Glasilo Občine Žužemberk

leto XIX • številka 84 • december 2021
OBČINA ŽUŽEMBERK

S U H O K R A N J S K E

Foto: Maja Papež Iskra

P O T I

Vladni obisk
Žužemberka
stran 3
Povabilo k podpori
nakupu vozila za
prevoz starejših
stran 5
Intervju: Jože
Gnidovec
stran 24

SUHOKRANJSKE

POTI

december 2021

Županova beseda

Drage občanke, dragi občani!
Leto 2021 se počasi poslavlja. Zapomnili
si ga bomo lahko kot naporno, delovno,
polno pridobitev, vsekakor pa ga moramo gledati s pozitivne plati. V Občini
Žužemberk dokazujemo, da znamo stopiti
skupaj in uresničevati to, kar je za vse nas
najbolje. Leto je bilo zaznamovano z nadaljevanjem zahtevnih zdravstvenih razmer,
saj virus nikakor ne popušča. Ob tem je
seveda treba jasno povedati, da je mnogo
odvisno od nas samih. Tako kakor je pri
vsakem delu potrebna zaščitna oprema, je
za skupno družbeno varnost treba spoštovati osebne varnostne in zaščitne ukrepe.
Vsako dopuščanje ogrožanja ima lahko
neželene in hude posledice, zato je prav,
da vsak pri sebi razmisli, koliko se trudi,
da bi čim prej izšli iz te neželene situacije.
Nikakor ne moremo nositi odgovornosti za
pojav te male nadloge, prav gotovo pa je
naša odgovornost večja, ko gre za prenašanje virusa in upoštevanje ukrepov.
Na zadnjem posvetu civilne zaščite jugovzhodne regije v Novem mestu je bila
Občina Žužemberk med enaindvajsetimi
občinami regije predstavljena kot zgled po
številu na novo okuženih, saj je pri nas porast novih okužb glede na štirinajstdnevno
sliko pod slovenskim povprečjem in daleč
pod povprečjem regije. Tako je imela najbolj kritična občina 4.658 okužb, povprečje regije je bilo 2.499, povprečje Slovenije
2.062, Žužemberk je imel 1.772 okužb,
občina z najmanjšim številom okuženih pa
1.013. Ti podatki kažejo, da se zavedamo
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pomembnosti situacije in da
znamo sodelovati za skupno
dobro.
Tudi sicer se trudimo, da bi za
zdravstveno varstvo v občini zagotovili najboljše pogoje. Tako
smo oktobra začeli v zdravstveni
postaji prenavljati prostore, ki
pred petnajstimi leti niso bili
obnovljeni. Zaradi nemotenega
in učinkovitejšega dela se bo
dosedanja ambulanta zdravnice
Nežke Dular preselila v prostore,
kjer je doslej svoje delo opravljala zdravnica Nataša Žagar. Torej
gre za menjavo prostorov, tako
da bo Družinska medicina Žagar
delovala v enem delu postaje, s
čimer se bo racionaliziralo delo
koncesijskih zdravnic. Upam, da
bodo novi prostori in reorganizacija vsem nam v zadovoljstvo pri
uporabi zdravstvenih storitev.
V občini nadaljujemo projekte,
povezane z infrastrukturo in
razvojem. Na septembrskih in
oktobrskih zborih krajanov smo
se pogovorili o pridobitvah in
potrebnih posodobitvah.

bodo s pitno vodo oskrbljena
vsa gospodinjstva v občini. Za
lažjo uresničitev prepotrebnega
sistema seveda računamo tudi
še na kakšno pomoč države.
Vlada Republike Slovenije, ki je
bila pred kratkim na obisku tudi
v naših krajih, je jasno nakazala
svoja prizadevanja za zagotavljanje sredstev za prepotrebne
investicije. Kot župan verjamem
v dane besede in v vse spodbude, ki sem jih bil deležen.
Leto, ki je pred nami, bo gotovo
imelo svoje posebnosti, s katerimi se bomo morali soočati. Ne
glede na vse želim, da z optimizmom zremo dalje in si postavimo cilje, ki so morda na videz
nedosegljivi, vendar smo jim z
vsakim marljivim dnem bližje.
Verjamem, da skupaj zmoremo
bolje in da bomo tudi v letu 2022
dosegli vse, kar si bomo zadali.
Ostanete zdravi in lep pozdrav
vsem skupaj!
Vaš župan Jože Papež

Letošnje leto je zaznamovalo
kar nekaj velikih pridobitev,
ki so nam lahko še posebno v
ponos, glavna prioriteta pa je
prav gotovo celovita oskrba z
vodo, zato bomo naredili vse, da
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Predsednik vlade obiskal Žužemberk
V petek, 12. oktobra, je v okviru
delovnih obiskov v jugovzhodni Sloveniji predsednik vlade
Janez Janša obiskal Žužemberk.
Ogledal si je mednarodno uspešno podjetje Keko Oprema in se
pogovoril z županom Jožetom
Papežem. Predsednica Društva
kmečkih žena Suha krajina mu je
ob slovesu podarila potico.

pomenu ustrezno izobražene
delovne sile.
Rok Zupančič
Foto: Vlada RS

Člani vlade so se najprej sestali na
delovnem posvetu v Ribnici, nato pa so
v ločenih programih obiskali več krajev v
regiji. Predsednik vlade ter ministri in ministrice so se srečali s predstavniki podjetij, zavodov, občin in drugih deležnikov v
regiji, obisk pa so zaključili z javno tribuno
o razvoju jugovzhodne regije. Potekala je v
Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem
mestu.
Glavna tema pogovorov z žužemberškim
županom so bili oskrba z vodo ter nekaj
drugih pomembnih infrastrukturnih projektov, z vodstvom podjetja Keko Oprema
pa o vpetosti podjetja v globalne trge in
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Župan v sliki in besedi

Župan Jože Papež je 23. avgusta 2021 gostil
predsednika Državnega zbora Republike
Slovenije Igorja Zorčiča.
Predsednik Vlade RS Janez Janša je 12.
novembra 2021 obiskal Občino Žužemberk in
se srečal z županom Jožetom Papežem.

Osnovno šolo Žužemberk je obiskal Marjan
Dolinšek, državni sekretar v kabinetu
predsednika vlade za področje izobraževanja
in športa.

Na odprtju ceste v Gornjem Kotu je bila prisotna tudi članica poslanske
skupine SDS Anja Bah Žibert, ki je bila v Državni zbor RS izvoljena v
našem volilnem okraju in se zelo zavzema za Občino Žužemberk.

Poslanka Anja Bah Žibert je bila kot častna gostja prisotna na razstavi potic ter
podelitvi priznanj in nagrad. Društvu kmečkih žena Suha krajina je podarila
dvesto evrov.
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Podjetje Eltim, ki ga zastopa
direktor Darko Perko, je bilo v
novembru zelo dejavno v Občini
Žužemberk, saj je rekonstruiralo
cesti v Srednjem Lipovcu in
Dolnjem Križu ter po vsej občini
popravljalo cestne odseke.
Prav tako je podjetje prenovilo
prostore zdravstvene postaje, ki
leta 2007 niso bili obnovljeni.

IZ NAŠE OBČINE
Gostišče Koren je letos praznovalo tridesetletnico
delovanja in ob tej priložnosti pogostilo celotno
občinsko upravo. V imenu zbranih jim je župan Jože
Papež zaželel še naprej uspešno delo in veliko poguma.

Župan Jože Papež je za devetdeseti rojstni dan voščil vse
najboljše Henriku Jarcu, ki je na domačiji še vedno zelo
dejaven. Henrik je poln spominov na prehojena leta.
Županovo voščilo

Drage občanke in dragi občani,
leto 2021 nam je dalo nove priložnosti in ponudilo možnosti za uresničevanje želje po boljšem in prijetnejšem
življenjskem okolju. Verjamem, da se je vsakdo izmed
nas potrudil po svojih najboljših močeh. Vsem se za vse,
za vsak predlog, grajo, še posebno pa za pomoč, iskreno
zahvaljujem. Če je bilo karkoli, kar ne sme v leto 2022, mi,
prosim, povejte.

Želim si, da bi nas novo leto na novo povezalo in
nam dalo novih spodbud za uresničitev naših želja,
hrepenenj in vsega najboljšega. Predvsem pa si želim,
da bi ostali zdravi in šli skupaj naprej.
Želim vam lepo praznovanje, blagoslovljen božič in
srečno novo leto 2022!
Jože Papež

Povabilo k podpori nakupu vozila za
prevoz starejših
Tekst in foto: Občina Žužemberk
Občina Žužemberk je v letu 2020 pričela podprejo nakup novega vozila, ki
izvajati prevoze starejših bo služilo samo prevozu starejših,
in drugih oseb iz ranljivih smo se odločili, da k sodelovaskupin, ki nimajo lastnega nju povabimo vse. Hvaležni vam
prevoza do bolnišnice, zdra- bomo za vsak evro, predvsem pa vam bodo najbolj hvaležni tisti, ki
vstvenega doma, upravne potrebujejo prevoz.
OBČINA ŽUŽEMBERK
enote ali drugih javnih služb. Donatorski prispevek lahko nakažete na transakcijski račun
Občina izvaja to storitev v lastni režiji. Občine Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk:
Prevoze kot prostovoljci opravljajo člani
SI56 0110 0010 0019 352
občinskega sveta, uporabo namenskega
sklic za fizične osebe (s. p.): 00 730100
vozila pa bomo razširili še na druge prostosklic za pravne osebe (d. o. o. itd.): 00 730000.
voljce, ki se želijo vključiti v projekt.
namen plačila: Donacija za vozilo.
Pri zagotavljanju prevoza se trudimo za
Če potrebujete donatorsko pogodbo, nas o tem obvestite.
gospodarnost in pomembno storitev za
naše občane opravljamo z minimalnimi Za razumevanje in podporo se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem.
sredstvi. Doslej smo za prevoze uporabljali V prihajajočem letu vam poleg uspeha želim predvsem zdravja!
samo vozilo občinske uprave. Ker pa so S spoštovanjem,
nekateri izrazili pripravljenost, da finančno

Jože Papež, Župan Občine Žužemberk
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Pridobitve v Gornjem Kotu
V oktobru je bila zaključena prenova infrastrukture v Gornjem Kotu.
Občina Žužemberk se je zaradi
dotrajanega vodovodnega omrežja
lotila popolne rekonstrukcije sekundarnih vodov z obnovo gospodinjskih priključkov. V duhu dobrega
gospodarjenja je bila v izkopane
kanale položena tudi električna napeljava za javno razsvetljavo, zahtevnost gradbenih del pa je namesto krpanja asfaltne prevleke terjala
popolno preplastitev ceste.
Projekt v vrednosti približno sto petdeset tisoč evrov in v dolžini približno sedemsto metrov sta izvedla dva
oz. trije izvajalci. Izkope in pripravo
terena za polaganje vodovodne in
električne infrastrukture je skupaj
s Komunalo Novo mesto izvedel
Toni Papež (Prevozi), ki za Občino
Žužemberk pogodbeno opravlja
vzdrževalna dela. Asfaltiranje ceste
do navezave na državno cesto pa
je z najcenejšo ponudbo prevzelo
podjetje Eltim z domačim podizvajalcem Gostgrad. Ekipa izvajalcev je
tudi tokrat delo opravila z odliko,
strokovno in brez aneksov, kar je v
svojem govoru poudaril tudi župan
Jože Papež.
Slovesna otvoritev novih pridobitev je bila v četrtek, 21. oktobra.
Dogodka so se udeležili številni vaščani in kar nekaj občanov iz bližnjih
vasi. Zbrali so se predstavniki izvajalcev, nekaj občinskih svetnikov in
poslanka Anja Bah Žibert. Program
so popestrili vaški muzikanti, nekaj
besed pa je zbranim namenila tudi
vaščanka Milena Legan. Za dramski
vložek sta poskrbeli Mojca Obrstar
in Lili Hrovat, ki je otvoritev tudi
povezovala. Da bo cesta varna in bo
ljudi povezovala, jo je Bogu priporočil žužemberški dekan Franc Vidmar.
Po koncu uradnega dela so vaščani
pripravili še pogostitev.
Tekst: Rok Zupančič
Foto: Jadranka Meglen
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Zbor krajanov na kriški planoti obrodil sadove
Letošnji zbori občanov so potekali po vseh
gasilskih domovih v občini. Tako so na
svoj račun prišli tudi na kriški planoti in na
Rebri. Krajani kriške planote so imeli veliko konstruktivnih pobud, med katerimi
je izstopala sanacija ceste do vasi Dolnji
Križ. Po ogledu smo ugotovili, da je cesta

res potrebna sanacije, zato smo
hitro poiskali izvajalca, ki bi dela
izvedel še v tem letu. V sklopu projekta bo novo asfaltno
prevleko dobila tudi cesta skozi
vas. Hkrati bosta še vgrajena
električna napeljava za javno

razsvetljavo ter urejen ekološki
otok. Najugodnejšo ponudbo za
izvedbo del je oddalo podjejte
Eltim, v višini približno šestdeset
tisoč evrov.
Rok Zupančič

Novi ekološki otoki in avtobusna postajališča
Nekateri občani
smo urejanje ekoloških otokov in
avtobusnih postajališč vzeli v svoje
roke.
Vest, da občina »časti«
material, se je hitro
razširila. Tako so lani
prvo avtobusno postajo postavili v Srednjem
Lipovcu, nato še na
Planem. Spet drugi
smo se lotili urejanja
ekoloških otokov – na
Planem, v Zaliscu,
Gornjem Kotu, Stavči
vasi, Hinjah, Šmihelu
… Suhokranjske vasice
tako s skupnimi močmi
dobivajo novo podobo, ki je v ponos tako
vaščanom kot občini.
Sodelovanje pri takšnih
projektih prinese tudi
druženje in povezovanje, kar je v hitrem
življenjskem tempu še
kako pomembno.
Urejanja ekoloških otokov smo se z veliko vnemo lotili tudi v Stavči
vasi. Jeseni smo zabetonirali dva otoka, ki bosta
v kratkem opremljena
še z leseno ograjo.
Rok Zupančič
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S pomočjo krajanov
Podgozda in Gradenca
še nekaj metrov asfalta

Spoštovani občanke in občani,
ko prižgemo vse adventne svečke, se rodi

Za ureditev krajših cestnih odsekov so prosili tudi nekateri vaščani Podgozda in Gradenca. Ob pobudi so
obljubili svoj finančni prispevek, zato se je, kot je v županovi navadi, občina odzvala. Na Podgozdu smo skupaj uredili dvestometrski odsek proti Krki, v Gradencu
pa dobrih sto metrov ceste. Hvala vsem, ki ste sodelovali pri urejanju občinskih cest!

Vsemogočni. Luč Sveta. Naj vas Božič obdari s
toplino ljubezni, notranjim mirom in novim
upanjem.
Leto, ki se poslavlja, nas je zaznamovalo s težko
preizkušnjo koronavirusa. Bodimo v mislih z
vsemi, ki so ali še trpijo zaradi te krute bolezni,
predvsem

pa

z

odgovornimi

december 2021

dejanji

in

solidarnostjo pokažimo, da nam je mar zanje.

Rok Zupančič

Še posebej se spomnimo na naše predano
zdravstveno osebje. Naš narod je moral skozi
številne težke čase. S sodelovanjem in pogumom
smo zmagovali in tudi tokrat bo tako. V letu 2022
vam zato želim predvsem zdravja in še enkrat
zdravja.
Dan

samostojnosti

in

enotnosti

praznujte

ponosno. Slovenija si to zasluži!
Srečno 2022!

Anja Bah Žibert,
vaša poslanka

Rošlov ovinek bo končno varen
Po nedavni obnovi ceste med Srednjim
Lipovcem in Podlipo ter križišča v
Srednjem Lipovcu je prišel na vrsto
za sanacijo tudi nevarni Rošlov ovinek. Občina je pogodbo v vrednosti
nekaj manj kot osemdeset tisoč evrov
podpisala na začetku letošnje jeseni.
Najugodnejšo ponudbo za izvedbo je
tudi tokrat oddalo podjetje Eltim.

Projekt je obsegal razširitev
cestnega odseka v Srednjem
Lipovcu in izgradnjo podpornega
zidu. Hkrati so bile v cesto vgrajene še vodovodne cevi in električni
kabel, asfaltna prevleka pa je bila
položena v začetku decembra. V
času del je imel izvajalec možnost
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popolne zapore, a je dela prilagajal uporabnikom ceste in tako
večino časa zagotavljal pretočnost. Zahvala za obojestransko
razumevanje zato velja tako izvajalcu kot tudi vaščanom in drugim
uporabnikom ceste.
Rok Zupančič

ŽUŽEMBERK

Suha krajina je znana po razstavi potic
V Žužemberku že tradicionalno
pripravljamo razstavo potic. Tudi
sedmo društveno in šesto državno razstavo in ocenjevanje smo
letos uspešno izpeljali.
Število okuženih v državi s covidom-19 je
vse bolj naraščalo, zato smo bili veseli, da
smo bili vsi, ki smo sodelovali na razstavi
in ocenjevanju potic, cepljeni in da smo
ostali zdravi.
V ocenjevanje smo dobili 71 potic, celo več
kot navadno. Čedalje več je inovativnih receptov, ki jih v svojih kuhinjah preizkušajo
iznajdljivi peki. Komisiji pod vodstvom
Valerije Poreber in Betke Vrščaj sta ocenili
vse potice in jim podelili 27 zlatih, 26 srebrnih in 11 bronastih priznanj, 7 potic pa je
prejelo pohvalo.
Potice so imele zelo različne nadeve –
pehtranov, kokosov, rožičev, jabolčni,
kostanjev, čokoladni, hruškov, korenčkov,
makov, bezgov, smetanov z brusnicami in
meto ter pirin z bučnimi semeni. Med slanimi so bile ocvirkovke in čemaževa, potica
iz kislega testa, s prekajenim mesom. Še
vedno pa najraje in največkrat spečemo
tradicionalno orehovo potico.
Naše povabilo opazijo po vsej Sloveniji.
Letos smo dobili potice iz Kopra, Ljubljane,

Škofljice, Velikih Lašč, Predstrug,
Boštanja, Šentjerneja, Dolenjskih
Toplic, Novega mesta, Krke,
Straže in Prečne. Veliko prizadevnih domačih gospodinj in članic
društva vsako leto za svoj izdelek
prejme zlato priznanje. Potico so
spekli tudi v osnovni šoli, česar
smo bili še posebno veseli in jih
vabimo tudi v prihodnje.
Častna gostja na prireditvi je
bila poslanka državnega zbora
Anja Bah Žibert, ki ima vsak prvi
ponedeljek v mesecu odprto
pisarno v naši občini. Zelo je
vpeta v trenutno vladno politiko
in rada prisluhne potrebam naše

občine. Hvaležni smo ji tudi za
donacijo, ki jo je ob tej priložnosti namenila društvu.
Naši zvesti donatorji so bili še
Zveza kmetic Slovenije, Zadružna
zveza Slovenije, Keko Oprema,
Stelem, FS prevozi, storitve in
trgovina, ter občina, ki nam brezplačno odstopi prostor.
Vse to nam daje voljo, veselje in
pogum, da prihodnje leto spet
strnemo vrste in postanemo še
boljši, v peki in tudi v medsebojnih odnosih.
Milena Iskra

Osmi Martinov pohod od Žužemberka
do Šumberka
V nedeljo, 7. novembra
2021, smo v organizaciji
Turističnega društva Suha
krajina izvedli že osmi pohod
od žužemberškega do šumberškega gradu. Letos lahko
napišem, da je bil to pravi
pohod in ne v sanjah, tako
kot lanski.

Pohoda nismo na veliko oglaševali zaradi jesenskega razsajanja
koronavirusa. To je bil še zadnji
dan, ko so virusi smeli prosto
letati. Naslednje jutro, v ponedeljek, pa so morali biti že bolj
tematsko usmerjeni in druženja
ni bilo mogoče več izvajati. Tako
se nas je zbralo trinajst pohodnikov in pohodnic, na blizu deset
kilometrov dolgi poti po hribih
in dolinah Suhe krajine, po travnikih in gozdnih poteh, po listju

9

in blatu, mimo vinorodnih goric
in prijaznih ljudi. Tudi letos smo
imeli pasje spremstvo ameriške
prinašalke Evan. Na gozdnih poteh je to zelo priročno, ker imajo klopi raje pse kot ljudi. Prvi
postanek smo imeli na Cviblju
pri kostnici padlim borcem, okrepčilo pa na domačiji župana
Jožeta Papeža, ki nas je pogrel s
protivirusnim napitkom.
Iz izkušenj vem, da taka mala
doza »antigripina« da veliko
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energije utrujenemu telesu. Z lahkoto sem
sledil dirkajočim vodečim v koloni, čeprav
je po dvesto korakih občutek moči upadel
in moje ostarelo telo je izgubilo vso zalogo
energije. K sreči nas je pred koncem gozda, blizu Trlepove kapele, pričakal kamniti
šumberški škrat. Radovedni spremljevalec
pohodnikov je malo pred nami porinil iz
zemlje svojo vedoželjno glavo in ustavil
našo kolono. Marsikdo škratov ne opazi,
ker misli, da živijo le v domišljiji pisateljev.
Nam pa je prijazno dovolil, da smo se z
njim slikali.
Letos smo šli najprej v »drveno kafano«,
leseno zatočišče kmečkega turizma blizu
vasi Podšumberk. Lidija nam je pripravila
odlično obaro in skodelico »kuhančka«.
Vse odlično! Šele potem smo lahko končali pohod do gradu Šumberk. Tam smo
bili deležni ognjene vode šumberškega
graščaka, ki nam je počasi ublažila razbijanje srca, ko smo se mimo obnovljene
kapele svete Katarine po strmem hribu
pehali na grad Šumberk.
Grad Šumberk je bil zgrajen okrog leta
1106. Dinastija Ortemburžanov, ki so
bili lastniki Šumberka, je v času svetih
vojn izumrla in grad leta 1443 zapustila
Turjačanom z žužemberškega gradu. Tako
smo si malo v »žlahti« in dobri odnosi so
ostali.
Nazaj v Žužemberk letos nismo pešačili. Odpeljali so nas gasilci PGD Log pri
Žužemberku. Večina utrujenih je odpotovala domov, nekaj stalnih gostov prireditve Društva kmečkih žena Žužemberk pa
se nas je obvezno ustavilo na zaključku
šestega državnega in sedmega društvenega ocenjevanja na razstavi potic v »stari
Iskri«. Potice so bile odlične, bodoče vino
tudi, vsi zelo prijazni, mi pa zadovoljni.
Tekst: Miran Jenko
Foto: Željko Ivekovič
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Amerikanci v Žužemberku
V četrtek, 16. septembra 2021,
je Kompas pripeljal na žužemberški grad avtobus zdomcev iz
Amerike. V skupini Zarja so bili
tudi potomci Slovencev iz Suhe
krajine.
Najprej jih je Milka popeljala po obzidju in
sobanah žužemberškega gradu ter jim orisala nekaj zgodovine. Njihov vodič Urban

je njene besede sproti prevajal,
saj vsi ne razumejo slovenskega
jezika. Potem sta jim pokazala
še grajsko klet, kjer so imeli pozno kosilo. Gostilna Bobenček
z Dvora je poskrbela za odojka
in zelenjavo, grajska gospoda Turističnega društva Suha
krajina pa za presenečenje, ko
se je prikazala v srednjeveških
oblekah, zaplesala nekaj starih

plesov in se pridružila njihovi
skupini. Za zabavo sta poskrbela harmonikarja Vesna in Urban.
Po nekaj uvodnih pesmih so
polke in valčke plesali zdomci in
domačini. Naši gostje so ostali z
nami še dolgo in bi radi ostali še
dlje, a jih je program silil naprej.
Tekst: Miran Jenko
Foto: Vlado Kostevc

Grad poln obiskov
Včasih je kak dan tako poln,
da ga komaj obvladaš. Tak
je bil četrtek, 16. septembra
2021. Najavljeno je bilo več
skupin, ki so si želele ogledati grad.

