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Županova beseda
Spoštovane občanke, spoštovani
občani, prisrčno pozdravljeni!
Polovica letošnjega leta je že za nami. Čeprav
smo navajeni drugačnih pomladi, kakor jo
imamo letos, in kljub epidemiološkim razmeram, ki se vlečejo že dobro leto, se prilagajamo
danim razmeram in mislimo na najboljše. Kot
župan se trudim, da kljub vsem »polenom«,
ki jih vedno več dobivam pod noge, in kljub
škodoželjnim govoricam oziroma lažem, ki se
načrtno širijo po občini, delam zgolj in samo
v dobro občine. Večkrat sem že izpostavil, da
je pri meni vsakdo dobrodošel. Če ima torej
kdorkoli kakršenkoli pomislek, ga lepo prosim, da pride na občino oziroma me pokliče
na mojo telefonsko številko 041 650 047, in se
bom z veseljem pogovoril. Načrtno širjenje laži
je namreč mnogo hujši virus, kakor je virus, s
katerim se soočamo na zdravstvenem področju, kajti za ta virus ne obstaja zdravilo v obliki
cepiva ali tablet, lahko pa v generacijah pusti
hude posledice v obliki brezvoljnosti, sovražnosti, nerazumevanja, skratka vsega, česar si
kot družba nikakor ne želimo. Razumem, da se
približujemo novim lokalnim volitvam, ki bodo
potekale naslednje leto, nikoli pa ne bom razumel in podpiral načrtnega blatenja mojega
dela, ki ga posvečam zgolj razvoju občine.
Naj izpostavim prevoze starejših, ki smo jih na
občini vpeljali z minimalnimi stroški. Ker to
storitev sami organiziramo, smo od julija 2020
do aprila 2021 za gorivo porabili dobrih štiristo evrov. Gotovo je treba prišteti še stroške
rednega vzdrževanja vozila, toda z lastno organizacijo smo se izognili stroškom programske
podpore, ki jo nudijo zunanji izvajalci in bi za
to obdobje občino lahko stali tudi do pet tisoč
evrov. Uporabniki storitev izražajo navdušenje
in so veseli, da jim je občina v mojem mandatu omogočila to storitev, toda nekdo, očitno
nezadovoljen, nas je prijavil na Komisijo za
preprečevanje korupcije, ki sedaj storitev
preiskuje z vidika podkupovanja oziroma
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korupcijskih dejanj. Prijava vsebuje
navedbo, iz katere izhaja, da bi ta
»nekdo« očitno želel ukiniti sedanji
način organiziranja prevozov in namesto njega vpeljal sistem, ki bi ga
izvajal naš lokalni avtobusni prevoznik. To je le eno od »polen«, ki sem
jih dobil pod noge, in čeprav gre za
čisti nesmisel, se moram ukvarjati
tudi s tem.
Od podtikanj pa je prijetneje preiti
h konkretnim dejanjem. Kakor ste
lahko že opazili, se prenavlja cesta
skozi Dvor, kar bo omogočilo predvsem varnejšo udeležbo v prometu.
Da bodo dela opravljena, kakor
morajo biti, občina pri projektu,
skupaj z Direkcijo za ceste, sodeluje
s svojim gradbenim nadzornikom,
kar se je izkazalo za odlično potezo.
Želimo, da se dela opravljajo skladno s ponudbo izvajalca in podpisano pogodbo, kar pomeni, da se
je treba držati dogovorjenih cen in
postavljenih rokov. Ker rekonstrukcija hromi promet, se za potrpežljivost in razumevanje zahvaljujem
vsem, predvsem pa okoliškim
prebivalcem. Srčno upam, da bo
letošnji občinski praznik polepšan
tudi z zaključenimi deli na tem odseku državne ceste.
Poleg rekonstrukcije ceste skozi
Dvor se bo občina v letošnjem letu
lotila še treh projektov, in sicer ceste

Zafara–Trebča vas, ceste Srednji
Lipovec–Podlipa in križišča pri
Srednjem Lipovcu. Za vse tri projekte smo pridobili najugodnejšega izvajalca za ceno osemsto tisoč evrov
(z DDV), medtem ko je projektant
ocenil vrednost investicij na 2,4
milijona evra. Vsem, ki ste projekte
podprli s soglasji in dovoljenji za
posege v vaša zemljišča, se iskreno
zahvaljujem. Predhodni pogovor in
dogovor o tovrstnih projektih je edini možni in pravi način. Prepogosto
se namreč srečujem s situacijami,
ko moram popravljati razmere za
nazaj, saj so se dogajali nedovoljeni
posegi na zasebno lastnino, za katere pred mojim nastopom županovanja občina ni pridobila ustreznih
soglasij.
Ko že govorim o soglasjih, moram
izpostaviti še javno razsvetljavo.
Po najboljših močeh se trudim,
da se javna razsvetljava redno
vzdržuje in nadgrajuje. Glede tega
želim poudariti, da je postavitev v
mnogih primerih odvisna tudi od
soglasja bližnjih stanujočih. Sam
vedno prisegam na zdrav razum
in lepo besedo. Zavedam se, da
ima vsak svoje pomisleke, toda
naše skupno vodilo mora biti skrb
za skupno dobro. Dela na javni
razsvetljavi so letos predvidena
in se že izvajajo oziroma se bodo
na Trških Njivah, v Srednjem
Lipovcu (Žvajdrgi), Budganji vasi,
Zgornji in Spodnji Zafari, Dvoru in
Mačkovcu. Verjamem, da vam bodo
posodobitve in nove pridobitve v
zadovoljstvo.
Z željo po čim boljšem razpoloženju
vas lepo pozdravljam in vam želim,
da ostanete zdravi!
Vaš župan Jože Papež

Suhokranjske poti so javno glasilo, ki jih izdaja Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, e naslov: suhokranjske.poti@gmail.com. TRR 01393-0100015568. Medij Suhokranjske poti je vpisan v razvid medijev Ministrstva
za kulturo RS pod številko 14 (odločba 006-120/01). Odgovorna urednica: Vesna Može. Uredniški odbor: Irena Blatnik,
Jadranka Meglen, Maša Koler, Tamara Plot in Tjaša Primc. Lektorica: Mojca Dobnikar. Oblikovanje, grafična priprava
in tisk: ART32 d.o.o., Novo mesto. Naklada 1900 izvodov. Uredništvo suhokranjskih poti si v skladu z uredniško politiko, zasnovo časopisa in prostorskimi možnostmi pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja ali
delnega objavljanja nenaročenih prispevkov.
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Minister Andrej
Vizjak na obisku
Župan Jože Papež je v sredo, 2. junija 2021,
sprejel ministra za okolje in prostor mag.
Andreja Vizjaka in državno sekretarko dr. Metko
Gorišek.
Na delovnem srečanju so največ govorili o oskrbi s pitno
vodo v Občini Žužemberk in možnostih pridobivanja dodatnih sredstev za izgradnjo sekundarnih vodov. Minister je
predstavil možnost pridobivanja sredstev v okviru Načrta
za okrevanje in odpornost. Za sredstva iz sklada naj bi bilo
mogoče kandidirati še letos.
Poleg dokončanja omrežja za oskrbo z vodo se je župan z ministrom pogovarjal tudi o možnostih vzpostavitve črpališča
za vodo ob Krki, kjer bi si lahko občani na primer za potrebe
kmetijstva sami natočili vodo in tako blažili posledice sušnih
obdobij.
Tretja tema srečanja je bila postavitev centra za predelavo
gradbenih odpadkov. Minister je bil pobudi zelo naklonjen in
se je zanjo tudi zavzel, saj projekt zagotavlja krožno gospodarstvo in veliko prispeva k skrbi za okolje.
Občina Žužemberk

Poskusno izkopavanje in preverjanje kvalitete
gradnje vodovoda
Zaradi različnih pogledov in
mnenj glede gradnje vodovoda sta bila v sredo, 19. maja
2021, na treh naključnih
krajih izvedena odkopavanje
vodovoda in preverjanje
pravilnosti izvedbe gradnje
»suhokranjskega« vodovoda.

je gradil Kolektor Koling, in na
trasi Budganja vas–Dešeča vas,
kjer so gradile Komunalne gradnje. Izkopavanje se je izkazalo za

Župan Jože Papež se je z nadzornim gradbenim inženirjem Dragom
Štrafelo in izvajalci gradnje dogovoril,
da se na treh različnih mestih, ki so
jih gradili različni vključeni izvajalci,
preveri pravilnost izvedene gradnje.
Izkopavanje se je tako izvajalo v
Malem Lipovcu, kjer je gradila GPI
Tehnika, na trasi Lopata–Lazina, kjer
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pravilno odločitev. Preizkusna
mesta so pokazala pravo in pravilno vgradnjo materialov.
Občina Žužemberk
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Izbira izvajalcev za prevoz otrok
Staršem ne bo treba več dodatno plačevati avtobusnih prevozov otrok k pouku
V postopku javnega naročila »Izbira izvajalca za izvajanje prevozov otrok za
Občino Žužemberk za obdobje štirih let«,
ki ga je občina objavila marca letos, je bilo
prejetih več ponudb. Javno naročilo je bilo
razdeljeno na tri sklope in je omogočalo
prijavo na posamezen sklop. Ker se v javnosti pojavljajo razna namigovanja glede
izbire novih izvajalcev, je o prevozih nujno
podati celovito informacijo.
V preteklem štiriletnem obdobju 2017–
2021 je bila vrednost pogodbe s podjetjem
FS prevozi, storitve in trgovina, d.o.o.,
1.154.303,01 evra. Sklenjena pogodba je
vsebovala zgolj prevoze otrok v šolo in iz
šole. Vse dejavnosti šole, ki so zahtevale

dodatne prevoze, kot so izleti,
šola v naravi, športni dnevi itd.,
so bile za šolo dodaten strošek,
ki pa so ga morali pokrivati
starši. V preteklem obdobju je ta
strošek znašal dodatnih 50.000
evrov.
Z javnim naročilom »Izbira
izvajalca za izvajanje prevozov
otrok za Občino Žužemberk za
obdobje štirih let«, objavljenim
v marcu, pa smo vpeljali nov
način organiziranja prevozov,
ki bo občini prihranil tristo
tisoč evrov, staršem pa ne bo
več treba dodatno plačevati
prevozov otrok za potrebe izvajanja pouka. Javni razpis je bil
opravljen za Občino Žužemberk,
kar pomeni, da je v novi sistem

prevozov otrok vključena tudi
Osnovna šola Prevole.
To, kar se je v preteklih letih opravilo za 1.154.303,01 evra, se bo
v prihodnjih štirih letih izvedlo
za 854.369,81 evra. Razlika –
299.933,20 evra – je očitna. Torej
ne gre za nekaj tisoč evrov, kakor naj bi se govorilo v javnosti,
temveč za nekaj sto tisoč evrov,
ki se bodo lahko namenili za
druge, razvojne programe občine. Če bi se na tak način pripravljali vsi razpisi od ustanovitve
občine, bi lahko danes govorili
tudi o večmilijonskih prihrankih.
Postopek je bil ustrezno izpeljan, saj na objavljeno odločitev
o izbiri ni bilo pritožb niti ni bila
vložena zahteva za revizijo.
Občina Žužemberk

Podpis pogodb z izvajalcema za izvajanje prevozov
otrok za Občino Žužemberk za obdobje štirih let
Župan Jože Papež je 4. junija 2021
podpisal pogodbi z izbranima izvajalcema za izvajanje prevozov otrok za
Občino Žužemberk za obdobje štirih
let, in sicer s podjetjema Rancas,
mednarodni prevozi potnikov, d.o.o.,
in FS prevozi, storitve in trgovina,
d.o.o. Župan je poudaril predvsem
varno opravljanje storitve, ki bo v zadovoljstvo vseh, zlasti pa najmlajših,
ki so naša prihodnost.
Občina Žužemberk

Javna razsvetljava
Tudi letos letu nadaljujemo izgradnjo javne razsvetljave po različnih
območjih občine. Nove svetilke bodo oziroma so že postavljene na
Trških Njivah, v Dolgi vasi, na Cviblju, v Ajdovcu, na Baragovi cesti, v
Budganji vasi, v Dolnjem Kotu, na Jami in v Sadinji vasi. Skupno bo
postavljenih kar 45 novih varčnih svetilk, kar je tudi največ doslej.
Rok Zupančič
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Terenski ogled
državnih cest
V sredo, 26. maja 2021, je župan Jože
Papež na delovni obisk sprejel Tomaža
Willenparta, vodjo sektorja za investicije
na Direkciji za infrastrukturo (DRSI), in
Staneta Stankoviča iz Družbe za razvoj infrastrukture (DRI). Na sestanku so se pogovarjali o možnih rešitvah na Baragovi cesti
(kolesarska steza, pločnik in odvodnjavanje z rekonstrukcijo vozišča) ter na odseku
Žužemberk–Dvor.
Občina Žužemberk

Zbori krajanov 2021
Zbori krajanov z županom Jožetom Papežem bodo od 24. septembra do 1. oktobra 2021 ob 18. uri potekali
po naslednjem razporedu:
 22. september (sreda): VRH PRI KRIŽU (gasilski dom),
 27. september (ponedeljek): AJDOVEC (gasilski dom),
 28. september (torek): DVOR (kulturna dvorana),
 29. september (sreda): HINJE (gasilski dom),
 30. september (četrtek): ŠMIHEL (gasilski dom),
 1. oktober (petek): ŽUŽEMBERK (avla OŠ Žužemberk).
Srečanja se bodo prilagajala epidemiološkim razmeram. Če bi želeli imeti v kakšni vasi svoj zbor, pobudo
sporočite županu Jožetu Papežu ali občinski upravi.
Občina Žužemberk

Župan
pozdravil
motoriste iz
Novega mesta
Župan Jože Papež je v petek, 4.
junija 2021, na trgu pred gradom
pozdravil skupino motoristov, ki
se vsako leto s svojimi »Tomosi«
odpravi na daljše potovanje po
Sloveniji. Tokrat so jo nadebudneži Janez Rataj, Viktor Rataj
in Vili Božič preko Žužemberka
mahnili na Snežnik.
Občina Žužemberk
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Stroški odvetniških in pravnih storitev
za Občino Žužemberk
Na zadnji redni seji Občinskega
sveta Občine Žužemberk je
svetnik in nekdanji župan Franc
Škufca občini očital visoke
odvetniške stroške, zato je prav,
da javnost seznanimo s temi
stroški. Za korektno primerjavo
podajamo podatke o stroških za
leto 2017, ko je bil Franc Škufca
zadnje polno leto župan občine,
in za leto 2020, ko je bil Jože
Papež drugo polno leto župan
občine.
V letu 2017 je župan Franc Škufca za odvetniške in pravne storitve izplačal naslednje zneske: Klementina Zeme, odvetnica
– 28.223,26 evra, Marko Rajčevič, odvetnik
– 984,69 evra, Odvetniška pisarna Miro
Senica in odvetniki, d.o.o. – 31.092,71
evra, Praetor, d.o.o. – 7.137 evrov, Sonny
Beronja, odvetnik – 697,12 evra, Škerlj,

odvetniška pisarna, d.o.o. –
4.092,77 evra. Skupni znesek
storitev je torej v letu 2017 znašal 72.227,55 evra.
V letu 2020 je župan Jože Papež
za odvetniške in pravne storitve izplačal naslednje zneske:
FMMS, odvetniške storitve
– 1.135,05 evra, Klementina
Zeme, odvetnica – 2.966,59 evra,
Pravni stroški, GOŠO – 1.044,72
evra, Odvetniška pisarna Turk,
d.o.o. – 22.277,20 evra. Skupni
znesek storitev je torej v letu
2020 znašal 27.423,56 evra.
Primerjava dveh let jasno kaže,
da so bili v letu 2020 odvetniški
stroški 44.803,99 evra nižji od
odvetniških stroškov zadnjega polnega leta županovanja
Franca Škufce.
Ob teh podatkih je treba pripisati še nekaj dejstev. Storitve,
ki jih je opravljala odvetnica

Klementina Zeme za področje
dela nekdanjega uslužbenca
mag. Sama Jakljiča, so v letu
2017 stale 28.223,26 evra. Na
Jakljičevo delovno mesto je
oktobra 2020 prišla nova delavka, ki zadeve vodi samostojno
oziroma s pravno podporo
Odvetniške pisarne Turk, ki
pravno svetuje občini in jo
zastopa v pravdnih postopkih.
Storitve javnega naročanja, ki
jih je predhodno za občino vodil
Praetor, sedaj opravlja pogodbeni odvetnik in pravni svetovalec. Ker se soočamo z vedno več
obtožbami in prijavami, so odvetniške storitve nujne. Več kot
očitno je, da želi nekdo z raznimi
anonimnimi prijavami hromiti
delo župana in občinske uprave.
Občina Žužemberk

Anonimna prijava prevozov starejših
Komisiji za preprečevanje korupcije
Anonimnež se je pritožil na
Komisijo za preprečevanje
korupcije in prijavil izvajanje
prevozov za starejše. Komisiji
smo na navajanja in prijavo
poslali naslednji odgovor.
Občina Žužemberk ima slabe avtobusne povezave z Novim mestom in
Ljubljano, v času izrednih epidemioloških razmer jih zaradi omejitev sploh
ni bilo, zato je bila izražena želja, da bi
tudi Občina Žužemberk organizirala
brezplačen prevoz za starejše. Želja in
potreba je bila podprta tudi na predlog

članic in članov Občinskega sveta. V Občini Žužemberk je bilo od
okvirno 4.650 prebivalcev na dan
1. 1. 2020 po podatkih SURS 16,1
odstotka prebivalcev starejših od
65 let. Želimo biti prijazna občina
do naših občank ter občanov,
zato naredimo vse, da se zagotovi boljša kvaliteta bivanja, tudi z
brezplačnimi prevozi starejših in
invalidov, še zlasti v času omejitve gibanja in omejenega javnega prevoza zaradi epidemiološke
situacije.
Z namenom vzpostavite prevozov je bilo organiziranih več
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sestankov s pobudniki in aktualnimi izvajalci oziroma ponudniki,
kot so Prostofer, Zlata mreža itd.
Ugotovljeno je bilo, da bi bila
organizacija takega sistema prevozov za občino predraga glede
na dejstvo, da je ta oblika prevoza v drugih občinah naletela
na različen odziv. Aplikacija, ki jo
namreč za organizacijo prevozov
ponujajo ponudniki, bi občino v
povprečju stala okoli 500 evrov
mesečno, kar na letni ravni znese
okoli 6.000 evrov. Ker to za našo
občino predstavlja konkreten
strošek, smo se odločili za način,
ki bi bil najcenejši. V obdobju od
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1. 7. 2020 do 31. 3. 2021 (pregled računov
od 1. 8. 2020 do 1. 4. 2021) smo za gorivo vozila, ki prevaža starejše, porabili 410 evrov.
V kolikor bi imeli npr. ponudnika aplikacije
za organizacijo prevozov, bi v tem obdobju
samo za le-to, glede na predvidene fiksne
stroške, plačali 4.500 evrov, ki pa v tem primeru za občino pomenijo čisti prihranek.
Obstoječe organiziranje prevozov, ki jih
opravljajo člani občinskega sveta kot prostovoljci, pomeni tudi preizkusno obdobje,
ko se preverja, kakšne so dejanske potrebe
in koliko starejših občank in občanov ter
invalidov potrebuje tak prevoz. Pred začetkom izvajanja brezplačnih prevozov smo
preverili pravno podlago, ki občini dovoljuje izvajanje brezplačnih prevozov kot skrb
za starejše in invalide z najmanjšimi stroški.
Zakon o lokalni samoupravi v poglavju
III. naloge občine v šesti alineji 21. člena določa, da občina za potrebe svojih
prebivalcev pospešuje službe socialnega
skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno
varstvo otroka in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele. Statut Občine
Žužemberk med nalogami občine v šesti
alineji 2. odstavka 3. člena določa, da občina pospešuje službe socialnega skrbstva,
za predšolsko varstvo, osnovno varstvo
otroka in družine, za socialno ogrožene,
invalide in ostarele.
Prevozi v preizkusnem obdobju enega leta
se izvajajo s službenim vozilom občine v
skladu z 2. in 7. členom Pravilnika o pridobivanju, uporabi in vzdrževanju službenih
vozil Občine Žužemberk ter uporabi zasebnih vozil za službene potrebe v okviru nalog
občine. Prevoze izvajajo občinski svetniki
prostovoljci, ki so upravičeni do uporabe
službenega vozila občine.
Odločili smo se, da bo občina v preizkusnem obdobju prevoze organizirala z
uporabo službenega vozila, prevoze pa
bodo izvajali vozniki prostovoljci, člani
občinskega sveta. Tak način prevoza je v
skladu z opredeljenimi nalogami občine
v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu
Občine Žužemberk in uporabo službenega
vozila, določeno s Pravilnikom o pridobivanju, uporabi in vzdrževanju službenih vozil
Občine Žužemberk ter uporabi zasebnih vozil za službene potrebe. V zvezi z brezplačnimi prevozi za starejše se vodi dnevna
evidenca, kjer se v potnem nalogu beležijo
čas odhoda in prihoda, relacija, število

prevoženih kilometrov. Pred
izvajanjem prevoza upravičenec
– uporabnik podpiše izjavo, da se
vozi na lastno odgovornost. Prav
tako je izjavo o tem, da se vozi
na lastno odgovornost, podpisal
tudi voznik prostovoljec.
Občina Žužemberk od julija 2020
dalje izvaja brezplačne prevoze
za starejše. Prevoz lahko uporabijo starejši, ki zaradi oddaljenosti,

slabih prometnih povezav ali ker
nimajo avta, skoraj ne zapuščajo
doma. Starostnike želimo spodbuditi, naj ne čakajo na pomoč
drugih, če se po opravkih lahko
odpravijo sami. Prevoz se izvaja
na zdravstvene in zobozdravstvene preglede, na banko in pošto,
v trgovino, na krajevni urad ter
tudi na pogrebne svečanosti na
krajevnem pokopališču. Možen
je tudi prevoz na zdravstvene in
zobozdravstvene preglede, do
banke, pošte, trgovine, upravne
enote, sodišča, bolnišnice, geodetske uprave ipd. v Novem mestu, ter na zdravstvene preglede v
Ljubljani, specialistične preglede
v Ortopedski bolnišnici Valdoltra
in tudi na nujne preglede v druga središča. Parkirnino plača
uporabnik. Prevoz se izvaja vse
delovne dni. V nujnih primerih je
možen tudi ob sobotah, nedeljah
in praznikih, če je predhodno
naročen. Prevoze izvajajo občinski svetniki prostovoljci Franc
Štravs, Vinko Longar in Darko
Pucelj.
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V obdobju izvajanja prevozov
se je pokazalo da se je ta oblika
prevozov med občankami in
občani dobro in z navdušenjem
sprejeta. Dosedanje izkušnje
so jasno pokazale, da je taka
oblika prevozov za občino daleč
najugodnejša. Če so starejši in
invalidi prej imeli težave, kje
dobiti prevoznika, in so ga poleg
tega morali tudi plačati, odslej
teh skrbi nimajo več. Namesto
da bi vozilo stalo parkirano pred
občinsko stavbo, se ga uporablja za brezplačne prevoze starejših in invalidov. Kot občina
v prihodnosti razmišljamo, da
se bomo v primeru še večjih
potreb lahko odločili tudi za nakup posebnega vozila, ki bi ga
realizirali s pomočjo donatorjev
in prostovoljnimi prispevki občank in občanov, vendar vse z
namenom, da prihranimo javna
sredstva.
V letih 2014–2019 se je izvajal
projekt Oskrba s pitno vodo Suhe
krajine, v katerem je sodelovalo 5
občin, poleg žužemberške še občine Kočevje, Dolenjske Toplice,
Mirna Peč in Dobrepolje. Gradilo
se je vodovodno omrežje, katerega gradnja je bila zaključena
konec leta 2019. V projekt niso
bili vključeni sekundarni vodi na
območju naše občine, kjer občanke in občani še danes nimajo
dostopa do zdrave pitne vode
iz vodovoda. Takih občank in
občanov je 565 (občina ima cca
4.700 prebivalk in prebivalcev).
Prioriteta občine v mandatu
2018–2022 je dokončanje vodovoda in oskrba s pitno vodo iz
vodovoda za vse naše občanke in
občane. Za dosego tega cilja bo
pomemben vsak prihranjen evro
na drugih področjih in pri nalogah, ki jih izvaja občina v skladu
s svojimi pristojnostmi, tudi pri
brezplačnem prevozu starejših
in ranljivejših skupin občanov
Občine Žužemberk.
Občina Žužemberk
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Komu gredo v nos brezplačni prevozi za starejše
Tako kot na majski dež se človek počasi navadi na prijave in kazenske ovadbe, ki jim kar ni
videti konca. Anonimnež je župana in občino
zaradi brezplačnih prevozov za starejše prijavil Komisiji za preprečevanje korupcije. Le kaj
imajo ti prevozi s korupcijo? In kot da mu to
še ni bilo dovolj, je sledila še kazenska ovadba na policiji. Čeprav prevoze izvajamo trije
vozniki, se kazenska ovadba nanaša na točno
določeno osebo z imenom in priimkom.
Svojo »človeško« plat poskuša anonimnež v
ovadbi pokazati s predlogom, zakaj se ne bi
starejši namesto s službenim vozilom občine
raje vozili z avtobusom ali kombijem. Morda
si anonimnež želi, da bi kot voznik prostovoljec z avtobusom ali kombijem brezplačno
vozil starejše k zdravniku? Ne brezplačno.
Prevoz bi jim verjetno »mastno« zaračunal.

Ga moti to, da so uporabniki z
brezplačnimi prevozi zelo zadovoljni, da imajo skrb manj, ko morajo obiskati zdravnika, in da smo
vozniki, župan in občina deležni
njihovih pohval in zahval?

Ljudski pregovor pravi: »Za vsako
rit raste palica. In dlje ko raste, bolj
udari, kadar udari.« In prej ali slej bo
udarila tudi po anonimneževi riti.
Darko Pucelj, občinski svetnik

Ste starejša oseba in potrebujete brezplačen prevoz k zdravniku ali po drugih nujnih opravkih? Pokličite vse delovne dni
v tednu med 8:00 in 13:00 uro na Občino Žužemberk, telefonska številka 07 388 5180 in si najmanj dva dni pred dnem, ko
potrebujete prevoz, rezervirajte občinsko vozilo. Naši prijazni
vozniki prostovoljci Vas bodo pravočasno prišli iskat na dom
in Vas odpeljali na želeno lokacijo. Počakali bodo, da opravite
pregled pri zdravniku ali kakšen drug nujen opravek in Vas nato
pripeljali tudi domov.
župan Jože Papež

Župan sprejel Evo Mravljak
Župan Jože Papež je v petek, 4. junija 2021, v svojih prostorih
sprejel Evo Mravljak, ki je nedavno ob srečanju z županom izrazila
željo, da bi ga obiskala na občini. Župan je željo z veseljem uresničil in Evi, ki je občino obiskala skupaj z mamico Lidijo, razkazal
prostore.
Župan vabi vse, ki imajo podobno željo, da ga obiščejo na občini ali pa pride tudi sam na obisk na dom.
Občina Žužemberk

Dvaindvajseto strelsko tekmovanje za pokal župana
V soboto, 12. junija, se se člani območnega
združenja slovenskih časnikov Novo mesto
in simpatizerji že dvaindvajsetič podali
iz Žužemberka na Plešivico nad Dvorom.

Tam je potekalo tekmovanje v
streljanju z malokalibrsko puško,
dogodka pa se je udeležilo skoraj
50 pohodnikov in tekmovalcev.
Pohod se je, kot običajno pričel
pred žužemberškim gradom.
Udeležence je pot vodila preko
Zafare, Trebče vas, Sadinje vasi,
Mačkovca in Vinkovega Vrha
h konjerejski koči na Plešivici.
Skoraj 3 urno korakanje se je zaključilo s tekmovanjem v streljanju, na katerem so se – nekateri
novi, nekateri stari – tekmovalci
pomerili v treh kategorijah.
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Najbolj številčna je bila moška
kategorija, sledili pa sta ženska
in mladinska kategorija.
V mladinski kategoriji je bila najboljša Podkrižnik Eva, sledila pa
sta ji Jovanovič Bor in Bartolj Zara.
Najboljša ženska strelka je bila
Katarina Mavrič, druga Jolanda
Jarc, tretja pa Nina Jarc. Med
moškimi je bil najboljši Andrijanič
Jozo, ki je za nekaj točk ugnal
drugo uvrščenega Rajka Pečjaka
in tretjega Jožefa Jakliča.
Besedilo: Rok Zupančič
Foto: Vasilije Maraš

IZ NAŠE OBČINE

Četrti razpis za ureditev železarne na Dvoru
Ministrstvo za kulturo je ponovno objavilo težko pričakovan razpis za izvedbo
gradbeno-obrtniških in instalacijskih del
za obnovo, rekonstrukcijo in dograditev
Auerspergove železarne Dvor. Po večmesečnem prizadevanju Občine Žužemberk
je skoraj izgubljen projekt ponovno pristal
na portalu javnih naročil. V kolikor bo četrti poskus izbire izvajalca del uspel, lahko
pričakujemo postavitev temeljnega kamna
že ob letošnjem občinskem prazniku, otvoritev kompleksa pa naslednje leto.

V prvem razpisu so prejete ponudbe presegale zagotovljena finančna sredstva, zato je ministrstvo razpis
ponovilo. V drugi ponovitvi je tik pred zaključkom
razpisa zatajil državni portal za javna naročila. Zaradi
pritožbe potencialnega izvajalca so morali razpis spet
razveljaviti. V tretje so prejete ponudbe zopet presegale zagotovljena sredstva, zato je ministrstvo hotelo
projekt oklestiti. K sreči je županu Jožetu Papežu uspelo ohraniti obseg prvotno zastavljenega projekta in
pridobiti dodatna državna in evropska sredstva. Tako
je bil pred dnevi objavljen četrti razpis, na katerega
se lahko izvajalci prijavijo do 17. junija. Ob tem velja
velika zahvala tudi Iztoku Možetu z Dvora, ki aktivno
sodeluje z občino in pomaga, da se projekt nadaljuje.
Projekt bo prinesel velik turistični preboj ne le občine, temveč tudi širšega območja
Dolenjske. Obsegal bo stalno
razstavo o Naturi 2000, Krakovskem
gozdu, reki Krki ter železarstvu na
Dvoru in v okolici. Dolgoročni cilj
ministrstva je uvrstitev kompleksa
tako v šolske učbenike kot tudi na
svetovni turistični zemljevid. Poleg
muzeja bodo urejeni tudi turistična
informacijska točka, moderna multimedijska dvorana ter prostor za
manjši gostinski obrat. Restavriran
bo temelj nekdanjega plavža, nakazane bodo lokacije peči in vodnih
koles, ki so nekdaj poganjala obrat.
Sodobni pridih bosta dodala polnilnica električnih koles in avtomobilov ter prostor za tržnico.
Rok Zupančič

Sekundarni vodovod
Jeseni razpis za izgradnjo
novih vodov
V maju je bil v Stavči vasi zamenjan
približno stometrski odsek sekundarnega vodovoda. Cevovod je povzročal nesprejemljive vodne izgube, zato
je bila zamenjava nujna. Krajši odsek
sekundarnega vodovoda bo v kratkem zamenjan tudi v Dolnjem Kotu,
v kolikor bo dopuščal proračun, pa še
na kakšnem drugem odseku.

