih sredstvih se ni spremenil in še vedno velja, da je
prepovedana prodaja, uporaba in posest
ognjemetnih izdelkov kategorij 2 in 3, katerih
glavni učinek je pok (petarde).
Če se tej izkušnji ne morete upreti,
pirotehnične izdelke uporabljajte tako, da
ne motite in ne ogrožate drugih. Mnogim
državljanom je namreč uporaba pirotehničnih izdelkov neprijetna in jim vzbuja strah,
nelagodje in občutek nevarnosti!
Kljub zaprtju gostinskih lokalov policisti
opažamo, da je v prometu število alkoholiziranih voznikov poraslo, zato bomo
pogosteje izvajali poostrene nadzore nad
psihofizičnim stanjem voznikov. Prav tako
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bomo nadzorovali spoštovanje
vladnih odlokov za zajezitev in
preprečevanje širjenja okužbe
z virusom covid-19 in zoper
kršitelje ustrezno ukrepali. Nihče
si namreč ne želi zboleti.
Seveda pa bomo še naprej po
najboljših močeh skrbeli za vašo
varnost in varnost vašega premoženja, za kar pa največ lahko storite prav vi sami z upoštevanjem
vseh samozaščitnih ukrepov.
Če opazite karkoli 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 vozila 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

Misli na svoje srce in pljuča
Septembra je Krajevna organizacija
Rdečega križa Žužemberk v sodelovanju
z Društvom kmečkih žena Žužemberk
organizirala dve predavanji: o boleznih
srca z delavnico o postopku oživljanja
ter o boleznih pljuč in refluksu želodca.
Na povabilo Društva študentov medicine Slovenije je nastalo prijetno druženje
in zanimivo predavanje. Poučili so nas o
delovanju in boleznih srca, ki so danes
med najpogostejšimi obolenji na svetu.
Izvedeli smo, kako lahko pomagamo
pri znakih infarkta, srčni ali možganski
kapi, ter kako te bolezni preprečujemo.
Visok krvni tlak je eden izmed prvih
pokazateljev, da z našim srcem nekaj
ni v redu. Stresno življenje, nepravilna
prehrana, debelost in premalo gibanja
so dejavniki, ki povečujejo možnosti za
obolenja srca in ožilja. Po predavanju
smo lahko praktično preskusili uporabo
defibrilatorja. Na drugem predavanju
pa smo veliko izvedeli o pljučih in
refluksu, kar je bilo v času korona virusa
še posebno zanimivo. Marsikdo od
poslušalcev je spoznal, kaj dela narobe
pri refluksu in kako se moramo sami
opazovati in nadzorovati pri prehranjevanju. Pri obolenjih pljuč moramo biti
previdni, saj nas simptomi marsikdaj
zavedejo. Hitra utrujenost, upehanost

in težko dihanje so znaki, pri
katerih lahko že posumimo, da
z našimi pljuči nekaj ni v redu.
Da mladi nimajo teh težav, se je
videlo že na prvi pogled, saj so bili
poslušalci odrasle osebe. Vsakdo
je imel že nekaj izkušenj z obolelimi pljuči ali refluksom.
Na koncu smo se zahvalili mladim
študentom za zanimivo in poučno
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predavanje in odšli domov z
upanjem, da bomo še dolgo
zdravi.
Zahvaljujemo pa se tudi
Prostovoljnemu gasilskemu
društvu Žužemberk, ki nam je za
ta namen dovolilo uporabo svojih
prostorov, in tudi njim želimo
veliko zdravja.
Alenka Sajovec