Ta dan smo gostili tudi upokojence iz Šaleške doline pa
upokojence nekdanje tovarne
oblačil Labod iz Novega mesta.
Da bi bila mera polna, je pozno
popoldne avtobus pripeljal še
slovenske izseljence iz Amerike
in njihove potomce.

Dopoldne je turistična vodnica
Marjanca pripeljala poln avtobus obiskovalcev iz nepremičninskih služb
Slovenije in Hrvaške. Pričakala jih je
grajska gospoda Turističnega društva
Suha krajina, potem pa jih je Milka
odpeljala na ogled gradu. Na koncu
smo jih peljali še v stolp, kjer je orožarna – arzenal srednjeveške viteške
oprave, jim ponudili pogačo in kozarec vina.
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Včasih, ko se v gradu pripravljamo na kakšno akcijo, opazimo,
da prihaja veliko radovednih
ljudi, ki jih zanimata grad in
zgodovina naših krajev ob Krki.
Žužemberk le ni tako pozabljen
kraj v turistični Sloveniji.
Tekst: Miran Jenko
Foto: Vlado Kostevc
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Sončen dan odprtih vrat PGD
Žužemberk
Trenutnim razmeram navkljub se
gasilke in gasilci v Žužemberku
zavedamo, da smo ena redkih
organizacij v našem kraju, ki
mora delovati brezpogojno in
učinkovito ter krajanom zagotoviti pomoč, ko jo potrebujejo.
In četudi je javno življenje zaradi zdravstvenih izzivov skoraj zastalo, smo
članice in člani PGD Žužemberk ves čas

v pripravljenosti na klic na pomoč, dodatno se izobražujemo
na tečajih, opravljamo redne tedenske preglede vozil, orodja in
opreme, imamo redna tedenska
srečanja članov in operativne
vaje. Vse te aktivnosti seveda izvajamo bodisi med štirimi stenami našega gasilskega doma, na
posebej pripravljenih poligonih
ali drugih krajih. Tradicionalne
julijske gasilske vrtne veselice
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pa se letos zaradi razmer nismo
odločili izvesti.
Prav pomanjkanje stika z vami,
krajankami in krajani, je bilo
glavni razlog za odločitev, da v
letošnjem oktobru, tradicionalnem mesecu požarne varnosti,
naredimo vse, kar je v naši moči,
da pripravimo dogodek na prostem ter vam poskusimo prikazati delček našega dela in vam

ŽUŽEMBERK

ponudimo koristne preventivne nasvete
za varnost v lastnih domovih.
V soboto, 25. oktobra 2021, smo zato organizirali dan odprtih vrat, ki je potekal
na trgu pred žužemberškim gradom. Ob
desetih dopoldne je vonj po pečenem
kostanju že primamil prve obiskovalce, ki
so si z zanimanjem ogledali razstavljena
gasilska vozila, najmlajši med njimi pa so
se v vozilih ponosno postavili pred fotografski objektiv. Tudi sicer smo bili še posebno navdušeni nad številom najmlajših
obiskovalcev.
Medtem ko so starejši obiskovalci ob
kozarcu mošta nato poslušali razlago o
delovanju avtocisterne in prijemih ob
tehničnem reševanju, so najmlajši barvali
in risali gasilske motive ter z vodo v brentači ciljali tarče, nekoliko starejši pa so z

navdušenjem spremljali pravilni potek gašenja kuhinjskega
požara z gasilnimi aparati in se
nato v tem preizkusili tudi sami.
Vožnja z gasilskim vozilom pa je
bila, sploh za najmlajše, češnja
na torti tega dne.
Za obiskovalce je bil še posebno
zanimiv prikaz rabe gasilske blazine, s katero lahko dvignemo
težka bremena. Navdušeni so
bili nad njeno močjo in uporabnostjo, obenem pa so spoznali,
kakšne nevarnosti lahko prežijo
na gasilce na intervenciji in zakaj je ključno – sploh za gasilce
v Žužemberku – da se ves čas
izobražujejo in izpopolnjujejo
na področju posredovanja ob
tehničnih nesrečah.

K temu, da je dan odprtih vrat
resnično uspel, je pripomoglo
tudi čudovito jesensko sončno
dopoldne.
Četudi se kot društvo v teh časih
ne izpostavljamo v medijih,
smo gasilke in gasilci PGD
Žužemberk izredno aktivni in z
zanosom posvečamo svoj prosti
čas poslanstvu, ki smo si ga zadali z vstopom v društvo – brezpogojni pomoči človeku, ki nas
pokliče na pomoč. Hvala vsem,
ki to prepoznate in cenite.
Ostanite zdravi.
Na pomoč!
Mateja Filipič Škrinjar

Izlet na Kočevsko
Vsi, ki še nismo preboleli
trenutno najbolj nalezljive
bolezni, covida-19, smo se
cepili in pod vodstvom predsednice Društva kmečkih
žena Tadeje Lavrič obiskali
Kočevsko.
Z voznikom Janezom sta nam pripravila nekaj prijetnih presenečenj.
Prva postaja je bila na Dvoru, v podjetju KGN, kjer izdelujejo kovinsko
galanterijo – okovje, veznike, nosilce,

kotnike in izdelke po naročilu, za
domače in tuje kupce. Družinsko
podjetje se je iz garažne delavnice, kjer so začeli pred 37 leti,
ob podjetnosti in angažiranosti
preselilo v prazne prostore nekdanje Auerspergove železarne
na Dvoru. Hvaležni smo lastnikoma podjetja, Stanku in Stanki
Novinc, ki sta nas prijazno sprejela v železolivarskem muzeju,
nam ob multimedijskem filmu
prikazala postopek ulivanja
železa nekoč in danes ter nam
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orisala zgodovino Auerspergove
železarne od začetka, ko je bilo
zaposlenih več kot petsto domačinov, do žalostnega konca, ko
je zmanjkalo naročil.
Na drugi postaji v gostilni Rojc
na Laščah so nam pripravili
krepčilno enolončnico.
Tokrat je bila naš cilj
Kočevska Reka. V Turističnoinformacijskem centru so nas
pričakali mladi turistični vodniki in razdelili smo se v dve
skupini. Eden od vodnikov nas
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je spremljal na ogledu vasi Škrilj, ki nima
stalnih prebivalcev. Zaprto vojaško območje je v času Jugoslavije obsegalo dvesto
dvajset kvadratnih kilometrov. Vsi takratni prebivalci so se morali izseliti, da si je
politični vrh v petdesetih letih prejšnjega
stoletja zgradil bunkerje za svojo varnost
(zaradi spora med Jugoslavijo in Sovjetsko
zvezo). Grozljivo je spoznanje, da osemdeset delavcev, ki so v osrčju gozda pet let
gradili bunkerje, ni smelo vedeti, kje delajo, in so jih z zavezanimi očmi vozili po vasi
v krogu, da niso vedeli, kje so.
Tudi nas je poseben avtobus odpeljal na
ogled bunkerja Škrilj. Za javnost so ga odprli junija 2017. Posodobili so samo vhod
v bunker, vse drugo je ostalo enako, kot
je bilo ob izgradnji leta 1957. V prostoru,
ki obsega osemsto kvadratnih metrov, je
deset sob. Vgrajeni so najboljši materiali,
poldrugi meter debele armiranobetonske
stene, tesnilna masa s Švedske, stikala
iz Nemčije. Po tleh so speljani vodovod
iz lastnega vodnega zajetja, električno,
telekomunikacijsko in naftno omrežje.
Agregati na naftni pogon omogočajo
nemoteno oskrbo z električno energijo.
Z rekuperacijo je v vseh prostorih poskrbljeno za dovod svežega zraka, ki bi ga
ob morebitni uporabi biološkega orožja
še dodatno prefiltrirali. Že na začetku je
soba za dekontaminacijo. Za javnost je na

ogled deset sob, opremljenih
za različne potrebe nekdanjega političnega vrha (štirideset
radijskih oddajnikov, telefoni),
kjer bi lahko trideset ljudi brez
zunanje pomoči živelo sto dni.
Načrtovali so tudi letališče, ki pa
ni bilo zgrajeno.
Iz globine osemdeset metrov
pod površjem vodi lestev za zasilni izhod, ki je nismo uporabili.
Sredi gozda, v čudoviti naravi in
na svežem zraku, je čutiti nekaj
morečega. Čeprav nekoliko poznamo zgodovino, nas še vedno
pretresejo dogodki izpred komaj šestih desetletij. Z njimi bi

morali seznaniti ljudi, tudi mlade, da ne bi imeli želje doživeti
česa podobnega.
V gostišču Tri zvezde v Kočevju
nam je teknilo kosilo, ki so nam
ga prijazno postregli.
Tudi zadnji dve leti se ne počutimo svobodni, tokrat zaradi
epidemije. Verjamem, da po hudih časih kmalu pridejo boljši.
Vsak od nas lahko kaj prispeva
k temu. Mi smo se pogovorili, se
razvedrili in si obogatili življenje.
Preženimo epidemijo, zamere
… in sproščeno zadihajmo.
Milena Iskra

Predsednik vlade na obisku
V petek, 12. novembra 2021, je
bila vlada na obisku v jugovzhodni
Sloveniji. Ob vedno aktualnih političnih in gospodarskih temah je predsednica Društva kmečkih žena Tadeja

Lavrič dobila priložnost, da je v
Žužemberku pozdravila predsednika vlade Janeza Janšo, mu
podarila potico in ga povabila,
da nas razveseli z obiskom na

eni od naših prihodnjih prireditev. Prijetno sva bili presenečeni
ob pozornosti, ki sva je bili deležni. Zahvaljujeva se vsem, ki
so nama to omogočili.
Milena Iskra
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Deževni pohod od A do Ž
Dež, megla, mraz in pet pohodnikov iz Žužemberka v Ambrus.
Vremenska napoved je bila – oblačno. Zjutraj je tudi bilo oblačno.
Pri Lojzetovi zidanici pa nas je že
pošteno pralo. Mogoče zato, ker
smo šli letos v obratno smer – iz Ž v
A, in tam je že druga občina.
Bilo je sivo jutro, na mrzlo nedeljo, 10. oktobra,
ko naj bi po napovedi Turističnega društva
Suha krajina šli na pohod iz Žužemberka v
Ambrus. Prvi pohod od A do Ž smo izvedli
pred petimi leti in nadaljevali vsako drugo
leto v obratni smeri. Letos je bilo treba obisk
vrniti. Koronavirus je že začel svoj jesenski
napad, a vladni ukrepi so nam še dovoljevali hojo v skupini po svežem zraku, s potrdili
PCT. Vremenu navkljub se nas je zbralo pet
pogumnih, ki nas dež ne stopi kot kava kocke
sladkorja in nam vlaga ne zleze v sklepe med
kostmi, pa tudi mraz ne prevzame prevlade
nad premalo oblečenimi nevedneži.
Hoditi smo začeli pred žužemberškim gradom, se slikali z organizatorji in nadaljevali
v dolino, čez Krko, v gozd proti Gradencu. Na
poti nas je čakala skala z imenom Počivalnik,

pa nismo nič počivali, ker je bil
njen prestol posut z mokrim
listjem. Letos nismo šli proti razvalinam cerkve Svete Katarine, ker
smo prehitevali večje kaplje dežja.
Po deželni cesti in kolovoznih poteh smo prav prijetno pohajkovali
skozi deževni gozd. V Plešivici
nas je Jožica, organizatorka iz
Ambrusa, pričakala s piškoti in
zdravilom A (antigripin). Skrbelo
jo je, da se ne bi prehladili, nam
pa je bilo to kot darilo za deževno
pešačenje. Počakali smo, da se je
prikazal tudi Lojze, predsednik
Kulturnega društva Ambrus, ki nas
je zaman čakal pri Sveti Katarini
in je bil zadolžen za nadaljevanje
vodenja po njihovi občini. Očital
nam je »Ž«. Po uspešnem klicu po
mobitelu nam je rekel: »Že pol ure
vas čakam tam gor!«
Potem smo v Lojzetovi zidanici
deževne kaplje pošteno razredčili
z mladim vinom. Ko bo ta mošt dozorel, bo odlična domača kapljica.
Ne morem si misliti, kaj je Lojzetov
zidaniški sosed Brane počel tam gor
v tistem vlažnem vremenu, a tudi
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njegov trud prepotenega čela bo po
svetem Martinu zelo dobro vino.
Gozd in še neprehojena pot sta nas
prebudila iz prijetnega pogovora in
nam ukazala zapustiti suhe mize
in klopi na malo več kot polovici
poti. V duhu akcije »Nič nas ne
sme presenetiti«, ki je v Jugoslaviji
zaradi dežja večkrat odpadla, smo
si tudi mi dovolili izpustiti nekaj
obveznih pohodniških ciljev na tej
turi. Po najkrajši poti smo jo urezali naravnost v Ambrus. Tudi pred
Ambrusom smo naleteli na dobrotnike s pijačo in piškoti. Očitno je,
da povsod le niso vsi mnenja, da je
treba imeti dobrote samo zase.
V Ambrus smo pripešačili ravno
prav za dva deci rujnega in toplo
joto za utrujene pohodnike. Bilo
nas je malo, dosti manj kot dežnih
kapljic, pa vendar mi ni žal, da sem
šel na ta pohod. Drugo leto bo pravi, od A do Ž. Pripravite se, nič nas
ne bo presenetilo!
Tekst: Miran Jenko
Foto: Željko Ivekovič
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Pravljična noč in dan na gradu
V soboto, 18. septembra, in
nedeljo, 19. septembra, je
Turistično društvo Suha krajina
že enajstič pripravilo Pravljično
noč in dan na žužemberškem
gradu. Prireditev so močno zaznamovali ukrepi za preprečitev
epidemije covida-19. Udeleženci
so morali izpolnjevati pogoj PCT
in upoštevati predpise NIJZ.

Na grajskem dvorišču smo zakurili dva ognja, enega za otroke in drugega za kuhanje
golaža v kotlu. Za otroke smo pripravili
mini hrenovke in jabolka, da so jih smodili
na odprtem ognju. Odrasli so si ob upoštevanju higiene smeli postreči ajdovo kašo z
jurčki ali bučkami, razne pogače, zaseko,
ocvirke, špeh in čebulo – hrano, pripravljeno po starih receptih. Za grajsko gospodo,
oblečeno v delovna oblačila, smo kuhali
golaž, pekli meso in zelenjavo izpod peke,
ponoči pa še krompir v žerjavici. Seveda
so bili grajske pojedine deležni tudi lačni
obiskovalci. Na grajski ploščadi so obiskovalci smeli opazovati veščine lokostrelcev.
Dokler nam ni pošla zaloga razkužila, so

mali gostje smeli uresničiti žarečo željo po streljanju z lokom.
Tudi orožarna je bila polna malih
poželjivih oči, ki so moledovale
po preizkusu »ostrih« mečev in
»nabrušenih« sulic. »Pa drugič!«
smo jim rekli in male žalostne
oči so odskakljale proti ognju s
hrenovkami.
Srednjeveški gradovi niso imeli
elektrike. Tudi mi smo grajsko
noč osvetlili z ognji in doma

narejenimi oljenkami. Tako smo
skupaj doživljali duh srednjega
veka. Pravljice smo brali in pripovedovali po ozvočenju samo
zato, da otroci ne bi bili prikrajšani za pravljično noč. Ognji so
dogorevali, hrana se je skuhala,
spekla in osmodila, mi pa smo
v grajskem stolpu počasi omagali v zasluženem počitku. Ob
srednjeveškem smrčanju smo
gospoda in naši otroci prespali
kratko jesensko noč.
Zjutraj je napočil nov, lep srednjeveški dan. Prišlo je veliko
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ljudi, ki so presenečeni ugotavljali, da te stare razvaline še kako
živijo, z živimi predstavniki srednjeveških plemičev, in nudijo
gostom prijetno bivanje. Ob pripovedovanju zgodovine gradu,
Žužemberka in krajev ob Krki so
zadovoljni s pripravljeno hrano
in pijačo obljubljali, da še pridejo. Na grajskem dvorišču smo se
igrali staro viteško igro s količki,
ki jih je bilo treba z metanjem

podreti, domači zabavljači so
žonglirali in predstavili stare igre
z vrvjo in kolesom, ta stari pa
smo ob prijetnem ognju obujali
spomine. Tega, ali je bila včasih
pijača boljša kot zdaj, ni vedel
nihče.
Pričakovali smo, da bomo okoli
poldneva prireditev končali, pa
se je zavlekla daleč v pozni popoldan. Končali smo v mraku in
odšli v popolni temi. Razšli smo
se z željo, da bi drugo leto spet
imeli grajski pravljični dogodek.
Miran Jenko
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Spominska slovesnost na Cviblju
V soboto, 23. oktobra, je bila
pri spomeniku na Cviblju nad
Žužemberkom tradicionalna
slovesnost v spomin padlim in
umrlim v narodnoosvobodilnem
boju. Kljub slabšemu vremenu
so se je udeležili številni obiskovalci in visoki gostje, praporščaki, spominska partizanska četa in
Garda Slovenske vojske.
Zbrane je nagovoril župan Občine
Žužemberk Jože Papež, častni govornik
pa je bil predsednik Državnega zbora Igor
Zorčič. Ob častni straži Slovenske vojske
in spremljavi Pihalnega kvarteta Orkestra
Slovenske policije so se s polaganjem vencev in cvetja poleg žužemberškega župana
padlim poklonile delegacije tujih diplomatskih predstavništev in številnih domoljubnih organizacij, ki ohranjajo spomin na
vrednote NOB.
Na spomeniku, ki stoji nad največjo partizansko grobnico v Sloveniji, so vklesana
imena 1.144 padlih bork in borcev med
drugo svetovno vojno, aktivistov NOB in
civilnih žrtev nacizma in fašizma na območju Suhe krajine, med njimi tudi vojaki
iz sedemnajstih drugih držav. Vklesanih
ni še 914 imen, na seznamu pa manjkajo

še imena 123 neznanih žrtev.
Spomenik nad grobnico je bil
odkrit 22. julija 1961 ob dvajsetletnici vstaje slovenskega naroda proti okupatorju in domačim

VOŠČILO IN ZAHVALA
Ob iztekajočem, že drugem ‘COVID-nem letu, se TD Suha krajina javno zahvaljuje
vsem požrtvovalnim članicam in članom društva ter vsem podpornikom.
TD Suha krajina je, ob upoštevanju ukrepov, organiziralo številne prireditve in s
svojim delovanjem ustvarjalo prepoznavnost Suhe krajine. Z aktivnostjo svojih
članov in članic skozi celo leto, je bila predstavljena Občina Žužemberk v širšemu
okolju ter tujini.
Brez podpore lokalne skupnosti, podpornikov ter vseh prijateljev in ljudi dobre volje, tega ne bi zmogli. Hvala vsem društvom, organizacijam in občini za prijateljsko
sodelovanje in podporo.
Pred bližajočimi prazniki želimo vsem vesel božič ter zdravo, srečno, veselo,
zadovoljno, uspešno, mirno in nasmejano novo leto 2022.
Upravni odbor TD Suha krajina
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izdajalcem. Za urejenost okolice spomenika vzorno skrbita
Občina Žužemberk in Občinska
organizacija ZB za vrednote NOB
Žužemberk, ki je letos za vestno
delo in ohranjanje vrednot NOB
prejela zlato plaketo ZZB NOB
Slovenije.
V kulturnem programu so udeleženci slovesnosti prisluhnili
recitatorkama Lari Štrasberger
in Sanji Štravs z Osnovne šole
Žužemberk ter partizanskim
pesmim v izvedbi Vladislava
Korošca in Marjetke Popovski,
povezovalec Vid Čopi pa je v
vezni tekst vpletel pretresljiva
pričevanja otrok iz NOB.
Tekst: Darko Pucelj, predsednik
OO ZB NOB Žužemberk
Foto: Štefka Makovec in Darko
Pucelj
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Vseslovenski kvačkarski izziv
Petnajstega septembra je 211
kvačkaric in en kvačkar iz vse
Slovenije vzelo v roke kvačke. Začel
se je vseslovenski kvačkarski podvig, ki se konča 26. decembra, na
dan samostojnosti in enotnosti.
S tem zaključkom sodelujemo tudi pri obeleževanju tridesetletnice samostojne Slovenije.
Nakvačkale bomo vseh 212 občinskih grbov v
Sloveniji. Grbi so veliki kot odeja. Namen projekta je tudi medgeneracijsko sodelovanje,
saj smo vključene tako mlade kot starejše
kvačkarice. Odločile smo se, da z ročnim delom dosežemo Guinnessov rekord.
Razdelile smo se po regijah in le-tem določili predstavnice, da lažje komuniciramo.
Srečujemo se tudi v jugovzhodni regiji, v

skupini nas je kar 21. Unikatne
grbe bomo ustvarjale: za Črnomelj
Elizabeta Trempus, za Dolenjske
Toplice Marjana Furlan, za Kočevje
Tina Selšek, za Kostel Petra Dolšak
Malnar, za Loški Potok Jana Sever,
za Metliko Tina Štukelj, za Mirno
Petra Privšek Konjačić, za Mirno
Peč Nežika Režek, za Mokronog
- Trebelno Nada Zorec, za Novo
mesto Metoda Turk, za Osilnico
Vesna Klavora, za Ribnico Slavica
Mihelič, za Semič Duška Pavlin,
za Sodražico Mojca Gačnik, za
Stražo Staša Zupanc, za Šentjernej
Urška Erpe, za Šentrupert Jelka
Gorec, za Škocjan Suzana Panič,
za Šmarješke Toplice Antonija
Kresnik, za Trebnje Marta Dimnik
in za Žužemberk Nataša Lukman.

Na srečanju prvo soboto v oktobru
smo preverile, kako napredujejo
naši grbi. Izmenjale smo si izkušnje o poteku kvačkanja in rešile,
kjer se je kaj zataknilo. En grb je bil
že končan, eden pa še na začetku
dela, saj je bilo treba skoraj končanega podreti in začeti znova. Vsi
naši izdelki bodo zapisani v zgodovino in celo v Guinnessovo knjigo
rekordov.
Žal smo ugotovile, da se občine
slabo odzivajo na naše premalo
cenjeno delo. Verjamemo, da bo
naš projekt pripomogel k temu, da
se bo takšno mišljenje spremenilo.
Nataša Lukman in Jelka Gorec

Častni član Slovenske filharmonije Vinko Globokar
Vinka Globokarja, našega rojaka,
prejemnika Prešernove nagrade
za življenjsko delo, častnega občana Občine Žužemberk, skladatelja, pozavnista, dirigenta,
glasbenega pedagoga in pisca je
Slovenska filharmonija izbrala
za skladatelja sezone 2021/22. V
Gallusovi dvorani Cankarjevega
doma je bil 22. septembra koncert njegovih del z naslovom
Kar globoko ... Ob tej priložnosti
je bil Vinko Globokar imenovan
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za častnega člana Slovenske
filharmonije.
Kako velik, cenjen in svetovno
priznan umetnik je postal častni
član Slovenske filharmonije,
povedo stoječe ovacije publike
v Gallusovi dvorani izvajalcem in
Vinku Globokarju ob zaključku
koncerta. Ob tem svečanem dogodku smo po koncertu v imenu
Občine Žužemberk umetniku
poklonili šopek cvetja.
Darko Pucelj

ŽUŽEMBERK

Osemdeset let od ustanovitve
Novomeške čete
Območno združenje slovenskih
častnikov Novo mesto, Dolenjske
Toplice, Mirna Peč, Šentjernej,
Šmarješke Toplice, Škocjan,
Straža in Žužemberk je v sodelovanju z Zvezo združenj borcev
za vrednote NOB Novo mesto,
Policijskim veteranskim društvom
Sever Dolenjska in Bela krajina, Društvom Novomeška četa,
Planinskim društvom Krka in SD Pozdravni nagovor župana Žužemberka
Novo mesto organiziralo tradi- Jožeta Papeža
cionalni nočni pohod na Frato. S
pohodom se spominjamo ustanovitve Novomeške partizanske
čete, ki je 29. oktobra 1941 s Frate
krenila na prvi organiziran napad
na Dolenjskem, napad na nemško postojanko na Bučki. S tem
smo obeležili tudi spominski dan
Mestne občine Novo mesto.

