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Županova beseda
Spoštovane občanke in občani,
lepo pozdravljeni!
Po dveh letih negotovosti in intenzivnega
soočanja s covid razmerami lahko končno
zaživimo nekoliko svobodneje. Samo želimo si lahko, da smo uspešno prestali preizkušnjo, ki nas je vse skupaj, brez izjeme,
močno zaznamovala. Navajeni življenja v
svobodi in brez omejitev, smo se le težko
sprijaznili z novimi dejstvi, vendar pa si moramo priznati, da smo skupaj zmogli preiti
tudi to preizkušnjo. Vsem se zahvaljujem za
vsak prispevek, ki je bil usmerjen v obvladovanje razmer in katerega cilj je bila čimprejšnja vrnitev v čas pred epidemijo.
Kljub nekoliko drugačnemu delu me najbolj veseli, da tempo investicij, ki smo si jih
zadali, ni upadel. Vesel sem uspešnega zaključka prenove ceste v Srednjem Lipovcu.
Prenovljenih je bilo sto metrov, postavljen
je bil oporni zid, dolg sedemdeset in visok
tri metre. Cesta je bila v obnovljenem delu
v zelo slabem stanju, saj se je pogrezala
in ni več zagotavljala varne uporabe. Prav
tako me veseli, da imajo prebivalci Dolnjega
Križa prenovljenih šeststo petdeset metrov
ceste in prav toliko javne razsvetljave ter
novo avtobusno čakalnico za otroke in dva
ekološka otoka. Zavzetost in vnema ljudi
dokazujeta, da se da ogromno narediti in da
noben trud ni zaman. Vsem, ki ste v omenjenih projektih odstopili svoja zemljišča oziroma dovolili poseg, se iskreno zahvaljujem
za velik prispevek naši občinski skupnosti
in dani zgled. Tudi prenova prostorov v
Zdravstveni postaji Žužemberk, ki leta 2007
niso bili obnovljeni, kaže, da ima občina
posluh za drugačno delo. Zaradi spremenjenih razmerij pri zagotavljanju zdravstvenih
storitev med Zdravstvenim domom Novo
mesto in koncesionarko, Družinsko medicino Žagar, je bila najbolj smotrna zamenjava
prostorov med izvajalcema, pri čemer pa je
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bilo treba zagotoviti enakovredne delovne pogoje.
Potekajo pa že novi projekti
letošnjega leta. Upamo, da jih
bomo kljub negotovim razmeram na trgu uspešno realizirali.
Prvi letošnji pridobitvi bosta
cesti Jama–Stavča vas in Dvor–
Vinkov vrh. Oba projekta se
bomo potrudili izpeljati čim prej,
saj se zavedamo neugodnih obvozov, ki podaljšujejo pot. Tudi
križišče na Žvirčah je letos predvideno za rekonstrukcijo, ki pa
bo potekala skupaj z Direkcijo za
ceste, saj gre za državno cesto.
Trenutno vlagamo veliko časa v
pridobivanje sredstev za vodovodno in komunalno infrastrukturo v občini. Po dokončanem
primarnem vodovodnem sistemu
je treba vodo pripeljati še do
porabnikov. Ker sekundarni vodi
niso bili predmet prvotne investicije, jih bo treba zgraditi posebej
in postopno. Vsekakor bomo
poskrbeli, da bo voda dostopna
vsem, žal pa se to ne more zgoditi
v hipu, temveč je potreben čas.
Prav posebno zadovoljstvo
moram izraziti nad sodelovanjem s Telekomom Slovenije.
Na Prevolah je že postavil plato
za postavitev oddajnika, ki bo
na širšem območju zagotavljal

signal za uporabo mobilne
telefonije. Ko sem po nastopu
županske funkcije navezal
stik za vzpostavitev pokritosti
s signalom, so zadeve začele
zelo hitro potekati. Za to, da
bo oddajnik že v kratkem stal,
je bilo treba urediti vso dokumentacijo, pridobiti služnosti
in zgraditi dostop. Lastniki, ki
jih zadeva ta velika pridobitev,
so pokazali veliko razumevanja
in zares nesebično sodelovali v
projektu. Za vse se jim iskreno
zahvaljujem, saj so omogočili,
da bo odslej tudi v teh krajih
življenje teklo drugače kakor
doslej. Dosegljivost je danes velika dobrina, v primeru stiske pa
je še toliko pomembnejša.
V decembrski izdaji Suhokranj–
skih poti sem ob sklepu svoje
besede zapisal, da bo leto, ki je
pred nami, gotovo imelo svoje
posebnosti, s katerimi se bomo
morali soočati. Žal smo se ponovno znašli v negotovosti, ki jo
na svetovni ravni sejeta nemir in
sovraštvo. Sam kot človek težko kaj naredim, ko gre za tako
velike razsežnosti, vsekakor pa
bom sam pri sebi gojil mir in si
zanj tudi prizadeval predvsem v
svojem krogu.
V tem duhu vam želim mirne,
vesele in blagoslovljene velikonočne praznike ter obilo lepega
in navdihujočega razpoloženja
v prihajajočih spomladanskih
dneh.
Ostanimo zdravi in lep pozdrav
vsem skupaj!
Vaš župan Jože Papež

Suhokranjske poti so javno glasilo, ki jih izdaja Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, e naslov: suhokranjske.poti@gmail.com. TRR 01393-0100015568. Medij Suhokranjske poti je vpisan v razvid medijev Ministrstva
za kulturo RS pod številko 14 (odločba 006-120/01). Odgovorna urednica: Vesna Može. Uredniški odbor: Irena Blatnik,
Jadranka Meglen, Maša Koler, Tamara Plot in Tjaša Primc. Lektorica: Mojca Dobnikar. Oblikovanje, grafična priprava
in tisk: ART32 d.o.o., Novo mesto. Naklada 1900 izvodov. Uredništvo suhokranjskih poti si v skladu z uredniško politiko, zasnovo časopisa in prostorskimi možnostmi pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja ali
delnega objavljanja nenaročenih prispevkov.
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Nove pridobitve v občini
Lepo je, ko vidiš, da se kraj razvija, da se vlaga v njegovo infrastrukturo, za dobro in
blagor ljudi. Na začetku letošnjega leta smo se lahko razveselili dveh končanih investicij
v cestno infrastrukturo in prenove prostorov Zdravstvene postaje Žužemberk. Dela na
vseh treh projektih so potekala v novembru in decembru preteklega leta.
V petek, 14. februarja, je bila uradno
predana v uporabo cesta skozi Dolnji
Križ. Zadovoljstvo, da je projekt uspešno
zaključen, je izrazil župan Jože Papež,
ki je v nagovoru povzel nekaj bistvenih
podatkov. Na javnem razpisu je bila za
izvedbo del izbrana družba Eltim, ki je
za namen rekonstrukcije cestišča izvedla
naslednja dela: za izgradnjo 650 metrov
ceste so izkopali 2.000 kubičnih metrov
materiala, položili so električno napeljavo za javno razsvetljavo v dolžini 650 m,
za pripravo tampona na cestišču je družba Eltim podarila 1.500 kubičnih metrov

tampona in 550 metrov filca.
Za piko na i pa je bilo za asfaltiranje cestišča porabljenih še
2.300 kvadratnih metrov asfalta. Skupna vrednost projekta, v
katerega sta bili vključeni tudi
izgradnja nove avtobusne čakalnice za otroke in postavitev
dveh ekoloških otokov, je stala
občinski proračun 79.500 evrov
(brez DDV).
Župan je poudaril, da so imeli
veliko vlogo pri investiciji tudi
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vaščani, ki so bili ves čas dejavni,
hkrati pa potrpežljivi, saj je
gradnja potekala pred vrati njihovih domov.
Spodbudne besede in voljo za
pomoč pri projektih je izrazila
tudi gostja Anja Bah Žibert.
Prireditev so kulturno obogatili vaški otroci, zahvalni govor
vaščanov je prebrala Sabina
Žabkar, župnik Sašo Kovač pa je
cesto blagoslovil.
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Za podporo cestišča, ki se je pogrezalo,
je izvajalec, izbran na javnem razpisu,

družba Eltim, zgradil tri metre visok oporni zid, dolg sedemdeset
metrov, postavil javno razsvetljavo v dolžini tristo metrov,
izvedel umik tristo metrov nizkonapetostnega omrežja in položil
sto metrov asfalta. Komunalna
Novo mesto pa je izvedla gradbena dela za sekundarni vod in

montažo voda. Gradbena in montažna dela za sekundarni vod v
izvedbi Komunale Novo mesto so
znašala 55.500 evrov (brez DDV),
cena rekonstrukcije ceste, ki jo
je izvedla družba Eltim, pa je bila
79.600 evrov (brez DDV). Cesta je
bila z uradno otvoritvijo predana
v uporabo 21. januarja letos.

V sredo, 9. marca, je župan Jože Papež z
direktorico Zdravstvenega doma Novo
mesto Alenko Simonič in Darkom Perkom,
direktorjem družbe Eltim, ki je opravila
izvedbena dela, slovesno odprl prenovljeno ambulanto Zdravstvene postaje
Žužemberk. Večji del investicije, vredne
59.000 evrov, je pokrila občina Žužemberk.

Dela so obsegala menjavo napeljav, polaganje novih estrihov,
namestili so strope armstrong in
še kaj. V prenovljenih prostorih
sedaj dela osebje Zdravstvenega
doma Novo mesto, medtem
ko se je zasebna družinska ambulanta preselila v sosednje,

večje prostore, kjer je sedaj nastanjena njihova celotna ekipa.
Vsi zdravstveni timi ponovno
nemoteno delujejo.

Po uspešno izvedeni rekonstrukciji ceste
od križišča v Srednjem Lipovcu do Podlipe
je na vrsto prišla tudi adaptacija ovinka v
Srednjem Lipovcu. Ozko cestišče, ki se je
na spodnji strani pogrezalo, je bilo izredno
nevarno, s prenovo pa je bil ovinek razširjen in je tako postal preglednejši.
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Vesna Može
Foto: Vesna Može in Jadranka
Meglen
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Obvestilo

Javni
razpis
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Občina Žužemberk, Grajski trg 33,
8360 Žužemberk, objavlja začetek
postopka javnega razpisa za športna,
kulturna, kmetijska, upokojenska,
turistična, invalidska in humanitarna
ter druga društva v Občini Žužemberk
v letu 2022. Razpis bo odprt od 20.
4. 2022 do 20. 5. 2022. Razpisna dokumentacija bo na voljo na sedežu
občine in21.na
spletni straniPetek,
Občine
Ponedeljek,
3. 2022
25. 3. 2022
8.00
Mirna
Peč
8.00 Klevevž
Žužemberk, www.zuzemberk.si.

ec
ec

Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk,
objavlja »Javni razpis za dodelitev finančnih
OBČINA ŽUŽEMBERK
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini
Žužemberk v letu 2022«.
Besedilo javnega razpisa bo objavljeno na spletni strani www.
zuzemberk.si in na oglasni deski občine.
Vlogo lahko dobite v sprejemni pisarni Občine Žužemberk ali
na spletni strani www.zuzemberk.si od 1. 4. 2022 do 20. 4. 2022.
Predmet razpisa:
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
Četrtek, 31. 3. 2022
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Kako mlade zadržati
v domačem kraju
Občina Žužemberk je partner v
projektu STEDnet (Small Towns
European Debates Network),
ki ga vodi pobratena občina
Pregrada iz sosednje Hrvaške.
Cilj projekta je ustvariti mrežo
malih, pametnih, zelenih in inovativnih mest. V projektu poleg
Slovenije (Občina Žužemberk
in CIK Trebnje) in Hrvaške sodelujejo še partnerji iz Francije,
Bosne in Hercegovine, Estonije
in Latvije.
Lani so aktivnosti v okviru projekta potekale v Žužemberku, letos pa v Franciji.
Tokratna tematika so želje in potrebe mladih, da ostanejo v domačem kraju oziroma
občini. Za ta namen smo v občini izvedli anketo, rezultate pa sva z Vladom Kostevcem
na osrednjem dogodku predstavila tudi
drugim partnerjem projekta.
V anketi je sodelovalo dvainpetdeset oseb,
med katerimi je bilo največ zaposlenih, starih do petintrideset let. Enainosemdeset odstotkov anketiranih živi v svojem domačem
kraju, trinajst odstotkov jih stalno živi zunaj
domačega kraja, preostali pa se nameravajo
ali odseliti ali priseliti nazaj. Več kot polovica
anketiranih (54 %) je včlanjenih v katero od
lokalnih organizacij oziroma društev.
Najpogostejša oblika preživljanja prostega
časa je druženje s prijatelji (48 %), veliko pa
jih prosti čas preživlja kar doma (44 %). Le
nekaj se jih udeležuje lokalnih dogodkov ali
drugih aktivnosti, kar je gotovo posledica
»koronskih časov«.
Anketirane smo povprašali o pomembnosti
načrtnega obravnavanja področja mladine
oziroma zavzemanja lokalne skupnosti za
potrebe mladih, o pomembnosti participacije mladih pri razvoju kraja/občine in o pomembnosti organiziranja mladih (mladinski
klubi, društva, krajevne skupnosti). Vprašali
smo jih o pomembnosti dostopnosti

informacij, o zaposlovanju in
izobraževanju v domačem kraju.
Zanimalo nas je, kako pomembni
sta stanovanjska politika (stanovanja, možnost gradnje) in mobilnost (urejene ceste, javni prevoz, lasten avtomobil). Našteta
področja so bila večinoma označena kot pomembna in zelo pomembna za zadrževanje mladih
v domačem kraju. Med njimi so
še posebno izstopale potrebe po
delovnih mestih, stanovanjih in
izobraževanju.
Drugi del ankete je vseboval
vprašanja s prostimi odgovori.
Anketirane smo spraševali o potrebah in odgovornih za kakovost
bivanja v domačem kraju/občini.
Podani so bili številni konstruktivni odgovori, ki bodo tudi zunaj
projekta STEDnet odlične smernice za oblikovanje mladim prijazne
občine. Anketirani od lokalne
skupnosti pričakujejo boljše stanovanjske pogoje, prostore za rekreacijo ter več zabavnih dogodkov in prostočasnih aktivnosti.
Menijo, da bi tudi mladi morali bolje sodelovati z lokalno skupnostjo
in se boriti za svoje pravice ter se
med seboj povezovati, s čimer bi
ustvarili prijaznejše okolje. Želijo
si, da bi jim starejši bolj zaupali,
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jim prepustili odgovornosti, jih
razumeli in ne obremenjevali s
preteklostjo ter jih spodbujali pri
delovanju v kraju.
Med razlogi za odselitev iz domačega kraja je največkrat omenjena ljubezen (46 %), sledita pa
pomanjkanje delovnih mest (25
%) in pomanjkanje stanovanj.
Narava in mir je tisto, kar je anketiranim v domačem kraju najbolj všeč, zelo pomembni pa so
tudi dobri sosedski in prijateljski
odnosi. Na kakovost bivanja v
domačem kraju najbolj vplivajo
prijatelji (29 %) in vsak posameznik (27 %), sledijo državna politika, lokalna skupnost in sosedje.
Velika večina anketiranih (94 %)
ima svoj kraj rada.
Občina Žužemberk je bila po statističnih podatkih v letu 2020 ena
izmed redkih občin, iz katerih se
ni nihče izselil. Podatek je zelo
spodbuden in veseli me, da mladi
ostajajo v domačem kraju. Anketa
je potrdila in razkrila nekatere
šibkosti, ki jih bomo po najboljših
močeh poskušali reševati skupaj,
za najpomembnejše, torej za sosedske in prijateljske odnose, pa
mora poskrbeti vsak sam.
Rok Zupančič

IZ NAŠE OBČINE

Občinski informacijski sistem
Smo v obdobju, ko se na vsakem
koraku srečujemo z digitalizacijo raznih poslovnih procesov.
Digitalizacija je sicer širok pojem,
a v prvi vrsti pomeni avtomatizacijo operacij, ki jih sedaj ročno
izvaja človek, ter avtomatiziran
prenos informacij v elektronski
obliki. Sem spada tudi digitalno
poslovanje, kar pomeni, da
strankam ali uporabnikom ponudimo celovito storitev preko
spleta – ne glede na uro ali kraj,
kjer se nahajajo.
Tudi v občinski upravi naše občine se z
majhnimi, a vztrajnimi koraki pomikamo
s časom naprej. Nekateri procesi že vrsto
let popolnoma enakovredno potekajo
po elektronskih poteh. V zadnjih mesecih pa smo z lastnimi viri razvili spletno
aplikacijo, ki bo digitalizirala še nekaj
poslovnih procesov. Imenuje se Občinski
informacijski sistem (OIS, https://ois.zuzemberk.si). Sestavljajo jo različni moduli
in se dnevno nadgrajuje ter posodablja.
Aplikacija trenutno omogoča: anonimno
oddajo vtisa (pohvale in graje o delovanje
občine), rezervacijo in vodenje rezervacij
prostorov v lasti občine, pregled in napovedovanje javnih dogodkov, naročanje na
elektronsko obveščanje (obvestila, novice,
dogodki) ter naročanje in avtomatizirano
vodenje brezplačnih prevozov (modul
bo aktiven po nakupu novega vozila in

razširitvi baze voznikov prostovoljcev). V prihodnje načrtujemo
izdelavo tudi drugih modulov, ki
bodo pripomogli k učinkovitejšemu poslovanju tako znotraj
občine kot tudi z občani.
S spletno aplikacijo OIS lahko v
udobju domačega naslonjača in z
nekaj kliki uredite stvari, za katere
je bil prej potreben obisk občine.
Vabimo vas, da se prijavite na elektronski »obvestilnik« in tako prvi
izveste vse, kar se pomembnega
dogaja v občini. Organizatorje vabimo, da svoje dogodke vpišete v
koledar, s čimer boste lažje privabili širšo množico obiskovalcev.
Uporabnike občinskih prostorov
prosimo, da uporabo prostora
rezervirate in se tako izognete
konfliktom sočasnih rezervacij.
Vse občane pa vabimo, da z nami
delite anonimne vtise o občini.

Danes ima že skoraj vsakdo
računalnik ali pametni telefon.
Verjamemo, da bo aplikacija
dobro zaživela med občani.
Vsem, ki s sodobnimi elektronskimi napravami niste najbolj
vešči ali z njimi ne razpolagate,
pa bomo storitve še dolgo časa
omogočali na način, ki ste ga bili
vajeni doslej.
Rok Zupančič

Sterilizacija in kastracija mačk in mačkov
Po lanski, zelo uspešni akciji sterilizacije in kastracije
prostoživečih mačk in mačkov je Občina Žužemberk
namenila sredstva za posege
tudi v letu 2022.