VOŠČILA

90 let Marije Urbančič
Bilo je toplo avgustovsko popoldne, ki se je počasi prevešalo v večer. Nič posebnega, pa vendar se je sredi vasi nekaj dogajalo. Marija Urbančič je 27. avgusta
praznovala 90 let. Njeni najbližji so jo presenetili in ji postavili mlaj – rožo z
napisom 90.
Marija se je rodila v Šmihelu. Kot najstarejši otrok je ostala doma na kmetiji,
skrbela za svoje starše in kmetijo. Spoznala je Toneta iz Češnjic in se poročila.
Rodila je tri otroke, Marinko, Toneta, ki je žal pokojni, in Jožico. Mož je delal v
Švici in morala je sama poskrbeti za vse. Bila je in je še vedno prava borka. Prva v
tej fari je naredila vozniški izpit. Kmalu je kupila traktor in vsa traktorska dela na
polju opravljala sama. Večkrat je bila tudi na obisku pri možu v Švici in skupaj sta
spoznavala svet. Mož je delal v tovarni azbesta in zaradi slabih delovnih pogojev
je zbolel in leta 1987 umrl. Otroci so se poročili in si ustvarili družine. V veliko
veselje so ji vnuki in pravnuka.
Marija se je rada udeleževala izletov Društva upokojencev Žužemberk in tudi
letovanja v Izoli. Zadnje čase je najraje v krogu svoje družine, njene misli pa so
kljub njenim devetdesetim letom bistre in polne lepih spominov na njeno delo in
prehojeno življenjsko pot.
Ob njenem prazniku smo jo obiskali predstavniki DU Žužemberk, župan Občine
Žužemberk in direktor občinske uprave ter ji zaželeli še veliko zdravih in srečnih dni.

Ida Kastelic, DU Žužemberk

80 let Marije Koncilja
Jesen je čas, ko se narava odene v škrlatne barve in drevesa zažarijo v rumenih, rdečih, oranžnih odtenkih. Jeseni, 29. oktobra 1940, se je pri Anžetovih v
Velikem Lipju rodil drugi od štirih otrok, deklica Marija.
Otroška in mladostna leta je preživljala na kmetiji, kjer je bilo podnevi dela
čez glavo, ob večerih pa so ob karbidovkah pletli cekarje iz ličja. Za prodajo
so nabirali tudi zelišča. S sedemnajstimi leti se je zaposlila v GG Kočevje kot
sezonska delavka. Leta 1963 se je redno zaposlila v žužemberški Iskri, kjer je
delala vse do upokojitve.
Leto pozneje se je poročila s Stebrčevim Janezom, s katerim sta si družinsko
gnezdece ustvarila v Praprečah, na domu moževih staršev. Rodila sta se jima
sin Ivan in hčerka Marinka. Mož je kmetoval, Marija je hodila na delo v Iskro,
po šihtu pa se mu je pridružila pri delu na kmetiji. Pomagala sta tudi otroka.
Pri 52 letih je ovdovela. Živi v svoji hiški, a je tesno povezana z otrokoma, še
posebno s sinovo družino, ki si je dom zgradila v bližini. Ima štiri vnuke in pet
pravnukov.
Marija je že od nekdaj rada delala in tako je še danes. Srečamo jo na njivah, v
vinogradu, pri košnji, posebno rada je pri živini v hlevu; reja prašiča je njena
prioriteta. Ob večerih pogleda poročila, sicer pa gre zgodaj spat in zjutraj je
zgodaj pokonci. Čeprav ji je zdravje že ponagajalo, se še vedno zelo dobro drži.
Ob njenem jubileju sva jo obiskali in ji zaželeli še obilo lepega, predvsem pa
zdravja, predsednica Krajevne organizacije Rdečega križa Žužemberk Alenka
Sajovec in Helena Glavič.
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Antonija Longar – 80 let
Prvega septembra letos je Antonija Longar s Trških njiv v Žužemberku
praznovala 80. rojstni dan.
Antonija se je rodila v Stavči vasi, osnovno šolo pa je obiskovala na Dvoru
in v Žužemberku. Po končani osnovni šoli je pomagala staršem obdelovati
manjšo kmetijo. Kot mlado dekle je v Žužemberku spoznala Jožeta in leta
1959 sta se poročila. Leta 1964 se je zaposlila v Iskri Žužemberk, kjer je delala
do upokojitve. Z možem sta živela na njegovi kmetiji v Žužemberku. V zakonu
je rodila tri sinove. Ob službi je skrbela za družino in pomagala pri vseh delih
na kmetiji. Kljub svojim letom še danes po svojih zmožnostih dela na kmetiji.
V hlevu redijo govejo živino, čeprav v manjšem obsegu kot nekoč. Pri delu
pomagata sinova Miha in Slavko.
Člani DU Žužemberk in predstavnica krajevne organizacije RK smo ji ob
njenem visokem jubileju iskreno čestitali in ji zaželeli še veliko zdravih let.
Ida Kastelic

