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Županova beseda
Spoštovane občanke in občani,
lepo pozdravljeni!
Polovica leta je že za nami. Čas neusmiljeno
hiti. Življenje je po nepredvidljivih zdravstvenih razmerah ponovno v razcvetu. Imam
občutek, kot da se vse skupaj premika še
hitreje, kakor se je premikalo pred epidemijo
covida-19.
Zelo sem vesel občutnega premika v projektu
Auerspergove železarne na Dvoru. Končno so
zadeve stekle in občini obetajo novo pridobitev, ki bo vsem v ponos. V zvezi z realizacijo
projekta se moram vsem sosedom zahvaliti
za potrpežljivost, pomoč in sodelovanje.
Tudi s tem projekt pridobiva vrednost, saj ne
bo zgolj objekt, temveč vsebinsko zaključena enota v zadovoljstvo vseh. Ministrstvu za
kulturo je treba izreči vso zahvalo, da stvari
potekajo, predvsem za ves vloženi trud v preteklih dveh letih.
V občini nadaljujemo prenavljanje kritične
cestne infrastrukture. Cesta Dvor–Vinkov
Vrh že dolgo ni več zagotavljala varne rabe.
Ozka, speljana po strmem pobočju in načeta
od zoba časa je še kako pozivala k prenovi.
Srečevanja na njej so marsikoga spravljala v
strah, zato je investicija še kako potrebna in
upravičena. Vsem lastnikom zemljišč ob cesti
iskrena hvala za brezpogojno soglašanje in
izjemno sodelovanje pri ureditvi trase. To
dokazuje, da pripravljenost na sodelovanje,
kjer je cilj skupno dobro, ni nikoli vprašljiva.
Dobili smo že predloge, da naj za ohranitev
ceste omejimo njeno obremenitev, saj gre za
strmo pobočje, ki je lahko podvrženo plazenju, taka območja pa je treba zavarovati pred
težkimi tovornimi prevozi.
Na začetku junija smo pričeli tudi z rekonstrukcijo ceste Jama–Stavča vas. Na odseku
bo zgrajen nov most za prepust vodotoka, po
celotni trasi pa bodo položene vodovodne
cevi. Cesto prenavljamo s popolno zaporo,
dela pa naj bi bila dokončana do konca julija.
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Tudi za prenovo te ceste so lastniki parcel ob njej podali soglasje,
zato vsem iskrena hvala. Delo je
resnično v zadovoljstvo, ko vidiš
zadovoljne občane, ki so navdušeni nad novimi pridobitvami in z
veseljem sodelujejo pri realizaciji
projektov.
V marcu smo oddali vlogi, s katerima smo se prijavili na javni razpis
za izgradnjo sekundarnega vodovoda in dograditev kanalizacijskega omrežja v skupni vrednosti tri
milijone evrov. V javnosti sem se
že srečal z očitkom, da kot župan
nisem porabil že zagotovljenih
desetih milijonov evrov. Na seji
občinskega sveta v marcu sem
svetnikom dokazal, da teh deset
milijonov ni bilo nikoli zagotovljenih. Več kot jasno je, da je namen
takšnih »informacij« zgolj diskreditiranje mojega dela in mene kot
župana.
Tudi sicer se pojavljajo razne
govorice, naperjene proti meni,
zato na tem mestu vabim vse, ki
dobivate takšne informacije, da
me kontaktirate. Vse vam bom pojasnil. Vsak dan sem v stiku z občani v zvezi z različnimi vprašanji,
v preteklosti pa sem prav tako že
objavil svojo telefonsko številko,
na katero me lahko vedno pokličete. Nedopustno je, da se v javnost
posredujejo zavajajoče trditve,

brez dejstev. Drugačno delo, pod
geslom »skupaj zmoremo bolje«,
kot ga vodimo sedaj, je edini pravi
način in pristop. Nekateri se očitno nikoli ne bodo mogli sprijazniti z dejstvom, da sem leta 2018 na
volitvah dobil prepričljivo podporo za vodenje občine, zato jim ne
preostane drugega kakor tarnanje
čez moje delo ter hujskanje in
podtikanje zlonamernih govoric.
Prepričan sem, da štejejo dejanja
in rezultati, zato si bom še naprej
skupaj z vami prizadeval, da bomo
za denar, ki ga bomo investirali,
dobili toliko, kolikor je vreden.
Tudi v Suhokranjskih poteh smo
že dokazali, da so bili v preteklosti
podobni projekti, kot jih izvajamo
v mojem mandatu, dvakrat dražji.
Torej gre za občutno razliko pri
upravljanju proračunskih sredstev
Občine Žužemberk. In takega načina se bomo držali tudi v prihodnje.
Občinsko praznovanje, ki je pred
nami, je priložnost, da vsaj nekoliko pozabimo na vse tegobe,
se poveselimo in pozitivne misli
usmerimo v prihodnja dejanja.
Življenje brez praznikov ne bi bilo
življenje, zato je prav, da se v teh
dneh spominjamo najboljšega. Vsi
skupaj lepo vabljeni na dogodke,
ki bodo potekali in na katerih se
bomo lahko marsikaj pogovorili. Z
željo po čim boljšem razpoloženju
vas lepo pozdravljam in vam želim, da bi ostali zdravi!
Vaš župan Jože Papež

Suhokranjske poti so javno glasilo, ki jih izdaja Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, e naslov: suhokranjske.poti@gmail.com. TRR 01393-0100015568. Medij Suhokranjske poti je vpisan v razvid medijev Ministrstva
za kulturo RS pod številko 14 (odločba 006-120/01). Odgovorna urednica: Vesna Može. Uredniški odbor: Irena Blatnik,
Jadranka Meglen, Maša Koler, Tamara Plot in Tjaša Primc. Lektorica: Mojca Dobnikar. Oblikovanje, grafična priprava
in tisk: ART32 d.o.o., Novo mesto. Naklada 1900 izvodov. Uredništvo suhokranjskih poti si v skladu z uredniško politiko, zasnovo časopisa in prostorskimi možnostmi pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja ali
delnega objavljanja nenaročenih prispevkov.
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Do Vinkovega Vrha in Stavče vasi
kmalu po novi cesti
V maju se je pričela rekonstrukcija izredno nevarnega cestnega odseka do Vinkovega Vrha, ki bo trajala predvidoma do
začetka julija. V tem času bo na odseku popolna zapora, obvoz pa je urejen s prometno signalizacijo. Občina Žužemberk
je na javnem razpisu izbrala najugodnejšega ponudnika,
podjetje Eltim, ki bo rekonstrukcijo po pogodbeni vrednosti
opravilo za malo manj kot sto petdeset tisoč evrov, vključno
z davkom na dodano vrednost.
Rekonstrukcije ceste z gradnjo primarnega vodovoda pa bo
deležna tudi makadamska cesta med Jamo in Stavčo vasjo.
Primarni cilj projekta je ukinitev močno dotrajanega cevovoda preko Krke, ki zaradi velikih vodnih izgub in visokih
stroškov sanacij zelo bremeni občinski proračun. Vrednost
projekta z asfaltno prevleko, vključno z davkom na dodano
vrednost, bo približno štiristo tisoč evrov. Dela se bodo začela v juniju, zaključena pa najverjetneje po občinskem prazniku. Tudi na tem odseku bo veljala popolna zapora ceste.
Rok Zupančič
Foto: Jadranka Meglen in Tomaž Hrastar
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Obnova
nekdanje
Auerspergove
železarne v
polnem teku
Obnova nekdanje Auerspergove
železarne je v polnem teku.
Prenovo se je lotilo koroško
gradbeno podjejte Kograd IGEM
d.o.o., ki je posamezna dela zaupalo lokalnim izvajalcem. Dela
zaenkrat potekajo po načrtu in
v kolikor ne bo nepredvidenih
dogodkov, bodo zaključena ob
koncu letošnjega oz. v začetku
prihodnjega leta.
Projekt z nazivom “Interpretacijsko – informacijski center območja NATURA
2000 Auerspergova železarna Dvor” je
sofinanciran s strani Evropskega sklada
za regionalni razvoj ter Ministrstva za kulturo, Občina Žužemberk pa bo projektu
zagotovila komunalno infrastrukturo ter ob
prevzemu poskrbela za upravljanje centra.
Predvidena investicijska vrednost projekta
znaša 2.294.469,27 evrov (vključno z DDV).
V večjem objektu – v t. i. “lončariji” – bo
predstavljana naravna in kulturna dediščina doline reke Krke, v manjšem – “trajberk” – pa turistično informacijski center
s predavalnico oz. prostorom za občasne razstave ter gostinski obrat. Občina
Žužemberk medtem že pripravlja dodatne
vsebine, ki bodo pospešile popularizacijo
obnovljenega centra. V izvajanju je operacija SKIN, namenjena postavitvi temeljev
turizma Suhe krajine, območje med lesenim in betonskim mostom pa bo obogatila
z izgradnjo pešpoti s pogledom na najmogočnejše lehnjakove pragove reke Krke.
Rok Zupančič
Foto: Jadranka Meglen
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Trški dnevi,
Suha krajina od 8. do 18. julija 2022
OBČINA ŽUŽEMBERK

Žužemberk pogumno slavi svoj
občinski praznik

in starodobnih vozil ter tekmovanje v kuhanju ješprenja,
okušanje praženega krompirja in drugih kulinaričnih posebnosti. Ob 20. uri pa bo sledila tradicionalna gasilska
veselica Prostovoljnega gasilskega društva Žužemberk.

Ob občinskem prazniku, 15. julija, bodo v organizaciji Občine Žužemberk, Turističnega društva Suha
krajina ter številnih drugih društev in organizacij po
epidemiji covida-19 zopet potekali tradicionalni Trški
dnevi. Žužemberk se bo že triindvajsetič spremenil v
suhokranjsko središče kulture, etnologije, kulinarike in
zabave. V tem času bodo namreč skoraj vsak dan od 8.
do 18. julija na različnih prizoriščih potekale prireditve.

Najbolj bo verjetno obiskan že 23. srednjeveški dan, ki
bo v nedeljo, 17. julija, ko v Žužemberku nastopi »srednji vek«, vendar na zabaven, poučen in izredno vabljiv
način. Žužemberški trg se bo spremeni v srednjeveško
tržnico. Grad bo poln vitezov, trubadurjev, zabavljačev
in grajskih gospodičen, ki se bodo prijazno predstavili
obiskovalcem. Ti bodo lahko občudovali srednjeveške
in renesančne plese ter viteške dvoboje v obujenih dogodkih iz bogate zgodovine lastnikov žužemberškega
gradu, predvsem rodbine Turjaških. Veliko bo tudi zanimivih iger za otroke. Nastopile bodo številne skupine
iz Slovenije ter Slovaške, Madžarske in Hrvaške.

Uvod v praznovanje bo letos že 2. julija, ko bo
Prostovoljno gasilsko društvo Hinje slavilo stoletnico
delovanja. Po bogatem programu in prevzemu novega
gasilskega vozila GVM-1 bo sledila veselica, ob polnoči
pa bo nebo nad Hinjami razsvetlil ognjemet.

Trški dnevi se bodo zaključili v ponedeljek, 18. julija,
ko bomo s spominsko uro počastili obletnico rojstva
Rozalije Sršen – Zale Zarane, prve slovenske filmske igralke v Hollywoodu, rojene 16. julija 1897 v Žužemberku.

Praznovanje se bo sicer pričelo v petek, 8. julija, na
Srednjem Lipovcu, po tradiciji s prižigom oglarske
kope, ki se kuha vse dni prireditev.
V nedeljo, 10. julija, se bo v popoldanskih urah župan
srečal s predsedniki in predsednicami društev in klubov
v občini, sledila pa bo podelitev priznanj in zahval krvodajalcem za njihovo izjemno humanitarno dejavnost.

Trški dnevi so nedvomno največja in
najodmevnejša kulturna, kulinarična,
etnološka in turistična prireditev v Suhi
krajini ter ena večjih na Dolenjskem. V
njej se prepletata sedanjost in preteklost. V programu nastopajo številni priznani slovenski in tuji umetniki in umetnice, sodelujejo pa so skoraj vsa društva
in organizacije z območja občine.

V sredo, 13. julija, bo ob prazniku šoferjev in avtomehanikov pri spomeniku NOB na Cviblju slovesnost in
položitev venca ZŠAM Slovenije.
V okviru Združenja zgodovinskih mest Slovenije bo v
četrtek, 14. julija, v Železo-livarskem muzeju na Dvoru
potekala otvoritev razstave Prepletanje tisočerih niti
– razstave idrijskih čipk, te brezčasne klekljane mojstrovine, s predstavitvijo idrijske kulinarike. Nato bo
v Podgozdu otvoritev modernizirane ceste in javne
razsvetljave.
Slavnostna seja ob prazniku občine bo v petek, 15.
julija, ob 19. uri, ko bo na grajskem dvorišču potekala
slovesnost s kulturnim programom in podelitvijo občinskih priznanj. Po slovesnosti bo na Dvoru pod zvezdami potekala zabava z glasbeno skupino. Še pred slovesnostjo pa bosta na Grajskem trgu 26 v Žužemberku
potekala občinsko tekmovanje v pikadu za pokal župana ter otvoritev trških dni in razstave likovnih del.

Bralce obveščamo, da si organizatorji pridružujemo
pravico do sprememb in odpovedi programa, saj bo
izvedba prireditev odvisna od morebitnih ukrepov
za preprečevanje širjenja epidemije covida-19, zato
spremljajte občinsko spletno stran. Za razumevanje se
vam že vnaprej najlepše zahvaljujemo.

Slovesno bo tudi v soboto, 16. julija, saj bo uradno odprta prenovljena cesta Dvor–Vinkov Vrh. Ta dan bodo
popestrili tudi drugi dogodki – otvoritev razstave ročnih
del, meritve krvnega tlaka, prikaz reševanja z AED, suhokranjska tržnica, predstavitev mladih harmonikarjev

www.zuzemberk.si

Več informacij:
obcina.zuzemberk@zuzemberk.si,
www.tdsuhakrajina.webs.com
Vlado Kostevc
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Na skupščini gasilske zveze
o poligonu
Maja je v gostilni Pri gradu potekala 67. redna skupščina Gasilske
zveze Novo mesto, katere gostitelj je bila Občina Žužemberk.
Udeležilo se jo je preko sedemdeset predstavnikov iz skoraj vseh
dolenjskih gasilskih društev.
Na skupščini so bila predstavljena in potrjena poročila o delovanju zveze v preteklem
letu ter program dela za tekoče leto, nato
pa so besedo dobili tudi gostje. Prisotne je
v imenu Občine Žužemberk pozdravil župan
Jože Papež in jim namenil nekaj spodbudnih
besed o aktivnostih, ki jih izvajajo zveza in
posamezna društva.
Beseda je nanesla tudi na žužemberški gasilski poligon. Poveljnik Gasilske zveze Slovenije
za dolenjsko regijo Martin Lužar je prisotne
seznanil, da so bili načrtovani trije poligoni – v Grosuplju, Hrastniku in Žužemberku.
Izvedena sta bila dva razpisa, a so prejete
ponudbe presegale zagotovljena sredstva.
Tako se gradi le grosupeljski poligon, hrastniški in žužemberški pa še čakata na »boljše
čase«. Župan Jože Papež je poudaril, da je
žužemberška občina že lani prenesla stavbno pravico na gasilsko zvezo, ki je zdaj na
potezi. Po njegovem mnenju postopek traja
predolgo in bi gasilska zveza vendarle morala kaj ukreniti. Predlagal je, da javni razpis

izvede po odprtem postopku ali
k oddaji ponudbe povabi lokalne
gradbenike, ki bi poligon zgradili
v okviru njihovega proračuna. V
nasprotnem primeru pa naj vrnejo
stavbno pravico in bo poslovno

cono na Kleku namenil drugim
dejavnostim. Na občino namreč
vsakodnevno prihajajo investitorji,
ki bi prostor z veseljem izkoristili
za razne poslovne namene. Martin
Lužar je zagotovil, da bo informacije prenesel vodstvu Gasilske zveze
Slovenije, in upa, da se bo gradnja
poligona čim prej pričela.
Poslovna cona na Kleku je v letu
2021 postala v celoti last Občine
Žužemberk. Izdelan je čudovit
projekt za ureditev zapuščenega
kamnoloma, a se interesi vpletenih ves čas spreminjajo oziroma
se pojavljajo takšne in drugačne
ovire. Upam, da bo projekt čim
prej ugledal luč sveta in bodo območje čim prej zapolnile privlačne
vsebine za vse generacije.

6

Tekst: Rok Zupančič
Foto: Vlado Kostevc

IZ NAŠE OBČINE

Odkritje spominske plošče
Slavku Glihi
Občina Žužemberk in Kmetijski
inštitut Slovenija sta v četrtek,
19. maja 2022, priredila spominsko sejo z odkritjem obeležja v
spomin na Slavka Gliho, častnega občna Občine Žužemberk
in dolgoletnega direktorja
Kmetijskega inštituta Slovenije.
Spominska seja je potekala v grajski kletni dvorani. Zbranim svojcem, prijateljem
in drugim gostom so spregovorili župan
Jože Papež, direktor kmetijskega inštituta Slovenije, prof. dr. Andrej Simončič
in nekdanji predsednik Društva agrarnih

ekonomistov Slovenije, prof. dr.
Emil Erjavec, za glasbeni vložek
pa je poskrbel osnovnošolec
Domen Zupančič. Govorniki so
slikovito opisali delo pokojnega
Slavka in poudarili, kako pomemben človek je bil na različnih področjih delovanja.
Po končani seji je pot vodila
v Park znanih Suhokranjcev.
Množici ga je predstavil Vlado
Kostevc, nato pa se je pot
nadaljevala k Sirkovi hiši na
Bregu, kjer je bila odkrita spominska plošča. Vinogradniški
pevski zbor ter osnovnošolki

Lana Štrasberger in Pia Pintar
so kulturni program obogatili z
glasbenimi vložki, nekaj besed
pa sta zbranim še enkrat namenila župan Jože Papež in prof.
dr. Andrej Simončič. Mag. Jelka
Mrvar, nekdanja ravnateljica
žužemberške osnovne šole, je
slikovito opisala spomine na
pokojnega in njegov pomembni prispevek za Žužemberk.
Obenem se je zahvalila odboru
za postavitev spominskega obeležja in akademski kiparki Alenki
Vidergar, ki je ploščo oblikovala.
Sklepni del slovesnosti sta bila
predstavitev in ogled kleti z
degustacijo zweigelta v gradu.
Predsednik Društva vinogradnikov Suha krajina Anton Koncilja
je v nagovoru predstavil sodelovanje pokojnega Slavka Glihe
z društvom, nato pa prisotnim
ponudil kozarček vina, katerega
ambasador je bil prav Slavko
Gliha. Za pogostitev s pecivom
so poskrbele članice Društva
kmečkih žena Suha Krajina in
člani Turističnega društva Suha
krajina.
»Slavko Gliha se pojavlja kot
eno izmed pomembnejših imen
pri načrtovanju obnove gradu
– ustanovil je Odbor za obnovo
žužemberškega gradu in kot
njegov predsednik vodi projekt
obnove. Poleg tega je tudi uspešen vinogradnik in aktiven
član Društva vinogradnikov
Suhe krajine. Je avtor številnih
strokovnih člankov ('Zmagujejo
pogumni: razvoj regij', 'Sto let
Kmetijskega inštituta Slovenije',
'Aktualne naloge slovenskega
kmetijstva') in knjig (Stanje in
možnosti razvoja kmetijstva v
Suhi krajini, Spremljanje in proučevanje realizacije razvojnih
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programov kmetijstva v SR Sloveniji, Mala
šola ekonomike kmetijstva, Zemljiški maksimum), leta 2010 pa je izdal tudi avtobiografsko delo Moja pota. Za znanega
Suhokranjca je bil razglašen leta 2013.«
(Vir: OŠ Žužemberk.)
Slavko Gliha je prejel častni znak svobode Republike Slovenije za zasluge v
korist kmetijskega razvoja, za dolgoletno
uspešno vodenje Kmetijskega inštituta
Slovenije in za prispevek pri ohranjanju kulturne dediščine ter Jesenkovo
priznanje
Biotehniške
fakultete za
znanstveno-raziskovalno
delo
na
področju agrarne ekonomike, za velik
prispevek k razvoju agrarne ekonomike
in k vzgoji raziskovalcev in za uspešno
vodenje, opremljanje in kadrovsko
rast Kmetijskega inštituta Slovenije.
Prejel je tudi naziv častni občan Občine
Žužemberk za pomemben prispevek pri
obnovi žužemberškega gradu in delovanje
v domačem kraju ter bil razglašen za
znanega Suhokranjca.
Rok Zupančič

Suhokranjska
tržnica

OBČINA ŽUŽEMBERK

Spoštovani turistični
ponudniki, gostinci,
sobodajalci, društva, kmetije
in drugi! V okviru praznika
Občine Žužemberk vas
vabimo, da se nam v soboto,
16. julija 2022, od 14. do
20. ure s svojo ponudbo
ali delovanjem predstavite
na suhokranjski tržnici. Za
brezplačen najem stojnice
nam pišite na vlado.kostevc@
zuzemberk.si ali podzupan@
zuzemberk.si. Veselimo se
sodelovanja z vami.