Občani so lahko svoje ljubljenčke pripeljali na žužemberško
izpostavo Veterine Novo mesto,
kjer je doktorica veterinarske
medicine Timoteja Andrijanič
opravila cenovno ugodnejše posege. Skupni znesek razpisanih
sredstev je dva tisoč evrov za
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lastniške živali in tisoč evrov za prostoživeče, ulovljene v živolovko. Prispevek lastnika je 28 evrov za sterilizacijo, 25 evrov
za kastracijo in 20 evrov za prostoživečo
mačko ali mačka. Razliko do polne cene
posega financira občina. Na posamezno
gospodinjstvo se sofinancira storitev za
največ dve živali. Lastniki pa morajo imeti
stalno bivališče v Občini Žužemberk in tu
tudi dejansko živeti.
V dobrem mescu in pol je bilo tako na
Veterini Žužemberk opravljenih veliko
posegov – trinajst sterilizacij in štiri kastracije prostoživečih mačk in mačkov z Jame,
Dvora, Kleka, Dolnjega Kota, Hriba, Hinj,
Velikega Lipja, Klečeta, Rebri. Do 13. marca
so ostala na voljo še sredstva za približno
devet sterilizacij.
Pri lastniških živalih je bilo v tem času
opravljenih petindvajset sterilizacij in

POTI

marec 2022

enaindvajset kastracij. Na razpolago so še sredstva za približno sedemnajst sterilizacij, na
čakalnem seznamu za poseg
pa je že veliko mačk in mačkov.
Lastniki so pripeljali na poseg
živali iz Stavče vasi, Trških Njiv,
Dvora, Klečeta, Jame, Malega
Lipovca,
Žvirč,
Gradenca,
Prapreč, Lašč, Sadinje vasi,
Ajdovca, Podlipe, Srednjega
Lipovca in Cviblja.
Sterilizacija in kastracija sta
najboljši način za zmanjševanje
mačjih legel in števila zapuščenih, brezdomnih živali. Vsaka
občina je po zakonu o zaščiti
živali dolžna poskrbeti za zavržene živali na svojem območju.
Občina Žužemberk nam je tudi

letos stopila naproti, prav tako
pa boste te akcije lahko izkoristili v prihodnje. Neodgovorno
ravnanje lastnikov živali in zatiskanje oči povzročata družbi
nepotrebne stroške in možnost
izbruha bolezni, ki so lahko škodljive tako za živali kot za ljudi.
Hvala vsem, ki se vedete odgovorno in ste del rešitve. Hvala
Občini Žužemberk in hvala veterinarki Timoteji, ki ima srce res
na pravem mestu.
Živali so čuteča bitja. Spoštujmo
njihova življenja in spoštujmo
njih same.
Tekst: Jadranka Meglen
Foto: Timoteja Andrijanič

Spoštovane občanke in občani, dragi
donatorji za nakup novega vozila za prevoz
starejših!
V decembru 2021 smo vas povabili
k donaciji za nakup novega vozila za
prevoz starejših. Do sedaj se je odzvalo okoli sto petdeset donatorjev.
Vsakemu posebej se iskreno zahvaljujem za vsak dar, ki bo porabljen
za osebno vozilo Volkswagen Caddy
2.0 TDI DSG, 90 kW, z avtomatskim
menjalnikom, v vrednosti dobrih 32
tisoč evrov. Vozilo je že
naročeno pri prodajalcu
vozil Volkswagen.
Med donatorji so tako
fizične kakor tudi pravOBČINA ŽUŽEMBERK
ne osebe, prav tako pa
se je enajst svetnikov Občinskega
sveta Občine Žužemberk odpovedalo
decembrski sejnini in jo prispevalo
za nakup vozila. Ob tej akciji je resnično mogoče začutiti dobro voljo
in zavzetost za skupno dobro, kar mi
je kot županu v še posebno veliko
spodbudo. Akcija zbiranja sredstev še

poteka, zato vas ponovno vabim k sodelovanju in se vsem iz srca
zahvaljujem za vsak dar.
Donatorski prispevek lahko nakažete na transakcijski račun
Občine Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk:
SI56 0110 0010 0019 352
sklic za fizične osebe (s. p.): 00 730100
sklic za pravne osebe (d. o. o., …): 00 730000
namen plačila: Donacija za vozilo.
Obvestite nas, če potrebuje donatorsko pogodbo.
Za vaše razumevanje in podporo se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem in vas lepo pozdravljam.
S spoštovanjem,
Jože Papež, Župan Občine Žužemberk
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Osmi marec in materinski dan
V marcu sta dva ženska praznika.
Nekatere imamo raje prvega,
druge morda drugega, večina pa
verjetno kar oba. Toda ali vemo,
kaj se skriva za tema praznikoma, poznamo njun nastanek in
njun namen?
Praznovanja osmega marca so se začela
pred več kot stoletjem. Praznika si torej ni
izmislil prejšnji »režim«, kot menijo nekateri. Na začetku 20. stoletja so ga začele
obeleževati delavke po svetu na demonstracijah za svoje pravice – za krajši (osemurni) delavnik, za primerno plačilo, za
boljše delovne in splošne življenjske razmere. Korenine teh demonstracij segajo v
drugo polovico 19. stoletja, ko so ženske
začeli množično zaposlovati v industriji,
a so jih za enako delo plačevali tudi pol
manj kot moške. (Še manj je bilo plačano
otroško delo, ki se žal pojavlja še marsikje
po svetu in na račun katerega si v Evropi
kupujemo poceni oblačila in druge proizvode.) Enako plačilo za enako delo je še
danes eden od ciljev feminističnih gibanj.
Tovarniške razmere so bile v drugi polovici 19. stoletja in na začetku 20. stoletja
neznosne. Delavke so delale po dvanajst
do štirinajst ur na dan, zaprte v pregrete tovarniške prostore, polne prahu in
strupenih izparin. Prostori tudi niso bili
požarno varni, zaradi česar je
prišlo do več hudih nesreč z
veliko mrtvimi. Včasih se je
zgodilo še kaj hujšega; leta
1910 je na primer neki tovarnar v New Yorku tekstilne delavke, ki so stavkale za boljše
delovne pogoje, zaprl v prostore in tovarno zažgal. Delavke so
žive zgorele.

Hkrati z bojem za izboljšanje
delovnih razmer so desetletja
dolgo potekale tudi demonstracije in druge akcije za volilno
pravico žensk, za možnost izobraževanja, za pravico do razveze, pa na primer za pravico do
opravljanja učiteljskega poklica
v primeru poroke – poročene
učiteljice so namreč marsikje,
tudi pri nas, samodejno izgubile pravico do dela.
Vsa ta in podobna prizadevanja
so se strnila v odločitev o praznovanju ženske ekonomske,
politične in socialne enakosti,
kot rečemo danes. Dan žensk
sprva ni bil osmi marec – ženske
v različnih državah so ga praznovale na različne dni v februarju,
marcu in tudi maju. Sčasoma
pa se je ustalilo praznovanje na
osmi marec in leta 1977 ga je za
mednarodni dan žensk razglasila
Organizacija združenih narodov,
ki obeleževanje vsako leto poveže s kakšnim drugim, za ves svet
perečim družbenim vprašanjem;
letos ga je tako povezala z vprašanjem trajnostnega razvoja.
Kaj pa materinski dan? Slovenija
je edina država, v kateri ga praznujemo 25. marca. V različnih
državah po svetu ga praznujejo
ob različnih dneh v devetih različnih mesecih. Kar v dvajsetih
državah ga praznujejo na osmi
marec, skupaj
z dnevom žensk,
v približno stotih
državah pa na drugo majsko nedeljo.
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Obeleževanje praznika, kakršno
poznamo danes in ga spodbujajo
predvsem trgovski interesi, se je
po svetu razširilo iz ZDA, čeprav
ga marsikje poznajo že več stoletij in ga povezujejo z različnimi zgodovinskimi dogodki ali
verskimi vrednotami, ne pa (le) s
kupovanjem šopkov in daril.
Pri nas se je praznik uveljavil
po državni osamosvojitvi, v
Združenih državah Amerike pa so
ga začeli obeleževati leta 1907.
Pobudo zanj je dala Anna Jarvis
v spomin na svojo mater, mirovniško aktivistko, ki je v ameriški
državljanski vojni oskrbovala
ranjence obeh vojskujočih se
strani. Skupaj z Julio Ward Howe
– prav tako mirovnico, ki se je poleg tega borila za žensko volilno
pravico in se, čeprav ni verjela v
rasno enakost, zavzemala za odpravo suženjstva – sta leta 1870
pozvali ženske vsega sveta, naj
se povežejo in se zavzamejo za
mirno reševanje mednarodnih
sporov. Materinski dan je bil tako
zamišljen kot dan, ko bi ženske
po vsem svetu zahtevale prenehanje vojn, v katerih umirajo njihovi očetje, sinovi, možje – bil je
predvsem klic k miru, tako zelo
aktualen še danes.
Tako osmi marec kot materinski dan štejeta torej že več kot
sto let in ne eden ne drugi nista
samo »ženska« praznika, temveč obeležujeta prizadevanja
za mir in družbeno pravičnost,
del katere mora biti tudi ekonomska, politična in socialna
enakost žensk.
Gašperjeva Mojca
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OŠ PREVOLE

Božično-novoletni bazar v vrtcu Prevole
Decembra je v vrtcu pri Osnovni šoli
Prevole potekal tradicionalni božično-novoletni bazar, ki smo ga pripravile strokovne delavke z otroki.

Pridno smo izdelovali različne
izdelke: voščilnice, škratke,
smrečice iz lesa, družabne igre,
svečnike, različne izdelke iz
storžev in drugih naravnih materialov, namizne aranžmaje,
obeske za na novoletno smrečico, pekli smo piškote, posušili
zelišča za čaj in še in še. Otroci
so že težko pričakovali dan, ko
bodo staršem pokazali izdelke in si izbrali kaj za domov.
Vse nastale izdelke smo nato v

Športni dan – drsanje
V torek, 1. februarja, smo imeli učenci
od prvega do devetega razreda športni dan – drsanje v Kočevju. Iz šole
smo odšli ob osmih. Ko smo prišli,
smo si sposodili drsalke, se obuli in
odšli na led.
Sprva mi je za pet minut vzelo sapo,
da sem se privadil, potem pa je kar šlo.
Nekaj časa me je zeblo, saj je bilo kar
mrzlo, a sem se kmalu ogrel. Fantje
smo popestrili dogajanje tako, da smo
začeli nagajati puncam. Kradli smo jim
kape, one pa so nas lovile. Nekaj časa je
bilo zabavno, potem pa so nas zatožile
učiteljem, zato je bilo zabave konec. Po
dveh urah smo postali utrujeni, zato
smo bolj malo drsali in se več pogovarjali. Med krajšim odmorom smo se
ogreli s toplim čajem in tako lažje nadaljevali s plesom po ledeni ploskvi. Proti
koncu drsanja smo spet začeli dražiti
dekleta, ker nas je že dajal dolgčas. Ker
pa nisem bil pazljiv, sem se z vso močjo
zaletel v Tima, tako sva se oba pobližje
seznanila s tlemi. Kmalu zatem smo
sezuli drsalke in se odpravili proti šoli.

Drsanje na ledu
V torek smo imeli športni dan.
Zelo sem se ga veselil, ker znam
zelo dobro drsati.
Zjutraj smo odšli na malico, tam
smo se pogovarjali o drsanju in
vzklikali od veselja in navdušenja.
Na avtobusu sem bil malo živčen,
zato sem se pogovarjal z Majem.
Ko smo prispeli, smo zagledali drsališče na levi, na desni pa veliko
otrok, ki so čakali na drsalke. Čez
nekaj minut sem tudi jaz dobil svoje. Nadel sem si jih in odracal na
led. Med drsanjem sem se počutil
zelo dobro, ker sem lahko manjše
otroke vozil s tjulnjem. Po dveh
urah smo spili topel čaj in se malo
ogreli. Postajalo je bolj in bolj zabavno, vsi smo se zelo veselili, ko
smo si kradli kape in se lovili.
A vsega luštnega je enkrat konec. Vrnili smo drsalke in z mami
sem odšel k babici na slastno
kosilo.

Ta dan mi je bil zelo všeč, saj uživam
v drsanju, in z veseljem bi ga kdaj
ponovil.

Dan mi je pustil zelo lepe spomine in nabral sem nekaj dobrih
izkušenj pri drsanju.

Gabrijel Črnila, 8. r. OŠ Prevole

Anže Tekavčič, 6. r. OŠ Prevole
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zameno za prostovoljne prispevke ponudile na bazarju, ki je zaradi takrat veljavnih ukrepov za
preprečevanje širjenja koronavirusa potekal kar pred vhodom
v vrtec. Ves zbrani denar smo
namenili nakupu dodatnih igrač
za otroke.
Najlepša hvala vsem, ki ste
se udeležili našega bazarja
in tako podprli naše delo in
prizadevanja.
Tamara Plot

OŠ PREVOLE

Kulturni praznik na OŠ Prevole
Kljub razmeram, ki so nam prepovedovale druženje, smo na naši šoli izpeljali kulturne prireditve tako ob novem letu kot
ob Prešernovem dnevu. Tako kot danes

poteka že skoraj vse – pouk,
sestanki, seminarji, predavanja
– na daljavo, preko zooma, smo
izpeljali tudi proslavo.

Seveda je bilo težko, saj so
učenci in učitelji neprestano
zbolevali, vsak dan smo morali
prilagajati delo in točke za prireditev, a se je nekako izšlo.
Sodobna tehnologija nam
je omogočila, da smo krajanom »dostavili na dom« posnetek kulturne prireditve in
jim z nastopi naših učenk in
učencev popestrili praznike.
Pomembno je, da ne zanemarimo kulture z izgovorom, da
se v teh razmerah pač ne da nič
narediti.
Program in vsebine smo namenili Prešernu, pomenu
izobrazbe, ohranjanju dela
naših prednikov s prepletanjem recitacij, petja, igranja na
inštrumente.
Veliko nam pomenijo zahvale
staršev za posnetek. To je res
lepo plačilo za naš trud.
Irena Blatnik, OŠ Prevole

Muca Copatarica pri Škratkih
December je čaroben in praznično obarvan
mesec. Pri Škratkih v vrtcu Prevole pa je bil
tudi v znamenju pravljice Muca Copatarica.
Pravljico smo najprej poslušali, nato pa jo lutkovno in
dramsko uprizorili, pri čemer so aktivno sodelovali tudi
otroci. Skupaj smo nato izdelali Mucin dom, v katerem
so se otroci zelo radi igrali. Spoznali so poklic šivilje ter
si sami sešili copatke in jih ponosno nosili. Iz papirja smo
izdelovali Muco Copatarico, skrivali copatke po igralnici in
jih iskali ter ugibali, komu pripadajo. Naučili smo se tudi
Mucino pesem, ki jo otroci z veseljem prepevajo.
Muca Copatarica pa nam je tudi ponagajala. Prišla je v
garderobo, medtem ko smo bili na sprehodu, in nam skrila
copate. Ko smo ob vrnitvi ugotovili, da ni copat, so otroci
takoj vedeli, da jih je odnesla Muca, in jih začeli iskati. To jih
je spodbudilo k skrbnejšemu pospravljanju svojih copat.
Tamara Plot
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OŠ ŽUŽEMBERK

Gledališče poklicev z Nikom Škrlecem
V sredo, 16. februarja 2022, nas je na
Osnovni šoli Žužemberk obiskal igralec,
televizijski voditelj in youtuber Nik Škrlec,
ki nam je predstavil »veščine spomina«.

štirinajst besed in ni bilo tako
lahko, kot se sliši na prvo žogo.
Meni je zelo prav prišla ideja z
zgodbico.

Začeli smo z igro asociacij, ki je potekala
v obliki »kače« (nekdo ti pove besedo,
ti pa nadaljuješ z dodajanjem druge
besede, ki te spominja na prvo besedo.
Komplicirano? Ne, samo težje je razložiti
navodila 😊). Cilj igre je, da vsak sodelujoči
v čim krajšem času pove besedo. Nik nam
je povedal, da ko hočemo kaj
doseči, si ne smemo postavljati velikih ciljev, ker je zelo
verjetno, da nam ne bo uspelo. Pomembna je postopnost.
Zelo uporaben primer je tudi,
kako si najlažje zapomnimo
seznam za nakup. Preprosto,
ustvariš si zgodbo. Na primer
jajce in kladivo – jajce razbije
kladivo, ali da imaš poln pult
jajc, po katerih udarjaš, kot
da bi igral na bobne. Kasneje
smo si morali zapomniti

Prislužili smo si Nikove značke
in avtograme. Všeč mi je bil tudi
video neprimernega vedenja v
gledališču, ki nam ga je pokazal.
Na koncu smo ga zasuli z vprašanji. Zelo dobro se je izkazal

v izzivu, saj je Rubikovo kocko
sestavil izredno hitro.
Njegovega obiska smo bili zelo
veseli, saj nam je predstavil veliko zanimivih in uporabnih stvari, ki nam bodo prišle prav tako
zdaj kot tudi v prihodnosti.
Lana Štrasberger, 8. b, OŠ
Žužemberk
Foto: Sanja Nose

Župan na premieri šolske gledališke skupine
V tednu pred jesenskimi počitnicami sta na odru v šolski
avli potekali premieri šolske
gledališke skupine, ki deluje
v okviru RaP – Stopimo na
oder.
V tem šolskem letu je skupina izbrala
delo Williama Inga Majcena omara,
enodejanko, v kateri nastopajo štiri
osebe: gospa Flek, ki po smrti svojega moža vodi penzion, njena čistilka
Štefi, podnajemnik – gospod Klobučar
in soseda – gospa Kravcar. Lastnica
penziona je pri svojem delu uspešna,
predvsem pa budno spremlja vsak

korak svojih podnajemnikov.
In gospod Klobučar, ki ima pri
njej v najemu sobo, ni nobena
izjema. Podnajemnik ima v sobi
trdno zaklenjeno majhno omaro. Radovedni lastnici penziona
to ne da miru, zato s pomočjo
sosede gospe Kravcar vdre
vanjo. Le kaj ženski najdeta v
majceni omari? Dogajanje s svojimi komentarji popestri hišna
pomočnica, ki v penzionu skrbi
za čistočo.
V torek, 22. februarja, je mlada
igralska skupina najprej stopila
na oder za 6. a in b razred, takoj
zatem pa je nastop ponovila še
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za osmošolce. V enodejanki so
nastopili učenec in tri učenke
Osnovne šole Žužemberk: Patrik
Blatnik (8. a), Lana Štrasberger
in Marija Travnik (8. b) ter Teja
Štravs (9. a). V zaodrju sta pomagali Zala Kranjc in Manca
Rozman (7. b).
Sedmošolki sta svoj odrski krst
doživeli v sredo, 23. februarja, ko
sta nastopili pred vrstniki in devetošolci. Z njima sta na odru stala
še Patrik Blatnik in Marija Travnik,
v zaodrju pa je tokrat pomagala
njuna vrstnica Lana Štrasberger.
Drugi premierni nastop si je v
družbi ravnateljice Mije Penca

OŠ ŽUŽEMBERK

Vehovec ogledal tudi župan Jože Papež.
Mlade igralce sta pohvalila.
RaP – Stopimo na oder je svojo gledališko
predstavo prijavil na tekmovanje Mali Oder

2022. Srečanje bo v marcu, »pomerili« pa se bodo z gledališkima skupinama Osnovne šole Dolenjske
Toplice in Osnovne šole Drska.

Tekst: Anita Starašinič,
mentorica
Foto: Matevž Kegel

Ptički iz vrtca Sonček smo radi del narave
V letošnjem šolskem letu smo se v
skupinici Ptičkov pridružili projektu
Mreža gozdnih vrtcev Slovenije.
Gozd ni le prostor za sprehod, je najlepši prostor za igro, raziskovanje in
spoznavanje samega sebe. Koliko
naravnih igrač se lahko najde v gozdu, ki popestrijo igro naših malčkov
ter jih kar kličejo k raziskovanju in
ustvarjanju. Nobena igrača v naši

igralnici ni tako zanimiva kot
vse tiste vejice, lubje, kamenčki
in listi, ki jih najdemo med raziskovanjem. Noben poligon nima
takih ovir za premagovanje, kot
jih imajo brežine na travnikih
in v gozdovih. In kar je pri tem
najpomembnejše, smo na svežem zraku, na soncu in v naravi.
Naša igralnica je en sam velik

zelen prostor, ki se razprostira
vse tja do neba. Večkrat smo v
tej igralnici blatni, mokri, utrujeni, a vseeno z iskrivi očmi in
nasmehi do ušes odkorakamo
nazaj v našo vrtčevsko igralnico
in komaj čakamo, da se zopet
vrnemo.