80 leta Rozalije Pečjak
Rozalija Pečjak iz Šmihela pri Žužemberku je 5. novembra dopolnila 80 let. Zaradi covida-19 smo se ob tem
jubileju zbrali le otroci ter župan Občine Žužemberk
Jože Papež in direktor občinske uprave Tomaž Hrastar.
Hvala, da sta se udeležila in popestrila jubilej s harmoniko ter toplimi in spodbudnimi besedami, ki jih človek
v teh časih še kako potrebuje.
Rozaliji, ki od nekdaj živi skromno življenje, želimo
zdravja in da bi bila še dolgo med nami.
Majda Obstetar

80 let Milene Šuštar

Milena Šuštar iz Srednjega Lipovca se je rodila 4. novembra 1940 mami
Mariji in očetu Francu Kužniku. Vojna ji je že zelo zgodaj vzela očeta. Ostala je
edinka in pomagala mami na domačiji. Zaposlila se je v takratni tovarni Iskra
v Žužemberku. V službo se je sedem let vozila s kolesom.
Že zelo mlada se je poročila. Na žalost je postala tudi mlada vdova. Stara je bila
36 let, ko se je mož Slavko smrtno ponesrečil pri delu v gozdu. Pridno je delala
na domači zemlji, da je h kruhu spravila svoja otroka, sina Slavka in hčerko
Mileno. Oba sta poročena. Doma je ostal sin Slavko. Z ženo Anico in sinom
Maticem pridno skrbi za mamo Mileno, ki ima tudi tri vnuke in dva pravnuka.
Mama je bila še pred nekaj leti zelo aktivna. Obdelovala je njivo, skrbela
za rože in kuhala za domače. Po možganski kapi in kar nekaj operacijah je
telesno zelo oslabela. Kljub temu je še vedno optimistična in si dneve krajša
z molitvijo in branjem časopisa.
Anica Šuštar
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V spomin Martinu Blatniku, samorastniku v umetnosti
Bog je ustvaril roko,
da duša ne bi bila nema.
Tibetanska modrost
Mnogo prezgodaj, v 55. letu življenja, je
omahnila roka in je zastalo blago srce
suhokranjskega samorastnika v likovni
umetnosti Martina Blatnika.
Kdo v Suhi krajini ne bi poznal svetlolasega ustvarjalca živih modrih oči, ki
je v zadnjih treh desetletjih poslikal
številne kapelice in znamenja, več
kot štirideset gasilskih domov okrasil
s podobo svetega Florijana, z želenimi motivi opremil
zidanice, kleti, hiše in gostišča, vmes pa rezbaril, kiparil,
slikal na platno, les in papir. Portreti, krajine in tihožitja
so izpovedna moč njegovega ustvarjanja, ki je rastla z leti
zorenja, skozi izkušnje, pa tudi z osebnim študijem. Cenjen
je bil kot restavrator. Ustvarjal je največ v Suhi krajini, pa
tudi na Primorskem, Štajerskem, v Beli krajini in seveda po
širši Dolenjski.
Martin Blatnik se je rodil leta 1965 v Velikem Lipovcu,
v kmečki družini, kot najmlajši izmed šestih otrok.
Osnovno šolo je obiskoval najprej na Ajdovcu, nato pa v
Žužemberku.
Spominjam se ga, tega živahnega fantiča veselih oči in
vedoželjnih pogledov. Pri urah slovenščine je poslušal,
obenem pa risal – v zvezek, na platnice ali kar na klop,
največkrat živali in junake iz stripov. Njegova nadarjenost
za risanje je bila tako prepričljiva, da smo ga kaj kmalu
izbrali za ilustratorja šolskega glasila Z bregov Krke. Za
pouk književnosti je upodabljal pesnike in pisatelje,
njihove rojstne hiše in naslovnice pomembnih literarnih
del, največkrat s tušem in svinčnikom. Na steni učilnice za
slovenščino so bile stalne razstave Martinovih risb. Še vrsto
let po njegovem odhodu iz šole smo jih uporabljali kot
odlično dopolnilno literarno gradivo.
Tisti časi pa za talente Martinovega kova niso bili spodbudni. V Litostrojevi poklicni šoli se je izučil za oblikovalca
kovin. Za preživetje je delal v Litostroju, Novolesu in
Revozu, a s srcem je bil pri ustvarjanju. Končno se je odločil
za samostojno pot in se začel preživljati z umetnostjo.
Osnovne šole ni pozabil. Povabili smo ga k sodelovanju v
različnih projektih. Tako so med drugim nastali imenitni
portreti Ane Frank, Leonarda da Vincija, dr. Franceta
Prešerna, Frana Erjavca, pa švedske mladinske pisateljice
Astrid Lindgren, ki se je za upodobitev osebno zahvalila. V
šolskem muzeju na Podružnični šoli Ajdovec je doprsni kip
dr. Janeza Gnidovca – znanega Suhokranjca, ki ga je Martin
Blatnik podaril šoli.