Novo vozilo za
prevoz starejših
OBČINA ŽUŽEMBERK

Novo vozilo za prevoz starejših v Občini Žužemberk bomo
prevzeli v petek, 15. julija 2022, pred slavnostno sejo občinskega sveta. Župan Jože Papež je na sedežu podjetja Avto Slak v
Trebnjem obiskal direktorja Antona Slaka in si ogledal novo
pridobitev občine. Župan se vsem donatorjem iskreno zahvaljuje za sodelovanje v projektu, ki je gotovo zgled povezovanja in
solidarnosti.
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Kako zadržati mlade v domačem
okolju
V mednarodnem projektu Mreža
malih evropskih mest STEDnet,
katerega vodilni partner je
naše pobrateno hrvaško mesto
Pregrada, so se nadaljevala
srečanja partnerjev in izmenjava
dobrih praks. Projekt sofinancira
Evropska unija, pomemben
partner pa je tudi Občina
Žužemberk.
Lani je bilo v okviru Trških dni od 9. do 10.
julija izvedeno hibridno mednarodno srečanje partnerjev projekta, delno v živo, delno
preko Zooma. Srečanje je bilo namenjeno
razpravi o kratkih prehranskih verigah in
raznoliki kmetijski proizvodnji.

večno mlada. Tema je izredno aktualna, v razpravi pa smo predstavili tudi poglede mladih iz naše
občine.
Gostitelj Thibaut Guignard, župan občine Ploeuc-L'Hermitage,
je predstavil primere dobre prakse v politikah svojega mesta za
mlade. Čeprav živimo v različnih
državah, se spoprijemamo s
podobnimi izzivi. Največji med
njimi je za mlade v ruralnem
okolju omogočanje in ustvarjanje
enakih možnosti za osebni in poklicni razvoj. Izmenjava mnenj in
sodelovanje z mladimi je temelj
za izboljšanje položaja mladih in

za njihovo aktivno sodelovanje
v skupnosti, skupaj z aktivnim
vključevanjem mladih v postopke
odločanja.
Projekt se bo zaključil letos jeseni
v Pregradi, kjer bodo na srečanju
sprejeli poročilo in ugotovitve celotnega projekta. Zaključke bomo
lahko partnerji projekta aktivno
vključili v svoje razvojne programe, tako da bomo resnično del
mreže malih, pametnih, zelenih
in inovativnih mest.
Vlado Kostevc

Letošnje srečanje je potekalo od 14. do 16.
marca v Franciji v partnerski bretanski občini Ploeuc-L'Hermitage, kjer so pripravili
tridnevno konferenco Mala mesta želijo biti

Aktivno delo na hibridni delavnici

Udeleženci srečanja iz Hrvaške in Slovenije s koordinatorko
projekta Nolwenn Huby
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Gradimo turizem
Že ptički čivkajo, da se je na
področju suhokranjskega
turizma pričelo nekaj dogajati.
Občina Žužemberk je lani
pridobila sto tisoč evrov
evropskih sredstev za operacijo z
naslovom »Razišči, okusi in doživi Suho krajino skozi interaktivno, povezano in osebno izkušnjo
naravne in kulturne dediščine«
ali krajše SKIN (Suha krajina
Interaktivno, Suha krajina IN).
V partnerstvu s Turističnim
društvom Suha krajina in podjetjem Ecetera iz Ivančne Gorice
postavljamo temelje turistične
destinacije Suha krajina.
Ideja operacije je sistematično pristopiti k identifikaciji elementov naravne,
kulturne, snovne in nesnovne dediščine
ter subjektov, ki delujejo na območju
Občine Žužemberk in obmejnih področjih

občin Ivančna Gorica, Trebnje in
Dolenjske Toplice. Pri turističnih
ponudnikih bomo identificirali
in dokumentirali najuspešnejše
prakse, izzive ter zaradi slabe
povezanosti in neobstoječih
integriranih turističnih produktov neizkoriščene priložnosti, v
katerih vidijo velik potencial za
razvoj turizma na destinaciji.
Cilj je ustvariti novo, privlačno
in povezano podeželsko turistično destinacijo Suha krajina
in jo postaviti ob bok velikim
slovenskim turističnim destinacijam. Ponuditi želimo konkretne rešitve za prihajajoče trende
v turizmu in ustvariti enotno
podobo destinacije. S povezovanjem turističnih ponudnikov
bomo znižali stroške promocije
ter gostom ponudili vse, kar potrebujejo za aktivno in doživeto
bivanje v Suhi krajini. Oblikovali
bomo več kreativnih, integriranih turističnih produktov, izvedli
več izobraževanj in delavnic,
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izdelali gradivo za turistično-informacijski center v obnovljeni
Auerspergovi železarni in še
mnogo drugih vsebin. Prav
posebna med njimi bo gotovo
doživljajska igra pobega iz grajskega stolpa.
V maju je potekala prva delavnica za obstoječe in nove
turistične ponudnike. Svoje
tridesetletne izkušnje v turizmu
je sodelujočim predstavila magistrica turizma Sonja Breznik.
Njene bogate izkušnje so med
njimi spodbudile veliko idej,
zato lahko kmalu pričakujemo
tudi kakšen napredek.
Rok Zupančič

ž u ž e m b erk

Sejem Freizeit
Na povabilo Združenja zgodovinskih mest Slovenije smo se
drugega aprila letos udeležili
sejma Prosti čas v Celovcu. Za
reklamno gradivo in promocijo
naše dežele smo imeli na razpolago pol mize, po želji pa še
dovoljen spontani nastop v »slovenski ulici« v razstaviščni hali
številka 4.
Promocijsko klop smo si delili z zgodovinsko
Idrijo, zraven pa so bili predstavniki Slovenj
Gradca, Kamnika in Ptuja. Idrijčanka je bila v
rudarski noši in je z nami, srednjeveškimi plemiči, prispevala slikovito podobo zgodovinskih
mest Slovenije. Na kamniško-slovenjegraški

klopi je gospodična odlično obvladala nemški jezik in ji ni bilo
težko povedati kakšnega stavka
tudi nam v prid. Na zadnji klopi
je sameval Ptujčan s steklenkami
dobre kapljice. Pa ne, da bi se naši
severni sosedje ustavljali samo
zaradi ptujske vinorodne tekočine.
Pogovarjali smo se o vsem mogočem, nekateri so celo že potovali
mimo Žužemberka in Dvora na
morje v nekdaj naš Kvarner.
S seboj smo imeli prenosno
ozvočenje s srednjeveško glasbo
in smo na križiščih poti večkrat
zaplesali nekaj starodavnih plesov. Mimoidoči so nam kasneje
priznali, da smo zelo popestrili dogajanje, in izrazili željo po srečanju
v naših krajih.
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Kljub dežju, ki je zunaj neusmiljeno močil trda, s kamnitim gruščem
pokrita parkirišča sejmišča, je bilo
v dvoranah veliko obiskovalcev.
Tudi to je bil prvi sejem po letih
mrtvila. Na koronske čase so spominjali le zelo redki obiskovalci v
zaščitnih maskah.
Z zanemarljivimi stroški smo
predstavili naš del domovine.
Upamo, da ni bilo zaman. Tistih
nekaj ur, ko smo stali na nogah,
ledeni prepih na stojnici in dežne
kaplje v laseh nas niso mogli spraviti ob dobro voljo. Če bo še tako,
bomo spet šli tja. Ob naših plesih
so se tudi obiskovalci prestavili v
drugačno časovno dimenzijo.
Miran iz Boršta

SUHOKRANJSKE
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Dekličine sanje so se uresničile
Aprila so v Mariboru potekale
kvalifikacije za uvrstitev na mladinsko evropsko odbojkarsko
prvenstvo v kategoriji U-19.
Vabilo selektorja je prejela tudi
Maša Pucelj, šestnajstletna
Žužemberčanka.

Maša Pucelj

Kot najmlajši v mladinski reprezentanci se
ji je skupaj s soigralkami brez poraza uspelo uvrstiti na evropsko prvenstvo, ki bo na
začetku septembra v Severni Makedoniji.
Naj samo spomnim, da se ji je skupaj s
sestro Niko že uspelo uvrstiti na evropsko
kadetsko prvenstvo v kategoriji U-16, ki bo
na začetku julija na Češkem.

ATK Grosuplje. Na prvi trening
v novem klubu je Žužemberčan
Simon Krakar prinesel članski
reprezentančni dres Monike
Potokar, Grosupeljčanke, ki je
prve odbojkarske korake naredila v domačem kraju, ga pokazal
dekletom in jim povedal: »Če
boste garale na treningih, boste morda tudi ve nekoč oblekle
dres članske reprezentance.«
Ko so se po treningu Rok, Maša
in Nika peljali domov, je Maša
razkrila svojo veliko željo: »Oči,
jaz ga bom imela.«
Dekletu so se sanje uresničile pri
rosnih šestnajstih letih. Vsi so jo
spodbujali na njeni poti in verjeli v njene sposobnosti – starši,
sestra Nika in trenerji Simon,
Matija in Rok. Za uspeh v športu
ni dovolj samo talent. Za Mašo je
ob vseh šolskih obveznostih kar
nekaj let vsakodnevnih treningov in tekem ob koncu tedna.
Prišel je trenutek, na katerega je
čakala in ga dočakala.
Priznani italijanski strokovnjak
jo je povabil v slovensko člansko
odbojkarsko reprezentanco in s
soigralkami se v Kranjski Gori od

V maju sta sestri Maša in Nika odlično
igrali v finalu letošnjega državnega prvenstva za kadetinje. V polfinalu je ekipa ATK
Grosuplje premagala Formis z 2 : 0 in nato
v finalu še domačinke Vital I. iz Ljubljane
s 3 : 0 ter se zasluženo veselila še enega
naslova državnih prvakinj.
Generacija deklet iz Grosuplja, rojenih leta
2006, je po osvojitvi naslova državnih prvakinj v mali odbojki osvojila še naslova pri
starejših deklicah in kot najmlajša ekipa v
letošnjem prvenstvu še naslov kadetskih
državnih prvakinj. Maša je bila v vseh treh
finalih izbrana za najboljšo igralko.
Maša in Nika sta športno pot začeli v
Žužemberku. Kmalu sta odbojkarsko prerasli svoje vrstnice in nadaljevali igranje v

Maša in Nika, kadetsko finale
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28. aprila pripravlja na tekme v
evropski srebrni ligi ter na kvalifikacije za evropsko prvenstvo.
V skupini z Luksemburgom,
Estonijo, Švedsko in Portugalsko
si bodo Slovenke poskušale
zagotoviti nastop v zlati ligi najboljših evropskih reprezentanc.
V kvalifikacijah za evropsko
prvenstvo, ki ga bodo leta 2023
gostile Belgija, Italija, Estonija
in Nemčija, se bodo Slovenke za
prvi dve mesti v skupini, ki vodita na evropsko prvenstvo, pomerile z Azerbajdžanom, Gruzijo
in Avstrijo.
Za pomlajeno člansko reprezentanco je že prva tekma v srebrni
evropski ligi. Maša je tekmo z
Luksemburgom začela v prvi
postavi in h gladki zmagi s 3 : 0
z odličnim servisom in igro prispevala osem točk.
Navijali in držali bomo pesti za
slovensko žensko člansko, mladinsko in kadetsko odbojkarsko
reprezentanco, za Mašo in nove
uspehe slovenskega športa.
Darko Pucelj
Foto: OZS in arhiv ATK Grosuplje

Ž U Ž E MB E R K

Sejem Alpe-Adria 2022
Sejem turizma, kampinga in
karavaninga Alpe-Adrija na
Gospodarskem razstavišču v
Ljubljani se je po dveh suhih
koronskih letih s konca februarja
letos preselil na konec marca, na
konec pandemije.

Veliko nam jih je obljubilo, da
pridejo k nam kot turisti. Bomo
videli. Pripravljeni smo na njihov
obisk in verjamem, da jim ne bo
žal, če bodo prišli sem, kjer čas
teče drugače.
Miran iz Boršta

Z veseljem smo se odzvali povabilu
Turistične zveze Slovenije na brezplačno
predstavitev naše lepe in gostoljubne
Suhe krajine. Štiri dni smo predstavljali
naše znamenitosti in turistične destinacije ter promovirali naš največji dogodek,
ki vsako leto poteka na občinski praznik
sredi julija.
Sejem je bil eden prvih dogodkov po
družabnem mrtvilu in odsotnosti vseh
množičnih dogajanj v Sloveniji in svetu
nasploh. Obisk razstavljavcev je bil ugoden, obiskovalcev je bilo veliko, čeprav
karavaninga in bolj tehničnih predstavitev
ni bilo niti za vzorec. Na sejmu smo bili
predstavniki turizma, kulinarike in lepot
naše pokrajine, dobrot domače kuhinje in
sadov narave. V dvorani s tehniko so prednjačili izdelki za gospodinjstvo in domače
potrebe po oblikovanju tradicionalne slovenske ponudbe. V Kristalni dvorani smo
v srednjeveških oblačilih zaplesali nekaj
srednjeveških plesov in med maloštevilnim občinstvom poželi velik aplavz in pohvale o našem poznavanju zgodovinskih
kultur in običajev.
Veliko obiskovalcev in obiskovalk se je
ustavilo ob našem razstavnem prostoru.
Veliko jih pozna naše kraje, čeprav zgolj kot
znamenitosti na poti v druge postojanke.
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Bela nedelja v Pregradi
Korona je dodobra zaznamovala vse prireditve in prijateljska druženja tudi med pobratenimi občinami. Po treh letih pa je v pobrateni Pregradi v sosednji Hrvaški zopet potekala njihova kostelska
velikonočna pištola ob beli nedelji.
Viteški red Seisenbergensis Tumultus oziroma Viteški red Jurija in
Volka Engelberta Turjaškega z žužemberškega gradu, ki deluje v
okviru našega turističnega društva, je v nedeljo, 24. aprila 2022, sodeloval na že 499. velikonočni pištoli Keglevićeve straže iz Kostela
v Pregradi. Naši prijatelji
in množica hrvaških
vojaških postrojev so se
po dveh covidnih letih
zopet zbrali in veselje ob
ponovnem snidenju je
bilo nepopisno.
Zaključek srečanja je bil
na Kostelskih bregih,
Veselo snidenje
kjer poteka praznik streljanja z možnarji in pištolami. Ob prazniku mesta Pregrada se je slavnostne seje udeležila
tudi delegacija Občine Žužemberk z županom Jožetom Papežem
na čelu.
VladiMir

Spominski utrinek

Gledaliče v grajski
dvorani
V soboto, 14. maja, smo si v kletni dvorani
žužemberškega gradu ogledali uprizoritev
humorističnih črtic pesnika in pisatelja Ivana
Malavašiča v izvedbi vaškega gledališča PR
BZG iz KUD JaReM Pirniče. Zanimiva gledališka skupina z mladimi igralci je pod mentorstvom izkušenih članov pred maloštevilnim
občinstvom zanimivo in humoristično uprizorila znane Slakove melodije, besedila pa je
napisal pesnik Ivan Malavašič.

Vzela bom poštarja.

Nastopali so Sara Bukovšak kot žena, zapeljivo vaško dekle, Kaja Bukovšak kot huda
mam'ca, kelnar'ca, uradnica, Jurij Marussig
kot vaški pijanec, kmet, Aljaž Zavrl kot harmonikar in Roman Veras kot pripovedovalec.
Tonski mojster je bil Borut Cigale Kršinar.
Občinstvo je gledališčnike nagradilo z bučnim
aplavzom in jim zaželelo uspešna gostovanja
po vsej Sloveniji.
VladiMir

Igralska zasedba
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»To je bila zmaga nad idejo in gibanjem, ki sta
naš narod zapisala uničenju in izbrisu«
V zgodovini Evrope je z velikimi črkami zapisan 9. maj 1945, dan, ko se je na evropskih
tleh končala druga svetovna vojna. Dan prej
je namreč Nemčija v prisotnosti poveljnikov
zavezniških vojsk podpisala brezpogojno
kapitulacijo. V zraku ni bilo več slišati hrupa
letalskih motorjev, v daljavi je utihnilo bobnenje topov in po Evropi so zaplapolale zastave. Zastave, ki so oznanjale mir in zmago
dobrega nad zlom.
Ta dan so v Ljubljano vkorakale enote 29.
divizije in 7. korpusa slovenske partizanske
vojske in osvobodile mesto. Ljudje so napolnili ulice in pozdravili prihod osvoboditeljev.
Po ljubljanskih ulicah so ponosno korakale
partizanke in partizani in slišati je bilo partizanske pesmi.
Dan zmage nad fašizmom in nacizmom
je priložnost, da se spomnimo vseh, ki so
zaslužni za to zmago. Spomnimo se borcev zavezniških armad, jugoslovanskih in
slovenskih partizanov in partizank ter civilnega prebivalstva, ki je podpiralo boj proti
okupatorjem.

Slavnostni govornik, mag. Dušan
Černe, predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto,
je nanizal zgodovinska dejstva
ob koncu druge svetovne vojne v
Evropi in na slovenskih tleh: »Kljub
z 9. majem 1945 veljavnemu aktu
o brezpogojni in takojšni kapitulaciji vseh nemških enot in vseh
enot pod njihovim poveljstvom so
se v Sloveniji boji nadaljevali vse
do 15. maja, saj okupator in njegovi kolaboranti niso želeli predati orožja mednarodno priznani
Jugoslovanski armadi in slovenskim partizanom ter so na ta način povzročili še več sto smrtnih
žrtev med partizani in nedolžnimi
civilisti. Takšna dejanja se brez

Na Cviblju so se s slovesnostjo ob dnevu
zmage spomnili in se poklonili vsem, ki so
kot žrtve fašizma in nacizma pustili svoje
življenje v Suhi krajini. Tudi oni so postavljali
temelje današnje svobodne in demokratične
republike Slovenije.

dvoma obravnavajo kot najhujši
vojni zločin. Pri nas in v naši bližini se ulice in trgi preimenujejo v
ulice ustaških poveljnikov, vodij in
ideologov, rehabilitirajo se, slavijo
in postavljajo se spomeniki četniškim vojvodam in sodelavcem
okupatorja. Predsednik vlade polaga vence pomožnim enotam SS,
slovenskim domobrancem, vlade
načrtno potvarjajo zgodovino in
spreminjajo zgodovinska dejstva,
ignorirajo in zaničujejo partizanski boj, njegove vrednote in celo
umetnost ter kulturo. A narod jim
je nedavno ponovno izkazal svojo
voljo. Voljo do upora in svobode.
Pokazal jim je, da nismo narod
hlapcev.« Govor je zaključil z besedami, da »zmaga leta 1945 ni
bila zmaga ene politične stranke
nad drugo, ni bila zmaga enega
družbenega sistema nad drugim
ali ene države nad drugo. To je
bila zmaga nad idejo in gibanjem,
ki je naš narod zapisal uničenju in
izbrisu.«
V uvodu je prisotne pozdravil Jože
Papež, župan Občine Žužemberk,
v kulturnem programu so sodelovali pevci MoPZ Tonakord, recitatorja Vid Čopi in Jana Špiletič
ter harmonikar Peter Moravec,
program pa je povezovala Lila
Andrijanič. Prisotni so z aplavzom
pozdravili osemindevetdesetletnega tovariša Lada Kocijana,
upokojenega generala in borca
NOB.

Spomenik na Cviblju je posvečen več kot
dva tisoč dvesto borkam in borcem, aktivistom NOB in civilnim žrtvam, ki so med
drugo svetovno vojno umrli v boju proti
nacizmu in fašizmu ter domačim izdajalcem na območju Suhe krajine. Na kamnitih
ploščah so zapisana tudi imena borcev iz
sedemnajstih držav: Avstrije, Azerbajdžana,
Belorusije, Bosne in Hercegovine, Češke,
Črne gore, Hrvaške, Italije, Kazahstana, Litve,
Madžarske, Makedonije, Poljske, Rusije,
Srbije in Ukrajine. Niso dočakali 9. maja 1945
in dneva zmage. Niso dočakali dneva, ki je
pomemben za Slovenijo in Evropo, ker so za
ta dan dali svoje življenje daleč stran od domovine. Spomin nanje, na njihov junaški boj
za svobodno Slovenijo in Evropo, ponosno
ohranjamo tudi po 77 letih.