V spominih iz našega otroštva je
veliko slik našega raziskovanja
in iger v gozdu. Naše otroštvo je
bilo bolj brezskrbno, kot je današnje. Pod smrečicami smo zbirali
prijetno mehak mah in ga pogrinjali, da bi srnice imele mehkejšo posteljo. Spet drugje je bilo

zavetje za plašne zajčke. Živali so
morale imeti zavetje, da jih ne bi
zeblo, da bi bile na varnem pred
dežjem in večjimi živalmi. Zbirali
in prenašali smo listje in vejice,
gradili in opazovali, če se je kaj
premaknilo, medtem ko nas ni
bilo. V naših glavah so rastle cele

Tekst: Katarina Nose
Foto: Anita Primc

Z otroki v gozd
Letos smo se pridružili mreži
gozdnih vrtcev v Sloveniji.
Naše poslanstvo je, da pot v
gozd, do bližnjega travnika ali
do naše Krke ostane del življenja naših otrok, kot je tudi del
nas samih.
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zgodbe in dogodivščine. Z bujno domišljijo smo gradili nove svetove. Zatočišča
za živali smo okrasili s storžki, pripravili
lešnike za veverice in polhe, žir in želod za
divje pujske. Ja, tako bi lahko opisali naše
otroštvo. To želiva tudi našim otrokom v
vrtcu. Odpeljeva jih v gozd, v različne smeri
od našega vrtca. Vedno so navdušeni nad
igrami, nalogami, raziskovanjem in čudovitimi domišljijskimi doživetji. Nikomur ni
dolgčas, nikogar ne zebe, nič ni umazano,
le čas prehitro mine.
Gozd je učilnica in vir idej za naše malčke.
Je prostor, kjer delamo v sozvočju z naravo gozda in naravo otrok. Našim otrokom
ne omogoča samo doživljanja narave, ampak tudi pozitivno doživljanje samih sebe
in svojih prijateljev. Otroci v gozdu krepijo

POTI
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znanja s področja narave, matematike in slovenščine. Na plan
prideta ustvarjalni navdih in
sodelovanje.
Ker živimo v glasnem svetu, je
otroštvo današnjega časa naglo.
Vsakodnevni preskoki iz vrtca v
razne dejavnosti in med vikendom v trgovske centre so posrkali vse tisto, kar otrok v resnici
potrebuje – varnost, spontano
igro, skupno reševanje težav in
brezpogojno sprejemanje.
Radi se učimo v naravi, na svežem zraku in soncu. Gozdna
presenečenja so del naših pohodov. Ko se učimo z naravo, se
tudi igramo, naredimo kakšno

neumnost in rastemo. Našli
smo čisto svoj kotiček v gozdu
in ga poimenovali Pri črnem lazarju. Kaj mislite, zakaj? Otroci
vam bodo povedali z velikim
veseljem.
S tem ko smo izbrali naravo,
smo na dobri poti, da kaos vsakodnevnega hitenja zamenjamo
za umirjeno in sproščeno otroštvo. Upava, da bodo otrokom
ostale v spominu te izkušnje iz
vrtčevskih let, ko sva jih vodili v
gozd.
Mateja Kuhelj, vzgojiteljica
Barbara Legan, pomočnica
vzgojiteljice

Odgovornost za lepšo prihodnost
V tem šolskem letu se v
skupini Ribice veliko pogovarjamo o odgovornosti – do
sebe, drugih, zdravja, različnih stvari.
V januarju smo dali poudarek odgovornosti do narave. Ugotovili smo, da veliko že vemo, vendar nas to ne sme zaslepiti. Naša skrb je, da smo odgovorni
tudi za lepšo prihodnost. Pogovarjali
smo se o ločevanju odpadkov in o ponovni uporabi nekaterih predmetov.
Tako nam je uspelo iz odsluženih majic
izdelati uporabne vrečke.
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Poiskali smo ustanove oziroma podjetja, ki
se ukvarjajo z odvozom odpadkov. Navezali
smo stik s Komunalo Novo mesto. Prijazno
so se odzvali in nam poslali uporabno gradivo ter nam pomagali z malimi zabojniki
opremiti ekološki kotiček, ki je postavljen v

skupnem prostoru vrtca. Namen
ekološkega kotička, v katerem
so zabojniki za papir, embalažo,
steklo, biološke odpadke in odslužene baterije, je, da se vsi učimo
pravilnega ločevanja odpadkov.

Naš moto je, da smo odgovorni za
lepšo prihodnost, in za to se bomo
tudi trudili. Komunali Novo mesto
pa se zahvaljujemo za donacijo.
Tekst: Štefka Jarc
Foto: Mojca Obrstar

Hopsasa, tralala, pustne smo šeme
Pust je prvega marca v enoti Jurček
vrtca Sonček prevzel oblast. Pustno
razpoloženje so prinesli otroci in
vzgojiteljice – vsi iz vrtca smo bili lahko »nekdo«: pravljični liki, živali, klovni ..., predvsem pa smo bili ta dan vsi
še bolj nasmejani kot običajno in smo
glasno prepevali ter uganjali norčije.
V pustnih maskah smo se sprehodili
po Žužemberku, predstavljali smo

pravi karneval. Najprej smo obiskali naše kuharice, nato odšli
zapet pred občinski urad, kjer
smo se posladkali, prav tako
smo po dveh letih lahko obhodili trgovino in pričarali prijetno
vzdušje.
Lepo je bilo, ko so na prehodih
za pešce avtomobili takoj ustavili, in tako smo z mahanjem
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pričarali nasmehe na obrazih
mimoidočih ter komu mogoče
vsaj za trenutek polepšali dan z
otroško iskrenostjo in iskricami
v očeh.
Veselo vzdušje pustnega torka
bo gotovo dobra popotnica za
izzive, ki nas čakajo v prihodnje.
Tekst: Katja Konte, dipl. vzg.
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PŠ AJDOVEC

Vodovod na PŠ Ajdovec
Voda v današnjem času postaja velika
dragocenost, še posebno v krajih, kjer ni
vodovoda. Ko ob vročih in suhih poletnih
mesecih presahnejo vodnjaki, so prebivalci ajdovške planote odvisni od prostovoljnih gasilcev. Vodo znajo še kako ceniti in z
njo tudi varčevati.
Na naši podružnici sicer nismo imeli težav
s pomanjkanjem vode, ker je vodnjak velik
in se v njem čez leto nabere dovolj vode za
potrebe šole. Težava pa je bila to, da je bila
voda oporečna in večkrat nepitna. Tudi
na začetku letošnjega šolskega leta je bilo
tako in kar nekaj časa smo potrebovali, da
smo to uredili. Težave z vodo smo imeli
tudi vsakič, ko je zmanjkalo elektrike, saj
je to pomenilo, da črpalka za črpanje vode
iz vodnjaka ne deluje in smo tako poleg

elektrike ostajali tudi brez vode.
Zdaj smo te težave rešili. V decembru smo bili veseli obiska z
občine, saj so nas obvestili, da
se bo Podružnična šola Ajdovec
priklopila na vodovod. In leto

2022 smo začeli uporabljati
vodo iz vodovoda. Hvala vsem,
ki so kakorkoli sodelovali pri
projektu, da se je naša podružnica priklopila na vodovod.
Irena Prodanić Vasić, učiteljica

Zimski športni dan
Učenci in učenke Podružnične šole
Ajdovec smo se v četrtek, 24. februarja, odpravili na daljši pohod. Prvo postajo smo imeli v Srednjem Lipovcu,
kjer nas je na svoji kmetiji prijazno
sprejela družina naših sošolcev
Andreja in Petre Zupančič. Očka Miha
nam je predstavil življenje in delo
na urejeni kmetiji. Imajo nov hlev in
v njem veliko čredo goveje živine, ki
se prosto giblje po boksu. V zimskem
času hranijo živali s suhim senom,
že zgodaj spomladi pa jih spustijo

na pašo. Ogledali smo si hlev.
Učenci so bili navdušeni in so
z zanimanjem poslušali, kako
Andrejevi starši skrbijo za živali.
Tudi božali so jih. Pred odhodom
nam je gospa Katja postregla
s čajem in krofi. V Srednjem
Lipovcu smo si ogledali še oglarsko kočo in studenec.
Pot smo nato nadaljevali proti
Malemu Lipovcu, kjer nas je prijazno sprejela naša gospodinja
Štefka z obloženo mizo, nato pa
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mimo vinogradov v Hribu. Do
kosila smo se vrnili v šolo. Med
potjo smo klepetali in opazovali
prelepo naravo. Tudi vreme nam
je bilo zelo naklonjeno. V šolo
smo se vrnili kar malo utrujeni,
vendar veseli, da smo preživeli
lepo dopoldne.
Družini Zupančič iz Srednjega
Lipovca se najlepše zahvaljujemo za gostoljubnost.
Milena Legan

PŠ DVOR

Čebelarski dom Podstenice
Mladi čebelarji in čebelarke s Podružnične
šole Dvor so se na povabilo predsednika
Čebelarskega društva Straža - Dolenjske
Toplice Toneta Andrejčiča udeležili ogleda Čebelarskega muzeja na Podstenicah.
Podstenice so priljubljena točka pohodnikov, muzej z maketo nekdanje vasi
pa nas spominja na nekdanje prebivalstvo ter združuje čebelarje, saj imajo tu
tudi različna predavanja, prireditve in
srečanja.
Zelo zanimiva je maketa predvojnih
Podstenic. Takrat je bilo tam več kot petdeset stavb. Po začetku druge svetovne
vojne so prebivalstvo – Kočevarje – izselili
v Posavje, med roško ofenzivo je bila vas
požgana, ostala je le kapelica.

Maketa nekdanje vasi Podstenice

Pogled v čebelji panj od zadaj:
Čebelja družina se je začela
razvijati. V naravi dobijo čebele
prvi cvetni prah in medičino na
spomladanskih cvetlicah.

Za društveni čebelnjak skrbi gospodar
društva Domine Krese. Predsednik Tone
nam je razložil, da je čebelnjak postavljen tako, da do njega ne pride medved.
Tako so čebelice v čebelnjaku na varnem. Ker je bilo vreme hladno, čebele
niso izletavale, zato smo si z zanimanjem
pogledali panjske končnice.
Območje Kočevskega roga je dobro medonosno območje in ima enega največjih
in najkvalitetnejših donosov v Sloveniji.
Številni čebelarji dobijo zlata priznanja še
zlasti za hojev med. V zadnjih štirih letih
so tamkajšnji čebelarji kar dvakrat postali

Pogled na čebelnjak s panjskimi končnicami je res nekaj posebnega.

šampioni – za najboljši gozdni
med v Sloveniji.

resnično velja čebelarski rek:
»Po čebelah se vižaj.«

Za čebelarje, ki so pomagali pri
obnovitvi čebelarskega doma,

Miha Potočar

Olimpijske igre v vrtcu
V skupini Pikapolonice v vrtcu Sonček smo se zimskim
olimpijskim igram zelo aktivno posvečali ves mesec.
Odgovarjali smo si na vprašanja, kje
potekajo olimpijske igre, kakšna je
tamkajšnja kultura, kje se nahaja
Slovenija. Pomagali smo si z globusom. Našo zastavo smo si ogledali
malo podrobneje, vsak otrok jo je
izdelal, in nanjo smo prilepili grb.
Slovenska zastava nam je služila tudi
kot navijaški rekvizit.
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Seznanili smo se tudi s simboli olimpijskih iger. Kroge smo ponazorili z velikimi
obroči in jih odtiskovali s tempera barvami. Urili smo se v športnih disciplinah, kot
so drsanje, biatlon, smučanje, smučarski
skoki, hokej. Iznašli smo novo disciplino
– kepanje. Skupaj smo nabrali odpadni in
naravni material in iz njega izdelali pripomočke. Prek omenjenih športnih disciplin
smo razvijali akomodacijo, ročne spretnosti in orientacijo na ploskvi.
Veliko časa smo namenili gibanju. Pri
tem so otroci zelo uživali in bili aktivni.
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Učili so se razvrščanja po različnih kriterijih, uporabili smo
metodo drevesnega diagrama.
Spoznali smo vrste medalj in
jih izdelali iz das mase ter se
urili v rokovanju s kitajskimi
palčkami. Lisjak Foksi in športni
duh (D. D. Jurca) je bila knjiga, s
pomočjo katero smo spoznali,
kaj je športni duh in športno
navijanje. Naš slogan pa je bil:
»Pomembno je sodelovati, ne
zmagati!«

Ogledali smo si podelitve medalj našim športnicam in športnikom, se seznanili s slovensko himno in spoznali bonton
poslušanja himne. Na zaključku
smo slavnostno podelili medalje in suho cvetje ob zvokih
Fanfare. Olimpijske igre smo
zaključili z ugasnitvijo olimpijskega ognja.
Klavdija Kužnik, vzgojiteljica

AJDOVEC

Občni zbor Društva podeželske mladine
Suha krajina
V soboto, 5. marca, smo v dvorani gasilskega doma PGD Ajdovec
prisostvovali občnemu zboru
Društva podeželske mladine
Suha krajina. S slovensko himno
so mladi otvorili že sedemnajsti
občni zbor.
Po uradni otvoritvi, pozdravu članstvu in
izvolitvi delovnega predsedstva smo predlagali in potrdili dnevni red. Verifikacijska
komisija je poročala o prisotnih članicah in
članih, novih članih, gostih in upravičeno
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odsotnih, nato pa je besedo dobila predsednica društva Urša Skube, ki je navzoče
seznanila z delovanjem društva v letu 2021.
Predsednica je predstavila dogodke v
okviru DPM Suha krajina v preteklem letu.
Članstvu se je zahvalila za izkazano zaupanje pri vodenju društva. Izkoristila je priložnost in povzela, da je bilo šest let vodenja
društva izredno zanimivih in hkrati poučnih.
Osvojila je veliko novega znanja in izkušenj,
saj se je z ekipo spopadala z mnogimi izzivi
in problemi, ki pa dela niso ustavili. Veseli jo,
da ji je uspelo društvo aktivirati in povezati.
Izpostavila je, da je društvo v teh preteklih
šestih letih sodelovalo v več kot sto dvajsetih aktivnostih. Članstvo je osvojilo mnogo
zmag na najrazličnejših tekmovanjih, vsa
leta je bilo športno in kulturno aktivno,
odkrilo je mnogo nepoznanih kotičkov
Slovenije in tudi tujine, ob vseh tem pa stkalo veliko poznanstev, iz katerih so se razvila
tudi močna prijateljstva.
Čeprav so bila pretekla leta koronsko
obarvana, je društvo v letu 2021 odlično
opravilo številne dejavnosti. Imeli so
dvodnevni Posvet podeželske mladine,
posvet JSKS in DPM, pohod na Sveti Peter
in Trško goro, akcijo neMOČ podeželja, regijski sestanek, razna izobraževanja, sejme
in kvize. Predvsem je bil pomemben hibridni regijski kviz »Mladi in kmetijstvo«, ki
so ga pripravili kot soorganizatorji s KGZS
– Zavodom Novo mesto in DPM Brežice.
Ne le to, na državnem kvizu so osvojili prvo
mesto in naziv najboljših v znanju ponesli
v Suho krajino. Kviz bo tako letos potekal v
Žužemberku, kot petdeseti po vrsti.

društva je v preteklem letu potekalo v skladu s pravnimi akti in
pravilnikom društva. Ugotovljena
ni bila nobena nepravilnost.
So pa člani in članice pohvalili
vodstvo društva, ki skrbno načrtuje aktivnosti in skrbi za motiviranost članstva. Pohvala je bila še
kako na mestu.
Sedemnajsti občni zbor je bil tudi
volilni. Za novo predsednico smo
izvolili Vesno Zarabec, za podpredsednika Tilna Gnidovca, za
tajnico Uršo Skube in za blagajničarko Elizo Štupar. Upravni odbor
po novem krmarijo Tina Štupar,
Tajda Štupar, Matic Gorše, Blaž
Koncilja, Matevž Praznik, Eva
Skube, Jan Papež, Lea Papež in
Jan Jarc. V nadzornem odboru
sedijo Klemen Papež, Žiga Skube
in Primož Gorenčič. Poleg novega vodstva smo sprejeli tudi nov
naziv častnega razsodišča, nadomešča ga izraz disciplinska komisija. Sestavljajo jo Matic Šuštar,
Kristjan Kraševec in Katarina
Rojc.
Vsem novo izvoljenim čestitam.
Vem, da se boste z enako vnemo
trudili še naprej. Urši pa iskreno
čestitam za vse opravljeno delo.

Sledilo je kratko poročilo nadzornega odbora z vsemi pomembnimi dejstvi. Delo

Dobili smo tudi vpogled v načrt
dela v letu 2022, ki ga je predstavila nova predsednica Vesna
Zarabec. Moram priznati, da
se mladi ne šalijo. Načrtujejo
številne aktivnosti, za katere
verjamem, da jih bodo izpeljali
v najboljši možni varianti. Tako
so že bili na posvetu Podeželske
mladine, posvetu JSKS in DPM.
Načrtujejo obiske sejmov, kvizov
in iger. Seveda pa se radi družijo
tudi v obliki iger, martinovanj ali
pa se preprosto organizirajo in
gredo v Planico na ogled smučarskih skokov.
Po potrditvi vseh poročil in načrtov je sledila beseda gostov – župana Jožeta Papeža, podžupana
Roka Zupančiča, predstavnice
Kmetijsko-gozdarskega zavoda
Novo mesto Terezije Lavrič ter regijske predstavnice Eve Skube in
Eve Kotnik iz ZSPM. Če potegnemo črto pod govori, lahko rečemo, da so vsi govorniki in govornice navdušeni nad delovanjem
društva, veseli in počaščeni ob
sodelovanju in dobrih odnosih,
hkrati pa bodo z veseljem podali
roko mladim, ko bodo potrebovali pomoč.
Občni zbor se je končal s prijetnim druženjem in pogostitvijo.
Društvo podeželske mladine
Suha krajina, ostanite še naprej
tako drzni, tako ponosni in tako
marljivi!
Tjaša Primc
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Jubilejni državni kviz »Mladi in kmetijstvo«
Društvo podeželske mladine
Suha krajina kot trenutni nosilec naziva državni prvaki kviza
»Mladi in kmetijstvo« letos prevzema odgovornost za izvedbo
jubilejnega, petdesetega kviza.
Kaj sploh je kviz »Mladi in kmetijstvo«? To
je tradicionalna strokovno-izobraževalna
prireditev, na kateri se ekipe mladih iz posameznih regij Slovenije preizkusijo v znanju
štirih tem, predvsem s področja kmetijstva in
razvoja podeželja, poleg tega pa je vsako leto

ena izmed tem aktualno vprašanje
v zvezi z mladimi.
Kviz velja za enega pomembnejših in vidnejših dogodkov Zveze
slovenske podeželske mladine
in Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Povezuje mlade,
strokovnjake in odločevalce
tako na regionalni kot na državni ravni. Teme letošnjega kviza
so krškopoljski prašiči, kmetijstvo in Natura 2000, semenarstvo ter Mladina 2020.
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Dogodek v soorganizaciji z Zvezo
slovenske podeželske mladine,
Kmetijsko-gozdarsko
zbornico
Slovenije ter KGZS – Zavodom Novo
mesto pripravljamo 4. junija 2022 v
Žužemberku. V sklopu kviza bodo
v popoldanskem delu potekale
različne kulturne, izobraževalne in
predstavitvene aktivnosti, večer pa
bomo popestrili in zaključili z veselico z Ansamblom Roka Kastelca.
Veseli bomo vašega obiska.
Vabljeni!

DVOR

Dvorska lipa z unikatnimi novoletnimi okraski
Dve leti zapored smo članice in člani KD Dvor organizirali
izdelovanje novoletnih okraskov za našo dvorsko lipo, ki
smo jo potem okrasili, simbolično proslavili s kratkim
programom Otroškega pevskega zbora Dvor in prižgali
lučke – točno na Miklavžev večer. Žal tako kot prejšnje
leto tudi tokrat primerno ukrepom proti kovidu delavnice ni bilo niti nismo skupaj krasili naše lipe.
Praznične lučke so se na dvorski lipi vseeno prižgale. Lučke, ki so naznanjale prihod svetega Miklavža,
Božička, dedka Mraza in novega leta, so samevale … Iz
srca smo si zaželeli, bi lipo krasili unikatni okraski naših
najmlajših ustvarjalk in ustvarjalcev. Zato smo poprosili
starše, naj doma skupaj s svojimi otroki izdelajo novoletne okraske, med sprehodom pa jih mimogrede obesijo
na lipo v središču Dvora.
Starši in otroci so se resnično potrudili. Lipo so krasili čudoviti unikatni okraski, ki smo jih objavljali tudi na naši
Facebook strani.
Za sodelovanje se iskreno zahvaljujemo otrokom in
staršem. Močno upamo, da bomo v letu 2022 nadaljevali
našo tradicijo veselega druženja ob lipi, kjer bo času primerno zadišalo tudi po toplem čaju in cimetu.
Besedilo in foto: Jadranka Meglen

Vse več pustnih šem v Sadinji vasi
Tudi letos smo na pustni torek, 1.
marca, v Sadinji vasi pripravili sprevod pustnih maškar. Tako otroci kot
njihove mamice smo se oblekli v
pustna oblačila in odšli po vasi.
Dobre volje smo stopali od hiše do
hiše. Veselje vseh, ki so nam odprli in
nas obdarili, je še en dokaz, da ja to
tisto, kar ljudje potrebujemo – povezanost. Naši otroci stopajo po naših
stopinjah, a kljub vsemu jih bo pot
vodila tudi tja, kamor nas mogoče
ni. Zato je prav, da jim z vključitvijo
v kraj in medsebojno povezanostjo
damo vedeti, da je to kraj, kamor se
lahko vrnejo kadarkoli in kjer bodo
vedno dobrodošli. Mogoče pa bodo
zaradi te povezanosti prav oni skrbeli
za naslednje rodove v Sadinji vasi.

bomo to skrbno negovali in jih
pri povezovanju podpirali. A ker v
vasi število otrok lepo raste, bomo
veseli vsake mamice, očeta in otroka, ki se nam bodo pri takšnih in
drugačnih druženjih pridružili.