Na razstavi njegovih del v Osnovni šoli Žužemberk je bila
prikazana ustvarjalna pot tega suhokranjskega talenta,
ki se mu žal ni uresničila želja, da bi študiral na Akademiji
za likovno umetnost. Je pa z lastno zavzetostjo odstiral
skrivnosti likovnih izrazov, še zlasti pri starih holandskih
mojstrih, ki so mu bili blizu.
Družino si je ustvaril na Podgozdu. V prijaznem domu,
zaznamovanem z njegovo ustvarjalno roko, je z ženo Jano
ter hčerkama Niko in Betko živel polno, ustvarjalno življenje. Med mnogimi lepimi spomini bo za hčerki gotovo ta,
kako ju je vsak dan počesal in uredil, preden ju je odpeljal
v vrtec in šolo, pa družinski izleti po Sloveniji. V Mešanem
pevskem zboru Dvor je bil njegov glas nepogrešljiv.
Iz teh plodnih časov je slikovita skulptura medveda ob
čebelnjaku Medo pri Podružnični šoli Dvor, največja
mojstrovina pa je njegova pietà v kapelici v Žužemberku.
V njegovem
ateljeju, polnem
slik, kipov in
skulptur, je leta
2013 dozorela
odločitev, da
bo po načrtu dr.
Petra Fistra poslikal Mlakarjevo
kapelico v
Žužemberku.
Božje oko z napisom »Marija, prosi za nas« in letnico 1860,
šopki spominčic in zvezdnato nebo nad oltarjem – vse
je naslikano z nežnimi barvami in veščo roko. Labodji
spev Martinovih del pa je pietà, kip iz enega samega kosa
lipovine, ki ga je ustvarjal skoraj eno leto. Nastal je po
originalu, shranjenem v cerkvi sv. Kancijana v Stavči vasi.
Izraz bridkosti in bolečine žalostne Matere Božje, ki drži v
naročju mrtvega sina, je prepričljiv, umetniška oblikovanost kipa pa dovršena.
V tem dragocenem delu Martina Blatnika se zrcali njegova
duša – občutljivo srce, globoko doživljanje bolečine sveta
in svetloba presežnega, pa tudi prijazna dobrosrčnost kot
sled v ljudeh, ki so ga poznali, razumeli in cenili.
Njegov prezgodnji odhod je velika bolečina njegovih
najbližjih. A tudi hvaležnost za vse dobro in lepo v ljubezni
družinske sreče.
Bogate sledi ustvarjanja Martina Blatnika v Suhi krajini si
zaslužijo spomin in spoštovanje.
Naj mu bo lahka suhokranjska zemlja.
Mag. Jelka Mrvar
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Srce tvoje več ne bije,
bolečin več ne trpiš,
nam pa žalost srce trga,
solza lije iz oči,
dom je prazen in otožen,
ker te več med nami ni.