Prijeten dan se je zaključil z
družabnim srečanjem v organizaciji članic in članov Občinske
organizacije ZB za vrednote NOB
Žužemberk, ki so ob tej priložnosti
za vse obiskovalce prireditve sami
skuhali odličen golaž.
Darko Pucelj, OO Zveze borcev
za vrednote NOB Žužemberk
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Čistilna akcija na svetovni dan zemlje
Predzadnjo aprilsko soboto smo člani in
članice Športnega društva Stavča vas in
Turističnega društva Suha krajina s čistilno akcijo počastili svetovni dan Zemlje,
25. april. Kot nam je v navadi že vrsto
let, smo v dopoldanskem času očistili
ceste in Krkine bregove med Dvorom in
Žužemberkom, hkrati pa čas izkoristili za
prijetno druženje.
Nenehna promocija ravnanja z odpadki
in ohranjanja narave pri nekaterih ljudeh
– če jim sploh lahko tako rečemo – naleti
na gluha ušesa. Tako ob cestah še vedno
najdemo ogromno odpadkov, ki jih malomarni vozniki mečejo iz avtomobilov. Žal
se veliko odpadkov ujame tudi v grmovje
ob reki, kjer je čiščenje še zahtevnejše.
Ozaveščeni posamezniki in društva zato
vse krajane pozivamo k premišljenem ravnanju z odpadki in ohranjanju naše prelepe krajine.
Rok Zupančič
Foto: Gregor Pečjak, Vlado Kostevc

Prostovoljke Rdečega križa spet dobrodelne
Bodi prijazen in dober,
kadarkoli je le mogoče.
In vedno je mogoče.
Dalaj Lama

V torek, 22. marca 2022, so se pridne prostovoljke Krajevne
organizacije Rdečega križa Žužemberk zbrale v stavbi nekdanje Iskre, kjer so pakirale živila, ki so prišla iz sklada Evropske
unije. Tudi tokrat jim je priskočila na pomoč občina, ki je
poskrbela za prevoz živil iz OZRK Novo mesto v Žužemberk.
Sestavljale so pakete z moko, špageti, makaroni, grahom,
fižolom, paradižnikom in mlekom. KORK Žužemberk pokriva kar 25 vasi in za vse vasi so prostovoljke pakete skrbno
pripravile. Pakete so dobili najbolj ranljivi in šibki krajani v
občini Žužemberk. Teh je, na žalost, vsako leto več.
Pri pakiranju jih je prijetno presenetil župan Občine
Žužemberk Jože Papež, ki je izkoristil priložnost in jih pohvalil za požrtvovalno delo. Paketi so raznesle po vaseh, do
domov prejemnikov, ki so jih vsakič zelo veseli.
Istočasno so se zbrale tudi prostovoljke KORK Dvor in KORK
Šmihel, ki so ravno tako poskrbele, da so pakete prejeli vsi,
ki jih potrebujejo.
Jadranka Meglen
Foto: Alenka Sajovec
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Dišeče in okusno na kuharskem tečaju
V Društvu kmečkih žena Suha krajinaŽužemberk smo kuharski tečaj pripravile
šele po sprostitvi zdravstvenih ukrepov.
Osnovna šola nam je tudi letos dala na
razpolago prostor v jedilnici.
Predsednica je povabila Valerijo Poreber,
dolgoletno mentorico kuharskih tečajev pri
nas. Za ustvarjanje v sobotnem dopoldnevu je izbrala veliko receptov. Najprej nam je
prijazno predstavila vse jedi in prisluhnila
našim vprašanjem. Razdelile smo si delo, si
izmenjale posodo in pripomočke. Sledilo je
merjenje, mešanje, stepanje, valjanje, pečenje in kuhanje. Kmalu smo lahko videle
lepo oblikovane kvašene štruklje z orehi,
ajdove štruklje, gluhe štruklje po gorenjsko.
Z zelišči smo začinile skuto in okrasile kruhke. Solato smo pripravile iz kamuta, oliv,
paradižnika ter začimb, olja in kisa. Še prej
smo na mizo postavile slastno perutninsko

obaro z vodnimi žličniki. Dodale
smo ajdove žgance. Za sladico se
je prilegla prosena kaša s suhimi slivami. Čisto na koncu pa še
sladica – mousse iz bele čokolade
z grško malino. Vse smo postavile na mizo in okrasile. Bilo je

lepo, še bolj pa okusno, saj smo
vse tudi pojedle.
Tako v društvu enkrat letno
prav prijetno razvajamo svoje
brbončice. Vabljeni, da se nam
prihodnje leto pridružite in se
sami prepričate.
Milena Iskra

KUD Žužemberk
V torek, 3. maja 2022, smo se zbrali
na letnem občnem zboru Kulturnoumetniškega društva Žužemberk. Poleg
članov in članic društva se je sestanka
udeležil tudi župan Jože Papež.
Kljub koronačasom je bilo društvo v
letu 2021 aktivno na raznih področjih.
Sodelovali smo na otvoritvi Trških dni,
kjer smo prispevali moderatorstvo in
popestritev programov s poezijo, vezne
tekste in organiziranje nastopajočih ter
sodelovali na dogodkih, kot so otvoritev razstave likovnih samorastnikov iz
Trebnjega, podelitev priznanj krvodajalcem, prižig kope in šest otvoritev cest.
Organizirali smo spominsko uro, posvečeno Zali Zarana, z gostjo Mojco Fatur. Na
slavnostni seji je članica Lilijana Hrovat
prejela srebrni grb Občine Žužemberk.
Članica Magda Kastelic Hočevar je
bila predlagana za Slovenko leta ter je
dobitnica priznanja in srebrne ptice za
Drobtinico leta 2021.

knjigobežnic v občini. Preko Zooma
in v živo so potekala mesečna srečanja bralnega kluba, ki ga vodi
knjižničarka Knjižnice Mirana Jarca
Brigita Lavrič. Član društva Matej
Kocjančič je s pisanjem tekstov za
različne ansamble žel uspeh na
svojem področju. Magda Kastelic
Hočevar in Silva Mohorčič sta se
udeležili več literarnih natečajev.
Članice in člani Kulturnoumetniškega društva Žužemberk
si bomo še naprej prizadevali
vnašati v kraj kulturo in umetnost.
Za nadaljnje delo so bili podani

S Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto smo
sodelovali pri nemotenem delovanju
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zanimivi predlogi, ki jih bomo skušali
realizirati.
Predsednica
Klavdija Kužnik se je zahvalila občini in vsem, ki tesneje sodelujejo
z društvom. Tudi lani smo sodelovali z Društvom kmečkih žena in
Turističnim društvom, kar nam je
v veselje. Župan je pohvalil naše
delo, nam dal spodbudo za naprej
ter nam obljubil vso podporo, ki
jo bomo potrebovali, za kar se mu
iskreno zahvaljujemo.
Petra Skube Bavdek, članica
KUD
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Uspešna sezona naših odbojkarjev
Sezona v odbojkarskem klubu
KEKO Oprema Žužemberk se
je zaključila na najlepši možen
način, saj so naši najmlajši Riski
tudi letos postali državni prvaki.
Laskavi naslov so osvojili že drugo leto zapored, za potrditev so s
tesnim izidom v Lendavi premagali domačo ekipo in se domov
vrnili z zlatom.
Tudi v kategoriji male odbojke so fantje dosegli zavidljiv uspeh. V Kočevju so se za tretje
mesto v državi pomerili z domačini in se po
porazu z ekipo iz Maribora, ki je osvojila drugo mesto, veselili bronastega odličja. Vikend
pred odločilnim turnirjem so se udeležili
tudi tradicionalnega turnirja v mali odbojki v
Šempetru, kjer so v konkurenci osemnajstih
ekip premagali prav vse in dosegli prvo mesto.
Starejši dečki so bili ravno tako uspešni,
čeprav so izpadli tik pred končnico in osvojili
šesto mesto. Uspešnejši so bili na šolskem
tekmovanju, kjer so na domačem igrišču ob
bučni podpori sošolcev v finalu premagali
ekipi iz Kanala in Maribora in tako postali
šolski državni prvaki.
Edina neizkoriščena priložnost je bila v kategoriji mladincev, kjer so fantje sezono končali na devetem mestu, sposobni pa so bili
pokazati veliko več. Vsi igralci ostajajo v tej
kategoriji, zato si v naslednji sezoni obetamo
višjo uvrstitev.
Članska ekipa KEKO Oprema Žužemberk si
je zagotovila obstanek v prvi ligi. V ekipi se v
naslednji sezoni obetajo manjše spremembe,
saj se je nekaj igralcev odločilo, da zaključijo
svojo odbojkarsko kariero. Prav vsem, ki so
sprejeli to odločitev, se zahvaljujemo za vse,
kar so prispevali v klubu, in se vselimo njihove podpore s tribun.
Prva polovica letošnje sezone je bila zaznamovana z epidemijo, kar je v organizacijskem
smislu prinašalo kar nekaj težav in prilagoditev. V klubu je nastal velik manko, ko je
ravno pred zaključkom sezone glavni trener
članske in mladinske kategorije Tom Pečar
odšel na misijo. Težavo smo reševali z reorganizacijo in združevanjem treningov, ki sva

jih vodila Bojan Brulec in David
Obrstar. Kljub dodatnim izzivom
smo sezono uspešno speljali do
konca.
Sezona se je sicer končala, vendar
naši člani ne počivajo. Trenutno
pripravljajo igrišča na Loki, saj se
treningi iz dvorane selijo na mivko.
S pomočjo občine bomo uredili in
posodobili igrišča (zamenjali stebre in dopeljali mivko). Pred kratkim smo v klubu dobili tudi novo
vodstvo. Predsednik je postal
Iztok Štupar, predstavnik podjetja
KEKO Oprema, ki je že vrsto let naš
generalni sponzor. Nadomestil je
dolgoletnega predsednika Jožeta
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Štuparja, ki se mu tudi ob tej
priložnosti zahvaljujemo za vso
izkazano podporo. Po dolgih letih
uspešnega sodelovanja s klubom
se je s funkcije blagajnika poslovil
Igor Grum, ki se mu prav tako za
vse iskreno zahvaljujemo.
Pred nami so novi izzivi, nova sezona in novi uspehi. Žužemberk je
že tradicionalno povezan z dobro
odbojko, kar nas veseli, in trudili se
bomo, da bo tako tudi v prihodnje.
Hvala vsem sponzorjem in navijačem. Se vidimo na tribunah,
kjer »navijamo za šampijone
rdeče«.
David Obrstar

Ž U Ž E MB E R K

Bitka na Poljani pri Prevaljah
Devetega maja praznujemo dan zmage
nad fašizmom in nacizmom. Na ta dan se
je leta 1945 v Evropi uradno končala druga
svetovna vojna, v Ljubljano pa so vstopile
enote 29. divizije in 7. korpusa slovenske
partizanske vojske ter osvobodile mesto.
Vendar s tem dejanjem vojna na slovenskih tleh še ni bila končana.
Nemška vojska v jugovzhodni Evropi se je
uradno res predala 9. maja v Topolšici, vendar so se prek Slovenije še naprej umikale
številne nemške in kolaborantske enote z
Balkana (četniki, ustaši in domobranci), ki
so se želele predati zahodnim zaveznikom.
Zato so se spopadi zavlekli še v teden po
uradni kapitulaciji. Zadnja bitka druge
svetovne vojne na Slovenskem in v Evropi
nasploh je potekala 14. in 15. maja 1945 na
Poljani pri Prevaljah. Na ta dogodek spominja spomenik svobodi in miru, posvečen
XIV. diviziji in 3. armadi, ki sta na Poljani razorožili nemško armado, vsako leto pa je na
tem kraju spominska slovesnost. Letos smo
se je z dvema avtobusoma udeležili tudi članice in člani Združenja borcev za vrednote
NOB Novo mesto.
Leto 2022 je Zveza združenj borcev za
vrednote NOB Slovenije razglasila za
Kajuhovo leto. Po slovesnosti smo člani
združenja obiskali še Žlebnikovo domačijo

v Šentvidu nad Zavodnjami, kjer
je padel pesnik Karel Destovnik
- Kajuh. Delegacija je k spomeniku položila venec, v njegov
spomin pa je recitatorka Silva
prebrala dve pesmi.
Med udeleženci izleta nas je bilo
tudi osem članic in članov OO
ZB za vrednote NOB Žužemberk.
Napovedan je bil dež, a nas je
ves dan spremljalo sonce. Lepo

je bilo obiskati čudovito Koroško
in biti na kraju, ki je z velikimi
črkami zapisan v slovensko in
evropsko zgodovino, biti prisoten na slovesnosti v spomin na
dogodek, ki je dokončno osvobodil našo domovino in smo
nanj upravičeno ponosni.
Darko Pucelj, OO ZB za vrednote
NOB Žužemberk

Šampion 13. ocenjevanja Stanko Tomšič
Turistično društvo Suha krajina že od
leta 2009 ocenjuje pijačo iz grozdja samorodnih vinskih trt in v tem času so
samorodnice doživele pravi preporod.
Na letošnjem, 13. ocenjevanju pijače
iz grozdja samorodnic je bilo nekaj
manj vzorcev kot pretekla leta, vendar so bili vsi – bilo jih je 34 – odlične
kvalitete, saj jih je sedemnajst dobilo
zlato, trinajst srebrno in štiri bronasto
medaljo. Povprečna ocena je bila 8,77
točk od desetih.

Zbrane vinogradnike je pozdravi žužemberški župan Jože Papež,
za dobro in veselo razpoloženje pa so poskrbeli Miran Jenko, Mitja
Bukovec in ekipa diplomiranega ekonoma Ička.
VladiMir

Najboljšo pijačo iz grozdja šmarnice je
pridelal Stanko Tomšič z vinske gore
Debenec. Za polsuho šmarnico je dobil oceno 9,6.
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Srečanje turističnih društev na Frati
Dve leti korone sta pustili sušo
v družbenem življenju. Tudi
zapora vseh javnih dejavnosti je
omrtvila kulturo, pohodništvo in
druženje nasploh. Odtujenost se
je naselila v glave vseh nas.
Letos smo se udeležili srečanja turističnih
društev le člani Turističnega društva Mirna
Peč in Turističnega društva Suha krajina.
Deževni dnevi in spomin na pandemijo so
odvrnili druge članice našega združenja iz
štirih občin. Pohoda v teh razmerah ni bilo
mogoče opraviti, zato smo se dogovorili,
da se od doma odpravimo z avtomobili in
se dobimo na Frati, 28. maja ob 18. uri.
Bili smo točni, Mirnopečani pa so malo
prehitevali. Frata je bila polna ljudi, ki so
praznovali rojstni dan, se veselili, peli in
pripovedovali družinske dogodivščine.
Karmen, lastnica Frate, nam je odredila
posebno sobo, v kateri smo naročili hrano
in pijačo in se oddaljili od drugih gostov.
Prvo besedo je imel Vlado Kostevc, predsednik Turističnega društva Žužemberk.
Opisal je zgodovino srečanj, prvo idejo
o srečanju in začetne težave z datumom
srečanja ter izrazil željo po vnovičnih

srečanjih z večjo udeležbo. Jože
Barbo, predsednik Turističnega
društva Mirna Peč, je poudaril
pomembnost srečanja in izmenjavo izkušenj pri promociji in
uveljavljanju turizma v naših
krajih.
Iz lastnih sredstev smo si privoščili nekaj za pod zob in dušo
privezat, nekaj vina pa nam je
privoščila prijateljica z rojstnega

dneva – naša članica Marija.
Hrana je bila dobra, pijača tudi,
srečanje pa v prijetnem pogovoru med nami in člani prijateljskega turističnega društva.
Zunaj je zemljo namakalo zapoznelo aprilsko vreme, mi pa smo
si obljubili, da se ob letu osorej
spet srečamo, pa naj bo, kar bo.
Niti opičje koze nas ne bodo odvrnile od srečanja!
Miran iz Boršta

Lovci pomagajo otrokom
Ob zaključku leta so predstavniki
lovske organizacije obiskali otroke
pokojnega lovca iz vasi pri Dvoru in
njihove skrbnike ter jim izročili donacijo lovskih organizacij osem tisoč
evrov. Lovci se zavedamo, da so otroci
pokojnega lovca v veliki stiski, saj so
tudi brez mame, ki jim je umrla pred
leti. Tako so ostali brez staršev. V
pomoč otrokom se vključujejo stari
starši, predvsem pa pomagata s svojo
skrbjo sestra pokojnega in njen mož,
ki sta nase prevzela breme skrbništva
za vse tri otroke.
V Lovski družini Plešivica smo se
odločili pomagati otrokom našega

pokojnega člana. S prostovoljnimi prispevki lovcev naše lovske
družine, Zveze lovskih družin
Novo mesto in Lovske zvezi
Slovenije smo zbrali osem tisoč
evrov, ki smo jih nakazali na žiro
račun skrbnika.
Ček sta v imenu lovskih
organizacij skrbnikom predala
Aleksander Jordan, predsednik
Lovske
družine
Plešivica
Žužemberk, in Franc Jarc,
predsednik Zveze lovskih družin
Novo mesto in član Upravnega
odbora Lovske zveze Slovenije.
Predaja donacije je potekala na
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domu otrok v prazničnem času
pred novim letom. Prevzela sta
jo sestra pokojnega lovca in njen
mož, ki sta postala skrbnika otrok. V delegaciji je bil tudi lovski
mojster in strokovni tajnik Zveze
lovskih družin Novo mesto

Ž U Ž E MB E R K
Stanislav Gabrijel, ki je pripravil priložnostna darila za vsakega otroka.
Podarjena sredstva naj bi po besedah
skrbnikov porabili za ureditev oziroma izboljšanje bivalnih razmer za
otroke, in ravno ko smo bili na obisku,
so v hiši potekala obnovitvena dela v
sobah otrok, da bi imeli otroci boljše
življenjske razmere.
Zavedamo se, da nobena pomoč v
denarju ne more nadomestiti staršev,

njihove ljubezni in skrbi, lahko
pa pripomore prebroditi stisko,
ki je nastala ob izgubi roditeljev.
S svojim dejanjem smo želeli
narediti dobro delo, pomagati
otrokom, jim vsaj kanček olajšati to težko situacijo, in če se
je le za trenutek narisal nasmeh
na njihovih obrazih, smo dosegli
svoj namen.

Predaja donacije za otroke
tragično preminulega lovca.
Donacijo sta predala Aleksander
Jordan, predsednik Lovske družine Plešivica Žužemberk, in
Franc Jarc, predsednik Zveze lovskih družin Novo mesto in član
Upravnega odbora Lovske zveze
Slovenije.
Franc Jarc

Pomladna ekskurzija DKŽ v Velenje
V soboto pred prvomajskimi prazniki, ko se je narava hitro prebujala,
smo se članice Društva kmečkih
žena odpravile na strokovno potepanje v Velenje.
Najprej smo si ogledale največji muzej
premogovništva v Sloveniji, rudnik lignita, ki še vedno obratuje. Leta 1883 so tam
dobili prvi zasekovalni stroj, leta 1963 pa
mehanizem in transport. Sedaj rudo kopljejo s stroji in transporterji petsto metrov
pod zemljo. Ogledale smo si rudnik, ki so
ga začeli izkopavati leta 1875. Nadele smo
si čelade, oblekle rudarsko obleko in v žep
potisnile malico. Vse drugo, kar smo imele
s seboj, je moralo počakati v omarici pri
vhodu. Po starem jašku iz leta 1888 smo
se spustile sto šestdeset metrov globoko
in v rovih pod zemljo ostale kar uro in pol.
Ogledale smo si zanimivo predstavitev,
kako je delo potekalo včasih, ko so v jami
za prevoz uporabljali konje. Vodili so jih
desetletni dečki v skoraj popolni temi. Na
začetku so delali v rudniku tudi po dvanajst ur.
V muzejskem delu, ki je odprt za obiskovalce, je na ogled osemnajst prizorov in
petnajst lutk rudarjev. Zaradi večletnega
izkopavanja se je površje začelo ugrezati,
potopila se je vas Škale skupaj s cerkvijo. Na tem mestu so nastala tri jezera,
Velenjsko, Škalsko in Družmersko, ki se še
vedno lahko poveča, saj izkopavanje premoga še poteka. To je samo nekaj zanimivih drobcev iz življenja in dela v teh krajih.

Potem smo se po tristo stopnicah povzpele na velenjski grad.
Tam hranijo muzejsko zbirko
premogovništva, največjo zbirko afriške kulture v Sloveniji, na
ogled pa je tudi več stalnih in
občasnih razstav.
Obiskale smo še cerkev sv.
Martina sredi Velenja, ki so jo
začeli dograjevati pred štirimi
leti. Velik, moderen, obokan
prezbiterij čaka na mozaično
poslikavo.
Živimo in delamo na podeželju,
zato nas zelo zanima delo na
zemlji. Obiskale smo turistično
kmetijo Karničnik, kjer gojijo
posebno govedo ter redijo in
vzrejajo krškopoljske prašiče,

ki se zelo dobro počutijo na
prostem, v posebnih ogradah.
V velikih zamreženih prostorih
obiskovalce pozdravlja različna
perjad, od domačih kokoši do
puranov in pava. Vse je zelo urejeno in zračno. V rastlinjaku raste domača zelenjava. V posebnem prostoru za goste so nam
postregli okusno kosilo, vse iz
domačih pridelkov in sestavin.
Vedno znova smo presenečene
in navdušene, koliko dela opravijo ljudje na podeželju, kjer
je razumevanje, sodelovanje
in ljubezen do dela. In vedno
odnesemo domov veliko lepih
spominov in izkušenj.
Milena Iskra
Foto: Tadeja Lavrič

V velenjskem muzeju ob okostju najstarejšega mamuta,
mastodonta, ki je živel pred tremi milijoni let
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DVOR

Anže Sobočan

V 22 urah neverjetnih 174 kilometrov
Ultratekač Anže se je s ženo Ajo pred
desetimi leti iz Ljubljane preselil v
Stavčo vas, kjer je vzljubil neokrnjeno
naravo Suhe krajine ter skromne,
iskrene in dobrovoljne Suhokranjce.
Velikokrat ga srečamo, ko teka po
suhokranjskih gričih, le malokdo pa
ve, da ima za seboj že več uspešno
pretečenih ultramaratonov, dolgih tudi več kot sto sedemdeset
kilometrov.