Izgradnja sekundarnega vodovoda je trenutno največja prioriteta
Občine Žužemberk. Le s sekundarnim vodom bo primarni vodovod lahko polno funkcionalen, a
za to bi potrebovali še skoraj pet
milijonov evrov. V začetku junija
je ravno v zvezi z vodooskrbo
Žužemberk obiskal minister za
okolje in prostor mag. Andrej
Vizjak. Po njegovih besedah bo
jeseni objavljen državni razpis za
izgradnjo in obnovo vodovodov,
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prednost pa bodo imeli projekti z
že pridobljenim gradbenim dovoljenjem. Občina je trenutno v fazi
pridobivanja gradbenega dovoljenja, zato se bomo na razpis lahko
prijavili takoj, ko bo na voljo. Po
najboljših močeh si prizadevamo,
da bi zgodbo z vodooskrbo čimprej zaključili in tako vsem prebivalcem zagotovili ustavno pravico
– dostop do pitne vode.
Rok Zupančič
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Gostovanje slovenske olimpijske bakle
Zadnji majski dan je v
Žužemberku gostovala slovenska
olimpijska bakla, ki po Sloveniji
potuje že od 22. aprila. Cilj projekta je vključiti čim več mladih
športnikov, vrhunskih športnic
in športnih navdušencev kot
nosilce plamenice, zato bo dva
meseca potovala po vseh občinah Slovenije, kjer jo bodo nosili
lokalni športniki in športnice.
Baklo so sprejeli učenci in učenke Osnovne
šole Žužemberk, ki so jo preko Zafare,
Trebče vas, Sadinje vasi in Mačkovca ponesli do Podružnične šole Dvor. Tam so
jo sprejeli člani Športnega društva Fužina
Dvor in jo na Jami predali članom športnega društva Stavča vas. Tu so jo ob spremljavi bučne množice in harmonike prevzeli
člani Odbojkarskega kluba Žužemberk. Ti
so jo v Dolgi vasi predali članom športnega

društva Loka, na žužemberškem mostu pa so jo prevzeli
upokojenci Šole zdravja in jo
ob spremstvu ambasadorja
Marcela Rodmana ponesli na
Loko, kjer je sledila osrednja
slovesnost. Zbrane so pozdravili
predstavniki Olimpijskega komiteja in župan Jože Papež. Po
spominskem fotografiranju smo
organizatorjem projekta zaželeli
srečno pot in se razšli.
Prav prijetno se počuti bakla,
ko jo ves dan božajo tako sonce
kot ljubeznivi gostitelji! Danes
se je plamenica iz bukovega lesa
in recikliranega jekla Skupine
SIJ znova mudila na Dolenjskem,
obredla je kar štiri občine. …
Bakla se kar nekako ni znala ločiti od Krke, saj je bil tudi cilj zadnje
ponedeljkove etape neposredno
ob drugi najdaljši povsem slovenski reki. V Žužemberku jo je
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sicer župan Jože Papež sprejel pri
osnovni šoli, od tam pa so jo mladi s številnimi predajami ponesli
mimo hiše Leona Štuklja vse do
vasi Dvor in nazaj, kar je zneslo
skoraj deset kilometrov. Pot
bakle se je končala na čudovitem
večnamenskem prostoru za rekreacijo in druženje ob Krki pod
gradom Žužemberk, kjer je župan
Papež olimpijca Rodmana presenetil z darilom, občinsko zastavo.
Žužemberk je namreč edina slovenska občina, ki ima v grbu risa,
in prav ta divja mačka je simbol
slovenskih hokejistov, tako da je
bil današnji spremljevalec bakle
Marcel Rodman, sicer novopečeni trener hokejistov v Beljaku,
še toliko bolj navdušen nad
ponedeljkovim pohajkovanjem
po Dolenjski (Baklopis, https://
bakla.olympic.si/novica/88).
Tekst in foto: Aleš Fevžar
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Pogodbe podpisane, gradnja se začenja
Konec maja je župan Jože Papež z direktorjem družbe ELTIM iz Gabrovčca podpisal
tri pogodbe, in sicer za rekonstrukcijo cest
Srednji Lipovec–Podlipa in Zafara–Trebča
vas ter za rekonstrukcijo križišča na cesti
Dvor–Brezova Reber.

Podpis pogodbe

znaša 651.362 evrov oziroma z davkom 794.663 evrov.
Dela se začnejo v začetku junija in bodo končana v treh
mesecih.
Od vode zdrta cesta in kotanje na njej ne bodo več
povzročale poškodb na vozilih.

Projektantska ocena del je bila 2,4 milijona evrov.
Občina je objavila javne razpise in najcenejše so bile
ponudbe podjetja ELTIM. Pogodbena vrednost za ureditev križišča in tras v dolžini dobrih štirih kilometrov

Cesta Trebča vas–Zafara bo končno asfaltirana in
ob večjih nalivih ne bo več skoraj neprevozna. Cesta
Srednji Lipovec–Podlipa je po več kot štiridesetih letih
zaradi težkih kamionov, ki po njej prevažajo hlodovino,
tako poškodovana, da sta zaradi večje prometne varnosti nujni rekonstrukcija in razširitev cestišča.
Tekst in foto: Darko Pucelj

Najugodnejši ponudnik izbran
Na javnem razpisu za izgradnjo
cestnih odsekov Srednji Lipovec–
Podlipa in Zafara–Trebča vas ter
rekonstrukcijo križišča na cesti Dvor–
Brezova reber je bilo kot najugodnejši izvajalec izbrano podjetje Eltim.
Darko Perko, lastnik in direktor podjetja, je tako 24. maja 2021 z Občino
Žužemberk podpisal pogodbo o rekonstrukciji cest. Z oddano ponudbo,
ki je bila za občinski proračun veliko
ugodnejša od drugih, je razburkal občinsko javnost, saj je bila cena trikrat
nižja od projektantske ocene.

delo podjetja in za zadovoljstvo delavcev zagotoviti ustrezno količino dela ter
tako poskrbeti za sedemdeset družin.
Delajo v nekaj občinah, večinoma pa za
zasebne naročnike. Naročniki so s podjetjem zadovoljni, saj je delo opravljeno
kvalitetno ter v skladu s sklenjenimi
dogovori in roki.

Podjetje, ki deluje od leta 2006, počasi, a vztrajno raste. Začetno dejavnost, ki je obsegala le vzdrževanje
in montažo elektroinstalacij, je zaradi neizprosnega
trga v letu 2012 razširilo tudi na gradbena dela, saj
je le tako lahko bilo konkurenčno na trgu. Danes ima
podjetje sedemdeset zaposlenih, kar Darko Perko razume kot veliko odgovornost, saj je treba za uspešno

Eltim je konec leta 2019 konkuriral na
razpisu za vzdrževanje javne razsvetljave
v naši občini in posel tudi dobil. Občina
je s sklenitvijo te pogodbe prihranila
zajeten znesek denarja. Poleg tega je
veliko nižja cena omogočila postavitev
javne razsvetljave v več naseljih. V preteklem letu je tako
javno razsvetljavo dobilo še sedem vasi.
Ker pa se Eltim ukvarja tudi z gradbeništvom, je podjetje
kandidiralo na že omenjenem razpisu in s konkurenčno
ponudbo posel tudi dobilo. Delo bodo izvajali skupaj z lokalnim izvajalcem Gostgrad gradnje, ki v tem poslu nastopa kot podizvajalec.
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Veliko vprašanj se je pojavilo, kako je sploh
mogoče, da je nekdo sposoben izvesti dela
za toliko nižjo ceno. Pa je odgovor po mnenju
Darka Perka čisto preprost. Prakse, ki smo
jim v Sloveniji velikokrat priča, so za državljane zelo drage. Ena takih je bila tudi priprava
in ocena tega projekta.
Po skrbnem pregledu terena ter večkratnem
preračunu cen materialov in stroškov je
Perko s sodelavci prišel do ponudbe, ki je bila
najugodnejša, mnogo nižja od projektantske,
in zato tudi izbrana. Zagotavlja, da bodo dela
izvedena kvalitetno, skladno z dogovorjenimi
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normami in roki, brez dodatnih
aneksov in stroškov. Kot direktor
podjetja, ki želi svojemu podjetju
in v njem zaposlenim zagotoviti
prosperiteto, si ne more privoščiti
odstopanj od dogovorjenih zavez,
saj bi to vplivalo na ugled in reference podjetja.

zelo načeta, je sedaj asfaltirana.
Investitorja izgradnje sta bila podjetje Logo in občina v razmerju 80
: 20. Večinski investitor je z delom
izvajalca več kot zadovoljen.
Odsek ceste je bil skladno s postavljenimi pogodbenimi določili
narejen v dveh tednih.

Ena izmed referenc podjetja Eltim
v naši občini je že dokončana cesta
iz vasi Podgozd k reki Krki. Pot, ki
je bila vse do lani makadamska
ter kot vse take po močnem nalivu

Samo želimo si lahko, da bi bilo
več podjetij, kakršno je Eltim, saj
bi občina na ta način lahko izboljšala več svoje infrastrukture.
Vesna Može

Otvoritev ceste na Podgozdu
Lansko jesen rekonstruirana cesta proti mali hidroelektrarni na
Podgozdu je končno dočakala otvoritev. Otvoritvena slovesnost, ki je bila
zaradi epidemije načrtovana nekoliko
kasneje, je v ožjem krogu občinske
uprave, gostov in vaščanov potekala
9. junija 2021.
Rekonstrukcija ceste je bila sprva
načrtovana samo z nasutjem drobljenega asfalta, a se je v zadnjem
hipu javil Jože Kikelj, lastnik nove
hidroelektrarne
na
Podgozdu, in ponudil
sofinanciranje. Kot je v
nagovoru dejal župan
Jože Papež, je za njegovo dejanje neizmerno
hvaležen in vesel, da ga
obkrožajo tako dobri
ljudje. Besede zahvale
so gospoda Kiklja vidno
ganile, saj takšnega
dogodka ni pričakoval.
»Sponzoriral sem že
veliko več, kot je ta kos

asfalta, a takšne hvaležnosti nisem bil deležen nikjer,« je dodal.
V zahvalo je dobil tudi torto.
Otvoritve sta se udeležila poslanka Anjah Bah Žibert in poslanec
Blaž Pavlin, ki sta v nagovoru
poudarila, da naj nas nove ceste
povezujejo in ne delijo. Novo
pridobitev je blagoslovil dekan
Franc Vidmar. Otvoritveni program je povezovala Teja Štravs,
za glasbeni vložek sta poskrbela
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Sanja Štravs in Alen Kunšek. Po
uradnem delu sta sledili pogostitev in prijetno druženje prisotnih.
Pogostitev so s svojimi prekrasnimi sladicami obogatile članice
Društva kmečkih žena, za pomoč
pri organizaciji dogodka pa ima
velike zasluge tudi vaščanka
Nataša Zupančič, za kar se ji iskreno zahvaljujemo.
Rok Zupančič
Foto: Vesna Može
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Dela na cesti skozi Dvor lepo napredujejo
Čeprav je praktično ves maj padal dež, to ni bila ovira za
izvajalca, ki opravlja rekonstrukcijo državne ceste skozi
Dvor. Šele sedaj, ob gradnji, se je pokazalo, kako je bil
ta del ceste nujno potreben obnove. Asfalt je bil že tako
dotrajan, da bi mu le še težko rekli asfalt – zaplata pri
zaplati, same udrtine na cestišču. Vozniki so morali voziti
zelo previdno in počasi, da niso poškodovali svojih jeklenih konjičkov.
Na gradbišču so na polovici cestišča razen asfaltne prevleke večinoma zaključena vsa dela, konec maja pa so že
stekla tudi dela na drugi polovici. Promet poteka brez
večjih zastojev in dolgega čakanja pred semaforjem. Kot
vse kaže, bodo dela na veselje vseh nas zaključena v predvidenem roku.
Tekst in foto: Darko Pucelj

Zlonamerne govorice in laži o sežigalnici v Kleku
Po obisku ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka v Občini
Žužemberk so se pojavile zlonamerne govorice o vzpostavitvi sežigalnice odpadkov v Občini Žužemberk.

Namen takšnega početja posameznikov je zgolj zavajanje, ki
ga zavračamo kot nedopustno.
Glede na prostorske možnosti,
ki jih imamo v občini, smo se z

ministrom pogovarjali o predelavi gradbenih materialov, ki bi
jih bilo mogoče ponovno uporabiti pri gradnji.
Občina Žužemberk

Voščilo Anje Bah Žibert, poslanke v Državnem zboru
Hrepenenje naših si bila rodov.
Sta narod moj povezali želja in pogum.
Zdaj si tu. Moja, naša domovina Slovenija.
Ponosno praznujmo njenih 30 let!

Voščilo Jožeta Papeža, župana Občine Žužemberk
Slovenijo imamo radi, to je bistvo, ki nas navdihuje.
Ponosni smo na vse, kar smo dosegli, in z najboljšimi željami
zremo v jutrišnji dan, ki naj bo lepši od današnjega.
Vse najboljše Slovenija, vse najboljše, občanke in občani!
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Prikazovalnik »Vi vozite« za večjo
prometno varnost
Občina Žužemberk
je z uspešnim kandidiranjem na razpisu
podjetja Sipronika in
Zavarovalnice Triglav
pridobila 60-odstotno
sofinanciranje prikazovalnika hitrosti »Vi
vozite«.
V naslednjem letu bo nameščen
na Baragovi cesti v Žužemberku,
nato pa ga bomo prestavljali po
drugih kritičnih cestnih odsekih.
Namen projekta sofinanciranja
prikazovalnikov je osveščati voznike in umirjati promet v bližini
šol, vrtcev, na šolskih poteh ter
tako prispevati k večji varnosti
v prometu. Študije kažejo, da

imajo prikazovalniki opazen
psihološki učinek. Prispevajo k
zmanjšanju povprečne hitrosti
in k precejšnjemu zmanjšanju
števila prehitrih voznikov. Hkrati
omogočajo štetje prometa in
spremljanje navad voznikov, kar
je podlaga za nadaljnje študije
prometne varnosti.
V okviru projekta je bil v avli
Osnovne šole Žužemberk nameščen tudi zaslon, ki v realnem
času prikazuje podatke s prikazovalnika »Vi vozite«. Tako lahko
učenci in zaposleni spremljajo
navade voznikov in se ozaveščajo o spoštovanju omejitev
hitrosti.
Rok Zupančič

Predlog za gasilski dom v Kleku gasilci zavrnili
Občina Žužemberk je
organizirala kar tri sestanke
o gradnji gasilskega doma
v Kleku. Prvi sestanek je
potekal 10. marca letos.
Prisotni so bili seznanjeni z
deli in porabljenimi sredstvi
za izdelavo prostorskega
akta in dokumentacijo za
pridobitev gradbenega
dovoljenja za infrastrukturo
in gradnjo regionalnega
gasilskega centra. Prostorski
akt je izdelalo podjetje Topos
iz Novega mesta. Akt je bil
sprejet oktobra 2016.

Prostorski akt se nanaša na 7,5
hektara veliko območje, ki je
namenjeno gradnji nestanovanjskih stavb s spremljajočimi
ureditvami znotraj gradbenih
parcel (parkirišča, manipulacija, zelenice), ureditvi zelenih
površin (obstoječe brežine ob
cesti, zelena bariera med območjem okoljske infrastrukture in
ostalim območjem ter sanacija
teras opuščenega kamnoloma).
Z OPPN se načrtovane tudi
zunanje prostorske ureditve
za nemoteno izvedbo in rabo
načrtovanih stavb in spremljajočih prometnih ureditev
ter komunalne in energetske
infrastrukture.
V letu 2019 je bilo pridobljeno
gradbeno dovoljenje za gradnjo
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in opremljanje cestne in komunalne infrastrukture za celotno
območje. Projekt je izdelalo
projektantsko podjetje Topos
iz Novega mesta, obsega pa
ureditev cestne infrastrukture z
glavno dostopno cesto v dolžini
160 metrov in prečno povezovalno cesto v dolžini 130 metrov.
Na ureditvenem območju je
predvidenih 64 parkirnih mest
za osebna vozila in 14 mest za
kombinirana vozila.
Podjetje Tiurb iz Maribora je
izdelalo projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega
dovoljenja za Gasilski regijski
center Žužemberk, na podlagi
česar je bilo avgusta 2020 pridobljeno gradbeno dovoljenje.

IZ NAŠE OBČINE
Načrtovana investicija naj bi se pričela
izvajati še letos.
Vsa doslej porabljena sredstva za dokumentacijo in nakup zemljišč so znašala
slabih 289.000 evrov. Za izvedbo del po
gradbenem dovoljenju za opremljanje cestne in komunalne infrastrukture za celotno območje z vključeno ureditvijo platoja
bo občina potrebovala 914.437,18 evra.
Drugi sestanek je potekal 14. aprila. Na njem
sta bili ponovno predstavljena problematika

in zastavljeno vprašanje Gasilskemu društvu Žužemberk, ali bi
želelo v coni Klek zgraditi svoj gasilski dom. Na sestanku so oporekali postavitvi gasilskega doma v
Kleku, vendar so se vsi udeleženci
dogovorili še za en, tretji sestanek, ki je potekal 28. aprila. Gasilsko društvo Žužemberk je podalo
svojo odločitev, da ne želi graditi
gasilskega doma v coni Klek.

Župan Jože Papež bo spoštoval
odločitev društva, vendar bodo zaradi nje potrebne spremembe prostorskega akta in že pridobljenih
gradbenih dovoljenj, kar pomeni,
da bo treba v proračunu občine za
to zagotoviti dodatna sredstva.
Regijski center ostaja v coni
Klek, izgradnja je načrtovana za
letos.
Manica France Klemenčič

AJDOVEC

Javna razsvetljava po novem tudi
na Žvajdrgi
»V slogi je moč,« je
rek, ki še kako velja
za krajane Srednjega
Lipovca in Žvajdrge, ki
so se, ko se je pojavila
priložnost, da dobijo
javno razsvetljavo, združili in v pičlih treh dneh
izkopali jarek in vanj
položili električni kabel.
Za ta uspeh se še posebno zahvaljujejo bagristoma Klemnu
Papežu in Gregu Skubetu, brez
katerih bi to težko naredili.
Zahvaljujejo se tudi županu
Jožetu Papežu, ki jim je prisluhnil
in jim pomagal pri izvedbi projekta. Posebna zahvala gre tudi
najnovejšemu vaščanu Janiju
Kranjcu, ki je s svojo pozitivno
energijo poganjal izvedbo projekta. Predvsem pa so zaslužni
vsi, ki so sodelovali in vložili svoj
čas in trud, zato da se lahko krajani in vsi drugi varno vozijo in
sprehajajo po osvetljeni cesti.
Tekst: Ana Može
Foto: Vinko Longar
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Prvaki Dolenjske, Bele krajine in Posavja
Mlade podeželanke in podeželani svoje znanje vsako leto
krepimo in izkazujemo na kvizu
»Mladi in kmetijstvo«. Zadnji dve
leti smo regijski kviz organizirali
pri nas v Suhi krajini, izvedbo
letošnjega kviza pa so otežile
neugodne, vsem dobro poznane
korona razmere.
Kljub temu se nismo predali, ampak smo
si zadali nov izziv in ga tudi uspešno izpeljali. V petek, 14. maja 2021, je tako potekal
prvi spletni razširjeni regijski kviz »Mladi
in kmetijstvo«, ki sta ga v sodelovanju s
KGZ Novo mesto organizirali društvi DPM
Brežice in DPM Suha krajina.
Zakaj razširjeni? Tokrat je hkrati potekal
regijski kviz za Dolenjsko, Belo krajino in
Posavje. Pomerilo se je šest ekip, dve ekipi
DPM Brežice, ekipa DPM Mirna Peč, ekipa
DPM Metlika, ekipa DPM Krško in domača
ekipa DPM Suha krajina. Suhokranjske
barve so zastopali Teja Skube, Tilen
Gnidovec in Vesna Zarabec.
Ker je kviz potekal preko spleta, so lahko
tekmovalne ekipe svoje znanje izkazovale kar v udobju domačega kavča. Na
vprašanja so odgovarjale v treh krogih,
zajemala pa so tri teme: razvoj lisaste
pasme govedi v Sloveniji, biodiverziteta
in zadružništvo.
Člani in članice naše ekipe so bili zelo
uspešni že v prvih dveh krogih, v zadnjem
pa so še potrdili svoje odlično znanje in

Teja, Vesna in Tilen so v soboto, 19. 6. 2021, na Ptuju
odlično zastopali barve Društva podeželske mladine Suha
krajina. Postali so državni prvaki kviza: Mladi in kmetijstvo.

Čestitamo!
osvojili prvo mesto. Tako so si
priborili naziv prvaka Dolenjske,
Bele krajine in Posavja ter se kot
predstavniki Dolenjske uvrstili
na državni kviz »Mladi in kmetijstvo« 19. junija 2021 na Ptuju.

Do takrat naša ekipa ostaja
drzna, ponosna in marljiva.
Kako se je odrezala na državnem
kvizu, pa izveste v naslednji številki Suhokranjskih poti. 😊
Urška Skube

Mladi člani in članice RK
Teden Rdečega križa smo
na Podružnični šoli Ajdovec
letos obeležili tako, da smo
prvošolce in prvošolke sprejeli med mlade člane.

Pridno smo zbirali živila v
okviru dobrodelne akcije
»Košarica« in na obisk povabili člana civilne zaščite Natašo
in Janeza Kranjca, ki sta v občini Žužemberk na področju
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civilne zaščite orala ledino.
Povedala sta nam, da se z drugimi člani pridno udeležujejo
raznih tekmovanj, kjer urijo
veščine hitre pomoči ob različnih nesrečah.

AJDOVEC
Svoje bogato znanje sta pokazala
tudi našim učencem. S seboj sta prinesla veliko opreme (lutko, povoje,
defibrilator itd.). Učencem sta povedala veliko nasvetov, kako ravnati v
trenutku nesreče. Vsak je lahko na
lutki poskusil, kako oživljati človeka
in dojenčka. Učenci in učenke so bili
nad prikazanim znanjem navdušeni, postavljali so vprašanja in prav
gotovo bodo nekaj znanj ohranili
in jih v primeru nesreče uporabili.
Ves čas dejavnosti smo upoštevali
priporočila NIJZ v času epidemije.
Kranjčevim staršem se za sodelovanje in pomoč najlepše zahvaljujemo, želimo jim veliko zdravja in pozitivne energije pri prostovoljnem
delu še vnaprej. Hvala!
Učiteljica Milena Legan

Intervju

Urška Skube
Draga Urška, poznamo te kot
zagrizeno, pozitivno in nadobudno predsednico Društva
podeželske mladine Suha krajina.
Društvo je s teboj na čelu zelo
prisotno tako v našem kraju kot
tudi širše.

sem srednjo farmacevtsko šolo
in trenutno zaključujem študij
kemijske tehnologije v Ljubljani.
Rekla bi, da sem preprosta
in skromna, a hkrati izredno
zahtevna. Zelo me veseli delo z
mladimi in otroki. Navdušujeta
me njihova igrivost in želja po
odkrivanju novega.

Tako kot društvo pa si tudi ti vidna
predstavnica mlade generacije nevladnic.
Vem, da te krajani kar dobro poznajo, sem
pa vseeno vesela, da si sprejela, da odgovoriš na nekaj vprašanj še za domači časopis.

Trenutno poleg udejstvovanja na
lokalnem področju aktivno sodelujem tudi pri Zvezi slovenske
podeželske mladine, kjer vodim
področje mladinskega dela in
neformalnega izobraževanja, kot
trenerka in facilitatorka različnih
aktivnosti za mlade pa delujem
pri Mladinskem svetu Slovenije.
Poleg tega svoje kemijske veščine in znanja izpopolnjujem na
Kemijskem inštitutu.

Se nam lahko za začetek na kratko
predstaviš?
Uradno sem sicer Urša, a me večina pozna
in kliče kar Urška. Prihajam iz Ajdovca,
nekateri bi rekli iz krajev, kjer imamo
optiko, nimamo pa vodovoda. Končala
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V prostem času mi sprostitev
predstavljata tek in glasba, ne
smem pa pozabiti na druženje s
prijatelji, za katero kljub včasih
zelo natrpanemu urniku vedno
najdem čas, voljo in energijo.
Odločila si se za študij kemijske
tehnologije. Bi ta študij izbrala
še enkrat?
Študij kemijske tehnologije ni
bil nikoli moja prva izbira. Splet
okoliščin je pripeljal do tega,
da sem se morala sprijazniti z
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vsega napredka, veselja in zadovoljstva, ki mi ga skupnost, v
kateri delujem, vrača in izkazuje.
To na koncu pretehta vso nejevoljo in vse neuspehe, ki mi kradejo jekleno voljo in motivacijo.

izobraževanjem v tej smeri. Če bi lahko
ponovno izbirala, bi bila moja prva izbira
še vedno biokemija.
Se pa osvajanje znanj nikoli ne omejuje
le na izbrano poklicno oziroma študijsko
smer. Okolje nam nudi res veliko priložnosti za to, le videti jih moramo.
Te »poklic« predsednice društva
dopolnjuje pri študiju oz. tvojem bodočem
poklicu?
Kaj pa vem, vloge predsednice res ne jemljem kot poklic. Poklic te nekako omejuje, izuči in vzgoji za opravljanje določenih
dejavnosti. Vloga predsednice društva pa
ti pušča proste roke. Udejstvuješ se lahko
na najrazličnejših področjih in v najrazličnejših dejavnostih. Na prvo žogo bi rekla,
da me ta vloga nikakor ne dopolnjuje
pri bodočem poklicu, pa vendar gotovo
me. Morda ne ravno na področju kemije,
gotovo pa kje drugje.

želenih in zate pomembnih vsebin in tematik v lokalnem okolju,
kar od tebe zahteva hkrati veliko
večji angažma ter več dela in
vložene energije. Kako pa se v
vlogi izkažeš in ali vse »atribute«
izkoristiš, pa je odvisno od tebe.
Pride kdaj čas, ko bi najraje
postavila vse v kot? Od kod
črpaš motivacijo, da še vedno
tako predano in zrelo stopaš
po poti, saj vemo, da ni vedno
lahko?
Seveda se najdejo takšni trenutki, morda pogosteje, kot
bi si kdo mislil, ampak mislim,
da glavna motivacija pride iz

Kakšna je zate dobra predsednica
društva? Bi rekla, da je ta naziv bolj čast
ali pomeni še več dela in več angažmaja?
Dobra predsednica je prav gotovo karizmatična, kar pomeni, da zna biti odločna
ter empatična sogovornica in komunikatorka, nepopustljiva motivatorka, ki ima
močno voljo in željo po soustvarjanju okolja in družbe. Vsekakor mora vsaka dobra
predsednica znati priznati napake, se za
njih opravičiti ter se iz njih učiti. Ne sme pa
se ustrašiti porazov, kajti tudi porazi so del
uspeha.
Nekaterim prav gotovo pomeni bolj čast,
sama pa se nagibam k temu, da ti vloga dopušča veliko več možnosti za spodbujanje
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Rekla bi, da imaš že kar nekaj
izkušenj, tako vodstvenih
kot z delom z mladimi. Kaj bi
svetovala mlajši generaciji, ki
se še odloča za pot oziroma za
sodelovanje v društvih?
Vsekakor bi rekla, naj se vključujejo v društva in organizacije. Naj
bodo aktivni, naj poskušajo in
preizkušajo neznane stvari. Naj
iščejo izzive. Naj se družijo, kajti
druženje je sodelovanje in timsko delo, je učenje, je nabiranje
novih izkušenj in poznanstev, je
krepitev strpnosti in solidarnosti, je potovanje, je petje in ples,
je pometanje cerkvenega dvorišča skupaj s vaščani … Druženje
je življenje. In društva, združenja
in organizacije nam prav gotovo
zagotavljajo in nudijo mnogo
možnosti za to, ne le na lokalni,
ampak tudi na državni in mednarodni ravni.
Kako ste se v društvu spopadali
z epidemijo? Ste delali načrte

IZ NAŠE OBČINE
Kot sem že povedala, res aktivno sodelujem pri ZSPM in MSS.
Poleg tega sooblikujem oratorij
v domači ajdovški župniji ter
Mavrične počitnice, ki jih izvajajmo z Društvom prijateljev otrok
Mavrica. Pa še kaj bi se našlo …

za prihodnost? Ste lahko uresničili že
sprejete?
Epidemija je močno vplivala na delovanje
društva. Ravno ko smo medse sprejeli precej novih in mladih obrazov, so se naše aktivnosti prekinile oziroma smo jih morali
izvajati drugače. Večina načrtov in želja za
delovanje je padla v vodo. Del aktivnosti
se je sicer preselil na splet, vendar nobena
spletna aktivnost ali druženje ne moreta
nadomestiti fizičnega stika in noben za
masko skrit nasmešek ni enak nasmešku
v živo, ki smo ga vajeni.
Si predsednica DPMSH, kje se še aktivno
udejstvuješ?