Veseli smo, da so sadinjski otroci še
vedno tako tesno povezani. Starši
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Ob koncu našega druženja
smo naredili nekaj fotografij in
s slastnimi krofi Linine babice
zaključili odganjanje zime.
Tjaša Primc
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Pogovor: Rožle Matko
Pozdravljen Rožle, vesela sem, da si pripravljen na najin intervju. Mnogi te poznamo
kot očeta, a kažeš nam tudi svoje talente. Bi
se nam na začetku predstavil?
Sem Rožle Matko, sedaj živim na Dvoru, izhajam pa iz Gabrja. Po izobrazbi sem lesni
tehnik, delam kot hišnik na osnovni šoli,
a po duši sem umetnik. Rad ustvarjam,
tako sam kot z otroki. Rad imam naravo,
veliko smo zunaj, raziskujemo. Ko imam
kaj prostega časa, sem večinoma zaposlen
s hobiji, s kockami. Tudi to je nekakšna
umetnost, ki me spremlja v življenju.
Pred časom smo bili na predstavitvi slikanice Ivanke Zagorc, v njej so tvoje risbe. Nam
lahko poveš, kje vse najdemo tvoje risbe?
Rišeš za izbrane pisatelje/pisateljice?
Moje risbe lahko vidite v otroških slikanicah, najde pa se tudi kakšna karikatura.
Rišem za gospo Ivanko Zagorc, s katero
sva sodelovala pri vseh slikanicah. Pri
prvi slikanici sva se povezala in še vedno
ustvarjava skupaj. Nastaja nova slikanica,
že šesta po vrsti, ki bo izšla konec marca.
Znajdeš pa se tudi z lesom?
Ja, že od malega sem povezan z lesom.
Doma smo imeli hobi delavnico, ki je bila
zame takrat kot igrišče. Ker sem imel že
nekaj znanja, sem se vpisal na lesarsko
šolo. Zdaj z lesom ustvarjam bolj za hobi,
pride pa vsako znanje prav tako v službi
kot doma.
V zadnjem času te veliko videvamo v družbi lego kock. Izvira veselje do legic še iz
otroštva?
Seveda. Zame so bile te igrače na prvem
mestu. Sestavljal sem vedno po lastnih
idejah in se s tem potem igral, razdiral in
na novo sestavljal.
Videla sem, da si pred kratkim sestavil
cerkev sv. Antona. Koliko časa ti vzameta
priprava in izdelava take skulpture?
Priprava je bila dolga, vsakdanja vožnja
mimo je pomagala. Razvoj ideje in zbiranje kock sta trajala leto dni. Ko sem kupil
vse potrebne elemente in končal testno
sestavljanje, sem jo sestavil v nekaj urah.
Sam postopek sestave, z vmesnimi spremembami velikosti in detajlov, pa je v

presledkih trajal kakšnih trideset ur.
Lego kocke so primerne tudi za
okras na torti. Narediš, kar si otroci zaželijo? Od kod črpaš ideje?
Lego kocke lahko postanejo zelo
lep okras na torti, s katerim se otroci potem lahko še dolgo igrajo.
Za zdaj delam po svojih idejah.
Seveda pa je zaželeno, da otroci
povedo svoje želje, in nekaj tega
vključim v kreacijo. Ideje so iz
življenja, kaj otroci želijo, sanjajo, nekdo ima rad superjunake ali
obožuje vesolje, drugi dinozavre
ali gasilce. To je dobra podlaga za
kasnejše ideje in sestavljanje.
Pripravljaš kaj zanimivega v zvezi s kockami?
V načrtu imam manjšo lego
razstavo z zabavnimi tekmovanji in možnostjo nakupa novih
ali rabljenih kock in setov.
Kakšne načrte imaš za prihodnosti? Bi pripravil kakšno delavnico
za otroke z Dvora in okolice?
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Načrtujem razstavo in kasneje
redno delavnico, pa tudi sestavo
dvorskega plavža in še nekaterih znamenitih suhokranjskih
stavb.
Zelo si želim, da bi uspela ideja
o delavnici za manjšo skupino
otrok, ki bi jo imeli vsaj dvakrat
na mesec. Delavnico nameravam organizirati na Dvoru in
bo dostopna tudi za otroke iz
bližnje okolice. Vključevala bo
prosto igro in razne miselne
igre z lego kockami. Razvijali
bi miselnost, motoriko, prostorsko predstavo, ustvarili
zgodbo ter nastop oziroma
predstavitev kreacije. Imeli bi
»team buildinge« v skupinah
in razstave kreacij za družine
udeležencev.
Rožle, hvala za predstavitev.
Navdušuješ! Želim ti čim več
ustvarjalnosti in norih idej!
Tjaša Primc
Foto: osebni arhiv

DVOR

Vzpon žensk na suhokranjski Triglav
Končno so se zbrale – članice
Društva kmečkih žena in
Rdečega križa Žužemberk.
Zanimanja je bilo sicer veliko
več, kot se jih je dejansko udeležilo pohoda. Ampak dobra
volja in vzdušje nista bila zato
nič manj intenzivni!
Start na Laščah, vzpon po makadamski
cesti proti Svetemu Petru. Nekaj žensk
si je malo olajšalo pot, druge so se veselo pognale proti tromeji med občinami Žužemberk, Dolenjske Toplice in
Kočevje na višini 888 metrov nad morjem, na Sveti Peter.
Med vzponom sta jih presenetila sneg
in oster veter. Zavetje jim je nudil obsežen gozd, sem in tja pa se je prikazal
tudi kak sončni žarek. Po zmrznjenem
terenu so potrebovale uro in pol hoje,
končni strmi vzpon pa je terjal kar dobro kondicijo.
Na vrhu, pri razglednem stolpu, so si
oddahnile in se vpisale v knjigo gostov.
Občudovale so pogled na dolino, obsijano s soncem. Ker je bila predsednica
Društva kmečkih žena, sicer domačinka,
prvič na Svetem Petru, jih je simbolično
dobila po zadnjici. Seveda dogodek ni
minil brez obveznega fotografiranja in
obiska zavetišča. Tu so dobile vroč čaj,
se okrepčale z malico iz nahrbtnika in
se počasi odpravile nazaj v dolino.
Med spustom v dolino so pohodnice že
snovale zanimive načrte za nove pohode po Suhi krajini, ki se jih bodo lahko
udeležile tudi malo starejše članice.
Za konec so si privoščile še osvežilno
pijačo v bližnji gostilni. Prijetno pa jih
je presenetila tudi gostja gostilne, ki jih
je ob prihajajočem 8. marcu počastila s
kavico.
Tekst in foto: Jadranka Meglen
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Kulturno društvo Dvor v letu 2021
Enajstega marca 2022 je imelo Kulturno društvo Dvor v večnamenski dvorani občni zbor.
Vsem prisotnim se zahvaljujem za udeležbo.
Še zlasti smo bili veseli župana Jožeta Papeža
in podžupana Roka Zupančiča.
Poročilo o delu
Čas od lanskega januarja do konca maja
je minil v obujanju spominov na pretekle
dogodke.
Dejavnost društva se je lani pričela z dobrodelnostjo, saj smo s čutom za solidarnost
priskočili na pomoč otrokom, ki so ostali
brez staršev. V povezavi z Rdečim križem,
Karitasom, drugimi organizacijami, podjetji in
posamezniki smo organizirali zbiranje finančne pomoči za to družino.
Kljub omejitvam druženja zaradi covida-19
nam je uspelo organizirati kar devet krasnih
in zelo obiskanih dogodkov za širšo publiko.
Z veseljem smo sodelovali tudi z občino ter
drugimi klubi in društvi.
Ker dvorskega tradicionalnega pustnega rajanja ni bilo, smo prosili starše in otroke, da
objavijo pustne šeme na naši Facebook strani.
Med objavljenimi fotografijami smo izžrebali
eno in avtorju na domači naslov poslali škatlo
sladkih presenečenj.
V toplem juniju smo članice izvedle čistilno
akcijo v večnamenski dvorani na Dvoru, ki je
bila pred tem prebeljena.
V juliju so se pevke Mešanega pevskega zbora
Dvor ob Krki z zborovodjo Jernejem in Tjašo
intenzivno pripravljale na nastop v sklopu
Trških dni. Dvoru je bila zaupana organizacija
sobotnega večera, na katerem smo članice
Kulturnega društva Dvor skupaj z gasilskim
in športnim društvom z Dvora organizirale
čudovito noč s pestrim kulturnim programom
in zabavo s kantavtorjem Adijem Smolarjem.
Udeležili smo se tudi slovesnosti ob občinskem prazniku, slavnostne seje in podelitve
občinskih priznanj. Solistka Tjaša in spremljevalec Jernej pa sta popestrila kulturni
program. Odzvali smo se tudi na povabilo na
zadnjo prireditev v okviru Trških dni, in sicer
na spominsko uro Zalli Zarana. Na vroče popoldne 20. julija smo se v senci vrb ob Krki v
Stavči vasi družili z Mašo Jazbec in se z njo po
francosko sprehajali skozi knjige.

Na začetku septembra smo bili
Dvorjani ponosno prisotni na otvoritvi ceste Dvor–Soteska. Z ubranim
petjem sta pevca Brane in Bogdan,
skupaj s pevcema iz Zagradca, popestrila slavnostno otvoritev.
Oktobra smo se udeležili odprtja
razstave litoželeznih predmetov v
Dolenjskem muzeju ob 130. obletnici zaprtja železarne na Dvoru.
Ker skrbimo tudi za zdrav duh v
zdravem telesu, smo se že tretjič
člani in simpatizerji društva podali
na najvišji vrh južne Slovenije, 1796
metrov visoki Snežnik. Ob dnevu
reformacije smo v Kulturnem domu
v Straži prisluhnili samospevom v
izvedbi naše članice Tjaše Primc
ob klavirski spremljavi Jerneja
Fabijana.
Novembra smo v večnamenski
dvorani organizirali sproščen pogovorno-svetovalni večer in spreminjali navade z Majo Papež Iskra.
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V tednu otroka smo v sodelovanju
z enoto Dvor Knjižnice Mirana
Jarca razveselili otroke s poučno
in resnično enkratno igro za otroke
Po Sloveniji s popotnikom Jakom.
Lepo je bilo spet videti polno dvorano otrok in slišati iskreni smeh,
pa čeprav z maskami na obrazu.
Optimistično smo se v tem mesecu
zbrali tudi na sestanku, na katerem smo načrtovali naše dogodke.
Žal smo se v živo družili samo še
na javnem vodstvu pri plavžu na
Dvoru, ko nam je avtorica razstave
»Na Dvoru ulita umetnost« Majda
Pungerčar, kustosinja Dolenjskega
muzeja Novo mesto, predstavila
bogato zgodovino Dvora.
V decembru so se na dvorski lipi
prižgale praznične lučke. Otroke,
naše najmlajše članice in člane,
smo prosili, da nam pomagajo lipo
tudi okrasiti. Nastalo je nekaj izredno lepih, unikatnih okraskov.

DVOR
Če potegnemo črto, se je kljub omejitvam
zaradi covida-19 na repertoarju Kulturnega
društva Dvor lani zvrstilo kar lepo število
dogodkov. Da ljudje potrebujemo kulturo, potrjujejo tudi množični obiski naših dogodkov.

Veseli nas, da nas podpirate, podpirate naš trud in nas bodrite na
naši kulturno-ustvarjalni poti.
Hvala vam, zaradi vas in za vas se
bomo trudili še naprej!

Tekst:
Jadranka Meglen, tajnica KD Dvor
Foto:
Jadranka Meglen in Rožle Matko

Predstavitev knjige Po Marijinih stopinjah
V večnamenski dvorani na Dvoru je 9.
februarja potekala predstavitev knjige
Po Marijinih stopinjah, ki jo je napisal teolog, novinar, urednik in publicist Gašper
Blažič. Pogovor v okviru vseslovenske
turneje Založbe Nova Obzorja je vodil
Metod Berlec, namestnik glavnega in
odgovornega urednika Demokracije in
TV voditelj.
V uvodu je zbrane nagovoril župan Jože
Papež. Izrekel je iskreno dobrodošlico
gostom in udeležencem dogodka. V nagovoru se je dotaknil aktualnega političnega dogajanja in si zaželel večje sloge
med Slovenci. Ker pa je predvsem župan
Občine Žužemberk, se je večina njegovega
govora nanašala na predstavitev občine.
Ponosno je predstavil njene dosežke in
se ob tem zahvalil vsem, ki mu stojijo ob
strani, da se lahko kljub mnogim oviram
občina razvija.
V nadaljevanju je Gašper Blažič predstavil knjižico Po Marijinih stopinjah, ki je
napisana v obliki šmarničnega branja,

sestavljena iz enaintridesetih
kratkih poglavij. V njej je orisal
življenjsko pot Marije, Božje
Matere, kot jo poznamo iz
Svetega pisma, izročila, skrivnosti rožnega venca in postaje
križevega pota. V knjigi pa ni ona
tista, ki predstavlja cilj, pač pa
nas vabi k Jezusu. Knjižica vabi
bralca v oseben odnos z Bogom
in aktivno razmišljanje.

šmihel

Pust
Pust je čas za maškare, zabavo in
smeh, predvsem pa čas, da preženemo zimo in slabo energijo s sveta. Tako so veselje in dobro energijo
v Klečet prinesle naše mlade maškare. Res jih je bilo lepo videti.
Maša Koler
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Poleg omenjene knjige sta
bili predstavljeni še dve knjigi
Gašperja Blažiča, Stavka, ki je
iztirila rdeči režim in Slovenija,
vstan'!.
Dogodek si lahko ogledate na
povezavi: Pogovorni večer z
Gašperjem Blažičem na Dvoru
pri Žužemberku: »Ljudje vidijo
razliko. Treba bo le še priti na
volitve« - Demokracija.
Vesna Može
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Branje in kvačkanje
V knjižnici Hinje smo izkoristili in obogatili čas izposoje knjig
še z ročnimi deli. Tako se vsak torek v času, ko je odprta
knjižnica, zbere kar nekaj žensk in se pod vodstvom Barbare
Mavrin učijo kvačkanja. Nastalo je že lepo število izdelkov –
knjižna kazala, prtički, snežinke, copatki …
Vse krajanke, ki bi se rade tega naučile, vabimo, da se nam
pridružijo vsak torek ob 17. uri.
Tekst: Irena Blatnik
Foto: Blatnik

Nov kombi PGD Hinje
Prostovoljno gasilsko društvo Hinje bo letos praznovalo stoletnico delovanja. Slovesni dogodek ob visokem jubileju bo
potekal prvi vikend v juliju, ki je tudi vsakoletni termin gasilske veselice v Hinjah. Dogodek bo sovpadal z otvoritvijo
letošnjih Trških dni v Občini Žužemberk.
Ker smo hinjski gasilci in gasilke zelo zavedni in ponosni, da
imamo tako stare korenine, smo se odločili ob tej priložnosti
za prevoz ekipe nabaviti novo gasilsko vozilo znamke Ford.
Srečni gasilci in krajani smo nov avto pričakali v soboto, 26.
februarja letos. Kot vedno so se tudi tokrat nadvse izkazale
naše gasilke in podpornice, ki so poskrbele za pogostitev.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem posameznikom, posameznicam in podjetjem, ki so po svojih močeh prispevali
za nabavo vozila in s tem podprli naše prostovoljno delo.
Posebna zahvala gre Občini Žužemberk in županu Jožetu

Hinjčani, to smo mi …
Če le vreme dopušča, se hinjska ekipa odpravi na potepanje
po naši lepi Sloveniji. Februarsko nedeljo smo si izbrali
krajšo relacijo. Prva postojanka je bil Pleški hrib (578 m
nadmorske višine), kjer smo se ustavili na najvišji točki, na
kupu kamenja, ki dejansko kaže podobo nečesa velikega.
Nekateri viri trdijo, da je na tem mestu stala keltska utrdba.
Pot nas je vodila po gozdnih poteh do Prevol in po novi cesti na
Vršiček. Ogledali smo si tri vhode v kraške jame in si zamišljali,
kakšne lepote skriva šele naš suhokranjski podzemni svet.
Lepo vreme in dobra volja ter sproščena družba preženejo
tudi najturobnejše misli o virusih in vojnah, ki današnji svet
še kako držijo v šahu.
Stanka Blatnik
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Papežu, ki je prepoznal pomembnost gasilske tradicije v našem okrožju in nujnost živega gasilstva
tudi v tem delu občine ter nas finančno podprl.
Stanka Blatnik

prevole

Oddajnik na Prevolah
Na vrhu Vršička nad vasjo Prevole bo končno stal Telekomov
oddajnik. Tega se občani krajevne skupnosti Hinje nadvse
veselijo, saj so zaradi zelo slabega mobilnega signala v dobi
popolne digitalizacije večkrat odrezani od sveta. To ne bo
velika pridobitev le za vsakega posameznika, temveč tudi za
podjetja, ki delujejo na tem območju naše občine. V zadnjih
dveh letih je bilo zaradi epidemije kovida vse več dela od
doma in slab signal je marsikomu zelo oteževal delo.
Nova pridobitev bo, kot kaže, dokončana v marcu. Dovozna
cesta je že narejena in s tem možnost prevoza konstrukcije
za oddajnik, ki bo v višino meril kar štirideset metrov.
Tekst in foto: Stanka Blatnik

Zagorelo pri šoli na Prevolah
V življenju se nam vsem dogajajo stvari, za katere tudi v
sanjah ne bi mogli napisati scenarija. Ne vemo, ne kdaj ne
kako se bodo zgodile.
Tako se je nepričakovano v petek, 18. marca, okoli dvanajste
ure na travniku za šolo na Prevolah pokazal dim. Vsi smo
najprej pomislili, da je nekdo zanetil ogenj in požiga dračje.
A ni bilo tako. Hkrati je zmanjkalo elektrike po vaseh in kmalu so ugotovili, da je ogenj povzročila okvara na električnem
drogu. Zaradi suše in močnega vetra se je ogenj hitro širil.
Posredovali so hinjski gasilci, na pomoč so jim prišli tudi gasilci iz Žužemberka in domačini ter ogenj uspešno pogasili.
Zopet se je izkazalo, kako pomembno je prostovoljstvo, kakšen pomen imajo za kraj gasilci, ki tu uspešno delujejo že

sto let. Tudi na tem mestu jim izrekamo globoko
zahvalo.
Tekst: Irena Blatnik, Foto: Blatnik

Maškare odgnale zimo in virus
Vse kaže, da letošnji pust ni odgnal
le zime, ampak počasi odhaja od nas
tudi virus in ukrepi se rahljajo. Tega
smo vsi veseli, želimo si normalnega
življenja, se poveseliti, sprostiti in to
priložnost nam daje stari ljudski običaj – pustovanje. Razveselili smo se
vsake maškare posebej in po vaseh
Krajevne skupnosti Hinje jih je bilo
kar lepo število, nekaj že na pustno
soboto, nekaj na pustni torek.
Verjamem, da je po domovih dišalo
po krofih, flancatih, suhemu mesu,
zelju … In prav je tako.
Irena Blatnik
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Iščemo človeško ribico
Človeška ribica ali močeril
(Proteus anguinus) je naša najbolj znana jamska žival in tudi
svojevrsten simbol slovenskega
krasa.
Repata dvoživka z dolžino do trideset cm je
največji jamski vretenčar na svetu. Je neotenična žival, kar pomeni, da še odrasel
in spolno zrel osebek ohrani nekatere lastnosti ličink – zunanje škrge, škržne reže,
značilno zgradbo kože – in ostaja v vodi.
Močeril ima zunanjo podobo jamskih
živali; je skoraj brez kožnih barvil, oči so
zakrnele, gobček je podaljšan in prisekan.
Na življenje v podzemlju je biološko prilagojen – potreba po hrani je majhna, presnova je upočasnjena, ves razvoj počasen,
število potomcev majhno, živi do sto let.
Odkritje vrste
Po primerku z Vira pri Stični jo je leta 1762
znanstveno opisal naravoslovec Joannes
Antonius Scopoli, rudniški zdravnik v Idriji.
Izredno zanimanje za človeško ribico v
svetovnem merilu so sprožile raziskave
Karla von Schreibersa po letu 1801, ko je
razkril nenavadne prilagoditve življenju
v temi. Živali za raziskave mu je iz izvirov
pri Stični dostavljal znani naravoslovec in
industrialec, baron Žiga Zois. Podatke o
njeni razširjenosti na Kranjskem sta sredi
19. stoletja začela zbirati Franc Hochenwart
in Henrik Freyer, sodelavca Deželnega muzeja v Ljubljani, ki sta na dolenjskem krasu
zabeležila več najdišč. Poznavanje se je okrepilo v zadnjem obdobju s poglobljenimi
jamarskimi raziskavami. Danes vemo, da je
človeška ribica endemit dinarskega krasa.
Živi od porečja reke Soče pri Trstu preko južne Slovenije in jugozahodne Hrvaške vse do
reke Trebišnice v Hercegovini. V Sloveniji je
znanih preko tristo najdišč, pomemben delež teh je na Dolenjskem. Genetske raziskave
nakazujejo, da se je močeril razcepil na niz
nekoliko različnih ras, morda pa celo vrst.