Se lahko na kratko predstaviš?
Prihajam iz Ljubljane, v veliki meri pa sem odraščal pri obeh dedkih in babicah v Žireh, kjer
sem tudi spoznal lepote podeželskega življenja in se odločil, da v mestu ne bom živel. Pred
desetimi leti sva se zato z ženo Ajo preselila v
Stavčo vas.
Po izobrazbi sem magister sinologije, v okviru
študija sem tri leta preživel tudi na Kitajskem.
Trenutno sem samozaposlen in delam kot prevajalec. Že nekaj let se rekreativno ukvarjam s
tekom, ki pa je iz začetnega hobija postal moja
velika strast. Atletiko sem sicer treniral že kot
otrok, nato pa sem pri šestnajstih letih tek za

več kot deset let skoraj popolnoma
opustil.
Sosedje te poznamo kot
izjemnega ultratekača. Kako
dolgo se že ukvarjaš s tekom,
kakšen je tvoj urnik in kako na
tvoje aktivnosti gleda žena? Kaj
pa prehrana?
S tekom sem se začel ukvarjati pri
enajstih letih, ko sem začel trenirati atletiko. V atletiki sem vztrajal
dobrih pet let, potem pa sem zaradi
precej povprečnih rezultatov, ponavljajočih se poškodb in verjetno
tudi pubertete tek opustil. Ponovno
sem začel teči pri tridesetih letih,
torej pred osmimi leti, in postopoma me je vedno bolj vleklo v gorski
in predvsem trail tek oz. tek po gozdnih stezicah. Tudi razdalje so se iz
leta v leto podaljševale, in preden
sem se sploh zavedel, sem že postal pravi ultratekač. Čeprav še sam
včasih to kar težko verjamem.
V primerjavi z nekaterimi drugimi
vzdržljivostnimi športi tek vzame
razmeroma malo časa. Več kot dve
uri na dan v povprečju že skoraj
ni mogoče teči, ne da bi pridelal
kakšno poškodbo. Sile pristajanja
oziroma ekscentrična mišična kontrakcija nam onemogočajo, da bi
na dnevni ravni pretekli ogromne
razdalje. Daljše treninge, predvsem
daljše gorske teke, opravim večinoma čez vikende.
Žena me že od samega začetka
podpira pri teku, v zadnjih letih pa
se mi zelo pogosto tudi pridruži.
Sprva sva skupaj hodila v gore,
sedaj pa precej redno kak krog skupaj odtečeva.
Veliko večino treningov začnem
pred svojo hišo in večinoma me zanese proti Kočevskemu rogu, moj
najljubši in najpogosteje obiskani
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vrh pa je gotovo Sveti Peter nad
Dvorom. Tja včasih tečem, pogosto
pa tudi hodim. Ultradolge razdalje
v gorah, za katere treniram, namreč
vključujejo tudi veliko hoje. Vseh
vzponov tam ni mogoče odteči.
Jesti poskušam čim bolj zdravo,
predvsem pa je pomembno zaužiti
dovolj velike količine hrane, da si
telo ob velikih naporih lahko opomore. Že dvajset let ne jem mesa,
zadnjih deset let pa jem izključno
rastlinsko prehrano.
Dosegel si že veliko vrhunskih
športnih uspehov. Na katere si
najbolj ponosen?
Leta 2016 sem pretekel prvi maraton in na ta uspeh sem še vedno
zelo ponosen, čeprav sem rezultat
na 42-kilometrski razdalji kasneje
še precej popravil. Leta 2018 sem
pretekel zadnjo izvedo 75-kilometrskega ultramaratona iz Celja v
Logarsko dolino, ki sem ga takrat
končal na tretjem mestu. Isto leto
sem zmagal na 50-kilometrski
razdalji vedno bolj prepoznavne
tekme Ultra Trail Vipava Valley v
Vipavski dolini (UTVV). Tam se teče
po hribovskem in gorskem terenu,
tako da se v petdesetih kilometrih
nabere tudi veliko višinskih metrov.
Leta 2019 sem prav tako na UTVV
odtekel prvo stokilometrsko razdaljo. V Baški grapi na tekmi Podbrdo
Trail Running Festival sem leta 2021
zmagal na stokilometrski trasi. Isto
leto sem septembra prvič pretekel
razdaljo sto milj na tekmi 100 Miles
of Istria (168 kilometrov in 6.800
metrov vzpona) in v dokaj močni
mednarodni konkurenci končal na
četrtem mestu. Letos maja pa sem
tudi na lastno presenečenje zmagal
še na 174-kilometrski razdalji na
UTVV. Razdaljo sem premagal v 22
urah, 13 minutah in 13 sekundah.

DVOR
Nabralo se je kar 7.500 metrov vzpona, kar je
podobno, kot da bi šel štirikrat iz Krme na vrh
Triglava in nazaj.
Ponosen sem na vsako tekmo, kjer sem dal
vse od sebe, tudi če rezultat ali uvrstitev nista
vedno najboljša. Ponosen oziroma vesel sem
tudi, da mi je leta 2020, ko so bile zaradi epidemije odpovedane skoraj vse tekme, na Svetem
Petru uspelo zaključiti izziv Everesting. S trinajstimi vzponi iz Podgozda na vrh Petra sem
premagal 8.848 metrov vzpona (nadmorska
višina Mount Everesta), za kar sem porabil nekaj več kot devetnajst ur. Še vedno pa me mikajo tudi nekoliko hitrejši teki. Najhitrejši polmaraton sem odtekel v 1 uri, 18 minutah in 13
sekundah, kar bi rad izboljšal. Mali maratoni
so mi zelo všeč, ker je hitrost teka precej visoka, po njih pa se tudi precej hitro regeneriram
in kmalu spet tekmujem. Cestni maratoni so
zame še vedno najtežja preizkušnja in na vso
moč bom v življenju verjetno odtekel samo še
enega ali največ dva.
Ali sploh lahko greš še dlje? Kakšni so tvoji
izzivi za prihodnost?
Razdaljo sto milj moram odteči vsaj še petkrat, da naberem dovolj izkušenj, in takrat
se bo tudi pokazalo, kakšen potencial imam
na tem področju. Z ultratekom se tekmovalno lahko ukvarjam vsaj še deset let, tekel

pa bi rad še veliko dlje. Norih
ciljev seveda danes ne zmanjka.
Ogledano imam tekmo v Italiji
Tor des Geants, ki je dolga 330
kilometrov in premaga 24.000
metrov vzpona. Ampak na to ne
bom pripravljen še kar nekaj let.
Pred časom sem napovedal, da
razmišljam o solo projektu dvojnega Everestinga, in če (oziroma
ko) se bom tega res lotil, bo to
ponovno na domačem Svetem
Petru, 26-krat gor in dol. Petra se
nikoli ne naveličam.
Po desetih letih bivanja v Suhi
krajini si že dobro spoznal

pokrajino in ljudi. Kaj meniš o
nas?
V Suho krajino sva se zaljubila takoj,
ko sva se preselila sem, in že dolgo se
počutim, kot da tu živim od nekdaj.
Ljudje so skromni, iskreni in zelo dobrovoljni. V Suhi krajini sta mi všeč
predvsem mir in neokrnjena narava,
mislim pa, da ima tudi nekaj še neizkoriščenih turističnih potencialov.
Za konec naj se zahvalim za povabilo
in vso gostoljubnost ter prijaznost, ki
sva jo z ženo Ajo deležna pri vas.
Rok Zupančič
Foto: Osebni arhiv in UTVV

Alive Step Up – tek na Kristalno palačo
Štirinajstega maja se je šest dvorskih
gasilk in gasilcev (Nina Legan, Maruša
Škufca, Luka Legan, Nejc Zupančič,
Blaž Primc in Nejc Ule) udeležilo tekmovanja Alive Step Up. Okoli šeststo

tekačev in gasilcev je preizkusilo
svoje psihične in fizične meje na
sedmem teku na Kristalno palačo. Zbralo se je rekordno število
gasilcev in gasilk, z njimi pa so

bile tudi družine društva Junaki
3. nadstropja, ki jim je bil dogodek prvotno tudi posvečen.
Priti v enaindvajseto nadstropje
v polni gasilski opremi in omejenem času res ni
mačji kašelj, poleg
tega so imeli letos še
temperaturni izziv, saj
so bile temperature
nad 25 stopinj, kar je
zagotovo pomemben
dejavnik pri premagovanju najvišje palače
v Sloveniji.
Premagali so 89 metrov, 21 nadstropij in
479 stopnic ter dosegli prvo in tretje mesto.
Nina Legan
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Čebela Mihaela, povej …
Ob praznovanju noči knjige smo
združili moči Kulturno društvo
Dvor, Knjižnica Mirana Jarca
Novo mesto in Ivanka Zagorc, avtorica slikanice Čebela Mihaela,
povej … ter njen ilustrator Rožle
Matko. Srečanje z otroki in
njihovimi starši smo pripravili v
večnamenski dvorani na Dvoru.
Otroke sem s kamišibaj predstavo
Košatorepi veveriček Timi razveselila knjižničarka Brigita. Zgodba predstavlja primer, s katerim otrokom prikažemo pomen
prijateljstva tudi med tistimi, ki se med seboj razlikujejo ali so drugačni. Pravljica je
avtorsko delo knjižničarke Alenke Murgelj
iz Novega mesta, prelepe ilustracije pa so
delo Maje Grabrijan.
Sledil je kratek kviz o čebelah, pri katerem
se je pokazalo, koliko in kako dobro otroci
poznajo čebele in njihovo življenje, za kar

sta zaslužna tudi suhokranjsko
okolje in čebelnjak Medo pri podružnični šoli Dvor, za katerega
otroci v čebelarskem krožku
skrbijo skupaj s čebelarjem.
Lahko rečemo, da je za čebelarsko tradicijo v našem kraju
poskrbljeno.
Avtorica Ivanka Zagorc je otrokom prebrala svojo knjigo
Čebela Mihaela, povej … in jih
na koncu seznanila še z zanimivostmi iz čebeljega življenja.
Slikanica je dvojezična, zato
bodo otroci z njo lahko spoznavali tudi angleški jezik, če ne
prej, pa ko bodo malo starejši.
Ilustrator, domačin Rožle Matko,
je otroke zabaval na delavnici ilustriranja. Pokazal jim je, kako narisati čebelo Mihaelo po korakih,
in ne samo to, skupaj z otroki se
je uril v risanju z zaprtimi očmi.
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Za nagrado so otroci dobili
pobarvanko čebele in sladko
presenečenje.
Praznih rok niso ostali niti starši.
Za zaključek so lahko poslušali
pravljico za odrasle, ki govori
o pozabljivi belouški in s katero sem se navezala na pomen
družinskega branja, preživljanja
prostega časa z obiskom knjižnic
in ustvarjanja trajnih spominov
posameznemu otroku.
Po koncu programa so obiskovalci
knjigo lahko kupili, avtorja pa sta
na željo vanjo zapisala posvetilo.
Lahko rečemo, da je praznovanje s knjigo, za knjigo, ob knjigi
odlično uspelo. Hvala vsem sodelujočim in obiskovalcem.
Brigita Lavrič, članica KD Dvor
in knjižničarka
Foto: Jadranka Meglen, članica
KD Dvor

DVOR

Drugoaprilski smeh na Dvoru
Na sobotni večer, 2. aprila 2022, smo
trenirali trebušne mišice v večnamenski
dvorani na Dvoru. Z dozo smeha so nam
postregle igralke DramŠpila iz Ribnice.
Uprizorile so nam komedijo v treh dejanjih
Knjižni klub avtorice Andreje Škrabec.
Pet žensk druži ljubezen do knjige in mesečno se srečujejo v knjižnem klubu, kjer
debatirajo o prebrani knjigi. Ženske so si
po značaju in družbenem položaju povsem

različne. Pogovor o prebrani
knjigi se kaj hitro spremeni v razpravo o njihovem zasebnem življenju in osebnih izkušnjah. Na
dan privrejo vse dobre in slabe
lastnosti udeleženk knjižnega
kluba. V zelo osebni debati postaja obračun med ženskami za
občinstvo čedalje bolj zanimiv in
humoren.

Ekološka otoka
v Stavči vasi
V spomladanskih mesecih smo v
Stavči vasi dokončno uredili ekološka
otoka, enega s prav posebno postavitvijo. S pomočjo Občine Žužemberk, ki
je prispevala pesek, cement in deske,
smo izdelali podstavke in škarpo ter
nanjo postavili leseno ograjo. Vaščani
smo poleg dobre volje in prostovoljnega dela prispevali še armaturno
mrežo, železno konstrukcijo za ograjo,
barvo, pločevinaste obrobe in nekaj
drobnega gradbenega materiala. Ker
vas še nima javne razsvetljave, smo se
odločili tudi za nakup solarne svetilke,
ki razsvetljuje novi ekološki otok.
Za posluh in pomoč pri urejanju ekoloških otokov se iskreno zahvaljujem
županu in vaščanom. Skupaj smo
naredili dobro delo, ki je v ponos tako
Občini Žužemberk kot Stavči vasi.
Rok Zupančič
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Marsikdo izmed nas se je našel v
kateri od nastopajočih oseb. Pa
tudi kup idej smo dobili, da bi bil
organiziran knjižni klub na Dvoru
množično obiskan. Igralke iz
Ribnice so pohvalile občinstvo in
razpoloženje v dvorani. Obljubile
so, da nas z novo igro obiščejo že
jeseni. Komaj čakamo!
Jadranka Meglen
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14. pohod z Mirne gore na Sveti Peter
Po dveh letih premora je
Planinska skupina Dvor spet
pripravila pohod z Mirne gore na
Sveti Peter, ki je letos pritegnil
še bistveno več zanimanja kot
minula leta.
Pohodnike in pohodnice sta v zgodnjih
jutranjih urah odpeljala na izhodišče kar
dva avtobusa. Precejšnje število pa je bilo
tistih, za katere je zmanjkalo mest, čeprav
gre za razmeroma dolg pohod, ki terja nekaj kondicijske pripravljenosti. Kot kaže,
sta minuli leti prispevali tudi k dobri fizični
pripravljenosti, po daljši osamitvi pa so
skupinski pohodi s prijatelji in znanci za
mnoge zelo privlačni.
Po relativno hitrem štartu s spustom smo
se kmalu razporedili v več skupin. Nekateri
so bili hitrejši in so šteli minute, kilometre
in hitrost, drugi pa so preprosto uživali v
neokrnjeni naravi ali prijetnem klepetu,

zaradi česar je bil korak nekoliko počasnejši. Smer so organizatorji na vseh križiščih dobro
označili, tako da ni bilo nevarnosti za zavijanje na napačne
poti, ki jih je sredi kočevskih
gozdov, kamor telefonski signal
ne seže, kar veliko. Po dokaj
nedeževni pomladi je bila pot
povsem suha, rahel severnik
je opominjal, da še ne smemo
povsem odvreči toplejših oblačil, prijetno sonce, posebno v
zavetrju, pa nam je povedalo, da
sta topla pomlad in poletje pred
vrati. Organizatorji so poskrbeli
za okrepčilo ob poti, s čajem na
ustaljenih postojankah Jelenica,
Podstenice in Primož. Prvi pohodniki so prispeli na Sveti Peter

Nova atrakcija na Svetem Petru
Praznični začetek maja je na 888 metrov visoki Sveti Peter nad Dvorom
prinesel t. i. »klopco ljubezni«. Pod mentorstvom Nejca Zupančiča, ki najvišji suhokranjski vrh redno obiskuje, so jo izdelali dijaki Srednje lesarske
šole na Šolskem centru v Novem mestu. Namenjena je vsem, ki si bodo ob
prihodu na vrh želeli odpočiti in ob tem posneti kakšno lepo fotografijo.
Klopco s srcem v naslonjalu lahko najdemo že na veliko razglednih točkah.
Poleg zaljubljenih parov privabljajo številne ljubitelje narave, ki s ključnikom #klopcaljubezni svoja doživetja delijo na družbenih omrežjih. Morda
pa bo tudi klopca ljubezni na Sv. Petru zapečatila kakšno novo ljubezen?
Rok Zupančič
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že okrog enajstih, večina pa precej pozneje. Sledili sta skupna
malica in druženje s pohodniki,
ki so se kot običajno oziroma po
svojih zmožnostih na Sveti Peter
povzpeli iz doline.
Za nekatere je bil to le eden izmed številnih dolgih pohodov,
za druge priprava na še daljše
pohode, za nekatere prava
vzdržljivostna
preizkušnja,
za druge srečanje s »starimi«
znanci, skratka, vsak je dosegel
svoj cilj in se zadovoljen vrnil v
dolino z bolj ali manj utrujenimi
nogami. Noge se spočijejo, vtisi
ostanejo, zato se naslednje leto
vidimo teden dni prej kot letos.
Valerija Vidmar

DVOR

Uspešen občni zbor DU Dvor
Člani in članice Društva
upokojencev Dvor smo v soboto,
23. aprila, v prostorih sejne sobe
Prostovoljnega gasilskega društva
Dvor opravili letni občni zbor in
po besedah predsednika Dušana
Mikca ugotovili, da zastavljeni
program za minulo leto ni bil v
celoti realiziran. V preteklem letu
je še vladala velika zdravstvena
nevarnost zaradi pandemije, zato
so bile nekatere načrtovane naloge društva (izletniške, športne,
kulturniške ipd.) okrnjene oziroma jih zaradi zdravstvenih razmer
ni bilo mogoče izpeljati.
Na občnem zboru je bilo prisotnih manj
članov, kot se jih je prijavilo, a dovolj, da
je bil zbor sklepčen. Na povabilo so se odzvali tudi župan Občine Žužemberk Jože
Papež, podžupan Rok Zupančič, predsednik PZDU Dolenjske in Bele krajine Dušan
Krašovec ter zastopnik DU Straža Branko
Djurič.
Po izvolitvi delovnega predsedstva je
predsednik društva poročal o delu društva
v preteklem letu, ko je naše aktivnosti krojila epidemija covida-19, zaradi česar smo
marsikakšen načrt odpovedali. Vseeno pa
smo poskrbeli za nekaj športnih aktivnosti. V pikadu redno trenira skupina žensk
in moških. Uspešno smo izvedli pohode in
počitnikovanje v Hotelu Delfin. Izvedli smo
aktivnosti s področja tehnične kulture, za
kar sta poskrbeli Tanja Jarc in Francka
Murn, ki sta sodelovali na razstavah v
Črnomlju in Velikem Lipju, kjer je Jarčeva
izvedla delavnico izdelovanja rožic iz papirja. Z obiski prostovoljk in prostovoljcev
na domu smo starejšim nudili pomoč in
jim dali novo upanje ter privabili nasmeh
na lica. Bili smo tudi na izletu v Zasavju,
kjer smo se seznanili z zgodovino rudarstva in življenjem rudarjev. Kljub zaostrenim razmeram smo se srečali na pohodih
in kostanjevem pikniku ter obiskali jubilante, ki so dopolnili devetdeset let ali več.

O letovanju v Hotelu Delfin in
projektu Starejše za starejše je
poročala Zvonka Bradač. Kljub
težavam zaradi epidemije in
zdravstvenih zapletov je na letovanje v Delfin odšlo več kot dvajset članov in članic. Spremembe
terminov so nekoliko zapletle
počitnikovanje. Prostovoljke in
prostovoljci so bili zelo aktivni in
so presegli vsa pričakovanja.

ZDUS. Trudili se bomo, da bi društvo izvedlo čim več zastavljenih
nalog in bilo uspešno na področju
kulture, športa, rekreacije in druženja. Sodelovali bomo z občino, se
prijavili na razpise, se trudili za pridobivanje novega članstva, za obiskovanje starejših in osamljenih
članov in članic, sodelovali bomo
z drugimi društvi in se podrobneje
seznanili z e-oskrbo.

O finančnem poslovanju je poročala blagajničarka. Čeprav je v
blagajno priteklo malo sredstev,
je bilo poslovanje pozitivno, kar
je razvidno tudi iz poročila nadzornega odbora.

Po pregledu prehojene poti v
letu 2021 in načrtih za to leto
so bila podeljena priznanja
društva, PZDU in ZDUS. Najvišje
priznanje, malo plaketo ZDUS,
je prejel Stane Kmet.

Po sprejemu vseh poročil je
predsednik predstavil še načrt
za delo društva v letu 2022.

Sledil je še neformalni del zbora,
druženje in pogostitev, ko smo si
imeli še veliko povedati. Videlo
se je, da pogrešamo srečanja in
klepet, kar je bilo v dveh letih
težko izvedljivo.

Aktivnosti bodo podobne kot
prejšnja leta. Poleg programa
društva je treba upoštevati tudi
aktivnosti, ki jih načrtujeta PZDU in
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Življenje v Tanzaniji
V petek, 27. maja 2022, sem v sodelovanju s
Kulturnim društvom Dvor predstavila svoje trimesečno bivanje v majhni skupnosti
v Monduliju, v čudoviti, zeleni Tanzaniji,
kjer je življenje popolnoma drugačno od
našega. Otroci tako rekoč nimajo otroštva,
kot ga poznamo mi, odrasli delajo vse zelo
počasi in se prav nič ne obremenjujejo z ničimer (»Hakuna matata«), živali pa so zgolj
sredstvo za preživljanje (to, da imamo mi
domače ljubljenčke za družinske člane, se
jim zdi nepojmljivo).
V večnamenski dvorani na Dvoru se je
zbrala skupina ljudi različne starosti. Tudi
otroci so prišli poslušat, kakšno je življenje
v tem delu Afrike. Za boljše doživetje sem
spekla čapatije in skuhala tipičen tanzanijski čaj. Potem smo se za skoraj dobri dve
uri skupaj podali na popotovanje.
***
Sama sem se na pot odpravila na začetku letošnjega februarja. Vse se je zgodilo na hitro, zato nisem
imela časa razmišljati, kam grem ali kako bo tam,
tako kot po navadi pred začetkom kakšnega potovanja v preteklosti. Vedela sem le, da grem v Afriko
za tri mesece kuhat v restavracijo gospe, ki potrebuje pomoč, v zameno pa dobim sobo in hrano.
Ob pogledu nazaj pa sem prav hvaležna, da nisem
imela tega časa, saj sem šla pravzaprav na »konec
sveta« –sveta, ki sem ga poznala do tedaj.
Med vožnjo z letališča sem opazovala pokrajino in
videla, kako se z vsakim kilometrom bolj oddaljujem od civilizacije. V Monduliju so me obdali tišina,
mir in zelenje, družina me je sprejela za svojo in dali
so mi ime Naomi. Pred hišo, ki je bila tri mesece
moj dom, je bilo polno kokoši, v senci drevesa sta
ležali kozi, nekje v daljavi sem slišala kravje zvonce.
Prvih nekaj dni sem se še malo lovila okrog novega
načina življenja, a ker sem že kar takoj prevzela kuhanje za restavracijo, mi je to olajšalo prilagajanje.
Sčasoma sem se navadila tudi na to, da kamorkoli
grem, ne morem biti dolgo sama.
»Pole pole« (počasi)

to in ji ponudila, da ji pomagam napisati življenjepis in najti kontakte šol (računalnika namreč ne zna uporabljati).
Nekako so kar zadovoljni s tem revnim
življenjem iz dneva v dan in pogosto
sem slišala »Hamna shida« (Ne skrbi).
Masaji