In tako si bila izbrana za naziv
navdihujoča oseba Rural Youth
Europe 2020. Kako je potekal
izbor?
Joj, ti nazivi! Kovanja v zvezde
res ne maram … Zdi se mi, da
mora vsak biti to, kar največ
lahko je. Od nas pa je odvisno,
ali samo bomo ali bomo največ.
Sama želim biti najboljša različica sebe in za to res ne potrebujem hvale in naziva.
Naziv sicer uradno še ni podeljen,
so me pa člani ekipe pri ZSPM
res prijavili na poziv za podelitev
naziva. Strokovna komisija je
pregledala prejete nominacije
in na koncu izbrala tri finaliste
ter jih dala na javno spletno
glasovanje. Podeljenim točkam

komisije bodo sedaj prišteli
točke glasovanja in razglasili
zmagovalca ali zmagovalko.
Nam za konec zaupaš še načrte
za prihodnost?
No, rekla bi, da se moji načrti
za prihodnost spreminjajo kar
iz dneva v dan. Vsekakor je pomembnejša stvar trenutno hkrati uspešen zaključek in pričetek
nadaljevanja študija. Nadaljnje
uspešno usklajevanje formalnih in neformalnih aktivnosti z
osebnim življenjem pa gotovo
tudi ne bo odveč.
V prihodnosti pa si res želim
otrokom in mladim predajati
svoje znanje in izkušnje. Ali bo
to v obliki poučevanja ali kako
drugače, še ne vem. Bom videla,
kaj bo prinesel čas.
Urška, hvala za pogovor in le
tako uspešno še naprej.
Tjaša Primc

DVOR

Delovna akcija na Svetem Petru
Konec maja, velikega travna,
smo prijatelji našega Svetega
Petra spet prijeli za kosilnice in
pokosili travo na zelenici nad
zavetiščem.
Delovna akcija je bila vsestranska. Vsi, ki
nismo v najboljših odnosih z brnečimi in
tresočimi laksaricami, smo zlagali drva,
pospravljali zavetišče in paviljon, v katerem je ognjišče. Tudi kosce smo rešili
pred velikimi kamni, skritimi v gosti travi.
Ker nas je leto 2021 vse zelo zaznamovalo
z virusom korona, smo se na akciji vedli
temu primerno. Razkuževali smo dušo in
telo. Kjer je bilo mogoče, smo vzdrževali
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varnostno razdaljo, in opozarjali drug
drugega na morebitne nevarnosti. Kač
še ni bilo, naši glasovi pa so odgnali vso
morda neprevidno divjad. V duhu virusa
kovid-19 so kosci na obrazih nosili zaščitne maske. Po opravljeni košnji pa so
se preoblekli v druga oblačila, ki so jih
med košnjo razkuževali na toplem soncu.
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Trava je pokošena in drva so
lepo zložena v drvarnici. Jaz,
ki sem malo skladatelja, sem
skladal drva. Še zdaj me boli
križ in me spominja na dobro
opravljeno delo. Ko bo naslednja akcija, spet pridem.
Zagotovo!

Sveti Peter je naš vir zdravja
in dobre kondicije, zato se je
vredno potruditi in ohraniti vrh
hriba v lepem in dobrem stanju, da se lahko vsako nedeljo
spet in spet vračamo v objem
narave.
Tekst in foto: Miran iz Boršta

Okusimo Dolenjsko
Na spletu smo lahko v aprilu
in maju vsak torek spremljali
tedenske videe in sodelovali v
kulinarični nagradi igri Kuharski
izziv.
Videi so bili toliko bolj zanimivi in privlačni, ker je med odličnimi kuharskimi
mojstri sodeloval tudi sadinjski mojster
Jan Novak z Domačije Novak. Našemu
kuharju so se ob bok postavili še kuharji Oštarije Herbelier, Gostilne Repovž,
Restavracije Grad Otočec, Gostilne
Vovko, Hiše Fink ter Dobrote Dolenjske.
Promocijske aktivnosti s področja
gastronomije se izvajajo v okviru projekta

Evropska kulinarična regija 2021,
s katerim se Slovenija predstavlja kot prečudovita kulinarična
destinacija. Da pa v vodilni
destinaciji Dolenjska poteka
vse tekoče, za razvoj in promocijo skrbi Razvojni center Novo
mesto.
Tako so v uvodu v letošnje
kulinarične dogodke v nizu
kuharskih prispevkov priznani
dolenjski kuharski mojstri in
mojstrice predstavljali, kako
pripraviti preproste, pristne
dolenjske jedi, obogatene z njihovo kulinarično noto.
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Vendar ne kuhajo le kuharski
mojstri. K sodelovanju smo vabljeni prav vsi, ki spremljamo
VisitDolenjska na družbenih
omrežjih Facebook in Youtube
ter spletno stran www.visitdolenjska.eu. V sodelovanju
z gostinci je RIC pripravil tedenske nagradne igre v obliki
kuharskega izziva.
Upam, da v tem prijetnem izzivu uživate in sodelujete tudi
vi. Svoje mojstrovine pa lahko
delite tudi z nami v naslednjih
Suhokranjskih poteh.
Tjaša Primc

DVOR

Dvorske pionirke ponovno visoko
V soboto, 5. junija 2021, je v Celju potekalo
državno mladinsko gasilsko tekmovanje, na
katerem so svoje znanje pokazale tudi pionirke PGD Dvor. Z najboljšimi enotami pionirk
v državi so se pomerile v treh vajah. Kljub
manjši napaki pri vaji z vedrovko so ostale
zbrane in v nadaljevanju vajo razvrščanja opravile suvereno in brez spodrsljajev. Sledila
je še zadnja vaja, štafeta z ovirami. Tudi tu so
celotnih 400 metrov pretekle brez napak ter
pravilno premagale vse ovire na progi.
Seštevek točk vseh treh vaj jih je v konkurenci
26 enot popeljal do odličnega petega mesta,
ki verjetno predstavlja celo najboljšo uvrstitev mladinskih tekmovalnih enot PGD Dvor
na takšnih državnih tekmovanjih. Pionirke
so s tem dokazale, da je tudi z le tremi tedni
doslednega urjenja in upoštevanja navodil mentorjev mogoče priti do odličnega
rezultata.
Luka Legan in Petra Bradač,
mentorja, PGD Dvor

Raziskovanje hidrotermalnih virov v Mačkovcu
Na pobudo Razvojnega centra Novo
mesto in izraženega interesa Občine
Žužemberk je v soboto, 17. aprila 2021,
v Suho krajino prišla geologinja dr. Nina
Rman, da bi preučila morebitni pojav
termalne vode v Mačkovcu pri Dvoru.
Pri pregledu na terenu so se ji pridružili
podžupan Rok Zupančič, predstavnika
Razvojnega centra Novo mesto Vinko
Longar in Vane Urh, Andrej Hudoklin z
Zavoda za varstvo narave Novo mesto,

domačina jamarja Darko Hribar in
Frenk Jenkole ter Iztok Može.
V Mačkovcu se nahaja jama, iz
katere piha nadpovprečno topel
zrak (okrog 14 stopinj), skoraj štiri
stopinje toplejši od običajnega.
Geologinja je z geotermalno kamero najprej analizirala vhod v jamo,
nato pa so se odpravili še v dolino,
na levi breg reke Krke nasproti
stavškega Brega, kjer je preučila še

temperaturo in prevodnost izvirov.
Za zdaj večjih raziskav še ne bo, v
prihodnosti pa bi bila možna investicija v izkoriščanje hidrotermalnih
virov v naši občini.
Zahvaljujemo se Razvojnemu
centru Novo mesto, kjer so nam
omogočili kontakt z dr. Nino Rman,
in pa seveda tudi sami geologinji, ki
je na sicer prosto soboto prišla raziskat še neodkrite potenciale naših
krajev.
Tekst: Ana Može
Foto: Vinko Longar ml.
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22. pohod na Plešivico nad Dvorom
Območno združenje slovenskih častnikov
Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna peč,
Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in
Žužemberk je v soboto, 12. junija 2021, organiziralo že 22. pohod na Plešivico. Pohod
je 37 pohodnikov začelo na Grajskem trgu v
Žužemberku in nadaljevalo pot do Zafare,
mimo Naralovega Pila, Trebče vasi, Sadinje
vasi, Mačkovca, čez Vinkov vrh do končnega
cilja na Plešivici. Na prireditvi se je zbralo 45
udeležencev, saj so nekateri prišli tja s prevoznimi sredstvi.
Pri konjerejski koči je Območno združenje
slovenskih častnikov organiziralo 22. tekmovanje v streljanju z malokalibrsko puško za
pokal župana Občine Žužemberk. V streljanju
se je preizkusilo 33 pohodnikov. Vsak je imel
tri strele za preizkus in pet strelov v tekmovalnem delu, v katerem je bilo mogoče doseči
največ 50 krogov.
V otroški konkurenci je bila najboljša Eva
Podkrižnik z 42 krogi, drugi je bil Bor Jovanovič
s 34, tretja pa Zala Bartelj z 20 krogi. V ženski
kategoriji je bila najboljša Katarina Mavrič s 44
krogi, drugo mesto je pripadlo Jolandi Jarc z
38 in tretje Nini Jarc s 37 krogi. Pri moških je
Jole Andrijanič dosegel 48 točk od 50 možnih
in tako zasedel prvo mesto. Drugi je bil Rajko
Pečjak s 45 doseženimi točkami, tretji pa Jože
Jaklič s 44 točkami.

Za vse pohodnike in pohodnice sta
bili pri koči Konjerejskega društva
Suha krajina na Plešivici zagotovljeni malica in pijača.
Zaključek je bil v znamenju podelitve pokalov in medalj tekmovalcem, ki so v streljanju dosegli največ točk. Podelila sta jih predsednik
Območnega združenja slovenskih
častnikov Vasko Maraš in župan
Občine Žužemberk Jože Papež.
Vasko Maraš se je v imenu organizatorjev pohoda zahvalil županu za
podporo in pomoč pri organizaciji
pohoda ter Konjerejskemu društvu
Suha krajina, ki je omogočilo, da je

zaključni del prireditve potekal pri
koči na Plešivici.
Junija 2022 bo potekal že 23. pohod na Plešivico. Vabljeni ste vsi, ki
se želite rekreirati, preživeti dan v
naravi in uživati v naravnih lepotah
Suhe krajine.
Tekst in foto: Franc Jarc

Novi obcestni ogledali
Vaščani Sadinje vasi in Mačkovca so si
že dalj časa prizadevali, da bi se na nekaterih odsekih, kjer se stranske ceste
priključijo na glavne, postavili ogledala.

Tako je občina v letošnjem letu
prisluhnila mojemu predlogu in
krajanom ter postavila dve obcestni ogledali. Ti omogočata večjo
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preglednost in varnost voznikov,
ko z vozili s stranske ceste zapeljejo na glavno.
Tekst in foto: Bojan Vidmar

DVOR

V pričakovanju poletja in dopusta

Povsod je lepo, doma je najlepše …
Bomo letošnje počitnice
preživeli v domačem okolju
in izkoristili turistične
bone? Slovenija je zelena
lepotica.
Očara nas z raznolikostjo, dinamiko
in gostoljubnostjo. Se bomo odločili za terme, kjer se brezskrbno
namakaš v bazenih in se prepustiš
odlični kulinariki? Mogoče si izberemo gore, ki so odlična izbira za
vse aktivne popotnike? Bomo letos
raziskovali slovensko obalo, ki nas
navdušuje s svojo pristnostjo?
Kot kaže trenutna situacija, bomo
tako kot lani tudi letos največ počitnikovali v Sloveniji. Pričakovanje
in načrtovanje dopusta je še pod
velikim vprašanjem. Upate, da boste lahko počitnikovali v tujini, tako
kot smo bili vajeni pred pandemijo?
Odgovora, žal, ne ve nihče, saj zaradi negotove situacije ni jasen.
Tudi vreme v maju je bolj spominjalo na aprilsko. Epidemije še kar
ni konec … Po anketi sodeč ljudje
konec maja še ne razmišljajo veliko
o počitnicah. Razpoloženje res ni
najboljše. Temu primerni so tudi
odgovori na vprašanje, kako bomo
letos preživeli počitnice – skopi so
in kratki. Pa si poglejmo, kaj o tem
pravimo Suhokranjci.

še ne bi smel veslati. Zdravniki mi
svetujejo tudi izogibanje palicam
za hojo … V načrtu sem imel Via
de la Plata in Camino Sanabres
(letalsko vozovnico za Sevillo že
imam) oziroma veslanje po Donavi
od Ingolstadta proti Črnemu morju.
Tako pa bom vsaj še nekaj časa preživel v Borštu.

pomembnejše, pripravljajo se že
novi.

Vavčerja ne nameravam izkoristiti,
ker menim, da je protizakonito izkoriščati svoj politični položaj (beri:
Počivalšek). Se pa sprašujem, zakaj
ni kulturnih vavčerjev.

Dopust bova preživela na slovenski
obali. Ko se bo situacija glede virusa vsaj napol razčistila, bova pa gotovo odletela kam daleč, v avanturo
izven naših meja.

Saša Štravs, diplomirana medicinska
sestra

Kupone za bivanje z zajtrkom sva
uveljavila polovično. Drugi del bova
že v tem mesecu. Počitnice z uveljavitvijo bonov ne bodo nič drugačne,
le cenejše bodo. A samo na videz.
Cene bivalnih storitev so se toliko
dvignile, da ko odšteješ vrednost
bonov, prideš skoraj do cene pred
pandemijo.
Lara Humek, študentka

Letos smo se prvič odločili za dopustovanje na slovenski obali. Po
navadi hodimo na Hrvaško, vendar
smo se zaradi negotovih razmer
odločili za dopust na domačih tleh.
Konec avgusta pa gremo za nekaj
dni še v hribe.
Bogdan Kastelic, podjetnik

Poletje in počitnice bom preživela
podobno kot pretekla leta. Glavnino
dopusta bom v tujini. Okviren načrt
že imam. Pri tem mi kovid ne pomeni nobenih zadržkov, dodatno delo
je le testiranje. Turističnih vavčerjev
lani nisem izkoristila, tako da je to
samo še en načrt več za poletje.

Glede na to, da je bila poraba
bonov doslej nizka, je prav, da jih
čim prej unovčimo, in kar je še

Boštjan Kužnik, policist kriminalist

Božo Miler, upokojenec

Letos bo verjetno tako kot lani. Za
zdaj naj zaradi zdravstvenih težav

Počitnice bodo okrnjene, ne toliko
zaradi denarja kot zaradi zapletov
na vseh koncih. Posebna potrdila,
omejitve zaradi virusa, nepotrebne
gneče, izogibanje novim okužbam,
ves čas prisotna razglabljanja o virusu in posledicah, ki ga spremljajo.
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Turističnih bonov sem pol že izkoristil, pol jih še nameravam.

drugo v manjših kosih po Sloveniji.
Zadržkov glede kovida nimamo,
smo med prebolelimi in cepljenimi.
Turističnih vavčerjev še nismo izkoristili v celoti in bodo dobrodošli pri
dopustovanju po Sloveniji.
Letošnje počitnice ne bodo veliko
drugačne od tistih v prejšnjih letih,
mogoče bodo glede na življenjsko obdobje aktivnejše v športnem
pogledu.

Aleš Debeljak, kmetijski tehnik

Barbara Tomšič, upokojenka

Letos že zaradi vremena ne razmišljam veliko o dopustu. Dodatno
bo pa verjetno še epidemija krojila
organizacijo. In od tega bo odvisno,
kdaj in kam na oddih. V vsakem
primeru upam, da nama z možem
uspe vsaj za kakšen vikend v terme,
kjer si napolniva baterije.

Za letos nimam posebnih načrtov.
Veselim se kolesarjenja po Sloveniji
in vikend izletov na morje ali v hribe. To počnem vsako leto.

Skratka, dragi Suhokranjci in
Suhokranjke, izberimo aktivne,
raziskovalne in predvsem razigrane
počitnice. Zaživimo svobodo, zadihajmo svežo energijo. Ustvarimo si
krasne spomine! Uživajmo v drobnih stvareh. Nekoč se bomo ozrli in
spoznali, da so bile velike.
Jadranka Meglen

KORK Dvor

Ko največ šteje nasmeh na obrazu
Občina Žužemberk ima štiri aktivne krajevne organizacije Rdečega križa (v nadaljevanju KORK), ki delujejo pod okriljem Območnega združenja Rdečega
križa Novo mesto.
Tudi v času epidemije se trudijo in poskušajo nekako ohraniti stike s starostniki in starostnicami.
Človek lahko z leti postane osamljen zaradi številnih
vzrokov, kot so smrt družinskih članov, prijateljic,
kolegov, znank, pa tudi zaradi bolezni. Vsakdo je v
svojem življenju doživel marsikatero bridkost, na
stara leta pa je pozabljen od sveta. Tega se zavedajo tudi tri aktivne članice KORK Dvor. Zato so se
v ponedeljek, 31. maja 2021, zbrale v večnamenski
dvorani na Dvoru in pripravile darila za starostnike
in starostnice nad 70 let.
Namesto vsakoletnega srečanja in druženja so pripravile skoraj 140 paketkov, ki vsebujejo zloženko
s koristnimi informacijami, kremo za telo in milo.
Seveda paketek ne more nadomestiti druženj, ki so
jih bili vajeni, je pa vseeno lepa gesta. Obisk starostnika na domu, kratek klepet in skromno darilce
lahko marsikateremu osamljenemu človeku polepšajo dan in mu narišejo nasmeh na obraz.
Tekst in foto: Jadranka Meglen
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Dan Zemlje v 3. razredu PŠ Dvor
Dan Zemlje praznujemo 22. aprila, ko poteka osveščanje o varovanju okolja. Praznovanje je bilo prvič organiziralo leta 1970 in ga
zdaj koordinira globalna mreža dneva Zemlje. Dogodek vsako leto
praznujejo v več kot 192 državah. Tako smo s tretješolci v aprilu na
daljavo izvedli naravoslovni dan o tej temi.
Za uvod so prek Zooma poslušali ekološko pravljico Zemlja je dobila
vročino, pogovorili smo se o njeni vsebini in razmišljali o tem, kako
pomembna je skrb za naš planet. Nato smo si ogledali kratko risanko Kako lahko ohranimo Zemljo lepo in čisto?, ki nas je spodbudila
k razmišljanju o tem, kako lahko sami poskrbimo za naš planet:
ugašamo luči, varčujemo z vodo, se na kratke razdalje odpravimo
peš ali s kolesom, ločujemo odpadke, uporabljamo embalažo, ki jo
lahko večkrat uporabimo – na primer nakupovalne vrečke iz blaga ...
Sledila so navodila za samostojno delo, ki so jih učenke in učenci
lahko našli tudi v spletni učilnici. Na povezavah so si ogledali nekaj
dejstev o odpadkih. Samostojno so si prebrali besedilo o vrstah
odpadkov ter si ogledali simbole za nevarne snovi.
Nato je vsak opravil še naslednje naloge, prve in druge so se njihovi
starši gotovo razveselili:
 Očisti svojo sobo in odpadke ustrezno loči.
 Pomagaj staršem pri urejanju okolice, z rokavicami na rokah poberi
smeti okrog svoje hiše.
 Izdelaj svoj izdelek iz čistih odpadkov, fotografijo pa objavi v spletni
učilnici.
Na koncu so s pomočjo spletne povezave še raziskali, kako postati
»superjunak«, in razmislili, kako bi pridobljeno znanje uporabili
tudi v šoli.
Učenci in učenke so z veseljem sodelovali in naredili zanimive izdelke, fotografije pa objavili v spletni učilnici. Imeli so domiselne
ideje, nekateri so izdelali zelo uporabne predmete: nakupovalno
vrečko iz stare majice, lončke za shranjevanje barvic in drugega pisarniškega materiala … Ta dan je bil posebna spodbuda k skrbi za
naš planet. Otroci so naša prihodnost in oni so tisti, ki bodo okolje
ohranjali čisto, lepo in čudovito za vse prihodnje rodove.
Učiteljica Tatjana Hren

Podarjena rastlina
Žal se tudi pri nas dogajajo tatvine in tako so med vikendom izginile vse
lončnice z okenskih polic pri vhodu v Podružnično šolo Dvor. Otrokom
se je to zdelo zelo grdo in niso mogli razumeti, zakaj bi kdo to naredil. Da
pa se tudi iz slabe stvari lahko rodi kaj lepega, je dokazal Jakob Obrstar,
učenec tretjega razreda, ki je doma vztrajal, da bo v šolo prinesel novo
rastlino, ker se mu vse skupaj zdi krivično. In tako zdaj okolico naše šole
krasi nov grmiček – snežna kepa – ki ga otroci skrbno varujejo.
Hvala družini Obrstar, ostanite tako srčni še naprej!
Tatjana Hren, vodja PŠ Dvor
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KRIŽI

Nov zvon na Vrhovem
Le streljaj od Valične vasi,
ob rimski poti v smeri proti
Žužemberku stoji cerkvica
sv. Križa. Spada v župnijo
Žužemberk in pokriva štiri vasi –
Vrhovo, Vrh, Gornji Križ in Dolnji
Križ. Ob njej je tudi pokopališče.
Cerkev sv. Križa je v pisnih virih omenjena
posredno v zvezi z vasjo Križ leta 1327, samostojno pa leta 1526 v popisu cerkvenih
dragocenosti. V osnovi še srednjeveško
arhitekturo je prekrila temeljita barokizacija, verjetno že sredi 17. stoletja. Njene
elemente lahko slutimo v oknih prezbiterija, katerih oblika navaja misel še na poznogotske forme. Leseni nastavek glavnega
oltarja novobaročnih oblik iz leta 1865 je
izdelek Jurija Tavčarja - Idrijskega, kipi na
njem pa so verjetno še baročni. Stranski
oltar žalostne Matere božje je ljudsko delo,
verjetno prav tako iz 19. stoletja. Stranski

oltar, posvečen sv. Antonu, je
tipa zlatega oltarja iz 17. stoletja.
Nastal je leta 1648, obnovljen pa
je bil leta 1936. Današnja podoba
cerkve je rezultat barokizacije,
ki je zapustila tudi kvalitetno
oltarno opremo, dopolnjeno v
19. stoletju. Izpostavljena in slikovita lega oblikuje kvaliteten in
prepoznaven cerkveni ambient.
V zadnjih letih sta bila obnovljena glavni in stranski oltar, ki je
posvečen sv. Antonu. Cerkev je
dobila tudi oltarno mizo.
Doslej smo imeli v naši podružnici tri zvonove. V zvoniku je
vojno preživel tonsko največji
(po teži srednji) zvon, ki datira
v leto 1798 in ga je vlil Janez
Jakob Samassa. V preteklosti je
utrpel hudo poškodbo. Odlomil
se mu je približno dva kilograma
težek kos, kar se je zelo poznalo

na njegovem glasu. Večji jekleni
zvon je prvotno prepeval v zvoniku cerkve na Lopati, a je bil
prenešen na Vrhovo, ko so tam
menjali zvonove. Ker je bil srednji zvon tako poškodovan, ga je
bilo treba zamenjati.
Osmega maja 2021 je bila
pred cerkvijo na Vrhovem pri
Žužemberku skromna slovesnost, kajti še nas je ovira epidemija kovida-19. Blagoslovljen
je bil novi zvon, ki se bo zapisal
v zgodovino pridobitev v naših
krajih. Težak je 382 kilogramov,
ulit je bil v livarni v Žalcu in je
uglašen na ton a. Blagoslovil ga
je dekan Franc Vidmar, v zvonik
pa ga je dvignilo dvigalo podjetja
FS iz Žužemberka. Večino denarja so prispevali krajani ter botra
Anica Špelko z Vrhovega in rojak
Andrej Nahtigal iz Zdenske vasi.
Cerkvica je nekoliko odmaknjena od vasi, tako da zvonjenje
ni moteče. Zvonovi bodo zvonili trikrat na dan, nas vabili na
delo, v šolo, h kosilu in počitku.
Oznanjali bodo cerkvene obrede
in nas vodili v urejeno življenje.
Slavka Nahtigal
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Svetovni dan Zemlje

Očistili smo Suho krajino
Že od leta 1970 je 22. april
posvečen obeleževanju Zemlje
z namenom opozarjanja vsega
človeštva na ranljivost in pomen
varovanja planeta. Letošnja tema
dneva je bila »Obnovimo našo
Zemljo« – spodbuda k razmišljanju o obnovi ekosistemov sveta.
K temu lahko brez izgovorov pripomore
prav vsak od nas. Od tega, kako deluje naš
planet, so odvisna naša delovna mesta,
preživetje, zdravje, sreča in zadovoljstvo.
Verjetno vsi vemo, da se nam Zemlja kaj
hitro maščuje, če smo do nje neodgovorni.
To nas je izučilo zlasti v zadnjem letu.
Nujno je, da se vsi ozavestimo o nujnosti
ohranjanja zdravega planeta.
S tem namenom je bila izpeljana akcija čiščenja tudi v našem, suhokranjskem okolju, in to že mesec pred dnevom Zemlje. V
petek, 26. marca, so učenci in učenke čistili okolico šole. Člani in članice Krajevne
skupnosti Hinje pa so v soboto, 27. marca,
organizirali čiščenje po vaseh.
Vaščani so se odgovorno udeležili akcije in
pobrali odpadke ob cestah med vasmi, kjer
se nabere največ smeti. Daleč največ je odvrženih praznih pločevink piva in te so se
začele ponovno nabirati že po nekaj dneh.
Prosimo vse, ki mečete pločevinke skozi
avtomobilska okna, da tega ne počnete
več, ampak se ustavite ob kontejnerjih
za smeti, ki jih je ob cestah po vaseh kar
nekaj, in jih tam odložite.

Vaščani Hinj so se odločili, da ta
dan očistijo Šajbarjev studenec
in njegovo okolico. Preko dvajset prisotnih se je razdelilo v tri
skupine. Dve sta se lotili čiščenja
brežine, ki sta jo popolnoma
prerastla trnje in leska, tretja pa
čiščenja samega studenca. Treba
je bilo izčrpati vodo ter očistiti
blato in mulj, ki sta se z leti nabrala na dnu približno tri krat tri
metre velikega zajetja, skrbno
obzidanega z izklesanimi kamni.
Šajbarjev studenec je imel v
zgodovini Hinj zelo pomembo
vlogo, saj je poganjal mlin in
žago, ki sta do druge svetovne
vojne delovala pri Kranjčevih.
Ja, vojna je Hinjam res ogromno
vzela.
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Res so bili ob koncu akcije vsi
utrujeni in popraskani, a obenem zadovoljni, da so ponovno
stopili skupaj in dokazali, da je v
slogi moč in da nam ni vseeno za
našo naravo.
Lahko smo ponosni na ta kraj,
kjer živimo v čudoviti, neokrnjeni naravi, na čistem zraku,
kar smo, verjamem, v času korone mnogi še bolj spoznali, ko
smo si nabirali moči in zdravja
na pohodih in sprehodih po
okolici. Poskrbimo za ohranitev
narave in če vidimo koga, ki ni
ozaveščen v skrbi za čisto okolje,
ga vsaj opozorimo na to.
Tekst: Irena Blatnik
Foto: Stanka Blatnik
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Gasilska vaja in uporaba defibrilatorja v Hinjah
Lansko leto sta Krajevna skupnost Hinje in občina poskrbeli,
da so vse vasi v krajevni skupnosti opremljene z gasilskimi
omaricami. Del sredstev so
prispevali tudi vaščani.
Sedaj, ko se je življenje po epidemiji nekoliko normaliziralo, so se gasilci odločili, da
po vaseh predstavijo uporabo opreme in
načine gašenja.
V soboto, 22. maja, in nedeljo, 23. maja, so po
vseh vaseh izvedli gasilsko vajo.
Gasilci so vaščanom pojasnili, kdaj gasimo
(vrste požarov), kako gasimo, kam pokličemo
v primeru požara, kaj povemo operaterju,

kako torej ravnamo v primeru
požara.
Nato so skupaj z vaščani pregledali vsebino gasilske omarice,
način odpiranja v primeru požara, pregledali so obstoječo gasilsko opremo v vasi, izvedli suho
vajo iz sestavljanja gasilskih
cevi in priklopa na hidrant ter
ročnik, nato pa še mokro vajo z
odpiranjem hidranta – kontrolo
pritiska ter pregledali delovanje
nadzemnih in podzemnih hidrantov po vasi.
Vaji je sledila predstavitev AED (defibrilatorja), in sicer, kdaj in kako
ga uporabljamo (prikaz pravilnega

načina uporabe s praktičnim
primerom). Nalogo sta strokovno
izvedli medicinki Jožica in Anja
Grden, za kar smo jima vsi hvaležni.
Za zdaj imamo v kraju en AED,
ki se nahaja na gasilskem domu
v Hinjah, s pomočjo prostovoljnih prispevkov pa bi radi zbrali
sredstva še za enega; če nam to
uspe, bo tretjega plačala občina.
Drugega bi postavili na Prevolah,
tretjega pa na Selah pri Hinjah.
Hvala gasilcem in članom KS Hinje
ter predsedniku Urošu Nosetu, ki je
zelo prizadeven pri vseh akcijah v
kraju.
Irena Blatnik

Kapelica na Ratju
Pravijo, da je vsaka stvar za nekaj dobra, in to bi lahko rekli tudi za čas epidemije. Potovanj, druženj, izletov ni
bilo, smo pa zato bolj spoznavali svoje
okolje, gozdne in vaške poti ter mnogo
kulturnih in naravnih znamenitosti videli prvič, čeprav so v naši bližini.
Ob gozdni poti, ki povezuje Ratje z
glavno cesto Prevole–Žužemberk,
stoji kapelica, posvečena zahvali ob
preživetju v prvi svetovni vojni. Zima
jo je kar precej načela, saj je začel
zunaj in znotraj odpadati omet, in če
bi se tako nadaljevalo, bi se počasi
porušila, kar bi bila velika škoda.

A se v vasi Ratje tega na veliko
srečo zavedajo. Kapelica jim
veliko pomeni in tako sem nekega dne, ko sem šla zopet tam
mimo na pohod, presenečena

obstala, saj je bila kapelica
popolnoma prenovljena, poleg
pa postavljena še klopca, na kateri se lahko spočiješ, zmoliš ali
meditiraš v tišini ali ob zvokih
gozda.
Zahvala za to obnovo in ohranjanje ljudskega izročila gre
vaščanom Ratja, še posebno
Jožetu Novaku, ki je bil pobudnik akcije.
Kakorkoli že, hvala vsem, ki ste
opravili to veliko delo! Vse krajane in druge Suhokranjce pa vabim, da se sprehodite po tej poti
in vsaj za kratek čas postanete
pri kapelici.
Tekst in foto: Irena Blatnik
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Naš občan direktor KGZS
Janez Pirc živi z družino v Gornjem Križu.
Je predan mož in oče treh otrok, na katere
je zelo ponosen. Čeprav je družina vedno
na prvem mestu, pa poleg službe najde čas
tudi za številne aktivnosti v svojem kraju.
Občini Žužemberk že vrsto let pomaga s
svojim znanjem in izkušnjami, v zadnjem
mandatu pa je njegov prispevek še večji.
Ponosen je na svoj kraj in na vsakem koraku se trudi stvari še izboljšati. Janez je
zelo delaven in nadvse pošten, skromen
in razgledan. Za pravičnost bi zastavil svoj
čas in ugled. Noben izziv mu ni pretežak.
Če ne gre drugače, bo do cilja prišel z
vztrajnostjo in seveda s pomočjo zdrave
kmečke pameti.