Prvo opažanje je bilo zabeleženo v Dolenjskih Toplicah leta 1824.

Poltarici, ter v izviru Studenec
pod hišo Marof (oz. Meierhof) nasproti Žužemberka. Verjetno je to
Studenec pri Kresetu, v katerem
naj bi domačini tudi kasneje videli izplavljene živali (Emil Glavič,
ustno). Freyer je kot najdišče
zabeležil tudi izvir Globočec pri
Zagradcu, danes zajezen za oskrbo
z vodo. Povodenj je živali izplavila
tudi iz Debeljakovega izvira (1973)
pod Tominčevim studencem pri
Dvoru. Najštevilnejša populacija
je bila odkrita med raziskavami
Jamarskega kluba Krka v zaledju
Šice pri Dvoru – v Bobnovi jami in
Dihalniku Šice. Edino najdišče na
levem bregu Krke je Studenec pod
Vrhovim (Emil Glavič, ustno, 1996),
katerega zaledje sega v vzhodno
Suho krajino, kjer je znanih več
najdišč ob Žibrščici. Domnevamo
lahko, da proteus poseljuje večji
del podzemnega zaledja Krke in
pritokov – vse do Radenskega polja, Luč, Dobrepolja ter Kočevskoribniškega polja, kjer je njegova
prisotnost prav tako potrjena.

Človeška ribica v Suhi krajini
V zgornjem toku Krke je znanih več lokalitet. Že Hochenwart (1840) omenja pogoste
najdbe pri izviru Krke, Freyer (1846) pa poroča o človeški ribici v drugem izviru Krke,
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Človeška ribica in projekt
»Voda – (iz)viri življenja«
Projekt poteka na območju občin Dolenjske Toplice (vodilni
partner), Žužemberk, Ivančna
Gorica in Trebnje, združenih v
LAS STIK. V vsaki lokalni skupnosti bomo izpostavili eno od
lokalitet vrste, jo opremili z
informativno tablo in vključili v
Vodno pot, ki jih bo povezovala.
Med cilji projekta je tudi ocena
stanja ogroženosti človeške ribice na obravnavanem območju.
Na več najdiščih nas skrbi slaba
kakovost podzemske vode, kar
gotovo vpliva na vitalnost populacij ogrožene vrste, ki je še
zlasti občutljive za nitrate, težke
kovine in pesticide. Razširjenost
vrste še ni povsem dognana. Da
bi bila prizadevanja za njeno ohranitev čim bolj učinkovita, prosimo, da sporočite, kje in kdaj
ste jo opazovali v naravi!
Tekst: Andrej Hudoklin, Zavod RS
za varstvo narave
Foto: Slavko Polk

žužemberk

Na obisku pri hišniku Branetu
Branko Štefanič prihaja s Poljan pri
Žužemberku. Šestintrideset let je bil njegov
dom v študentskem naselju v Rožni dolini,
natančneje v XI. bloku, kjer je skrbel za tamkajšnje stanovalce.
Pri osemnajstih letih je s sodelavci prvič odšel
na krvodajalsko akcijo, vse od takrat pa je bil
reden krvodajalec. Ves čas svojega bivanja
v Ljubljani je bil prostovoljec Rdečega križa,
še v tistih časih, ko uniforme niso bile rdeče,
ampak vijolične. V Rožni dolini je organiziral
krvodajalske akcije, obešal plakate in vabil
študente h krvodajalstvu. V smehu pove, da je
hodil po sobah in budil študente, da so nato z
avtobusom Zavoda za transfuzijsko medicino
odšli darovat kri. Bil je tudi pomočnik glavnega zdravnika v nastanitveni enoti Rdečega
križa na Viču in usposabljal se je za upravnika
zaklonišča. Sodeloval je pri Dnevu mladosti in
ko je bilo praznovanje leta 1988 ukinjeno, je bil
med začetniki Majskih iger. Še vedno ohranja
stike s sodelavci in študenti, ki so bili njegovi

varovanci v študentskem naselju,
kamor se rad vrača, saj ga nanje
veže veliko lepih spominov. V času
svojega bivanja in dela tam je med
drugim urejal okolico in zasadil veliko dreves. Bil je zelo priljubljen in
ob upokojitvi so mu priredili pravo
proslavo. S prvo generacijo študentov je še vedno zelo povezan in
vsako leto v marcu se odpravijo na
izlet.
Sedaj že osemnajst let živi na
Poljanah, kjer si je kupil bivalni vikend, od leta 2014 pa je upokojen.
Trte je posekal, si uredil vrt in nasadil sadno drevje. Pustil je le brajdo,
ki mu daje senco in grozdje. Tu mu
je lepo, dobro se je vklopil v okolje, pogreša le vodo, saj vodovoda
tam še nimajo. Družbo mu delata
tudi psički Lajka in Mala. Je član
društva upokojencev, kjer skrbi za

izlete, član gasilskega društva Križi
in tudi član turističnega društva.
Enajstega februarja letos je na
krvodajalski akciji v Žužemberku
še zadnjič, 176. daroval kri. Hvala,
Brane, da ste bili vsa ta leta član
velike družine srčnih ljudi – krvodajalcev ter darovali plazmo in kri,
energijo za življenje.
Tamara Plot

Dragi sotržani ali someščani!
Žal po triintridesetih letih niti ne vem,
kam Žužemberk spada.
Moje ime je Igor Brezovar, marsikdo se
me še spomni, mnogi ne. Bil sem žužemberška »barabca« in maskota, dokler se nismo leta 1987 preselili na Češko.
Ampak vedno mi je srce bilo za Krko,
Cvibelj, Zafaro, Lisec in okolico … ja!
Z motorjem sem prepotoval 133 držav
sveta in užival. Kaj vse mi je svet dal.

Vse na polno! Ampak nikoli nisem pozabil, od kod sem doma.
Trenutno ležim žalosten v Afriki,
konkretno v Nigeriji. Poslušam
Agropop, Slake, Slapove in druge
slovenske bende … solze tečejo,
ker se zavedam, od kod prihajam,
in kaj, hudiča, iščem tukaj, tako
daleč od doma?? Lepoto? Srečo?
Mir? Čistočo? Ne, vse to imamo
doma. Zakaj sem potem tu?
Včasih se je reklo, da imam
»mevle« v riti! Ja, najbrž res.
Novo leto je in želel bi si, da se
vsi prebivalci žužemberške doline med seboj razumete, da se
zavedate, v kako lepem kraju
živite, kjer so voda, mir, gozd,
čist zrak in svoboda. Ko imate
takšen »luksuz« vsak dan, se
tega niti zavedate!
Jaz pa sem v Nigeriji. Srečen
sem, če teče voda, če se ne strelja in če je cesta odprta, pa da ni
banditov.
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Snemamo nadaljevanko s češko televizijo. In za to nadaljevanko se zanima celo National
Geografic. To je lepa novica,
lahko bi rekel tudi trofeja.
Kaj bi rad pojasnil – da ni pomembno, od kod izhajate, saj
imamo vsi enake možnosti.
Te je imel tudi en »Igorček« iz
Žužemberka, ki je polže pobiral
pri gradu in Šifrerja za brado
vlekel, ko je bil brigadirski večer. Pa ko ga je gospod Mrvar za
lase vlekel ali gospod Kosmina
kregal. Ampak to vemo žal samo
tisti, ki smo rojeni pred 1973.
Lep pozdrav sem.
Nas čaka še osem tisoč kilometrov do Južne Afrike. Potem pa
konec! Na pir pod »lipco«!
Hvala vam, če se boste zavedali,
od kod ste in kaj imate!
Vaš Igor Brezovar
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Ljudje odprtih rok
Uredništvo revije Naša žena/
Ženska že 28 let izvaja akcijo
Ljudje odprtih rok za izbor
dobrotnice, darovalca, izjemne
osebnosti in dobrega človeka.
Na prireditvi v Narodni galeriji v Ljubljani
so 15. decembra 2021 izbranim izročili zahvalne listine za leti 2020 in 2021.
Med dobitniki so bili kar trije z Dolenjske,
med njimi je naslov dobrotnica leta 2020
več kot zasluženo prejela Magda Hočevar
Kastelic iz Žužemberka. Magda je kljub
bolezni polna življenjske energije, ki jo nesebično deli soljudem, jim vliva pogum in
jim pomaga. Vsako leto poskrbi za kulturno
življenje v domači občini, aktivna je v društvu Trepetlika, v katerem je tudi urednica
njihovega časopisa. Svoje misli in čustva
občuteno preliva v verze, pomaga otrokom
s težavami pri učenju, ob tem pa še ustvarja
nakit, pleše, šiva, plete, kvačka …
Slovesnost je povezovala Ida Baš, slavnostni govorec je bil minister Janez Cigler
Kralj, kot glasbeni gost je nastopil LPS
Band, slavljenko pa je z udeležbo na prireditvi počastil tudi župan Jože Papež.
Olga Podpadec

Pomlad je pred vrati

Ptičja svatba

Trobentica se prva je zganila,
še drugo pomladansko cvetje prebudila.
Požugala je žafranu: »Hej, modrijan, si vedno še zaspan?«
Beli zvonček je zacingljal, vse od sebe dal.
Naj se sliši, naj se ve, da pomlad pred vrati je.

Ptica zala si je ženina izbrala;
snubil jo je dan za dnem,
neprestano in zavzeto, to njej bilo je sveto.
Naskrivaj ji že dolgo bil je všeč, zdaj je vzklilo še nekaj več.

Skromna vijolica je z nežno modrino nase opozorila.
Sonce vse rože spodbuja: »Kje ste, čas je že?«
Teloh mrmra: »Cvetim, čeprav še malo spim.«
Pomladni veter nosi sporočila,
da je zima minila.
»Ne dajte se motiti,
zdaj pred mrazom se vam ni treba skriti.«
Vsak dan bo topleje, sonce že kar dobro greje.
Vse okrog je zeleno, prebujeno.
Vedno več je ptic, slišale so narave klic.

Drug drugemu sta obljubo dala, da si bosta zvesta ostala.
Ker je privolila, sta svate povabila.
Ohcet bo velika, naj pride, kogar mika.
Ptičji orkester bo zelo pester.
Ptice bodo ubrano žvrgolele,
najlepše melodije zazvenele.
Na koncu bodo grla poplaknile
in se od mladoporočencev poslovile.
Velik je ta dan, z najlepšimi barvami obsijan.
Le enkrat v letu se zgodi,
da se Gregorjevo slavi.
Silva Mohorčič
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Krvodajalska akcija
V petek, 11. februarja, je bila na Osnovni
šoli Žužemberk prva letošnja terenska
krvodajalska akcija. Udeležilo se je je petdeset krvodajalcev in krvodajalk, od tega
sta dva kri darovala prvič. Število je bilo
manjše kot lani, kar je verjetno posledica
epidemije covid-19, saj je bilo prav v tem
času veliko okuženih oziroma v karanteni.

Na tokratni akciji je redni krvodajalec Branko Štefanič še zadnjič, 176. daroval kri, za kar mu
iskreno čestitamo. Kot pravi
sam, z darovanjem pomagaš
sebi in predvsem drugim do
zdravja, in žal mu je, da mu leta
tega ne dopuščajo več.

Za malico je tokrat poskrbela ekipa Zavoda
za transfuzijsko medicino Ljubljana, da se
krvodajalci ne bi srečevali s šolarji, šolske
kuharice pa so skuhale čaj in kavo, s katerima smo ob pecivu postregli krvodajalcem.

Drage krvodajalke in krvodajalci, iskrena hvala za neprecenljivo darilo, ki ga dajete, da življenje mnogih teče dalje.
Tamara Plot

Karate, parakarate in tai chi v Žužemberku
Državni prvak leta 2022 v
disciplini parakarate vadi v
naših vrstah, na kar smo ponosni in podpiramo vse, ki bi
se nam želeli pridružiti in si
izboljšati dan, teden, mesec,
leto …
Najprej se zahvaljujemo županu
Občine Žužemberk Jožetu Papežu, ki
je prisluhnil naši želji po vadbi karateja. Obiskujejo jo učenke in učenci
Osnovne šole Žužemberk in otroci iz
okolice, v naših vrstah pa vadi tudi
mojstrica karateja, ki občasno popestri vadbo s svojimi izkušnjami s področja aerobike in smučanja.

elementov, ki so uporabni pri
reševanju kritičnih situacij, v
katerih se lahko znajdemo v
vsakdanjem življenju. Redna
vadba pozitivno vpliva na samopodobo, samozavest in izboljšuje delovanje vseh vitalnih funkcij
v telesu.
Parakarate je vadba, primerna
za osebe s posebnimi potrebami, sistem poučevanja pa je
namenjen vsem, ne glede na
zdravstvene težave. Vadbe se
lahko udeležijo otroci ali odrasli
z motnjo v duševnem razvoju,
gibalno ovirani, tudi osebe, ki

Vadba karateja za otroke, mladostnike in starejše je namenjen vsem, ki
želijo razgibati telo, se počutiti bolj
sproščeno in izboljšati splošno psihofizično pripravljenost, koordinacijo,
preciznost, hitrost in moč. Hitri koordinirani gibi osnovnih elementov se
združujejo v forme, nize dvajsetih in
več gibov, ki si sledijo v točno določenem zaporedju in smeri izvajanja.
Služijo temu, da se v prostoru lažje
znajdemo in postanemo pozornejši
na vse, kar se dogaja v okolici. V njih
se skriva strategija samoobrambnih

uporabljajo hodulje ali invalidske vozičke, vadijo pa tudi tisti,
ki jih ovirajo motnje sluha ali
vida.
Tai chi chuan, kitajsko veščino
sproščanja, smo pred kratkim
predstavili tudi v Žužemberku,
nekaj pa ste o tej zdravi vadbi, ki
se je po svetu udeležuje na tisoče ljudi, lahko prebrali tudi v eni
od predhodnih številk. Gibanje
je za človeško telo skoraj tako
pomembno kot voda in hrana.
Pomembno je za vzdrževanje
dobrega počutja, ki ga nudi tudi
umirjeni ritem te kitajske veščine. Zavedanje samega sebe,
umirjen um vodi telo, ki se ob
tem polni z vitalno energijo.
Nekaterim prija hiter, drugim
umirjen, osredotočen, kot sapica
božajoč gib. Ljudje smo si različni, tako da lahko vsak na svoj način uživamo vir energije, ki nam
ga nudi mati narava. Umirjena
jasa, tišina gozda, sončni vzhod
ali pomarančno žareči zahod so
nam dobro znani energetski viri,
ki napajajo naše »računalnike«.
S pomočjo gibanja ta izkoristek
samo še stopnjujemo …
Bojan Marinček

31

SUHOKRANJSKE

POTI

Lepota besede 2021
Knjižnica Črnomelj in Javni sklad
kulturne dediščine območna,
izpostava Črnomelj, sta pripravila že šestnajsti literarni natečaj
Lepota besede »Z besedo iščemo
in ustvarjamo lepoto«. Natečaj
je namenjen odraslim, še neuveljavljenim pisateljem in pesnikom obeh spolov, ki imajo vsaj
malo umetniške žilice.
Prijavilo se je devetindvajset literatov
iz Bele krajine, Dolenjske in Posavja. Na
zaključni prireditvi 26. novembra 2021 sva
bila tudi predstavnika Suhe krajine Nežka
Dular in Miran Jenko. V večnamenskem
prostoru knjižnice Črnomelj nas je nagovorila Helena Vukšinič (JSKD OI Črnomelj).
Po kratki predstavi udeleženih nam je
strokovna ocenjevalka, pesnica in pisateljica Stanka Hrastelj, predstavila svoje
strokovno mnenje o prispelih literarnih
delih. Vsakemu ustvarjalcu posebej je povedala dobre in slabe strani njegovih poslanih del. Njen komentar je bil zanimiv in
poučen za vse prisotne. Bilo je tudi veliko
pohval.
Po kratkem premoru je potekala zaključna literarna prireditev, na kateri so člani
gledališke skupine ZIK Črnomelj prebrali
pesmi in prozo vseh izbranih avtorjev.
Za prijetno ozračje je poskrbel Trio B in
C, program pa se je zaključil s čestitkami
vsem navzočim literatom. Na koncu je
ocenjevalka Stanka Hrastelj razglasila tudi
tri najboljša dela in avtorjem podelila posebno priznanje. To so bili Tjaša Drčar iz
Trebnjega, Nežka Dular iz Novega mesta in
Miran Jenko iz Boršta pri Dvoru.
Ob tem dogodku so izdali brošuro, v kateri
so predstavljena vsa nagrajena dela izbranih avtoric in avtorjev. Prireditev je potekala po pravilih in splošnih protikoronskih
priporočilih vlade Slovenije. Upam, da se
bo prireditev nadaljevala tudi v prihodnjih
letih in da se bomo lahko takrat pogovarjali brez zaščitnih mask na obrazih.
Besedilo: Miran Jenko
Foto: JSKD OI Črnomelj
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Nika in Maša na evropsko
odbojkarsko prvenstvo
Od 6. do 9. januarja 2022 so v
Zadru na Hrvaškem potekale
kvalifikacije za uvrstitev na
letošnje evropsko prvenstvo
ženskih izbranih vrst do 17 let.
Prvenstvo bo v juliju potekalo
v Olomoucu in Prostejovu na
Češkem. Na kvalifikacijah so
poleg Slovenije sodelovale še
reprezentance Hrvaške, Češke,
Slovaške, Madžarske, Avstrije in
Izraela. Ekipe so bile razdeljene v
dve skupini, v skupini s Slovenijo
sta bili še Slovaška in Avstrija.
V prvi tekmi so Slovenke s 3 : 0 premagale
Slovaško in nato z enakim rezultatom še
Avstrijo. V polfinalu so se pomerile z borbenimi Madžarkami, ki pa proti razigranim
Slovenkam niso imele prav nobenih možnosti, saj so te slavile gladko zmago s 3 : 0.
V finalni tekmi, ki je odločala o neposredni uvrstitvi na evropsko prvenstvo, so
se Slovenke pomerile z domačinkami.
Hrvatice so povedle v nizih z 1 : 0, v nadaljevanju pa so Slovenke osvojile naslednja
niza za vodstvo z 2 : 1. Hrvaški je še uspelo
izenačiti na 2 : 2 in o zmagovalkah je odločal peti, skrajšani niz. Bolje so začele
Hrvatice in povedle s 3 : 0. Po polminutnem odmoru na zahtevo slovenskega
trenerja Jaroša Štekla so naša dekleta
zaigrala kot prerojena. Z zaporednimi
točkami so povedla z 8 : 3. Hrvatice so se
z nekaj uspešnimi napadi približale dvema
točkama zaostanka, a na koncu je bilo na
semaforju 15 : 10 za Slovenijo, in to je bil
ob tem velikem uspehu čas za veselje. Z
zmago so se Slovenke kot edine s teh kvalifikacij uvrstile na evropsko prvenstvo in
hkrati osvojile še naslov srednjeevropskih
prvakinj. Če so Slovenke na lanskih kvalifikacijah v finalu s tesno razliko po petem