december 2020
Kje si, naša mama, kje je tvoj obraz,
kje so tvoje roke, ki tako rade stisnile so nas ...

ZAHVALA
V tišini globoke žalosti
je v 91. letu v krogu svoje družine,
pod zvonovi domače cerkve sv.

ZAHVALA
V 55. letu se je po hudi bolezni za vedno poslovil naš dragi
mož in oči

Križa,
našla zadnje zemeljsko domovanje
naša draga mama

Martin Blatnik
iz Podgozda.

Doroteja Roti Majer,

rojena v Dolnjem Križu 7 pri Žužemberku, nazadnje
oskrbovanka DSO Trebnje.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se
poklonili njegovemu spominu in ga pospremili na njegovi
zadnji poti. Hvala pevcem, ki ste Martinu ubrano zapeli
v slovo; gospodom Bojancu, Hrenu in Progarju za lepe
poslovilne besede; in kolektivu Bobič Yacht Interior za vso
pomoč, oporo in razumevanje. Hvala vsem posameznikom
in društvom, ki ste nam kakorkoli pomagali, nam bili v
oporo in pripomogli h ganljivemu zadnjemu slovesu.
Posebna zahvala mami Francki, atu Ivanu, Vinku, Zvonki
in Vikiju, ki ste nam pomagali in stali ob strani v težkih
trenutkih.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga boste ohranili v lepem
spominu.

Hvala vsem sorodnikom, prijateljem in vaščanom, ki ste
nam v dneh slovesa pomagali nositi bolečino, hvala vsem za
izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče, za darovane svete
maše in darove za cerkev. Hvala župniku Francu Vidmarju
in pogrebni službi Novak z Rebri za lepo opravljen poslovilni obred, hvala gospodu za zaigrano Tišino in pevcem za
ganljivo zapete pesmi. Hvala osebju DSO Trebnje za skrbno
nego in prijaznost.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in jo
boste ohranili v lepem spominu.

Žena Jana ter hčerki Nika in Betka

Hčerka Mira z družino
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OGLASI

MEDICINSKI PRIPOMOČKI
IZPOSOJA NEGOVALNE POSTELJE

OSTALI PRIPOMOČKI
NA IZPOSOJO
Možnost izposoje
preko naročilnic ZZZS
ali samoplačniško.
Za več informacij
pokličite v podjetje.

HODULJA
ZZZS šifra: 512
HODULJA S KOLESI
ZZZS šifra: 513
SOBNO DVIGALO
ZZZS šifra: 524

ZZZS šifre:
· Postelja: 519
· Posteljni trapez: 555

DVIGALO ZA KOPALNICO
ZZZS šifra: 701

· Varovalne ograjice za obe strani: 528
· Mizica: 522
· Blazina za posteljo: 801

STANDARDNI VOZIČEK
ZZZS šifra: 504

POSTELJNA MIZICA
BLAZINA ZA POSTELJO

ANTIDEKUBITUSNA
BLAZINA ZA POSTELJO

Nahajamo se na lokaciji:
Dolenjska cesta 242b, Ljubljana Rudnik
Za vse informacije smo na voljo:
01/42 72 941
info@bauerfeind.si
www.bauerfeind.si
www.facebook.com/bauerfeindslovenija/
Vse slike so simbolične.
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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

366,00 EUR

KUPIM GOZD

 gozd.natura@gmail.com

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

 051 618 379

n Uredništvo

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

FOTO
&
VIDEO STORITVE

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

PRODAJA:
fotoalbumi
okvirji
baterije ...