Janez je bil več kot devet let direktor občinske uprave Občine
Trebnje. Poleg številnih nalog
se je posvečal predvsem načrtovanju, vodenju, organiziranju,
usklajevanju in nadzoru dela v
občinski upravi.
S 1. aprilom letos pa je sprejel
nov izziv, in sicer mesto direktorja Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Tudi za Občino
Žužemberk je zelo dobrodošlo,
da imamo svoje ljudi na vodilnih položajih, saj tako še lažje
ogromno prispevajo k napredku
svojega kraja. Janezu želimo na

Ogledalo v Hinjah
Po dolgih letih je občina le prisluhnila krajanom iz Hinj in letos smo sredi vasi končno dobili cestno ogledalo. Križišče je zelo nepregledno in glede na to, da je ravno v tem delu tudi
cestišče precej ozko, izjemno nevarno. Ker je
prometa čez vas Hinje zelo veliko, bo ogledalo
pripomoglo k večji varnosti naših občanov.
Zahvaljujemo se občini in se hkrati priporočamo še za kakšno ogledalo, saj je varnost naših
občank in občanov vedno na prvem mestu.
Stanka Blatnik

Knjižnica Hinje

»Če želiš priti daleč v življenju, moraš
prebrati veliko knjig.« (Roald Dahl)
Knjižnica v Hinjah se nahaja v prostoru nad trgovino in je odprta vsak torek
od 17. do 18. ure.
Knjižnica je bogato založena s knjigami različnih žanrov in zvrsti, raznimi
priročniki, zgodovinskimi knjigami, strokovnimi knjigami s področja naravoslovja, družboslovja, verstva, vrtnarstva, psihologije …
Vse res lepo vabimo, da knjižnico obiščete. Prepričani smo, da boste našli
kaj zase.
Irena Blatnik
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novi poslovni poti veliko uspehov. Prepričani smo, da tudi na
tej funkciji ne bo pozabil na sokrajane in suhokranjske kmete.
Stanka Blatnik

SUHOKRANJSKE

POTI

junij 2021

Šolsko delo letos zelo drugače
Letošnje leto je bilo tudi za šole
precej drugačno od ustaljenega
šolskega ritma. Nihče ni mogel
vplivati na to, razen da smo naredili, kar je bilo v naših močeh.
Končno so se po 12. aprilu razmere glede
okužb nekoliko umirile, vrnili smo se v
šolo in smo zdržali do konca šolskega
leta. Seveda stvari niso tekle gladko, saj
so učenci neprestano zbolevali, včasih je
manjkalo pol razreda, dva razreda sta bila
teden dni v karanteni. A smo nekako vozili
in pripeljali do konca.
Ves čas smo se v šoli držali predpisov
NIJZ – maske, ločeni razredi v mehurčkih,
prezračevanje, malice v razredu, razkuževanje rok, učilnic, kljuk, ograj, jedilnice
itd. Na tem mestu se iskreno zahvaljujem
kočevskemu podjetju Melamin tako v
imenu učencev kot zaposlenih na šoli in
nenazadnje tudi staršev. Ves čas epidemije so nam darovali razkužilo. Govorimo
o količini več kot sto litrov, kar je veliko,
zlasti če bi morala šola to sama kupovati.
Prepričana sem, da bi se okužbe na šoli
bolj širile, če nas ne bi Melamin v takih
količinah oskrboval z razkužili.
Dejstvo pa je, da smo se šolali na daljavo
dobre štiri mesece in posledice so bile
neizogibne. Vsi se zavedamo, da so takemu načinu učenja dorasli le malokateri
otroci celo iz višjih razredov. Potrebno je
bilo veliko koncentracije, odgovornosti,
pripravljenosti na šolsko delo in marsikdo
tega ni zmogel kljub velikemu številu video ur. Tudi če so snov prepisali (pogosto
samo kopirali in lepili), se je niso naučili.
Kar nekaj jih ni imelo rešenih nalog v delovnih zvezkih in urejenih zapisov snovi.
Posledice so se pokazale pri ocenjevanju.
Pomembno vlogo so imeli starši, čeprav je
bilo tudi zanje težko, tako časovno kot pri
samih učnih vsebinah. A njihova naloga
naj bi bila le spremljati, ali otrok opravlja
šolsko delo, in mu pomagati pri posamezni nalogi, če to potrebuje.
Učiteljice in učitelji ugotavljamo, da imajo
skoraj vsi učenci precejšen primanjkljaj
znanja. Dejstvo je tudi, da jih je ob vrnitvi

v šolo veliko izgubilo voljo in
motivacijo za delo in učenje, saj
so sedaj za šolo porabili več časa
kot med šolanjem na daljavo.
Nekaterim je ustrezal tempo in
urnik dela, ki so si ga ustvarili
doma. Naporno je bilo tudi zaradi ocenjevanja, saj so morali
v dveh mesecih pridobiti skoraj
vse ocene tega leta.
Učitelji to razumemo, pri
predmetih smo obravnavali le
pomembnejše teme, zmanjšali
smo zahteve in število ocen,
učencem smo nudili dodatno
pomoč pri vseh predmetih, tako
posameznikom kot skupinam,
zelo je zaživela medsebojna
pomoč po razredih, ves čas
smo bili v stiku s starši otrok,
ki imajo večje težave, skratka,
na vseh ravneh smo se trudili
v dobro otrok. Neko znanje pa
učenci vendarle morajo prenesti
naprej, devetošolci v srednje
šole, drugi v višje razrede.
Koliko nam je uspelo utrditi znanje, bo vidno naslednje šolsko
leto, prav gotovo pa bomo morali na začetku nekaj ur posvetiti
ponavljanju snovi.
Prepričana sem, da lahko rečem
v imenu učencev, učiteljic in
staršev, da smo si te počitnice
res trdo prislužili in da vsi potrebujemo zelo doooolg oddih.
Lepe, vesele in sproščene počitnice prav vsem!
Irena Blatnik, OŠ Prevole

Kako so letošnje šolanje
doživljali učenci
Nina Hribar: Ko smo prvič začeli
s šolo na daljavo, je bilo zanimivo, a sem se kmalu vsega naveličala. Ker na daljavo nismo dobili
ocen, je bilo ob vrnitvi v šolske
klopi precej naporno. Kljub
temu mislim, da se moj uspeh
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ni poslabšal. Poleg vsega dela za
šolo mi je še vedno ostalo veliko
prostega časa.
Sofia Suraci: Letos je kar stresno,
saj se vse kar naprej spreminja.
Ukrepi, zapiranje šol in šola na
daljavo – vsega je preveč. Vesela
sem, da se je šola odprla, saj je
tako mnogo lažje. Ko je bilo vse
zaprto, nisi mogel nikamor, niti v
drugo občino ne, kar je bilo kar
mučno. Med šolo na daljavo sem
vse naredila prej, kot če bi bila
v šoli. Nošenje maske v šoli je
naporno, saj zelo težko diham, a
upam, da bo vsega kmalu konec.
Nina Tekavčič: To leto je bilo na
sploh čudno, saj smo bili pol
šolskega leta doma. Na začetku
je bilo v redu, potem pa se mi ni
dalo več. Ko smo prišli v šolo, ni
bilo znanja. Uspeh je padel in
zdaj komaj čakam, da bo konec
tega čudnega leta.
Marcel Škufca: Letos je prav
čudno leto, ker smo pol leta
sedeli pred računalniki. Ampak
mi je bilo malo boljše na daljavo
kot v šoli, ker sem imel odmor,
kadar sem hotel. Raje pa vidim,
da je ocenjevanje v šoli, ker ti
učiteljica malo namigne pri odgovorih. Upam, da bo drugo leto
normalno.
Manca Špiler: To šolsko leto si
bom zapomnila za vse življenje,
saj je kovid-19 naredil veliko
škode. Počutim se sproščeno,
včasih pa ne zmorem več, saj
me od učenja boli glava. Včasih
pomislim, da ne bi šla v šolo,
ampak grem že zaradi druženja
s prijateljicami in pridobivanja
znanja, saj je dobro poslušati
razlage pri pouku. Rada pa
imam tudi nekatere predmete in
grem z veseljem v šolo.
Viktorija Ana Muhič: Šola je res
čudna, ker gremo v karanteno,
v šolo, v karanteno … Če bi bili
ves čas v šoli, bi bilo res bolje.
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Ampak tu smo nemočni, saj o tem ne odločamo mi. Šole ne maram preveč, a se
tolažim, da je le še en mesec do konca,
zato lahko malo stisnem.
Aleks Pelc: Šolsko leto je bilo malo čudno,
saj je bil pouk na daljavo kar štiri mesece.
Na začetku je bilo še v redu, potem pa sem
izgubil motivacijo. Na to gledam kot na
novo izkušnjo, saj sem se naučil, da šola
od doma ni tako učinkovita, kot če smo v
šoli. Upam, da nam ne bo nikoli več treba
imeti šole na daljavo.
Barbara Škufca: To leto se mi zdi zmedeno in čudno. Zaradi korone nismo videli
svojih sorodnikov in prijateljev, bili smo
tako rekoč zaprti med štirimi stenami.
Upam, da se to leto čim prej konča in da
bo naslednje leto boljše in lepše.
Klara Breceljnik: To leto se mi zdi kot
narobe svet. Ni motivacije za učenje. Za
zvezki sedimo po cele dneve in smo že vsega naveličani. Čeprav mi je všeč, da se ne
selimo po razredih, ni enako kot prejšnja
leta. Verjamem, da se bo v prihodnosti
virus umiril.

Sonce v Vrtcu Prevole
Vrtec Prevole je vključen v
projekt NIJZ Varno s soncem,
katerega namen je seznanjati
predšolske otroke s škodljivimi
posledicami delovanja sončnih
žarkov in z ukrepi, s katerimi
lahko nastanek teh posledic
učinkovito preprečimo oziroma zmanjšamo. Projekt poteka
že vrsto let tako v vrtcih kot v
osnovnih šolah.
Cilj projekta je doseči spremembo v odnosu prebivalstva
do sonca, da bi čim širši krog
ljudi dosledno upošteval in
izvajal ukrepe v smislu zaščite
pred delovanjem sončnih žarkov. V korona času, ko se priporoča čim več bivanja zunaj
zaprtih prostorov, v naravi, je izvajanje ukrepov za zaščito pred

Gabrijel Črnila: Zelo je zakomplicirano,
saj so se ocenjevanja nagrmadila in je zelo
veliko snovi. Jaz si že ves čas želim, da bi
bilo tega leta kmalu konec. Treba je stisniti
zobe in zdržati do konca.
Patricija Huber: To šolsko leto je leno in
bedno. Upam, da se bo hitro končalo.
Luka Zore: Na začetku je bilo dobro, nato
pa je prišla daljava, ki me je malo polenila,
ampak sem se pravočasno vzel v roke in
kar dobro končal to obdobje. Vložil sem
veliko truda in to se mi je obrestovalo.
Sedaj imam že veliko dobrih ocen, vendar me čaka še en val ocenjevanja. Še to
zdržim, pa sem skoraj že končal leto.
Klavdija Škufca: To leto je res čudno in
težko. Ne smemo se družiti s prijatelji in
družino in vsi imajo veliko dela. Še posebno zdaj, ko je korona in jih večina dela na
daljavo. Vse je slabše in res samo upam, da
se bo vse skupaj hitro končalo. Ne moremo
se boriti proti stvarem, ki se zdaj dogajajo.
Za zdaj se mi zdi, da bi vsak moral skrbeti
za druge okrog sebe in nameniti čas tudi
sam sebi, saj moramo poskrbeti za zdravje
in da se počutimo dobro in udobno v naših domovih. Zdržati moramo do konca.
Stisniti moramo zobe.
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prekomerno izpostavljenostjo
sončnemu ultravijoličnemu sevanju še posebno pomembno.
S tem bi dolgoročno prispevali
k ustavitvi naraščanja kožnega
raka v Sloveniji.
Tako v vseh skupinah v vrtcu tej
temi namenimo kar nekaj časa.
Ustvarjamo, se pogovarjamo o
zaščiti na soncu, se poigravamo s sencami, izrezujemo in
lepimo sonce, rišemo sonce s
plastenko, napolnjeno z vodo,
izvajamo sončkov tek in podelimo malčkom in malčicam
medalje za sodelovanje.
Nekaj teh aktivnosti si lahko
ogledate na fotografijah.
Tekst in foto: Urška Fabjan,
vzgojiteljica
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Ob 135-letnici šole v Šmihelu
»Dolgo čakala je šmihelska župa
tiste srečne dni, v katerih si deca
nabirajo zlatih resnic in lepih vednosti, to je – šola.«
Tako je napisal učitelj Josip Perko leta 1886,
ko so zgradili in nadvse slovesno odprli šolo
v Šmihelu.
135 let njenega poslanstva si zasluži spomin
– spomin in zahvalo za znanja in vrednote,
napredek in rast, ki so se v težkih, bolj ali
manj naklonjenih časih pretakali skozi številne generacije šmihelskih šolarjev. V članku
predstavljam zgodovino šmihelske šole,
najprej pa nekaj o kraju, šolskem okolišu ter
zgodovinskih in geografskih značilnostih.
O Šmihelu in okolici
Šmihel je gručasto naselje na desnem bregu
Krke, pet kilometrov od Žužemberka. Od
glavne ceste Žužemberk–Zagradec se na
Poljanah odcepi asfaltirana stranska cesta
do Šmihela. Tik nad Krko je zaselek Pristava.
Na vzhodni strani sta griča Gadna in Boršt,
pod njima so vaški pašniki Pri Luži. Vas ima
poleg štirirazredne šole še gasilski dom s
skoraj stoletno tradicijo ter mogočno cerkev
sv. Mihaela, zgrajeno leta 1908 v neogotskem
slogu.
Šmihel je središče šmihelske fare, v katero
spadajo še vasi Klečet z zaselkom Trzen,
Drašča vas z zaselkoma Turovo in Resa –
nasproti Jožmanovega mlina je 45 metrov

dolga Rilčja jama s človeškimi ribicami –, Dešeča vas, Plešivica, nad
katero se dvigajo gozdne vzpetine
Plešivica, Sv. Katarina in Mali Vrh
(z razvalinami romarske cerkve
sv. Katarine iz 17. st.), ter Poljane
na levi strani Krke, nad njimi pa
vinorodna Kriška gora.

Ob Krki so bili med vojnama trije
mlini, dva v Drašči vasi in eden v
Šmihelu, kjer je bila celo vodna
žaga. Šmihelcem še dandanes
rečejo Banovci, ker so hodili delat
v gozdove v Banat. Izseljevali so se
v Ameriko, Francijo, Nemčijo in na
Nizozemsko.

Iz zgodovine Šmihela in okolice

Šmihelska fara je doživljala tudi
težke preizkušnje – požare in
bolezni. Največ hudega je prinesla
druga svetovna vojna. Šmihel je
bil večkrat bombardiran. Italijani
so leta 1943 požgali cerkev sv.
Katarine na Plešivici. Po vojni je
bila v Šmihelu ustanovljena občina, a je bila že leta 1951 ukinjena.

Številne najdbe v Šmihelu in
okolici kažejo, da je bila dolina
Krke naseljena že zelo zgodaj.
Leta 1935 so na župnijskem vrtu
našli kamnito sekiro, staro štiri
tisoč let, pri cerkvi sv. Križa na
Vrhovem pa tri kamnite nože. Iz
rimskega obdobja so se ohranili
železna sulica, sekira, novci, črepinje. V šmihelski cerkvi je rimski
nagrobni spomenik vojaka Vibija
iz leta 150 n. š.
Za Rimljani in Langobardi so se
začeli naseljevati naši predniki.
Sledi približno stoletne samostojnosti so se ohranile v imenih
naselij in pokopališč. V naslednjih
stoletjih so kmetje postali podložniki žužemberškega gospostva
ali stiškega samostana, sprejeli
so krščansko vero in začeli graditi
cerkve. Preživljali so se z živinorejo in poljedelstvom. Pašo živine iz
vse vasi je opravljal vaški pastir.

Zgodovina šole v Šmihelu
Vse do 19. stoletja so izpričane
elementarne oblike izobraževanja
in vzgoje, ki so ju izvajali duhovniki. Ti so s svojim delom med vsemi
sloji najbolj vplivali na ljudsko kulturo. Do časa Marije Terezije šole v
pravem pomenu ni bilo. Šele z reformami Marije Terezije in Jožefa
II. je na šolsko področje bolj resno
posegla država. Leta 1774 je bila
na našem ozemlju uvedena šolska obveznost za otroke od 6. do
12. leta, ne glede na spol. Zakon
je poznal tri oblike šol – trivialne,
glavne in normalne šole.

Rimski nagrobnik v šmihelski cerkvi.
Foto Maver
Šola Šmihel, 2001. Foto M. Šuštaršič
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ŠMIHEL
V Šmihelu je bil prvi, zasilni učitelj župnik
Kuhelj, ki je mladino poučeval v zasebni hiši.
Za plačilo je dobil »biro«. Od dežele Kranjske
je prejel od 20 do 200 goldinarjev nagrade.
Branja in pisanja sta otroke učila organista
Hiti in Lavrič.
O gradnji in otvoritvi šmihelske šole je v kroniki pisal župnik in ljudski zgodovinar Alojzij
Zupanc, ki ima kot zaslužen Suhokranjec v
Šmihelu spominsko obeležje, v Parku znanih Suhokranjcev v Žužemberku pa bronast
relief.
Pobudo za gradnjo šole je dal župnik Indof, ki
je nagovoril Šmihelce, da so kupili zemljišče
in ustanovili gradbeni odbor. Gradnjo so začeli na lastne stroške. Delali so ročno, vodo
in gradbeni material so dovažali z vprežno
živino.
V kroniki šmihelske šole za leto 1887 je slikovit opis otvoritve novega šolskega poslopja,
zanimiv tudi za današnji čas:
»Bila je nedelja popoldne, 17. listopada 1886,
ko smo slovesno blagoslovili šolsko poslopje.
Šola je bila lepo okinčena. Pred vhodom stali
so mlaji, okinčeni z banderci. Nad vrati je bil
napis: BOG DAJ BLAGOSLOV TEJ HIŠI. Ljudstvo
zbralo se je v mnogem številu. Otroci so šli iz
cerkve po dva in dva. Med procesijo so ubrani
zvonovi z milimi glasovi peli ter tako slovesnost
še bolj poviševali. Grom topičev naznanjal je,
da ima Šmihel danes nekaj posebnega. V šolo
vstopivši, morali smo okna odpreti, da je tudi
zbrano ljudstvo slišalo, kaj se godi. Po blagoslovu opominjal je župnik Ignacij Ključavšek
stariše, kakšne naloge bodo imeli sedaj. 'Šola
je dokončana in primorani boste pošiljati

vaše male k poduku,' je dejal. Novi
učitelj se je najprej predstavil krajevnemu šolskemu svetu, pozdravil
vso faro in njemu izročeno mladež.
Govoril je, kako je šola koristna, in
zaključil: 'Seveda, prvi učitelji ste
vi – stariši …'«
Do konca prve svetovne vojne leta
1918 so popravili učiteljsko stanovanje in vodnjak, kupili šolsko
tablo in preložen štedilnik. Zaradi
premajhnega števila otrok ponavljalne šole ni bilo.
Leta 1922 je bila ustanovljena
dvorazrednica, kar je povzročilo
prostorsko stisko. Šolski odbor je
zato leta 1924 sklenil zbrati denar
za dozidavo šole. Načrt za dvig
šolskega poslopja je leta 1925
izdelal inženir Kobal. V stavbinski
komisiji je bilo devet članov, delo
pa je vodila Gradbena direkcija v
Novem mestu. V času nadgradnje
so imeli učenci pouk v župnijski
lopi.
Septembra 1929 je bila slovesna
otvoritev šole z blagoslovom in
sveto mašo ter igro
Goslarica naše ljube
gospe.
Učiteljica
Franica Bezlaj je v
govoru
povabila
starše, naj otroke
redno pošiljajo v
šolo. Za današnji
čas skromne, takrat

Šmihel iz zraka, 1933. Foto Novak

pa velike pridobitve so bile nove
klopi, tabla, betonska ograja, drvarnica, šolska njiva …
Med drugo svetovno vojno je
Šmihel z okolico veliko pretrpel zaradi bombnih napadov, porušeni
so bili vsi mostovi, požgana cerkev
svete Katarine … Šola pa ni bila
poškodovana. Do 30. junija 1943
je pouk potekal nemoteno, kasneje s prekinitvami. Po vojni skoraj
dve leti ni bilo rednega pouka.
Otroci so ostajali doma za pomoč
pri kmečkem delu; primanjkovalo
je obleke, obutve, hrane, v šoli ni
bilo učnih pripomočkov.
Le počasi so se razmere izboljševale. Leta 1956 je bila šola obnovljena, dobila je novo opremo,
učila, črpalko na vodnjaku itd.
Leta 1975 je dobila trofazni tok,
nove žlebove, fasado, stranišča
na izplakovanje, diaprojektor, grafoskop, episkop, leta 1983 pa novo
drvarnico, barvni televizor itd.
V letu 1995 so se zaradi ugotovljene povečane koncentracije

Načrt za šolo v Šmihelu, 1929. Arhiv šole Šmihel

33

SUHOKRANJSKE
sevanja škodljivega radona v šoli začela
adaptacijska dela: prekrili so streho, zamenjali okna, pod in peč, položili so keramiko,
zatesnili talne razpoke in vgradili ventilatorje
za zmanjšanje radona v zraku. Vse to je financirala Mestna občina Novo mesto.
Rezultati kontinuiranih meritev radona
so pokazali, da posegi niso bili uspešni.
Zdravstveni inšpektorat je zahteval sanacijo
šole do 1. septembra 2000. Sredstva sta
zagotovila Ministrstvo za šolstvo in Občina
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Žužemberk. Učenci so pol leta
imeli pouk v gasilskem domu.
Slovesna otvoritev prenovljene,
za zdravje varne šole, je bila maja
2001.
Šmihelska šola je ohranila
prvobitno arhaičnost in duh
mogočnosti sredi vasi. Po zunanji
obleki izpričuje sončni čas Marije
Terezije in ohranja preprosto lepoto vaške šole.

Sodobni tokovi vzgoje in izobraževanja pa tečejo tudi po žilah šmihelske šole. Kako – o tem preberite v prispevku vodje Podružnične
šole Šmihel Marjete Zore »Draga
šola, vse najboljše za 135. rojstni
dan!«.
Mag. Jelka Mrvar
Vir: Kronika Podružnične šole
Šmihel

Draga šola, vse najboljše za 135. rojstni dan!
Minilo je že dvajset let od začetka
mojega službovanja na mestu
učiteljice razrednega pouka. Zelo
lepe spomine imam na takratno
osemletko, ko sem postala
razredničarka prvega razreda
na Osnovni šoli Žužemberk.
Takratna ravnateljica Jelka
Mrvar mi je zelo olajšala delo
s svojimi pozitivnimi in spodbudnimi tako strokovnimi kot
življenjskimi nasveti.

dostavo hrane in urejenost našega vrta.
Petra je bila ustvarjalna in
praktična, kar se je kazalo pri
njenem delu. Življenjska pot
jo je v šolskem letu 2017/18
odpeljala na drugo delovno

mesto, pred menoj pa je bil
nov izziv. Prevzela sem vodenje
podružnične šole. Kombinirani
oddelek prvega in drugega
razreda je prevzela učiteljica
Maja Papež, ki ga je poučevala
šest mesecev. Z novim šolskim

V Žužemberku sem ostala deset let, a v
tem času je v meni tlela želja po poučevanju na podružnici. Želja se mi je izpolnila
v šolskem letu 2011/12, ko sem pričela
poučevati v kombiniranem oddelku tretjega in četrtega razreda na Podružnični
šoli Šmihel. Takrat je šolo obiskovalo 22
učencev, z leti pa je število upadlo.
Že prvi obisk podružnice je v meni pustil
močan pečat, saj sem začutila tisto,
kar sem si želela – prijetno, domače in
umirjeno vaško okolje. Lepo urejeno podružnično šolo je takrat vodila sodelavka
Petra Zadel, ki je poučevala kombinirani
oddelek prvega in drugega razreda. Za
gospodinjska dela je vestno in odgovorno
skrbela Marija Papež. Bile smo usklajen
trio. Vsaka je odgovorno poskrbela za svoj
del, hkrati pa smo si vzele čas za skupno
načrtovanje in sproščen klepet. Ne smem
pozabiti na naše hišnike Branka, Andreja
in Janija, ki so in še vedno poskrbijo za

Učenke in učenci PŠ Šmihel z učiteljicama Anjo Rojc in Marjeto Zore,
maj 2021
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letom jo je zamenjala zdajšnja učiteljica
Anja Rojc. Tudi Marija Papež je odšla na
novo delovno mesto, nadomestila jo je
Erika Pirc. Toda nič se ni spremenilo, spet
nov usklajen trio. Nadaljevale smo po že
ustaljenih tirnicah. Dnevi dejavnosti so
bili in so še vedno v znamenju ustvarjalnih delavnic in različnih obiskov (babic
in dedkov, predstavitev poklicev …).
Sodelujemo na natečajih, tekmovanjih in
organiziramo javne prireditve z bogatim
kulturnim programom.
Uspešno sodelujemo s krajem. Pred leti
smo sodelovali pri živih jaslicah v Šmihelu
in vsako leto se predstavimo z likovnimi
in praktičnimi izdelki učencev na tradicionalnem žegnanju v Šmihelu. Vsako leto
organiziramo tudi evakuacijsko vajo v sodelovanju z zavzetimi gasilci PGD Šmihel.
Sodeluje tudi KORK in Silva Papež učencem zelo nazorno predstavi zgodovino
Rdečega križa ter sprejme mlade člane in
članice. Vedno se odzovemo na solidarnostne akcije. Učenci so vedno pripravljeni pomagati. Zelo nam je mar tudi za
okolje. Ločujemo odpadke ter skrbimo
za notranjost in okolico šole. Tudi znani
Suhokranjci so med nami še kako živi. Pri
pouku ali dnevih dejavnosti spoznavamo

njihovo življenje in delo, poustvarjamo in s tem krepimo suhokranjsko zavest. V Drašči vasi
imamo Hišo kulture in nature s
spominsko sobo Ivanke Mestnik,
ki smo jo z našimi učenci obiskali med prvimi. Tudi v bodoče
želimo sodelovati pri kulturnih
dogodkih v Drašči vasi.
V tem šolskem letu obiskuje šolo
trinajst učencev in učenk, število pa bo spet naraščalo, česar
se zelo veselimo. Radi prihajajo
v šolo, še posebno imajo radi
ustvarjalne delavnice, športne
aktivnosti in sproščeno igro na
šolskem vrtu. To se je pokazalo
zlasti v času šolanja na daljavo,
ko so si vsi želeli nazaj v šolo.
Materialne razmere so zadovoljive. Imamo lepo urejeno šolo,
le da se vedno znova pokažejo
stvari, ki so potrebne obnove.
Trenutno si želimo zamenjati
nekaj oken, kajti ob nalivih
nam pogosto zateka v notranje
prostore, kar povzroča škodo.
Vršilka dolžnosti ravnateljice
Mija Penca Vehovec in župan

Jože Papež se zelo trudita uresničiti načrt.
Zavzetost za podružnično šolo
vedno znova kažejo tudi starši
zdajšnjih učencev in tistih, ki so
šolo že zapustili. Pred dvema
letoma so se samoiniciativno
v sodelovanju z občino podali
v obnovo temeljev šole. Bili so
uspešni, saj v učilnicah ni več
čutiti toliko vlage. Starši zelo
radi sodelujejo tudi pri drugih
dejavnostih
–
organizirajo
kostanjev in zaključni piknik, se
redno udeležujejo RS in GU ter
različnih delavnic.
V veselje in ponos mi je biti učiteljica Podružnične šole Šmihel.
Največ štejejo nasmejani in
zadovoljni obrazi naših učenk
in učencev, njihovi uspehi na
podružnici in tudi v kasnejših
letih šolanja. Zelo pomembni
so zame dobri odnosi s
sodelavci, še posebno s tesnima
sodelavkama na podružnici.
Skupaj zmoremo vse.
Marjeta Zore

ŽUŽEMBERK

Spomladansko čiščenje in urejanje
Naj še tako pazimo na red in urejeno okolico, vseeno je ob naših
cestah vsako leto veliko smeti.
Moram priznati, da ob krajevnih
poteh in bližnjicah smeti skoraj ni.
Le tu in tam kakšen ostanek bombonov in čokoladic ali cigaretna
škatlica, vsakih deset let pa tudi
kak podplat odsluženega obuvala.

se odločil, da tudi čistil ne bom
več. Okolica je naša in vsak naj
jo čuva po svojih močeh. Ne bo
mamice, ki bi prišla in počistila

Ko smo v prejšnjem stoletju, ko je bil naš
blok še nov, imeli čistilne akcije, sem
ugotovil, da eni smetijo, mi pa za njimi ta
gnoj pokidamo. Smetilci niso čistili, čistilci pa ne smetimo. Ker ne smetim, sem
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za nami, kot to počne doma.
Moja odločitev je bila pravilna,
saj je bilo smeti okoli bloka
bistveno manj. Žal to ne velja
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za medkrajevne ceste. Te pa niso naše in
odvečno embalažo je treba čim prej vreči
skozi avtomobilsko okno. Bo že komu prav
prišla. Nam, ki se tukaj vozimo vsak dan,
pa pogled na smetišče ob cesti ni prav nič
prijeten.
Turizem smo ljudje, ponavljamo ves čas.
Naj turiste še tako čakamo, na smetišče
jih ne bo, zato smo se odločili za čistilno
akcijo. Deset članov in članic Turističnega
društva Suha krajina se je 17. aprila 2021
zbralo pred gradom. Določili smo namen
akcije in razdelili naloge. Urediti je bilo
treba okolico kulturnih spomenikov in
cest Dvor–Žužemberk, Dvor–Mačkovec in
Budganja vas–Gradenc.
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Zanimivo je tudi to, da imamo
ob cesti na počivališčih sode
za smeti, a je bilo okoli njih več
smeti kot v njih. Med akcijo smo
ves čas upoštevali priporočila
za gibanje in dejavnosti v duhu
zakona o koroni. Našli smo ostanke embalaže hrane, sladkarij,
tablet, polivinila ipd. Največ je
bilo praznih pločevink piva in
energijskih pijač, plastenk vode
in gaziranih pijač pa tudi steklenic vina in žganih aperitivov. Se
vidi, da smo v Suhi krajini.

Želim si, da bi v bodoče
prehodne turiste v avtomobilih
srečala pamet in bi svoje smeti
odvrgli v zaboje, ki so za to
nastavljeni v vseh regijah in ob
vsaki cesti. Zdaj je teh deponij
že povsod dovolj in lahko bi se
nanje navadili. Tudi ločevanje
odpadkov ni stvar višje sile, ampak nas samih. Star slovenski
pregovor pravi: »Kakor si boš
postlal, tako boš ležal.«
Tekst: Miran Jenko
Foto: Vlado Kostevc

Čeprav so cesto med Dvorom in
Žužemberkom že čistili cestarji, je bilo ob
njej spet veliko smeti. Pod cesto od Dvora
proti Sadinji vasi je bilo leglo odvrženih
odpadkov, pobiranje pa je bilo zelo težko.
Med trnjem in strohnelimi vejami grmovja
smo po strmini plezali do brezbrižno odvrženih smeti. Pobrali smo vse in dvakrat
napolnili tovorni prostor našega sivega
poltovornjaka. Sivček je smeti odpeljal in
napolnil kontejner na komunalni deponiji.