V članku opisujem življenje in ljudi v
vasici Monduli in moj opis ne velja za
vso Tanzanijo. Država je namreč zelo
velika, polna vasic, pa tudi večjih in razvitih mest, kakršno je Dar es Salaam.
Ljudje živijo tu zelo, zelo počasi oziroma vse poteka kot v počasnem posnetku. Veliko je opravil, ki jih pri nas naredimo mimogrede, Tanzanijci pa zanje
porabijo ves dan. V domovih nimajo
elektrike in tekoče vode, zato morajo
vse narediti ročno. Mi smo navajeni, da
vključimo pralni stroj, vmes pospravimo, skuhamo … Ko sem hotela kupiti
vodo, je trajalo štiri dni, da so mi jo
pripeljali, pa je bil prodajalec oddaljen
le petsto metrov. Zdi se, da ves čas nekaj delajo, a gre le za aktivnosti, ki jim
omogočajo preživeti – vse se vrti okoli
hrane (pridelava in priprava), vode
(zbiranje deževnice) in živine.
Preživeti ali živeti
Nekateri imajo v središču vasi restavracijo, trgovino, frizerski salon ali pa so
tam zaposleni. Drugi imajo živino ali
njivo in se preživljajo s prodajo živine
ali pridelkov. Tako zaslužijo za hrano,
morda jim še kaj ostane za oblačila
in šolanje otrok. V Tanzaniji je velik
problem brezposelnost pa tudi to, da
mladi po koncu študija ne dobijo zaposlitve. Snaha gospe, pri kateri sem
živela, je po izobrazbi osnovnošolska
učiteljica, a ker ne dobi službe, je v vasi
odprla trgovino. Vendar nič ne naredi,
da bi službo dobila – zganila se je šele,
ko sem že drugič napeljala pogovor na
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Prvotni prebivalci tega območja so
Masaji in nekateri še vedno živijo v
bomah, kočah iz kravjega blata, zemlje, vej in vode, kritih s slamo, ki si jih
delijo z živino. Moški se lahko poroči z
več ženskami in tako živijo v nekakšni
skupnosti – ženske skrbijo za otroke in
hrano, moški pa pasejo živino in lovijo.
Vsaka žena ima svojo bomo, v kateri živi
s svojimi otroki in svojo živino. Prva žena
je najpomembnejša. Moški živi v svoji
bomi. Živijo praktično brez vode, preživljajo pa se s preprodajo živine, ženske
izdelujejo nakit in ga prodajajo turistom.
Čapati vsak dan
Vsak dan sem za restavracijo spekla
čapatije in skuhala maharage, juho iz
fižola in korenja. Ob sobotah, ko je v
središču vasi tržnica, sva kuhali skupaj
z gospo in tema jedema dodali še riž in
juho iz zelenih banan, krompirja, korenja in mesa. Sicer imajo dva obroka na
dan – zajtrk in večerjo. Za zajtrk pojedo čapati in spijejo črni čaj z mlekom,
ingverjem in ogromno sladkorja, nato
do večera pijejo le še čaj in v sezoni
jedo pečeno koruzo. Za večerjo imajo
ugali, belo polento, z zeleno zelenjavo
grenkega okusa. Ob redkih priložnostih
dodajo zelenjavi jajca, meso ali paradižnik. Tako se prehranjujejo vsak dan,
vse dni v letu.
Prvi mesec sem jedla enako kot domačini, da bi doživela njihovo življenje
tudi na ta način, a sem kmalu opazila,
da sem ves čas lačna. Tako sem si vsake toliko skuhala testenine ter jedla
sadje in zelenjavo (banane, mango,
pomaranče, avokado, paradižnik, papriko, kumare). Kljub temu sem v treh

DVOR
mesecih izgubila kar pet kilogramov. Ko sem se
vrnila domov, sem prve dni samo jedla in vsakič, ko
sem odprla hladilnik ali shrambo, sem bila resnično hvaležna za vse, kar imamo.
Elektrika in voda
Nekatere stvari, ki so pri nas samoumevne, so v
Tanzaniji pravo bogastvo. Elektrike in vode zelo primanjkuje. Večina vaščanov nima denarja, da bi si v
hišo napeljala elektriko (strošek je šeststo evrov), o
solarnih panelih, ki bi bili tu, kjer je ogromno sončnih
dni, idealen vir električne energije, pa lahko samo sanjajo, saj bi jih stali tisoč petsto evrov – pri povprečni
plači dvesto evrov je to velikanski znesek. Tako me
je pot vsak dan vodila v trgovino, kjer sem polnila
»powerbank« in prenosnik – včasih tudi dvakrat na
dan, za kar sem na mesec plačala štiri evre.
Glede vode so odvisni od narave – če je dež, jo
imajo, ko je suša, so brez nje. Zbrano deževnico
uporabljajo za kuhanje, pranje, umivanje in pitje.
Za pitje sem kupovala ustekleničeno vodo, za umivanje in kuhanje pa sem uporabljala deževnico iz
zajetja, ker je čistejša od tiste, ki jo zberejo v vedrih.
Nekateri so si že priskrbeli zbiralnike vode, ki so
nameščeni ob hišah pod žlebovi, drugi pa zbirajo
deževnico z vedri. Tudi gospa, pri kateri sem živela,
jo še zbira na tak način. Nekoč, ko je ves dan bolj
ali manj deževalo, sem zbrala kar sto sedemdeset
litrov vode in vsi so bili zelo veseli. Ko sem po treh
mesecih prišla na letališče, sem šla najprej na stranišče in si umila roke – kakšen prijeten občutek je,
umiti si roke s tekočo in čisto vodo!
Otroci
Otroci tu praktično nimajo otroštva. Takoj ko je mogoče, jih že »vprežejo« v delo doma, v trgovini, restavraciji, na pašniku. Čeprav je osnovna šola obvezna,
jo redki obiskujejo, veliko je takih, ki prekinejo izobraževanje takoj, ko se naučijo brati in pisati. Temu
primerna je pismenost, ki je v Tanzaniji komaj 73-odstotna (v Sloveniji 99,54-odstotna). Imajo državne in
zasebne šole, in kot sem lahko videla, se po kakovosti zelo razlikujejo. Najstarejši sin družine, pri kateri
sem živela, hodi v zasebno šolo in pri dvanajstih letih
odlično govori angleško, zato mi je velikokrat pomagal pri komunikaciji, ko sem se morala z gospo kaj
več pomeniti o kuhi in moje skromno znanje svahilija ni zadostovalo. Medtem pa njegov vrstnik, ki hodi
v državno šolo, komaj kaj razume.
Tu ne vidiš, da bi se starši ukvarjali z otroki, ti so le delovna sila. Tudi izražanja naklonjenosti ni – starši ne
objemajo otrok, niso nežni in ljubeči. Seveda se tak
nečustven odnos prenaša z generacije na generacijo

in razumem, da tudi starši v svojem otroštvu niso imeli ljubeče mame in očeta.
Otroci perejo perilo, kuhajo in delajo v
trgovini, restavraciji, na polju, pasejo
živino. Le redko sem jih videla pri igri
– največkrat takrat, ko se jim je uspelo
izmuzniti staršem, kajti brž ko so odrasli
videli, da se otrok igra ali da nima dela,
so mu že našli kakšen opravek. Igrač
imajo malo in narejene so iz materialov,
ki so jim na voljo – žoga iz papirja in vrvi,
avto iz lesa in plastenke.
Odnos do živali in »projekt psički«
Za tukajšnje domačine so živali zgolj
sredstvo za preživetje – vir hrane. To je
bilo nekaj, kar sem res težko gledala,
videla pa povsod – doma, na poti v
trgovino, na tržnici, na sprehodih po
pašnikih. Ker imajo tako malo hrane, so
živali bolj lačne kot site. In to velja prav
za vse, tako za pse in mačke kot za krave, ovce, koze in kokoši. Za pašne živali
je dodatno težko še sušno obdobje, ko
ni vode in trave, tako da od pomanjkanja umirajo kar na pašnikih. Doma so
imeli mačko in dva psa, za katere sem
vedno našla nekaj hrane, tako da so me
zjutraj čakala tri lačna usta in proseče
očke. Pa tudi na božanje in crkljanje so
se hitro navadili.
Ko je sosedova psička skotila sedem
mladičkov, od katerih je eden po desetih dneh poginil, sem začutila, da
moram ukrepati, saj je to pomenilo,
da bo še šest psov v vasi brez doma in
hrane. Našla sem zavetišče Urban Tails
2016, ki ga vodi Ismael Mungaya, srčen
fant, ki z zbiranjem denarja pomaga
brezdomnim psičkom in mačkam, da
najdejo srčne lastnike. Ni le prišel po
psičke, temveč je poskrbel, da je veterinar psičko steriliziral in ji tako omogočil lepše in daljše življenje. Danes so
vsi mladički že v novih domovih in tega
sem res vesela.
Po treh mesecih brez elektrike in tekoče vode ter ob revni prehrani sem
neizmerno hvaležna, da lahko odprem
pipo in si umijem roke, se stuširam,
odprem hladilnik, ko sem lačna, prižgem luč in delam na računalniku brez
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strahu, da se mi bo baterija izpraznila. To so stvari, ki so v našem svetu
samoumevne, v tem drugem svetu
daleč stran pa ne. In ko vidim tu otroke, kako se igrajo, vozijo s kolesom in
brezskrbno tekajo, me zaboli ob misli
na to, koliko je otrok, ki v istem trenutku nekje drugje sedijo na pašniku
s praznim želodcem in čakajo, da bo
večer, ko bodo lahko odšli domov na
obrok ugalija in zelenjave.
Po nekaj tednih doma se mi zdi, kot da
je del mene še vedno tam, v tisti vasici.
Vsako potovanje ti nekaj dá – meni je
Tanzanija dala nove življenjske izkušnje, nova spoznanja, nova poznanstva
in veliko priložnosti za osebnostno
rast. Hvaležna sem za to, da sem lahko
šla, in lahko rečem, da se bom kmalu
spet vrnila tja …
Recept za čapati
Sestavine: moka (za 10 čapatijev premera 20 cm je potrebujete ½ kg), voda,
ščepec soli in olje za peko.
Iz vode, moke in soli naredite testo – biti
mora mehko, voljno. Umesite kroglice,
iz katerih naredite majhne »krožničke«,
te pa razvaljate in spečete. Za peko je
najboljša litoželezna ponev, saj se v njej
čapatiji lepo zapečejo. Čapati na obeh
straneh premažete z oljem in ga med
peko ves čas obračate. V Tanzaniji jih pečejo po dva ali več skupaj, zložene drug
na drugem. Pečete jih 2 do 3 minute.
Recept za čaj
Sestavine: črni čaj, voda, mleko, ingver
in sladkor.
V vodo date sladkor in naribani ingver
in počakate, da zavre. Nato dodate čaj
in mleko, vse skupaj vrete še približno 5
minut in čaj je pripravljen.
Če želite predstavitev mojega
trimesečnega življenja v Tanzaniji
vključiti v vaš program društva, zavoda,
šole ali kakšne druge organizacije, bom
vesela vašega maila na naslov: tinkara.
filac@gmail.com.

Tinkara Filač
Foto: Tinkara Filač in
Jadranka Meglen
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14. pohod po poti Janeza Kmeta
Po treh letih premora smo se 28. marca letos ponovno zbrali na Kmetovem
pohodu, tokrat že štirinajstič zapored.
Težko je bilo verjeti, da je minilo toliko
časa, odkar smo se nazadnje srečali.
Med ljubitelji pohodništva je bilo čutiti
prijetno razpoloženje in navdušenje
nad ponovnim srečanjem v živo.
Kot običajno smo se zadnjo nedeljo v marcu,
ko smo ponovno izgubili uro spanja, zbrali na
izhodišču pri nogometnem igrišču na Dvoru.
Po izmenjavi nekaj pozdravnih besed se je
kakih osemdeset pohodnic in pohodnikov,
marsikateri od njih ni iz Suhe krajine, odpravilo proti Vinkovemu Vrhu. Hiter vzpon in prijetno sočno vreme brez oblačka sta nas hitro
ogrela. Prvi postanek je bil potreben za premik vsaj enega izmed oblačil v nahrbtnik. Po
dobri uri zložne hoje skozi zaselek Skopice,
vas Srednji Lipovec in po vinski gorici Boršt
smo prispeli do cerkve na Selih pri Ajdovcu.

Spotoma smo lahko uživali v lepih
razgledih in opazovanju vzorno
obdelanih vinogradov in urejenih
zidanic. Pri cerkvi nas je pričakal
lokalni vinogradnik z vrhunsko
kapljico, članice društva pa smo
poskrbele za čaj in nekaj sladkih
prigrizkov. Prižgali smo svečko na
grobu pokojnega duhovnika in
pisatelja Janeza Kmeta, ki nam je
dal navdih za organizacijo pohoda
po poteh, po katerih je hodil in pisal o njih.
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Ko smo si nabrali moči, smo nadaljevali pot do naše najvišje točke,
koče na Plešivici, ki so jo člani
Konjerejskega društva Suha krajina tudi letos gostoljubno odprli za
pohodnike. Ker se je ura nagibala
že v popoldne, je bila topla malica
zelo dobrodošla. Prijetno sončno
vreme in suha podlaga sta bili
kot naročeni za uživanje v naravi
v okolice koče, kjer so se nekateri
zadržali kar globoko v popoldne.
Tako smo se v dolino odpravili

AJDOVEC
v več skupinah in z vrnitvijo na izhodišče
zaključili naš pohod.
Prijetno preživet dan bo mnogim ostal v
lepem spominu. Resnično smo veseli vseh,
ki se vračajo ali pridejo v naše kraje prvič.
Hvala vsem pohodnicam in pohodnikom

za udeležbo. Vsak od vas prispeva svoj delež k temu dogodku.
Prijazno ste vabljeni tudi naslednje leto!
Hvala za vse pohvale, tako za
pohod kot za naše delo in vsa

prizadevanja Kulturnega društva
Dvor.
Tekst: Valerija Vidmar, članica
KD Dvor
Foto: Jadranka Meglen, članica
KD Dvor

Končno pohod ob Krki
Tako blizu je in tako lepo je bilo v
soboto, 23. maja 2022, na pohodu
dvorskih upokojenk in upokojencev.

Loke tu niso zelo široke, saj so
pod visokimi stenami, kar je nekatere presenetilo.

S Podgozda smo krenili po cesti visoko nad Krko. Po makadamu ni zelo
utrujajoče, drevje nam je dajalo potrebno senco v kar vročem dopoldnevu. Podgozd je pravo ime vasi, saj se
nad naseljem dviga roško pogorje s
Svetim Petrom, poraščeno z mogočnim gozdom. Tone nas je opozoril na
grapo ob cesti, po kateri so še pred
kakimi šestdesetimi leti spuščali les
k Debeljakovi žagi ob Krki. Zdaj imajo
nekdanje Debeljakovo domovanje,
mlin in žaga drugačen namen, tu sta
elektrarna in stanovanjsko poslopje.

Poiskali smo spominsko znamenje na kraju, kjer je pred
šestindvajsetimi leti umrl ostareli nemški turist. Takrat so v
iskalni akciji sodelovali gasilci in
vaščani.
Na Jarčevi loki smo zaključili s
piknikom. V uti na pripravljenem

prostoru, kjer poleti uživajo taborniki, sta vešča člana Stane in
Dušan spekla na žaru primerno
mehko meso, pomagali sta
Cvetka in Majda ter seveda neutrudna organizatorka Anica.
Posladkali smo se lahko s čudovitimi pecivi, na pravem festivalu dobrot.
Zora Može
Foto: Dušan Mikec

V prijetnih pogovorih smo prišli skoraj do Soteske in se nato vračali ob
Krki. Kar nekaj pohodnikov je šlo tod
prvič in niso skrivali zadovoljstva. Pot
je uhojena, tudi sledi koles je videti.
Predvsem pa imajo tu raj bobri, o
čemer seveda pričajo oglodani štori
grmovnic in dreves.

Po poteh Majdine mladosti
Predlog, da se pohodniki na velikonočni ponedeljek »zmigamo«, je z veseljem sprejelo
trinajst članic in članov Društva upokojencev Dvor. S štirimi avti smo se odpeljali skozi
Dolenjske Toplice, Sušice, Dobindol, Uršna
Sela in Laze. Peš smo krenili v zaselke, kjer
so do leta 1941 živeli Kočevarji, naseljenci
nemškega rodu. O tem pričajo ruševine nekaterih zapuščenih hiš, pa vodnjaki, kapela
… Travni Dol, nato Pleš do Blaževice. Pleš,
ki je sedaj del Dobindola, je tudi rojstni kraj
naše vodičke Majde. Pred svojo rojstno hišo

sta nas z možem lepo pogostila.
Njune dobrote je z imenitno potico dopolnila Anica.

do Pajkeža, lovske koče, in nato
skozi na novo ozeleneli gozd in
čez razgledno jaso do izhodišča.

Blaževica je zaselek s štirimi vikendi. Srečali smo se s prijaznima Fabjanovima. Njuna brunarica je kot v pravljici, krasijo pa jo
tudi leseni orli, rokodelski izdelki
njunega sina. Takih skritih biserov sami gotovo ne bi odkrili,
če ne bi imeli vodnice, ki teren
dobro pozna. Od tam smo krenili

Prehodili smo enajst kilometrov,
pohod je skupaj s postanki trajal
dobre štiri ure. Jelka in Slavko
sta nam ponudila vino in sok,
prav hvaležni smo bili. Zaključili
smo s kavo v domačem gostišču
na Dvoru, prijetno poklepetali in
se zadovoljni razšli.
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Čistilna akcija v KS Hinje
Konec zime, začetek pomladi je po navadi
čas za čiščenje vsega, kar se je pozimi nabralo po domovih, okoli hiš in žal tudi ob
cestah. Prav nerazumljivo se mi zdi, da so
med nami ljudje, ki brez sramu, odgovornosti, olike in končno brez odnosa do narave vržejo prazno pločevinko skozi okno
avtomobila. Ja, največ je vrženih pločevink piva, in ne le, da se nikoli ne razgradijo, mnogokrat se pomešajo med travo,
kjer kmetje kosijo za živino in se delčki

pomešajo med seno. Posledice
so jasne.

tednu dni iz trave spet svetile
rdeče in zelene pločevinke.

Tudi v KS Hinje smo imeli 26.
marca 2022 po vaseh čistilne
akcije. Ponekod se je zbralo več
vaščanov, drugod manj, a smo
okolico kar dobro očistili. Žal
samo za kak dan, saj so se že po

Morda je to pravo mesto, da se
obrnemo na ljudi, ki to počnejo,
in jih pozovemo, da naj smeti
raje vržejo v smetnjake, ki so po
vaseh postavljeni ob cestah.

Žegen pušljev v Hinjah
Maša na cvetno nedeljo,
10. aprila 2022, je bila
obiskana kot že dolgo ne.
Po dveh letih, kar ni bilo
žegna zelenja, se mi zdi,
da so družine kar tekmovale, katera bo imela
lepši in večji pušelj ali
butaro. Lepo je bilo videti
množico pred cerkvijo,
tako otrok kot odraslih, ki
so ponosno držali pušlje
in čakali na blagoslov.
Irena Blatnik
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Srečanje »Krka, zelena žila do srca«
Kot projekt Društva slovenskih
pisateljev že nekaj let poteka
trasiranje Slovenske pisateljske
poti, ki je zamišljena kot povezovalna pot pisateljskega izročila.
Osrednji del predstavlja pohodna transverzala, ki povezuje
rojstne domačije in hiše, v katerih so živeli in delali slovenski
pisatelji in pisateljice.
V duhu projekta je bila septembra 2019
v Drašči vasi, v Hiši kulture in nature, odprta spominska soba pisateljice Ivanke
Mestnik. Leto kasneje se zaradi covidnih
razmer ni dogajalo nič, maja 2021 pa je v
Hiši kulture in nature potekalo drugo kulturno srečanje, zaradi aktualnih razmer
virtualno. Posnetek dogodka je na voljo
na spletni povezavi https://www.youtube.
com/watch?v=Bxn1noCxadI&t=645s&ab_
channel=Hi%C5%A1aKultureInNature.
Dva meseca kasneje, julija 2021, je bilo
na pobudo Ivanke Mestnik v Drašči vasi
srečanje širšega kroga kulturnih delavk
in delavcev z območja Krkinega porečja.
Srečanja so se udeležili predstavniki in
predstavnice šol, občin, kulturnih društev,
knjižnic itd. Namen sestanka oz. projektna
ideja, o kateri so razmišljali, je bila povezovanje ljudi in izročila od izvira do izliva
Krke. Sprejeli so sklep, da se projekt začne
razvijati v sodelovanju s šolami v zgornjem
delu Krkinega toka in se skladno z vsakoletnimi dogovori nadaljuje v sodelovanju s
šolami in drugimi institucijami po Krkinem
porečju vse do izliva.
V sredo, 11. maja 2022, je tako v Drašči
vasi potekalo tretje kulturno srečanje v
okviru projekta »Krka, zelena žila do srca«.
Pester in bogat program so s pomočjo mentoric pripravili učenci in učenke
Podružnične šole Šmihel, Osnovne šole
Zagradec in Osnovne šole Drska iz Novega
mesta. Celotni program je profesionalno,
nadvse sproščeno in prijetno povezovala Dragica Šteh, učiteljica matematike
na šoli v Zagradcu, ki je tudi pesnica in

Prisotne je nagovoril žužemberški župan Jože Papež, ki je
pozdravil tovrstne dogodke in
poudaril pomen druženja, spoštovanja in sodelovanja vseh
generacij. Predstavil je svoje
zavzemanje in aktivnosti za
razvoj Suhe krajine, pri čemer
ne smemo pozabiti in zanemariti skrbi za ohranjanje čistega
okolja.

so pod vodstvom mentoric
Marjete Zore in Anje Rojc pripravili dramski prizor iz njene
knjige Izlet na modri planet,
kjer je drugačnost drugačna in
vsakdanja. Nastopili so Nika
Ivanec, Neja Glavan, Matevž
Pirc, Zala Miklavčič, Enej Barle,
Luka Kastelic, Žan Zaletelj, Nalin
Gruden, Mija Struna Novak, Ula
Grajš, Adam Turk, Lan Zaletelj in
Lovrenc Vidmar. Z glasbo sta jih
spremljali Nina Banovec in Katja
Hribar.