Pozdravni nagovor podžupanje
MO Novo mesto Sare Tomšič

Pohodniki smo krenili na pot iz
Luknje pri Prečni, Žužemberka Slavnostni govornik Uroš Dular
Prihod pohodnikov na Brezovo reber
in Golobinjeka pri Mirni Peči.
Skupno nas je bilo 67. Pri domu
na Frati, kjer je bila krajša slovesnost, se je zbralo čez sto udeležencev, ki so morali izpolnjevati
pogoj PCT. V krajšem kulturnem
programu, ki ga je povezovala
Anamarija Andrijanić, so nastopili Zinka Potočar Korošec, Franc
Umek in Peter Moravec. Prisotne
sta pozdravila župan Žužemberka
Jože Papež in podžupanja Novega
mesta Sara Tomšič, slavnostni goPohodniki na poti proti grobu neznane partizanke
vornik pa je bil Uroš Dular.
Izvedo dogodka so podprle
občine Novo mesto, Straža,
Žužemberk in Mirna Peč ter prevozi FS Žužemberk. Pohodniki in
udeleženci so se zadovoljni vrnili
domov, saj jih je letos pospremilo
lepo vreme.
Tekst: Vasilije Maraš
Foto: Fotolife – Marko Klinc
Pohodniki pred začetkom pohoda v luknji
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Pohod od Žužemberka do Močil
Prvo letošnjo oktobrsko soboto
sta Agrarna skupnost Hinje in
Turistično društvo Suha krajina
pripravili že trinajsti tradicionalni pohod od Žužemberka do
Močil.
Lani nam ga je korona vzela, letos pa nas
je bilo spet več kot petdeset pripravljenih
prehoditi deset kilometrov dolgo pot do
cilja. Med potjo se nam je pridružilo nekaj

lokalnih pohodnikov, ki so zaokrožili našo
množico. Ves čas pohoda smo upoštevali
priporočila vlade o ukrepih PCT in nihče se
ni na novo okužil.
Začeli smo na žužemberškem grajskem
trgu. Spustili smo se do Krke, nadaljevali
čez most in mimo Miklavževe cerkve, najstarejše cerkve v Suhi krajini, poslikane s
freskami, navkreber proti Komanci. Tam je
bil prvi počitek in pomalicali smo, kar smo
prinesli v nahrbtnikih. Sledil je spust mimo
Velikega Lipja do Lopate, kjer smo spet
bili deležni okrepčil, ki so jih pripravile
prijazne domačinke. Časa je bilo dovolj za
ogled podružnične cerkve svete Neže z bogato izrezljanim lesenim stropom. Sledili

so naporni koraki v hrib proti
Hribu pri Hinjah in Lazini. Vmes
so se nam izgubili pohodniki,
ki še niso bili v podzemni jami
Kanteč skedenc in so mimogrede smuknili še tja. V Hinjah smo
jih morali počakati pri Krnčevi
domačiji. Ni bilo težko. Med tem
smo se posladkali s suho češpljo,
namočeno v slivovki, ki nam jo
je v paviljonu pred gostiščem
natočil Dušan Papež. Grizljali

Močile smo dosegli po položni
poti čez travnik pred dvema
kaloma v veliki vrtači, pod prostorom za piknike in zabave. Bili
smo deležni odlične domače
jote, sto vrst piškotov in sladic,
šmarnice, vina in veliko drugih
osvežilnih pijač. Uživali smo v
krompirju, pečenem v žerjavici,
z ocvirki in čebulo, pa še v domačem skeču o modernih časih
in prijetnem klepetu s starimi

smo ocvirkovo pogačo, ki je prav
dobro padla tja, kamor vedno
pade dobra hrana. Tu smo imeli
tudi čast, da nas je obiskal župan Jože Papež in z nami odšel
v dolino do Močil.

in novimi znanci. Tudi župan
Jože Papež nas je pozdravil z
nagovorom.

Na poti smo se ustavili pred
rojstno hišo Franka Lauscheta
(Lovšeta), ameriškega senatorja, guvernerja Ohia in župana
Clevelanda. Med kratkim postankom nam je Vlado Kostevc,
predsednik Turističnega društva
Suha krajina, povedal nekaj zanimivosti o tem našem rojaku.
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Ko bo pandemije konec, bomo
večkrat skupaj kam šli. Ne bomo
se ločevali po številu cepljenj,
prebolelih virozah in hitrih testih. Nas, ki hodimo, se virusi itak
izogibajo.
Tekst: Miran Jenko
Foto: Miran in Željko

ŽUŽEMBERK

70. lov Frata in odkritje obnovljenega
spomenika
Pri domu na Frati je Zveza lovskih družin
Novo mesto 27. novembra 2021 organizirala 70. lov Frata. Na dogodku so bili
poleg drugih gostov prisotni predsednik
Državnega sveta Alojz Kovšca, predsednik
Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač,
predsednik Kluba prijateljev lova Celovec
Johan Kaiser z delegacijo, občinski svetnik občine Žužemberk in predstavnik
borčevske organizacije Darko Pucelj,
direktor podjetja REM iz Trebnjega Igor
Kastelic, lovci iz lovskih družin, ki so članice novomeške lovske zveze, ter gostje iz
Slovenije in tujine.
Na krajši slovesnosti pred lovom, ki so jo
pričeli rogisti iz Lovske družine Trdinov vrh,
so bila podeljena odlikovanja zaslužnim
lovcem, ki jih je predlagala Zveza lovskih
družin Novo mesto. Tako so predsednik
Državnega sveta, predsednik Lovske zveze
Slovenije in predsednik Zveze lovskih družin Novo mesto podelili red za lovske zasluge III. stopnje Petru Lavriču, članu lovske
družine Novo mesto, zaslužnemu vodniku
lovskih psov in prizadevnemu članu lovske
organizacije, ter Marjanu Kumlju, članu
Lovske družine Plešivica Žužemberk in
lovskemu načrtovalcu na Zavodu za gozdove na OE Novo mesto.
Najvišje lovsko odlikovanje, red za lovske
zasluge I. stopnje, pa sta za dolgoletno delo
v lovski organizaciji prejela Štefan Vesel in
Jože Primc. Štefan Vesel je bil predsednik
Zveze lovskih družin Kočevje in redni sodelavec pri izobraževanju pripravnikov
v Zvezi Lovskih družin Novo mesto, kjer
kot magister veterine še sedaj predava o
boleznih živali. Jože Primc je bil več mandatov gospodar in dva mandata predsednik Lovske družine Plešivica Žužemberk.
Opravljal je tudi funkcijo podpredsednika
Območne lovske zveze v Novem mestu.
Oba sta zaslužna člana lovske organizacije
in vsi prisotni na prireditvi so soglašali, da
so odlikovanja prišla v prave roke.
Zveza lovskih družin Novo mesto se je
zahvalila in podelila priznanja vsem, ki so
prispevali za obnovo spomenika na Frati.

Zbor lovcev na Frati

Od leve proti desni
stojijo Franc Jarc, Alojz
Kovšca in Lado Bradač,
ki so pozdravili zbor
lovcev.

Tako so priznanje dobili občine
Straža, Trebnje in Žužemberk,
Območno združenje slovenskih
častnikov Novo mesto, območni
združenji za vrednote narodnoosvobodilnega boja Novo mesto
in Žužemberk ter podjetje Rem
iz Trebnjega.
Ob zvoku lovskih rogov je delegacija lovcev v sestavi Branko
Bec iz Lovske družine Padež ter
Ernest Mežan in Božidar Jerčič iz
Lovske družine Velika Loka položila venec in prižgala sveče pri
spomeniku lovcem, ki so padli
v drugi svetovni vojni in katerih
imena so vklesana v kamniti
spomenik. Nato so Alojz Kovšca,
Lado Bradač, Darko Pucelj in
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Franc Jarc s prerezom traku
odkrili prenovljeni spomenik
lovcem, ki so med narodnoosvobodilnim bojem padli na Frati.
Po uvodnem delu je vodja lova
Franc Jarc podal navodila za lov,
ki je potekal v loviščih lovskih
družin Dobrnič, Mirna Peč, Novo
mesto in Plešivica Žužemberk.
Predsedniki teh lovskih družin
Igor Kastelic, Iztok Rožič, Karol
Zagorc oziroma Janez Rajer
ter Aleksander Jordan so bili
tudi pomočniki vodje lova in so
poskrbeli za odhod lovcev na
stojišča in poganjačev na začetna mesta. Lov se je pričel ob
desetih in se zaključil četrt čez
poldne.
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Otvoritev prenovljenega spomenika

Pred trinajsto uro so se lovci zopet zbrali na Frati. Lovski
rogisti so napovedali zbor lovcev in zaključno dejanje
70. lova Frata. Lovci so uplenili dva divja prašiča, enega
lovec iz Lovske družine Plešivica Dušan Iskra, drugega
pa lovec Uroš Koželj, član Lovske družine Orehovica.
Vodja lova je izrekel lovski blagor upleniteljema in jima
podelil vejico plena. Sledil je še pozdrav lovini in lov se
je zaključil.
Celotni dogodek je potekal ob upoštevanju ukrepov za
preprečevanje okužbe s covidom-19 in ob izpolnjevanju pogojev PCT. Čeprav je večino časa padal dež, se je
lova Frata udeležilo sto lovcev, razšli pa smo se z obljubo, da se naslednje leto srečamo na 71. lovu Frata.
Franc Jarc

Predsednik Lovske zveze Slovenije Lado Bradač in
predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca podeljujeta
odlikovanje Jožetu Primcu.

Bralni klub na daljavo
Ker trenutno ni čas, ko bi se
lahko veselo družili, smo se z
bralno skupino Suhokranjski
bralni izzivi pri Kulturnoumetniškem društvu
Žužemberk odločili, da se
srečamo s pomočjo sodobne
tehnologije, preko aplikacije
Zoom.

Čeprav smo bili prepričani, da
srečanje ne bo niti približno tako
prijetno kot »v živo«, je bilo lepo
videti obraze v pričakovanju.
Posebnih tehničnih težav nismo
imeli, bilo je le nekaj skakanja
v besedo, kar pa se dogaja tudi
sicer.

ravno na dan, ko na Trgu osvoboditve v Ljubljani poteka velik
politični protest. Zgodbo zaljubljenega para Blatnik predstavi s
humornim in zanimivim dvogovorom, ki nas prisili k razmišljanju tudi o naših medsebojnih
odnosih in vrednotah.

Zopet smo brali raznovrstno literaturo. Predstavila sem slovenski roman Trg osvoboditve,
ki je letos izšel pri založbi
Goga. Avtor Andrej Blatnik
je za svoja dela prejel številne nagrade, med njimi
tudi nagrado Prešernovega
sklada. V tem romanu
nas prepriča predvsem z
zanimivim prepletanjem
slovenske zgodovine z ljubezensko zgodbo, v kateri
se glavna akterja spoznata

Člani in članice našega bralnega
kluba so nam med drugim
predstavili še deli Ledeni teden
Pascala Brucknerja in Svoboda
dihanja Elene Pečarič, ki nam
odkrije pogled hendikepirane
osebe na življenje s številnimi
omejitvami.
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Znova se bomo srečali 15.
decembra ob 18.00, na zoom
povezavi. Če bi se nam želeli
pridružiti, nam pišite na kud.
zuzemberk@gmail.com. Veseli
vas bomo!

ŽUŽEMBERK

Ste prišli, gospa? Čakali smo vas!
26. večer petja in poezije na gradu

Letos je vse zamujalo. Sneg je
zapadel v aprilu in maju, trta
je cvetela v juliju, sadja ni bilo,
poleti ni bilo neviht, toča pa je
padla vsa naenkrat in uničila še
tisto, kar je ostalo.
Tudi kulturni dogodki so se za pol meseca zamaknili. Večer petja in poezije
smo dočakali v začetku oktobra. Bil je že
šestindvajseti po vrsti. Vsakoletni član in
eden od ustanoviteljev teh dogodkov Jurij
Marussig ga je namenil svoji veliki prijateljici Mili Kačič in prvo polovico svojega

recitala posvetil tej vsestranski
slovenski umetnici in igralki. Pri
tem sta mu v igri in besedi pomagali mladi umetnici Mlajše literarne sekcije KUD JaRem Sara

Staro leto se poslavlja,
novo, mlado k nam hiti,
naj bo srečno in veselo
prav do konca svojih dni.
(Miha Mate)

Srečno in zdravo
v prihajajočem letu.

Kolektiv OŠ Žužemberk s
podružnicami in z vrtcem

in Katja Bukovšek. V nadaljevanju pa smo slišali nekaj poezije
iz njegove zadnje zbirke pesmi.
Po
nagovoru
predsednika
Turističnega društva Suha krajina Vlada Kostevca je tremo
prebila Silva Mohorčič s svojo
poezijo, polno čustev in življenjskih izkušenj. Sledila sta Miran
Jenko in Janko Rošelj. Poezijo
Magde Kastelic Hočevar je prebrala Lili Hrovat, pesmi Vlada
Kostevca iz zbirke Pesmista pa
Staša Kostevc. Primož Pasar je
zapel in zaigral na svojevrsten
instrument, ki ga je poimenoval
klinozob.
Prijeten kulturni večer smo
zaključili s skromno zakusko in
pogovorom vseh udeležencev,
seveda v duhu PCT.
Tekst: Miran Jenko
Foto: Vlado Kostevc
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Intervju

Jože Gnidovec
Že v času Rimljanov so na levem
bregu Krke gojili vinsko trto.
Najstarejša vinska gorica v naših
krajih je Podšentpavel. V času
Marije Terezije so pričeli gojiti trto
na Sadinjski gori, Liscu in Borštu.
Od srede 19. stoletja so se pri nas začele pojavljati iz Amerike prinesene trtne bolezni –
peronospora, oidij in trtna uš. Škodljivec se
je zelo hitro razširil po Evropi, po letu 1880
tudi v slovenskih vinogradih in veliko jih je
bilo zaradi trtne uši uničenih. Obnova je bila
zelo draga in zahtevala je veliko dela in časa.
Namesto žlahtnih trt, ki jih je bilo treba škropiti, žveplati in dobro gnojiti, so na revnejših
vinogradniških območjih Suhe krajine začeli
saditi samorodnico – šmarnico, ki je bila odporna na trtno uš, preprosta za vzdrževanje
in je bogato rodila. Sčasoma je nastal mit,
da je šmarnica škodljiva zdravju, ker vsebuje metilni alkohol, zaradi katerega bi lahko
njeni večji pivci celo oslepeli. Kriva je bila
za številne pretepe in samomore. Analize
pa so pokazale, da šmarnica ne vsebuje nič
več metilnega alkohola kot vina, pridelana iz
žlahtnih vinskih trt.
Tako kot na drugih območjih po Sloveniji so
tudi v Suhi krajini mladi vinogradniki spremenili miselnost svojih očetov. V vinogradih
so namesto samorodnice ponovno nasadili
žlahtne sorte vinskih trt. Z novimi znanji o
gojenju, pridelavi in pravilnem kletarjenju
danes pridelujejo vrhunska vina, ki jih lahko
postavimo ob bok vinom z drugih slovenskih
vinorodnih območij. Eden od teh vinogradnikov je Jože Gnidovec iz Velikega Lipovca.
Kdo je Jože Gnidovec? Povejte mi nekaj o
sebi.
Prihajam iz prelepe vasi Veliki Lipovec na
Ajdovški planoti. Sem iz hiše z bogato zgodovino. Naj omenim samo škofa Janeza
Gnidovca, ki je v postopku beatifikacije, in
dekana Karla Gnidovca.
Kdaj ste spoznali, da je vaša strast
vinogradništvo?

Po dvajsetih letih dela v gostinstvu in po smrti obeh staršev
sem prevzel kmetijo, na kateri se
ukvarjamo s prirejo mleka in vinogradništvom. Z vinogradništvom
sem se srečal že v rani mladosti,
saj so bili vinogradi del vsake
kmetije. Prve žlahtne trte je zasadil moj oče v osemdesetih letih,
jaz pa sem nadaljeval in posadil
več novih vinskih trt.
Dolgo je veljalo, da lahko v Suhi
krajini raste le samorodnica, češ
da za sajenje žlahtnih vinskih
sort ni pogojev. Je res tako?
To ne drži. V suhokranjskih vinskih goricah je veliko vinogradov
z žlahtnimi sortami. Naša vina
žlahtnih sort so zelo kvalitetna.
Lahko rečem, da je idejni oče vinskih trtnih sort, zasajenih v Suhi
krajini, pokojni Slavko Gliha. Po
letu 1990 je skupaj s Kmetijskim
inštitutom Slovenije priporočal
v Suhi krajini sajenje žlahtnih trt,
predvsem sort kerner, zweigelt in
scheurebe.
Po čem se vaš vinograd razlikuje
od drugih?
Po ničemer, razen da leži na zelo
strmem pobočju na soteški gori.
Katere sorte prevladujejo v
vašem vinogradu?
Nas trtni izbor so zweigelt, scheurebe, traminec in cvičkove sorte,
saj smo v vinorodni deželi Posavje.
Kakšna je letošnja letina po suši in
toči, ki sta prizadeli naše kraje?
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Vinski letnik 2020 je bil prepolovljen zaradi hude spomladanske
pozebe, suša in toča pa me letos
nista prizadeli. Letošnji letnik je
zelo kakovosten.
Za dobro vino sta
najpomembnejši kletarjenje in
znanje.
Seveda je za dobro vino znanje na
prvem mestu. To pomeni, da že z
rezom vinske trte določiš, kakšno
kvaliteto grozdja želiš. Vso rastno
dobo vinske trte je treba skrbeti za
zelena dela v vinogradu in škropljenje, to je najpomembnejše. Na
koncu pa je bistveno kletarjenje in
spet znanje. Skupek vsega – pa je
vino dobro.
Kateri je vaš največji vinarski
izziv?
Vsekakor mi je največji izziv pridelati dobro in zdravo, kvalitetno
vino. Največji izziv, s katerim sem
se soočal kot vinar, mi je bilo
pridelati barik vino zweigelt in
zweigeltovo penino. Smo ljubitelji
dobrih penin, čar penine pa sta
svežina in iskrivost.
Na katera svoja vina ste najbolj
ponosni in katero vam je
najljubše?
Rad imam vsa dobra kvalitetna
vina, ponosen pa sem na vsa vina,
ki jih pridelamo v naši kleti. Še posebno sem ponosen na našo penino in na vino zweigelt, ki je protokolarno vino Občine Žužemberk
(»županovo vino«).

AJDOVEC
Ponosen sem na svoje delo doma
na kmetiji in v vinogradu, zato
bom nadaljeval s tem delom.
***
Večkrat slišim, da se kmetovati
ne splača, da se s prodajo vin in
mleka ne da preživeti. Da se da,
potrjuje in dokazuje tudi Jože
Gnidovec s svojim delom in znanjem. Edini pogoj je, da s kvaliteto svojih pridelkov odstopaš od
povprečja.

Kako poteka pridelava penine?
Penina je del naše ponudbe. Zanjo je potrebno kar nekaj znanja. Imamo dve vrsti pridelave, dve metodi. Prva je klasična, druga pa
metoda charmat – penini, ki jo pridelamo z
njo, rečemo tudi damska. Najprej naredimo
osnovno vino, poskrbimo za stabilizacijo beljakovin in vinskega kamna, sledi ponovno
alkoholno vrenje z dodatkom šampanjskih
kvasovk. Ko je ta proces končan, penino filtriramo in ustekleničimo.
Katera vaša vina lahko poskusimo kot
penino?
Za zdaj imamo v ponudbi zwaigeltovo penino, v prihodnosti pa bi rad pridelal še penino
iz traminca.
So vaša vina in vina drugih vinogradnikov
iz Suhe krajine del posebne ponudbe v
okoliških gostinskih lokalih? Kakšno je
sodelovanje z njimi?
Moja vina so del posebne ponudbe v dveh
okoliških gostinskih lokalih. Sodelovanje je
dobro. Naša vina pa bi radi ponudili še kje
drugje.

Slovenije (kot stranski opazovalec
uradnih ocenjevanj).
Poleg vinarstva tudi kmetujete.
Res je, poleg vinogradništva tudi
kmetujemo, ukvarjamo pa se izključno z prirejo mleka.
Je mogoče s kmetijstvom in
vinarstvom danes preživeti?
Da se preživeti, če so tvoji pridelki
najvišje kakovosti in jih lahko prodaš po najvišji ceni.
Kaj pa naslednik?
Želja vsakega starša je, da bi
njegov naslednik peljal stvari
naprej. Ponosen sem na sina
Tilna. Lahko rečem, da mi sledi in
vidi svojo prihodnost v kmetijstvu.
Kaj bi počeli, če ne bi bili vinar?

Na ocenjevanjih vin dosegate visoke ocene.
Za svoja vina sem na ocenjevanjih dosegel
visoke ocene, kar nekaj jih je dobilo oceno
vrhunsko vino.
Kot član komisij sodelujete pri ocenjevanju
na prireditvah ob izboru najboljših vin.
Kako ste si pridobili zahtevano znanje?
Pridobil sem si ga na različnih izobraževanjih, naj omenim tri – na Kmetijskogozdarskem zavodu Novo mesto (kletarski
tečaj), Biotehniški fakulteti v Ljubljani (senzorična analiza vin) in Kmetijskem inštitutu
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Jože Gnidovec ni le vrhunski vinogradnik in pridelovalec vin z
najvišjimi ocenami. Njegovo ime
sem našel tudi na prilogi k certifikatu št. IK -011/16 z dne 7. 4.
2020, izbrana kakovost, mleko in
mlečni izdelki, med 207 certificiranimi člani. Nosilec certifikata je
KZ Trebnje-Krka, pomeni pa, da je
mleko, pridelano na njegovi kmetiji, najvišje kvalitete in se ponaša
z oceno izbrana kakovost.
Zaradi nizkih odkupnih cen mesa,
mleka in drugih pridelkov vse več
kmetij v Sloveniji zapira svoja vrata. Pri Jožetu očitno ne bo tako.
Tradicijo bo nadaljeval sin Tilen,
na katerega Jože prenaša svoje
znanje. Samo znanje in želja biti
med najboljšimi je jamstvo za
uspeh in način preživetja – tudi
če se ukvarjaš s kmetijstvom in
vinogradništvom.
Tekst: Darko Pucelj
Foto: Melita Gnidovec
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Kam z odpadnim jedilnim oljem
V naših domovih velikokrat
zadiši po ocvrtem krompirčku,
dunajskem zrezku, pečenih ribah, po krofih, flancatih, slastnih
perutničkah … Cvrtje je zelo
priljubljen način priprave hrane,
sploh v prazničnih dneh. Pri tem
pa nastane tudi kar nekaj odpadnega jedilnega olja.
Uredba o ravnanju z odpadnimi olji in
mastmi (Uradni list RS, št. 70/08) določa,
da gospodinjstva odpadno jedilno olje
zbirajo ločeno in odpeljejo v zbirne centre
ali predajo v času akcije zbiranja nevarnih
odpadkov na terenu.
Odpadno jedilno olje je prepovedano mešati z drugimi odpadki, prepovedano ga
je odvajati v kanalizacijo ali greznico. Če
konča v okolju, povzroči močno organsko
onesnaženje. Mikroorganizmi v naravi
ga razgrajujejo več let, preden nima več
škodljivega vpliva na naravo. Če zlijete
jedilno olje v odtok, se lahko zamašijo
cevi, pojavijo se mali glodavci (miši in
podgane), težave imajo tudi upravljalci
sistema za odvajanje in čiščenje odpadne
vode. Zlivanje olj in maščob v kanalizacijo povzroči mastne obloge na kanalih in
zmanjša njihovo pretočnost, maščoba na
čistilni napravi pa povzroči rast nitastih
bakterij, ki motijo proces čiščenja. Tudi
polivanje po kompostnih in travniških
površinah onemogoči naraven razkroj in
življenje mikroorganizmov. Sčasoma se
olje spere v podzemlje do podtalnice, ki je

v Sloveniji glavni vir pitne vode.
Ko se podtalnica onesnaži, traja
več sto let, da se njena kakovost
izboljša in obnovi.
Znan je podatek, da liter odpadnega olja onesnaži milijon litrov pitne vode. Statistika pravi,
da prebivalec Slovenije v povprečju odvrže 10,5 litrov odpadnega olja letno. A velika večina
tega olja v gospodinjstvih, žal, še
vedno konča v kanalizaciji ali na
kompostnikih. (Vir: splet – komunalna podjetja.)
Gotovo veste, da je jedilno odpadno olje tudi koristna surovina.
Zbrano odpadno jedilno olje je
mogoče predelati v biodizel ali
bioplin. Iz litra olja nastane kar
devet decilitrov biodizla, torej
ekološkega goriva, ki ne onesnažuje okolja. Ostanek je glicerin,
ki se uporablja v farmacevtski
industriji, za izdelavo mil, dišečih sveč itd.