KORK Žužemberk

Darilca za starejše
Letošnja epidemija je prekrižala načrte tudi organizaciji
KORK Žužemberk, ki vsako
leto povabi starejše od sedemdeset let na sproščeno
druženje in pogostitev v
prostorih Osnovne šole
Žužemberk.
Na deževni ponedeljek, 24. maja
2021, so se člani in članice KORK
zbrali v bivših prostorih tovarne Iskra
in pripravili darilca za starostnike v
Žužemberku in okolici. Odločili so
se namreč, da bodo vztrajali in vseeno nekako razveselili ljudi, ki so v
teh korona časih še bolj osamljeni.
Pripravili so kar 307 darilc. Pri pakiranju sta se jim pridružila tudi Ema
in Adam Skube. Babica Marica ju

namreč že od malega privaja na
dobrodelnost.
Pripravljena darilca so osebno
odnesli starejšim na dom in z
njimi tudi poklepetali. S tem
drobnim dobrim dejanjem so
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ogreli srca tako starejšim kot
tudi sebi. Močno pa upajo, da
se v naslednjem letu ponovno
srečajo.
Tekst: Jadranka Meglen
Foto: Alenka Sajovec
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Tovarišica Majda Kosmina

Učiteljski poklic je bil včasih cenjen in spoštovan
Kako ste v Žužemberku preživljali otroška
leta?
Pred vojno je bilo v Žužemberku lepo. Otroci
smo veliko nastopali v igrah. Ker je bilo na
Bregu, kjer smo stanovali, več fantov kot
deklic, se najbolj spominjam Marice, ki je
stanovala v papirnici pod gradom, Karmele in
Jelke. Veliko smo se igrale skupaj. Otroci smo
se med sabo vedno razumeli. Na otroštvo
imam lepe spomine, razen na čas med vojno.
Se še spomnite, kako je bilo tisti dan, ko
ste prvič prestopili prag osnovne šole?
Katerega leta je bilo to?
Ko sem leta 1938 začela hoditi v prvi razred v
Dobrniču, sem bila stara šest let. Že ob vstopu
v šolo sem znala gladko brati. Moj oče je bil velik ljubitelj knjig in še danes rada berem. Že kot
otroci smo imeli doma vsak svojo knjižnico.
Prvega dne v šoli se še vedno rada spominjam, bil je zelo lep. Oblekli so me v novo
oblekico, tudi torbico sem dobila novo. V šolo
sem nesla drobni knjižici Nana, mala opica in
Hribčev Gregec. Že v prvem razredu sem rada
nastopala in igrala v šolskih igrah. V šoli smo
zbirali stare znamke, zato smo hodili po hišah
in spraševali, če imajo kakšna stara pisma.
Odnesli smo jih učiteljicam. Ko se je nabralo
malo več starih pisem in znamk, so v šolo prišli
zbiralci znamk. Če so bile znamke kaj vredne,
so denar, ki so ga dobili zanje, dali za misijone.
Na te začetke v šoli imam zelo lepe spomine.
Se spomnite imena svoje prve učiteljice? Je
bila doma iz Žužemberka?
Moja prva učiteljica je bila Josipina Lobe iz
Zagradca. Ob koncu drugega razreda smo
se preselili v Žužemberk, kjer sem potem
obiskovala tretji in četrti razred. Po kapitulaciji Italije leta 1943 pouk ni bil več reden. Med
bombardiranjem Žužemberka je bila šola
požgana in porušena. Leta 1944 smo imeli
partizansko šolo. Ozemlje je bilo osvobojeno
in posamezni razredi so imeli pouk po hišah.
Sama sem hodila v učilnico, ki je bila v gostilni
pri Grčarjevih na Cviblju, moj brat Adi, ki je
hodil v drugi razred, je imel pouk v mizarski
delavnici pri Ljubljančanovih. V glavnem smo
se učili slovenščino, matematiko in verouk.

Na koncu smo dobili spričevalo
– potrdilo, na katerem je pisalo
»Po narodnoosvobodilni vojski in
partizanskih odredih kontrolirano
ozemlje«.
Kakšen je bil odnos med učitelji
in učenci?
Učenci smo imeli spoštljiv odnos
do učiteljic. Klicali smo jih gospa
učiteljica. Ne spomnim se, da bi jim
kdo ugovarjal. To je bil takrat zelo
cenjen in spoštovan poklic. Če te je
učitelj zaprl, ker nisi znal ali delal
v šoli, je bila to velika sramota. »A
vaš je bil pa zaprt, kaj je pa naredil
narobe?« so spraševali odrasli, kar
je najbolj prizadelo naše mame.
Kakšna je bila učilnica? Ste imeli
torbo, učbenike in zvezke? S čim
ste pisali?
Učilnica je bila podobna današnji.
Miza in stoli so bili povezani med
seboj in skupaj smo sedeli trije ali
štirje. Na mizi je bila odprtina za
posodico, v kateri je bilo črnilo.
Vanj smo namakali peresa in z njimi pisali v zvezke. Imeli smo tablo
in v učilnici je bilo stojalo s posodo
za vodo, v kateri smo si lahko umili
roke. Drugih učnih pripomočkov
nismo imeli. Pri pouku in domači
nalogi je bil velik poudarek na lepopisu. Iz drugega razreda se najbolj
spominjam poštevanke in branja,
ki ga je bilo veliko. Lahko smo se
naročili na brošuro Lučka, vendar v
tistem času mnogo staršev ni imelo
denarja za plačilo naročnine.
Danes imamo devetletko. Koliko
razredov je imela osnovna šola,
ko ste jo obiskovali?
Šest. Šesti razred je bil ponavljalni,
obiskovali so ga tisti, ki niso šli
naprej v šole. V ponavljalnem
razredu so se učili praktičnih stvari,
dečki na primer, kako se cepi in
obrezuje sadno drevje, deklice
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pa ročnih spretnosti, šivanja in
kvačkanja … V gimnazijo – takrat
sta obstajali nižja in višja – si lahko
šel že po četrtem razredu osnovne
šole, če si naredil sprejemni izpit.
Katere predmete ste imeli in
kateri vam je bil najljubši?
Spomnim se slovenščine, računstva, prirodopisa, risanja, lepopisa, petja, telovadbe in verouka.
Najraje sem imela slovenščino,
najmanj pa računstvo.
Kako so učitelji ocenjevali
znanje? Ste bili za oceno
vprašani ali ste pisali kontrolno
nalogo?
Spraševanje je bilo ustno, v klopi in pred tablo, pisali smo tudi
kontrolne naloge in nareke. Pri
oceni so upoštevali tudi urejenost
zvezkov, prizadevnost in vedenje.
Koliko veselja in strahu je bilo
pred prvim spričevalom! Učiteljica
me je vedno rada poklicala pred
tablo in ob koncu šolskega leta v
prvem razredu mi je rekla: »Veš,
Majdka, sedaj pišem spričevala.«
Spomnim se, da je imela napisana
spričevala zložena ob strani, in ko
sem jo vprašala, zakaj so tam, mi
je odgovorila, da jih ne bo pivnala

SUHOKRANJSKE
in da se bo črnilo posušilo. Doma sem mami
povedala, da je spričevalo že napisano. Ko
sem ga prinesla in ga je mama pregledala, so
bile v njem same petice.
Kako ste nadaljevali šolanje in kje ste se
najprej zaposlili?
V osnovni šoli in na nižji gimnaziji si nisem želela postati učiteljica. Ker sem hotela v gimnazijo, sem morala po četrtem razredu osnovne
šole narediti sprejemne izpite iz slovenščine
in matematike. Naredila sem jih na Poljanski
gimnaziji v Ljubljani, vendar sem potem prve
tri nižje razrede obiskovala na II. ženski gimnaziji (današnji Plečnikovi), zadnji razred pa
zaradi reforme šolstva (gimnazije niso bile več
ločene na moške in ženske, temveč so bili razredi mešani) na IV. državni gimnaziji (danes
Bežigrad). Gimnazija je takrat trajala osem
let. Po zaključku četrtega razreda (t. i. nižja
gimnazija) je bila mala matura, po končanem
osmem razredu pa velika matura. Spomnim
se, da smo imeli tisti, ki smo naredili malo
maturo, pripete bele nageljne, tisti, ki so naredili veliko, pa rdeče.
Po končani mali maturi zaradi razmer doma
– očeta so med vojno ubili domobranci, tako
da je mama ostala sama s tremi otroki – šolanja nisem mogla nadaljevati na gimnaziji.
Prepisala sem se na učiteljišče, kjer sem
dobila štipendijo. Na učiteljišču je šolanje
trajalo štiri leta. Maturirala sem leta 1952 in
se zaposlila na Goriškem. Po dveh letih službe
sem študij nadaljevala na Višji pedagoški šoli
v Ljubljani, kjer sem diplomirala in postala
predmetna učiteljica zgodovine in geografije.
V katerem kraju ste prvič prestopili šolski
prag kot učiteljica?
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Po končanem učiteljišču sem 26.
avgusta 1952 prejela pismo, v
katerem je bilo obvestilo, da sem
sprejeta v službo, in dekret, da
naj se javim na Okrajnem odboru
Nova Gorica. Stara sem bila dvajset
let. Učila sem v Kožbani in na nižji
gimnaziji na Dobrovem. Zelo rada
se spominjam prijaznih otrok z
Dobrovega. Še posebno mi je ostalo spominu, da se je tudi po petnajst otrok v razredu pisalo enako.
Po dveh letih me je okrajni odbor
poslal na študij na Višjo pedagoško
šolo v Ljubljano, nato pa sem službeno pot nadaljevala v Črnem vrhu
nad Idrijo, Spodnji Idriji in na koncu
v Žužemberku. Spomini na Črni vrh
nad Idrijo so lepi, na nižji gimnaziji,
kjer sem učila, smo bili zelo mlad
kolektiv, najstarejši je bil ravnatelj,
ki je imel 29 let. Učenci, ki so obiskovali nižjo gimnazijo na Črnem
vrhu nad Idrijo, se me še vedno
spomnijo in me vabijo na obletnice. Pet učenk iz tiste generacije se
je odločilo za poklic učiteljice.
Nadaljevali ste v Žužemberku.
Kot študentka na pedagoški
šoli sem bila dvakrat na šoli v
Žužemberku na hospitacijah (prisostvovanje pri pouku za pridobivanje pedagoških izkušenj, op.
a.), in sicer pri pouku zgodovine,
ki jo učil tovariš Vute. Takrat sem
prvič stopila v novo šolo, ki je bila
obnovljena leta 1947. Še danes se
spomnim, kakšna je bila notranjost

Mnogim od nas je črno bela fotografija edini spomin na osnovno šolo
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in kje je bil kateri razred. Leto
pozneje je tovariš Vute, ki je bil
takrat ravnatelj žužemberške šole
in je odhajal v Novo mesto, predlagal, da skupaj z možem prideva
učit v Žužemberk. Tako sem se s
Črnega vrha preselila v Žužemberk
in tu ostala do upokojitve. Tisto
leto so se v Žužemberku na novo
zaposlili še Marija Silvester, Marjeta
Gutman in Jože Mrvar. Na šoli nas
je bilo skupaj z zaposlenimi na
podružničnih šolah in v vrtcu okoli
štirideset.
Kakšni so vaši spomini na
leta, ko ste bili učiteljica na
žužemberški šoli?
Lepi. Ko sem prvi dan prišla učit,
sem se spomnila, kako sem še
sama kot otrok obiskovala to
šolo. Spominjam se, koliko smo
prehodili v naravi skupaj z otroki,
koliko je bilo proslav ob raznih
dogodkih. Šola je ob različnih praznikih vedno pripravila proslave
tako za učence kot tudi občane. Ob
začetku šolskega leta je ravnatelj
vedno povedal, kdo od učiteljev
je odgovoren za katero proslavo.
Poleg krajanov so bili vabljeni tudi
predstavniki krajevnih organizacij, borci in pomembni politični
predstavniki.
Rada se spomnim tudi našega
šolskega glasila Z bregov Krke, ki
ga je izdajal literarno-novinarski
krožek in je izhajal trikrat letno.
Veliko je bilo tudi prostovoljnega

18 raziskovalnih nalog, 10 zlatih, 5 srebrnih in 1
bronasto priznanje

ŽUŽEMBERK
dela, pogozdovanja, urejanje šolskega igrišča,
urejanja cest, po katerih so se učenci vozili v
šolo (Dešeča vas–Drašča vas, Veliki Lipovec–
Brezova Reber, Šmihel–Poljane). Nekoč je
pouk potekal tudi v soboto, šele leta 1970 je
postala tudi sobota prost dan. Večkrat berem,
kako nekateri govorijo, da so bili takrat hudi
časi. Res je bilo bolj skromno, kot je zdaj, a
nam je bilo vseeno lepo.
Kako je potekal odmor in kakšno malico so
imeli otroci v šoli v Žužemberku?
Odmor je naznanil zvonec, ki je bil obešen pred
ravnateljevo pisarno. Med odmori so otroci
ostali v razredu. Malica je bila med glavnim
odmorom, tako kot sedaj. Bila je skromna in
ni bila čisto zastonj. Tudi starši so morali nekaj
prispevati. Denarja je bilo malo, zato so lahko
starši za malico prispevali tako, da so v šolo
pripeljali krompir, fižol, sadje, zelje … V šolski
kleti so bile velike kadi, v katere so učenci ob
pomoči učiteljev ribali zelje in ga kisali. Starši
so včasih težko prispevali za malico. Spomnim
se enega od staršev iz Gradenca, ki je dejal:
»Kakšna malica, ni denarja. Ko sem jaz hodil v
šolo, sem imel v žepu pest kuhanega fižola in
sem ga počasi jedel med poukom.« Od takrat
so se časi vendarle spremenili na bolje.
Kako so se šolali učenke in učenci iz
okoliških vasi? Kako so prihajali v šolo? So
imeli organiziran prevoz?
Ko sva prišla v Žužemberk, je imela šola tri
podružnične šole – Ajdovec, Dvor in Šmihel.
Leto pred najinim prihodom je bila ukinjena
podružnična šola v Lipju, ki so jo ustanovili
kmalu po koncu druge svetovne vojne. Imela
je prve štiri razrede, vsako leto jo je obiskovalo od petdeset do osemdeset otrok. Pouk je
bil kombiniran, potekal je v eni od hiš, v eni
sobi je bila učilnica, v drugi so živeli domači.
Ko so otroci prihajali v šolo, so morali v učilnico skozi kuhinjo, v kateri je gospodinja kuhala
za družino. Po končanem četrtem razredu so
morali v šolo v Žužemberk. Hodili so peš, čez
Bačkenco. Po ukinitvi šole so morali pešačiti v
Žužemberk tudi prvošolci, šele pozneje je bil
organiziran prevoz.
Ko sva z možem prišla v Žužemberk, je bilo
v šoli veliko otrok. Skupaj s podružničnimi
šolami jo je obiskovalo okoli osemsto otrok.
V Šmihelu jih je bilo okoli šestdeset, na Dvoru
čez sto in tudi v Ajdovcu več kot osemdeset.
Mislim, da je bil v Ajdovcu takrat še peti razred.
Po vojni, leta 1947, so šolo v Žužemberku
obnovili, vendar je bila še vedno premajhna.

Štirje razredi v Žužemberku so bili
celo na drugih lokacijah, eden v
prostorih kmetijske zadruge, dva
v prostorih današnje občine, eden
pa v delavnici ljudske tehnike v
bližini šole. Ko je šolo obiskovala
hčerka, so bili celo štirje sedmi
razredi, v katerih je bilo več kot sto
otrok. V prvih razredih na matični
šoli in v podružničnih šolah je bilo
vsako leto okrog sto otrok.
Otroci iz bližnjih vas (z Rebri, iz
Gradenca, Budganje vasi) so morali v šolo v Žužemberku peš, iz oddaljenih krajev (Ajdovca, Šmihela,
Lašč, Dvora) pa je bil organiziran
prevoz. Samo iz Velikega Lipovca
se je v Žužemberk vozilo 26 otrok,
ki so morali zaradi slabe in nevozne ceste hoditi peš na avtobus
do Srednjega Lipovca. Ko se je v
Žužemberku odprl obrat Iskre, je
bil za njihove delavce organiziran
prevoz in s temi avtobusi so se
skupaj s starši v šolo vozili tudi otroci. Najbolj so se mi smilili učenci
prvega in drugega razreda, ki so
jih mame vzele s seboj, ko so šle
na delo. V šolo so prišli že ob pol
šestih zjutraj, pouk pa se je začel
ob sedmih.
Sedaj jim pravijo interesne dejavnosti, nekoč smo jim rekli krožki. Na
šoli ste vodili zgodovinski krožek in
skupaj z učenci pripravili številne
raziskovalne naloge. Z njimi ste
bili zelo uspešni in na republiških
tekmovanjih zgodovinskih krožkov
je žužemberška šola dobivala
najvišja priznanja. Na to ste lahko
upravičeno ponosni.
V šoli sem začela kot mentorica v
recitacijskem krožku. Bili smo zelo
uspešni in še vedno se rada spominjam odličnih recitatork Alenke
Rotar, Ljube Zalašček, Alenke
Kranjc, Danice Gričar … Leta 1965
smo na pobudo Dolenjskega
muzeja in tovariša Zemjana na
šoli začeli zbirati gradivo iz narodnoosvobodilnega boja. Tako
je leta 1969 nastal zgodovinski
krožek, v katerem so bili učenci
in učenke od šestega do osmega
razreda. Krožek je tesno sodeloval
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Jugoslovansko priznanje, plaketa
kurirčka Jovice, za uspešno delo z
mladimi

z likovnim in fotografskim krožkom pod mentorstvom Srečka
Kodreta in Martina Šuštaršiča ter
literarno-novinarskim
krožkom
pod mentorstvom Jelke Mrvar.
Pionirska organizacija in Zveza
prijateljev mladine sta od leta
1969 pripravljali srečanja mladih
zgodovinarjev, na katerih so bile
predstavljene raziskovalne naloge.
Teme nalog so bile objavljene v
razpisih v Pionirju, Pionirskem listu
in Prosvetnem delavcu na začetku
šolskega leta. Naloge smo skrbno
pripravljali, pridobivali predvsem
ustne vire in postajali vedno bolj
pozorni na pisne vire, na dokumentarno gradivo in muzealije.
Danes, v dobi računalnikov, je težko verjeti, da so bile prve naloge
napisane »na roko«. Pri pripravi
je sodelovalo veliko učencev. Za
tiste, ki so se udeležili srečanja, je
bila to nagrada za vloženo delo.
Zaključek tekmovanja je bil običajno aprila ali maja, na srečanju,
ki je trajalo tri dni. Vedno so bile
organizirane predstavitev kraja, v
katerem je bilo srečanje, ekskurzija v bližnjo okolico in pogovori
z znanimi osebnostmi. Prvič smo
šli na srečanje zgodovinskih krožkov leta 1971 v Kamnik, kamor je
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ter Klopcah. V njih so ranjeni borci
čakali na odhod v roške bolnice. V
eni od sob v hiši so ležali ranjenci,
v drugi so živeli domači. Spomladi
so otroci hodili v gozd nabirat jagode za ranjene partizane. Osebno se
mi je zdela ta naloga najizvirnejša.
Popestrile so jo izredno lepe fotografije, ki jih pripravil fotokrožek
pod mentorstvom Srečka Kodreta.

Šolsko glasilo Z bregov Krke, vsebino so
oblikovale učenke in učenci

Republiško priznanje za dolgoletno delo z
mladimi

prišlo devetindvajset šol, žužemberška pa je
bila edina z Dolenjske. Tema srečanja je bila
»Ljudska vstaja v mojem kraju«. Osvojili smo
drugo mesto in za nagrado dobili fotoaparat
z bliskavico, kar je bilo v tistem času veliko
vredno. Bili smo zelo veseli.
Kamniku so sledila še srečanja v Cerknem,
Tolminu, Ljubljani, Postojni, Krškem in
Brestanici, Trbovljah, Velenju, Novem mestu,
Ljubljani, na Ptuju, v Sevnici, Novi Gorici,
Kopru, Murski Soboti, Kranju, Laškem in v
Mariboru leta 1989, ki je bilo moje zadnje in sta
se ga udeležila dva moja učenca. Z učenci smo
zbrali gradivo za 18 raziskovalnih nalog, na kar
sem zelo ponosna. V tem času smo za naloge
prejeli deset zlatih priznanj, pet srebrnih in
eno bronasto. Vedno smo bili med najboljšimi.
Najbolj mi je ostala v spominu raziskovalna
naloga »Partizanska saniteta«, v kateri smo
popisali partizanske bolnišnice, t. i. »prihvatnice« v Gradencu, Malem in Velikem Lipju

V spominu mi je ostalo tudi srečanje mladih zgodovinarjev v Kopru
leta 1984, saj sem na njem dobila
jugoslovansko državno priznanje
za delo z mladimi, plaketo kurirja Jovice. Tudi pionirski odred
Osnovne šole Žužemberk je leta
1973 na predlog Zveze prijateljev
mladine Slovenije prejel priznanje
kipec kurirja Jovice in denarno
nagrado. Kipec kurirja Jovice je bil
takrat najvišja nagrada Sveta za
vzgojo in varstvo otrok Jugoslavije,
ki so jo vsako leto podelili najboljšemu pionirskemu odredu v vsaki
republiki. Žužemberški pionirski
odred je bil vsa leta zelo aktiven,
kar dokazujejo številna priznanja, kot so najboljši fotokrožek
Slovenije na republiški razstavi v
Kopru, prvo mesto na šestem zveznem srečanju mladih tehnikov v
Velenju, druga republiška nagrada
na republiškem srečanju pionirjev
dopisnikov, druga nagrada na
republiškem srečanju zgodovinarjev v Kamniku, prvo mesto na
tekmovanju »Kaj veš o prometu« v
Novem mestu in še mnoga druga.
Uspehi naših učencev kažejo, da
lahko z voljo in zagnanostjo tudi
majhna šola iz majhnega kraja
veliko doseže.
Danes ocene vplivajo na izbiro
srednje šole in občutek imam,
da so edino merilo uspešnosti.
Kot da bi se življenje vse družine
vrtelo samo okoli ocen in šolskega
urnika otrok. Pozabljamo
pa, da mora otrok imeti tudi
čas za otroštvo. So ocene res
najpomembnejše?

Ko sem učila, je bil odnos do ocen
drugačen. Veliko je bilo družin, v
katerih so bile ocene v šoli manj
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pomembne, saj so morali otroci
pomagati pri delu doma in so imeli
čas za učenje samo zvečer. V razredu jih je zelo malo imelo odličen
uspeh. Tudi ocena tri (dobro) je
pomenila dobro zanje in učenci z
dobrim uspehom v osnovni šoli
so bili v nadaljnjem šolanju lahko
zelo uspešni. Niso bile pomembne
samo ocene. Veliko je bilo tudi
udarniškega dela pri gradnji igrišča
poleg šole. Otroci so radi delali.
Prišel je tudi čas upokojitve. Ste
se težko ločili od učiteljskega
katedra in otroške igrivosti,
ki vas je spremljala ves čas
učiteljevanja?
Ko sem se upokojila, mi je bilo
težko. Rada sem učila. Še vedno
rada veliko berem in si tako krajšam upokojenske dni. Z veseljem
urejam knjige, ki jih imam doma.
Vesela sem tudi svojih vnukov.
Življenje je mirno. Iz kuhinje vidim grad, z balkona cerkvico Sv.
Miklavža in sv. Roka ter mogočne
gozdove Kočevskega roga. Čez
slapove in pod mostom teče reka
Krka. Kaj je še lahko lepšega?
Ob najinem pogovoru sem se v mislih vrnil petdeset let v preteklost, ko
sem tudi sam končal osmi razred v
žužemberški osnovni šoli. V lepem se
spomnim svojih sošolk in sošolcev,
kako brezskrbna in igriva so bila
naša šolska leta. Spomnim se kosa
mlečnega kruha in skodelice toplega kakava, skromne, a meni najboljše malice v šoli. Po igrišču smo
se podili za žogo, se kopali v Krki,
»rabutali« češnje in za vsako jabolko
in hruško smo vedeli, kdaj bo zrela.
Včasih smo se po fantovsko stepli in
naslednji dan že vse pozabili. Bilo
nam je lepo. Bili smo OTROCI.
Tovarišica, hvala vam za zanimiv
pogovor. Želim vam vse dobro in
ostanite zdravi!
Tekst: Darko Pucelj
Foto: Osebni arhiv Majde
Kosmina
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Predstavitev

Mirana Likar
Mirana Likar Bajželj ima »koreninske laske« tudi v Suhi krajini
oziroma na Dolenjskem. Luč
sveta je zagledala leta 1961
v Novem mestu. V osnovno šolo
je hodila tudi v Žužemberku, vse
konce tednov in počitnice pa se
je vračala v Kostanjevico, kjer je
bil njen pravi dom.
Najbrž je tudi Kostanjevica, kjer je odraščala, s svojo kulturo in umetnostjo, ki
sta bili že takrat na zavidljivo visoki ravni,
vplivala na njeno pisateljsko usmeritev.
Njen najlepši spomin iz osnovne šole
je vezan na učitelja slovenščine Rudija
Cerkovnika, ki si je zaslužil njeno spoštovanje z veliko učiteljsko etiko in razumevanjem. Spodbujal jo je pri pisanju in
večkrat pohvalil njene izdelke. Poskrbel
je, da je nastopala na šolskih proslavah
in tako mojstrila svoj čut za govorjeno
besedo. Dopisovala sta si do njegove
smrti. Tudi sama je postala profesorica;
na Filozofski fakulteti v Ljubljani je diplomirala iz slovenistike in bibliotekarstva.
Nekaj časa je službovala v Centralni tehniški knjižnici, zdaj pa že vrsto let uči slovenščino na Osnovni šoli Log-Dragomer.
Živi v Ljubljani.
Pisati je začela razmeroma pozno, ko
sta šla otroka v gimnazijo. Prvo knjigo je
izdala pri Cankarjevi založbi leta 2009.
Svoja dela objavlja v literarnih revijah Sodobnost, Mentor, Vpogled, na spletnih portalih in nacionalnem radiu.
Leta 2006 je za svojo kratko zgodbo prejela Onino pero. Nagrado podeljuje priloga
dnevnika Delo, revija Ona. Leto pozneje
je zmagala na festivalu mlade literature
Urška. Njen knjižni prvenec Sobotne zgodbe je bil leta 2010 uvrščen med osmerico
finalistov za nagrado fabula in nominiran
za prvenec leta. To leto je dobila nagrado
spletnega portala Airbeletrina za kratko

zgodbo. Sprejeli so jo tudi
v Društvo slovenskih pisateljev.

galerijo zgodovinskih trenutkov
in prizorov.

Leta 2011 je bila zbirka Sobotne
zgodbe ponovno uvrščena
med finalistke za nagrado fabula, tokrat se je uvrstila med
četverico.