nizu izgubile proti Češki, je bila
na tokratnih športna sreča na
njihovi strani. Zasluženo.
Športno
majico
slovenske
izbrane vrste sta na kvalifikacijah
nosili tudi mladi igralki Maša
in Nika Pucelj iz ATK Grosuplje,
doma iz Žužemberka. Starejša
Maša je kot kapetanka reprezentance k zmagi nad Hrvaško prispevala 26 točk in bila izbrana za
najboljšo igralko kvalifikacij, ki
so štele tudi za srednjeevropsko
prvenstvo. Mlajša Nika, rojena
leta 2007, je bila najmlajša v
reprezentanci. Dobila je priložnost, da stopi na parket in si ob
starejši sestri pridobi potrebne
izkušnje.
Poleg tega da je Maša ena od
nosilk igre v članski ekipi ATK
Grosuplje, ki uspešno tekmuje
v 1.A ženski državni odbojkarski
ligi, je prejela še vabilo za nastop
za reprezentanco na evropskem
prvenstvu v kategoriji mladink
U-19. Kar jo je še posebno in
najbolj prijetno presenetilo, je
prejeto vabilo v člansko državno
reprezentanco. Vabilo ji pomeni
veliko čast, priznanje, spodbudo in največjo nagrado za
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prikazano igro na odbojkarskih
igriščih, ki ji namenja velik del
svojega prostega časa.
Na tabli v Osnovni šoli
Žužemberk so zapisana imena
športnikov in športnic te šole,
ki so igrali za slovenske reprezentance in zastopali barve
Slovenije na največjih mednarodnih tekmovanjih. To je doslej
uspelo le fantom in Živi Čopi. Po
uvrstitvi Maše in Nike na evropsko prvenstvo ne bo več tako.
Dokazali sta, da si na tej tabli
zaslužita tudi izpis svojih imen
kot priznanje za uspeh in uvrstitev na evropsko prvenstvo. Naj
bo to spodbuda vsem deklicam,
ki so se in se še bodo na žužemberški osnovni šoli želele dokazati tudi v športu.
Tekst: Darko Pucelj
Foto: MEVZA
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Občni zbor Društva kmečkih žena
Suha krajina - Žužemberk
Vesele smo bile srečanja na
našem rednem letnem občnem
zboru, ki je potekal v prostoru jedilnice FS. Našemu vabilu sta se
odzvala podžupan Rok Zupančič
in novinar Slavko Mirtič.
Članic društva je skoraj šestdeset, občnega
zbora pa se nas je udeležilo triinštirideset.
Zadnji dve leti smo se izogibale okužbi.
Vseeno je predsednica DKŽ Tadeja Lavrič
prebrala dolg seznam vsega, kar smo izvedle preteklo leto. Večkrat se je zbralo le nekaj
članic, predvsem ob pogostitvi na otvoritvah
obnovljenih cestnih odsekov, kar je bilo preteklo leto pogosto. Nekaj se nas je udeležilo
predavanja zdravnice dr. Žagar »Kdaj moramo obiskati zdravnika?«. Potekalo je več
virtualnih predavanj: o inovativni pridelavi
vrtnin in poljščin, trženju pridelkov in izdelkov na kmetiji, sodobnih pristopih k oglaševanju turizma na kmetijah, o tehnologiji
predelave mleka v jogurte, skuto in mehke
sire itd. V živo smo predstavile peko potice
za oddajo Tednik na Televiziji Slovenija.
Prisotne smo bile na predstavitvi knjige
Slavka Mirtiča Sence nad krajino. Dvakrat
smo letovale v Termah Topolšica. Svoje izdelke smo poslale na ocenjevanje v društva
sosednjih občin. Doma smo pripravile že
šesto državno razstavo in ocenjevanje potic; naša gostja je bila poslanka državnega
zbora Anja Bah Žibert. Tudi predsedniku
vlade Janezu Janši smo podarile potico, ko
je bil na delovnem obisku v Žužemberku.
Udeležile smo se dveh strokovnih ekskurzij
– poletna nas je vodila v Poljansko dolino,
jesenska pa na Kočevsko. Vedno najdemo
zanimive kraje, ki jih moramo videti. Ob tem
tudi poklepetamo, dobimo nove informacije in rešimo težave.
Tudi na letošnjem občnem zboru je bilo
tako. Imamo veliko želja za letošnje leto,
da bo le zdravo in varno, veselje bomo dodale same.
Tekst: Milena Iskra
Foto: Mirtič Slavko
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Srednjeveški pohod malo drugače
Sobota je dan, ki ga marsikdo rad izkoristi
za pohod. Sam ali v družbi, v spremstvu
lepega vremena je idealen čas, da zakrčene
ude pretegneš od vsakodnevne rutine, pa še
visoka koncentracija svežega zraka blagodejno vpliva na telo in duha. Kaj pa pohod v
srednjeveški opravi?

primernosti – po pričakovanjih
v napoto, saj je bila narejena za
premagovanje vsega drugega kot
pa hribov. Najbolj praktične so
bile torbe, ki so nam visele ob bokih, pa še to le na koncu, ko smo
njihove vsebine z zadovoljstvom
izpraznili. Kljub vsemu smo prišli
na vrh. Potrebovali smo slabo uro
po za naše pojme otročje lahki
smeri, a na koncu je bila nagrada
sladka – čudovit razgled na okoliške griče, katerih vznožja so bila
zaradi inverzije obdana z meglo,
kar je še poudarilo pravljičnost.
Izkušnja je bila zelo pozitivna. Kar
je nam uspelo, je nekoč sleherniku
uspelo vsak dan znova. Marsičesa
še ne vemo o tem, na kakšen način so včasih premagovali tegobe,
ki jih sodobni človek ne pozna
več. Primaknili pa smo kamenček
v mozaiku razumevanja tistega
časa. V prihodnje si želimo še
več podobnega raziskovanja, saj
znanja ni nikoli toliko, da ne bi
mogli odkriti še česa, kar so nekoč
že vedeli.

V Društvu Srednjeveški najemniki se nam
je porodila zamisel: v prostem času radi
hodimo v hribe, zakaj se ne bi preizkusili s
pohodom v srednjeveški opravi? Mnogim
se je ideja zdela nora, a na koncu se nas je
našlo nekaj norcev, ki smo sprejeli izziv.
Kot prvo lokacijo za preizkušnjo smo izbrali
grad Šumberk. Pot do gradu je lahka, iz vasi
si lahko v pol ure z malimi otroci na vrhu,
ruševine pa so ostale za pomembno družino,
ki je dala zmagovalca v bitki pri Sisku. Kraj se
nam je za začetek zdel idealen.
Pohod smo začeli že zgodaj zjutraj, v
spremstvu mraza in megle. Tempo oblačenja
je bil zelo intenziven, kar je še prililo olje na
ogenj vzhičenosti in želje po nečem novem.
Kot rečeno, oblekli smo srednjeveško bojno
opravo – čelade, verižne srajce, ščite in vse,
kar spada zraven. Obuli smo tipične srednjeveške škornje, ki so imeli oprijem drsalk na
ledu, k čemur je prispevalo še vlažno listje
na tleh. Tudi druga oprema je bila daleč od

Jure Legan

Zaključujejo odbojkarsko kariero
S sobotno tekmo med odbojkarskim
klubom KEKO Oprema Žužemberk
in SIP Šempeter v Savinjski dolini se
je zaključila letošnja tekmovalna sezona. Odbojkarji so se v koronskem
letu borili v 1.B državni odbojkarski
ligi in osvojili končno šesto mesto.
Tekmo je zaznamovala vest, da odbojkarsko kariero zaključujejo Blaž
Strajnar, Žiga Vidmar, Matic Novak in
Sašo Smrke. Igralske pozicije so tako
prepustili mlajši generaciji, ki bo dobro ime Žužemberka branila v prihodnjih sezonah. Mladincem želimo čim
več uspehov na parketu, Blažu, Žigu,
Maticu in Sašu pa čim manj ovir na življenjski poti zunaj črt odbojkarskega
igrišča.

Tekst:
Rok Zupančič
Foto:
Tom Smrke
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Spomin na padle je še živ
Četrtega januarja letos so nas obiskali
tovariši iz Združenja protifašistov, borcev
za vrednote NOB in veteranov Koper, tudi
letos ob prisotnosti 96-letnega Danila
Ivančiča, borca 5. bataljona Vojske državne varnosti in priče takratnih dogodkov in

bojev, ki so potekali v Hinjah na
začetku januarja 1945. V spomin
na padle borce in žrtve NOB ter
na padle borce 5. bataljona VDV
sta na večja naravna kamna privijačeni kamniti plošči. Venec k
spomeniku sta ob prisotnosti
praporščaka in članov Občinske
organizacije ZB za vrednote
NOB Žužemberk položila tovariš Danilo Ivančič in predsednik
združenja iz Kopra, tovariš Vojko
Vodopivec.
Letni zbor članic in članov
Občinske organizacije ZB za
vrednote NOB Žužemberk smo
imeli 26. februarja. Ob tej priložnosti smo se spomnili na 21.
februar 1945, ko so domobranci
v Žužemberku zverinsko in brez
enega samega strela, s koli, noži,
krampi in lopatami mučili in
umorili žužemberške skojevke in
aktivistke NOB, stare od 15 do 25
let. V obdobju od januarja 1945
do aprila 1945 je bilo na desnem

in levem bregu Žužemberka
na tak način pobitih 32 prebivalcev Žužemberka in okolice.
Venec in svečko k spominski
plošči umorjenim skojevkam
na stavbi nekdanje Iskre je položila delegacija naše občinske
organizacije. Ob tej priložnosti
smo v bližnjem parku prižgali
še svečko pri spomeniku, posvečenem Ladu Ambrožiču Novljanu, nekdanjemu učitelju
v Žužemberku, partizanu in generalmajorju v rezervi. Spomin
na dogodke iz druge svetovne
vojne v Žužemberku je tudi po
77 letih še zelo živ in bo ostal za
vedno v vseh nas, ki spoštujemo
resnico, širimo vrednote NOB in
ohranjamo spomine na tragične
dogodke iz naše polpretekle
zgodovine.
Tekst: Darko Pucelj, OO ZB za
vrednote NOB Žužemberk
Foto: Ljubo Jarc in Darko Pucelj

Sramota
Ta članek je namenjen tistim, ki še
vedno mislijo, da je prekrasna narava
Slovenije njihovo veliko smetišče.
Kot tujka, ki prihaja iz »ravne« dežele,
sem navdušena nad naravo v Sloveniji.
Rada se sprehajam s psičko in ne
morem verjeti, koliko smeti vidim ob
cesti. Občutek imam, da jih je vedno
več namesto manj! Lani sem si kupila
pobiralec smeti in ko grem na sprehod,
velikokrat vzamem s sabo ta pobiralec
in vrečo. Po poti pobiram vse, kar leži
ob cesti. Po nekaj kilometrih je vreča že
polna!
Opazila sem, da je gotovo devetdeset
odstotkov smeti pločevink piva. Noro!
Vem, da je Slovenija ena izmed držav
z nadpovprečnim uživanjem alkohola,
ampak res mi ni jasno, zakaj je treba te
pločevinke metati v naravo. Nekateri jih

med vožnjo domov kar vržejo iz
avta. Kaj res ne morejo počakati,
da bi jih doma vrgli v koš? Če že
morajo piti v avtu, zakaj
mislijo, da imajo pravico prazno pločevinko
kar vreči ven? Jo je
res tako težko vreči
v smetnjak? Poleg
tega je onesnaževanje okolja pravzaprav
kaznivo dejanje, kajne?
V teh časih, ko je toliko informacij
o vplivu onesnaženosti na okolje,
je neverjetno, da nekateri ljudje
odmetavajo svoje smeti kar povsod. To je res sramota. Povsod
beremo, da bo pločevinka ostala v
naravi najmanj petdeset let! Smo
res tako naivni, da mislimo, da bo
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pločevinka magično izginila? Ne
bo! Aluminij ne spada v naravo.
Gotovo nas ima veliko otroke ali celo vnuke. Sploh
kdaj pomislimo, kako
bodo živeli? V kakšnem svetu hočemo, da odraščajo?
Kakšen zgled smo?
Čas je, da ozavestimo, kaj delamo, da
prevzamemo odgovornost
za svoje vedenje in da začnemo
misliti na okolje, tako kot mislimo nase.
Prosim, nehajmo onesnaževati
okolje. Povsod so smetnjaki, kamor lahko odvržemo smeti. Tudi
doma jih imamo. Uporabimo jih!
Arlette Cundrič

žužemberk

Novoletno srečanje na Svetem Petru
»Včasih moram poiskati te strme poti,
moram položiti nanje svoje roke in stkati tiste čudne lepe vezi, moram priti tja,
kjer se zdi, da besede drugače zvenijo in
se drugače pogleda v oči.« (Rudi Klinar)
Planinarjenje postaja čedalje bolj priljubljena
oblika rekreacije in izjemno blagodejno vpliva
na človekovo telo in duha. Tudi v naši občini
opažam rast števila privržencev pohodništva
in planinarjenja. Za planinca in pohodnika ni
lepšega začetka leta, kot je obisk najljubšega
planinskega cilja, še sploh v družbi prijateljev.
Tudi prijatelji Svetega Petra se vsako leto na
prvi dan novega leta srečamo na vrhu, si izmenjamo lepe želje in si zaželimo varen korak
na svojih poteh.
Tako je bilo tudi letos, ko nam je bilo vreme
res naklonjeno, bil je namreč lep sončen dan,
kot nalašč za pohod. Razgled na Suho Krajino
in Alpe v daljavi je bil čudovit in dih jemajoč.
Poplačal je ves trud, vložen v premagovanje
višinske razlike na strmi poti.
Na vrhu se nas je zbralo kar nekaj pohodnic
in pohodnikov vseh starosti, ki smo se na pot
podali iz različnih smeri. Med zbranimi sta
bila tudi župan Jože Papež in podžupan Rok
Zupančič. Slednji je s harmoniko še dodatno

poskrbel, da je bilo na vrhu res veselo vzdušje. Za dobro hrano je kot
po navadi poskrbel Martin Fabjan,
ki je redni obiskovalec Svetega
Petra in na vrhu pogosto razvaja
naše brbončice z različnimi specialitetami. Tudi tokrat ni razočaral, saj
je skuhal odličen golaž.
Rezi Sadar je bila po mnogih letih
ponovno na vrhu: »Krasen dan, v
najboljši družbi. Navdušena sem nad
razgledom, ki se nam danes odpira.
Upam, da bomo ohranili to tradicijo.«
Na vrhu je bila tudi Nataša Zupančič
z družino, s katero vrh Svetega

Petra obišče vsako nedeljo, včasih
pa tudi med tednom. »Sveti Peter
obiskujemo vse leto. Pot, ki sem jo
že kot otrok velikokrat prehodila,
mi daje moč in energijo. Čeprav se
strmo vzpenja, jo vedno z veseljem
prehodim,« je povedala.
Sedemletna Katja Štravs je na letošnji novoletni dan prvič osvojila
vrh. Med hojo je našla kamen, ki
ga je prinesla na vrh, ga kasneje
odnesla domov in poslikala. V spomin na pohod ga je ob naslednjem
srečanju podarila županu.
Tamara Plot

Suhokranjski bralni izzivi
Branje je za možgane isto
kot gibanje za telo.
Richard Steele

V zimskih mesecih smo se v bralnem
klubu Suhokranjski bralni izzivi redno
mesečno srečevali preko aplikacije Zoom.
Branje nam ni predstavljalo nobenih
težav. Kaj je lepšega, kot da se v prijetnem toplem kotičku zatopiš v zanimivo
zgodbo? Tako smo v januarju v ospredje
postavili pogumno izpoved slovensko-ameriške avtorice Erike Johnson Debeljak,
ki jo je predstavila v knjigi z naslovom
Devica, kraljica vdova, prasica. Pripoved
je domiselno dopolnila z zgodovinskimi
zgodbami o vdovah, saj je biti vdova ena

izmed ženskih vlog, s katerimi se
srečujemo v vsakdanjem življenju.
V tem času smo prebirali tudi roman
hrvaškega avtorja Kristiana Novaka
Črna mati zemla, roman Zadnji skrivni dnevnik hudomušnega nizozemskega devetdesetletnika Hendrika
Groena, pretresljivo zgodbo Otroci
z vlaka, v kateri italijanska avtorica
Viola Ardone pripoveduje o ubogih
otrocih, postavljenih pred težke življenjske odločitve, in mladinski roman Sedem minut čez polnoč britanskega pisca Patricka Nessa. Pozabili
nismo niti na poezijo. Nekatere so
navdušili Milan Jesih, Kajuh in Feri
Lainšček, druge haiku poezija.
V naslednjem mesecu smo prebirali
roman Elizabeth Noble Družinske
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počitnice, se dotaknili ščepca poezije, stripa Vezenine, v katerem nas
Marjane Satrapi sooči z modrostmi
in skrivnostmi iranskih žensk, ter
premlevali, katere kriminalke so
nam ostale v spominu. Od teh smo
izpostavili slovenske kriminalne
romane Rdeča kapica Irene Svetek,
Dolina rož Tadeja Goloba, Kolesar
Marka Radmiloviča in Plima Ane
Schabl.
Vsem, ki si želite bralnih užitkov ali
druženja z bralci, sporočamo, da
se v aprilu srečamo v živo, in sicer
v sredo, 13. aprila ob 18. uri. Pišite
nam na kud.zuzemberk@gmail.
com, veseli vas bomo!
Brigita Lavrič
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Ana Kmet praznovala 95. rojstni dan
Ana Kmet, rojena Cesar,
se je januarja 1927 rodila
v Vrbovcu pri Dobrniču kot
peti otrok. V družini z devetimi otroki je bilo osem
hčera in sin. Ana je pri sedmih letih odšla od doma.
Posebna preizkušnja je bila
zanjo prav gotovo smrt njenega očeta Antona na otoku
Rabu v času druge svetovne
vojne.
S svojim bodočim možem
Jožetom se je srečala na
poti iz Vrbovca proti Podlipi,
zato je bila zanju na mestu
pesem »Pod klančkom sva se srečala«. V
družbi je tudi sicer rada večkrat zapela.
Leta 1959 sta se poročila, v zakonu pa sta
se jima rodila sin Jože in hčerka Anica.
Ana se je vse življenje posvečala delu na
kmetiji. Nekoč sta z možem obiskala tudi
morje, in sicer ko je sin Jože leta 1981 kupil
avto. Mož ji je umrl pred šestindvajsetimi
leti.

Ano danes razveseljujejo štirje
vnuki in pravljičnih sedem pravnukov. Želimo ji še mnogo zdravih in srečnih let!
Vsi njeni

Marija Hrovat, rojena Hajšen
brez doma in smo več kot dve
leti živeli pri sorodnikih. Nato so
starši nekako obnovili naš dom,
da smo se lahko vrnili. Hišo so
dokončali leta 1953. Imeli smo
manjšo kmetijo. Moj oče je bil
čevljar.
Leta 1957 je mama umrla, v spanju jo je zadela kap. Oče pa je
umrl leta 1971.

Rojena sem med vojno, leta 1942, v Črneči
vasi nad Kostanjevico na Krki. Bila sem šesti otrok v družini, kjer je bilo že pet mojih
bratov. Leta 1946 pa se je rodila še sestra.

Leta 1959 sem odšla v Ljubljano.
Živela sem pri bratrančevi družini in se zaposlila v tovarni. Nato
sem naredila triletno administrativno šolo in se zaposlila v
Komunalnem podjetju Snaga,
kjer sem bila do upokojitve leta
1992.

Vas so avgusta 1942 bombardirali in do tal
požgali italijanski okupatorji. Ostali smo

Poročila sem se leta 1961.
Prvega sina, Jožeta, sem rodila
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leta 1963, drugega sina, Andreja,
pa leta 1966.
Na moževo željo smo zgradili
hišo na Rebri, kjer je bil doma.
Žal je mož mlad zbolel za rakom
in umrl leta 1989.
S sinom Jožetom in njegovo
ženo Miro smo se preselili na
Reber leta 1995, sin Andrej pa je
ostal v Ljubljani.
Imam dve vnukinji in dva vnuka. Jože ima hčerko Ano in sina
Matica, Andrej pa hčerko Niko in
sina Urbana.
Med seboj smo povezani in se
dobro razumemo.
Miroslava Hrovat

VOŠČILA

80 let Ivanke Longar
V četrtek, 17. marca 2022, je 80 let dopolnila naša mama Iva Longar.
Rodila se je v Dolgi vasi mami Ani in očetu Francu. Skupaj z mlajšima sestrama
je mami in očetu pomagala pri kmečkih
opravilih. Po končani osnovni šoli so jo kot
majhnega, preplašenega otroka poslali v
šolo v Vipavo, kjer se je izučila za krojačico. Pri mojstru Jernejčiču je opravila vajeništvo. Ko obuja spomine na ta čas, nam
pove: »Ja, temu sem pa jaz poročno obleko sešila.« Kasneje se je zaposlila v Iskri in
tam dočakala tudi upokojitev.
Z možem Francetom Kotnikom sta si
ustvarila družino. Skupaj sta s trdim delom, vztrajnostjo in odrekanjem počasi
postavljala hiško v Stranski vasi. Srečo in
veselje so jima prinesli trije otroci – Darja,
Bogdan in Gregor. Leta minevajo, a nikoli
ji ni dolgčas. Rada se pohvali z enajstimi
vnuki, družbo pa ji delata tudi razigrani
pravnukinji Olivija in Lora.
Mama Iva nikoli ne miruje. Je članica
Društva kmečkih žena Žužemberk in rada
sodeluje na vsakoletni razstavi društva, še
raje pa peče sladke dobrote. Mimogrede
nam ponudi sveže krofe, speče potico in
pri ocenjevanju prav tako »mimogrede«
dobi odličje. Z veseljem se udeležuje tudi
srečanj in izletov društva.
S prihodom pomladi se njeno veselje nadaljuje na polju in z nego cvetja okoli hiše.
Nedelja ne mine brez obiska svete maše.
Kadar je maša v cerkvi sv. Roka, do katere
ima le nekaj korakov, pa z dušo in srcem
okrasi oltarje, se nahrani z duševnim mirom in obenem premišljuje v tišini božjega
hrama.