Program se je nato začel z
nastopom mažoretk Anarise
Barle in Mance Kuhelj, ki ju je na
nastop pripravila Urša Štefančič
Mlakar iz Mažoret Žužemberk.
Številno občinstvo so navdušili
igrani dramski prizori iz
mladinskih
knjig
Ivanke
Mestnik. Učenci šmihelske šole

Program so nadaljevali učenci
in učenke iz Zagradca, ki jih je
za nastop pripravila mentorica
Mateja Jere Grmek. Najprej so
se predstavili z recitacijo pesmi
Nataše Rebec Lukšič »Mali in
veliki jaz«, nato pa še z uprizoritvijo iz slikanice Dragice Šteh
Škrat Ivan in princesa Ivanka

ambasadorka Občine Ivančna
Gorica za področje kulture in
književnosti.
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v Zagradcu. Nastopili so David in Matic
Maver, Žiga Marc, Nejc Blatnik, Erazem
Otrin, Črt Kastelic, Oliver Mandelj, Anže
Travnik, Rebeka Hočevar, Enej Levin in Nik
Kocmur.
Učenci iz Novega mesta so nastopili s
predstavo Srečanje z Brbučem. Gre za sodobno priredbo zgodbe Ivanke Mestnik
z enakim naslovom. Scenarij za predstavo so učenke in učenci napisali sami na
kulturnem dnevu šestih razredov. Pod
vodstvom mentorice Lidije Skube so nastopili Metin Djemaili, Matej Kolenc, Nika
Gazvoda in Eva Burgar.
Po zaključenih nastopih je Dragica Šteh
povabila k besedi tudi Ivanko Mestnik, ki
je dan pred dogodkom praznovala rojstni
dan. Kulturno srečanje je bilo čudovito darilo za njenih častitljivih 88 let. Z obiskom
dogodka jo je počastilo veliko prijateljev,
znancev, sorodnikov. Prisotni so bili tudi
Sončki, člani Društva za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine, ter veliko prijateljic, ki jih povezuje Parkinsonova bolezen. Ivanka Mestnik se je zahvalila vsem, še
posebno tistim, ki so ji in ji še vedno pomagajo uresničevati in udejanjati njene ideje.
Posebno zahvalo je namenila Tiskarstvu
Špes, Tomažu Grdinu za oblikovanje vabil
in oblikovanje spominskega albuma »Moja
dela v sliki in besedi«, ki je bil ta dan prvič
na ogled, ter odvetniku Borutu Škrlju, ki
bo poskrbel, da bodo Ivankine besede in
zgodbe našle pot tudi v širni svet.
Program je uradno zaokrožila glavna koordinatorica projekta Nevenka Kulovec,
ki se je zahvalila vsem obiskovalcem,
nastopajočim, sodelujočim, ravnateljem
šol in mentoricam. Prisotnim je na kratko
predstavila projekt, njegov namen in načrt
poteka ter ključne akterje povabila tudi k
snovanju vsebin za srečanje v prihodnjem
letu.

Uprizoritev iz knjige Izlet na Modri planet, PŠ Šmihel

Uprizoritev iz slikanice Škrat Ivan in princesa Ivanka v Zagradcu, OŠ
Zagradec

Uprizoritev Srečanje z Brbučem, OŠ Drska (scenarij po knjigi Gorjanski
škrati v kraljestvu Brbuča)

V duhu rdeče niti projekta – ustvarjamo,
poustvarjamo, raziskujemo, se družimo in
povezujemo – pa je Dragica Šteh voditeljica program zaključila z besedami: »Krka,
ki mirno teče mimo nas, nas povezuje. Uči
nas, da je življenje dragoceno, da so dragocene poti in stezice in pesmi in spomini.
Uči nas, da moramo ustvarjati in odpreti
srce za vse, kar daje našemu življenju sijaj
lepote, dobrote in večnosti.«
Slavka Vidic, Hiša kulture in nature

Ivanka Mestnik, Ljuba Brajnik in Dragica Šteh
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ŠMIHEL

Občni zbor PGD
Šmihel
V nedeljo, 10. aprila, je imelo
Prostovoljno gasilsko društvo
Šmihel pri Žužemberku po
letnem premoru izredni občni
zbor. Zbralo se je enaintrideset
domačih članov in članic. Na
začetku nas je pozdravil dotedanji predsednik Andrej Mrvar.
Glavni namen izrednega občnega zbora
so bile volitve novega predsednika in poveljnika. Na novih funkcijah se bosta preizkusila predsednik Blaž Kuhelj in poveljnik
Gašper Pirnat. Vsi člani in članice PGD jima
želimo veliko zagnanosti in poguma.
Po zaključku zbora smo se po dolgem
času družili in se dogovorili o organizaciji
drugega blagoslova traktorjev in motorjev.
Blagoslov je potekal 8. maja s sveto mašo
pred domačo cerkvijo sv. Mihaela. Po končanem blagoslovu so se vozniki traktorjev
in motorjev ter domačini družili pred gasilskim domom.
Maša Koler

Oh, ta ljubezen!
Oh, kakšna je ta ljubezen!
Enkrat je tam, enkrat
je na drugem koncu. – A ko nas ljubezen zagleda,
nas gleda, kot da nas ima na piki.

Ko se prvič zagledamo, srce
kar poskoči. Ne vemo, kaj je to –
mogoče metuljček, ki poskoči?
Še kako čudna je ta ljubezen –
kar od nekod se pojavi in nas ujame.

Ta ljuba mala naprava,
ki vse tako zabava!
Ko pa prideš ti,
vse obstane in zastane ...
Andraž Murn, 7. b
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AJDOVEC

50. državni kviz Mladi in kmetijstvo
Drzni, ponosni in marljivi – to je naš
slogan, ki ga Suhokranjci s ponosom ponesemo v svet. In v Društvu podeželske
mladine Suha krajina smo izredno ponosni, da smo lahko v soboto, 4. junija
2022, skupaj s KGZS in ZSPM organizirali
jubilejni, petdeseti državni kviz Mladi in
kmetijstvo.
Dogodek je potekal osrčju Suhe krajine, na
Loki v Žužemberku. Organizacija je bila za nas
velik izziv, ki smo se ga z veseljem lotili. Idej
je bilo veliko, zato smo jih strnili v popoldansko dogajanje z ogledi kmetij, predstavitveno
tržnico, animacijami za najmlajše in kratkim
koncertom Društva harmonikarjev Mirna Peč.
Na kvizu je sodelovalo enajst regijskih ekip, ki
so se preizkušale v znanju štirih tem: krškopoljski prašič, travniki Natura 2000, semenarstvo ter Mladina 2020 in EU cilji mladih unija.
Naša ekipa, ki so jo sestavljali Teja Skube, Lea
Papež in Tilen Gnidovec, je osvojila odlično
šesto mesto. Zmaga pa je tokrat vandrala
na Gorenjsko, Društvu kranjske in tržiške
podeželske mladine. Program med kvizom
so popestrili učenci in učenke Osnovne šole
Žužemberk ter harmonikarji in pevci Društva
vinogradnikov Suha krajina. Za gladek potek
dogodka pa sta poskrbeli voditeljici Katarina
Rojc in Eva Skube.
Po kvizu je sledila odlična veselica z ansamblom Roka Kastelca in Tonijem Vertigom.
Posebna zahvala gre naši Urši Skube, ki je bila
vodilna sila celotnega dogodka in je ekipo
usmerjala, tako da je dogodek potekal, kot
je treba. Upam, da bomo imeli v naši občini
v prihodnje še več takih dogodkov, ki nas povezujejo, saj verjamem, da smo mladi velik
potencial slovenskega podeželja in kmetijstva.
Znanje je tisto, kar šteje, zato si želim, da bi bil
kviz Mladi in kmetijstvo med mladimi še naprej
tako priljubljen. Jaz pa vam obljubim, da bomo
v Društvu podeželske mladine, tako kot smo že
začeli, še naprej drzni, ponosni in marljivi.
Vesna Zarabec
Foto: Rok Zupančič
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Mažorete Žužemberk
Pa smo dočakali odprte dvorane in tekmovanja. Čeprav
nam je korona za dve leti
zaprla vrata, so naša dekleta
pridno trenirala, sprva preko
video povezav, nato so se
vrnila v telovadnice in izpopolnjevala svoje znanje.
Prvi rezultati so se pokazali že decembra
2021, ko sta se naši mažoretki Anarisa in
Manca s kočevsko skupino Urshinih mažoret udeležili mednarodnega tekmovanja
Christmas Fairytale v Crikvenici. V skupinski
točki s cofi pom pom so dekleta dosegla prvo
mesto v svoji kategoriji.
Devetega aprila letos je potekalo tretje mednarodno tekmovanje mažoretne in twirling
tehnike Kočevje open. V Kočevju so svoje
znanje med slovenskimi in tujimi pokazale tudi žužemberške in Urshine mažorete.
Tekmovanje je potekalo v 35 kategorijah.
Mažorete Žužemberk so tekmovale v šestih
in si priplesale trikrat srebro in štirikrat bron,
Anarisa in Manca, ki z Urshinimi mažoretami
tekmujeta tudi v skupini s cofi pom pom, pa
še zlato medaljo.
Na vsa dekleta smo zelo ponosni in se veselimo uspehov, ki jih še čakajo.
Hvala tudi vsej ekipi, ki stoji za dekleti.
Mažorete Žužemberk:
Acrobatic baton junior, 2. mesto, Zara
Nahtigal Lavrič
Trio palica kadet, 2. mesto, Ela Črnigoj,
Helena Kondić, Sara Gliha
Mini formacija palica kadet, 2. mesto, Manca
Kuhelj, Jasmina Kovič, Neja Škufca, Sarah
Mačković
Solo palica otroci, 3. mesto, Nuša Škufca
Solo palica kadet, 3. mesto, Manca Kuhelj
Duo palica kadet, 3. mesto Anarisa Barle,
Manca Kuhelj
Solo POM POM junior, 3. mesto Zara Nahtigal
Lavrič
Formacija POM POM kadeti, 1. mesto,
Urshine mažorete z Anariso Barle in Manco
Kuhelj

Tekst: Anita Ana Kuhelj
Foto: Starši mažoretk
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Nova igrala pri žužemberški šoli
Spomladi 2021 smo prejeli
obvestilo, da je bila Občina
Žužemberk uspešna na razpisu
Zavarovalnice Triglav, kar je omogočilo nakup novih igral za otroško
igrišče pri Osnovni šoli Žužemberk.
Zavarovalnica Triglav z družbeno odgovornimi akcijami že desetletja pušča pečat v lokalnih skupnostih. Ena izmed njih je akcija Otroci
Triglava, ki je namenjena postavitvi novih in
prenovi obstoječih otroških igrišč. »Prenova
otroškega igrišča je zrasla v akciji, s katero
Zavarovalnica Triglav spodbuja zdravo preživljanje prostega časa najmlajših in družin,
ter predstavlja del trajnostno naravnanega
delovanja naše zavarovalnice. Z akcijo Otroci
Triglava si že enajsto leto zapored prizadevamo za urejanje ali novo postavitev okolij,
v katerih lahko družine, otroci, mladi in vsi
mladi po srcu kakovostno in razigrano preživljajo prosti čas. V okviru akcije smo doslej
sodelovali pri postavitvi in prenovah več kot
petdesetih otroških igrišč,« je o namenu akcije
povedal David Toporš, direktor območne enote Novo mesto v Zavarovalnici Triglav.
Naša šolska igrala so bila že dotrajana in potrebna obnove, zato smo bili veseli, da nam je
sodelovanje z Zavarovalnico Triglav omogočilo prenovo igrišča. Na šoli smo pripravili akcijski načrt in se odločili za nove košarkarske
koše, nogometna gola, mobilno stojalo za odbojko in plezala za najmlajše. Jeseni je občina
s pomočjo donatorskih sredstev igrala kupila,
marca 2022 pa jih je postavila na igrišče pred
žužemberško šolo.
V sredo, 20. aprila 2022, smo na šoli pripravili
prireditev, s katero smo slovesno odprli igrala,
ki bodo ves čas dostopna vsem, ne le šolarjem. Prireditev so si ogledali učenci in učenke
od prvega do petega razreda ter predsedniki
in športni referenti od šestega do devetega
razreda. Ravnateljica Mija Penca Vehovec je
pozdravila in nagovorila vse zbrane. S pesmijo
»Gradim prijateljstvo« so skupaj nastopili prvi
do četrti razredi, sledila je recitacija pesmi
»Prijatelj«, nazadnje pa so učenke in učenci
drugega razreda zaplesali ljudski ples »Mat'
potico pečejo«. Zelo nas je razveselil obisk
predstavnikov Zavarovalnice Triglav in Občine

Žužemberk. Pozdravila in nagovorila sta nas župan Jože Papež in
predstavnik Zavarovalnice Triglav
David Toporš. Kratkemu programu
je sledil slovesni prerez traku. Za
zaključek so učenci 5. a in 5. b odigrali tekmo v malem nogometu,
učenci 6. b pa tekmo v odbojki.
Zaključim naj z zahvalo in pozdravom Davida Toporša: »Ob tej priložnosti se zahvaljujem Občini in
Osnovni šoli Žužemberk, da ste pomagali uresničiti zamisel. Za nami
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je obdobje preizkušenj, ki ni prizaneslo niti našim najmlajšim. Vesel
sem, da ponovno slišimo razigran
otroški smeh v vrtcih, šolah in na
otroških igriščih. Dragi otroci in
učenci, v imenu Zavarovalnice
Triglav vam želim uspešen zaključek šolskega leta in veliko igrivih
dni na svežem zraku.«
Naj se igra začne in naj smeh otrok
odmeva na šolskem igrišču!
Tinka Fric Kočjaž

O Š Ž U Ž E MB E R K

Otroci o pomenu dobrodelnosti
Spet je leto naokoli.
V maju se prvi razred v Osnovne šole
Žužemberk pripravlja
na pomen solidarnosti,
pomoči šibkejšim in
raznih projektov v okviru dobrodelnih akcij.
V petek, 13. maja 2022, je učence
obiskala Helena Glavič, članica
Krajevne organizacije Rdečega križa
Žužemberk, in otroke seznanila s
pestrostjo tega poslanstva. V okviru
Tedna Rdečega križa so prejeli zanimive informacije in že takoj snovali
ideje, kako bodo z veseljem sodelovali na kakšnem
dobrodelnem dogodku. Z razredničarko Alenko
Pavlin so že razmislili o tem, kako bodo v prihodnjih
dneh in mesecih presenetili starejše občane in jim
popestrili vsakdan.

Iskreno se zahvaljujemo Heleni Glavič,
ki je naše otroke popeljala v ta del
dobrodelnosti.

Tekst: Alenka Sajovec
Foto: Alenka Pavlin

Najmlajši za humanitarnost
Krajevna organizacija Rdečega križa
Žužemberk ter učenke in učenci tretjega in četrtega razreda Osnovne šole
Žužemberk so ponovno združili moči.
Otroci so namreč v duhu medgeneracijskega sodelovanja pomagali pri pripravi
in razdeljevanju paketov za krajane, starejše od sedemdeset let.
Izdelke, ki jih je predsednica KORK
Žužemberk Alenka Sajovec pripeljala z Območne zveze RK Novo mesto,
so učenci četrtega razreda pomagali

prinesti v razred tretješolcev. Ti
so pod okriljem razredničarke
Alenke Pavlin pripravili pakete.
Vsak paket je vseboval vrečko
piškotov, napitek v prahu in zloženko s koristnimi informacijami
za starejše. Otroci so se nadvse
potrudili s pripravljanjem paketov in tudi pri njihovem razdeljevanju, tako da so nekateri
krajani pakete že prejeli, drugi
pa jih bodo v kratkem.
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S prostovoljnim delom in vključevanjem v humanitarne projekte najmlajšim omogočimo
razvijanje solidarnosti in jih
spodbujamo k strpnosti in sprejemanju različnosti.
Vsem skupaj hvala, ker vam je
mar.
Tekst: Jadranka Meglen
Foto: A. Pavlin, S. Anžlovar, J.
Meglen
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Peka pletenic in izdelovanje velikonočne dekoracije
V četrtek, 14. aprila 2022, smo imeli
v tretjem razredu Osnovne šole
Žužemberk tehniški dan. Najprej
smo se lotili priprave testa za pletenice. Moki smo dodali kvas, sol,
jajca, sladkor in maslo. Testo smo
dobro pregnetli in ga dali vzhajati.
Medtem smo iz papirja izdelali košarice in jih okrasili z zajčki in rožicami. Nato smo se lotili oblikovanja
pletenic. Vsak je dobil kos testa in
ga razdelil na tri enake dele. Iz njih
smo naredili dolge svaljke ter jih
prepletli v kitke. Pletenice smo dali
ponovno vzhajati, jih premazali
z jajcem in dali v pečico. Pečenih
smo se zelo razveselili in jih odnesli
svojim družinam.

Alenka Pavlin, OŠ Žužemberk

Šolski državni prvaki v odbojki
V petek, 27. maja, je Osnovna šola Žužemberk
gostila finalni turnir šolskega državnega prvenstva v odbojki za starejše učence. Poleg
naše šole sta se v finale uvrstili še Osnovna
šola Bojana Ilicha iz Maribora in Osnovna
šola Kanal. Po državni himni sta nastopajoče
pozdravila ravnateljica Mija Penca Vehovec in
župan Jože Papež. Tekmovanje je odprl Jernej
Peterlin, predstavnik Zavoda za šport Planica.
Prvo tekmo, med Žužemberkom in Mariborom,
so bolje začeli gostje. Na naši strani je bilo
veliko nervoze in nepotrebnih napak. Vedeli
smo, da smo letos najboljši, vendar je bilo to
treba dokazati še na igrišču. S pomočjo naših
glasnih navijačev na polnih tribunah nam je
uspelo izpeljati preobrat in zmagati v prvem
setu z rezultatom 25 : 19. V drugem setu je bila
naša igra zanesljivejša, vseskozi smo vodili in
ga dobili z rezultatom 25 : 18.
V drugi tekmi so Mariborčani presenetljivo
gladko premagali Kanal z rezultatom 2 : 0 (25
: 15 in 25 : 10).
V tretji tekmi smo za osvojitev prvega mesta
potrebovali zmago v enem setu proti Kanalu.
Petdeset njihovih navijačev in dvesto petdeset naših je spet pripravilo izjemno navijaško
ozračje, ki so ga tokrat naši igralci izkoristili in
z zmago v prvem setu 25 : 13 že postali državni
prvaki. V drugem setu so priložnost za igro in

nabiranje izkušenj dobili drugi naši
igralci. Pri rezultatu 23 : 23 je v igro
vstopil naš kapetan Vid Urbančič in z
dvema neubranljivima skok servisoma priboril našo končno zmago z 2 :
0 v setih. V prvi postavi so igrali podajalca Tilen Urbančič in Vid Obrstar ter
sprejemalci-napadalci Vid Urbančič,
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Luka Novak (Gradenc), Tobija Črnivec
in Jaka Longar Piškur, v drugi postavi
pa Lovro Mesarič, Tim Mrvar, Nejc
Župec, Luka Novak (Dvor), Jan Pirc,
Valter Jenkole, Žan Prijatelj in Maj
Štrucelj.

Bojan Brulec, mentor

O Š Ž U Ž E MB E R K

Zlata čebelarja
Naša mlada čebelarja sta bila uspešna
na 44. državnem čebelarskem tekmovanju in srečanju mladih čebelarjev v
Mariboru. Tekmovanje je potekalo v soboto, 7. maja 2022, na Biotehniški šoli
Maribor, v letu, ko ta praznuje 150-letnico delovanja. Letošnjega tekmovanja
smo se iskreno veselili še toliko bolj,
ker je bilo to prvo srečanje po letu 2019,
ko smo nazadnje tekmovali in se srečali
v »živo« v Beltincih. Leta 2020 je namreč 43. tekmovanje zaradi epidemije
covida-19 potekalo brez srečanja, po
spletu.
Letošnjega tekmovanja, ki ga je organizirala
Čebelarska zveza Slovenije, se je udeležilo skoraj
tristo tekmovalcev in tekmovalk iz vse Slovenije, ki
v so šolskem letu 2022/2021 obiskovali čebelarske
krožke na osnovnih in srednjih šolah. Tekmovanje
je potekalo v treh težavnostnih oziroma starostnih
stopnjah, tekmujoči pa so lahko glede na rezultat
prejeli zlato, srebrno ali bronasto priznanje ter potrdilo o udeležbi.
Med njimi sta tekmovala tudi učenca čebelarskega krožka naše šole Žak Fink iz tretjega razreda in
Gašper Kopač iz petega razreda. Dosegla sta odličen rezultat, saj sta dobila zlati priznanji.
Tekmovalci morajo pokazati znanje o biologiji in
življenju čebel, čebelarskem orodju, opremi in čebelarskih opravilih, medovitih rastlinah, pomenu
opraševanja, čebeljih pridelkih, zgodovini čebelarstva, čebeljih boleznih itd. Namen tekmovanja je
primerjanje znanja med učenci na področju čebelarstva, vzgoja ljubezni do čebel, varovanje okolja
in spoznavanje odvisnosti med čebelami, naravo in
človekom, popularizacija, širjenje in poglabljanje
znanja iz čebelarstva in življenja čebel, odkrivanje
in spodbujanje nadarjenih za čebelarstvo ter izbira

ekipe za udeležbo na mednarodnem
tekmovanju mladih čebelarjev. Ker
zaradi epidemije v čebelarskih krožkih
ni bilo mogoče zagotoviti enakih možnosti za priprave na tekmovanje, letos
poudarek ni bil toliko na težavnosti
tekmovalnega dela, temveč zlasti na
srečanju in druženju mladih navdušencev in navdušenk za čebelarstvo, kar je
pomemben vidik tega dogodka.
Na tekmovanju smo mentorji čebelarskih krožkov dobili gnezdilnice za
čebele samotarke, ki jih je v letu 2021
sponzoriralo podjetje Hofer Slovenija,
izdelali pa so jih v Varstveno-delovnem
centru Koper. Gnezdilnico za čebele samotarke bomo namestili blizu šolskega
čebelnjaka.
Iskrene čestitke za zlato priznanje, trud
in opravljeno delo s čebelarski pozdravom NAJ MEDI!