Založnik založbe Goga takole
predstavi knjigo: »Junak romana, ki ob koncu življenja svojo
zgodbo pripoveduje zvesti poslušalki, je zamenjal več imen,
uniform in položajev, znašel se
je na frontah in v taboriščih, bil
je ujetnik, ljubimec in zasliševalec. V vrtincu zgodovine je tako
rekoč nehote prevzemal različne identitete, ki so ga v vojni s
prisegami vezale na nasprotujoče si strani in s tem krojile razburkano usodo posameznika,
ki se je želel samo živ in zdrav
vrniti domov. Pripovedovalec
je zato tudi roman o iskanju
svobode in o intimni zavezanosti življenju, ki je nenehno na
preizkušnji. Ganljiva pripoved
jasno pokaže, kako je preživetje
včasih odvisno tudi od prave
(ali predvsem dobro povedane)
zgodbe in pripravljenosti, da ji
nekdo prisluhne.«

Njena druga knjiga kratkih
zgodb z naslovom Sedem besed je izšla leta 2012. Zgodba
iz te zbirke »Nadin prt« je bila
leta 2013 uvrščena v antologijo
najboljše evropske proze, Best
European Fiction, ki jo izdaja
Dalkey Archive Press v ZDA.
Kulturna redakcija časopisa
Delo je knjigo uvrstila med
pet knjig, ki so na Slovenskem
zaznamovale leto 2012. Leta
2017 je izšel njen roman
Babuškin kovček, leta 2019 novela Bibavica. Številne zgodbe
so bile nagrajene na natečajih
in vključene v domače in mednarodne antologije.
V svojem najnovejšem romanu
Pripovedovalec, ki je nominiran za letošnjega kresnika in
Cankarjevo nagrado, Mirana
Likar predstavlja človeka, ki je v
dneh pred drugo svetovno vojno, med njo in po njej nosil šest
uniform različnih vojska, in skoraj tudi sedmo. Pisateljica je ob
usodi junaka Nikolaja ustvarila
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Draga Mirana, letos praznujete
okrogel življenjski jubilej. Želimo
vam še veliko ustvarjalnega
navdiha! Ponosni smo, da ste
prišli med pet kandidatov za
prestižnega kresnika in četverico
za Cankarjevo nagrado, in vam
želimo, da bi nagradi tudi prejeli!
Magda Kastelic Hočevar
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Žužemberški mladinci po hudem
boju drugi v državi
Tako kot marsikaj je tudi letošnja mladinska
liga zaradi epidemije potekala drugače kot
prejšnja leta. Fantje so se jeseni udeležili
dveh kvalifikacijskih turnirjev, prvega v
Kostanjevici in drugega v Braslovčah. Risi
niso prikazali najboljše igre in so se po dveh
porazih proti Braslovčam uvrstili v ligo B.
Uvrstitev je bila svojevrstno razočaranje,
a hkrati priložnost, da iz ozadja napadejo
najboljša mesta. Po dolgotrajni zimski
prekinitvi se je liga nadaljevala šele aprila.
Žužemberčani so v ligi gladko zmagali brez
izgubljenega niza.
Po osvojenem prvem mestu lige B je sledil
izločilni turnir med zadnjima dvema prve
lige ter prvo- in drugouvrščeno ekipo lige
B. Na turnirju v Kranju so se spet srečali z
Braslovčani. Tokrat so bili prepričljivejši in
so slavili z rezultatom 2 : 0. V drugi tekmi so
se pomerili s Črnučami, s katerimi so se v
letošnji sezoni že dvakrat srečali in dvakrat
slavili. Tudi tretjo tekmo so suvereno dobili
in se uvrstili na finalni turnir najboljših osem.
Na turnir, ki je potekal na Ravnah na
Koroškem 23. maja 2021, so varovanci trenerja Toma Pečarja prišli sproščeni, saj so
bili edina ekipa, ki se je na turnir uvrstila iz
lige B.
V četrtfinalni tekmi jim je nasproti stal stari
znanec, kamniški Calcit. V tekmo so odločneje vstopili Žužemberčani in hitro povedli.
Prednost so brez težav držali do konca in
dobili prvi niz s 25 : 20. V drugem nizu so se
stvari obrnile. Kamnik je povedel, razigrali
so se vodilni igralci in gladko dobili set s 25 :
20. Tretji set je bil zelo izenačen, boj točko za
točko. Zmago je ekipi priboril podajač Mohor
Travnik z vrženo drugo žogo preko mreže.

nadaljevali igro s konca prvega.
To je vplivalo tudi na rezultat. Niz
so dobili s 25 : 21. Zadnji niz je
odločal o finalistu. Tretji niz je bil
odraz drugega. Žužemberški odbojkarji so zaigrali odlično v bloku
in obrambi. Niz je z blokom zaključil Toni Travnik in ekipi priboril
zmago s 15 : 6. Tako so si po dolgih
letih spet priborili nastop v finalu
mladinskega prvenstva.
V finalu so se srečali z Brezovico.
Brezovica je bila najboljša ekipa
po rednem delu prve lige in je
gladko v četrtfinalu najprej odpravila Kranj in nato v polfinalu še
domačo ekipo Fužinarja, obakrat
z 2 : 0. Veljali so za izrazitega favorita. Finalno tekmo so igrali na
tri dobljene nize. V prvem nizu
so Žužemberčani pokazali, da se
nasprotnikov ne bojijo, in z borbeno, požrtvovalno igro dobili prvi
niz. V drugem so se počasi prebudili tudi odbojkarji Brezovice.
Rezultat je bil ves čas izenačen.
Risi so še naprej igrali odlično. Vsi
igralci so igrali zelo dobro v bloku,
napadu in obrambi. Po izenačeni
končnici so risi niz dobili s 26 : 24
in tako povedli z 2 : 0. Po dobrem
odporu v prvem in drugem setu je
Žužemberčanom nekoliko padla

Uvrstitev v polfinale je bila prijetno presenečenje in nepričakovana, vendar se igralci
niso ustavili. Polfinale so igrali proti igralcem
iz Salonita Anhovo, ki so v četrtfinalu premagali Panvito Pomgrad iz Murske Sobote.
Začetek je pripadel Salonitu, ki so si hitro
nabrali prednost. Risi so se prebudili šele v
sredini seta in poskušali izničiti zaostanek,
toda prepozno. Salonit je slavil s 25 : 23. V
drugi niz so Žužemberčani vstopili bolje in
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koncentracija in videla se je utrujenost igralcev, saj so odigrali
največ setov izmed vseh ekip na
turnirju. Tretji in četrti niz so dobili Brezovčani in pokazali svojo
kvaliteto. Kljub vsem premorom,
za katere se je odločil trener
Tom Pečar, učinka ni bilo. Sledil
je peti niz. Obe ekipi sta igrali
maksimalno, se borili in prikazali
vrhunsko odbojko. Na sredini so
rahlo povedli Žužemberčani, a je
do zaključne žoge prišla Brezovica
in jo tudi izkoristila s 15 : 13 ter s
3 : 2 dobila finalno tekmo. Čeprav
so Žužemberčani izgubili finale,
so odigrali odlično in pripravili
prijetno presenečenje, ki ga ni
nihče pričakoval. Borili so se do
konca. Na žalost je zmanjkalo
kanček športne sreče.
Nagrado za najboljšega podajača
je prejel Mohor Travnik.
Ekipo so sestavljali: Toni Travnik,
Jaka Petkovič (oba sprejemalca), Nejc Suhadolnik (korektor),
Blaž Zupančič, Jure Kocjančič,
Aljaž Tomšič (vsi srednji blokerji), Gašper Longar (libero), Vid
Urbančič (sprejemalec), David
Pograjc (korektor) in trener Tom
Pečar.
David Oberstar

ŽUŽEMBERK

Zlata plaketa Občinskemu odboru
ZB NOB Žužemberk
Predsedstvo Zveze združenj borcev za
vrednote NOB Slovenije je za delo v letu
2020 podelilo zlato plaketo OO ZB NOB
Žužemberk kot najboljši organizaciji na
območju Dolenjske in Bele krajine.
Takratni krajevni in sedaj občinski odbor
je bil ustanovljen leta 1948 in vsa leta skrbi
za spomenike in spominska obeležja na
območju Občine Žužemberk ter ohranja in
širi vrednote narodnoosvobodilnega boja.
Danes šteje 38 članic in članov.
Leto 2020 je bilo posebno leto za delo tudi
zaradi omejitev zbiranja, povezanih s korona virusom. Vendar smo bili kljub temu
aktivni.
S pomočjo Veleposlaništva Ruske federacije v Republiki Sloveniji, Zveze lovskih družin Novo mesto, občin Žužemberk, Straža
in Trebnje, Združenja borcev za vrednote
NOB Novo mesto, Zveze slovenskih častnikov, Območnega združenja Novo
mesto, podjetij Keko oprema in Stelem
ter Franca Jarca iz Žužemberka, podjetij
RERA z Dvora in REM Trebnje smo obnovili
spomenika na Frati in Dvoru. To je še en
dokaz, da je v povezavi med domoljubnimi
organizacijami ter domačimi donatorji in
občino mogoče obnoviti spomenike NOB.
Spomenike bomo obnavljali tudi v letu
2021. Dvakrat letno uredimo njihovo okolico. Redno objavljamo prispevke v občinskem glasilu Suhokranjske poti, v Svobodni

Letni zbor članic in članov občinskega odbora v
dvorani LD Plešivica, maj 2020

besedi in Dolenjskem listu ter širimo vrednote NOB in seznanjamo z delom našega občinskega
odbora tudi preko svetovnega
spleta. Zbiramo in urejamo arhivsko dokumentacijo odbora,
da bo shranjena na enem mestu
in primerno zavarovana.
Pozorni smo do naših starejših članic in članov, ki smo jih
obiskali in skromno obdarili v
času pred novim letom. Ob 8.
marcu se s cvetom spomnimo
in obiščemo vse naše članice.
V letu 2020 smo pridobili nekaj
novih, mlajših članov, kar bo
naša prioriteta tudi v bodoče.
Odlično sodelujemo z Občino
Žužemberk in Združenjem
borcev za vrednote NOB Novo
mesto ter okoliškimi odbori.
Hvaležni smo tudi Lovski družini
Plešivica iz Žužemberka, Občini
Žužemberk in članu Ljubu
Jarcu, ki nam v svojih prostorih
omogočajo sklic zbora članov in
sestanke izvršnega odbora.
Že v letu 2020 smo želeli izpeljati
aktivnosti druženja, vendar to ni
bilo izvedljivo zaradi omejitev
zbiranja večjih skupin. Komaj
čakamo, da se omejitve sprostijo in bomo lahko šli na izlet ter

si ogledali spominsko zbirko na
Sv. Urhu in v Muzeju vojaške zgodovine v Pivki. Na izlet bomo povabili tudi naše simpatizerje in
morda v bližnji prihodnosti celo
naše nove člane. Vsak mesec
se bomo dobili na kavi ali soku
ter poklepetali o tem in onem,
kdor bo pač imel čas. Kakšen
kostanjev piknik ne bo odveč in
prav tako ne skupna večerja ob
zaključku leta, vse z namenom,
da nas te aktivnosti v našem
občinskem odboru še bolj povežejo. Želimo si, da bi nas okolje
sprejemalo in prepoznavalo
kot nepolitično organizacijo, ki
združuje svobodomiselne ljudi
v Občini Žužemberk, med katerimi je rdeča nit povezovanja
ohranjanje spomina in širjenje
vrednot NOB.
Ob tej priložnosti vsem našim
članicam in članom čestitam
za prejeto zlato plaketo. Vsak
od nas je prispeval kamenček v
skupni mozaik uspešnega dela
OO ZB NOB Žužemberk in na to
smo lahko upravičeno ponosni.
Tekst in foto: Darko Pucelj, za
OO ZB NOB Žužemberk

Vzamemo si čas za druženje in pogovor, besed nam
nikoli ne zmanjka.
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Naravoslovni dan v 4. razredu OŠ Žužemberk
Po vseh dolgočasnih, deževnih dneh je bil
v petek, 21. maja 2021, res lep pomladni
dan. V četrtem razredu smo imeli naravoslovni dan, kjer smo spoznali, s čim so si
nekoč pastirci popestrili dneve na paši, ko
niso imeli igrač, kot jih poznamo danes.
Peš smo se odpravili proti Zafari in ob poti
iskali primeren les. Našli smo ga kar veliko
in učitelj Tone ga je odsekal. Mi pa smo ga
nesli do gozdička pri Naralovem križu. Tam
smo v skupinah izdelovali rogove, nato pa
še vsak svojo piščalko. Zelo smo se razveselili, ko nam je uspelo iz rogov privabiti
lepe, močne glasove. Piščali pa so zraven
nežno zapiskale.
V gozdu smo se še malo poigrali, nato pa
odšli proti šoli.
V naravi smo preživeli lep dan, se sprostili,
razvijali ročne spretnosti in polni novih
doživetij odšli domov. Verjetno so ta dan
marsikje piskale piščali in tulili rogovi …
Alenka Pavlin

Tehniški dan v 4. razredu OŠ Žužemberk
V petek, 7. maja 2021, je bil lep spomladanski dan. Drevesa v okolici šole so zažarela
v lepi, pomladno zeleni barvi. Četrtošolci
smo imeli poseben dan. Najprej smo si
ogledali drevesa v okolici. Določanje drevesnih vrst je bilo kar težko. Pomagali smo
si z listi in plodovi. Ugotovili smo, da imamo gaber, lipo, macesen, brezo, smreko,
javor in divji kostanj.
Nato pa smo se v učilnici lotili žebljanja.
Na leseno deščico smo narisali obliko lipovega lista in nanjo v enakomerni razdalji
zabili žebljičke. Delo nam je šlo dobro od
rok. Nato smo okoli žebljičkov ovili še volno. Nastali so lični izdelki, na katere smo
zelo ponosni. Pri delu smo razvijali ročne
spretnosti in zelo uživali.
V zaključku dneva smo primerjali deščice,
narejene iz različnih vrst lesa, ter se igrali
družabno igro Lipko.
Dan je bil zanimiv, ustvarjalen in je zelo
hitro minil. Za pomoč se zahvaljujemo
Tonetu Verderberju iz CŠOD Lipa.
Alenka Pavlin
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Otvoritev obnovljenega spomenika
NOB na Dvoru
V križišču cest Žužemberk–Novo
mesto in Dvor–Kočevje stoji sredi
naselja Dvor spomenik NOB,
oblikovan kot steber iz štirih
različno velikih kamnitih blokov,
postavljenih na platoju.
Na njem so vklesana imena 156 borcev in
žrtev boja proti okupatorju v letih 1941–
1945. Med njimi je tudi ime ruskega vojaka
Aleksandra Jerikova, ki je kot borec 18. divizije padel pri Vinkovem vrhu.
Spomenik je 8. oktobra 1957 postavila
Krajevna organizacija ZB NOV Dvor. Prvič je
bil obnovljen leta 2002. Zaradi rekonstrukcije križišča je bil začasno prestavljen in po zaključku del vrnjen v bližino prejšnje lokacije.
Med prestavljanjem je bil poškodovan. Čas,
sonce, dež in sneg so na njem pustili svoje
sledi in v letu 2020 je sledila nova obnova.
Urejena sta bila plato in osvetlitev, sanirane
so bile poškodbe, obnovljene črke, vklesana
je bila zvezda.

V spomin na 9. maj, dan zmage, polaganje venca pri spomeniku na Cviblju
Simbolično sta
trak prerezala
veleposlanik,
njegova
ekscelenca Timur
Eyvazov in župan
Jože Papež.

S simboličnim prerezom traku so pri obnovljenem spomeniku položili vence veleposlanik Ruske federacije v Republiki Sloveniji,
njegova ekscelenca Timur Eyvazov, župan
Občine Žužemberk Jože Papež, predsednik Združenja borcev za vrednote NOB
Novo mesto Dušan Černe in predsednik
Občinske organizacije Zveze borcev NOB
Žužemberk Darko Pucelj.
Pri spomeniku NOB je kot pilotni projekt
in kot druga v Sloveniji postavljena tabla
s kodo QR. Ob obisku si jo boste lahko
prenesli na svoj pametni telefon in si tako
odprli povezavo s spletnim mestom, kjer
bo v več jezikih in s slikovnim gradivom
predstavljen spomenik. Pri spomeniku
boste lahko prižgali virtualno svečo ali
položili virtualni venec in tako simbolično
prispevali nekaj sredstev za obnovo spomenikov NOB.
Sredstva za obnovo spomenika so prispevali
Veleposlaništvo Ruske federacije v Republiki
Sloveniji, Občinska organizacija Zveze borcev za vrednote NOB Žužemberk, Združenje

Pevke, harmonikar, recitatorka, praporščak in zastavonoša

borcev za vrednote NOB Novo
mesto, Keko oprema, Stelem in
Franc Jarc iz Žužemberka, RERA
z Dvora ter Občina Žužemberk.
Obnovitvena dela je opravilo
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Kamnoseštvo Boštjan Jenič iz
Hrastulj v Škocjanu.
Tekst: Darko Pucelj, za OO ZB
NOB Žužemberk
Foto: Sebastian Pelan
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Pogled v zgodovino šole v Žužemberku

Kako je zagorela in pogorela šola v Žužemberku
Kdaj se je v Žužemberku začel
pouk v branju in pisanju, se ne ve
prav natanko – po kroniki Župnije
Žužemberk in ustnem izročilu že v
18. stoletju. Pouk je bil priložnosten; poučevali so župnik, kaplan
ali mežnar v župnišču ali svojem
stanovanju na hribu.
Leta 1827 je bila ustanovljena enorazredna
šola pri župni cerkvi sv. Mohorja in Fortunata.
Prvi učitelj je bil Matija Avsenik, za njim pa
Bernard Jevnikar, ki je bil zelo priljubljen.
Najboljši učenci so bili zapisani v Zlato knjigo,
ki je – tako kot vsi katalogi iz leta 1827 – zgorela v požigu žužemberške šole 26. julija 1943.
Leta 1872 so Žužemberčani sami zgradili šolsko poslopje. Stalo je tisoč dvesto avstrijskih
forintov. Kamniti portal z letnico je ohranjen
na poslopju stare šole. Zaslužni za prvi hram
učenosti so bili učitelj Jevnikar, župnik Janez
Brodnik (pokopan v Žužemberku) in Franc
Pehani, gostilničar in posestnik.
V letu 1875 je šola postala dvorazredna. Njen
prvi nadučitelj je bil Bernard Jevnikar, drugi
učitelj pa Ivan Kutnar, ki je v Žužemberku služboval kar 45 let. Veljal je za odličnega sadjarja.

Od leta 1876 do 1902 je šolo vodil
nadučitelj Franc Koncilja, mož
gospodarskih nadarjenosti. Leta
1888 je ustanovil gasilsko društvo,
1891 pa posojilnico v trgu. Učitelj
in upravitelj Josip Schmoranzer,
kasneje mikolog in arheolog, je ustanovil čitalnico in bralno društvo;
spominsko ploščo ima na bivši
Pehanijevi hiši, kjer je danes pošta.

šolo, zdravstveni dom in sodišče.
Poveljnik združenih partizanskih
enot Lado Ambrožič - Novljan je
upravitelja Franceta Mrvarja obvestil, da bodo šolo požgali.

Šola se je razširila leta 1878 v trirazrednico, leta 1881 v štirirazrednico, leta 1921 v petrazrednico,
leta 1926 pa v šestrazrednico. Leta
1927 je bila odprta prva vzporednica, leta 1929 pa druga.

Mira Mrvar, rojena 24. junija 1923
v Ambrusu, je bila prvorojenka v
družini Franca Mrvarja, doma iz
Klečeta, in Marije, rojene Vehovec,
iz Žužemberka. Dobesedno navajam del njenih zapisanih spominov,
kjer opisuje, kako je zagorela in
pogorela žužemberška šola:

Kako je šola zagorela in
pogorela
V šolskem letu 1942/1943 je šolo v
Žužemberku obiskovalo 346 otrok.
Od leta 1941 do 1943 je pouk v šoli
potekal redno.
Po tridnevnem napadu na italijansko in domobransko postojanko
v Žužemberku so
se morali partizani
umakniti, še prej pa
so 26. 7. 1943 požgali

Pričevanje upraviteljeve
hčerke Mire Mrvar,
poročene Kovač

»Pisalo se je leto 1943, 26. dan meseca julija. Do takrat je potekal pouk
v šoli. V Žužemberku so bili Italijani.
Še zdaj občutim moreče vzdušje;
nekaj je bilo v zraku – težke slutnje
… In vse hudo se je uresničilo.

Požgana šola Žužemberk, 26. 7. 1943. Arhiv
družine Mrvar.

Šola v Žužemberku pred požigom. Iz: Franc Mervar,
V senci žužemberškega gradu, 1938.
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Stara šola v
Žužemberku z letnico
1872 in s potonikami
iz leta 1947.
Foto: H. Smrke.
Franc Mervar z ženo Maro, sinom
Jožetom in hčerko Miro na šolskem
vrtu – v ozadju šola pred požigom 26.
7. 1943. Arhiv družine Mrvar.

Partizani so prišli v Žužemberk z namenom, da
bodo zažgali in uničili vse, kar bi lahko služilo
Italijanom. Ti so se pred tem že utaborili pri
Fari, partizani pa v šoli z namenom, da jo bodo
končno požgali. Kljub atovim prošnjam in
prepričevanju, da noben Italijan še ni vstopil v
šolo in da pouk poteka normalno, vse ni nič pomagalo … Zasedli so naše stanovanje; mama
je vsa iz sebe dala leto starega Jožka v voziček
in najnujnejše zanj ter odšla k Mlakarjevim,
preden se je začelo streljanje. Z atom sva ostala
sama v kleti.
'Šestnajst let mojega dela bo nocoj zgorelo,'
je bridko zajokal. Do takrat ga še nikoli nisem
videla jokati.
Minute so tekle. Zavedala sva se, da morava
vsaj najnujnejše spraviti v klet. Ata je šel najprej
v zbornico, spravil dokumente učiteljic v škatlo,
snel križ v svojem razredu in vse prinesel v klet.
Potem sva šla v prvo nadstropje, v naš lepo urejeni dom. Lepa jedilnica s polno knjižno omaro
ni prišla v poštev. Čas je bil kratek. Šola je bila
že zasedena s partizani. Nekaj obleke, mast (ta
je bila takrat dragocena), spominski servis iz
Beograda, skodelice iz Sarajeva, kamor je šel
ata v počitnicah na zasedanje kot predstavnik

Jugoslovanskega
združenja.

učiteljskega

Pokanje se je pričelo. Če je malo
potihnilo, sva spet tekla v stanovanje, kot bi kradla. Partizani so po
razredih že nanesli slamo. Bilo je ob
pol enih ponoči. Tedaj je prišel stric
Mlakar ves razburjen. 'Hitro bežita k
nam. Mara je vsa iz sebe …'
Zvezali smo robove rjuh v cule in
zmetali vanje najnujnejše. Bil je 27.
julij – vročina. Da bi rešila čim več,
sem oblekla kostim, zimski plašč,
atovo suknjo, čez roke pa sem vrgla
še mamin plašč.
Vsi otovorjeni do zadnjih možnosti
smo šli in padali po cesti proti
Mlakarju. Tedaj se je že vse bliskalo.
Tudi pri Mlakarju so že bili partizani.
Z atom sva neumorno prosila, da
naj prizanesejo šoli. Odgovor je bil:
'Zaradi vaših rjuh ne bodo šle naše
glave …'
Ob 4. uri je zagorela šola …, sodnija
…, grad …
Po treh tednih dobrohotnega zatočišča pri Mlakarjevih smo se vselili v našo
prazno hišo, iz katere se je umaknil dr.
Debeljak. Bilo je žalostno …

Vabilo

Vljudno vas vabimo na zaključek trških dni 19. julija ob 19. uri s spominsko
uro, posvečeno Zalli Zarana. Letošnja gostja bo gledališka in filmska igralka
Mojca Fatur, vsem najbolj poznana iz TV nadaljevanke Peta hiša na levi. Ob
prijetnem klepetu in nastopajočih bo večer hitro minil, mi pa se že veselimo
srečanja z vami!
Kulturno-umetniško društvo Žužemberk
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Prišla je jesen. Šole v Ljubljani so se
začele, a mi, žužemberški študentje,
zaradi vojnih razmer nismo mogli
nikamor. Šele konec oktobra nas je
neki fant peljal s konjsko vprego do
Krke, potem smo šli v Grosuplje na
vlak in se pripeljali v Ljubljano.
Šole v Žužemberku ni bilo več.
Pogorišče, razdejanje … Edino, kar
je ostalo na šolskem vrtu, je bila atova velika ljubezen – čebele. Pa tudi
te so bile uničene. V nemški ofenzivi
so bili med Nemci tudi Čerkezi.
Razbili so panje, uničevali čebele ter
srebali med iz satovja. Razdejanje,
žalost …'
Tako je zagorela in zgorela žužemberška šola. Kako se je to zgodilo,
sem večkrat osebno slišala od
tasta Franca Mrvarja in tašče Marije
(Mare) Mrvar, pa tudi od drugih
starejših Žužemberčanov, ki požiga
šole nikoli niso pozabili.
Mag. Jelka Mrvar
Viri: Kronika šole Žužemberk;
Miroslav Vute, Partizanska šola v
Žužemberku; Franc Mervar, V senci
žužemberškega gradu; Mira Mervar
Kovač, Spomini (rokopis).
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Policija svetuje
Na območju Občine Žužemberk je Policijska
postaja Dolenjske Toplice od 8. 3. 2021 do 31.
5. 2021 obravnavala 20 kaznivih dejanj:
 12 tatvin,
 1 poškodovanje tuje stvari,
 1 preprečitev dokazovanja,
 3 odvzeme mladoletne osebe,
 1 povzročitev hude telesne poškodbe,
 1 spolno nasilje,
 1 nasilje v družini.
Kazniva dejanja tatvin so bila storjena v naseljih Poljane pri Žužemberku, Dešeča vas,
Šmihel, Klečet, Drašča vas, Žvirče, Malo Lipje,
Dolnji in Gornji Kot ter Dvor. Storilci so ukradli
ročno orodje, katalizatorje, akumulatorje,
radio, hrastova vrata s podbojem, električni
vodnik, kotel za žganjekuho, bukova drevesa,
kolo z motorjem, cvetlične lonce s posajenimi
rožami.
Policisti opažamo, da se je po ukinitvi policijske ure močno povečalo število kaznivih
dejanj premoženjske kriminalitete, predvsem
tatvin, med storilci pa so zopet postali »popularni« predmeti iz bakra (električni vodniki
oziroma kabli, kotli za žganjekuho, žlebovi).
Največ kotlov za žganjekuho je bilo ukradenih na območju Dešeče vasi, Drašče vasi in
Šmihela.
Na območju celotne države se je močno
povečalo število tatvin avtomobilskih katalizatorjev. Storilci katalizator ukradejo tako, da
vozilo po potrebi nekoliko dvignejo z dvigalko,
nato pa največkrat z baterijsko rezilko odžagajo del izpušne cevi, na kateri je nameščen
katalizator. Za izvršitev kaznivega dejanja potrebujejo le nekaj minut. Na območju Občine
Žužemberk so bili katalizatorji ukradeni z vozil
v Drašči vasi in na Žvirčah.
Kolesarjenje
Kolo je eno najbolj priljubljenih prevoznih
sredstev. Za otroke je tudi igralo, odrasli pa ga
čedalje pogosteje uporabljajo ne le za prevoz,
temveč tudi za rekreacijo. Vendar moramo
pri kolesarjenju dobro poskrbeti za svojo
varnost, saj so kolesarji poleg pešcev najbolj
ogrožena in izpostavljena skupina prometnih
udeležencev.
Kolesarjenje je zdravo, aktivno in prijetno –
naj bo tudi varno!

Vozniki koles so v najhujših prometnih
nesrečah povzročitelji
nesreče v več kot polovici primerov. Kolesarji najpogosteje povzročijo prometne nesreče zaradi:
 nepravilne strani in smeri vožnje
(vozijo preblizu roba vozišča
ali celo po nasprotni polovici),
kar je pogosto povezano tudi z
vožnjo pod vplivom alkohola,
 vožnje pod vplivom alkohola,
 neupoštevanja
pravil
o
prednosti
(največkrat
na
križiščih, saj pozabljajo, da
tamkajšnji znak »stop« ali znak
»križišče s prednostno cesto«
velja tudi zanje, in ne le za
voznike motornih vozil,
 pogosto pa tudi ne prilagodijo
hitrosti stanju in lastnostim
ceste, še posebno na odsekih z
večjim naklonom.
Dejstvo je, da so kolesarji v cestnem prometu manj varni kot
drugi udeleženci. Predvsem so
slabše vidni, njihova vidnost pa je
obratno sorazmerna s hitrostjo vožnje – hitrejši so, slabše so opazni.
Zato vozite previdno in skrbite za
lastno varnost, pri čemer upoštevajte naslednja pomembna pravila
in nasvete:
Bodite pozorni na prometno signalizacijo (prometne znake, semafor)
in jih upoštevajte.
Ne vozite pod vplivom alkohola!
Upoštevajte pravila prednosti, ki
veljajo v križiščih, tudi tam, kjer so
označene kolesarske steze.
Vozite po kolesarski stezi in kolesarskem pasu ali poti. Vedno
uporabljajte le površino, ki je
namenjena kolesarjem (označena
je s prometnimi znaki in talnimi
označbami). Po takšnih površinah
morate voziti po desni kolesarski
stezi glede na dovoljeno smer vožnje, na dvosmerni kolesarski stezi
pa po desni strani steze.
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Če ni kolesarske steze ali pasu,
vozite ob desnem robu vozišča v
smeri vožnje, in sicer čim bližje
robu vozišča.
Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti
morate imeti na sprednjem delu
kolesa prižgano belo luč za osvetljevanje ceste, na zadnji strani kolesa pa rdečo pozicijsko luč. Tu mora
biti nameščen še rdeč odsevnik, na
obeh straneh pedalov morate imeti
rumene ali oranžne odsevnike, na
kolesih pa rumene ali oranžne bočne odsevnike.
Če vozite v skupini kolesarjev,
vozite drug za drugim.
Kolesarji, ki imate licenco
Kolesarske zveze Slovenije, lahko
pri izvedbi treninga vozite po dva
vzporedno.
Voznik in potnik na kolesu morata
imeti do dopolnjenega 18. leta starosti med vožnjo ustrezno pripeto
zaščitno kolesarsko čelado. Čelado
pa priporočamo tudi odraslim
kolesarjem.
Da se bodo s kolesom varno vozili
tudi otroci, veljajo zanje še posebna pravila:
 Kolo sme samostojno v prometu
na cesti voziti otrok, star najmanj osem let, ki ima pri sebi
veljavno kolesarsko izkaznico, in
oseba, ki je starejša od 14 let.
 Za vožnjo kolesa se otroci
usposobijo ter opravijo kolesarski izpit in dobijo kolesarsko
izkaznico v osnovni šoli, ki jo
obiskujejo.
 Otrok do 14. leta, ki nima opravljenega kolesarskega izpita,
sme voziti kolo v cestnem prometu le v spremstvu polnoletne
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osebe, ki lahko ob upoštevanju prometnih
razmer spremlja največ dva otroka.
 Otrok do 6. leta sme voziti kolo le na pešpoti
ali v območju za pešce, v spremstvu polnoletne osebe pa tudi v območju umirjenega
prometa.
 Kolesar, mlajši od 18 let, mora med vožnjo
nositi na glavi pripeto homologirano zaščitno čelado, enako pa velja tudi za otroka, ki
se na kolesu vozi kot potnik. (Vir: Policija.)
Kopališča in ribolovna mesta
Ob sproščanju vladnih ukrepov za preprečevanje širjenja korona virusa bodo vedno bolj
obiskana tudi kopališča ob Krki, zato vsem
obiskovalcem kopališč svetujemo:
Pazite na varnost svojih predmetov na kopališču in jih ne puščajte brez nadzora (velika
nevarnost tatvin).

Svoja vozila, tudi če ste v neposredni bližini, zaklepajte (nevarnost
tatvin iz vozil), v vozilu na vidnih
mestih ne puščajte predmetov (torbic, vrečk, potovalk itd.).

nemudoma obvestite policiste na
PP Dolenjske Toplice na tel. št. 07
384 38 90, na elektronski naslov
pp_dolenjske_toplice.punm@policija.si ali na številko 113.

Predvsem pa pazite na lastno varnost (ne skačite v kalno ali preplitvo vodo, ne kopajte se ob močnem
toku reke, previdno uporabljajte
tobogane in druga igrala itd.).

Če pa želite, da se vodja policijskega
okoliša oglasi pri vas doma, ker ste
postali žrtev kaznivega dejanja,
potrebujete pomoč ali nasvet
policije, imate konkretne varnostne probleme na območju vaše
lokalne skupnosti, želite predlagati
ukrepe ali dejavnosti za izboljšanje
varnosti v vašem okolju ali ker želite neformalen pogovor, lahko pišete na elektronski naslov edvard.
kramar@policija.si ali se oglasite v
policijski pisarni.