Ob praznovanju jubileja
je bila Ivanka zelo vesela
obiska župana Jožeta
Papeža, direktorja občinske uprave Tomaža
Hrastarja, predstavnice
KORK Žužemberk in predsednice DKŽ Žužemberk
Tadeje Lavrič s članicami.
Ob toplem stisku rok so ji
vsi zaželeli še veliko zdravja in sreče v krogu domačih. Ob tej priložnosti se ji
DKŽ Žužemberk zahvaljuje
za vsakoletno sodelovanje
in pomoč, ko je to potrebno, z željo po dobrem
in složnem sodelovanju tudi v bodoče.
Mama Iva, želimo ti zdravja in veselja – vsi tvoji!
Tekst: Klavdija Kužnik
Foto: Tadeja Lavrič in Darinka Košiček
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Pomoč Ukrajini
Rdeči križ Slovenije vabi k finančnim donacijam, saj je to še vedno najprimernejša
oblika pomoči. Morebitni večji donatorji,
ki bi potrebovali donatorsko pogodbo,
lahko pokličejo na telefonsko številko 01
24 143 00.
Zbiranje sredstev za pomoč prizadetim v
Ukrajini:
Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, Ljubljana
TRR: SI56 0310 0111 1122 296
Sklic: SI00 96889
BIC BANKE: SKBASI2X
Koda namena: CHAR

Materialna pomoč v obliki hrane z dolgim
rokom trajanja in higienskih pripomočkov
se zbira tudi v trgovini Planet Tuš v Novem
mestu.

klicni center, ki deluje vse dni v
tednu od 8. do 18. ure. Za klice iz
Slovenije je na voljo brezplačna
telefonska številka 080 41 42, za
klice iz tujine +386 1478 7530.
V klicnem centru strokovnjaki
nudijo informacije o vstopu in
bivanju v Sloveniji, o postopku
priznanja mednarodne zaščite
ter informacije, na kakšen način
lahko posamezniki ali organizacije nudijo finančno ali materialno pomoč.

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo
in integracijo migrantov je vzpostavil vladni

Za namestitve beguncev je zadolžen Urad Vlade RS za oskrbo

Finančna
sredstva
lahko
darujete tudi s poslanim SMS z besedo BEGUNCEM ali BEGUNCEM5 na 1919 in
prispevate 1 evro oziroma 5 evrov (velja za
uporabnike mobilnih storitev A1, Telekom,
Telemach in T-2).

in integracijo migrantov. Vsi, ki
imate kakršnakoli vprašanja o
nastanitvi in oskrbi beguncev,
jih lahko zastavite preko telefonske št. 040 853 421 ali e-naslova info.ukrajina@gov.si.
Begunci in begunke iz Ukrajine,
ki so nastanjeni pri družinah,
sorodstvu ali kako drugače na
Dolenjskem ter potrebujejo
kakršnokoli pomoč, se lahko
obrnejo na OZ RKS Novo mesto,
tel. številka: 041 746 742 ali 041
676 025.
Barbara Ozimek, sekretarka

Skrbimo za čisto okolje in za dvig okoljske kulture ter zadovoljstva
občanov. Odgovoren odnos do okolja je vrednota! Okoljsko
trajnostno ravnanje ni več stvar izbire, temveč je nujno.
Zmanjšaj, zavrni, odkloni! Ponovno uporabi, popravi,
recikliraj! Bodi trajnosten!
Postani odgovoren do okolja in narave.

Izberi eRAČUN!

Ne ustvarjaj
odpadkov!

Pij vodo
iz pipe!

Zbiraj odpadno
jedilno olje!

Za mojo lepo dolino.
Komunala Novo mesto d. o. o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto T: 07 3932 450
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Priporočila proti raku – popotnica za zdravo življenje
Ali veste, da bi bilo mogoče skoraj polovico rakavih obolenj preprečiti? Zdrav življenjski slog, udeležba v preventivnih presejalnih programih, cepljenje pred okužbo s HPV in virusom hepatitisa B
ter življenje v čim manj onesnaženem bivalnem in
delovnem okolju imajo na zdravje velik vpliv. Zato
vsak dan znova sprejemajmo odločitve ZA svoje
zdravje in k temu spodbujajmo tudi svoje bližnje.
Evropski kodeks proti raku opredeljuje nasvete
in ravnanje, ki lahko pomagajo pri preprečevanju
raka in tako zmanjšujejo ogroženost z rakom.

Ne kadite
Ne kadite in ne uporabljajte tobačnih izdelkov v
nobeni obliki. Kajenje namreč povečuje ogroženost s številnimi rakavimi boleznimi in je najbolj
preprečljiv vzrok raka. Kadilci in kadilke, čim prej
opustite kajenje.

Ne kadite v navzočnosti drugih
Ljudje v okolici kadilca vdihavajo tobačni dim, kar
imenujemo neprostovoljno ali pasivno kajenje, ki
tudi pri nekadilcih veča ogroženost z infarktom,
pljučnim rakom in drugimi boleznimi.

Vzdržujte zdravo, normalno telesno težo
Številne raziskave so pokazale povezavo med
debelostjo in nekaterimi kroničnimi boleznimi,
med katerimi so tudi nekatere vrste raka, kot sta
rak debelega črevesa in danke ter številni drugi.
Zato vzdržujte normalno težo z uravnoteženo
prehrano z veliko zelenjave in sadja ter z redno
telesno dejavnostjo.

Vsak dan bodite telesno dejavni
Redna telesna dejavnost je osnova zdravega življenjskega sloga, zato vse oblike gibanja in telesne vadbe, ki jih človek vzdržuje, daljšajo življenjsko obdobje in pomembno prispevajo k zdravju.
Čim manj časa preživite sede in poskušajte v svoj
vsakdan vključevati različne oblike gibanja.

Prehranjujte se zdravo
Pestra in uravnotežena prehrana pomembno
vpliva na naše zdravje, zato podite pozorni, da v
svoje telo vnesete le toliko energije, kolikor je porabite. Izbirajte polnozrnate izdelke, stročnice, zelenjavo in sadje. Ne jejte preveč kalorične hrane (z
veliko sladkorja in maščobe), mesnih izdelkov ter
preslanih živil, izogibajte se tudi sladkim pijačam.

Omejite pitje alkoholnih pijač
Za preprečevanje raka je najbolje, da se ne odločite za pitje alkoholnih pijač. Čezmerno pitje
alkoholnih pijač namreč povečuje nevarnost
rakov zgornjih dihal in prebavil. Pomembno je
poudariti, da se pri uživanje alkohola skupaj s kajenjem pojavi učinek obeh dejavnikov tveganja,

ki se v tem primeru ne sešteva, temveč množi.

Čim manj se izpostavljajte
sončnim žarkom
Svetujemo, da se čim manj izpostavljate sončnim žarkom, še zlasti ne
hodite na sonce med deseto uro
dopoldne in četrto uro popoldne. Na
močnem soncu (na primer na morju
ali v hribih) se zaščitite s kakovostnimi zaščitnimi kremami ter nosite
pokrivala in sončna očala. Sončenje v
solarijih ni priporočljivo, saj ima enak
učinek kot sončni žarki.

Na delovnem mestu se
primerno zaščitite
Na splošno velja, da je delež rakov, ki
jih je mogoče pripisati delovnim razmeram, bistveno manjši od tistega,
ki je posledica nezdravih življenjskih
navad in razvad. Vendar je lahko tudi
delovno okolje vir nevarnih snovi,
ki lahko povzročajo raka, zato se
pozanimajte, s kakšnimi snovmi
imate opravka na delovnem mestu,
in upoštevajte navodila za varnost in
zdravje pri delu.

Ženske, dojite otroke
Dojenje ni zelo koristno le za otroka,
ki z materinim mlekom dobi številne
pomembne snovi za rast in razvoj,
temveč tudi za mamo. Z dojenjem se
namreč dokazano zmanjšuje nevarnost raka dojk pred menopavzo in po
njej. Zelo verjetno dojenje zmanjšuje
tudi nevarnost raka maternice in
jajčnikov.

Varujte se pred ionizirajočim
sevanjem
Ionizirajoče sevanje lahko poškoduje
dedno celično snov in je lahko ob preveliki izpostavljenosti vzrok za vznik
raka pri človeku (pravimo, da ima karcinogeno delovanje). Večina sevanja
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izhaja iz naravnih virov, na primer
radioaktivni radon lahko iz zemljišča
prodira v stavbe, kjer ga nato vdihavamo. Redno zračenje prostorov
pomembno zmanjšuje nevarnost za
nastanek pljučnega raka zaradi izpostavljenosti radioaktivnemu radonu.

Poskrbite, da bodo vaši otroci
cepljeni
S cepljenjem je mogoče preprečiti
hepatitis B in njegove resne posledice
(vključno s cirozo in jetrnim rakom).
S cepljenjem pred okužbo s HPV pa
je mogoče preprečiti nastanek raka
materničnega vratu in predrakave
spremembe.

Udeležujte se organiziranih
presejalnih programov
Preventivni presejalni programi so
zelo pomemben del skrbi za svoje
zdravje in so namenjeni zdravim ljudem, ki ne občutijo znakov bolezni,
da bi svoje zdravje ohranili. Presejalni
programi nam pomagajo ugotoviti
predstopnje ali pa zgodnje faze bolezni, ko jo je še mogoče uspešno
zdraviti. V Sloveniji se zato izvajajo
trije presejalni programi za zgodnje
odkrivanje raka, ki jih je že leta 2003
priporočil Svet Evropske zveze:
- ZORA za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu;
- DORA za zgodnje odkrivanje raka
dojk;
- SVIT za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in zgodnejših oblik
raka na debelem črevesu in danki.
Upoštevanje nanizanih nasvetov
pomembno zmanjšuje tudi tveganje drugih kroničnih nenalezljivih
bolezni, kot so bolezni srca in ožilja,
sladkorna bolezen in osteoporoza,
zato naj postanejo naša popotnica za
zdravo življenje.
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Policija svetuje
Na območju Občine Žužemberk je Policijska
postaja Dolenjske Toplice od 1. 1. 2021 do 6. 3.
2022 obravnavala osem kaznivih dejanj: štiri
tatvine ter po eno veliko tatvino (vlom), nasilništvo, poškodovanje tuje stvari in kršitev nedotakljivosti stanovanja.
Kazniva dejanja so bila storjena v naseljih Vrh
pri Križu, Dolnji Križ, Žužemberk, Boršt pri
Dvoru, Reber. Pri kaznivih dejanjih tatvin so
storilci ukradli izdelke iz bakra, akumulatorje,
meso, električno orodje in kotel za žganjekuho.
Cene barvnih kovin, predvsem bakra in tudi aluminija, so se zopet dvignile, zato prihaja do vedno več tatvin bakrenih izdelkov, kot so električni
vodniki, žlebovi, strehe ali kotli za žganjekuho.
Vsem, ki imate doma kaj od naštetega, zato svetujemo, da svoje premoženje zavarujete z video
nadzornim sistemom.
Ko se boste lotili vinogradniških opravil, ne
pozabite na samozaščitne ukrepe in zaklepajte
svoja vozila in vikende, tudi če ste v neposredni
bližini. Storilci bodo namreč videli, da ste se zamotili z delom, in bodo vašo nepozornost hitro
izkoristili za to, da vam bodo iz vozila ali vikenda
kaj odtujili. Sicer pa je smotrno, da tudi v svoje
vikende namestite alarmni ali video nadzorni
sistem, ki vas bo opozoril na morebitni vlom,
policistom pa olajšal identifikacijo storilca.

Opozorilo gostincem
Z 21. februarjem je vlada sprostila večino ukrepov, ki so veljali v času epidemije koronavirusa,
zato lahko odslej gostinski lokali spet obratujejo v skladu z obratovalnim časom, ki ga imajo
prijavljenega pri pristojnih občinskih organih.
Policisti bomo seveda izvajali nadzor nad spoštovanjem obratovalnega časa, zato pozivamo vse gostince, pa tudi goste, da spoštujejo
obratovalni čas. Globe za kršitev namreč niso
majhne. Zakon o gostinstvu v 21. členu med
drugim določa, da se z globo od 1.200 do 40.000
evrov kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik za prekršek, če ne določi
obratovalnega časa oziroma ga ne prijavi za
gostinstvo pristojnemu organu samoupravne
lokalne skupnosti, če ne posluje v določenem
obratovalnem času ali če ne objavi obvestila
o razporedu obratovalnega časa na vidnem
mestu ob vhodu v gostinski obrat (drugi, četrti
in peti odstavek 12. člena). Z globo od 400 do
2.000 evrov pa se kaznuje za prekršek tudi
odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna

oseba samostojnega podjetnika
posameznika, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
Sami presodite, ali boste s prekoračenim obratovalnim časom zaslužili
toliko, kot znašajo globe.

Motoristi
Od leta 2012 do vključno 2021 je
na območju Policijske uprave Novo
mesto v prometnih nesrečah umrlo
enaindvajset voznikov motornih koles, v letu 2021 pa na celotnem območju države kar sedemindvajset!
Najpogostejši vzroki so stran in smer
vožnje (vožnja po levi, »sekanje«
ovinkov) ter hitrost.
Ker se s pomladjo pričenja tudi
motoristična sezona, policisti želimo, da bi bila le-ta čim bolj prijetna in varna, zato nekaj nasvetov
motoristom:
Pred vožnjo preverite zračni tlak
v pnevmatikah in jih v prvih kilometrih vožnje primerno ogrejte.
Pri vožnji dosledno uporabljajte zaščitno motoristično čela–
do. Pravilno si jo zapnite. Čist vizir
vam omogoča potrebno vidljivost.
Ne pozabite na oblačila s ščitniki.
Motorno kolo je ozko, zato vas lahko pri večji hitrosti drugi prometni
udeleženci hitro spregledajo. Naj bo
vaša hitrost primerna okoliščinam,
da vas bodo drugi pravočasno opazili, pa tudi vi njih.
Poskrbite, da boste čim bolj vidni.
Na motornem kolesu imejte vedno prižgane luči. Nosite zaščitna
oblačila s čim več odsevniki (nalepkami, trakovi) in čelado svetle barve.
Nosite tudi odsevni brezrokavnik.
Pri vožnji skozi levi ovinek se odmaknite od ločilne črte na sredini
vozišča, sicer bo vaša glava brzela
tudi meter globoko po vozišču za
nasprotni promet.
Hitrost in način vožnje motornih
koles prilagodite še zlasti v prvih
minutah dežja.
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Če vaše motorno kolo nima zavornega sistema ABS, v dežju ali na spolzkem vozišču ne zavirajte na talnih
označbah.
Izogibajte se asfaltnim površinam,
na katerih je posut pesek ali je razlito olje in podobno (predvsem v
ovinku).
Reakcijski čas v idealnih pogojih
je 0,6–0,8 sekunde, v cestnem prometu v povprečju eno sekundo, pri
nezbranem ali utrujenem vozniku
pa že dve sekundi ali več.
Pri hitrosti 100 km/h je zavorna
pot do ustavitve 40 metrov. Pot
ustavljanja je seštevek reakcijske in
zavorne poti.
Ne vozite, če ste uživali alkohol, mamila, psihoaktivna zdravila ali ste
utrujeni. Sicer to lahko hitro postane vaša zadnja vožnja.
***
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
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Prostoživeče mačke v Suhi krajini
Gotovo ste že srečali prostoživeče, »nikogaršnje« mačke, mogoče ste kakšno izmed
njih tudi nahranili ali ji kako drugače pomagali, ali pa se, kot žal premnogi, le obrnili stran.
Te mačke niso nikogaršnje – so odgovornost
vseh nas. Prostoživeče mačke so večino časa
prepuščene same sebi, je pa njihovo preživetje vseeno v veliki meri odvisno prav od ljudi.
Hranjenje takih mačk to problematiko na neki
način, kljub dobremu namenu, žal samo slabša. Omogoča jim boljše pogoje tako za preživetje kot za razmnoževanje.
Mačje samičke spolno dozorijo pri štirih mesecih, letno imajo lahko tudi do tri legla s povprečno tremi do petimi mladiči. To nanese od
devet do petnajst potomcev na mačko letno.
Ker pa so te mačke »nikogaršnje«, so večinoma
odvisne od delovanja društev in posameznikov, ki jih hranijo in poskrbijo za njihovo veterinarsko oskrbo, predvsem za sterilizacijo in
kastracijo.
Prostoživeče mačke so običajno plahe in nezaupljive do ljudi, kar pri veterinarski oskrbi
velikokrat predstavlja izziv. V takih primerih
uporabimo ustrezne pasti, t. i. mačjelovke,
kletke z vabo – hrano, ki se ob vstopu mačke
samodejno zaprejo. Mačke se nato veterinarsko pregleda, opravi se sterilizacija oziroma
kastracija, odstrani se konica levega ušeska za
označitev ter se jih po okrevanju spusti nazaj v
znano okolje.
Občina Žužemberk se je konec leta 2021 aktivno in konkretno lotila reševanja tega problema

s sofinanciranjem kastracij ali
sterilizacij prostoživečih mačk na
območju občine. To pomeni, da
v kolikor hranite ali kako drugače opazite prostoživečo mačko,
lahko navežete stik z Društvom za
zaščito živali Novo mesto (kontakt
Jadranka Meglen) ali žužemberško
izpostavo Veterine Novo mesto,
kjer boste dobili nadaljnja navodila
in s tem ogromno pripomogli pri
reševanju problematike.
V akciji, ki trenutno še
poteka, saj je na voljo še
nekaj sredstev, je bilo
do 26. januarja letos
opravljenih
sedemnajst posegov, od tega
štiri kastracije in trinajst
sterilizacij. Teh trinajst mačk
bi lahko imelo v petih letih skoraj
šestdeset tisoč potomcev. Včasih se
pri delu pošalim in komu omenim,
da če so pri njih kakšne »vaške«
mačke (in vedno so), naj jih pripeljejo, vaščani pa naj prispevajo
vsak po evro in bo problem rešen.
Strošek posameznika, ki pripelje
prostoživečo mačko na sterilizacijo oziroma kastracijo do porabe
sredstev, je namreč dvajset evrov.
Glede na to, da ima teoretično
lahko ena mačka v osmih letih več
kot dva milijona potomcev, samo

pomislite, koliko življenj lahko s
tem zneskom rešite.
Mačke, ki so sterilizirane ali kastrirane, živijo bolj kakovostno življenje, bolezni se med njimi manj
prenašajo, manj je ran, poškodb,
nesreč, nemočnih mladičkov, pa
tudi razdejanja in drenja v času
paritve. Marsikdo verjame, da po
sterilizaciji ali kastraciji mačka ne
bo več lovila miši – to ne drži. Če
jih je lovila pred posegom,
jih bo lovila tudi kasneje, če jih pa že prej
ni, jih verjetno tudi v
prihodnje ne bo. Prav
tako ne drži, kot sem
že nekje slišala, da bo
mačk s takimi akcijami
zmanjkalo. »Nikogaršnjih« mačk
je veliko, reševanja te problematike pa se ne glede na posledice ne
lotevajo vsi.
Za zaključek naj poudarim le še
dejstvo, da smo lahko v žužemberški občini ponosni, da aktivno
in s skupnimi močmi, odgovorno prispevamo k reševanju te
problematike.
Tekst: Timoteja Andrijanič, dr. vet.
med., Veterina Novo mesto d. o. o.
Foto: Jadranka Meglen

Občinska redarka opozarja

Zelenega vrtnega odpada ni dovoljeno sežigati
Vse več je občanov, ki jih
motita dim in smrad ob
sežiganju vrtnega odpada
(vej, trave, listja, rož, plevela,
gnilega sadja itd.), sploh v
spomladanskih dneh, ko
ozračje že tako stiska nizek
zračni pritisk.