Mihael Potočar, mentor
čebelarskega krožka na PŠ Dvor
Foto: Petra Fink

Besede mamice
Petre Fink
Z Žakom sva se doma pripravljala
skoraj ves mesec. V tem času sem
se tudi sama ogromno naučila o
čebelah. Na dan tekmovanja
smo bili doma vsi nervozni.
Žaka smo ves čas spodbujali
in motivirali: »Žak, znaš, bodi
čisto sproščen!« Zelo se je veselil tekmovalnega dne. Domači
smo bili veseli in ponosni, da je
sploh lahko šel na to državno
tekmovanje v Maribor. In res, z
Gašperjem Kopačem sta osvojila
zlato priznanje. Ves trud in čas, ki
ju je vložil v svoje znanje, sta se
izplačala in ni mu žal. Ponosen je
prišel domov z zlatim priznanjem
v rokah.
Iskreno se zahvaljujem mentorju
Mihi za pomoč in trud.

Sadna solata
V tretjem razredu smo se učili o zdravem
načinu življenja. Vemo, da se moramo veliko gibati, dovolj spati, piti vodo, skrbeti
za higieno, redno obiskovati zobozdravnika, se cepiti in zdravo prehranjevati.

Pri likovni vzgoji smo iz reklam
izdelali prehranske piramide.

sadja, ki smo ga narezali v veliko
skledo, premešali in ga pojedli.

Pripravili pa smo si tudi zdravo
malico. Vsak je prinesel nekaj

Solata je bila res slastna.
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Zlata bralka, zlati bralec
Učenci in učenke vsako leto berejo knjige in osvajajo priznanja pri bralni znački. Tisti, ki za bralno
značko berejo od prvega do devetega razreda in
tako vsako leto osvojijo priznanje, so še posebej
nagrajeni – dobijo naziv zlata bralka oziroma zlati
bralec.
Društvo prijateljev mladine Mojca v sodelovanju z
Društvom Bralna značka v počastitev zlatih bralcev
in bralk pripravi kulturno prireditev, v okviru katere
podeli knjižne nagrade. Letos je bilo na prireditvi
256 zlatih bralk in bralcev iz dolenjskih občin. V torek, 17. maja 2022, se je dvanajst naših zlatih bralk
in bralcev odpravilo v Kulturni center Janeza Trdine
v Nove mestu. V kulturnem programu sta se najprej
predstavila učenca Glasbene šole Marjana Kozine iz
Novega mesta. Sledil je nastop Irene Potočar Papež,
pedagoginje in profesorice slovenščine. Prireditev
se je končala s podelitvijo knjižnih nagrad z željo,
da bi ostali zvesti knjigi še naprej.
Naše letošnje zlate bralke in bralci so: Teja Štravs,
Urška Kastelic, Filip Mohorčič, Vid Urbančič, Taja

Skubic, Tobija Črnivec, Anej Maver,
Tom Agnič, Sara Kuhelj, Julija Arh, Žiga
Štupar in Nina Dovč.

Vsem iskreno čestitam in jim želim, da
bi še naprej radi brali.

Pri starejših je za veselje poskrbel Vid
Urbančič, ki mu je z borbeno igro in
vztrajnostjo uspelo premagati vse
nasprotnike in se povzpeti na sam vrh.
Vid se je z zmago uvrstil tudi v finale
državnega prvenstva, mlajši pa so tekmovanje zaključili na področni ravni.

šole Starše. V polfinalu je dobil morda
najbolj zanimivega nasprotnika, Eneja
Slano iz Maribora. Vid je vseskozi igral
zbrano in nasprotniku ni pustil, da bi se
razigral. Tekmo je dobil z 21 : 13 in se
uvrstil v finale.
V finalu je igral odločno od prve do zadnje točke in precej zanesljivo dobil tekmo proti nasprotniku Lenartu Rennerju
z Osnovne šole Križe. Dvoboj se je
končal kar z 21 : 6. Tako je Vid Urbančič
postal državni prvak. Čestitamo!

Tinka Fric Kočjaž

Zlati v badmintonu
Ne, naslov ni šala. V Žužemberku ne
igramo samo odbojke. Jeseni je potekalo področno posamično prvenstvo v
badmintonu za starejše in mlajše učence in učenke. Tekmovanja so se udeležili
tudi naši učenci in učenke in nas zelo
razveselili.
Pri mlajših je Tilen Urbančič ukrotil prav vse
nasprotnike in postal področni prvak. S svojo
igro tekmecem ni pustil, da bi se mu približali.
Pri učenkah se je podobno izkazala Pia Pintar, ki
je pustila za seboj vse nasprotnice.

Finale je potekal 15. marca na Mirni.
Vid je v skupinskem delu zlahka opravil
z obema nasprotnikoma. Nadaljeval je
odločno in zabeležil zmago v osmini
finala proti učencu z Osnovne šole
Stara Cerkev z 21 : 5. V četrtfinalu je z
21 : 8 premagal Jašo Kranjca z Osnovne
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Marjan Kužnik

OŠ PREVOLE

Noč v Vrtcu Prevole
Ste se kdaj vprašali, kako je v vrtcu ponoči? No, v
Vrtcu Prevole smo se in ni ostalo le pri spraševanju.
Petek, 20. maj, je bil za nekatere otroke iz vrtca
Prevole prav poseben dan, pred njimi pa še bolj
posebna noč. Osemnajst pogumnih malčkov je, namesto da bi odšli domov, z vzgojiteljicami Jožico,
Klaro in Tamaro ostalo v vrtcu.
Po popoldanski malici smo se sprehodili na konec
vasi Prevole, k čebelnjaku. Tam nas je pričakal čebelar Vinko Lovše. Razkazal nam je čebelnjak in panje ter nam povedal veliko zanimivega o čebelah.

Gospa Tina pa je prijazno poskrbela,
da smo se posladkali z medom, sokom
in piškoti. Njun vnuk Žak, ki je bil tudi
z nami, dedku pomaga pri delu v čebelnjaku in ima čisto pravo čebelarsko
zaščitno obleko. Prav ponosno jo je
oblekel, mi pa smo si ga z navdušenjem
ogledali.
Po vrnitvi v vrtec smo na igrišču igrali
štafetne igre in se preizkusili v kotalkanju. Utrujeni in lačni smo se vrnili

Materinski
dan na OŠ
Prevole
Kako zelo smo željni druženja, za
katero smo bili kar dve leti prikrajšani, se je videlo ob obisku prireditve ob materinskem dnevu na naši
šoli 24. marca 2022. Šola in vrtec
sta skupaj pripravila sproščen, s
petjem, igricami, recitacijami in
instrumentalnimi nastopi obogaten program, posvečen družinam,
materam in ženskam. Za konec je
navzoče nagovoril ravnatelj, ki je
vsem zaželel lep praznik, veliko
razumevanja v družinah in dobrega
sodelovanja s šolo. V vrtcu pa so za
vse obiskovalke izdelali papirnato
rožico, ki so jo prejele ob prihodu na
prireditev.

Irena Blatnik
Foto: Matevž Kegel
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v vrtec, kjer nas je že čakala najboljša
večerja – palačinke. Po večerji je sledil
del, ki smo se ga najbolj veselili – pravi
pižama parti v telovadnici. Plesali smo
na glasbo, ki so jo izbrali otroci, in imeli
tudi karaoke. Zelo smo se zabavali, in
ko je bil čas za počitek, utrujeni zaspali. Naslednje jutro smo po zajtrku za
pogumno prespano noč v vrtcu prejeli
medalje. Prislužili smo si jo čisto vsi.

Tamara Plot
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Ogled zbirke starih predmetov
Letošnji svetovni dan muzejev smo v vrtcu Prevole
obeležili z obiskom pri Tini Gorše, ki je zbirateljica
starih predmetov. Gospa se lahko pohvali z veliko
zbirko raznih predmetov in nekaj nam jih je postavila na ogled pod domačim kozolcem. Zbirko so si
ogledali otroci vseh treh skupin. Vzgojiteljici Urška
in Mojca sta nam vsak predmet posebej predstavili
in povedali, za kaj se je uporabljal. Otroci so bili nad
obiskom navdušeni. Z zanimanjem so si ogledovali
predmete in ugibali, za kaj se uporabljajo. Kakšnega
so tudi prepoznali in povedali, da ga imajo doma.
Lepo je, da imamo možnost ogleda zanimivosti
tudi v domačem kraju. Gospe Tini se najlepše zahvaljujemo, ker nas je lepo sprejela in nam omogočila ogled predmetov.

Tamara Plot

Popoldanska gibalna delavnica
V torek, 10. maja 2022, smo v Vrtcu Prevole
organizirali popoldansko gibalno delavnico
za otroke skupin Zmajčki in Škratki ter njihove
starše. Enourno druženje je potekalo na igrišču.
Delavnica je bila razdeljena na dva dela. Prvi je
potekal na asfaltiranem delu igrišča. Otroci so s
seboj pripeljali kolesa, poganjalce ali skiroje, s
katerimi so premagovali ovire na poligonu. Bili
so čebelice, ki nabirajo cvetni prah, nato pa so
se morali čez ovire pripeljati do panja. Drugi del
delavnice je bila čutna pot, ki je potekala na
travnatem delu igrišča. Najprej je po njej starš
vodil otroka, nato pa še otrok starša. Hodili so
po poti ob vrvi čez ovire ter vonjali in tipali različne materiale.
Druženje je potekalo v prijetnem razpoloženju.
Vzgojiteljice smo vesele, da se je delavnice udeležilo veliko otrok in staršev ter da smo skupaj
kvalitetno preživeli čas.

Tamara Plot

Sovica Oka
Izredna novica!
V četrtek, 2. junija, je ob petih popoldne iz bukovega gozda poletel oče Sovir z le
tremi od štirih sovic. Kljub prigovarjanju očeta Sovirja in sestric se je Oka odločila, da bo prespala noč in si ogledala, kakšen je gozd podnevi. Vsem zapletom
navkljub se je nato proti jutru le srečno vrnila v domače gnezdo, kjer …
Novica pa ne prihaja iz gozda, temveč s Prevol. Vzgojiteljice Vrtca Prevole smo
v telovadnici Osnovne šole Prevole zaigrale glasbeno-lutkovno predstavo Sovica
Oka. Po predstavi smo pripravile tudi bazar z izdelki, ki smo jih izdelale same.
Vstop je bil prost, zbirale pa smo prostovoljne prispevke, s katerimi bomo kupile
glasbeni kotiček za vrtec.
Vesele smo bile velikega števila obiskovalcev in otroškega smeha, ki je napolnil
dvorano. Za darovane prispevke se vsem najlepše zahvaljujemo.

Tamara Plot
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Spoznajmo domače okolje
Lani smo na Osnovni šoli Prevole začeli s projektom
Spoznajmo domače okolje, v okviru katerega učenci
podrobno spoznavajo domače vasi. Posebnost projekta je, da vodenje in pripravo prevzamejo učenke
in učenci po poprejšnjem načrtovanju in vmesnem
posvetovanju z mentorji. Smiselno in zaželeno je, da v
program vključimo tudi čim več domačinov.
Tokrat smo izbrali vasi Hinje in Hrib, saj kljub temu, da
je to središče Krajevne skupnosti Hinje, učenci mnogih
znamenitosti in posebnosti ne poznajo. Vključili smo
vse učenke in učence od prvega do devetega razreda
in jih glede na starost razdelili v dve skupini.
Program je vseboval tri tematska področja – obisk
gasilskega doma in spoznavanje dela gasilcev, ogled
znamenitosti vasi in naravoslovno obarvani del ob
mlaki na Močilih.
Najmlajši so se najprej s Prevol peš podali do gasilskega doma, kjer so jih sprejeli domači gasilci in jim
predstavili opremo, prenovljeni gasilski dom in novi
avto ter jim prikazali način gašenja. Ker letos obeležujejo stoletnico delovanja, so učenci še pred tem risali
motive gasilstva. Slike bomo objavili v biltenu in pripravili razstavo v gasilskem domu.
Učenci in učenke višjih razredov so se prav tako peš
podali po gozdni cesti v Hinje. Pot jih je vodila mimo
vodnega zbiralnika, čez pleški hrib do studenčka pod
Lazino in naprej na Hrib. Tam so se najprej ustavili
pri hiši, v kateri je bil doma znani Suhokranjec Frank
Lovše. Predstavile so ga učenke, ki so vodile ogled.
Sprejela nas je tudi njegova sorodnica, domačinka
Cvetka Lovše, nam pripovedovala o spominih nanj in
nam prijazno postregla s piškoti.
Pot nas je vodila mimo župnijske cerkve, kjer smo izvedeli nekaj zanimivosti, več o uničenju stare cerkve
in zidavi nove pa nam je pod pokopališčem ob spominski plošči povedala Nataša Škufca. Tu smo obudili spomin še na dva znana Suhokranjca – Rudolfa in
Gregorija Pečjaka, saj je njuna hiša stala na mestu pod
pokopališčem.
Nato smo obiskali domačijo Krnc, kjer sta nas prijazno
sprejela lastnika Dušan in Jan Papež. Razkazala sta
nam okolico, nove kletne prostore, predstavila način
delovanja, s katerim privabljajo turiste iz vse Evrope,
na koncu pa nas pogostila še s pijačo.
Skupini sta se nato zamenjali.
Skupaj smo obiskali zadnjo postajo – Močile, kjer so
učenci ob pripovedovanju domačina Cirila Papeža
spoznali, kako dragocena je bila voda v teh vodostajih za celotno Suho krajino, ne le za vasi Hinje, Hrib in
Lazina. Nato so učenci višjih razredov po skupinah vodili mlajše in izdelovali ladjice iz naravnega materiala
ter jih nato na vodi tudi preizkusili.
Dan je bil čudovit, spremljalo nas je prijetno sonce in
navdušenje vseh je bilo izredno. Izvedeli in videli so
veliko novega in ves čas aktivno sodelovali. Tako so vsi
učenci izrazili željo, da bi v prihodnjem šolskem letu
spoznali še druge vasi.

Tekst: Irena Blatnik, OŠ Prevole
Foto: Blatnik
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Promocija zdravja na OŠ Prevole
V petek, 13. maja, smo na Osnovni šoli Prevole v
sklopu delavnic gibanja, prehrane in duševnega
zdravja organizirali predavanje Roberta Novaka
o ekološkem kmetovanju. Ta način kmetovanja
temelji na načelu zdravja tal, rastlin, živali in ljudi.
Način dela je prilagojen ekološkemu ravnotežju
v naravi in odgovornemu ravnanju z okoljem.
Gospod Novak nam je predstavil govedorejo, saj na
njegovi kmetiji vzrejajo škotsko govedo. Kmetija se
nahaja daleč stran od mest in industrijskih središč
v neokrnjeni naravi Suhe krajine, zato so njihovi
mesni izdelki visoke kakovosti.
Na naši šoli se zavedamo, da vsakdo lahko skrbi za
svoje zdravje tudi z uravnoteženo in zdravo prehrano. Promocijo zdravja v šolskem okolju izvajamo z
različnimi projekti, kot so Tradicionalni slovenski
zajtrk, Šolska shema, Zdrava šola, dnevi dejavnosti
in ure oddelčne skupnosti. Dodano vrednost pa
daje šolskemu delu vključevanje zunanjih strokovnjakov. Vsi se strinjamo, da je gospod Novak izjemen strokovnjak na svojem področju. Ura z njim
je bila poučna, zanimiva in nepozabna. Povabili pa
ga nismo le kot strokovnjaka, ampak tudi kot očeta
naših učencev, saj skušamo v naše delo vključevati
starše in domačine ter se tako povezovati z okoljem. Tako drug drugega ozaveščamo o pomenu
zdrave, v domačem okolju pridelane hrane.

Andreja Šilc Mihelič, učiteljica
Foto: Irena Blatnik

Prijateljstvo

Včasih junak, včasih bedak

Prijateljstvo mi pomeni vse. Prijatelj je človek, ki mu vse zaupaš, in
oseba, ki ti vedno stoji ob strani, te podpira.

Kdo sem jaz? To je vprašanje, ki si ga vsak izmed nas zastavi vsaj
enkrat v življenju. Za nekoga sem prijatelj, za drugega pa mladi pisatelj. Lahko se zjutraj zbudiš in v sebi vidiš nekaj drugega, kakor si
videl včeraj. Jaz sem tisto, kar ti vidiš v meni, a pravzaprav sem tisto, kar si želim biti. Rad se družim s prijatelji in se zabavam. Slabe
volje sem, kadar me kaj užali, se mi kdo posmehuje, me zaničuje.
Kot vsak izmed nas imam želje. Te želje so tisto, kar me žene naprej. Hrepenim po dobrih ljudeh, prijateljstvu, uspehu in ljubezni.

Moja prejšnja najboljša prijateljica je bila odlična oseba, prijazna, dobrosrčna, vedno mi je stala ob strani. Bila je res prijateljica, kakršno
si vsak lahko želi. Mislila sem, da je najino prijateljstvo tako močno,
da se ne more zlomiti. Oh, kako sem se motila! Približno pred letom
dni sva se sprli. Težave sva rešili in življenje je teklo naprej. Še vedno
sva bili najboljši prijateljici. Toda vse več sva se prepirali. Težave so
bile sprva majhne, na žalost pa so postajale vse večje. Tudi če sva jih
rešili, so takoj nastopile nove. Hudo nama je bilo, ampak težav je bilo
vedno več, prijateljstvo pa je postajalo vedno bolj krhko. Rešitev za
najine prepire je bilo vedno manj, na koncu jih je zmanjkalo. Prišli
sva do zaključka, da najinega prijateljstva ne moreva rešiti. Govorili
sva si grde stvari. Druga na drugo sva bili jezni. Krivi sva bili obe.
Sedaj se že leto dni ne pogovarjava. Niti besede. Najino prijateljstvo
je preteklost. Še vedno mi je hudo in verjamem, da tudi njej ni vseeno. Življenje nama je dalo veliko lekcijo – kako lahko nekaj grdih
besed in nekaj nepotrebnih prepirov podre in uniči prijateljstvo.
Zdaj imam novo najboljšo prijateljico in ona tudi. Zelo pazim, da ne
bi spet naredila kakšne napake, ker nočem, da bi se uničilo še drugo
prijateljstvo. Prejšnja najboljša prijateljica se je zelo spremenila. Ni
več takšna, kot je bila. Očitno nama prijateljstvo ni bilo namenjeno.
Normalno je, da vsi ljudje ne bodo vse življenje ob nas. Ostali bodo
le pravi prijatelji.

Ko se pogledam v ogledalo, se vidim kot junaka, včasih pa kot
bedaka. Spomnim se dne, ko sem se postavil za prijatelja in mu
pomagal. Počutil sem se potreben deliti veliko pomoči in čutil, da
prijatelj po varnosti hrepeni. A spet se spomin, kako sem bil slab
nekega dne, počutil sem se, kot da nadzorujem ves svet. Smešno
je, da zdaj obžalujem in da sem se od takrat spametoval. Spet se
spomnim grenkobe, ki sem jo držal v srcu, in srečen sem, da sem
se opravičil. Rad se spomnim trenutkov, ko ste mi oprostili in
smo prijateljstvo spet med seboj delili. Mogoče se tudi vi včasih
spominjate slabe izkušnje. A modra beseda, ki sem jo slišal, je
bila: »Ne boj se priznati krivde, če ti je žal, in sprejmi opravičilo,
ki pride iz grenkobe v srcu.« Čeprav boste nekateri mislili, da to
nič ne pomeni, se boste v bolečini zamislili in v te besede verjeli.

Moje življenje brez prijateljstva ne bi obstajalo. Prijateljstvo je sveto
in negujmo ga – vsak dan!

Vse, kar sem vam zaupal, je tudi mene opomnilo na pomembne
stvari in upam, da ste med bralstvom in poslušalstvom tudi tisti, ki
se v tem trenutku želite komu opravičiti. Te stvari in dobre besede
ste me učili tudi vi, ki ste mi pomagali, ko sem bil pomoči potreben.
V svojem imenu te prosim, da te besede z dobroto drugim deliš.

Živa Mirtič, 6. b

Luka Zupančič, 7. b
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Kolesarčkovo dopoldne
V ponedeljek, 30. maja 2022, je v enoti Medo
vrtca Sonček potekalo kolesarčkovo dopoldne.
Sodelovala sta policista iz Specializirane enote za
nadzor prometa, ki sta otroke seznanila z varnim
kolesarjenjem in nasploh varnim vključevanjem v
promet.
Takoj po zajtrku so otroci že hoteli na igrišče, vendar nam je malo ponagajal dež. A nič zato. Sledilo je
prvo presenečenje, dobili smo prav poseben obisk,
policista iz Specializirane enote za nadzor prometa
Gregorja Mravljaka in Matevža Serkota, ki sta nam
predstavila varnost v prometu. Povedala sta, da ni
pomembno, ali je kolo novo ali staro, pomembno
je, da je varno, zato smo obnovili, kaj vse kolo
potrebuje, da ustreza temu opisu. Policista sta bila
polna znanj in imela sta pripravljenih kup vprašanj,
s katerimi sta otroke spodbudila k razmišljanju in
zamenjali. Prav vsi so upoštevali dogovorjena pravila, zato smo kljub mokremu cestišču kolesarčkovo dopoldne
izvedli brez težav.
Policista sta otroke pohvalila in jih
spodbudila, da naj še naprej utrjujejo
svoje kolesarske spretnosti. Odšli smo
v igralnico, kjer sta otrokom podelila
pohvalo »varen kolesar«, na katero so
bili otroci izredno ponosni.

zavedanju, da so ustrezna oprema kolesa in čelada
ter varno vključevanje v promet s kolesom nujni.
Podarila sta nam odsevne trakove, kresničke, plišastega medvedka - policista, puzzle z motivom
policista Leona ter nekaj plakatov in brošur za ozaveščanje o prometni varnosti.
Obiskal nas je tudi župan Jože Papež in otrokom zaželel varne in brezskrbne prihajajoče dni, predvsem
pa, naj bodo vidni in varni v prometu. Zahvaljujemo
se mu, ker je omogočil, da je v dopoldanskem času
zaprt del ceste nad trgovino v Žužemberku, kamor
se naši prijatelji iz enote Jurček že dobro leto varno
hodijo igrat, risat na asfalt, izvajat tekalne igre in
pozimi sankat.
Nato sta policista povabila otroke na igrišče.
Razdelili smo se v dve skupini. Matevž je skupaj z
vzgojiteljico prevzel skupino otrok na kolesih, drugi pa so si z Gregorjem in pomočnico vzgojiteljice
ogledali policijski avtomobil in njegovo opremo ter
se vživljali v vlogo policista. Kasneje sta se skupini
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Gregorju in Matevžu smo se z drobno
pozornostjo zahvalili za zelo poučen
obisk in res bogato predstavitev.
Otroci so bili nad obiskom navdušeni.
Obljubimo, da bomo upoštevali številne nasvete, vse, kar bo v naši moči, za
drugo pa bomo nagovorili starše, saj
vemo, da smo s skupnimi močmi in
pravilnim zgledom najboljše ogledalo
našim potomcem.