Policisti se bomo vsekakor trudili
za vašo varnost in varnost vašega
premoženja. Če opazite kaj sumljivega, kar zmoti vaš mir in občutek
varnosti, osebo ali vozilo, ki ne
»paše« v vašo okolico, si zapomnite
podrobnosti, zabeležite znamko
in registrsko številko vozila ter

Edvard Kramar, vodja
policijskega okoliša

Patronaža v Žužemberku
Patronažno varstvo je posebna oblika
zdravstvenega varstva, ki se izvaja na
pacientovem domu, v zdravstvenem
domu, lokalni skupnosti ali na terenu.
Diplomirana medicinska sestra v patronažnem varstvu aktivno skrbi za zdravstveno stanje prebivalcev na svojem
območju in jim pomaga v skrbi za njihovo zdravje in zdravje njihovih družin.
Zaradi načina in kraja delovanja je patronažno varstvo tisti del primarnega zdravstvenega varstva, ki najhitreje prepozna
družbene spremembe ter se lahko nanje
hitro in učinkovito odzove. Diplomirana
medicinska sestra v patronažnem
varstvu, ki je nosilka dejavnosti, obravnava posameznika, njegovo družino in
skupnost v okolju, kjer bivajo, se učijo,
igrajo in delajo. Aktivno skrbi za zdravstveno stanje prebivalcev na svojem območju in spodbuja varovance k čim večji
skrbi za lastno zdravje in zdravje družin.
Področja dela v patronažnem varstvu
so zdravstveno-socialna obravnava
posameznika, družine in skupnosti:
zdravstvena nega nosečnice, otročnice,
novorojenke in dojenčka na domu, kar
uvrščamo v preventivno dejavnost, ter
zdravstvena nega in oskrba bolnika ali
bolnice na domu, kar spada v kurativno
dejavnost. Poglobljeno individualno in

družinsko obravnavo potrebujejo
predvsem prednostne skupine
prebivalstva, ki so to zaradi svojih
bioloških lastnosti (novorojenčki,
dojenčice, šolarji, nosečnice, starejši …), spremenjenih življenjskih
razmer, zaradi socialne (priseljeni,
brezdomni …) ali zdravstvene ogroženosti (invalidni in kronični bolniki
…), ter druge ranljive skupine.
Zdravstvena nega pacienta na
domu ter izvajanje diagnostično
-terapevtskih posegov in postopkov se načrtuje in izvaja na osnovi
pisnega naročila (delovnega naloga) izbranega osebnega zdravnika.
Patronažno varstvo v Zdravstveni
postaji Žužemberk deluje pod vodstvom Zdravstvenega doma Novo
mesto. Tu delujemo tri diplomirane
medicinske sestre, ki se trudimo,
da delo strokovno opravljamo.
Naše delo je razgibano, saj sodelujemo z različnimi zdravstvenimi
in socialnimi službami (ambulantami, dispanzerji, bolnišnicami,
centrom za socialno delo, domovi
za starejše, šolami, vrtci itd.).
V času epidemije kovida-19 je patronažno varstvo v ZP Žužemberk
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ves čas delovalo. Dela je bilo še
več, saj so bile nekatere ambulante
zaprte, bolniki pa so bili hitreje
odpuščeni iz bolnišnic.
Zanimiv je bil začetek epidemije,
ko se je pojavil nov, nepoznan
virus, ki je zgledal kot kuga, kar
se je poznalo tudi med ljudmi na
terenu. Želeli so si naših obiskov,
obenem pa so se bali, da bi jih
okužile. Nekateri so nam obiske
celo prepovedali. Verjemite, tudi
nam ni bilo lahko, bale smo se, da
ne bi prenašale nove bolezni. Toda
s skrbno uporabo zaščitne opreme,
rednim testiranjem in sedaj tudi
cepljenjem smo obvarovale sebe in
naše varovance.
Epidemiološka slika se izboljšuje
po zaslugi vseh, ki ste se skrbno
držali strokovnih priporočil. Vendar
se moramo zavedati, da še ni konec, da moramo še vedno upoštevati zaščitne ukrepe, kot so nošenje
mask v zaprtih prostorih, higiena
rok, priporočamo pa tudi cepljenje.
Biti moramo strpni in dosledni, da
bomo lahko čim prej zaživeli kot
nekoč.
Mateja Novak
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Zakaj najbolj vodnat sukranjski izvir
ni zajet za vodno oskrbo
Tominčev studenec je najbolj
vodnat kraški izvir ob Krki v Suhi
krajini. Najdete ga na desnem
bregu reke Krke pri Podgozdu,
pod nekdanjim Debeljakovim
mlinom, današnjo malo
hidroelektrarno.
Voda priteka na površje izpod širokega
skalnega podora pobočnega grušča, ki
zapolnjuje skalno ostenje rečne soteske. Iz
več sklanih razpok med kamenjem priteka
razpršeno v dobrih deset metrov široki
strugi in se po tridesetmetrski strugi, kot
prava mala reka, steka v Krko. Nad njo je
pod skalno steno pri mlinu še visokovodni
bruhalnik. Z barvanji je bilo ugotovljeno široko vodno zaledje, ki sega vse do
Ribniške doline, kjer ponikajo Tržiščica,
Bistrica, Ribnica in Rakitnica, prav tako do
območja Loškega potoka, del voda pa priteka tudi s severnega obrobja Kočevskega
polja. Zadnji sledilni poskus Inštituta za
raziskovanje krasa leta 2006 na odlagališču odpadkov Mala gora pri Ribnici je pokazal, da se barvilo v najvišjih koncentracijah najprej pojavi v Javornikovem izviru
na Jami pri Dvoru in v Šici pri Stavči vasi,
hkrati pa tudi v Tominčevem studencu in
nekoliko kasneje še v Debeljakovem izviru
pod njim.
Verjetno se večji del ponikalnic s Kočevskoribniškega polja pod Suho krajino združi v
podzemsko reko, katere tok ni dostopen.
Potekajoče jamarske raziskave izpostavljajo vodokazno jamo pri Polomu, ki bi
lahko bila v stiku s podzemskim tokom.
Podzemska reka tako ob povodnji napaja
najprej bruhalnike Šice v zaledju Bobnove
jame pri Stavči vasi, kjer je odkrit že preko
tisoč metrov dolg sistem vodnih rovov.
Poplavne vode Šice tečejo po fosilni strugi
vse do Krke, podzemsko pa do bruhalnika
Javornikov izvir na Jami pri Dvoru. V
ostenju nad njim so kar trije vhodi v večetažni sistem Črničkove jame, na dnu
katere ostaja neraziskan enajst metrov

globok sifon. Podzemska reka
teče od izvira Šice verjetno po
prelomu ob vznožju Kočevskega
roga do Tominčevega studenca,
del voda pa prihaja na dan tudi
v manj vodnatem Debeljakovem
izviru.

naplavi v bruhalnikih Šice, ob
Krki pa v Debeljakovem izviru.
Podobno je tudi bogastvo jamskih vrst v jamah na obrobju
Kočevsko-ribniškega polja, od
koder pritekajo vode k izvirom
ob Krki.

Kot se za slovenski kras spodobi,
je podzemski tok Tominčevega
studenca ekosistem, v katerem
živijo številne jamske živali. Med
njimi prevladujejo nižji raki z endemičnimi lokalno razširjenimi
vrstami, kot so Jugogammarus
kusceri, Monolistra spinoza,
Monolistra racovitzai karamani
in Niphargus stenopus. Jamske
živali so se na življenje v temi
prilagodile z redukcijo kožnega
pigmenta, največkrat so brez
oči, pri gibanju in iskanju hrane
pa si pomagajo s podaljšanimi
okončinami. Številni so tudi
drobni vodni polži z endemičnima vrstama Sadleriana schmidti
in Kerkia kusceri. Bogastvo vrst
je pogoj oziroma prehranska
osnova za prisotnost največjega
jamskega plenilca, človeško ribico. Številne so bile opažene ob
raziskavah v zaledju Bobnove
jame, ob poplavah jih občasno

Govorimo torej o najbolj vodnatem izviru v Suhi krajini, ki
bi bil lahko glede na lokalno
problematiko pomankanja pitne vode ključen vodni vir, saj
srednji pretok znaša 1,6 m3/s,
visoke vode pa so v velikostnem
razredu okoli 10 m3/s. Žal je že
dolga desetletja le na seznamu potencialnih vodnih virov
zaradi kakovostno problematične vode in občasne kalnosti,
kot pravijo na Komunali Novo
mesto. Razlog je izredno široko
prispevno območje in s tem
velika izpostavljenost vsem
oblikam onesnaženja tako
površinskih tokov ponornic kot
tudi razvejane mreže kraške
podtalnice. Podobna problematika je zaznana tudi na bližnjem
izviru Globočec pri Zagradcu,
zajetem za vodno oskrbo Suhe
krajine, s sicer nekoliko ožjim

Tominčev izvir
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zaledjem, a kljub temu s pogosto oporečno
vodo. Še bolj zaskrbljujoče je stanje izvira
Radešce v Podturnu, nekdaj osrednjega
vodnega vira za Dolenjske Toplice. Zajetje
je bilo leta 1997 opuščeno zaradi stalne
bakteriološke oporečnosti. Eden ključnih
onesnaževalcev v zaledju je verjetno farma
v Klinji vasi pri Kočevju, od koder podzemske vode odtekajo tako v izvir Radešce kot
tudi v Tominčev studenec.
Ekološko neodgovornemu ravnanju v
zaledju Tominčevega studenca, ki ogroža
podzemske ekosisteme in potencialne
vodne vire, smo priča že dolga desetletja.
Vzroki so nedvomno večplastni: neurejena
fekalna kanalizacija naselij – odsotnost
neprepustnih greznic in kanalizacijskih
sistemov; neustrezno gnojenje kmetijskih površin na kraških tleh; nelegalno
odlaganje odpadkov v naravo, še zlasti
v jame in vrtače. V zadnjem obdobju nas
skrbi predvsem vrsta ekscesnih dogodkov
neustrezne rabe goveje in svinjske gnojevke, ki jih beležimo na nekaterih farmah
na južnem obrobju Kočevskega polja: v
Klinji vasi (2017, 2020), Cvišlarjih (2018) in
Koblarjih (2019, 2021). Kljub inšpekcijskim
prijavam ni zaznati sprememb pri ravnanju z gnojevko.
Takšna lokalna onesnaženja z direktnimi
iztoki gnojevke v podzemlje ali prevelikimi
obremenitvami tal so za jamski živi svet
prave male ekološke katastrofe. Vpogled v
posledice imamo žal le v redkih dostopnih
jamah. Vodna jama pri Klinji vasi z nekdaj
izstopajočo populacijo človeške ribice je
denimo že desetletja sterilna, brez življenja. Kako globoko v podzemlje seže vpliv
onesnaženja, ne vemo, ker je nedostopno.
Za jamski živi svet so najbolj toksični nitrati in težke kovine. To še zlasti velja za človeško ribico, pri kateri so varne koncentracije nitratov v velikostnem razredu do 10
mg/l, kar je petkrat manj, kot dovoljuje do
nitratov zelo tolerantna Uredba o stanju
podzemnih voda. Spremljanja kakovosti
podtalnice v več vodnih jamah na vzhodnem obrobju Kočevskega polja v letih 2015
in 2016 v okviru projekta LIFE Kočevsko je
pokazalo, da so bile prav vse vrednosti
onesnaževal (nitratov, o-fosfatov in kloridov) v primerjavi z naravnim ozadjem v
vsem obdobju močno povečane.
Na srečo pride v podzemlje s pritokom
drugih vod do delnega razredčenja

Debeljakov izvir

Javornikov izvir

onesnaževal, zato voda v oddaljenih izvirih, kot je Tominčev
studenec, ne kaže več tako visokih izvornih obremenitev. Tako
tudi meritve državnega monitoringa kakovosti podzemske
vode, v katero je vključen tudi
Tominčev studenec, praviloma
pokažejo dobro stanje. Pri tem
pa je treba vedeti, da se monitoring izvaja le dvakrat letno,
zato ne more zaznati ekscesnih
dogodkov, ki slabšajo kakovost podzemske vode in hkrati
povzročajo stisko jamskega
življa.
Če zaključimo – prav bi bilo,
da bi se v prihodnosti Suha
krajina pri vodni oskrbi v čim
večji meri lahko oprla na lastne
vodne vire, tudi tiste, ki imajo
zaledje v Kočevsko-ribniški
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dolini. Verjetno bo dotlej preteklo še precej umazane vode,
a Suhokranjcem ne sme biti
vseeno, kaj se dogaja v zaledju
njihovih izvirov. Na tem svetu
je že tako, da nič ne gre na bolje
samo od sebe. Zato bi bilo prav,
da bi se kritičen glas prizadetega lokalnega okolja večkrat
slišal tudi na drugo stran hriba,
v Kočevsko-ribniško dolino.
Tako kot še marsikje bo treba
izboljšati komunalno in kmetijsko politiko, poostriti nadzor in
kaznovanje neosveščenih posameznikov, saj se vse neumnosti,
ki jih počnemo na kraškem
površju, prej ali slej znajdejo v
podzemni vodi, katere strateški
pomen je iz leta v leto večji.
Andrej Hudoklin, Zavod RS za
varstvo narave
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80 let Marije Hrovat
Marija Hrovat iz Zalisca je 24. maja praznovala visok jubilej,
osemdesetletnico.
Marija se je rodila v zahtevnih vojnih časih kot drugi od štirih otrok v družini. Takoj po koncu svetovne vojne je ostala brez očeta in tako skupaj z
bratom in sestrama odraščala ob mami Julijani. Leta 1964 se je zaposlila v
Iskri Žužemberk, kjer je delala vse do upokojitve leta 1991.
Teti, kot ji pravimo, se ni odločila za svojo družino, je pa tesno povezana s
svojimi osmimi nečaki in njihovimi otroki. Dobrovoljna, prijazna in nezahtevna vedno najde prijazno besedo za vsakogar. Poleg službe in dela na
domači kmetiji je velik del svojega življenja namenila tudi cerkvi in veri.
Še vedno redno obiskuje nedeljske in podružnične maše. V najdejavnejših
letih je vseskozi sodelovala pri različnih aktivnostih v farni cerkvi. Zadnja
leta pa še vedno poskrbi za podružnično cerkev na Rebri.
Gospo Micko, kot jo pozna večina Žužemberčanov, smo člani in članice
KORK Žužemberk ob življenjskem jubileju obiskali na njenem domu ter ji
zaželeli še veliko zdravih in srečnih dni.
Andrej Hrovat

90. jubilej Ivane Hočevar
Ivana Hočevar, po domače Jernejcova mama z Visejca, je letos praznovala devetdeseti rojstni dan.
Na začetku pomladi, 22. marca 1931, je kot dvanajsta izmed otrok v
hišo prinesla še zadnji otroški jok. Življenje ji je namenilo mnogo preizkušenj, ki pa niso zameglile lepih in nepozabnih življenjskih trenutkov.
Druga svetovna vojna je številčni družini vzela dom, ognjeni zublji so
poleg hiše zajeli celotno kmetijo.
Ivana je kot najmlajši otrok ostala doma in se poročila s sovaščanom
Francem Hočevarjem. Skupaj sta s trdim delom, vztrajnostjo in močno
voljo počasi postavljala nova poslopja, ki so omogočala dostojnejše
življenje. Dobre volje jima kljub težkemu življenju nikoli ni zmanjkalo.
Še večjo srečo sta v dom prinesli hčerki Milena in Ivanka, ki sta bila
vzgajani v skromni, delavni in pošteni družini. Po 23 letih zakona je
Ivana zaradi bolezni izgubila moža, hčerki pa sta se kmalu zatem
poročili in odselili. Za kmetijo je tako skrbela sama, se s trdim delom
krepila in si z njim vlivala moči ter neizmerne volje do življenja.
Mama Ivana še danes prisega na skromno življenje, ostaja čila in
zdrava, polna optimizma in nasmejanega obraza. Vsak teden se veseli
nedeljskega popoldneva, ko jo obiščeta hčerki z družinama, največje
veselje pa ji predstavlja obisk petih vnukov in petih pravnukov.
Njeno vodilo v življenju se glasi: Bodi skromna, živi pošteno, pa bo
življenje vselej mirno in veselo.
Tekst in foto: Ivanka Zajec
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Anton Lavrič praznoval 80 let
V nedeljo, 2. maja, je osemdeseti rojstni dan praznoval Anton Lavrič
s Cviblja. Rodil se je na Podlipi v številčni družini. Ima pet bratov in
tri sestre, s katerimi se zelo dobro razume in mu druženje z njimi
veliko pomeni.
Tako kot mnogi mladi fantje je prvo zaposlitev našel v Ljubljani,
kasneje pa se je zaposlil v tedanji Iskri, kjer je ostal do upokojitve.
Ljubezen ga je popeljala na Cvibelj h gospe Majdi. Z ženo sta v maju
praznovala tudi petdeset let skupnega življenja.
Pri njej doma sta si zgradila lep, topel dom. V zakonu sta dobila
hčerke Dragico, Darjo in Matejo. S pridnimi rokami sta jih popeljala
do izobrazbe. A sčasoma so dekleta zapuščala dom in si ustvarila
družine. Da Tonetu ni dolgčas, poskrbijo vnukinje Nuša, Neža in
Kristina ter vnuk Anže.
V največje veselje sta mu gozd in prelep vinograd v Liscu, ki ga zelo
rad obiskuje in pridno obdeluje. Tone se rad udeleži tudi kakšnega
izleta, ki ga organizira Društvo upokojencev Žužemberk.
Ob njegovem visokem jubileju smo ga obiskali predstavniki KO RK
Žužemberk in župan Jože Papež ter mu zaželeli še veliko zdravja in
sreče v krogu domačih.
Tekst in foto: Alenka Sajovec

Frančišek Rojc
Frančišek Ivan Rojc, po domače Maretov
France, se je rodil 8. decembra 1930 materi
Tereziji in očetu Feliksu kot četrti otrok. Pred
njim so se rodili že trije bratje, Feliks, Miha in
Alojz.
Vse tri je vzela druga svetovna vojna. Po vojni
je tako ostal sam s staršema in staro mamo.
Leta 1958 se je poročil z Marijo Zupančič –
Naužilovo Meri. Rodilo se jima je sedem otrok.
Najmlajša dvojčka sta kmalu po rojstvu umrla.
Mnogo prezgodaj je zaradi težke bolezni umrla tudi Jožica, tretji otrok po vrsti. Ostali otroci
so še Frenk, Marija, Slavka in Toni.
France se ni nikoli zaposlil, vse življenje je ostal
na kmetiji. Marljivo delo, poštenost, pridnost
in močna vera v Boga ter vesel in veder značaj so bili pri njem dobro prepoznani. Zelo rad je tudi pel v moškem
pevskem zboru Cirila Zajca in v mešanem cerkvenem zboru.
Dolga leta je bil ključar cerkve svetega Roka. Kar nekaj let pa je bil tudi s soključarjem Francem Longarjem vnet
licitator krač in drugih dobrot ob godu sv. Antona Puščavnika.
Mineva že deveto leto, odkar je zbolel in je priklenjen na bolniško posteljo. Njegovo toplo srce in mili značaj pa
se kažeta tudi z bolniške postelje.
Olga Drab
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80 let Marije Marice Vidmar
Šestega maja je dopolnila 80 let Marija Vidmar iz Velikega Lipja, ki se je
rodila v delavski družini staršema Jožetu in Gizeli. V družini je bila prvi
otrok, ima pa še sestro Gizelo, s katero se zelo dobro razume in se veseli
snidenj z njo.
V življenju ji ni bilo lahko, saj ji je mož kmalu umrl in je ostala sama z dvema otrokoma, sinom Jožetom in hčerko Marijo. Usoda ji je naklonila še
drugi zakon in dobila je še sina Francija. Otroci so si ustvarili družine in se
odselili. Do mame Marije so vsi zelo skrbni in ji pomagajo, ko jih pokliče.
Osrečujejo pa jo obiski vnukov in pravnukov.
Gospa Marija je rada opravljala vsa kmečka dela, niti dela v gozdu se ni
ustrašila. Ob vsem trudu v svojem življenju je polna veselja, čeprav je ob
obisku povedala, da jo čaka nujna operacija srca. Življenje ji izpolnjuje
tudi pesniška žilica, saj je napisala ogromno pesmi. Zelo rada se pohvali z
vzgojo rož, ki krasijo njen dom.
Ob jubileju smo jo obiskale predstavnice Krajevne organizacije RK
Žužemberk in ji zaželele še veliko zdravja in sreče v krogu domačih.
Tekst in foto: Alenka Sajovec

Justina Zupančič praznovala 90 let
Župan Jože Papež je za častitljivi jubilej voščil Justini Zupančič. Gospa je
ob tej priložnosti povedala veliko zanimivega. Še danes je zelo zavzeta in
dejavna. V svoji karieri je podelila veliko nasvetov in na samostojno pot
pomagala mnogim dekletom. Skrb za druge ji je bila vedno zelo pomembna. Z možem, ki ga zelo ceni in je prepričana, da je bil zanjo najboljši, sta
garala tako v gradbeništvu kot v gostinstvu.
Spominja pa se tudi veselih dogodkov, ki so potekali na trgu. Veselice
tistega časa so bile zanjo nekaj posebnega. Čeprav je bilo veliko dela in
garanja, tudi radosti in veselih trenutkov ni manjkalo. To dokazuje še danes. Harmonika ji je očitno tako prirasla k srcu, da si jo je nadela tudi ob
županovem obisku in zaigrala kar nekaj skladb.
Še na mnogo let, gospa Justi!
Tomaž Hrastar
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Naša mama praznuje
(Marija Vidmar)
Danes naša mama 80 let praznuje,
zdaj si že stara leta kuje!
Tretja puberteta je prišla,
ona ni osamljena!
Kar naprej tarna:
Vse me boli,
ko muziko zasliši,
pa ji nič ni!
Ni več debela,
je korajžna, vesela,
če je v družbi ta pravi
pa na bolezen pozabi!
Vsi smo se zbrali,
stari in mladi,
bomo zapeli,
se dobro imeli.
Moji otroci in vnuki vsi,
suhi in debeli, taki smo mi!
Pozdravljena družba,
ponosno držite se tudi vi,
da bi 80 let dočakali tudi vi vsi!
Zdaj pa nazdravimo,
družba vesela,
ko bo fešte konec,
vsak prime spet za svoje delo!
Še me obiskujte,
radi me mejte,
pa še vi kaj lepega imejte!
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60 let življenja v dvoje zakoncev Nahtigal
Zakonca Pavla in Ciril Nahtigal z Dvora
sta spomladi slavila šestdeset let zakona.
Šestdesetletnica poroke je v sodobnem svetu
redka. Doživeti tako visoko obletnico, diamantno poroko, imeti otroke, vnuke, kolikor
toliko zdravja in še marsikaj, je končno tudi
božji dar, zato je bila v četrtek, 29. aprila 2021,
v cerkvi sv. Antona v Kotih zahvalna maša.
Dogodku lahko rečemo tudi maša presenečenj, saj se je Pavlina snaha Marjetka zelo
potrudila. K maši je namreč prišel tudi Pavlin
mož Ciril, ki je trenutno varovanec v domu za
ostarele v Novemu mestu. S šopkom v roki
je presenetil vse prisotne, najbolj pa ženo
Pavlo.
Solze sreče v očeh se še niti posušile niso,
ko je že sledilo drugo presenečenje. Sveto
mašo je, spet nepričakovano, popestrilo
ubrano petje pevcev iz okolice Ljubljane. Po
lepo opravljenem obredu župnika Franca
Vidmarja so se gostje dobili pred cerkvijo,
kjer so slavljenca posipali s cvetjem. Sledilo
je še praznovanje doma z zakusko in sladko
tortico, v krogu najbližjih, kjer je še vedno
odmevalo petje.
Gospo Pavlo sem obiskala na njenem domu.
Pravi, da ji je šestdeset let življenja v dvoje
podarilo veliko sreče, a tudi veliko preizkušenj in bridkosti.
Kot delavka je delala na žagi v Soteski, potem
v Iskri v Žužemberku, nato se je zaposlila kot
kuharica v Novolesu na Dvoru. Mož Ciril se
je za mizarja izučil v Idriji, službo si je našel
v Novolesu na Dvoru. Skupaj sta zaživela na
Jami, nato sta z odrekanjem zgradila dom
za družino v novem naselju na Dvoru. Med
najlepšimi dogodki, ki so okrepili njuno
skupnost, so prav gotovo rojstva njunih sinov
Cirila in Dušana ter vnukinje Nastje.
Ko jo sprašujem, kako je bilo pred šestdesetimi leti, ko sta se poročila, pravi, da je starost
vzela tudi že veliko spominov. Cerkvena poroka je bila 29. aprila 1961 v cerkvi sv. Miklavža
v Žužemberku. Spomni se, da je bila poročna
zabava v domači hiši. Vaške kuharice so kuhale in pekle ter stregle gostom. Hiša ni bila
velika, zato je moralo vse pohištvo ven, da so
imeli prostor za praznovanje. Na ohceti se je

veliko plesalo in pelo. Vztrajali so
kar do treh zjutraj.
Še vedno pod vtisi presenečenja
ob obletnici poroke pripoveduje,
kako lepo so jo vsi presenetili. Niti
pomislila ni na kaj takega. Celo
ko so jo poslali k frizerju, ni nič
posumila.
Sin Dušan je očeta tisti dan pripeljal iz doma za starejše in ga peljal
na Dolenje Polje k sorodnikom, v
domači vinograd, in nato k maši.
Zadovoljstvo očeta Cirila je bilo
nepopisno. Snaha Marjetka se
je potrudila z okrasitvijo cerkve,
sama je naredila šopek, poskrbela
za pevce, za hrano in torto.
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Gospo Pavlo vprašam za nasvet,
kako ob vsem, s čimer življenje ne
prizanaša, doživeti tako žlahtno
obletnico. Pravi, da v življenju ne
smeš nikoli obupati. Včasih se je
treba tudi skregati in odpustiti. Pri
njeni družini pa je pesem tista, ki je
prinesla veliko lepih trenutkov in
veselja. Vsi štirje, tako Ciril in Pavla
kot sinova, imajo posluh. Pogosto
so si naglas zapeli pri raznih opravilih. In to počnejo še danes,
vendar malo manj. Prav gotovo
je pesem tista, ki jim je pomagala
skozi vse življenjske preizkušnje.
Tekst: Jadranka Meglen
Foto: Barbara Tomšič in
družinski arhiv Nahtigal
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80 let Žana Bradača
Kjer je volja, tam je pot.

Žan Bradač je 12. aprila letos v krogu svojih
otrok in vnukov praznoval okrogel jubilej –
80 let. Rodil se je v Trebči vasi mami Mariji
in očetu Antonu. Ima mlajšega brata Petra
in sestro Zlato. Dva brata sta žal že pokojna, umrla sta v najlepših otroških letih.
Žan živi na prelepi planoti Trebča vas, z
menoj, ženo Danico. V zakonu so se nama
rodili štirje otroci. Najstarejši Janez živi
doma, hči Mojca je poročena na Selih pri
Hinjah, hči Vesna živi z družino v Mirni
Peči, najmlajši Aleš pa si je ustvaril družino
čisto blizu doma.
Utrip vsakdanjega življenja je v preteklosti, še bolj kot danes, uravnavalo delo na
kmetiji, povezano s preživetjem. V tretjem
življenjskem obdobju poskuša Žan uresničiti še vse tisto, česar nekdaj ni mogel.
In prav zaradi tega nenehnega iskanja je
njegovo življenje veliko bolj polno.
Vsak človek je poklican za kakšno delo. In
tisti, ki v sebi začuti, za kaj je poklican, svoje delo opravlja z veseljem in dobro voljo.
Žan je vedno rad pomagal, čeprav se s tem
nikoli ne hvali. Tega so ga naučile živali,
še posebno njegovi čudoviti konji. Že od
malih nog se z njimi z veseljem ukvarja.
Svojo ljubezen je prenesel na sinova, pa
tudi vnuki ne zaostajajo. Podarjene talente moraš razdajati naprej, saj tako nas uči
tudi naša vera. Če pa hočeš, da ti bodo živali prav služile, moraš z njimi lepo ravnati

in jim tudi pomagati, jih naučiti,
da ti dobro služijo, tako pri delu
kot tudi pri razvedrilu.
Nobeno drevo ne more uspevati
brez korenin. Tako tudi življenje
ni lepo, če ne občutiš ljubezni,
prijateljstva, stiska roke, prijazne
besede. Vse to so mu podarili
osebni prijatelji in tudi člani konjerejskega društva, saj je njihov
član že vse od ustanovitve leta
1999. Velikokrat pa pozabljamo,
da si življenje krojimo sami. Zato
je Žan rad v veseli družbi in je srečen, če so tudi ljudje okrog njega
veseli in zadovoljni.

Žan je bil na svoj 80. rojstni
dan zelo vesel obiska članic
Rdečega križa Marije Legan in
Mihaele Štravs. Seveda nista
prišli brez darila niti brez dobre volje. Zaželeli sta mu predvsem zdravja in tudi še veliko
srečnih in veselih dni v krogu
najine družine.
Želi si, da bi nas v življenju še
naprej povezovale ljubezen,
radost in toplina prijaznih ljudi!
Tekst: Danica Bradač
Foto: Osebni arhiv družine
Bradač

90 let tovarišice Ljube Šenica
»Ni treba napisati veliko,« mi je rekla
tovarišica Ljuba, ki je pred kratkim
praznovala 90. rojstni dan. A je težko
napisati malo o nekom, ki je bil (in je še
aktiven) na številnih družbenih področjih.
Leta 1949 se je kot mlado dekle, staro 18
let, zaposlila kot matičarka na krajevnem
uradu v Žužemberku, kjer se je po 38 letih
dela upokojila.

Kot prostovoljka se je leta 1957
priključila Rdečemu križu. Še
se spominja, kako so takrat iz
Amerike dobili devet paketov
in jih raznesli družinam, ki so
pomoč najbolj potrebovale. V
delo krajevnega in nato občinskega odbora zveze borcev NOB
Žužemberk se je vključila leta
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1958. Spomnimo se je po njenih
govorih ob spomenikih, pela
in vodila je pevski zbor, skupaj
z možem Jožetom sta urejala
okolico spomenikov NOB. Bila
je tudi članica Turističnega
društva in Društva upokojencev
Žužemberk. Skrb za prostovoljno delo za druge in kraj, ki ji je
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predana že vse življenje, ji še
danes ne da miru. Bistrega uma
kljub letom še vedno razmišlja o
tem, kaj je še treba postoriti.
Obiska župana Jožeta Papeža
z direktorjem občinske uprave
Tomažem Hrastarjem ter predsednika Društva upokojencev
Žužemberk Toneta Novaka z Ido
Kastelic in Barbaro Ozimek, sekretarko Območnega združenja
RK Novo mesto, se je zelo razveselila. Tomaž ji je ob visokem
jubileju zaigral na harmoniko in
skupaj smo zapeli tudi eno partizansko. Ko sva se pogovarjala

po telefonu, mi je večkrat naročila, »da jo moram za rojstni
dan obvezno obiskati tudi jaz«.
In z veseljem sem jo. S šopkom
cvetja sem ji v imenu OO ZB NOB
Žužemberk zaželel vse dobro,
predvsem pa zdravja.
Darko Pucelj

IZ NAŠE OBČINE

Karate, parakarate in tai chi
raznovrstne veščine.
Gimnastične vaje in načelo »pomisli – izvedi« ob
vztrajnem delu pozitivno
vplivajo na zdravje in psihofizično pripravljenost,
kar je zelo pomembno za
uspešno obvladovanje in
reševanje problemov v
vsakdanjem življenju.