Zelenega vrtnega odpada ni
dovoljeno sežigati! Takšne odpadke je pametno kompostirati
in jih uporabiti kot gnojilo na
pravi način, kar pa kurjenje
nikakor ni. Na vrtovih in njivah
ali ob sadnem drevju v sadovnjakih lahko rastlinske odpadke
plitvo zadelamo v zemljo, kar jo
razrahlja in obogati ter nahrani
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mikroorganizme, ki so za zdravo
vrtnarjenje še kako potrebni.
Prav tako ni dovoljeno kuriti
plastike, gume, papirja, obdelanega lesa (pohištva, stavbnega
lesa) in kakršnekoli embalaže.
Te odpadke je nujno odložiti v
ustrezen zabojnik, če pa jih imamo večjo količino, jih odpeljemo
v zbirno-reciklažni center.

SUHOKRANJSKE

Prepovedano zbiranje lesenega odreza na
javni površini

Tudi aktivnim kmetom, ki skrbijo za ohranjanje zdravih in rodovitnih tal ter varovanje zraka, osnovna kmetijska zakonodaja
prepoveduje kurjenje žetvenih ostankov
na njivah, ker se s tem zmanjšuje biološka

POTI
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aktivnost tal in organske snovi
v tleh, predvsem pa onesnažuje
okolje. Vse več je torej recikliranja rastlinskih ostankov in
odpadkov v kompost, sami pa
ste najbrž tudi že opazili, da
naši kmetje ostanke koruznice,
slame, krompirjevke z oranjem
zadelajo v zemljo.
Sploh pa je sežiganje lesnega in
rastlinskega odpada prepovedano v gozdovih, na njihovem obrobju, ob cestah in na brežinah
cest, na javnih prostorih in v bližini javnih cest, ki potekajo običajno skozi naselja ali ob njih, ob

Gibalo vsega
na zemlji.
Z lastno sončno elektrarno postanete
energetsko samozadostni in neodvisni
od nihanj tržnih cen elektrike.

proizvodnih obratih in pogosto
tudi komunalni infrastrukturi
(vodohranih, kanalizacijskih jaških, odzračevalnikih itd.).
Skratka – kurjenje in sežiganje
odpadkov v naravi je prepovedano in neekološko. Zato je
temu primerna tudi zakonodaja
in, seveda, globe: za posameznika štiristo evrov, za pravno osebo, ki zbira in sežiga komunalne
odpadke na nepravem mestu,
pa tisoč štiristo evrov.
Prihaja čas kresovanj in druženja. Materiala za kres ne smemo kar kjerkoli zbirati čez zimo
in pomlad, in vanj ne spadajo
gume, plastika, hitreje gorljive
snovi! Za kres moramo imeti poseben prostor, kurišče, ki mora
biti očiščeno vseh drugih gorljivih snovi, omejeno z negorljivim
materialom (peskom, zidaki, kamenjem) in primerno oddaljeno
(od sto do sto petdeset metrov)
od vsega zgoraj naštetega (naselij, komunalne infrastrukture,
proizvodnje, obdelanih njiv …).
Ogenj mora biti ves čas kurjenja
pod nadzorom organiziranega
požarnega varstva. Če med kresom zapiha veter, je treba ogenj
takoj pogasiti in pokriti z negorljivim materialom. Če pa piha že
pred zažigom kresa, ga sploh ne
smemo prižgati!
Upoštevati je treba tudi daljša
sušna obdobja in javna opozorila pred požarno ogroženostjo.
Površina zemljišč je prepredena
s posušenimi koreninicami in
ostanki rastlin, zaradi česar se
ogenj zlahka razširi izven kurišča
tudi takrat, ko smo ga površinsko že pogasili in pokrili z negorljivim materialom. Ogenj se namreč čez nekaj časa lahko razširi
preko tlečih suhih koreninic.
Z upoštevanjem navedenega
lahko skupaj preprečimo marsikakšen požar in intervencijo
gasilcev ter policije!

info: Gregor Oblak,
gsm: 041393787
gregor.oblak@elektra.si

Karmen Cesar

44

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 ...
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GUBELINOV

051/233-669
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Marija - Mojca Pršina

11. 12. 1943 Lovrenc na Pohorju – 25 .12. 2021 Dolenjske Toplice

Ob božiču si navadno zaželimo veselje, srečo in vse
dobro ter se veselimo druženja v družinskem krogu.
Letošnji božič pa je zaznamovala žalostna vest, da nas
je zapustila Mojca Pršina, aktivna prostovoljka, izjemna pevka, pesnica, žena, mati, oma, teta, svakinja,
soseda in vodja ljudskih pevk v pokrajinskih nošah
Turističnega društva. Od nje smo se poslovili 31. decembra 2021 na pokopališču v Dolenjskih Toplicah.
Rojeno Pohorko, z Lovrenca na Pohorju, je v Dolenjske
Toplice pripeljala starejša sestra. Kmalu je spoznala
svojega življenjskega sopotnika Mirka, s katerim sta
se leta 1962 poročila in si ustvarila družino. Po rojstvu
najstarejšega sina Mirča je družina najprej živela v
Novem mestu, potem pa je mladega miličnika poklicna pot pripeljala v Žužemberk. Družina se je razširila
s sinovoma Andrejem in Jurijem. V kraju so se zelo
vključili v življenje in ga dodobra zaznamovali. Mojca
se je zaposlila v takratni žužemberški Iskri, tovarni keramičnih kondenzatorjev, in je bila neverjetna na vseh
področjih – izredno družabna, zgovorna, zmeraj pripravljena pomagati ter v dobro voljo spravljati družbo,
v kateri je bila zelo priljubljena in spoštovana. Mojčina
mama – oma, ki je prišla živet k mladi družini, ji je prenesla izredno pevsko znanje, zato je bila Mojca aktivna
v številnih pevskih skupinah in zborih.

je na ta način povedala in nas po svoje
tudi vzgajala.
Mojca, s tvojim odhodom tja onkraj je tu nastala
praznina, pa ne le v Turističnem društvu, ampak tudi
v Društvu upokojencev, Rdečem križu ter drugih društvih in organizacijah, v katerih si bila izredno aktivna.
Največja praznina pa je nastala v tvoji družini in v srcih
tvojih najbližjih. Vsi žalujemo, zelo žalujemo, vendar
smo ob tem tudi ponosni in obenem veseli, da smo lahko bili v tvoji bližini, v tvoji družbi in da smo lahko skupaj ustvarili čudovite, nepozabne spomine. Skupaj smo,
tudi po tvoji zaslugi, ustvarili veliko dobrega in lepega.
Z vsem spoštovanjem se ti globoko zahvaljujemo za
vse, kar si storila za Žužemberk, Suho krajino in še posebno za ljudske pevke in Turistično društvo.
Hvala in čast tvojemu spominu!
Vlado Kostevc

Najbolj pa je zaznamovala ljudske pevke Turističnega
društva, s katerimi je posnela zgoščenko. Pevsko skupino je vodila od leta 1996, od samega začetka, prav tako
pa je bil vodilen njen glas. Mojca in ljudske pevke so v
pokrajinskih nošah nastopale po vsej Sloveniji in tudi v
tujini. Na najlepši možni način so predstavljale slovensko pesem, Žužemberk in Suho krajino. Mojca je bila
vodja z veliko začetnico. Bila je pogumna, vztrajna, imela
je veliko znanja, bila je družabna in bila je opora vsem.
Obenem je bila žena, mama in oma vsem, še najbolj pa
svoji družini in vnukom. Bila je prava teta, ki je združevala prav vse sorodstvo. Neskončno je imela rada svoje sinove, njihove žene ter vnuke in vnukinje, Jasmino, Luka,
Jureta, Kristjana, Anžeta, Ano, Evo in Saro. Mojčine in
Mirkove zlate poroke se bomo spominjali vse večne čase.
Vendar je za vsem lepim prišla smrt njenega prvorojenca Mirča, ki jo je zelo potrla. Tolažbo in oporo je
našla pri svojih najbližjih in z nadaljevanjem petja in
druženja v Turističnem društvu.
Skupaj smo doživeli veliko lepega, skupaj smo peli,
igrali kot ljudski godci in se veliko smejali. Odprtih ust
smo poslušali Mojčino pripovedovanje in zanimive
zgodbe. Kako veliko življenjskih resnic in sporočil nam
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ZAHVALE
Med nami ljubljen si bil
iz vsega srca,
ljubljen bodi tudi tam,
kjer si zdaj doma!

Zahvala
Ob izteku starega leta je za vedno zaspal naš dragi sin, brat in stric

Branko Zaman
iz Žužemberka, Grajski trg 40.
Mnogo je velikih stvari, od človeka večje pa je ni, je misel, ki je v dneh Branetove bolezni opogumljala ter dajala moč in upanje.
Ob boleči izgubi se iz srca zahvaljujemo vsem njegovim prijateljem in tesnim sodelavcem, ki ste mu dnevno dajali smisel življenja ter mu bili kot druga družina. Velika zahvala patronažni sestri Andreji Šenica in osebju infekcijskega oddelka Splošne
bolnišnice Novo mesto. Hvala sodelavcem Občine Žužemberk in županu Jožetu Papežu za njegove tople poslovilne besede.
Hvala Prostovoljnemu gasilskemu društvu Žužemberk za časten sprejem in zadnje slovo ter govorniku za besede spomina o
njegovem delu pri gasilcih. Hvala vsem mladim, ki ste ga spoštovali, cenili njegov trud in mu z vrtnico naklonili zadnji pozdrav.
Zahvaljujemo se župniku Francu Vidmarju za besede slovesa in opravljeni obred ter pogrebni službi Novak za lepo opravljeno
pogrebno slovesnost. Zahvaljujemo se sorodnikom in vsem, ki ste darovali sveče, molitev, svete maše, nam stali ob strani in ga
pospremili na njegovi zadnji poti k večnemu počitku.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi, mu bili prijatelji in ga boste ohranili v dobrem spominu.
Vsi njegovi, ki smo ga imeli radi

Ta črni dan je moral priti,
ta dan gorja, ta dan solza …
Bolečina da se skriti,
pa tudi solze ni težko zatajiti,
le drage mame nihče
nam ne more več vrniti.

Zahvala

Zahvala
V 91. letu starosti se je od nas poslovila draga teta

V 80. letu starosti se je od nas poslovila draga mama

Danica Legan  

Marija Zaman,

iz Žužemberka, Grajski trg 6.

rojena Grum, z Dvora 54.

Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti,
darovali za svete maše in nam izrekli sožalje.
Posebej hvala pogrebni službi Novak z Rebri za lepo opravljeno pogrebno slovesnost, pevcem za zapete pesmi, citrarki za zaigrane melodije ter župniku za opravljeni obred,
sveto mašo in poslovilne besede.
Hvala tudi DSO »Petra« na Hrvaškem za vso oskrbo, ki ste
ji jo nudili.

Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti,
darovali sveče in svete maše ter nam izrekli sožalje. Posebej
hvala duhovniku za lepo opravljen obred, pevcem, Pogrebni
službi Novak iz Žužemberka in Zori Može za lep govor.
Hvala vam, ker jo boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni

Vsi njeni
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Poslovila se je učiteljica Zdenka Urbančič
Stoji učilna zidana,
pod njo je stara jablana,
ta jablana je votel panj,
sinica znosi gnezdo vanj.
Sinica zjutraj prileti,
na šolskem oknu obsedi,
na oknu ključek svoj odpre,
tako prepevati začne.
Poslušajte, učitelj vi,
kako se men' pri vas godi,
vsi dečki vaši me črte,
povsod love, povsod pode.

Zalezli so moj ptičji rod,
iz gnezda vrgli so za plot,
mladički tam pomrli so,
oči svetle zaprli so.
Grdobe grde, paglave,
masti ste vredni leskove,
kdor v gnezdu ptičice mori,
ta v svojem srcu prida ni.

Tako poje pesem Frana Levstika. A gospa Zdenka Urbančič,
dolgoletna učiteljica na Podružnični šoli Ajdovec, je znala
svoje učence učiti popolnoma drugače. Skupaj so v šoli izdelovali ptičje hišice, delali ptičje pogače in z velikim navdušenjem opazovali, kako so se ptički veselili njihovih dobrot.
Gospa Zdenka se je rodila 16. novembra 1934 v Drašičih
v Beli krajini. Starši so njo in še štiri hčere vzgajali skrbno
in z ljubeznijo. Že kot deklica je srkala vase vaške zgodbe,
melodijo govorice svojega kraja, sodelovala pri običajih in
praznikih.
Učiteljišče je končala v Novem mestu in se leta 1953 zaposlila v ajdovški šoli. Takrat so bili pogoji dela popolnoma
drugačni kot danes. Tabla, kreda in nekaj slik, to je bilo dolgo časa vse. Učila je ves dan in zvečer ob petrolejki pisala
priprave. Danes se to čudno sliši, a tako je bilo. Počasi so
se razmere izboljševale. Izmed vseh novejših pripomočkov
je bila najbolj vesela fotokopirnega stroja. Največ let je učila prvi razred. Prvošolcem je z materinsko roko pomagala
premagati strah pri vstopu v šolo, jih naučila brati, pisati in
računati.
Bila je učiteljica s srcem. Energije in prijaznosti ji ni nikoli
zmanjkalo. Lepa beseda in nasmeh sta bila njen pozdrav.
Znala je poskrbeti, da ni bil nihče izločen. Za vsakega učenca, učenko je našla primerno vlogo, da se je vedno lahko
predstavil ves razred. Dobro je poznala vsako družino, vedela tudi za stiske in težave in pomagala po svojih najboljših
močeh.
Vedno znova je dokazovala, da so tudi najmanjši učenci
sposobni lepih dosežkov. Kar 33 let je službovala v Ajdovcu,
vmes še dve leti v Osnovni šoli Žužemberk. Nekaj let je bila
tudi vodja podružnice. Veliko je dala učencem ajdovške
šole, veliko tudi svojim sodelavkam, ki smo skupaj z njo
»oddelale« šolske dni.
V prvih letih službovanja je spoznala moža Toneta, se poročila in rodile so se jima štiri hčerke. Veselila se je njihovih
šolskih uspehov in življenja, ki je kar kipelo v polni hiši.
Nanje je prenašala vse tisto, kar je nosila v sebi – delavnost,
natančnost, skromnost in veliko ljubezni.

Z možem Tonetom sta bila nerazdružljiva in svojim hčeram
sta ustvarila čudovit dom. Tak dom, ki jim je vedno nudil
sprejetost in varnost, kamor najrajši zahajajo. Bila sta jim
zgled popolne predanosti in ljubezni. Ponosne so na starša
in na svoj dom v Srednjem Lipovcu. Zelo je ljubila svoje vnuke, ki so bili čudoviti kamenčki v mozaiku njenega življenja.
Vedela je za prav vse njihove izpite, kolokvije, kontrolke, za
njihove ocene. Vedno je držala pesti, da se bo vse srečno
izteklo.
Taka je bila učiteljica Zdenka. Dobra kot kruh, skrbna mama
prvošolcem in s svojo družino zgled mnogim staršem. Zelo
jo bomo pogrešale upokojene sodelavke. Imenovale smo
se »upokojenski klub« in se večkrat letno srečevale. Skupaj
smo se veselile nove šole v Žužemberku, novega vrtca in lepih dosežkov učencev. Prijetno smo klepetale ob novoletnih
srečanjih v matični šoli, spoznavale nove učiteljice in čutile,
da smo še vedno del čudovitega šolskega življenja.
V preteklem letu je Zdenka začela bolehati. Srce, tako polno
ljubezni za vse, tako polno upov in želja, je odpovedovalo.
Vsak dan so prihajale hčere iz Ljubljane, jo negovale in ji
vračale ljubezen. Zaspala je v ljubečem krogu svoje družine.
Učiteljica Zdenka je bila Slovenka z veliko začetnico. Krasili
so jo toplina, spoštovanje do sočloveka, ljubezen do tradicije
in slovenske besede, hkrati pa odprtost v svet – to, kar omogoča narodu živeti in preživeti.
Svojim dragim bi prav gotovo želela omiliti žalost z besedami
pesnice Mary Elizabeth Frye:
Ne jokajte preveč na mojem grobu, ni me tam, ne spim.
Sem v pomladni sapi vetra, v zimskem snegu se iskrim,
sem sončni žarek v žitnem polju in dežna kaplja na jesen.
Sem zjutraj ptica v mirnem letu, zvečer kot zvezda zažarim.
Ne jokajte preveč na mojem grobu.
Spoštovana gospa Zdenka!
V imenu kolektiva Osnovne šole Žužemberk, njenih podružnic in vrtca ter v imenu upokojenih sodelavk in sodelavcev
se ti zahvaljujem za vse dobro in lepo, kar si dala suhokranjskim otrokom. Naj ti bo lahka domača zemlja.
V sončnih dneh naj ti rahel vetrič preko Gorjancev prenese
šepet domačih belokranjskih brez in trt, prinese toploto domače vasi in čudoviti vonj rojstnih Drašičev.
Počivaj v miru.
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Marija Rozman

obvestila

CENIK OGLAŠEVANJA
V SUHOKRANSKIH POTEH

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

NA DRUGI ALI PREDZADNJI STRANI

NA NOTRANJIH STRANEH

1/2
1/4
1/8

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

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

49

SUHOKRANJSKE

POTI

marec 2022

Poznate svoj kraj?
OBČINA ŽUŽEMBERK

Fotografija v 84. št. Suhokranjskih poti je bila posneta
pod Plešivico, v vinorodni gorici, ki ji domačini rečejo
Gradovc, s kjer seže pogled na Dolnji in Gornji Kot,
Dvor, Podgozd…. Prejeli smo 7 odgovorov izmed katerih smo izžrebali enega: Marko Murn, Dvor 20b, 8361
Dvor. Iskrene čestitke nagrajencu.

Morda veste, kje je posneta ta fotografija, kam vodi
pot? Če poznate odgovor nam ga posredujte najkasneje do 5.05.2022 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«.

R
O
Z
N
O
S P ANKE
KRIŽ

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

Naselja v Občini Žužember
Na osenčenih poljih boste dobili nekaj naselij v Občini Žužemberk. Pred njimi ni opisa gesla.
Besede z osenčenih polj so rešitev križanke, ki jo pošljete na uredništvo.
Na uredništvo smo prejeli
33 rešitev križanke, izmed
katerih smo izžrebali 3
nagrajence:

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).

Drugi vokal

Kratek
odgovor

Žveplo

Kdor poje

Klor brez
vokala

Osebni
zaimek

TV zaslon

Puder

Šah. fig.

Meter
Naselje

Slavica Krpić, Slaveči 71,
9263 Kuzma; Anica Travnik,
Sela-Šumberk 34, 8360
Žužemberk; Robida Rudi,
Ratje 9, 8362 Hinje; Iskrene
čestitke vsem.
Rešitve križanke iz 85.
številke pošljite najkasneje
do 5. 5. 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«.

Nauk o
taktu

Fevdalna Treti vokal
posest

5z
dvema E

Avt. oz.
Libanona
4. rimski
kralj

Kem. el.
bor
Zadnja
črka

Francos.
politik
Michel

Holand.
jadrnica

Nem. slikar
Grški bog Država v
vetra
Aziji Nem. pisec
Hans

Neznanec
Znan
avstrijski
skladat.

Mladinska
knjiga
Čoln za
dve vesli

Amper

Pokrajina v
Iranu

Oziroma
(kratica)

Plošč.
enota

Mesto v
Zambiji

Noč brez
vokala

Osnovni
delec
Madž.
gostilna.

Zdravilo
proti
bolečini

Teža
starisnko
Muslim.
svetišče

Kdor dela
pakete
Človeški
organ

Paznik
100 m2

Prva črka

Vrtna uta

Vat brez
vokala

Igra pri
taroku

Sultan.
sužnja

Naslov
španskih
in port.
princev

11. črka

Polmer
Dvor
turških
sultanov

Kožna
bolezen
Prvi
soglasnik

Rimski bog
ljubezni
Kazalni
zaimek
Moževa
mati

Glavno
mesto
Etiopije
Teritor.
armada

Mesto v
Švici
Votla mera

Zasebna
pivovarna
Del
Vojvodine

Japonski
pesnik

Flamski
skladatelj
Sestavila: in organist
Magda
Kastelic Gozdna
Hočevar
žival z
rogovi
Split

Kalij Reka
v Sibiriji
Kraj pri
Moravčah
Solmiz.
zlog

Avtor
Miklove
Zale
Tovarn
avtom.
Maribor

Ekipa
Flamski
slikar

3. sičnik

Morska
gnjat brez
vokalov
Gostija
Rimska
101
Ogljik

Ladijski
vijak
Nasprotje
od mlad
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Tona
Osebni
zaimek