Dobra praksa v
sosednjih občinah
Na ekoloških otokih v sosednjih
občinah opazimo rumene ulične zbiralnike, ki so namenjeni
izključno zbiranju odpadnega
jedilnega olja. Doma se odpadno olje zbira v namenski posodi.
Olje seveda najprej ohladimo,
ga nato zlijemo v posodo, in ko
je posoda polna, ga odnesemo

Rok Zupančič, podžupan

in zlijemo v rumeni zbiralnik za
jedilno odpadno olje.

Ravnanje z odpadnim
jedilnim oljem v Občini
Žužemberk
Za pojasnilo, kako ravnamo z
odpadnim jedilnim v naši občini, sem prosila podžupana Roka
Zupančiča.
Pri nas, žal, še nimamo vaških
zbiralnikov odpadnega jedilnega olja. Investicija je kar visoka, saj je poleg nakupa posod
treba zgraditi tudi lovilce olja.
Komunala Novo mesto je za
nekatere novomeške krajevne
skupnosti pridobila evropska
sredstva, zato lahko takšne
zbiralnike opazimo v Novem
mestu in okolici. V Žužemberku
je nevarne odpadke iz gospodinjstva (tudi odpadno jedilno
olje) mogoče oddati dvakrat
letno. Takrat pridejo delavci s
Komunale na trg pred gradom,
kamor lahko takšne odpadke
prinesemo in jih varno oddamo.
Nazadnje so k nam prišli 5. oktobra letos.
Na enem izmed srečanj koalicije smo ravno iz vrst mladih
predlagali, da se vsaj v Zbirnoreciklažnem centru uredi tak
zbiralnik. Verjamemo, da bo
kmalu urejeno tudi to.

Primer dobre prakse v sosednji občini
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Kako ravnamo Suhokranjke
Kaj naredijo z odpadnim jedilnim
oljem tokratne anketiranke, kje ga
hranijo/zbirajo in kje odpadno olje
konča?
Lučka Kraševec, Dvor, upokojenka

Tudi doma opuščam cvrtje, in raje
kot cvrem, pripravljam omake.
Mojca Dobnikar, Stavča vas,
prevajalka

V našem gostinskem lokalu odpadno jedilno olje skrbno zbiramo v
temu namenjenih posodah oziroma sodih. Na mesec ga tako zberemo tudi petdeset litrov in več. Polne
posode odpelje podjetje Biotera
in jih zamenja z novimi, praznimi.
Podjetje se ukvarja z organskimi
odpadki in jih oddaja v ustrezno obdelavo. O odpadnem jedilnem olju
smo dolžni voditi tudi mesečne evidence. Iz teh je razvidno, koliko ga
imamo in koliko je bilo odpeljanega.
Tadeja Lavrič, Podlipa

Olje, ki mi ostane od cvrtja in pečenja, zbiram v posebni plastični
posodi. Ko je polna, jo odpeljem
na Komunalo na Povšetovo v
Ljubljano. Na leto se tako nabere
približno deset litrov odpadnega
olja.
Trenutno pa se izogibam cvrtju in
ocvrti hrani, zaradi zdravja in na
jedilnik dodajam več rib.
Malka Vidmar, Dvor, kuharica v
žužemberškem vrtcu

V našem gospodinjstvu nismo najbolj navdušeni nad ocvrto hrano.
Telo je nima prav rado, z leti pa ti
sploh postane pretežka. Zato odpadnega jedilnega olja nimamo veliko. Ko ni več uporabno, ga zlijemo v
plastenke in ga odpeljemo v Zbirnoreciklažni center Žužemberk, tako
kot druge odpadke, ki ne spadajo v
zabojnike na ekološkem otoku.
Pred kratkim sva bila z možem na
izletu v Brežicah in okolici in povsod opazila zbiralnike za odpadno
jedilno olje. Lani jih je začela uvajati
tudi Komunala Novo mesto, vendar
jih v naši občini doslej žal še ni postavila. Tak zbiralnik bi moral biti na
vsakem ekološkem otoku.

Pri nas res zadiši po ocvrtem krompirju, krofih, flancatih in pohančkih.
Že dolgo pa ne delamo in jemo
pomfrita. Krompir pečemo na peki
papirju v pečici, prav tako meso.
Odvečne maščobe sploh nimamo,
ker nismo ljubitelji maščobe.
Adrijana Pečar Rezelj, Dvor, Rera

Fanika Rojc, Lašče, Gostilna Rojc

V kuhinji vrtca Sonček, kjer delam,
ne pripravljamo več cvrtja.
Uporabljamo konvektomat – konvekcijsko pečico, ki nam omogoča
pripravo zdrave hrane. Olje uporabljamo samo za namaz po mesu.
Tako odpadnega jedilnega olja
praktično ni.

Živilo in pijača – osnovna dobrina
človeka. Nekje sem prebrala lep
stavek: »Hitri prehranjevalni sistem
posega na naš jedilnik vedno
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pogosteje in siloviteje.« S tem pa se
veča nevarnost srečanja z živili, ki
lahko uporabnikom ali potrošnikom povzročijo težave, včasih
manjše, prehodne, včasih usodne.
Zato imamo v gostinski dejavnosti
sistem HACCP, po domače »sledenje od njive do mize«. Sistem obsega tudi »zadolžitev«, kako ravnati z
odpadki, med katere spada jedilno
odpadno olje. Naše podjetje ima
sklenjeno pogodbo z podjetjem
Biotera, ki poskrbi za odvoz odpadnega olja. Zbiramo ga v ustreznih
posodah. Vodimo tudi mesečno
evidenco. Odpadnega olja se v našem podjetju nabere okoli petindvajset litrov na mesec.

POTI

december 2021
odpadno jedilno olje v plastičnih ali
steklenih posodah in ga pripeljite v
času akcije zbiranja nevarnih odpadkov na terenu.
Seveda pa si želimo, da bi tudi pri
nas, v Občini Žužemberk, vsaj po
večjih naseljih čim prej postavili
zbirne posode za odpadno olje in
se tako pridružili množici občin, ki
so takšno dobro prakso že uvedle. Narava in zanamci nam bodo
hvaležni!

Vse anketiranke, ki so mi poslale
odgovor, zgledno in odgovorno ravnajo z odpadnim jedilnim oljem in
tako varujejo vodo in okolje. Glede
na to, da v naši občini še nimamo
namenskih zbiralnikov, zbirajte

Mogočna Velika Prepadna
Suha krajina je pravi biser v osrčju Slovenije, ki v sebi
skriva številne naravne in kulturne znamenitosti. Med
njimi je gotovo Velika Prepadna, mogočna kraška jama,
ki se nahaja na robu občine Žužemberk, nad Stražo.
Zadnjo novembrsko soboto smo si Timotej, Boštjan in
Rok popestrili z obiskom jame. Vreme je bilo vse prej kot
lepo, a za obisk podzemlja to niti ni tako pomembno.
Timotej je pripravil plezalno opremo in odpeljali smo
se na Ajdovsko planoto. Pot do jame se precej vleče,
a je vredna končne izkušnje. Po vrvi smo se spustili na
dno udornice, nato pa se skozi ozko odprtino splazili v
vhodno dvorano. Prevzele so nas velikost dvorane in
številne jamske tvorbe. Po podoru smo se sprehodili v
srednjo dvorano in medtem opazovali čudovite kapnike
in speče netopirje. Nadaljevali smo do zadnje dvorane,
ki velja za eno najbolj zasiganih kapniških dvoran na
Dolenjskem. Poleg majhnih stalaktitov in stalagmitov
jo krasi mogočen kapniški steber – stalagmat. Naredili
smo nekaj fotografij in se navdušeni vrnili. Za nadaljevanje bi potrebovali še veliko več plezalne opreme, saj se
jama nadaljuje z nekaj deset metrov globokim breznom
Štirna. Skupna globina jame, ki jo sestavlja 261 metrov
rovov, je namreč kar 92 metrov.
Na vhodu v jamo je 24 metrov globoka udornica, zato
je obisk brez izkušenih jamarjev izredno nevaren. Velika
Prepadna je priljubljena izletniška točka iz Straže in
Mirne Peči, kar nakazuje z leseno ograjo zavarovano območje udornice ter nekaj lesenih miz in klopi. Označuje
jo tudi informativna tabla, kjer je zapisanih nekaj osnovnih podatko.
Tekst: Rok Zupančič
Foto: Timotej Pečjak in Boštjan Kuhelj

28

Jadranka Meglen
Foto: Jadranka Meglen in osebni
arhivi anketiranih
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Snežnik osvojen – tretjič
Članice in člani ter simpatizerji
Kulturnega društva Dvor, ki z
organizacijo kulturnih dogodkov
in rekreativnih pohodov že ves
čas skrbimo za udejanjanje reka
»Zdrav duh v zdravem telesu«,
smo se letos že tretjič podali na
najvišji vrh južne Slovenije, 1.796
metrov visoki Snežnik. Obisk je
zaradi objektivnih razlogov nekajkrat odpadel, v nedeljo, 24. oktobra, pa se nam je uspelo zbrati.
Sveže jesensko jutro je napovedovalo lep
dan. Odpeljali smo se v Loško dolino, kjer so
nas s kavo in pecivom pričakali gostoljubni
sorodniki članice našega društva na čelu
z Markom, ki je bil naš vodič. Mimo gradu
Snežnik smo se po dvajsetih kilometrih
vzpenjajoče se makadamske ceste pripeljali do izhodišča, Gašperjevega hriba. Med
potjo smo občudovali prelivanje jesenskih
barv v prostranih snežniških gozdovih, ki
so se lesketali v zgodnjem dopoldanskem
soncu.
Marko se je tokrat odločil za krožno pot,
po t. i. lovski poti navzgor in po standardni
planinski navzdol. Prepustili smo se mu in
mu sledili brez pomislekov. Kmalu smo začeli stopati po brezpotju, nekateri, ki smo
bili blizu Marka, smo opazili, da je pospešil
korak, da je njegov pogled uprt v daljavo, in
da mu megla, ki nas obdaja, ni prav nič pogodu. Nekaterim je zaupal, da pravzaprav
ne ve, kje smo se, preostali, ki so bili malce
zadaj, razen hitrejšega tempa niso ničesar
opazili. Kmalu pa smo našli uhojeno potko,
za katero smo vedeli, da nas pelje na zelo
obiskani vršac. Ker nas je ves čas spremljala megla, smo šele tik pod vrhom, ko se je
pokazalo sonce, opazili, da smo prišli na
primorsko stran in se znašli na poti, ki pelje
na Snežnik iz Sviščakov. Medtem ko na naši
poti ni bilo nikogar, se je s primorske strani
vila prava procesija.
Ne glede na vzpon po ne povsem načrtovani poti smo vrh osvojili celo nekoliko prej,
kot smo predvideli. Na vrhu, pa tudi tik pod
vrhom, kjer stoji zavetišče Draga Karolina,

je bila burja precej ostra, zato je
bilo zavetišče povsem polno planincev. Oskrbnik nas je potolažil,
da hrane ne bo zmanjkalo, le miz
je premalo. Kmalu smo dobili
oboje ter si ob toplem kaminu in
okusni enolončnici nabrali moči
za spust v dolino.
Na izhodišče smo se odpravili po
označeni planinski poti. Megla se
je nekoliko razkadila in nam odprla lepe poglede proti Hrvaški,
Učki in Risnjaku ter morski gladini Kvarnerja. Spust je bil razmeroma hiter, na nekaterih mestih
kar strm, zato smo bili zelo zadovoljni, da smo vzpon opravili
po nasprotni smeri. Našli smo
tudi našo nesojeno lovsko pot, ki
pa bo počakala na naš naslednji
vzpon.
Zadnji del spusta v dolino smo
opravili v jeklenih konjičkih. Izlet
ne bil popoln, če se ne bi ustavili še pri gradu Snežnik. Lepo
obnovljena graščina in vzorno
urejena okolica sta na lepo
nedeljsko popoldne privabili
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precej obiskovalcev. Sprehodili
smo se po grajskem posestvu in
si ogledali zunanjost mogočne
stavbe, ki jo je grajska gospoda
v preteklosti uporabljala zgolj
kot počitniško lovsko rezidenco. Snežniški gozdovi so bili
nekdaj, tako pa je tudi še danes,
bogati z divjadjo, od zveri – risov,
medvedov in volkov – do malih
polhov, o čemer smo se lahko poučili tudi v vrtni uti z razstavljenimi šapami in opisi najpogostejše
divjadi v gozdovih okrog gradu.
Opazili smo tudi kip Diane, boginje lova, o kateri smo družno
sklenili, da ji tudi v suhokranjskih
gozdovih ne bi bilo dolgčas.
Popotovanje po Notranjski smo
zaokrožili na domačiji vodnika
Marka in njegove žene Marije, ki
sta nas pogostila še s kostanjem
in drugimi domačimi dobrotami.
Preživeli smo čudovit dan, nabrali smo si moči za telo in duha, kar
bomo gotovo še ponovili.
Tekst: Valerija Vidmar
Foto: Polona in Jadranka
Meglen
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Razigran dan s popotnikom Jakom
V tednu otroka je Kulturno društvo
Dvor v sodelovanju z dvorsko enoto
Knjižnice Mirana Jarca otrokom ponudilo razgibano, zabavno, smešno
in poučno predstavo Po Sloveniji
s popotnikom Jakom v izvedbi
otroškega gledališča Enostavno
Prijatelji.
Ogledali smo si predstavo o zakladih
Slovenije, kjer so otroci pomagali popotniku
Jaku iskati njegovo babico. Jaka je na poti
srečeval zanimive ljudi, pravljične junake,
živali, bajeslovna bitja, ki so govorila zgodbe
o bogati kulturni in naravni dediščini. Jaka
so navdušili s preprostostjo, humorjem in
zanimivimi običaji. Toda nihče ni vedel, kje se
skriva njegova babica, dokler ni srečal zmaja,
ki mu je povedal, da je njegova babica naša
prelepa Slovenija. Vse v predstavi je bilo slovensko: vsi liki, kralji, običaji, plesi, jedi in navade. Otroci so v predstavi aktivno sodelovali
in spoznali kurenta, čarovnico Uršulo, babi
Slovenijo, štorkljo in ljubljanskega zmaja.
Najbolj so uživali v kuhanju jote, belokranjskem kolu in pridelovanju soli.
Najmlajši so se nasmejali Jakovim prigodam,
starejši so utrdili znanje o Sloveniji in se naučili novih zanimivosti. Vsi skupaj pa smo
ugotovili, da smo lahko ponosni na to, v kako
lepem koščku sveta živimo.
Otrokom smo kljub ukrepom zoper epidemijo
covida-19 s čudovito predstavo prav gotovo
polepšali dan, kar je bil tudi namen
letošnjega tedna otroka – igrivost,
sproščenost in druženje. Lahko
smo ugotovili, kako lačni smo
kulture, saj takšnega odziva na
predstavo že dolgo ni bilo. Otroci
so na trenutke celo preglasili popotnika Jaka, tako aktivno so sodelovali v predstavi in se zabavali.
»Pripravite še kaj,« so bile besede
staršev ob odhodu, kar bomo tudi
storili, če bodo le ukrepi dopuščali.
Tekst: Andreja Špelko, Knjižnica
Mirana Jarca NM, enota Dvor
Foto: Jadranka Meglen

30

DVOR

Spreminjanje navad z Majo Papež Iskra
Po več kot letu dni pandemije,
ki nas zapira v domači prostor,
ko se zaradi PCT-ja izogibamo
srečanjem, ko se pogovarjamo
in razmišljamo le prek digitalnih
sredstev, je Kulturnemu društvu
Dvor v sodelovanju z Majo Papež
Iskra uspelo organizirati sproščen pogovorno-svetovalni večer
»Spreminjanje navad«.
Na petkov večer, 5. novembra – prav na
dan, ko je leta 1492 Krištof Kolumb na
Kubi prvič videl koruzo, smo mi z našo

simpatično Majo najprej spoznali, kako težko je spremeniti
navade, ki nas ovirajo in zadržujejo v osebnem, poklicnem ali
družinskem življenju. Navade so
v podzavesti zapisan protokol,
ki ga nenehno ponavljamo kot
delo na tekočem traku.
Kako najti rešitev iz slabih navad, ki nas omejujejo, ki slabijo
naše zdravje, odnose, da bomo
v svoj svet vnesli dobro počutje?
Kako opustiti slabe navade (na
primer pretirano pitje alkohola)
in vpeljati nove (na primer redno vadbo joge)?

Maja nas je najprej soočila z
vzroki naših težav, ki so pripeti
v naši podzavesti, v vsebinah,
ki so se tam naselile v našem
otroštvu. Nato nas je seznanila
s tem, kako deluje podzavest,
ki nas opredeljuje kot okvir v
prepričanju, čustvih, vedenju,
razvadah in navadah. Ko smo
dobili vsaj drobec tega znanja,
smo spoznali še učinkovite načine, kako se lahko s simboli
in preprostimi vizualizacijami
spoprimemo s težavami in si poskušamo vtisniti nova sporočila.
Vedeti moramo, da se možgani
upirajo spremembam in si jih ne
želijo. Zato sta pri delu s simboli
potrebni disciplina in vztrajnost. Na ta način, pravi Maja,
privabimo v podzavest pozitivne
spremembe.

Metodo smo ob koncu srečanja
preizkusili s svojo vizualizacijo in
v tišini je vsakdo od nas morda že
napravil prvi korak k spremembi.
Na dogodku je sodelovalo petnajst
udeleženk in udeležencev. Prišli
smo iz Novega mesta, Dolenjskih
Toplic,
Šmarjeških
Toplic,
Ljubljane in seveda mi z Dvora,
ki se veselimo vsakega srečanja,
ko se vsaj za trenutek obdamo s
prijetnim mehurčkom. Večer so
naše vestne organizatorke, kot je v
navadi, zaključile s slastnimi sladkarijami in zdravilnim čajem.
Tekst: Bogdan Kastelic, član KD
Dvor
Foto: Jadranka Meglen, članica
KD Dvor
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Cesta Trebča vas–Zafara in Naralov pil
Rimljani so ob zasedbi
različnih dežel, ki so postale del rimskega imperija,
razvili cestni sistem, ki je
omogočal dobre prometne
povezave. Trase rimskih
cest so delno potekale po
prastarih prometnih poteh.
Otvoritev ceste: Gašper Zupančič, poslanec
DZ Jožef Horvat, Majda in Branko Jarc,
župan Jože Papež, Jakob in Bine Jarc

Program je povezovala Lilijana Hrovat.

Nastop otrok iz Trebče vasi in Zafare

Pogostitev obiskovalcev na otvoritvi so
pripravile vaščanke Trebče vasi in Zafare.

Cesta Trebča vas–Zafara je del
nekdanje rimske ceste, ki je preko
Stične, Valične vasi, Zgornjega
Cviblja, Zafare, Trebče vasi in
Soteske povezovala Ljubljano z
Belo krajino in Hrvaško. V Soteski
se je povezala tudi na cesto proti
Novemu mestu in naprej proti
Sisku. To je bila glavna povezava
med navedenimi kraji do leta 1859,
ko je bila narejena nova cesta ob
Krki, ki jo uporabljamo še danes.
Z novo cestno povezavo je rimska
cesta izgubila pomen in je služila
le še lokalnemu prometu, na nekaterih delih pa niti temu ne več.
Odsek Zafara–Trebča vas še vedno
uporabljamo in je pomemben za
življenje in delo ljudi, ki živijo ob tej
cesti, in za druge prebivalce Občine
Žužemberk.
Občini, ki je v letu 2021 nadaljevala
z uspešnim delom v korist občank
in občanov, je poleg drugih projektov, ki potekajo in jih ni malo,
uspelo opraviti rekonstrukcijo in
asfaltirati skoraj dva kilometra
ceste Trebča vas–Zafara, vključno s
štiristometrskim odcepom.
Makadam, običajno poln udarnih
jam, je zamenjala sodobna cesta
z asfaltom, ki je zaradi kvalitetne
izvedbe v ponos kraju in v korist
krajanom. Vzdrževanje makadamske ceste je pomenilo velik strošek,
tako da sta bili rekonstrukcija in
asfaltiranje tudi ekonomsko upravičeni. Rezultat zglednega sodelovanja občine, občinske uprave
in župana z vaščani Trebče vasi in
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Zafare je napredek kraja, ki je pomemben za vse nas.
Prenova je pomembna predvsem
za ljudi, ki cesto dnevno uporabljajo za svoje potrebe, ali kot je
rekel vaščan Trebče vasi – danes
je dan veselja. Župan Jože Papež
je ob otvoritvi ceste povedal, da
bodo z vlaganjem v infrastrukturo
v letošnjem in naslednjem letu nadaljevali, da pa ima občina v načrtu
kar nekaj projektov tudi na drugih
področjih. Poudaril je, da je občini uspelo izpeljati prenovo brez
aneksov k pogodbi, za realno ceno,
pošteno in pregledno.
V nagovoru ob otvoritvi je predstavnik občanov Branko Jarc dejal,
da so vaščani o dnevu, ko bo njihova cesta obnovljena, sanjali dolgih
trideset let. Ko je leta 2018 vodenje
občine prevzel Jože Papež, se je veliko spremenilo na bolje, predvsem
pa je občinska uprava postala
prijazna, župan sklicuje zbore občanov, delo na občini je pregledno
in v korist občanov, racionalno in
gospodarno se ravna s financami,
delo je usmerjeno v razvoj infrastrukture … Povedal je še, da so na
zborih občanov prebivalci izpostavili potrebe in želje po razvoju v občini in konkretno tudi problematiko
obnovljene ceste. Vsem v občini, ki
se še morajo voziti po makadamu
oziroma so njihove ceste v slabem
stanju, je zaželel čimprejšnjo modernizacijo. Uporabnikom lokalne
ceste in javne poti je zaželel varno
in srečno vožnjo. Poudaril je, da
jih poleg modernizacije ceste zelo
veseli in navdaja s ponosom tudi
obnova kulturno-zgodovinskega
spomenika Naralov pil, za katerega
sicer zgledno skrbita zakonca Ljuba
in Rudi Muren iz Trebče vasi. Na
koncu se je zahvalil vsem, ki so kakorkoli pripomogli k obnovi ceste,
posebej pa županu občine. Dejal je,
da kar župan obljubi, tudi naredi.
Zbrane je nagovoril tudi poslanec
državnega zbora Jožef Horvat,

DVOR
prenovljeno cesto pa je blagoslovil dekan
Franc Vidmar. Celotno prireditev je povezovala Lilijana Hrovat, skupaj z Mojco Obrstar sta
uprizorili skeč, v proslavi ob otvoritvi ceste pa
so s pesmijo o prijateljstvu nastopili še Jakob
in Bine Jarc iz Trebče vasi ter Lina in Mija
Mohorčič iz Zafare. Na harmoniko je zaigral
Jan Zupančič iz Zafare.