Septembra 2019 smo v OŠ
Žužemberk z učenkami in učenci
začeli dvakrat tedensko vaditi
osnovne elemente karateja,
nabirati splošno kondicijo in ob
igri spoznavati vse tri segmente,
ki karate uvršajo med najbolj

Vadbo vodi mojster Bojan
Marinček, ki uspešno poučuje
tudi osebe s posebnimi potrebami – gibalno ovirane, osebe z
motnjami v duševnem razvoju,
osebe na invalidskih vozičkih,
gluhe in naglušne ter slepe in
slabovidne.
Elementi – kihon – obvladovanje lastnega telesa
So abeceda karateja, ki jo morajo najmlajši v prvi fazi učenja
obvladati v osnovnem gibalnem
vzorcu v smeri naprej–nazaj
ter jo kasneje nadgraditi v
smeri levo in desno, nato pa v
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vseh osmih smereh gibanja, ki
jih uporablja večina borilnih
veščin, torej tudi v vseh štirih
diagonalnih smereh. Že v prvi
fazi učenja se tisti, ki so dovolj
zreli in razumejo pomen izvedenih gibov, urijo v izvajanju,
kakršno bi potrebovali v realni
situaciji samoobrambe. Nato
sledi aplikacija izvedenih gibov,
ki je za napredek nujna. Vztrajno
ponavljanje, seveda v variacijah,
je pot do uspeha! Karate do v
prevodu pomeni pot karateja.
Forma – kata – obvladovanje
prostora
V karateju Shotokan, ki je eden
od najbolj razširjenih stilov v
svetu in ga poučujemo tudi pri
nas, je 25 sklopov, imenovanih
kata, ki si od najosnovnejših do
mojstrskih sledijo v zaporedju
od najlažjih elementov k najtežjim. Najlažja verzija ima 20 elementov, najtežja pa več kot 60.
Karate je po izvoru kitajska borilna veščina, v kateri um vodi telo.
Bolj ko so učenci izurjeni, težje
oblike form izvajajo. V začetni
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fazi si je treba zapomniti – kot poštevanko
– le pravilno zaporedje gibov, v določenem vrstnem redu in smereh. Postopno
je treba osvojiti obvladovanje teh gibov v
nasprotni smeri, kasneje pa tudi od konca
proti začetku, kot da bi posnetek izvedbe
zavrteli nazaj.
Zanshin – zbranost, borbeni duh – je v
samoobrambi najpomembnejša vrlina.
Pomeni, da se je treba v realni situaciji
izogniti konfliktu, če pa to ni mogoče, najti
najboljšo rešitev v danem trenutku. Vrlina,
ki se je učenci vseh starosti poskušajo
naučiti že v začetni fazi, je samokontrola.
Dosežejo jo z vztrajnim delom in nenehnim tehničnim izpopolnjevanjem gibov,
enako kot pri vseh športih. Eno glavnih
pravil je utrjevanje osnovnih elementov, iz
katerih so sestavljeni kombinirani sklopi,
tako za začetnike kot za mojstre karateja.
Tudi tekači nenehno izboljšujejo tehniko
svojih korakov, smučarji tehniko zavojev,
kolesarji tehniko vrtenja pedal itd.
Boji – kumite – obvladovanje sebe in tudi
drugih
Tudi začetniki naj bi se že urili v osnovnih
oblikah samoobrambe, a jih v tej fazi vadbe s tem ne obremenjujemo. Seveda pa
so otroci radovedni in obstajajo izjeme, ki
jim je treba za napredek hitreje kot drugim
predstaviti te oblike. Samo suhoparno
ponavljanje istih gibov marsikoga odvrne
od vadbe, toda brez vztrajnosti žal ni rezultatov. Talenti seveda obstajajo, a tudi
največje talente krasi vztrajno delo!
Koračni boj, polprosti in prosti boj
Z osnovnimi oblikami boja na varni razdalji se vadeči v začetni fazi privadijo

izvajanju osnovnih elementov
v paru, ki v tretjem segmentu,
bojih, postanejo realnost, sprva
na varni razdalji, v končni fazi
pa s kontroliranim kontaktom.
Predvsem mlajši potrebujejo
kar nekaj časa, da se zavedo, da
sta lahko osnovna blokada in
udarec tudi v igri zelo nevarna.
Učenje se začne z usklajenim
premikanjem
partnerjev
v
osnovnih smereh naprej–nazaj,
nato z odmiki vstran, polkrožno in kasneje poljubno, v vseh
smereh. Blokade, sunki, brce,
položaji so v začetni fazi točno
določeni, z osvajanjem znanja
pa postajajo vse bolj individualni, primerni posameznikovi
strukturi telesa, višini in antropološkim značilnostim.
Enokoračni boj je osnovna
oblika samoobrambe. Vadeči
ga zelo hitro osvojijo, a pot do

mojstrskega izvajanja in samokontrole, ki je v samoobrambi
najpomembnejša, je na začetku
za večino resen psihološki problem. Zato vadba v telovadnici,
dojo (v japonščini prostor, kjer
se vadi), ni primerljiva z realno
konfliktno situacijo, po domače
pretepom, ki ga karate ne spodbuja. Karate od samega začetka
uči, da je najboljša obramba
umik, če je le mogoč: »Karate
ni sente nashi« (»V karateju ni
prvega udarca«).
Enostavnim
oblikam
sledi
polprosti boj, v katerem je vnaprej znana le napadalna prvina,
vse drugo pa je prepuščeno
posamezniku, ki se na osnovi
znanja, sposobnosti in možnosti
odloča, katere elemente, smer
in čas reakcije bo uporabil.
Sprva se protinapadi izvajajo z
enostavnimi elementi, kasneje
z vsemi udarnimi površinami
rok, nog in telesa, ki jih je blizu
20. Povedano preprosto, izurjeno telo je lahko orožje, ki pa
ga v karateju ne uporabljamo v
slabe namene, temveč za zdrav
način izvajanja veščine, ki daje
tako duhovno kot psihofizično
zadovoljstvo.
Parakarate – za osebe s posebnimi potrebami
V okviru Karate kluba Mon Chi
in Karate šole Kimon že od leta
1990 spodbujamo mlade k
samostojnosti in odgovornosti ter aktivnemu preživljanju

58

IZ NAŠE OBČINE
prostega časa. Leta 2012 smo vstopili tudi
na področje parakarateja. Z aktivno vadbo
ter udeležbo na prireditvah in športnih
tekmovanjih želimo spodbujati pozitiven
pristop k zdravemu udejstvovanju in
življenjskim navadam tudi pri osebah s
posebnimi potrebami, ne glede na njihove
zdravstvene težave. V projekt se vključujejo otroci, mladostniki in odrasli in se učijo
zavestno reševati vsakdanje probleme,
izzive in težave. Z vsebinami, ki povečujejo
samozavest in pozitivno samopodobo, jim
pomagamo, da se na začetku s pomočjo,
kasneje pa samostojno, aktivno in enakovredno vključujejo v družbo ter uspešno
rešujejo kritične situacije.
Ob tem gojimo tudi socialne vrednote,
kot so prijateljstvo, pomoč in solidarnost,
sprejemanje drugačnosti in enakopravno
vključevanje oseb s posebnimi potrebami
v širšo družbeno skupnost, sprva v klubskem okolju, kasneje pa na srečanjih in
nastopih v domačem in nato tudi v tujem
okolju. Kolikor je le mogoče, poskušamo
vadbeni proces uskladiti tako, da osebe
s posebnimi potrebami vadijo v skupinah z drugimi učenkami in učenci, ker je
vključevanje eden od pogojev za uspešno
napredovanje tako zdravih, ki med vadbo
pomagajo tistim z zdravstvenimi težavami,
kot tudi obratno.
Član našega kluba, mladi, perspektivni
parakarateist Nik Sejdiji se je v zadnjih
petih letih in tudi v času korona krize
udeleževal tekmovanj doma in v tujini. Na
tekmovanjih sodeluje tudi nekaj njegovih
mlajših vrstnikov. Ob rednih treningih, ki
sedaj potekajo samo dvakrat tedensko,

Vdih				

Nik dva- do trikrat tedensko vadi
tudi individualno. Z rezultati
si je kljub težkim pogojem za
kvalitetne priprave že poplačal
vloženi trud. Zadnji dve leti je
državni prvak v parakarateju, v
preteklem letu pa je osvojil zlati
medalji na dveh, prvič organiziranih mednarodnih spletnih
tekmovanjih, na evropski ravni
decembra 2020, aprila 2021 pa
na svetovnem pokalu ikf, ki so
ga organizirali v Belgiji. Tu je sodelovalo 24 držav, 304 športniki
so opravili 403 nastope (https://
w w w. i - k- f. n et / w o r l d w i d e .
html#Slovenia).
Vadi lahko vsakdo, ne glede na
zdravstvene težave (https://
www.i-k-f.net/).

Izdih				
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Tai chi – vadba za
sproščanje napetosti v
telesu
Vadba tai chija je namenjena
srednji generaciji in starejšim.
Temelji na počasnih, sproščujočih gibih, ki pomagajo pri rehabilitaciji po poškodbah, predvsem
pa v telesu spodbujajo pretok
pozitivne notranje energije, ki
ji po domače rečemo dobra volja. Osnovne vaje lahko vsakdo
izvaja kjerkoli, posebne opreme
in pripomočkov ne potrebujete.
Z redno vadbo bomo pričeli, ko
bo dovolj zainteresiranih. Za
začetek pa vam predstavljamo
nekaj preprostih gibov, ki jih
lahko izvajate sami.
Bojan Marinček,
mojster karateja, 5. dan

Objem drevesa
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Poročilo o kakovosti
pitne vode v letu 2020
v Občini Žužemberk
Komunala Novo mesto d.o.o. izvaja dejavnost oskrbe s pitno
vodo na področju osmih občin, kjer upravlja z 19 vodovodnimi
sistemi in 17 vodnimi viri. Nadzor nad kakovostjo pitne vode,
izvajamo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS 19/04, 35/04,
26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) in v sodelovanju z Nacionalnim
laboratorijem za zdravje, okolje in hrano. V letu 2020 je bilo za
potrebe mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz odvzetih
563 vzorcev pitne vode. Neskladja so se pojavila v slabih štirih
odstotkih oziroma v enaindvajsetih vzorcih, kar predstavlja 17
mikrobiološko in 4 fizikalno-kemijsko neustrezne.

Komunala Novo mesto d. o. o.

Za mojo lepo dolino

V treh vzorcih je bilo povečano skupno število bakterij pri 37°C,
vendar prisotnost omenjenih mikroorganizmov neposredno ne
ogroža zdravja ljudi. Skupno število bakterij pri 37°C, podobno kot
št. kolonij pri 22°C kažejo na učinkovitost postopkov priprave, na
razmnoževanje v omrežju zaradi zastojev ali povečane temperature
v omrežju; mejna vrednost je manjša od 100/ml.
Vzrok za ostale mikrobiološke neskladnosti je bila v nepretočnosti
internega (hišnega) omrežja in posledično povečano število
koliformnih bakterij. Vsi kontrolni vzorci odvzeti po izvedenem
izpiranju so bili ustrezni.

GORNJI KRIŽ
74.096 m3
14,7 °N

ŽUŽEMBERK Hydrovod
14.991 m3
11,0 °N

Žužemberk

8/20 (KB 8x, EC )
1/1 (mot)

Novo mesto

ŽUŽEMBERK
112.498 m3
12,6 °N

2/16 (EC, KB, SŠ37 °C)
LEGENDA: EC-E. coli, CP-clostridium perfingens, KB-koliformne bakterije, SK22št. kolonij pri 22° C, SK37-št. kolonij pri 37° C; mot- motnost izražena v NTU , °N
- trdota vode izražena v nemških stopinjah

Analiza vode

Mikrobiološke analize vode

Fizikalno-kemijske analize vode

Z mikrobiološkimi raziskavami se ugotavlja prisotnost bakterij in parazitov
v pitni vodi. V letu 2020 je bilo za potrebe MB odvzetih 417 vzorcev, od katerih je bilo 17 neustreznih. Kot najpogostejši vzrok za neustreznost vzorcev je
povečano število koliformnih bakterij in skupno število bakterij pri 37°C. V
okviru rednih mikrobioloških analiz pa se ugotavlja prisotnost tudi na:
Bakterijo
Escherichia
coli, ki je
zanesljiv pokazatelj
fekalnega onesnaženja, prisotnost v vodi
ni dopustna.

skupno število bakterij pri 22°C, mejna
vrednost je manjša od
100/ml.

Koliformne
bakterije pokazatelj
stoječe vode (mrtvi
rokav na omrežju),
prisotnost v vodi ni
dopustna.

Parametri osnovne fizikalno-kemične analize so amonij, barva, motnost,
vonj ter okus. V lanskem letu je bilo za potrebe fizikalno-kemijskih analiz
odvzetih 146 vzorcev, štirje odvzeti vzorci so bili neustrezni. Vzrok fizikalnokemijske neustreznosti je bila povišana motnost, kot posledica vzdrževalnih
del na vodovodnem omrežju in povišana motnost na vodnih virih zaradi
padavin. Poleg osnovnih parametrov se v vodi ugotavlja tudi prisotnost
nekaj manj kot 90 kemijskih snovi in spojin, kot so kovine, pesticidi in
ogljikovodiki.
Iz rezultatov preizkušanja lahko povzamemo, da je voda, ki priteče iz
vodovodnega omrežja kakovostna ter mikrobiološko ter fizikalno skladna
z normativi ki jih določa pravilnik o pitni vodi.

skupno število bakterij
pri 37°C, podobno kot
št. kolonij pri 22°C kažejo
na učinkovitost postopkov priprave, na
razmnoževanje v omrežju zaradi zastojev ali
povečane temperature; mejna vrednost je manjša
od 100/ml.

Podrobne podatke o analizah vodnih virov lahko pogledate
na naši spletni strani: https://www.komunala-nm.si/default.
aspx?ID=518
Informacije o dogajanjih na vodovodnem omrežju: https://
www.komunala-nm.si
Če želite prejemati SMS ali elektronsko obvestilo v primeru
poslabšanja kakovosti pitne vode: http://moja.komunala-nm.
si in aplikacija pitne vode https://app.vodapp.si

Paraziti; patogeni mikroorganizmi, njihova prisotnost kaže na
izpust komunalnih odpadnih voda in greznic ter uporabo gnoja in
gnojevke pri gnojenju travnatih in poljedelskih površin; prisotnost
v vodi ni dopustna. V letu 2019 smo na vodovodnih sistemih odvzeli 15
vzorcev, v katerih ni bilo prisotnih razvojnih oblik parazitov.

Spremljajte stanje oskrbe s pitno vodo preko aplikacije Pitna
voda, ki si jo lahko brezplačno naložite na svoj pametni
telefon. Na ta način boste tekoče obveščeni o motnjah pri
oskrbi s pitno vodo v vašem vodovodnem sistemu.

Clostridium
perfingens
vključno s
sporami, njihova prisotnost je zanesljiv pokazatelj fekalnega onesnaženja, prisotnost v
vodi ni dopustna.
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PLASTIČNA EMBALAŽA

PAPIR

STEKLO

V zabojnik ODLAGAMO:

V zabojnik ODLAGAMO:

V zabojnik ODLAGAMO:

• plastenke pijač in živil,
• plastenke čistil in pralnih sredstev, ki nimajo
znaka nevarnih odpadkov,
• pločevinke pijač,
• pločevinke živil,
• votla embalaža od mleka, sokov,
• plastični lončki,
• posodice od margarine in podobno,
• embalaža, ki je prevlečena z aluminijasto
folijo (prazne kavne vrečke, vrečke prigrizkov,
piškotov …),
• prodajna embalaža iz plastičnih mas (PE,
PET, PVC),
• plastične vrečke,
• stiropor (manjše količine),
• vsi drugi majhni kovinski odpadki (baker,
cink, aluminij, bela pločevina),
• prazne plastenke vod,
• folija za živila (prozorna in aluminijasta).

• časopis, revije, prospekte, listine, knjige,
kataloge, brošure, šolske zvezke,
• pisma in kuverte, ovojni papir, papirnate
vrečke, zmečkan papir,
• kartonske škatle in embalažo za
prehrambene izdelke (riž, sol, testenine,
otroška hrana),
• kose lepenke,
• ostala papirnata embalaža.

• kozarce za vlaganje kompotov, marmelad,
zelenjave,
• steklenice za vino, pivo, sokove, žagane
pijače,
• kozarčke in stekleničke otroške hrane,
• steklenice za kis, olje,
• razbite kozarce in steklenice,
• stekleničke od parfumov in kozmetike,
• drugo stekleno embalažo.

V zabojnik NE SPADA:

V zabojnik NE SPADA:

V zabojnik NE SPADA:

• Plastična embalaža nevarnih snovi z njihovimi
ostanki, trda plastika (otroške igrače, plastične
gajbice, …)
• bombic pod pritiskom (bombica za smetano, sprej,
…).

• plastificirane in oslojene papirne embalaže
(npr. mlečne embalaže, embalaže sadnih
sokov, ipd.).

•
•
•
•
•
•

To oddate v ZRC

To spada v zabojnik za embalažo

To oddate v ZRC

MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI BIOLOŠKI ODPADKI
V zabojnik ODLAGAMO:

V zabojnik ODLAGAMO:

•
•
•
•
•

• kuhinjski odpadki,
• zelenjavni odpadki (čebulni in krompirjevi
olupki, odpadki vseh vrst zelenjave, denimo
solate, zelja …),
• olupki in ostanki sadja,
• kavna usedlina,
• kavni filtri in čajne vrečke,
• netekoči ostanki hrane,
• jajčne lupine,
• pokvarjeni prehrambeni izdelki,
• papirnate vrečke in robčki,
• vrtni odpadki,
• rože,
• plevel,
• pokošena trava,
• stara zemlja lončnic.

•
•
•
•
•
•

ostanki iz umetnih mas (trda plastika),
oslojen in plastificiran papir,
kronski zamaški, ostanki kovinskih folij,
ohlajen pepel, cigaretni ogorki
odpadki iz tekstila, usnja, gume (ne
avtomobilske),
odpadki iz porcelana, keramike,
plenice za enkratno uporabo,
»hišne smeti«, vrečke sesalca,
kosti in manjše količine surovega mesa,
posoda - manjši kosi,
rokavice (lateks, tekstil).

V zabojnik NE SPADA:

V zabojnik NE SPADA:

• vse ločene frakcije odpadkov odložite v pravi
zabojnik,
• zamaščen tekstil oddate v ZRC,
• večje kose posode oddate v ZRC.

• maščobe zbirate v zaprti posodi in oddate v
ZRC,
• meso in kosti odložite med mešane
komunalne odpadke.

61

ravnega (okenskega) stekla,
porcelana,
kristala,
ogledal,
žarnic in
pleksi stekla.

nasvet

Embalažo vedno izpraznite, odstranite
zamaške ali pokrovčke (in jih zbirajte
ločeno - za humanitarne namene), večje
plastenke in pločevinke pa stisnite, saj
s tem zmanjšate njihovo prostornino.
Eden od znakov, ali določena embalaža
spada v rumen zabojnik, so tudi znaki za
recikliranje.

Zamaške steklenic vedno odstranimo!
Vse škatle stisnemo ali raztrgamo!

Če prevzemnik spremeni pogoje prevzema odpadkov, se
lahko pravila pri oddaji odpadkov spremenijo.
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Breme »grehov« prejšnjih let bomo občutili še
najmanj petdeset let
Več mandatov sem bil član žužemberškega občinskega sveta
in funkcije nisem nikoli izkoriščal za svoje interese. Vedno
sem se zavzemal za pošteno in pregledno finančno poslovanje občine v korist občank in občanov. Nisem imel dlake na
jeziku in vedno sem odkrito povedal, kaj si mislim.
Kar je bilo dobro, sem pohvalil, kar ni bilo prav in
je bilo v škodo občine in nas občanov, sem brez
zadržkov tudi glasno povedal.
Leta in leta sem bil skupaj s kolegi iz opozicije trn v
peti takratni občinski oblasti. Samo zato, ker smo
se zavzemali za znižanje komunalnega prispevka,
nas je bivši župan kot pooblaščena oseba občine
kazensko ovadil. Na sodišču smo bili oproščeni.
V skoraj vsaki številki Suhokranjskih poti sem se prepoznal
med ovaduhi, prijavitelji in zaviralci razvoja v naši občini.
Opozarjal sem na predrago gradnjo cest, na neprimerno
lokacijo za gradnjo novega vrtca v Žužemberku, na predrago gradnjo vodovoda, na predrage prevoze otrok v šolo …
Nikoli nisem bil ovaduh, prijavitelj ali zaviralec razvoja.
Ker pri vrtcu ni dovolj igralnih površin, se otroci sprehajajo
po prometnih ulicah. Širitev vrtca zaradi lokacije ne bo

možna. Cene gradenj cest prej in sedaj – številke povedo
vse. Pili bomo najdražjo vodo v Sloveniji in plačevali najvišjo
omrežnino. Občina je sprejela odločitev, da se gradnja novega vodovoda začne tam, kjer smo vodovod že imeli. Vsi,
ki vodovoda še niste imeli, ga zaradi nerazumne
odločitve takratnih oblastnikov še danes nimate.
Gradnja vodovoda v naši občini nas je stala skoraj
17 milijonov evrov. Če bi problem vodovoda reševali na podlagi študije novomeške komunale iz leta
2010, bi nas stal od 3 do 4 milijone evrov in danes
bi bili lahko že vsi priključeni na vodovod. Študija
je končala v občinskem predalu. Marca letos je
občina objavila razpis za prevoze otrok v naši
občini. V štirih letih bodo občina in obe šoli prihranili med
360.000 in 370.000 evrov v primerjavi s prejšnjo pogodbo.
Pošteno je, da vozi prevoznik, ki je najcenejši, in občina mora
izbrati najcenejšega. Taka so pravila javnega naročanja.
Čas bo pokazal in tudi občanke in občani boste počasi
spoznali, kdo naj bi bili v resnici zaviralci razvoja v naši občini
zadnjih trideset let.
Jože Zupančič, dolgoletni občinski svetnik

ZAHVALE

Pomlad na vrt bo tvoj prišla,
in čakala, da prideš ti.
In sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
(S. Gregorčič)

Kjerkoli si, smo mi s teboj,
in kjer smo mi, si z nami tudi ti.

ZAHVALA

Zahvala

V 69. letu nas je zapustil

V 92. letu starosti nas je zapustila

Jože Smrekar

Marija Struna

iz Boršta pri Dvoru

(Šepčkova Mimi) z Baragove ceste 18 v Žužemberku.
Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, prababice, sestre
in tete se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, za darovane sveče,
cvetje, svete maše in darove za cerkev.
Hvala župniku Vidmarju in pogrebni službi Novak za lepo
opravljen obred. Hvala vsem, ki jo nosite v srcu, jo pogrešate in jo boste ohranili v lepem spominu. Hvala, da ste bili z
nami, da ste se od nje poslovili in jo pospremili k večnemu
počitku.
Vsi njeni

Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem in znancem za
izrečeno sožalje, darovane sveče in cvetje. Zahvala tudi direktorju PU Novo mesto, Združenju Sever PU Novo mesto,
Klubu Maksa Perca Novo mesto, Komunali Novo mesto,
Pogrebni službi Novak iz Žužemberka, pevcu Anžetu za
zapete pesmi in izvajalcu Tišine. Hvala vsem, ki ste se mu
poklonili in ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Vsi njeni
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V spomin Slavki Andrejčič
1933–2021

Slavka Andrejčič, mlada šolska upraviteljica šole Dvor,
je s temi besedami sklenila svoj prvi zapis v kroniki
šolskega leta 1960/61. Aktualni dogodki so nanjo pustili
močan vtis in vplivali na njeno nadaljnjo poklicno pot.

Funkcijo pomočnice ravnatelja je opravljala do upokojitve leta 1991. Po upokojitvi
se je vedno rada vračala v
šolo, predvsem na prednovoletna srečanja, proslave in
razstave učenk in učencev. Budno je spremljala razvoj
šole in se pristno veselila vseh uspehov in materialnih
izboljšav.

A njena mladost ni bila lahka, saj je že kot otrok izkusila
vojno vihro. Družino so med vojno izselili na prisilno
delo v Nemčijo. Kljub težkim razmeram in mnogim
preizkušnjam se je družini po koncu vojne uspelo vrniti
na porušeni dom. Z močno voljo in odločnostjo so ga
obnovili in pričeli znova. Ob zglednem delu staršev je
spoznala pomen vztrajnosti in dobre izobrazbe za izpolnjeno življenje.

Po čem se spominjamo ljudi, ki so bili del našega življenja? Po tem, kar so nam dali in kar so nas naučili.
Bila je ena tistih, ki sijejo od znotraj in vplivajo na vse
okoli sebe.
Zvezde na nebu še vedno sijejo. A drugače kot leta
1961, ko so veliki koraki ljudi zaznamovali svet, danes
sijejo še bolj. Na nebu je zvezda več, ki nas spominja
na iskrenega in izjemnega človeka.

Svojo pot znanja je po osnovni šoli in nižji gimnaziji v
Brežicah nadaljevala na učiteljišču v Novem mestu. Po
diplomi se je zaposlila na osemletni šoli Prevole, nato
jo je pot peljala v Šmihel, kjer je bila upraviteljica trioddelčne osnovne šole. Leta 1960 je pričela delati na
Dvoru, kjer je kot upraviteljica šestoddelčne osnovne
šole tudi poučevala četrti razred in srbohrvaščino. Ob
delu se je redno izobraževala na področju izboljšanja
pouka in dela na šoli.

Spoštovana Slavka, hvala vam za dolgoletno pripadnost zavodu in vzornemu pedagoškemu delu.

Pomemben datum v zgodovini človeštva je 12. april 1961.
Ta dan je ruski kozmonavt Jurij Gagarin v vesoljski ladji
Vostok enkrat obkrožil Zemljo. Titov je to leto obkrožil
Zemljo sedemnajstkrat, Američanoma Shepardu in
Grissomu pa sta uspela dva krajša skoka v vesolje.

Mija Penca Vehovec
V imenu kolektiva Osnovne šole Žužemberk

Prepoznana kot strokovna in vestna delavka je bila
leta 1974 izbrana za pomočnico ravnatelja. Ob tem je
učila gospodinjstvo, kjer je učence znala pritegniti k
pridobivanju praktičnega in uporabnega znanja. Znala
je povezati tako učence kot kolektiv in poskrbeti za
dobre odnose. V vsakem človeku je videla dobro in mu
bila pripravljena pomagati ter predajati novo znanje.
Sočutnost in delavnost sta bili pomemben del njene
osebnosti.
Na njeno pobudo so na šoli uvedli topli obrok, kar je bil
za tiste čase velik napredek. Kuharice je naučila pripravljati slastne domače jedi, saj se je sama v kuhinji zelo
dobro znašla. Prav tako so se na njeno pobudo začele
novoletne obdaritve zaposlenih in ta tradicija se je na
šoli ohranila vse do danes.
Bila je odličen vir informacij, saj je redno prebirala
novosti. Zato so ji hudomušno rekli »Slava – Slavna«. V
zbornico je redko kdaj prišla, ne da bi sodelavcem povedala kakšno novico ali jim prebrala zanimiv strokovni
članek. Vedno je bila pozitivno naravnana, odločna in
energična.
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Na koncu življenja je vseeno,
katero diplomo imaš,
kakšen položaj si imel v službi,
koliko je vreden tvoj avto
ali tvoja hiša.
Pomembno je le,
kako močno si ljubil,
kako globoko si se dotaknil ljudi
in koliko sebe si jim dal.

ZAHVALA

V 79. letu starosti nas je za vedno zapustil

Franc Meglen

z Dvora, po domače Hruškov Frenk
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in
vaščanom za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče
ter za darovane maše. Hvala župniku Francu Vidmarju in
pogrebni službi Novak za lepo opravljen poslovilni obred,
hvala pevcem za ganljivo zapete pesmi. Zahvala gre tudi sodelavcem podjetja Adria Mobil, Novo mesto, in sodelavcem
KZ Trebnje-Krka. Hvala vsem, ki ste se poklonili njegovemu
spominu, ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste
ohranili v lepem spominu.
Žena Angelca, sinova Branko in Srečko z družinama
in hči Andreja
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CENIK OGLAŠEVANJA
V SUHOKRANSKIH POTEH

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

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

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

NA NOTRANJIH STRANEH

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

1/2
1/4
1/8

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

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

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

1/1

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

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

n Uredništvo

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

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

OBVESTILA

KUPIM GOZD

 gozd.natura@gmail.com
 051 618 379

ZO R
N
O
P
S
NKE
A
Ž
I
R
K

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

Poznate
svoj kraj?

POTI

junij 2021

OBČINA ŽUŽEMBERK

Na fotografiji v 81. št. Suhokranjskih
poti je studenec na Hribu pri HInjah.
Prejeli smo 3 odgovore izmed katerih smo izžrebali enega: Olga Grm,
Vrh pri Hinjah 15, 8362 Hinje.
Morda veste, kje je posneta ta fotografija? Če poznate odgovor nam ga
posredujte najkasneje do 5.8.2020
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«.

Nagradna križanka
Na uredništvo smo prejeli 31 rešitev križanke, izmed katerih smo izžrebali 7 reševalcev: Škufca Lea,
Veliko Lipje 5b, 8360 Žužemberk; Anton Kocjančič, Boletova 45, 1000 Ljubljana; Kim Razpotnik,
Kresnice 1a, 1281 Kresnice; Cveta Pasar, Vrti 7, 8360 Žužemberk; Jože Novak, Ratje 30, 8362 Hinje;
Dragi Košir, Brodarjev trg 14, 1000 Ljubljana ter Urban Mrvar, Dešeča vas 4, 8360 Žužemberk.
Rešitve iz 82. številke pošljite najkasneje do 5.8.2021 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«.
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).
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Gostujoče igralke na Trških dnevih v Žužemberku

Nagradna križanka

NAGRADNA IGRA
Vrednota,

ki izginja

RokoRezultat
Italijanski 4. črka
Redko
truda Vrsta mete Tuja revija kemik
abecede moško ime metašica
ČG Mona

Mesto v
Italiji

Magda
Kastelic
Hočevar

Srbski
slikar
Stojan

.....
Show

Pravljica
.....
maček

Bojni strup

Črn ptič,
pevec

Ladja ob
sl. obali

Javor
Delec
atoma

Japon.
cesar

Glavni
števnik

Predlog

Noj brez
vokala

Mesto v
Ohiu

Prva dva
vokala

Žabja noga

Grška črka

Eden
od rusk.
»svetov«

Sirota

Ameriška
kukavica
Naš poštar
Bor

Pregovor
Otok na
Irskem

Vojaški
nabor

Tona

Vulkan na Kultni film
Havajih
Mauna … Pesem.
Aškerca

Tuja črka
pri
Poljski cvet Mesto
Torinu

Sl. slikar
Slov. kipar
Udelež.
Alke
Dražilec
Simbol

Rdeči križ

Vanadij
Drugi
volkal

Zadnji
vokal

Šp. igralka

Mililiter
Lišaj

N
Gal Lojk

Zet brez
vokala

Kalij

Najeta
ženska za
pomoč

medicino športa

Pravnik

Vodik

Center za

Mozolji

Medmet

Vrzel

Nemški
skladatelj

Spletni
bazar
Amper

Mednar.
šola za
svob.
umet.
21. črka
abecede

Oslov glas
Govoreči
kos

Omar Tuš

Jarem brez A in M

Kaz.
zaimek
Mesto pri
Zadru

Ena od
založb

Zrak
Star
Slovan
Neznan
10 m2

Koda Irana
1. črka
abecede

Prometni
….
Neprijet.
čustvo
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