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

FOTOKOPIRANJE

KONCESIONAR
V OBČINI ŽUŽEMBERK

www.fotomaver.si
info@fotomaver.si
facebook/fotomaver.si
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IZDELAVA:
plakati
vizitke
vabila ...
UOKVIRJANJE SLIK,
GUBELINOV

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

Poznate svoj kraj?

Fotografija v 79. št. Suhokranjskih poteh je bila posneta v Borštu, iz kjer se razprostira pogled na Srednji in
Mali Lipovec. Prejeli smo 7 odgovorov izmed katerih smo izžrebali 2: Ludvik Kocjančič, Nad Miklavžem 3, Žužemberk ter Matic Šuštar, Srednji Lipovec 7, Dvor.
Morda veste, kje je posneta ta fotografija? Če poznate odgovor nam ga posredujte najkasneje do 5.2.2020
na naslov: Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, s pripisom »Poznate svoj kraj?« ali na elektronski naslov: NagradneIgre.SP@gmail.com z naslovom »Poznate svoj kraj«.

66

Prazniki

Nagradna križanka
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Nagradna
križanka
Na uredništvo smo
prejeli 19 rešitev
križanke, izmed katerih smo izžrebali
5 reševalcev: Urban
Mrvar, Dešeča vas 4,
Žužemberk; Anton
Kocjančič, Boletov
45, Ljubljana;
Andrej Zupančič,
Stavča vas 2b,
Dvor; Ciril Škufca,
Ratje 38, Hinje; Fani
Borštnar, Tržišče
14b, Tržišče.
Rešitve iz 80.
številke pošljite
najkasneje do
5.5.2021 na
naslov:
Suhokranjske poti,
Grajski trg 33,
8360 Žužemberk,
s pripisom
»Nagradna križanka« ali na elektronski naslov:
NagradneIgre.
SP@gmail.
com z naslovom
»Nagradna
križanka«.

Kraj v Soški
Samec
dolini
domače živali

Raženj

Tretji vokal

Oglašanje
črička

Odpor.
gibanje na
Cipru

Kilometer

Derivat
amoniaka
Rim

Žena, ki ji je
umrl mož

Am. igr. Chuck
v rodilniku

Enota za
dolžino

Veter s
severa

Načrtnost
Šampioni

Kisik
In drugo

Raj

Poljski
pisatelj
Stanislav

Stroj za
sekljanje

Mavrah,
narečno

Množina
Mesto v Italiji
brez R in N
Blagajev
volčin

Reka v Rusiji
Šota za
kurjavo
Mesto na
Poljskem

Torsten
Muhič

Hobotnici
pod. bitje
Rum brez
vokala

Torej latinsko

Oblika
budizma
Muslim. m.
ime
Avstrijski
operni pevec
Polmer

Druga
koordinata

Začetek
abecede
Polž brez
sredine

Medica
Chaplinova
vdova

Udarec z
dlanmi

Temni del
dneva brez
vokala

Kipar Hans

Snažnost
Junaška
pesnitev
Veznik

Okras

Vrsta
gramof.
plošče

Tretji vokal
Najpogostejše ločilo
na koncu povedi

Sestavila
Magda Kastelic Hočevar

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).

Nagradna igra
Naštejte storitve, ki jih lahko koristite v
Kozmetičnem salonu Kristina. V pomoč naj vam
bo zapis pogovora, ki je bil objavljen v 79. številki
Suhokranjskih poti. Nagrada je le ena, a zato toliko
bolj vabljiva.

Če poznate odgovor nam ga posredujte najkasneje
do 5.2.2020 na naslov: Suhokranjske poti, Grajski trg
33, 8360 Žužemberk, s pripisom »nagradna igra« ali
na elektronski naslov: NagradneIgre.SP@gmail.com
z naslovom »nagradna igra«.
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