Naralov pil
Poleg posodobitve ceste je občina, ravno tako
v sodelovanju z vaščani, zgledno prenovila
kulturno-zgodovinski spomenik Naralov pil.
Naralov pil ali Naralov križ stoji na pol poti
ob cesti Zafara–Trebča vas, pri odcepu za
Štepčevo domačijo. Znamenje je izklesal in
postavil Jože Novak z Naralove domačije v
zahvalo za srečno vrnitev iz vojne. Naralova
domačija leži na Mačkovem hribu oziroma
Kacenbergu, kot kraj imenujejo domačini.
Jože je bil vojak in vojni ujetnik in ker ga več
let ni bilo domov in od njega ni bilo glasu, so
bili domači in drugi vaščani prepričani, da je
mrtev. Toliko večje je bilo presenečenje, ko se
je skoraj po desetih letih odsotnosti pojavil na
domačem pragu. V vojni je izgubil nogo, tako
da je bil invalid. Po pripovedovanju naj bi se
zaobljubil, da bo, če se živ vrne iz vojne, v zahvalo postavil spominsko znamenje. Kar se je
zaobljubil, je tudi storil.
V območju Lačnega griča, nedaleč od domačije, je našel kamne, primerne za obdelavo, in
jih z volovsko vprego pripeljal domov. Tu je
kamnite bloke obdeloval in klesal po načrtu,
ki si ga je zamislil. Znamenje ima podstavek,

Prenovljeni Naralov pil

Kamnita miza na
domačiji Naralovih

Kamnito korito

na levi in desni strani ter v sredini
pa tri stebre s čašastimi zaključki,
ki se nekaterim zdijo kot vaze.
Na sredi je leseno znamenje z
litoželeznim križanim. Znamenje
Kristusa je bilo ulito v Dvorski železarni, ravno tako kot trije kerubi,
od katerih sta dva pritrjena vsak
na eni strani spomenika, tretji pa
na kamnitem trezorju ob znamenju. Celotno znamenje je Naralov
Jože izdelal in postavil v času od

Kamnita krogla

leta 1875 do leta 1896. Kamniti
detajli na izklesanem spomeniku
kažejo, da je bil Jože vešč kamnosek samouk. Če vemo, da je spomenik izklesal kot invalid, lahko
rečemo, da je to veličastno delo, in
prav je, da se ohrani za zanamce.
Na domačiji Naralovih še danes
stojijo tudi kamnita miza, krogle in
korito, ki jih je izklesal Jože, delal
pa naj bi tudi izdelke iz lesa.
Franc Jarc

Na Dvoru vadimo pilates
Dvor je kraj, o katerem bi
lahko rekla, da se trudi biti
inovativen prav na vseh področjih. Pravzaprav bi lahko
to trdila za Kulturno društvo
Dvor, ki je ena vodilnih sil v
našem malem kraju.
Mamice smo si zaželele nekaj narediti zase. Ker so vse vadbe vsaj pol ure
vožnje stran, nam to ob oblici drugih
zaposlitev seveda ni ustrezalo. Tako
smo na pomoč poklicale mamico

Vanjo Legan Ivanko, ki je prava
inštruktorica pilatesa, ter jo
poprosile, če bi bila naša voditeljica vadbe.
Seveda je našo prošnjo hitro
uslišala. Obrnile smo se tudi na
predsednico KD Dvor Vesno Može
in župana Jožeta Papeža za dovoljenje za uporabo večnamenske
dvorane na Dvoru. Vesele smo, da
sta razumela našo gorečo željo po
telovadbi. Z njunim privoljenjem
smo začele vaditi. Še enkrat iz
srca hvala!
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Mamice tako vsak petek vadimo,
se pogovarjamo in imamo čas
popolnoma zase. Na vadbi nas
je vsaj šest in vesele smo vsake,
pa čeprav pride le enkrat ali takrat, ko ima čas. Odločile smo se,
da je naše pravilo zgolj eno: Ne
obsojamo!
Za to, da kraj živi, smo odgovorni
sami, a brez pomoči naših vodilnih tega gotovo ne bi mogle
speljati, tako kot smo. Zato hvala
vsem, ki razumete!
Tjaša Primc
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Prireditve, posvečene glasbi Vinka Globokarja

Foto: Lokalno.si

Od 18. do 22. septembra 2021
so se v Ljubljani zvrstile tri prireditve, posvečene Globokarjevi
glasbi. Najpomembnejši je bil
koncert v Cankarjevem domu,
na katerem je bil prisoten tudi
skladatelj, oseminosemdesetletni Vinko Globokar, ki je ob
tej priložnosti postal častni član
Slovenske filharmonije.

V obrazložitvi o podelitvi članstva je bilo
med drugim rečeno, da je Globokar svetovno priznan skladatelj sodobne resne
glasbe in neumoren raziskovalec zvoka, ki
je veliko prispeval k razvoju slovenskega
glasbenega ustvarjanja in močno vpliva na
naš mlajši skladateljski rod.
Sam o sebi skladatelj rad govori kot o
Evropejcu, saj je 22 let preživel v Nemčiji,
19 v Italiji, štiri v Združenih državah
Amerike, sedem v Sloveniji, preostalo pa v
Franciji. V zadnjem obdobju je razpet med
Parizom in Žužemberkom, kjer biva v hiši
svojih staršev.
Na koncertu sta bili izvedeni dve
Globokarjevi skladbi iz novejšega obdobja. Prva, »Vrnitev Odisejevega sina«, je
namenjena akordeonu, glasbilu, podobnemu harmoniki. Akordeonist Luka Juhart
jo je ob kratkem vložku pripovedovalca
Branka Završana izvedel na kromatični
(gumbni) harmoniki. Skladba je nekaj
posebnega. Skladatelj izkoristi vse zvočne
zmožnosti inštrumenta, od zvokov, ki jih
proizvaja s pomočjo odpiranja in zapiranja
meha, udarjanja po ohišju glasbila, udarjanja z nogo ob tla, igre clustrov – sozvočij,

sestavljenih iz zaporednih tonov,
melodičnih in ritmičnih vložkov
– do dramske igre z vzkliki, petjem, govorom, šepetom … Solist
Luka Juhart se je izkazal kot
vrhunski virtuoz, ki dobro obvlada tudi dramsko igro. Skladba
vseskozi preseneča in ne pusti
poslušalčeve pozornosti niti za
trenutek pri miru. Ob tem pa
tudi navduši, saj nas skladatelj
mojstrsko vodi od enega dela
do drugega. Pri tem ne gre le za
»umetnost zaradi umetnosti«,
ampak je v ozadju ideja oziroma
zgodba.
Druga skladba, »Eksil 3 –
Življenje emigranta Edvarda«, je
poklon skladateljevemu očetu
(v skladbi ni omenjen), ki se ga
starejši Suhokranjci še spomnijo
in nekateri poznajo tudi njegovo
življenjsko zgodbo. Napisana
je za 32 inštrumentov, zbor in
štiri soliste – sopran, recitatorja,
kontrabasovski klarinet in anonimnega improvizatorja, ki ga
občinstvo ne vidi.
Posebnost skladbe je pripoved
o Edvardu in njegovem rodu, ki
izhaja iz revne vasice ob Krki.
Že njegov oče je šel večkrat v
Ameriko za boljšim zaslužkom.
Vsejal je žito in odšel. Ko je
žito dozorelo, se je vrnil. Tudi
Edvard si je po vrnitvi s služenja
vojaškega roka zaželel v svet,
z upanjem na boljše življenje.
Na uho mu je prišla govorica
o skorajšnjem odprtju rudnika
železa v Franciji, v lotrinškem
bazenu. Sledil je očetovemu
zgledu, emigriral v Francijo in
delal globoko v rudniku, kjer je
bila tretjina rudarjev Slovencev,
dve tretjini pa Poljakov. Vodstvo
rudnika se je odločilo, da bo odprlo kantino. Vodenje kantine so
ponudili Edvardu, ob pogoju, da
se poroči.
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Edvard je odšel po nevesto v
Slovenijo, v sosednjo vas. Po
poroki sta se s Kristino vrnila v
Francijo in vodila kantino celih
19 let. Želja obeh pa je bila, da bi
po upokojitvi živela v Sloveniji.
Svoje prihranke sta namenila
nakupu hiše v Žužemberku.
Ob koncu vojne so v Lotringiji
začeli zapirati rudnike in večina
rudarjev se je odločila za vrnitev domov. Slovenski rudarji so
sklenili, naj Edvard odpotuje v
Slovenijo in nato poroča o življenju pod Titovo vladavino.
Leta 1945 je tako s svojo družino
prišel v Žužemberk. Svojim kolegom v Franciji je pisal o ljudskem
navdušenju ob izgradnji nove
Jugoslavije. Posebno všeč mu je
bilo brezplačno šolstvo, saj si je
želel, da bi njegovi otroci dosegli
višjo izobrazbo od njega. Kupil si
je kamion in prevažal pesek, kamenje in opeko za novogradnje
v okolici. Obenem sta z ženo še
kmetovala. Po nesreči s tovornjakom pa je začel izdelovati
opeko, saj je na svoji zemlji našel glino. Zgodba izzveni s tem,
da sta s pomočnikom izdelala
nešteto opek za izgradnjo nove
Jugoslavije, ki sploh ne obstaja
več.
Realistična pripoved v odlomkih
v kombinaciji z glasbo prispeva
k večji razumljivosti dela. Zdi se,
da poslušalec ob poslušanju pripovedi bolje dojame vso veličino
in svežino Globokarjeve glasbe.
Naenkrat se zavemo, kako bogat
je njegov glasbeni izraz z novimi,
izvirnimi zvočnimi barvami. Ob
koncu v tradicionalni zborovski
izvedbi izzveni slovenska emigrantska ljudska pesem.
Skladatelj in izvajalci so doživeli
stoječe ovacije.
Franc Može
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Na Dvoru ulita umetnost
V petek, 1. oktobra 2021, smo se
Suhokranjci udeležili otvoritve razstave »Na Dvoru ulita umetnost« v
Dolenjskem muzeju Novo mesto.
Mineva namreč sto trideset let od prenehanja
delovanja železarne na Dvoru. Njena značilnost oziroma posebnost so bili umetniško in
prefinjeno izdelani kovani in liti predmeti.
Avtorica razstave in kustosinja Majda
Pungerčar je na otvoritvi predstavila vsebino
razstave, ki jo je odprl prof. dr. Primož Mrvar,
pihalni orkester iz Šentjerneja pa je poskrbel
za prijeten glasbeni vložek.
Kustosinja nas je popeljala po Mali dvorani,
kjer so razstavljeni najlepši predmeti iz zgodovine železarne na Dvoru: litoželezni grbi,
reliefi, likalniki, svečniki, nakit, stojalo za
žepno uro, okvir za namizno ogledalo in okvir
za fotografijo, peči, nagrobniki, strešniki,
možnarji, razne posode, obtežilniki itd. Na
razstavi smo lahko preizkusili, kako deluje
rogač – pripomoček za sezuvanje obutve – in
kako težak je likalnik. Na ogled so tudi 3D prezentacije vodnjaka v Žužemberku, celotnega
kompleksa železarne na Dvoru, Zoisovega
nagrobnika v Ljubljani in delovanja motovilke za navijanje štren, vse to z namenom, da bi
najmlajši obiskovalci lažje razumeli predstavljene predmete in se aktivno udejstvovali.
Kustosinja Majda Pungerčar je s ponosom
pripovedovala o visoki kvaliteti metalurških
in umetniških predmetov, ki so jih izdelovali

naši predniki. Danes v Sloveniji ne
najdeš mojstra, ki bi si upal izdelati
okrasni krožnik z naslovnice knjige
Na Dvoru ulita umetnost. Knjiga je
izšla ob otvoritvi razstave.

Dolenjski muzej si želimo, da bi
zbirka z več kot tristo šestdesetimi
umetniškimi deli dobila prostor,
kjer bi bila na ogled v vsej svoji
veličini.

Veseli nas, da tudi po mnenju
Dolenjskega muzeja Novo mesto
vsi ti izdelki spadajo na Dvor, kjer
so nastali. Tako mi, domačini, kot

Ogled zanimive razstave je mogoč
do 8. februarja 2022.
Tekst in foto: Jadranka Meglen

Nastop mladih solopevcev
V petek, 26. novembra 2021, smo v
veliki dvorani Zavoda Friderik Irenej
Baraga prisluhnili koncertu z naslovom
Večer samospevov. Nastopile so učenke
in učenci solopetja pod mentorstvom
Lucasa Somoze Osterca. Samospeve je
s klavirsko spremljavo in z občutkom
za spremljanje petja obogatil Jernej
Fabijan.
Na koncertu sta nastopila tudi naša
domačina, brat in sestra Matej in Erika
Mohorčič. Prav Matej je s skladbo G.
Carissimija »Vittoria, mio core« otvoril

koncert. Poleg te skladbe smo
mu prisluhnili tudi v delu P. I.
Čajkovskega »Moj genij, moj angel,
moj drug« ter delu F. S. Vilharja
»Ukazi«. Erika nam je predstavila
deli G. Faureja »Reve d'amour« in
Benjamina Ipavca »Zašlo je sonce«. Poleg njiju so skrbno izbrane
samospeve predstavili še mladi
umetniki in umetnice Blaž Pečarič,
Kristina Kastelic, Tadej Brodarič,
Jakob Brodarič, Mirjam Smolič ter
Marko Brodarič.
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Baritonist Lucas Somosa Osterc,
njegovi učenci in pianist Jernej
Fabijan so nam pripravili čudovit
večer. Vsem želim še veliko petja,
lepih nastopov, predvsem pa bogatih izvajalskih izkušenj – torej
čim več petja pred občinstvom.
Tokrat smo morali zaradi ukrepov
proti epidemiji koncertu v celoti
prisluhniti preko kanala YouTube,
kjer pa si ga lahko še vedno ogledate: https://youtu.be/kvpLj65ZkrE.
Tjaša Primc
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OPZ Dvor na prisilnem dopustu
Čas epidemije covida-19 je vsem premešal štrene. Nič
drugače nismo tega občutili v otroškem pevskem zboru.
Priznati moram, da sem bila na začetku leta zelo ganjena
in prijetno presenečena, ko sem v vrtcu in šoli srečevala

tako starše kot otroke, ki so me hiteli spraševati, kdaj
bomo začeli z vajami. Oktobra sem že razmišljala o
vajah in pripravila program za kar nekaj koncertov.
Vaj pa sem se veselila tako kot otroci.
Žal pa sem videla, da bi bilo imeti vaje preuranjeno,
zato sem s težkim srcem sporočila vodstvu KD Dvor,
da bomo z vajami še malo počakali, saj je na prvem
mestu zdravje.
Sedaj smo sredi najhujšega vala epidemije. Vsem
želim, da bi ostali zdravi. Peli bomo še veliko in glasno, sedaj pa je boljše, če svoje glasove urimo doma
in s svojim lepim petjem lepšamo dolge večere
domačim.
Vsem želim vse dobro!
Tjaša Primc
Foto: Jadranka Meglen

Izlet v Trbovlje
Izlet dvorskih upokojencev na prvi
jesenski hladnejši, deževen dan, se
je izkazal za čudovito doživetje, za
kar je zaslužen naš član Jože Glavan.
Upokojeni rudar seveda pozna zaprti
rudnik kot svoj žep, ohranil je tesne
vezi z nekdanjimi sodelavci, zato smo
imeli odličnega vodiča.
V ogromnih stavbah so nastala nova
podjetja, a garderoba z umivalnico,
»vašhala«, je še na ogled. Jože nas
je nasmejal s številnimi anekdotami,
tudi bolj žgečkljivih ni izpustil.
Bili smo v tipičnem majhnem rudarskem stanovanju, ki je muzejski
primer številnih rudniških bivališč.
Kmalu bo verjetno porušeno, saj gosto postavljene stare stavbe zanimajo nove graditelje.
Izkušnjo rudnika smo doživeli v virtualnem muzeju. To pomeni, da smo se
usedli v opuščeni rov, dobili očala in
spoznavali delo rudarjev, nato pa se
sprehodili in spoznavali orodja.
Razsežnost izkopavanja smo spoznali, ko sta nas Jože in njegov rudarski
prijatelj, vodič, zapeljala po okoliških

hribčkih, odlagališčih pepela, ki
so sicer zatravljena.
Posebno doživetje je bilo ogled
cerkve Sv. Martina, umetnostnega spomenika. Prijetni župnik,
odličen pevec, nam je predstavil
nekoč »rdeče« Trbovlje s svoje
strani, kolegica Marica je zakoncema Glavan, ki sta se poročila
pred skoraj petdesetimi leti prav
v tej cerkvi, izročila darilce, kolega Franc pa je na orgle zaigral
poročno koračnico.
Po dobrem kosilu nas je do
solz nasmejala trboveljska humoristka Joži, ki je v pristnem
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knapovskem žargonu stresala
kosmate. Znala je zašiti vsako
moško izzivanje. Dobre volje
smo se odpeljali še k najvišjemu
dimniku v Evropi, 365 metrov je
visok. Služi samo še plezalcem,
saj bi elektrarna na premog
preveč onesnaževala, plin pa je
predrag.
Jože se je nekoč prvič peljal z
vlakom prav v Trbovlje, prvič
je videl parket prav tam, tam je
spoznal svojo ženo, mi pa smo
spoznali zelo zanimivo zasavsko
mesto.
Zora Može

KRIŽI

Romanje v Peče pri Moravčah

Obisk groba Franca Povirka
Čas epidemije nas je prikrajšal
tudi na področju pogrebov in
slovesa od ljudi, ki smo jih imeli
radi. Človek se rad dostojno
pokloni. Ob smrti gospoda
Franca Povirka smo čutili nek
dolg, da smo ga kar na hitro
odpisali. To pa je ob slovesu
človeka, ki se je toliko žrtvoval
za naše kraje, res premalo. Zato
smo se razveselili novice o organiziranem romanju v Peče.
Še nekoliko zadržano in s kirurškimi
maskami, a pogumno smo se odpeljali na
izlet. Vodil ga je dekan Franc Vidmar. Pot
smo začeli pobožno in mirno. A gospod
Vidmar se je izkazal tudi v vlogi vodiča
in nam med vožnjo opisoval naravne
znamenitosti in stavbe, ki smo jih videli iz
avtobusa.
V Pečah smo bili prijetno presenečeni. Lepo
so nas sprejeli pastoralni delavci in gospa
Marija, ki je župniku
Povirku pomagala kot
gospodinja, tajnica in
učiteljica verouka na
Krki, v Žužemberku in
Pečah. Po maši, ki jo je
vodil gospod Vidmar,
smo se zadržali še ob
grobu, nato pa v župnišču, kjer smo ob glasbi in dobrotah obujali
spomine na gradnjo žužemberške cerkve.
Navezali smo nove stike z domačini in si
spotoma ogledali farno cerkev v Moravčah.
Vsa pohvala organizatorjem in prevozniku.
Vrnili smo se s prijetnimi občutki in prinesli pozdrave v Žužemberk vsem tistim, ki se
gospoda Franca Povirka radi spominjate.
Slavka Nahtigal
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Šmihelski pridni možje
»Tega, da kdo resno misli, ni videti
v velikih sklepih, ampak v drobnem
vsakdanjem delu.« Romano Guardini

Šmihelčani so se v
jesenskem času, ko ni več
toliko dela na poljih, odločili,
da bodo polepšali okolico
cerkve. Za njo je začela
nastajati škarpa, obnovili pa
so tudi »štirno« za bolj varno
okolje.
Kakor pravi Guardini, so Rafael
Vidmar, Slavko Sadar, Boštjan
Koler, Jože Miklič, Dejan Palčar,
Stane Miklavčič in Tomaž Rojc resno
poprijeli za delo in dokazali svoje
sposobnosti.
Na pomoč je priskočila tudi Občina
Žužemberk, ki je prispevala material.
Farani smo ponosni na vaše delo in
vam hvaležni za ves čas, ki ste mu ga
namenili.
Maša Koler

V toplino vsa vrata naj božič odpre,
naj srečno obdobje za vas se začne.
In leto prihodnje naj zdravja vam da,
sreče, ljubezni pa v čaši brez dna.

Srečno 2022

vam želimo članice
Društva kmečkih žena Suha krajina Žužemberk
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Iz studencev kulture v Suhi krajini 2021
Konec maja je bil v Hiši kulture in
nature v Drašči vasi virtualni dogodek z naslovom »Iz studencev
kulture v Suhi krajini«. V okviru
dogodka so bila razstavljena
dela učencev, ki so sodelovali
na likovnem in literarnem natečaju, razpisanem na Osnovni
šoli Žužemberk in Osnovni šoli
Zagradec.
Dogodek so popestrili učenci in učenke
Podružnične šole Šmihel, otroški pevski
zbor in Anarisa Barle z igranjem na klavir,
pod vodstvom mentorice Nine Banovec.
Poleg pisateljice Ivanke Mestnik je bil gost
dogodka Božo Zalar, ki je velik ljubitelj kulture in aktiven na vseh področjih kulture in
turizma. V pogovoru z Niko Vidic je orisal
projekt Slovenska pisateljska pot, ki vodi
mimo rojstne hiše Ivanke Mestnik v Drašči
vasi. Povedal je, kdo je nosilec projekta, na
kakšen način poteka trasiranje poti in kaj
vse bodo popotniki na njej lahko doživeli.

natečaja so učenci pisali legende o Krki. Vse je z navdušenjem
prebrala in ugotavljala, da jim je
zelena lepotica resnično blizu,
saj je bila glavna tema tudi pri
ustvarjanju likovnih del.

spremljavi Jerneja
poje Tjaša Primc.

Glasba s čudovitim petjem, ki
se preliva in povezuje celoten
dogodek, je pesem »Krka«.
Besedilo zanjo je napisal Matej
Kocjančič za priložnost ob otvoritvi spominske sobe Ivanke
Mestnik. Uglasbil jo je skladatelj
Blaž Klemenčič. Ob klavirski

https://www.youtube.
com/watch?v=Bxn1noCxadI&t=645s&ab_channel=Hi%C5%A1aKultureInNature.

Ivanka Mestnik se je v nadaljevanju pogovarjala z učenci Podružnične šole Šmihel.
Govorila jim je o spominih, vedno pretkanih z značilnostmi časa, ki smo ga živeli,
in o prihodnosti, ki pa si jo vedno krojimo
sami, s talenti, delavnostjo in vztrajnostjo
… Ogledala si je razstavljene izdelke z
razpisanega natečaja in navdušeno ugotavljala, kako vsaka generacija šmihelskih
učencev vzame knjigo Medvedek na obisku
za svojo, saj so to tematiko pri risanju največkrat uporabili.
V sklopu dogodka je Ivanka Mestnik tudi
prvič obiskala šolo v Zagradcu, ki je bila
v času snemanja še podružnica Osnovne
šole Stična, od prvega septembra letos
pa je samostojna Osnovna šola Zagradec.
Sodelovanje učencev na likovnem in literarnem natečaju ter projekt Rastoča knjiga, ki poteka na šoli, sta bila odlična priložnost za obisk. Z učenci se je pogovarjala
o bogastvu vsakega časa in o tem, kako
pomembno je, da razvijamo svoje talente
in s tem bogatimo čas in kraj, v katerem
živimo. V okviru razpisanega literarnega
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Fabijana

Posnetek dogodka Iz studencev
kulture v Suhi krajini 2021 –
Ivanka Mestnik si lahko ogledate
na spletni povezavi:

Slavka Vidic
iz Hiše kulture in nature
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Lončarska delavnica
V petek, 22. oktobra 2021,
sta nas na podružnični šoli
v Ajdovcu obiskali Andreja
Stankovič iz Zavoda Čebela in
Nina Mrđenović ter izvedli brezplačno lončarsko delavnico za
učence. S seboj sta prinesli tudi
lončarsko vreteno.
V uvodu sta učencem povedali, kako in
zakaj so ljudje v preteklosti izdelovali
in uporabljali izdelke iz gline in kako in
zakaj se izdelujejo in uporabljajo danes.
Po uvodnem delu so se otroci razdelili
v dve skupni. Tisti iz prvega in drugega
razreda so z Nino Mrđenović ročno izdelovali buče za noč čarovnic in posodico.
Tisti iz tretjega in četrtega razreda pa so
z Andrejo Stankovič ročno izdelali posodico ter se nato preizkusili še v delu z
vretenom in izdelali še skledico. Izdelke
sta vzeli in nam jih bosta prinesli, ko
bodo pečeni. Učenke in učenci so uživali
v oblikovanju gline, ki je nanje vplivalo
zelo sproščujoče.
***
Meni je bila ta delavnica zelo všeč. Imela
sem umazane roke in naredila sem dve posodici. Eno sem naredila ročno, drugo pa z

lončarskim vretenom. Tista, ki je
bila narejena z vretenom, mi je bila
bolj všeč. Gospa je naredila eno
vazico, ki mi je bila tudi zelo všeč.

***

Taja Kmet, 4. r.

Zoja Radovac, 4. r.
***

Delavnica mi je bila všeč, ker
smo ustvarjali z glino. Izdelala
sem dve posodici in račko.

Današnja delavnica mi je bila
zelo všeč. Oblikovala sem eno
posodico na roke, drugo pa na
lončarskem vretenu … čeprav
se mi je dvakrat pokvarila. Eno
posodico sem naredila za muco,
za drugo pa še ne vem.
Tina Skube, 4. r.
***
Všeč mi je bilo, ker sem lahko poskusil delati posodo iz gline na
tisti mašini, ki jo imajo lončarji.
Anže Štravs, 4. r.
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Plavalna šola v naravi
Kljub neugodnim razmeram,
povezanim z epidemijo, se nam je
od 29. novembra do 3. decembra
uspelo udeležiti plavalne šole v
naravi.
Udeležili so se je učenci in učenke tretjega
razreda Osnovne šole Žužemberk in tretjega
razreda Podružnične šole Dvor. Spremljali
smo jih Tatjana Hren kot vodja šole v naravi
ter Alenka Pavlin in Marjan Kužnik.
Šola v naravi je potekala v severnoprimorskem kraju Cerkno v tamkajšnjem
Centru šolskih in obšolskih dejavnosti. Po
prihodu nam je vodja doma predstavil pravila in hišni red. Nato so se učenci nastanili po
sobah, ves teden pa so bili odgovorni tudi za
čistočo in urejenost sob.
Dnevi so se začeli z vstajanjem ob sedmih, po
umivanju in urejanju je sledil zajtrk. Hrana je
bila okusna in raznovrstna ter zdrava. Po zajtrku smo vsak dan odšli na plavanje, ki je potekalo od devetih do enih, vmes je bil čas tudi
za počitek in malico. Plavalne sposobnosti so
učenci in učenke razvijali v bazenu v Hotelu
Cerkno. Po plavanju smo imeli veliko dela s
sušenjem las naših dolgolask.
V popoldanskem času so potekale razne delavnice, pohodi in ogledi. Izvedli smo fotolov
po Cerknem, nočni pohod z lučkami, v dejavnosti Trajnostno v 21. stoletje razmišljali
o tem, kakšno bo življenje čez tristo let, in
oblikovali fotozgodbo. Učenci so spoznavali
kraj ter njegove kulturne in naravne znamenitosti. Imeli smo kinovečer, delali bivake in
se krepili s fitnesom v naravi. Gradili smo iz
deščic, spoznavali vodo in njene skrivnosti
ter uživali na večerni zabavi. Ogledali smo si
razstavo Pust je kriv, učenci pa so spoznali
tudi laufarsko družino, kajti laufarji so tradicionalne pustne maske v Cerknem. Kljub
večernim uram so uživali v ogledu in z zanimanjem poslušali predstavitev. Vsak večer so
pisali dnevnik, domov pa smo poslali čudovite pozdrave na razglednicah. Trenutke pred
spanjem smo obogatili z branjem pravljic in
pogovori.
V petek smo plavalni učitelji preverili končno
znanje plavanja. Otroci so se imeli lepo,
bivanje v CŠOD je hitro minilo. Veseli so bili

svojega napredka pri plavanju, bili
so zadovoljni, a utrujeni, saj delo v
vodi pobere veliko energije.
Šola v naravi je odlična priložnost
za nove izkušnje in učenje v
drugačnih okoliščinah. Učenci
so se navajali na samostojnost,
sklepali nova prijateljstva, uživali
na svežem zraku, pridobivali kondicijo, predvsem pa so se urili v
plavanju. Vsi so lepo napredovali
in bili pohvaljeni. Ob vsem tem pa
smo čas izkoristili še za druženje,
igro in vse tiste stvari, za katere so
bili prikrajšani med šolanjem na
daljavo.
Tatjana Hren, učiteljica na PŠ
Dvor
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Vaja evakuacije na PŠ Dvor
V petek, 22. oktobra 2021,
smo na naši podružnični šoli
izvedli pravo evakuacijsko
vajo, v kateri so sodelovali
učenci, učiteljice in tehnično
osebje ter varovanci vrtca
Medo z vzgojiteljicami in
pomočnicami. Za učence
prve triade je bil to tehniški
dan.
Zjutraj smo se v učilnicah pogovarjali
o naravnih nesrečah, prebrali zgodbo
o požaru, si ogledali posnetek primera gašenja požara v kuhinji in različne
primere naravnih nesreč. Nato so
učenci ustvarili vsak svoj strip o požaru in primeru gašenja, prebrali smo
tudi slikopis in si ogledali zloženko o
potresu. Tako smo spoznavali pomen
ustreznega ravnanja ob morebitnih
naravnih nesrečah.
Ob 9.40 je navidezno zagorelo v šolski knjižnici. Po prvem nadstropju
se je valil gost dim. Vsi skupaj smo
se po zadimljenih prostorih šole in
vrtca uspešno, predvsem pa mirno
in brez prerivanja rešili na prosto.
O požarni vaji je bil obveščen klicni
center, člani dvorskega gasilskega
društva so se hitro odzvali in prišli na
pomoč. V stavbi so ostali dve odrasli
osebi in pet otrok, ki so jih gasilci uspešno evakuirali. Sledila sta ogled ter
predstavitev gasilske opreme in vozil.
Dvorskim gasilcem se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje in čudovito
izkušnjo ob izvedbi vaje, saj je treba
znanje in ukrepe obnavljati, da bi
znali v primeru resnične situacije
pravočasno in ustrezno ravnati.
Dan smo zaključili polni novih vtisov,
otroci so bili zelo navdušeni nad gasilci in reševanjem. Obljubili so, da
se takoj spomladi vključijo v gasilske
vrste.
Tatjana Hren, vodja PŠ Dvor
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Prvi šolski dan na PŠ Dvor
Prvi šolski dan je za vse učence prav
poseben, saj se z njim začne novo
šolsko leto. Na poseben način se ga
veselijo prvošolci in prvošolke, ki prvič
prestopijo šolski prag. Letos jih je na
Podružnični šoli Dvor štirinajst. Zjutraj
smo jih učiteljice prijazno sprejele, vodja Tatjana Hren je pozdravila starše in
učence ter jim zaželela čudovito prihajajoče leto. Nato je predstavila učiteljice, ki bodo v tem letu poučevale na naši
podružnični šoli. V prvem razredu bo
Matejo Cvitkovič do prihoda s porodniškega dopusta nadomeščala Vanja
Šalehar, v drugem bo do vrnitve Petre
Avguštin poučevala Katja Breznikar,
v tretjem Tatjana Hren, v četrtem pa
Zvonka Struna. Učenci so veselo stopili
v šolsko stavbo in kljub oblačnemu vremenu je sonček zasijal v njihovih srcih,
ko so se pričeli težko pričakovano druženje s sošolci, pogovori, smeh in nova
doživetja.

Učence prvega razreda sta ob
skoku čez kolebnico v šolsko poslopje pospremili Vanja Šalehar
in Mira Hrovat, ki bo z njimi vsak
dan tudi v jutranjem varstvu in
podaljšanem bivanju. Učenci
tretjega razreda so pogumno
zapeli dve pesmi za dobrodošlico in si prislužili ogromen

aplavz. Sledili sta spoznavanje
in druženje v učilnici prvega razreda, kjer so učence pričakala
darilca, po malici pa še torta za
dobrodošlico.
Dan je minil v prijetnem druženju. Naj vsem ostane v lepem
spominu.
Tatjana Hren, vodja PŠ Dvor

OŠ PREVOLE

OŠ Prevole v CŠOD Bohinj
Naši učenci in učenke se vsako
leto udeležijo šole v naravi. V tem
tednu izpeljemo športne, naravoslovne in tehniške dneve v drugem okolju. Izbiramo kraje, ki se
geografsko čim bolj razlikujejo od
Suhe krajine, da učenci spoznajo
naravoslovne, geografske,
podnebne značilnosti drugega
kraja, se seznanijo z njegovo
zgodovino in posebnostmi ter
se športno udejstvujejo glede na
možnosti okolja – v pohodništvu,
plezanju, vožnji s kanujem itd.
V novembru so tako učenci tretjega triletja
spoznavali Bohinj – njegovo geografijo, zgodovino, planšarstvo, vlogo in pomen jezera.

Ogledali so si korita Mostnice in
slap Savica, se učili, kako preživeti
v naravi in se orientirati s pomočjo
same narave in kompasa, ob vsem
tem pa so veliko prehodili, veslali
po jezeru in kolesarili. Večino časa
so preživeli na prostem.
Starši podpirajo takšno šolo v naravi, saj že samo druženje zunaj
domačega okolja pripomore k
zbliževanju učencev in samostojnosti posameznika.
Zahvaljujemo se Občini Žužemberk, ki nam omogoča brezplačne
prevoze na dneve dejavnosti, kar
močno zmanjša stroške staršev
za bivanje njihovih otrok v centrih
šolskih in obšolskih dejavnosti.
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In kaj o dnevih
dejavnosti pravijo
učenke?
V ponedeljek, 15. novembra 2021,
smo se sedmi, osmi in deveti
razred odpravili v Bohinj. Zjutraj
smo v šoli pojedli malico in nato
odšli na pot. Vozili smo se približno dve uri. Ko smo prispeli, smo se
najprej razpakirali in se namestili
po sobah. Nato je sledilo kosilo
in takoj po kosilu naša prva dejavnost. Odšli smo ven in zvedeli,
kako je sploh nastalo Bohinjsko jezero. Potem smo si ga tudi od blizu
ogledali. Jezero in nasploh Bohinj
sta mi zelo všeč.
V nočnem programu smo imeli pohod do Ribčevega Laza. Bilo je zelo
zanimivo in malo strašljivo. Sledilo

SUHOKRANJSKE
je spanje in že je bil naslednji dan. Dopoldne
smo se peš odpravili do Stare Fužine, kjer
smo si ogledali razstavo v Planšarskem muzeju. Podrobneje smo spoznali nekdanje
življenje planšarjev, pripomočke, ki so jih
uporabljali, ter kako so delali sir in maslo.
Postopek me je zelo zanimal in tudi planšarstvo se mi zdi zabavno, a hkrati je tu tudi veliko težkega dela. Tam smo bili uro ali dve in se
nato peš odpravili nazaj do doma. Popoldne
smo nekaj besed namenili tradicionalnemu
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Mostnice. Vzeli smo nahrbtnike in
malico ter odšli. Razdelili smo se v
dve skupini in prva se je do Stare
Fužine odpravila s kanuji, druga
pa peš. Potem smo se zamenjali.
Vožnja s kanujem mi je zelo všeč,
je pa tudi naporna, kajti ko veslam
malo dlje časa, me začnejo boleti
roke. Vendar se splača potrpeti,
ker je občutek čudovit. Naprej
smo se po planini odpravili peš,
do makadamske poti. Kmalu smo
zagledali Hudičev most, pod njim
pa najlepša korita, kar sem jih kdaj
videla. Hodili smo dalje po potki in
opazovali neverjetne čudeže, ki jih
je naredila narava. Korita so zelo
globoka, a hkrati čudovita. Ob reki
smo se ustavili in pojedli zasluženo malico. Čez nekaj časa smo se
počasi vrnili domov. Moram priznati, da sem bila kar utrujena.
Popoldne je sledila orientacija. Na
začetku smo spoznavali kompas in
se učili, kako ga uporabljati. Potem
smo odšli na teren. Razdelili smo
se v več skupin in vsak je dobil
svoj kompas ter navodila za pot.
Orientirali smo se s kompasom in
iskali točke, po katerih smo lahko
prišli nazaj do doma. Imela sem
neprijeten občutek, ko smo bili
čisto sami, vendar smo se zelo zabavali in se veliko naučili.

slovenskemu zajtrku in sestavili jedilnik iz
lokalno pridelane hrane. Zelo rada si sama
izberem jedi in odkrivam nove. Ob tem sem
postala malo lačna. Pomembno mi je, da
se govori o tej temi, saj ni vseeno, kakšno
hrano uživamo. Najbolj zdrava in koristna je
domače pridelana, vsem drugim pa se raje
izogibajmo.

Sledil je predzadnji dan – četrtek.
Odšli smo na devetkilometrsko
pot do slapa Savica. S kolesi smo
se peljali do bližnje hidroelektrarne in nato nadaljevali peš po
gozdu. Pot je na začetku makadamska, potem pa so samo še stopnice, ki so bile spolzke, zato smo
morali hoditi počasi in previdno.
Bilo je kar naporno, vendar se je
splačalo, kajti ko smo prišli na vrh,
je bil razgled čudovit. Videla sem
slap Savica in voda, ki se je odtekala, je bila zelo čista in lepe barve. Šumenje slapa je rajsko. Malo
smo se še poslikali in se po isti poti
odpravili nazaj v dom. Bila sem utrujena, vendar je to eden najlepših
krajev, kar sem jih videla.

Tako je prišla sreda, ki sem se je neskončno
veselila, saj smo se odpravili h koritom

Popoldne je sledila še ena dejavnost, ki je med mojimi ljubšimi
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– preživetje v naravi. Učitelj nam je
zastavil naloge, mi pa smo jih opravljali in se počutili, kot da gre res
za preživetje. Ena od prvih nalog je
bila narediti filter za čiščenje vode.
V plastenko z odrezanim dnom
smo položili oglje in kamne različne
velikosti. V ta filter smo zlili vodo
iz jezera, ki smo jo še bolj umazali.
Ven je pritekla čista voda, ki smo jo
morali spiti. Na srečo smo vsi preživeli. Potem nas je učitelj poučil o
podhladitvi in nam dal – vsaj zame
– bolečo nalogo. Vsi smo morali dve
minuti držati gole roke pod mrzlo
jezersko vodo. Roke so me od mraza
zelo bolele. Nato smo odšli prižgat
ogenj, vendar smo se morali najprej
naučiti, kako to naredimo. Dobili
smo kresilo in košček vrvice ali
papirnatega robčka. Ni mi uspelo v
prvem poskusu, z malo vaje pa sem
to obvladala. Ko smo se vse to naučili, je bil čas, da vsak vzame svojo
podlogo in se umakne v gozd, kjer je
bil čisto sam. Bilo me je strah in po
nekaj minutah sem se počutila zelo
osamljeno. Gledala sem okoli sebe
in se dolgočasila. Vse je bilo tiho
in umirjeno, tako da sem se lahko
sprostila. Po pol ure nas je učitelj s
piščalko poklical nazaj v dom. Tako
smo si približno predstavljali, kako
je, ko se izgubiš. Ta dejavnost mi je
bila najboljša od vseh, saj sem se
veliko naučila o stvareh, ki so zelo
pomembne v življenju.
Na žalost je sledil že petek, ko smo
morali domov. Preden smo odšli,
smo imeli še dopoldansko dejavnost. Usedli smo se na kanuje in
odveslali na sredo jezera, kjer smo
izmerili temperaturo vode, preverili, do kod seže svetloba, in podobno. Tokrat smo res do podrobnosti
spoznali Bohinjsko jezero. Pogledali
smo tudi, katere živali živijo v njem,
in raziskali njegovo čistost. Bilo je
zelo zanimivo in poučno. Odveslali
smo nazaj na kosilo.
Do konca smo spakirali in že nas
je čakal avtobus. Poslovili smo se
od vseh zaposlenih in se odpeljali.
Vmes smo se ustavili na Brezju in
si pogledali čudovito, mogočno
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cerkev. Ogledali smo si tudi njeno notranjost.
Ta cerkev je zame ena najlepših.
Letošnja šola v naravi mi je bila zelo všeč.
Bohinj sem zapustila z veliko znanja in
navdušena.
Barbara Vidmar, 7. razred
V ponedeljek, 15. novembra 2021, smo učenci sedmega, osmega in devetega razreda
odšli v šolo v naravi v Bohinj. Ko smo prišli,

še veliko drugega, igrali družabno
igro activity, imeli orientacijski
tek, pri katerem smo v skupinah
morali iskati točke na drevesih s
pomočjo kompasa, imeli pa smo
tudi cirkuške igre, ko smo se lahko igrali razne miselne igre, igre
s kitajskimi krožniki in žonglirali.
Na dan, ko smo bili v Planšarskem
muzeju, smo morali po vrnitvi v
skupinah še rešiti nekaj nalog in
tako ponoviti znanje, ki smo ga
pridobili v muzeju.
V prostem času smo lahko igrali
namizni tenis, badminton, košarko, odbojko itd. Ena izmed dejavnosti, ki se je bolj razlikovala od
drugih, pa je bilo preživetje v naravi. Približno dve minuti smo morali
držati roke v hladnem jezeru, narediti filter za vodo, zakuriti robec
in vrv s kovinsko palico ter sedeti
približno dvajset minut v gozdu,
tako da se med seboj nismo videli.
Hrana v domu je bila dobra, toda
ker sem malo izbirčna, mi nekatere jedi niso bile všeč. Med aktivnosti, ki so mi bile še posebno všeč,
bi uvrstila cirkuške igre, obisk slapa Savica in korit Mostnice ter igro
activity. Med aktivnosti, ki mi niso
bile preveč zanimive, pa bi uvrstila
preživetje v naravi, planšarski muzej, orientacijski tek in geografske
značilnosti Bohinja.
Mislim, da je super, da imamo šolo
v naravi vsako leto, saj se lahko
veliko naučimo in se ob tem še
zabavamo.
Nina Hribar, 9. razred
Od ponedeljka do petka smo bili
učenci OŠ Prevole v šoli v naravi.

smo v sobah razpakirali, po kosilu pa so bile
na programu geografske značilnosti Bohinja.
Sprehodili smo se do Ukanca, med potjo pa
nam je učitelj povedal nekaj o potoku Govic,
mimo katerega smo šli. Po vrnitvi v dom smo
po večerji imeli nočni pohod v Ribčev Laz.
V naslednjih štirih dneh smo malo kolesarili
in malo pešačili do slapa Savica, malo veslali
s kanuji in malo pešačili do korit Mostnice ter
šli peš do Planšarskega muzeja. Počeli pa smo

Ko smo v ponedeljek prišli v dom
in se razpakirali, smo najprej spoznavali naravne enote Bohinja.
Ponedeljek še ni bil tako naporen,
saj smo imeli poleg tega le nočni
pohod, kar ni bilo tako naporno.
V torek smo obiskali Planšarski
muzej, ki se mi ni zdel ravno zanimiv, vendar so nam povedali vse
o tem, kako so včasih v Bohinju in
okolici ljudje živeli in s čim so se
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preživljali. Zatem smo si šli ogledat korita Mostnice in Hudičev
most, kar mi je bilo zelo všeč, saj
so korita zelo lepa in hkrati strašljiva. Legenda pravi, da naj bi jih
ustvaril hudič zaradi jeze.
V sredo smo se odpravili s kolesi
do slapa Savica, o katerem smo se
pogovarjali pri slovenščini. Slap je
zelo lep in se je izplačalo prehoditi
vse stopnice za tako lep razgled.
Čeprav je bila pot mrzla in naporna,
je bil razgled s take višine čudovit.
Ena najljubših aktivnost, ki smo jih
imeli, je bilo preživetje v naravi, ko
smo morali v zelo mrzlo vodo jezera za dve minuti do komolcev namočiti naše roke. Zelo nas je zeblo.
Nato smo morali s kovino zakuriti
ogenj, kar je bilo zelo težko in nam
je uspelo šele po kakšnih dvajsetih
minutah. Mentor nam je povedal,
da bi do takrat že štirikrat umrli zaradi podhladitve telesa. Morali smo
tudi sedeti kakšne pol ure v gozdu,
čisto sami, in zdelo se mi je, da traja
neverjetno dolgo. Tako smo videli,
kaj naj naredimo, če se izgubimo v
neznanem kraju. Vse, kar lahko naredimo, je, da se usedemo in poslušamo. Imeli smo tudi orientacijski
tek, pri katerem so nam pokazali,
kako pravilno uporabljati kompas.
Nato smo v skupinah tekmovali
med samo, kdo bo prvi, ki se bo
znal orientirati in bo zmagal.
Ena mojih ljubših aktivnosti so
bile cirkuške igre, pri katerih
smo se lahko pozabavali z žongliranjem in raznimi cirkuškimi
pripomočki, kar mi je bilo zelo
všeč. Zadnji dan smo v kanujih
raziskovali jezero, kar ni bilo prijetno. Bilo je zelo mrzlo, smo pa
vsaj imeli lep razgled z jezera na
gore, hribe in doline.
In tako se je končal naš teden v
Bohinju. Čeprav sem vse opisala
zelo strnjeno, lahko rečem samo,
da nisem vedno uživala, tistega
pa, kar mi je bilo prijetno, ne bom
nikoli pozabila.
Klavdija Škufca, 9. razred
Foto: Žiga Jernejčič

SUHOKRANJSKE

POTI

december 2021

Tradicionalni slovenski zajtrk
V petek, 19. novembra 2021, smo imeli na
Osnovni šoli Prevole Tradicionalni slovenski zajtrk. Dan smo namenili ozaveščanju
o tem, da hrana ne zraste v trgovini, in razmisleku o prehranjevalnih navadah. Ker je
leto 2021 razglašeno za mednarodno leto
sadja in zelenjave, smo se prijavili na likovni natečaj z naslovom »Sadje in zelenjava
je za zajtrk kombinacija prava« in literarni
natečaj z naslovom »Z vrta do kuhinjskega prta«. Učenci so najprej pozajtrkovali,
nato so sledile likovne delavnice.
V okviru dejavnosti smo se preko spletne
aplikacije Zoom povezali s Čebelarsko zvezo Slovenije. Učenci in učenke so se seznanili z zanimivostmi o čebelarski dejavnosti
in tradiciji čebelarstva v Sloveniji, o naši
avtohtoni čebeli, kranjski sivki, o delu in
življenju čebel, njihovem pomenu v naravi. Spoznali so različne vrste slovenskega
medu in druge čebelje pridelke.
Dan je bil zanimiv in poučen. Naučili smo
se, da je treba svoje zdravje varovati. To
lahko naredimo tako, da skrbimo za zdravo in uravnoteženo prehrano, se veliko
gibamo in redno zajtrkujemo.
Učenci in učenke so ob koncu dneva v šolski avli pripravili razstavo svojih izdelkov.

Vseslovenski akciji smo se pridružili še s pripravo tradicionalnega
slovenskega kosila. V novembru
so bila na naših jedilnikih kosila

Učenje v drugem okolju
Učenci in učenke prvih treh razredov
Osnovne šole Prevole so od 24. do
26. novembra izvajali dneve dejavnosti v Centru šolskih in obšolskih
dejavnosti Fara. Čeprav jim vreme
ni bilo naklonjeno, so se zabavali ob
pestri izbiri dejavnosti – lokostrelstvu, ustvarjanju, spoznavanju okolja, igri, plezanju v adrenalinskem
parku …
Preživeti nekaj dni v novem okolju,
malo stran od domačih, je kar zanimiva izkušnja za otroke te starosti, a so
pogumno in odgovorno opravili vse
aktivnosti in se veseli vrnili domov.
Tekst: Irena Blatnik
Foto: Mojca Gumilar
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z lokalnimi jedmi iz svežega ali
kislega zelja in repe.
Učenci in učitelji OŠ Prevole
Foto: Žiga Jernejčič
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Pekarna v tretjem razredu
V tretjem razredu smo brali zgodbo
Svetlane Makarovič Pekarna Mišmaš.
Zgodba nas je zelo navdušila. Vživeli smo
se v pridnega peka črnih oči in dolgih, črnih brkov ter v marljive tačke malih miši,
ki so mu pomagale speči najboljši kruh daleč
naokoli.

nato oblikovali rogljičke, ki smo jih napolnili z marmelado. Kmalu
je po šoli prijetno zadišalo in že smo lahko poskusili naše izdelke.
Bili so res dobri, čeprav nam niso pomagale miške, ampak le naše
spretne roke.
Alenka Pavlin, OŠ Žužemberk

Tako navdušeni smo se
odločili, da našo učilnico za en dan spremenimo v pekarno. Zamesili
smo kvašeno testo z
dodatki, ga vzhajali in

Končno spet šola v naravi
Vsi učenci in učenke osmega razreda smo
nestrpno čakali, da gremo na zadnji novembrski
ponedeljek v Libeliče – CŠOD Ajda, kjer naj bi
spoznali osnove prve pomoči in se spoprijeli z
več športnimi izzivi – lokostrelstvom, namiznim
tenisom, plezanjem, snežnim nogometom in ledeno odbojko.
Do nedelje nas je bila večina v karanteni, zato smo
močno upali, da bodo rezultati samotestiranja v
ponedeljek negativni in bomo lahko šli novim dogodivščinam naproti. Tako je tudi bilo. Pot je bila
dolga, vendar je v Libeličah tako lepo, da se je
splačalo potrpeti. Pričakala nas je sveža snežna
odeja in zaposleni v domu so nas toplo sprejeli.
Hitro smo se nastanili in že začeli z dejavnostmi
– predavanji in praktičnim delom prve pomoči,
pohodi, spoznali smo tudi nekatere veščine
preživetja v naravi. Druga skupina se je spustila
v dolino, v vas Libeliče, kjer so obiskali kostnico,
bogato stalno razstavo kmečkega orodja in drugih predmetov, ki pričajo o preteklem življenju v
teh krajih. V župnišču so si ogledali veliko črno
kuhinjo s pripadajočimi posodami in kuhinjskimi
pripomočki, v zgornjem delu stavbe pa je soba,
ki izgleda kot učilnica nekoč – s starimi klopmi,
učbeniki in drugimi šolskimi pripomoči.
Že drugi dan šole v naravi smo tako spoznali
veliko zanimivega in novega. Tudi hrana mi je
bila zelo všeč, spominja na domačo, kar je še
eden od razlogov, zakaj bom to šolo v naravi ohranila v lepem spominu.
Hana Turk, 8. a OŠ Žužemberk
Fotografije: Sanja Nose
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Tretji razred na športnem dnevu
Septembra smo praznovali dan slovenskega športa. V tretjem razredu žužemberške
osnovne šole smo ga obeležili na poseben
način. Le nekaj dni pred tem smo z vsem
srcem navijali za naše odbojkarje in bili
nadvse ponosni, ko so prejeli srebrno medaljo. Vedeli smo, da so v ta uspeh vložili
ogromno truda in energije. Čestitamo jim
in ponosni smo nanje.

Mi pa se tudi zelo radi gibamo,
zato smo ta dan odšli na pohod
do Zalisca, k naši sošolki Juliji.
Med potjo smo pobirali odpadke in bili zelo presenečeni, saj
so rdeče in zelene pločevinke
»krasile« skoraj vsak grm ob naši
poti. Skupaj smo nabrali kar za
dve veliki vreči odpadkov.

Pri Juliji so nas lepo sprejeli in
pogostili, za kar se jim lepo zahvaljujemo. Razgibali pa smo se
tudi na njihovih igralih in v igri s
kužkom.
Dobre volje, prijetno utrujeni in
z mislijo, da smo naredili nekaj
dobrega za našo okolico, smo se
vrnili v šolo.
Alenka Pavlin

Teden otroka v tretjem razredu
Od 4. do 8. oktobra je
potekal Teden otroka. V
tretjem razredu Osnovne
šole Žužemberk smo izvedli
kar nekaj dejavnosti, ki so
popestrile pouk in navdušile
učence.
V torek smo si ogledali vsem znan, pa
še vedno zelo navdušujoč film Kekec.
Ob njem smo spoznavali, kako so nekoč živeli otroci, kaj so jedli, kako so
bili oblečeni …
V sredo smo se posvetili peki pice.
Učenci so prinesli sestavine. Skupaj
smo zamesili testo, nato pa smo se
razdelili v dve skupini in naredili veliki pici. Kmalu je po šoli prijetno zadišalo. Naši pici sta bili odlični, vendar
kar preveliki, zato smo ju ponudili
tudi drugim učencem.

V petek so učenci v šolo prinesli
svoje igrače in se z njimi igrali
skupaj s svojimi sošolci. Prav
lepo je bili videti, kako se še vedno radi igrajo.
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Tako smo kljub slabemu vremenu preživeli zelo lep in zanimiv
teden.
Alenka Pavlin
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Pomemben obisk na naši šoli
Na dan, ko je bil datum sestavljen iz samih negativnih
ocen – 11. 11., se je na šoli zgodilo nekaj pozitivnega.
Obiskali so nas predstavniki vlade in občine. Sprva
nas je pozdravilo oblačno nebo, vendar so sončni
žarki naposled le našli svoje mesto na nebu. Mogoče
pa je bilo to povezano z našimi obiskovalci.
Cenjene goste – Marjana Dolinška, državnega sekretarja, Emino Postružnik in župana Jožeta Papeža ter
direktorja občinske uprave Tomaža Hrastarja – so
s toplim sprejemom pozdravili predstavniki šole
in nekaj učencev. V krajšem kulturnem programu
je Žužemberk v rimah predstavila osmošolka Lana
Štrasberger, šolsko himno so ubrano zapeli učenci
drugega razreda, na violino pa je prelepo zaigrala
sedmošolka Pia Pintar.
Predstavniki šole so goste popeljali po stavbi, kjer so
se seznanili s prostorskimi pogoji ter nasploh stanjem
na šoli, obiskali pa so tudi telovadnico in učilnici četrtega in 9. a razreda. Nato so prisluhnili predlogom,
kako bi vse predstavljeno lahko izboljšali.
Obisk se je zaključil s pogostitvijo in klepetom, ki
bo pripomogel, da bo nad našo šolo še bolj posijalo
sonce.
Tekst: Sanja Nose
Foto: Marjan Kužnik

Mravljice odkrivajo gozdni svet
November je v skupini
Mravljic zaznamovalo
raziskovanje z gozdarjem
Rudijem.

poimenovanju barv. Spoznali
smo delo in poslanstvo gozdarja, ki zahteva ogromno delovnih
veščin in ljubezni do narave.

Spoštovani gozdar Rudi! Iskrena
hvala, da ste otrokom in nama
tako zanimivo in srčno približali
gozdni svet!
Mateja Skobe

V lepem jesenskem dopoldnevu smo
se odpravili po gozdni poti k spomeniku na Cviblju. Otroci so začeli prinašati vejice na kup in eden od njih je
predlagal, da bi zakurili ogenj. Ravno
takrat se nam je pridružil gozdar Rudi
in opazil, kaj si želijo raziskovati otroci. Pokazal nam je, kako lahko kljub
mokremu vremenu varno zakurimo
ogenj z brezovim lubjem.
Raziskovalna pot nas je vodila naprej proti gozdu, kjer smo preizkusili
naša čutila v tipanju vejic in hoji po
kupih šumečega listja ter nadgrajevali spretnost v štetju, razvrščanju in
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Teden požarne varnosti v vrtcu Sonček
V okviru meseca požarne varnosti vsako
leto v žužemberškem vrtcu potekajo gasilske aktivnosti, ki so jih naši otroci zelo
veseli. Letošnja tema meseca varstva pred
požari »Kdor za požarno varnost poskrbi,
je v prostem času brez skrbi« nas je še
posebej opominjala, da moramo delovati
preventivno na vseh področjih.
Da bi bolje spoznali gasilce in njihovo
delo, so nas pred vrtcem obiskali trije
člani Prostovoljnega gasilskega društva
Žužemberk – Primož Zajec, Anamarija
Filipič in Andraž Hočevar. Pripeljali so
se z gasilskim tovornjakom in gasilskim
kombijem.
Prijazno so nam predstavili orodje
in opremo, ki ju uporabljajo pri delu.
Najzanimivejši je bil gasilski tovornjak s
prižgano sireno in modrimi lučmi. Prav
tako so bili otroci navdušeni nad gasilskim
kombijem. Veliko so izvedeli o tem, na kakšen način nam gasilci pomagajo v nesreči.
Naši najmlajši so si lahko čisto od blizu
ogledali gasilsko vozilo. Tisti malo večji in
malo bolj pogumni so se ob pomoči gasilcev preizkusili tudi v rokovanju z gasilskim
orodjem.
Otroci so ob obisku gasilcev spoznali, da
morajo vsi ljudje pomagati in sodelovati v
družbi, če naj ta deluje ter omogoča preživetje, dobro počutje in udobje.
Veliko otrok je na vprašanje gasilca: »Boste
tudi vi gasilci, ko odrastete?« odgovorilo:
»JAAAAAAA!«
Naši otroci dobro vedo, da morajo poskrbeti za lastno varnost,
kajti le tako bodo zmanjšali
tveganje za nesrečo, ki nikoli ne
počiva.
Veseli in ponosni smo, da imamo v našem kraju tako pogumne in srčne gasilce in gasilke.
Prav lepa hvala PGD Žužemberk
za obisk in dobrodošli tudi v
prihodnje!
Katja K., vzgojiteljica
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OŠ Prevole in Žužemberk z najboljšo
podjetniško idejo
Na Razvojnem centru Novo mesto veliko pozornosti namenjamo
delu z mladimi. Eden od načinov
je zdaj že tradicionalni Startup
vikend Novo mesto. Na začetku
novembra je tako potekal že
deseti po vrsti, tokrat v spletni
izvedbi, na njem pa je svoje
podjetniške ideje pod budnim
očesom mentorjev razvijalo sto
dvajset osnovno- in srednješolcev s skupno petnajstih šol.

OŠ Prevole. Nagrajeni so bili z
vstopnicami za sobo pobega in
plezalni center.

Letos so ponovno sodelovali učenci in
učenke z osnovnih šol Žužemberk in
Prevole. Podjetniške aktivnosti za mlade
finančno podpira tudi Občina Žužemberk.

Učitelj ekipe, uvrščene na drugo
mesto, Gregor Torkar, ki učence
spremlja in je njihov mentor pri
podjetniških aktivnostih, pravi,
da so te aktivnosti odlične, saj
otroke spodbujajo k razmisleku, kritičnemu mišljenju in
ustvarjalnosti.

Kako naprej? Učenci in dijaki
bodo svoje ideje še nadgradili – podrobneje bodo raziskali
trg, preučili potencialne kupce,
dodelali prototipe, svoje delo
pa predstavili na regijskem tekmovanju podjetniških idej mladih Popri, ki bo 8. marca 2022.
Anja Jakše, Razvojni center
Novo mesto

Udeleženci so usvojili elemente poslovnega modela. Preučili so težavo, za katero so
razvili rešitev. S pomočjo razposlanih anket so pridobili uporabne povratne informacije za izboljšavo svojih produktov ali
storitev in se tako še bolj približali potencialnim kupcem. Na zaključni prireditvi so
ekipe svoje podjetniške ideje in prototipe
predstavile pred komisijo, starši, sorodniki
in prijatelji.

Naj iskrivost pisanih decembrskih luči
polepša drobne trenutke v mozaiku časa,
naj čarobnost zimskega ivja na drevju
zasenči črne misli,
naj toplina in iskrenost besed osrečujeta vse leto.
Naj pozitivne misli svetlijo jutro kot zarja
iz zasneženih gora.
Naj sreča šepeta neizpeto melodijo o prijateljstvu.

Učenci in učenke OŠ Žužemberk so s svojo podjetniško idejo Darilč’k osvojili prvo
mesto. Njihova spletna stran kupcem
olajša iskanje popolnega darila za ljubljeno osebo, tako da algoritem na podlagi
določenih kriterijev izbere darilo. Komisija
je za drugo najboljšo idejo razglasila
Plašilnik za divjad, ki so ga ustvarili učenci

Vesele božične praznike
ter srečno, zdravo in
miru polno leto 2022!
KORK Žužemberk
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zaposlila v Kmetijski zadrugi Žužemberk, kjer je delala vse
do upokojitve leta 1985.

Amalija Tomc z Baragove ceste v Žužemberku je 6. julija
2021 praznovala visok osebni jubilej – 90 let.
Rodila se je v Praprečah, v družini s petimi otroki na domačiji, ki se ji je po domače reklo »Pr Coklnovih«. Mlada
leta je preživela na domači kmetiji in pomagala staršem
pri vseh kmečkih opravilih. Osnovno šolo je
obiskovala in končala v
Žužemberku. Nato si je na
tečaju pridobila znanje za
opravljanje knjigovodskih
del. Njena prva zaposlitev
je bila v Kmetijski zadrugi Karteljevo, nato še v
Selih pri Hinjah in Ratju.
Po ukinitvi teh kmetijskih
zadrug je bila nekaj časa
doma, leta 1955 pa se je

80 let Antonije Pečjak
Tončka se je rodila 15. novembra 1941 v Skopicah pri
Dvoru kot najmlajša od šestih otrok v družini Strojin.
Ko je odrasla, je odšla v službo v Ljubljano. Tu je spoznala svojega življenjskega sopotnika Ivana Pečjaka iz
Gradenca. V zakonu sta se jima rodila dva otroka. Nekaj
let je družinica živela v Medvodah, leta 2006 pa so se
preselili v Gradenc, kjer so si na moževi rojstni domačiji
zgradili hišo. Mož ji je pred štirimi leti umrl, tako da sedaj živi s sinom Andrejem. Pogosto jo obiščejo hčerka
Marjeta, zet in vnukinja.

95 let Marije Škufca
Na praznik vnebovzetja
je svoj 95. rojstni dan
in god obhajala Marija
Škufca, rojena Čampelj,
iz Klopc v župniji Hinje.
V življenju je slavljenka
doživela marsikaj težkega, a tudi lepega in tega
se rada spominja.
Z možem Rudolfom
sta imela pet otrok. Že

Svojega moža je spoznala kar v Žužemberku, saj je bil domačin. Poročila sta se leta 1957. V zakonu sta dobila pet
hčera – Jožico, Zlatko, dvojčici Marjetko in Tanjo ter Matejo.
Z možem sta si zgradila stanovanjsko hišo. Z veliko truda in
odrekanja sta svojim hčerkam omogočila izobrazbo, da so
prišle do željenih poklicev. Moža Jožeta je Amalija izgubila
leta 1993. Ni se ustrašila samote, temveč se je spoprijela
z vsakdanjimi dogodki. Življenje ji ni prizaneslo, saj jo je
doletelo nešteto bolezni. Da je njena starost lažja in lepša,
ji pomagata najstarejša hči Jožica in njena družina. Letos
poleti pa je odšla v dom, ker ji je zdravje zelo opešalo.
Amalijo razveseljuje osem vnukov in sedem pravnukov.
Njihovih obiskov se zelo razveseli. Največkrat jo obišče
vnuk Borut z družino.
Krajevna organizacija Rdečega križa Žužemberk ji je ob
visokem jubileju zaželela obilo zdravja ter veliko lepih in
srčnih dni.
Tekst: Jožica Perko in Alenka Sajovec
Foto: Jožica Perko

Tončka je kljub svojim osemdesetim letom živahna,
vesela, zadovoljna in zelo prijetna sogovornica. V tem
čudnem »koronskem«
času je članice Rdečega
križa nismo mogle obiskati v večjem številu,
zato sem jo s skromnim
darilom v imenu RK
obiskala sama in z njo
pokramljala ob kavici.
Zaželela sem ji še veliko
zdravih in srečnih let.
Bojana Vidmar

dolgo je vdova in sedaj ne more opravljati nobenih del.
Še vedno pa vsak teden prebere vso Družino ter vsak
dan sodeluje pri sveti maši po Radiu Ognjišče. Rada
bere tudi knjige. Tako sta sedaj branje in molitev njeni
vsakdanji opravili.
Člani ŽK Hinje smo jo obiskali, se z njo pogovorili in ji
zaželeli vse dobro v naslednjih letih. Na praznik so jo
obiskali tudi otroci z družinami, vnuki in pravnuki ter
se skupaj z njo veselili in obujali lepe spomine na prehojena leta.
Člani ŽK Hinje
Foto: Ciril Murn
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90 let Henrika Jarca
Henrik Jarc se je rodil 30. septembra 1931 očetu Henriku
in mami Amaliji. Oče je umrl na Rabu, ko je bilo Hinku,
tako so ga klicali, komaj enajst let. Bil je najstarejši od sedmih otrok, najmlajša je imela takrat le pol leta. Tako se
je končalo njegovo brezskrbno otroštvo. Mami je bil v kar
največjo pomoč. V šolo je hodil le tri leta. Po vojni to ni bilo
več mogoče.
Kot mlad fant se je izpopolnjeval doma. Naročen
je bil na takratni reviji
Mladi sadjar in Čebelar.
Čebelarjenje je bilo njegov
hobi, čebelnjak si je kar
sam naredil. Ker ni imel
dovolj časa za to delo, ga je
pozneje opustil, čebelnjak
pa mu je ostal za spomin.

90 let Stanislave Blatnik
Stanislava Blatnik iz Hinj, rojena Mrvar, je 6. avgusta
2021 praznovala devetdeseti rojstni dan.
Kot otrok je iz velike družine prišla iz Visejca živeti k tujim ljudem v Hinje. Ti so jo vzeli za svojo. Njena mladost
je bila težka, a je v veri in vztrajnosti vse prenašala z
veseljem in upanjem na boljše. V Hinjah se je leta 1958
poročila in z možem Francem preživela v zakonu 61
let. Rodili so se jima štirje otroci. Mož, ki je prav tako

90 let Terezije Novak
V soboto, 25. septembra, smo župan Jože Papež, direktor občinske uprave Tomaž Hrastar in predstavnica Rdečega križa Dvor Marija Legan v domu starejših
občanov v Gabrju obiskali
našo krajanko Cveto Novak.
Gospa Cveta, kot jo vsi kličejo, je ta dan praznovala
devetdeseti rojstni dan. Bila
nas je zelo vesela, saj nas ni
pričakovala. Tu je našla nov
dom, v katerem se dobro
počuti, in je hvaležna vsem,
ki skrbijo zanjo.

Ženo Marijo si je Henrik izbral kar v domači vasi in si
družino ustvaril leta 1960. Rodilo se jima je pet otrok. Ko
so se tudi razmere na vasi umirile, je sezidal nov hlev, tudi
že s pomočjo otrok. Pri vsem delu so vaščani pomagali
drug drugemu. Vzidati je bilo treba marsikateri kvader. Ob
pomoči vse družine je sezidal novo hišo.
Henrik je vedno pridno delal, počitka ni bilo nikoli, razen
ob nedeljah. Še sedaj, ko že zelo težko hodi, ker ga kolena
ne držijo več dobro, gre kljub temu vsak dan dvakrat v hlev,
kjer še kaj malega postori. Njegov naslednik je sin Andrej,
ki tudi lepo skrbi zanj in za dom (grunt). V veliko veselje mu
je štirinajst vnukov, posebno tudi devet pravnučkov, ob
njih se rad razveseli in jih pocrklja.
Ob visokem osebnem prazniku so Henrika obiskali predstavniki Rdečega križa Žužemberk s pooblaščenko Katarino
Gorenčič, Dušan Mikec iz Društva upokojencev in Marjetka
Rozman, predstavnica programa Starejši za starejše.
Tekst: Marija Jarc
Foto: Nastja Sajovec

dočakal devetdeset let,
je leta 2019 umrl. Zdaj
živi sama in si čas krajša z molitvijo, petjem
in harmoniko. Člani ŽK
Hinje so jo ob prazniku
obiskali in ji zaželeli še
veliko zdravih in zadovoljnih let.
Člani ŽK Hinje
Foto: Ciril Murn

od sedmih otrok. Ko se je poročila, sta z možem Mihom
naredila hišo na Dvoru. Kot skrbna gospodinja je skrbela za dom, moža in dva otroka. Na žalost jima je usoda
vzela osemnajstletnega sina. Ko je pri skoraj sedemdesetih letih ostala še brez moža, se je tudi iz zdravstvenih
razlogov preselila v dom v Gabrju. Čas si je krajšala z
ročnimi deli. Izvezla je ogromno prelepih prtičkov in tako
marsikoga razveselila.

Njeno življenje se je začelo
na Vinkovem Vrhu v kmečki
družini, kjer je bila najmlajša

Za njen praznik ji čestitamo in ji
želimo veliko zdravja in prijetno bivanje v domu. Če nam ne
bo spet ponagajal covid-19, jo
bomo predstavniki KORK Dvor
za novo leto spet obiskali.
Gospa Cveta, še enkrat vse
najboljše!
Marija Legan
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»Veliko sreče in lepih sanj,
naj Vam prinese božični dan
in Novo leto naj zaživi,
radostno polno
brez solza in skrbi.«

Srečno 2022!
BLATNIKOV HRAM

FS d.o.o.
Grajski trg 15
8360 Žužemberk
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www.fs-prevozi.si
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DELOVNI ČAS:
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041/630-070 Franc
041/653-690 Marko
MOŽNOST PRANJA AVTOBUSOV IN KAMIONOV.

VESELE PRAZNIKE IN

vSE LEPO V NOVEM LETU 2022
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Eventus za otroke brez staršev
Novomeško podjetje Eventus je
na začetku decembra trem otrokom iz okolice Dvora, ki so ostali
brez obeh staršev, podarilo pet
tisoč evrov. Ček je iz rok direktorja podjetja Eventus Srđana
Brkića prevzela sekretarka
Območnega združenja Rdečega
križa Novo mesto Barbara
Ozimek, ki vodi akcijo zbiranja
sredstev za omenjeno družino.
Vsako življenje piše svojo zgodbo. Nikoli
ne vemo, kako bo jutri in kako se bo končal
današnji dan. Najprej bolezen in potem še
kruta usoda, oboje je močno zaznamovalo
družino iz okolice Dvora, ki je pred tremi
leti ostala brez mamice, letos pa je tragično umrl še njihov oče. Mladoletni otroci,
stari devet, dvanajst in štirinajst let, so
ostali sami, saj stari starši niso več zmožni
poskrbeti zanje. V dogovoru s pristojnimi
službami bo rejništvo prevzela očetova sestra, ki je že prej pomagala družini, sedaj
pa se je z možem in svojim sinom preselila
na dom bratove družine. Gre za manjšo,
skromno kmetijo, kjer nikoli niso uživali
izobilja. Prav zato je prva skrb Rdečega
križa, ki vodi akcijo zbiranja sredstev za
družino, omogočiti šoloobveznim otrokom primerne bivalne razmere. Kot je ob
prevzemu čeka povedala sekretarka OZRK
Novo mesto Barbara Ozimek, namenska
akcija zbiranja denarja za otroke poteka že
od julija. V hiški, ki je bila mnogo let zaradi
pomanjkanja denarja slabo vzdrževana,
sedaj živi osem ljudi. »Da bi imeli otroci
boljše pogoje, smo najprej poskrbeli za
novo streho, zamenjali smo okna, sedaj
je na vrsti ureditev dveh novih sob v pritličju in kopalnice. Pozitivno ocenjujem
odziv ljudi na potrebe družine in pri tem
izpostavljam tamkajšnjo lokalno okolje,
kjer so takoj začeli zbirati sredstva, ter številne posameznike in nekatera podjetja, ki
prispevajo za ta namen. Veseli smo, da se
stvari počasi premikajo na bolje,« še pravi
Barbara Ozimek.

Sekretarka OZRK Novo mesto Barbara Ozimek, direktor podjetja
Eventus Srđan Brkić, namestnica direktorja Klavdija Urek Bobnar ter
lastnik in prokurist podjetja Vladimir Urek.

Ček ji je pred sedežem podjetja
Eventus izročil direktor Srđan
Brkić v prisotnosti namestnice
direktorja Klavdije Urek Bobnar
ter lastnika in prokurista podjetja Vladimirja Ureka. Kot je
povedal Brkić, Eventus kot
družbeno odgovorno podjetje v
lokalnem okolju, iz katerega izhaja, v okviru možnosti že vrsto
let prispeva posameznikom in
organizacijam v obliki donacij
in sponzorstev. Posebno radi
pomagajo z dobrimi dejanji, ko
vedo, da bo pomoč prišla v prave roke. »Ko gre za otroke, in to
brez staršev, se brez pomisleka
odločimo za pomoč, saj jim želimo vsaj delno omiliti stisko in
prispevati k lepšemu otroštvu,
za katero so bili v marsičem že
preveč prikrajšani. Z donacijo
jim želimo vsaj malo polepšati
stanovanjske razmere, izboljšati
kakovost življenja in jim pomagati na poti v boljši svet,« je ob
predaji čeka dejal lastnik podjetja Eventus Vladimir Urek.
Eventus spada med tri največja veleprodajna podjetja na
področju elektromateriala na
slovenskem tržišču. Njihova
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ponudba zajema širok program
za stanovanjske in poslovne
objekte ter industrijo. Večino
realizacije predstavlja oskrba izvajalcev elektroinštalacij, petino
ustvarijo z industrijo, preostalo
pa s trgovci in maloprodajo na
Povhovi ulici. Poleg novomeške enote imajo veleprodajna
skladišča še v Celju, Ljubljani in
Mariboru. Okrog sedem odstotkov celotnega prometa predstavlja izvoz v države Evropske
unije. Letos jim je kljub težkim
koronskim časom, ki je prizadel
mnogo poslovnih dejavnosti,
uspelo obdržati dobro prodajo
in jo še povečati. To je rezultat
dobrega razvoja, vlaganja v kadre in pridobivanja novih znanj,
saj se tehnologije, povezane z
elektromaterialom, v zadnjih
letih neprestano spreminjajo.
Eventus, ki bo prihodnje leto
obeležil tridesetletnico delovanja, ima okrog sedemdeset
zaposlenih. Njegov letni promet
znaša okrog 25 milijonov evrov,
letošnji prihodki pa bodo po pričakovanjih še dvajset odstotkov
višji.
Tekst: Srđan Brkić, direktor
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Obisk prvega od treh dobrih mož
Tudi letos je marsikatero osamljeno dušo osrečil dobri mož
sveti Miklavž.
V decembru smo skupaj z Rdečim križem
Novo mesto in članicami Krajevne organizacije RK Žužemberk razdelili darilca in
pokramljali s suhokranjskimi starostniki.
Vsi so bili zadovoljni in nasmejani ter presenečeni, da jih v teh dneh še sploh kdo
obišče. Našega obiska se je razveselila tudi
Slavka Legan, ki pri svojih šestinosemdesetih letih še opravlja delo na kmetiji in
obenem ne pozabi na prvega dobrega
moža. Gospa še speče parklje za svoje bližnje. Pohvalila se je, da jih je letos spekla

več kot trideset. A doda, da brez molitve ni obdarovanja.
Vsem krajanom želimo, da jih obišče
vsaj še eden od treh dobrih mož.

Tekst: Alenka Sajovec
Foto: Darinka Košiček in
Mojca Mirtič

S skupnimi močmi zložili drva
V sodelovanju z Občino
Žužemberk, Krajevno organizacijo Rdečega križa
Žužemberk in prostovoljci
iz Novega mesta smo 9.
septembra 2021 pomagali
starejši domačinki pri zlaganju drv. Gospa živi sama,
zato smo ji priskočili na pomoč v njeni stiski. Pred hišo
je imela kup sesekanih drv,
ki jih sama pri starosti 92 let
ni mogla zložiti. Na koncu
se nam je gospa zahvalila
za pomoč in nam zaželela
veliko zdravja.
Sajevec

Alkohol in naše zdravje
Alkohol je eden večjih dejavnikov tveganja za nastanek raznih
bolezni, saj njegovo pitje vpliva
na pojav več kot dvestotih bolezenskih stanj.

Še zlasti ranljiva skupina so
otroci in mladostniki. Podatki
kažejo, da je leta 2019 v povprečju vsak Slovenec spil 91 litrov
piva, 48 litrov vina in 3 litre
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žgane pijače. Skupno je registrirana poraba čistega alkohola v
letu 2019 na prebivalca znašala
skoraj enajst litrov, kar je liter
več kot leto prej, predvsem na
račun več popitega vina.

OBVESTILA
Poleg registrirane porabe je v Sloveniji
velika težava tudi obsežna neregistrirana poraba alkohola iz domače proizvodnje, ki po ocenah še za tretjino poviša
obseg porabe, kar nas uvršča v svetovni
in evropski vrh. Visoko smo tudi po
umrljivosti prebivalcev zaradi alkohola,
saj vsak dan v Sloveniji izključno zaradi
razlogov, povezanih s pitjem alkohola,
umreta vsaj dve osebi. Iz istega razloga
imamo vsak dan v povprečju deset novih
hospitalizacij.

nadzorovati, kar lahko vzbuja
občutke strahu, jeze, nemoči
in žalosti ter povzroča stres. V
takih trenutkih iščemo načine,
kako bi se tega počutja znebili,
marsikdo pa pomisli na alkohol
ali tudi poseže po njem v upanju, da bodo ti občutki izginili.
Vendar pitje alkohola ni rešitev,
saj zmanjšuje odpornost, razdira odnose in še poveča osebno
stisko.

Varnega pitja alkohola ni. Novejše raziskave namreč kažejo, da z vsakim popitim kozarcem alkoholne pijače tvegamo
škodljive posledice, zato se svetuje nič ali
čim manj alkohola.

Kaj pa lahko naredimo zase?

V času epidemije covida-19 se je tveganje
za čezmerno pitje alkohola še povečalo.
To je za marsikoga čas negotovosti in
čas, ko se zavemo, da vsega ne moremo

Opremimo se s ključnimi informacijami o trenutni situaciji,
skrbimo za zdrav življenjski
slog in s tem za svoje zdravje.
Naučimo se kakšne nove stvari,
obudimo hobi iz preteklosti,
spoznajmo tehnike dihanja ali
se naučimo drugih, različnih

tehnik sproščanja. O svoji stiski
se pogovarjajmo z ljudmi, ki so
nam blizu, splet in telefon nam
omogočata, da še vedno ohranjamo socialne stike. Če je stiska
prehuda in se znajdemo v situaciji, ko ne vemo, kako naprej, so
nam na voljo tudi razne oblike
psihološke podpore. Posvetimo
se tudi bližnjim. Vprašajmo jih,
kako so. Podprimo jih in jih
informirajmo, kje je podpora
še na voljo. Skrb za drugega je
tudi skrb zase. Zavedajmo se,
da lahko za svoje zdravje vedno
največ naredimo sami.
Doroteja Kuhar, dr. med.,
specialistka javnega zdravja,
NIJZ OE Novo mesto
Vir: www.nijz.si

Ne zaupajte neznancem na spletu
in v aplikacijah
Spletne prevare so pestre
in raznovrstne. Vedno več
je primerov, ko preko spleta
ali različnih mobilnih aplikacij potrošnike nagovarjajo
neznanci in se izdajajo na
primer za predstavnike banke. Bodite izredno previdni,
saj lahko izgubite veliko
denarja!
Prevaranti imajo različne pristope,
skupno pa jim je to, da skušajo pridobiti zaupanje žrtve. Ne glede na to, ali
se izdajajo za predstavnike podjetja
(plačilne ali pogovorne aplikacije,
banke ipd.) ali pa skušajo, tako kot
pri klasičnih spletnih prevarah, navezati oseben, včasih tudi romantičen odnos, so si njihove taktike
podobne. Pomembno je vedeti, da
banke in drugi ponudniki plačilnih in
drugih spletnih storitev od vas nikoli
ne zahtevajo pošiljanja občutljivih

podatkov po telefonu ali elektronski pošti, opozarja Zveza potrošnikov Slovenije. Poudarja pa
tudi, da nikoli nikomur ne posredujte uporabniških imen, gesel,
podatkov o plačilnih karticah in
podobno. Ne le, da bi s tem podatke posredovali prevarantom,
prestreže jih lahko tudi kdo drugi, ki je vdrl v vašo spletno pošto
in ima dostop do njene vsebine.
Ali je kdo vdrl v vaš elektronski
poštni nabiralnik, lahko preverite na spletnem mestu Have i
been pwned?. Lahko se zgodi, da
boste neprijetno presenečeni.
Nepoznanim osebam nikoli ne
dovolite vstopa v svoj računalnik. Tudi če se oseba izdaja za
predstavnika podjetja, katerega
storitve uporabljate, ji nikoli ne
dovolite vstopa v vaš računalnik
prek programov za oddaljeni
dostop (na primer TeamViewer).
Dostop preko teh orodij dovolite
le ljudem, ki jih poznate, in strokovnemu osebju, ki na vašem

57

delovnem mestu skrbi za tehnično področje in vam mora na daljavo kaj urediti na računalniku.
Nikomur drugemu!
Če pa že komu dostop
dovolite, v času, ko je »v vašem
računalniku«, nikar ne vstopajte
v spletno banko, saj s tem
omogočite dostop do vseh vaših
sredstev. Še močnejši alarm naj
se vam prižge, če vam ta oseba
zatemni računalniški ekran, da
ne vidite, kaj se v napravi dogaja. Pozorni bodite tudi na lažno
elektronsko pošto, kjer vas
preko povezave v sporočilu goljufi pripeljejo na lažno spletno
mesto, ki je lahko zelo podobno
pravemu – lahko se razlikuje le
po URL naslovu, zato ga vedno
preverite, preden se kamorkoli
vpišete.
Več informacij o spletnih prevarah najdete na spletni strani
Varni na internetu.
Jasmina Bevc Bahar, ZPS
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Policija svetuje
Na območju Občine Žužemberk je
Policijska postaja Dolenjske Toplice od 1.
septembra do 29. novembra letos obravnavala dvajset kaznivih dejanj: osem
tatvin, dve poškodovanji tujih stvari, tri
velike tatvine (vlome), dve izsiljevanji ter
po eno grožnjo, kršitev nedotakljivosti
stanovanja, lahko telesno poškodbo,
napad na informacijski sistem in zlorabo
znamenj za klic na pomoč.
Kazniva dejanja tatvine in velike tatvine so
bila storjena v naseljih Žužemberk, Žvirče,
Lašče, Dvor, Zalisec, Mali Lipovec, Drašča
vas, Klečet, Boršt pri Dvoru. Odtujeni so bili
traktorski deli, motorne žage, akumulatorji iz
prenosnih semaforjev, denar, drva za kurjavo,
osebni avtomobil, seno v balah, mobilni telefon in zlat nakit.
Po pričakovanjih so, kot vsako leto, v jesenskih
mesecih in času novoletnih praznikov v porastu kazniva dejanja tatvin in velikih tatvin
(vlomov) v stanovanjske objekte. Storilci si
najraje izbirajo stanovanjske objekte, ki so na
koncu ali začetku naselja, objekte na samem,
predvsem pa objekte, tudi sredi naselja, ki
dajejo očitne znake, da doma ni nikogar (poln
nabiralnik, tema v hiši, pred njo nobenega
vozila). Da bi karseda zmanjšali tveganje, da
v času vaše odsotnosti kdo vlomi v vaš dom
ter vam odtuji denar in vrednejše predmete,
predvsem zlat nakit, vam policisti ponovno
svetujemo:
Ko se odpravite od doma, predvsem v popoldanskih in večernih urah, pustite prižgan televizor, v drugem prostoru ali nadstropju pa luč.
Če imate več vozil, naj bo eno parkirano pred
hišo.
Poskrbite, da bo poštni nabiralnik vedno
prazen.
Na zunanji strani hiše namestite luč s senzorjem gibanja (na takšni višini, da je storilec
ne more doseči in razbiti) ali pa imejte okolico
doma vedno razsvetljeno. Storilci se namreč
takšnih hiš običajno ne lotijo.
Namestite alarmni sistem (zelo učinkovit
je alarm, ki tako močno piska, da »zbudi vso
vas«), seveda pa ga ne pozabite vključiti, ko
zapuščate dom.

Namestite video nadzorni sistem
(kvalitetne kamere so danes cenovno že zelo dostopne in si jih lahko
vsakdo privošči).
Nikoli ob odhodu od doma ne
puščajte oken ali balkonskih vrat
odprtih »na kip«, ker s tem storilcu
zelo olajšate vstop v svoj dom.

Vir fotografije: internet

Prosite sosede, naj v času vaše odsotnosti popazijo tudi na vaš dom,
sploh takrat, ko ste odsotni več dni.
Ob večdnevni odsotnosti prosite
sosede, naj svoje vozilo parkirajo
na vašem dvorišču in praznijo vaš
poštni nabiralnik.
Sosedom, sorodnikom ali prijateljem, ki jim res zaupate, pustite
ključe svojega doma, in jih prosite,
naj v vašem domu ob večerih prižgejo televizor in še kakšno luč.
Nikoli, res nikoli ne puščajte ključev svojega doma pod predpražnikom, na okenski polici, v cvetličnem lončku in podobnih mestih.
Verjemite, storilec jih bo našel kot
že mnogokrat in jih po storjenem
kaznivem dejanju tudi vrnil, vi pa
boste šele po nekaj dneh ugotovili, da ste imeli nepovabljenega
gosta, ki je brskal po vaših osebnih
stvareh.
Bolj ko boste storilcu otežili
delo, manj verjetno je, da se bo
lotil vašega doma oziroma vaših
dragocenosti.
Spoštovani bralci in bralke, nikar
se ne tolažite z mislijo, »saj meni
nima kaj ukrasti«, ker storilec
tega ne ve. To bo ugotovil šele, ko
bo v vaš dom vlomil, ga pregledal,
prebrskal vaše osebne stvari in
verjetno tudi razmetal vsebino predalov in omar. Če že ne bo ničesar
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odnesel, bo pa povzročil škodo na
objektu. Občutek, da je bil nekdo
v vašem domu in pregledoval vaše
osebne stvari, ni prijeten. Zato
poskrbite za varnost svojega premoženja, kolikor se le da, tudi z
upoštevanjem gornjih nasvetov.
Naj bo praznični december čim
prijetnejši, seveda ob upoštevanju
varnostnih ukrepov in tudi vladnih
ukrepov za preprečevanje širjenja
koronavirusa. Za svojo varnost,
za varnost svojega premoženja in
tudi za svoje zdravje lahko namreč
največ naredimo prav sami. Imejte
toliko radi sebe in druge, da se s
koronavirusom ne boste okužili in
ga ne boste širili, ter ne dovolite,
da vam in vašim najbližjim tatovi,
vlomilci in koronavirus pokvarijo
praznično ozračje.
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 nemudoma obvestite PP Dolenjske
Toplice na tel. št. 07 384 38 90,
na elektronski naslov pp_dolenjske_toplice.punm@policija.si ali
na številko 113.
Če pa želite, da se vodja policijskega
okoliša oglasi pri vas doma, ker ste
postali žrtev kaznivega dejanja,
potrebujete pomoč ali nasvet
policije, imate konkretne varnostne probleme na območju vaše
lokalne skupnosti, želite predlagati
ukrepe ali dejavnosti za izboljšanje
varnosti v vašem okolju ali ker želite neformalen pogovor, lahko pišete na elektronski naslov edvard.
kramar@policija.si ali se oglasite v
policijski pisarni.
Edvard Kramar
Vodja policijskega okoliša

ZAHVALE

Kogar imaš rad, nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je.

Ni te več na vrtu ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši.
Če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

Zahvala

Zahvala

V 88. letu nas je zapustil naš dragi ata, dedek in pradedek,
tast, brat in stric

Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je v 87. letu starosti
nepričakovano zapustila naša draga mama in stara mama

Helena Blatnik

Jože Rus

s Prevol

iz Žvirč 30, Hinje.

Ob nenadni in boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem
sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem, ki ste v
dneh slovesa sočustvovali z nami, hvala vsem za besede
tolažbe, za podarjene sveče in cvetje ter darovane svete
maše. Zahvaljujemo se župniku Cirilu Murnu in pogrebnemu zavodu Novak z Rebri za lepo opravljen poslovilni
obred. Hvala moškemu pevskemu zboru Prijatelj za zapete
žalostinke in hvala vsem, ki ste mamo Lenčko pospremili na
njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

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

Vsi njeni

Vsi njegovi

Ni besed več tvojih,
ni več stiska tvojih rok,
ostal le nate nam spomin je,
ki kaže nam življenja pot.

Iz take smo snovi kot sanje.

Zahvala

Zahvala

V 95. letu nas je zapustila naša draga mama, babica in
prababica

V 75. letu starosti se je od nas poslovila draga mama

Terezija Pucelj

Zmaga Viktorija Štupar

Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji
poti, darovali sveče in za svete maše ter nam izrekli sožalje.
Posebej hvala duhovnikom za lepo opravljen obred ter pevcem in Pogrebni službi Novak iz Žužemberka.
Vsem še enkrat iskrena hvala.

Iskrena hvala vsem, ki ste v njenih zadnjih dneh pomagali
skrbeti zanjo, in vsem, ki ste se od nje poslovili in jo pospremili na zadnji poti.

Vsi njeni

Vsi njeni

iz Prapreč

iz Žužemberka, Breg 33.

V naših srcih in spominu bo ostala za vedno.
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Resnično človekovo bogastvo je
vse, kar je dobrega naredil na
tem svetu.
(Mohamed)

Zahvala
Na pokopališču v Velikem Lipju smo se 16. novembra poslovili od naše drage mame, babice, prababice in tete

ZAHVALA

Marije Škufca
iz Malega Lipja 5.

V 61. letu nas je zapustil

Z žalostjo v srcu se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam
v hudih trenutkih stali ob strani, nam izrekli sožalje, poslali
sožalnice, darovali cvetje, sveče in svete maše. Še posebno
se zahvaljujemo sorodnikom, znancem in sokrajanom.
Zahvaljujemo se župniku za opravljeni obred, sveto mašo in
poslovilne besede, zahvaljujemo se pogrebni službi Novak
in vsem, ki ste Marijo Škufca pospremili na zadnji poti.

Roman Gačnik

iz Žužemberk, rojen v Podgori v Dobrempolju
Ob nenadni in boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo
vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, družini
Lavrič, sodelavcem in njegovim učencem ter vsem
tistim, ki ste ga v mislih in dejanjih pospremili na
njegovi zadnji poti. Hvala za vse darove, podarjeno
cvetje in sveče ter izrečeno sožalje. Iskrena hvala
Godbi Dobrepolje za vso pomoč naši družini in
za zadnje glasbeno slovo. Zahvaljujemo se pevcem
zbora Rafko Fabiani, ki ste ga pospremili s pesmijo, Janezu Doltarju in skupini Dežur, trobentaču
Gorazdu Vidicu in vsem njegovim glasbenim prijateljem, ki ste ga poznali in sočustvovali z nami v
teh težkih trenutkih slovesa. Najlepša hvala župniku Škulju iz Dobrepolja za lepe besede slovesa in
lepo opravljen obred, ravno tako zahvala župniku
Francu Vidmarju iz Žužemberka. Za vso pomoč se
zahvaljujemo gasilcem in gasilkam, društvu kmečkih žena, krajevni organizaciji Rdečega križa, turističnemu društvu in vsem tistim, ki ste ga spremljali
na njegovi zadnji poti. Hvala tudi govornikom za
tople besede slovesa in pogrebni službi Novak iz
Žužemberka za lepo opravljen pogrebni obred.

Vsi njeni

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

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

Hvala vsem, ki ste se mu poklonili in ga boste ohranili v lepem spominu.

KONCESIONAR
V OBČINI ŽUŽEMBERK

Žalujoči vsi njegovi, ki smo ga imeli radi
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OBVESTILA

KUPIM GOZD

 gozd.natura@gmail.com
 051 618 379

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

FOTO
&
VIDEO STORITVE

7/ 30 87 290

ad d.o.o.

ic.si

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

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

SUHOKRANJSKE

Poznate
svoj kraj?

OBČINA ŽUŽEMBERK

POTI

december 2021

Morda veste, kje je posneta ta fotograﬁja?
Če poznate odgovor nam ga posredujte najkasneje do 5. 2. 2022 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«.

Fotograﬁja v 83. št. Suhokranjskih poti je bila posneta
pod Planim nad Ajdovcem. Prejeli smo 15 odgovorov
izmed katerih smo izžrebali tri: Dušanka Malovrh, Mali
Lipovec 12, 8361 Dvor; Simona Iskra, Dolnji Ajdovec
6, 8361 Dvor in Jože Unetič, Boršt pri Dvoru 16, 8361
Dvor. Iskrene čestitke nagrajencem.

CENIK OGLAŠEVANJA
V SUHOKRANSKIH POTEH

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

Blagoslovljene

NA DRUGI ALI PREDZADNJI STRANI

božične praznike
ter vse dobro v
prihajajočem
letu, vam želi
uredniški odbor
Suhokranjskih
poti.

NA NOTRANJIH STRANEH

1/2
1/4
1/8

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

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

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

1/1

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

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

n Uredništvo
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NAGRADNA IGRA
Na uredništvo smo prejeli 22 rešitev križanke, izmed katerih smo izžrebali 5 nagrajencev: Rafael Pečjak, Ježica 12, 1000 Ljubljana; Lidija Huber,
G. Slaveči 82, 9263 Kuzma; Mojca Borštnar, Dvor 90, 8361 Dvor; Marija
Gregorič, Polje 16/a, 6310 Izola; Beno Červenka, Šentrupert 117, 8232
Šentrupert. Iskrene čestitke vsem.

Božično-novoletna nagradna

križanka s
kolinami
Sedlo brez Nemški
vokalov
politik

Naselje v
Srbiji

Taj
__

Nizozemska

Kis

Veznik

Kisik

Tančica

Avari

Ruska
reka

21. črka
abecede
Gaza
brez a

James
Rebeka
Novak

Liter

13. črka
abecede

Prepov.
uvoza
Ita brez T

Razkroj rd.
krvničk

Dom. žival
Univerz.
mesto v
Italiji

Števnik

Zajec

Benetke

V redu

Vesoljček
25. črka

Predelava
sadja
Posoda za

Vrač
Zveza
letalskih
družb

Irt

20. črka

Čas brez
vokalov

Mize v
rodilniku
Vrag

Zimbav,
politik

Pražival
Polh brez l

Plesen
na trti
Premer
kroga

Amper

D(e)Č(e)K
Osebni
zaimek
1. črka

po
Testament Naloga
hrvaško

John
Kennedy
Žveplo

Grška črka
Junaška
pesnitev

Kalij

Hrib nad
Beogradom

Nem. pis.

Osebni
zaimek

Nekdanji
organ v SZ

Zadnji
obrok jedi

Barij
3.vokal

Avtošola

Solata
moškega
spola
Centralni
komite
Študenti
arhit. v
Žužemb.

Grški kipar

Ime vasi
Pokrajina v
Belgiji

Poživilo
Časovna
enota

Samo
glasnik
On po
nemško

Guganje

vino

Ozemlje
pod
emirjem
Hrvaški
pevec
19. črka

Zadnji
1. vokal
Priloga
mesu z
žara

Nadležna
žuželka
Obžalovanje
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Termin

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).

Sestavila:
Magda Kastelic Hočevar

Rešitve križanke iz 84. številke pošljite najkasneje do 5.02.2022 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«.