Jožica Štrasberger, vzgojiteljica
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Materinski dan na PŠ Dvor
Končno smo dočakali, da so se začele stvari vračati
v vsakdanje tire. V petek, 25. marca 2022, na materinski dan, smo se ob štirih popoldne zbrali pred
Podružnično šolo Dvor učiteljice, učenci in učenke
od prvega do četrtega razreda ter njihove družine
in se napotili peš mimo Jame proti Stavči vasi. Bil
je čudovit sončen dan, sprehodili smo se do loke ob
Krki in se nadihali svežega zraka. Starši so pomagali
pri kurjenju ognja v zavarovanih kuriščih in priskrbeli palice za peko hrenovk. Učenke in učenci posameznih razredov pa so se jim zahvalili s kulturnim
programom in pozornostjo, ki so jo pomagali izdelati (fotografijo z okrašenim okvirjem). Program
smo zaključili s pesmijo Mamica je kakor zarja.
Srečanje je minilo ob prijetnem druženju v čudovitem okolju ob Krki, kakršnih si želimo še več.
Najlepša hvala vsem, ki ste pripomogli, da je dogodek minil v lepem in sproščenem ozračju.

Tatjana Hren, vodja PŠ Dvor

Čarobni svet pravljic na PŠ Dvor
Letos smo se na Podružnični šoli Dvor odločili za
skok v pravljični svet, ki nam je zelo blizu, saj pravljice poslušamo, spoznavamo in kasneje beremo
vse od najzgodnejših trenutkov svojega življenja.
V torek, 5. aprila, smo učiteljice podružnične šole
v avli Osnovne šole Žužemberk pripravile razstavo
z naslovom Čarobni svet pravljic na PŠ Dvor. Pri
pripravi razstave so sodelovali vsi učenci in učenke od prvega do četrtega razreda naše šole. Skupaj
smo na krilih neskončne domišljije ustvarjali ob
prebranih zgodbah ter si izmišljali čisto svoje.
Pravljično ustvarjanje bomo do konca šolskega
leta strnili tudi v enajsti izdaji glasila PŠ Dvor
Dvorski utrinki.
Še posebno otroci se znajo zelo dobro in hitro
vživeti v pravljične junake ter skozi njihove oči
doživljati razne prigode, ki v resničnem svetu
največkrat niso mogoče. Ob tem razvijajo svojo
ustvarjalnost in domišljijo, si bogatijo besedni
zaklad in skozi pravljične vsebine spoznajo marsikaj pomembnega. Naša domišljija skriva neskončno bogastvo, ki ga predvsem odrasli včasih
malo potisnemo na stran.
Naj bo letošnje pravljično popotovanje spodbuda
za sproščeno raziskovanje pravljičnega sveta, v
katerem je vse mogoče in v katerem lahko vsak
premaga vse težave. Saj veste, dobro v pravljicah
vedno premaga zlo. Naj zaključim z željo, da bi se
ta misel prenesla tudi v resnični svet, v katerem bi
lahko otroci kadarkoli uživali v našem ali vašem
varnem zavetju ter na krilih domišljije osvajali svet
in se podajali v vedno nove podvige.

Tatjana Hren, vodja PŠ Dvor
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PŠ Šmihel z Izleta na modri planet
Vztrajnost, odgovornost, sočutje, prijateljstvo, iznajdljivost, delo, ponos,
spoštovanje, poštenost in spoznanje
so pomembne življenjske vrednote,
ki se pri posamezniku in posameznici
najbolj kažejo z dejanji. Treba jih je
izoblikovati, kajti nenehno se moramo
odločati, kaj je prav in kaj narobe.
Prav izoblikovane lastne vrednote
pripeljejo do pravilne odločitve – storimo tisto, kar je prav. Pridobimo jih z
vajo, vložiti pa je treba precej truda in
prizadevnosti.

obišče Veselko in jo odpelje na modri planet. Tam doživi vse, kar si je
želela na Zemlji. V resničnem svetu
deklica Živa, Ivankina vnukinja, z
vztrajnostjo, pogumom, sprejemanjem sebe kljub drugačnosti doseže
vse, kar dosežejo drugi. Živa je zgled
poguma, vztrajnosti, odgovornosti,
sočutja in ponosa.

Na Podružnični šoli Šmihel smo si postavili jasen cilj – pri učencih in učenkah želimo razvijati
življenjsko pomembne vrednote. Vse šolsko leto
smo ta cilj načrtno razvijali in ga udejanjali v
vsakodnevnih dejavnostih. To so bile različne
gibalne igre, branje zgodb, pogovori z učenci,
obisk uspešne osebe, ustvarjalne delavnice, vsakodnevne obveznosti v šoli in doma.

Tudi naši učenci in učenke so vse šolsko leto vztrajno razvijali vrednote. Z
odgovornostjo do dela, vztrajnostjo,
pogumom, prijateljstvom, spoštovanjem in sočutjem so uspešno zaključili še eno šolsko leto in bili ponosni
na svoje delo. Še posebno ponosni
so bili na javni nastop v Hiši kulture
in nature v Drašči vasi, s katerim smo
počastili bogato kulturno zakladnico
znane Suhokranjke Ivanke Mestnik.
Ob tem smo se spomnili tudi drugih
znanih Suhokranjcev, ki so v naši
domači pokrajini pustili pomemben
pečat.

Zelo pomemben del pridobivanja in razvijanja
vrednot sta bili priprava in nastop dramskega
prizora iz knjige Izlet na modri planet. Kratko
predstavo smo priredili po knjigi Ivanke Mestnik.
Igra govori o deklici Živi, ki ima cerebralno paralizo in ne more hoditi. Njena največja želja je,
da bi hodila v šolo in bila kot drugi. V sanjah jo

Tako smo s trdno voljo in ponosom
uresničili cilje, ki smo si jih zadali.
Učenci so s svojimi dejanji dokazali,
da se moramo sprejemati takšne, kot
smo, hkrati pa razumeti, spoštovati in
sprejemati vse vrste drugačnosti pri
ljudeh. Igrana predstava nam je dala

vedeti, da moramo biti ponosni na to,
kar smo, in se imeti neizmerno radi.
Po nastopu so učenci povedali svoje
vtise.
Nika Ivanec (igrala je Živo): »Bila sem
zelo vztrajna in sem pridno vadila za
nastop. Pri izdelavi čelade sem bila
iznajdljiva, ker sem pri kaširanju balon položila na vedro in ga brez težav
oblepila. Po nastopu sem bila ponosna nase, ker mi je dobro šlo.«
Matevž Pirc (igral je Veselka): »Na
nastopu me je bilo na začetku malo
sram, saj je bil to zame prvi nastop
pred ljudmi. Ker sem mislil samo
na svojo vlogo, mi je šlo odlično. Po
nastopu sem bil vesel in ponosen, ker
sem dobro odigral. Ponosen sem bil
tudi na svoje sošolce.«
Neja Glavan (igrala je Živino mamo):
»Na začetku mi je bilo nerodno, potem sem premagala tremo in dobro
odigrala. Ponosna sem nase.«
Žan Zaletelj (igral je vesoljskega
otroka): »Ponosen sem nase, čeprav
me je bilo malo strah, kako bom
odigral vesoljskega otroka. Tudi drugi
sošolci so se izkazali. Ponosen sem na
vse.«

Marjeta Zore, prof., vodja PŠ
Šmihel

Nastop v Hiši kulture in nature v Drašči vasi

Priprave na nastop – scena

Ivanka Mestnik z nastopajočimi učenci
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Cveta Zajec slavila 90 let
Življenjski jubileji so tudi življenjske
prelomnice in doživeti devetdeset let je
pravi praznik. Petega maja 2022 ga je
slavila naša občanka Cveta – Florjana
Zajec iz Prapreč.
Ob tem izjemnem jubileju so gospe Zajec
prišli čestitat in ji zaželet še veliko zdravja
in veselih dni delegacija Društva upokojencev, Rdečega križa, Turističnega društva in
Občine Žužemberk z županom Jožetom
Papežem.
Cveta si je z mlinarjem Cirilom Zajcem v
mlinu ustvarila družino s hčerko Cveto in
sinom Markom, delovala v dobro kraja in
skupnosti ter doživela tudi konec klasičnega mlinarstva, ki je v preteklosti dajalo
kruh mnogim mlinarjem in žagarjem ob
Krki.
Po smrti moža Cirila, ki je bil izjemen glasbenik, vodja pevcev, organist in prijeten

sogovornik, je bila Cveta še vedno aktivna pevka na vseh področjih, še posebno na koru in v
skupini ljudskih pevk, ki v okviru
Turističnega društva nastopajo
v pokrajinskih nošah.

Cveti, ki je še vedno zelo vitalna
in aktivna, dneve krajšata delo
na vrtu in skrb za vnuke ter pravnuke, ob tem pa sta ji v pomoč
tudi sin Marko z družino in hči
Cveta.
VladiMir

90 let Marije Zaman
Ob koncu pomladi, 27. maja 1932, se je rodila naša zvesta upokojenka Marija Zaman.
Rojena je bila na Rebri pri Žužemberku v
kmečki družini. Kot mlado dekle je že kmalu odšla v svet »s trebuhom za kruhom,«
saj doma ni bilo nobene zaposlitve, ki bi ji
dala možnost, da se postavi na svoje noge.
Pot jo je vodila po različnih krajih in na
koncu v Ljubljano. Tam je spoznala svojega bodočega moža Stanislava. Poročila
sta se leta 1958 in se preselila na domačo
Reber, kjer so se jima rodili otroci Branko,
Slavka in Marinka. Nato so se preselili v
Žužemberk. Leta 1963 se je zaposlila v
tedanji Iskri, kjer je delala vse do upokojitve. Leta so minevala in otroci so se izšolali in odšli od doma. Gospa Marija ima
tri vnuke in vnukinjo ter dve pravnukinji in
pravnuka.
Z veseljem se spominja vseh svojih romanj v Medžugorje. Ob tem ne pozabi,
da je bila v tem romarskem svetišču kar
triintridesetkrat. V prostem času še danes
rada obdeluje svoj vrtiček, na katerega je

posebno ponosna. Rada ima
tudi rože, a največ ji pomeni molitev. Ni dneva, da ne bi zmolila
rožnega venca.
Ob njenem visokem jubileju
smo jo obiskali predstavniki DU
Žužemberk, KORK Žužemberk,
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župan Jože Papež in podžupan
Rok Zupančič. Z iskrenim stiskom rok smo gospe Mariji zaželeli veliko zdravja in zadovoljnih
dni med njenimi bližnjimi.
Alenka Sajovec

VOŠČILA

80 let Tince Cajnko
Kristina, Žužemberčanom poznana kot
»Pltavarjeva Tinca«, se je rodila 24. maja
1942 v Žužemberku. Otroška leta je s starši ter brati Branetom, Stanetom in Cirilom
preživljala na kmetiji. Vsi otroci so morali
pridno delati, časa za učenje in igro je bilo
malo. Tinca je že takrat zelo rada brala in
se učila. Zato se je po končani osnovni šoli
odšla izobraževat v Ljubljano. Tam je stanovala pri teti in končala administrativno šolo.
Leta 1959 se je zaposlila na Občini
Žužemberk, ko so jo ukinili, pa na Občini
Novo mesto. Leta 1964 se je, tako kot
mnogi Žužemberčani, zaposlila v Iskri, v
kadrovski službi. Tam je ostala do upokojitve leta 1992.
V letu 1963 se je poročila z Alojzom, po rodu
Štajercem. Žal je moža izgubila zelo zgodaj,
leta 2001, ko ji ga je vzela zahrbtna bolezen.
Tinca ima dva otroka, dva vnuka in tudi že
dve pravnukinji, Leilo in Hano. Posebno

najmlajših se zelo razveseli in jih
rada obdari s kakšno sladkarijo
ali evrom.

predvsem pa še vedno rada bere
knjige in redno obiskuje knjižnico na Dvoru.

Vrsto let je bila tajnica Društva
upokojencev Žužemberk.

Želimo ji še veliko lepih, zdravih
in veselih dni v krogu družine
in tudi njenih dobrih prijateljic
Jožice, Fride, Anice, Jane,
Štefke, Vesne …

Danes, ko ji zdravje še dobro služi, rada na domu obišče brata,
pride na Cvibelj na kosilo, rešuje
križanke, plete, dela gobeline,

Alenka Pavlin

Jubilej Veronike Vidmar
Prvega aprila je Veronika Vidmar iz Sadinje
vasi praznovala – dopolnila je devetdeset let.
Slavljenka se je rodila na Podlipi v kmečki
družini Kmetovih, kjer je bilo kar devet otrok. Čeprav je bila najmlajša, je bilo vedno
dovolj dela tudi zanjo. Treba je bilo poskrbeti
za lačna usta in obdelati vsak pedenj zemlje. Osnovno šolo je obiskovala v Ajdovcu
do bombardiranja in porušenje šole. Ko je
spoznala fanta Leopolda, se je omožila in
preselila v Sadinjo vas. Dve leti je delal v Iskri.
Zaradi sinove bolezni in odsotnosti zaradi
nege otroka je ostala doma in se posvetila
družini ter pričela s šivanjem, ki ga še vedno
ljubi. Šivalni stroj tako zavrti zase, za domače
in za druge, ki jo prosijo za uslugo. Zelo ponosna je, da kljub lepi starosti še vedno šiva.
Sešila si je tudi jakno za slovesnost ob svoji
devetdesetletnici.
Pred dobrimi tremi desetletji ji je umrl mož.
Od takrat dalje živi z njo sin Marjan. Sina
Dušan in Polde ter hčerka Veronika so si
ustvarili svoje družine in jo redno obiskujejo. Zelo je bila vesela, da je dočakala sedem

vnukinj in vnuka ter kar šest pravnukov in sedem pravnukinj.
Kot je v navadi, ob takšnem jubileju obiščemo slavljence. Veroniko
smo na dan jubileja obiskali župan
Jože Papež, direktor občinske
uprave Tomaž Hrastar, predsednica KORK Dvor Marija Legan,
člana UO DU Dvor Zvonka Bradač
in Dušan Mikec. Izročili smo ji
skromna darila in cvetje. Zaželeli
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smo ji še mnogo let med njenimi
dragimi, predvsem pa zdravja.
Slavljenka pa nas je presenetila
in nas povabila k močno obloženi
mizi. Nazdravili smo ji ob kozarčku
rujnega in zapeli ob zvokih harmonike direktorja občinske uprave.
Ob slovesu smo ji še enkrat voščili
in se ji zahvalili za gostoljubje.
Dušan Mikec
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Policija svetuje
Na območju Občine Žužemberk je
Policijska postaja Dolenjske Toplice v času
od 6. marca do 29. maja letos obravnavala
22 kaznivih dejanj: šest tatvin, pet velikih
tatvin (vlomov), štiri poškodovanja tuje
stvari, tri goljufije ter po eno nedovoljeno
slikovno snemanje, nezakonit lov, izsiljevanje in povzročitev splošne nevarnosti.
Kazniva dejanja tatvin in velikih tatvin so
bila storjena v naseljih Dolnji Ajdovec, Mali
Lipovec, Poljane pri Žužemberku, Stavča
vas, Vinkov Vrh in Žužemberk. Storilci so
ukradli denar, denarnico z vsebino, gradbeno železo, aluminijaste plošče, strelno
orožje, plašilno pištolo, gorivo, odpadni
material, čips, piškote, brezalkoholne in
alkoholne pijače, buteljčna vina, kuhinjske
nože, vejnik, ključe, ključavnice obešanke
(žabice) in agregat.

Veselice in druge
prireditve
Po dveh letih in po sprostitvi vseh ukrepov,
ki so bili v veljavi zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa, so zopet dovoljene javne prireditve, kamor spadajo tudi gasilske
veselice. Prav je, da se družimo, sprostimo,
zabavamo, a naj bo to početje zmerno,
predvsem kar se tiče uživanja alkoholnih
pijač. Policisti namreč zaznavamo vedno
večje število vinjenih voznikov v prometu,
ki povzročijo prometne nesreče, tudi s hujšimi posledicami.

Druga kazniva dejanja so bila storjena
v naseljih Jama pri Dvoru, Hinje, Lašče,
Prevole, Stavča vas, Trepča vas, Visejec in
Žužemberk.

Vir: Internet
Zato poskrbite, da bo vaše vozilo, ko ga
zapustite, prazno. V njem ne pustite ničesar, kar bi privabilo storilca. Tudi navadna
vrečka je za storilca privlačna, pa čeprav
so v njej smeti, kajti storilec tega ne ve do
trenutka, ko vlomi v vozilo in pogleda v
vrečko. Ukradel je ne bo, a škoda na vozilu
je že povzročena.

Opozarjamo, da so kazniva dejanja s področja premoženjske kriminalitete (vlomi
in tatvine) ponovno v porastu tudi na
območju Občine Žužemberk, kjer so storilci največkrat vlomili v vikende, nekoliko
manjkrat pa v stanovanjske hiše.
V občini so se pričela predvsem v sušnem
obdobju pojavljati kazniva dejanja odstranitve ali poškodovanja uradnega pečata ali
znamenja po 303. členu in tatvine po 204.
členu kazenskega zakonika. Gre za kaznivo
dejanje, ko storilec (ali storilci) s hidranta
pitne vode odstranijo plombo, nato pa iz
njega točijo pitno vodo za domače potrebe
(polnjenje vodnjakov, napajanje živine,
pranje strojev, polnjenje bazenov). S kaznivim dejanjem je oškodovana Občina
Žužemberk, ki kaznivo dejanje naznani
policiji.

Vir: Internet
Povsem razumljivo in pričakovano je, da se
po dveh »sušnih« letih udeležujemo veselic, zabav in drugih prireditev, a pozivamo
vse, ki se prireditev udeležite s svojimi
vozili, da ne pretiravate z uživanjem alkoholnih pijač in ne sedete za volan vinjeni.
Raje za prevoz prosite nekoga, ki alkohola
ni užival. Če pa ste med tistimi, ki alkohola ne uživate, ponudite prevoz komu, ki
kaže vidne znake opitosti, saj lahko s tem
preprečite tragedijo na cesti in morda celo
komu rešite življenje.
Policisti bomo v času veselic poostreno
nadzirali promet s poudarkom na voznikih,
ki vozijo pod vplivom alkohola, in zoper
vinjene tudi ukrepali v skladu z veljavno
zakonodajo.

Vir: Internet

kaznivih dejanj, ki vlamljajo v osebna vozila in si iz njih prilaščajo vrednejše predmete (torbice z vsebino, mobilne telefone,
denarnice itd.).

Vse, ki se javnih prireditev udeležite z osebnimi vozili in jih parkirate na za to pripravljenih travnikih in drugih neosvetljenih
mestih, opozarjamo, da so tako parkirana
vozila zelo privlačna in lahka tarča storilcev
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Policisti vam želimo, da bi čim lepše preživeli poletne mesece in zasluženi letni
dopust, mi pa 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

S T R O K O V N E S L U ŽB E

Rdeči križ obišče devet tisoč starejših
Tudi letos smo se skupaj s prostovoljkami in
prostovoljci Rdečega križa odločili, da tako
kot že zadnje dve leti spomladi ne bomo
organizirali tradicionalnega srečanja starejših, ampak bomo na domu obiskali vse
starejše od sedemdeset let. Nabavili smo
priložnostno darilce, naši prostovoljci in
prostovoljke so pripravili pakete, ki vsebujejo piškote in vitaminski napitek, dodali pa
smo še zloženko »Oblike pomoči starejšim
krajanom«. V zloženki so zajete vse možne

pomoči, od toplih obrokov in
pomoči na domu prek prevozov
in prostočasnih aktivnosti do
možnosti materialnih pomoči.
Dodani so vsi kontaktni podatki.
V osmih občinah, v katerih delujemo – Mestna občina Novo mesto ter občine Dolenjske Toplice,
Mirna Peč, Straža, Šmarješke
Toplice, Šentjernej, Škocjan in
Žužemberk – bodo prostovoljke

in prostovoljci obiskali devet
tisoč starejših. Pozanimali se
bodo o njihovih potrebah in jim
podali informacije, če jih bodo
potrebovali.
To veliko humanitarno akcijo
omogočajo vse navedene občine
in krajevne organizacije RK s sredstvi, pridobljenimi s članarino.
Barbara Ozimek, sekretarka

V Gobji hiški tudi malice in kosila
V Žužemberku, na levem bregu Krke,
tik ob glavni cesti na mestu, kjer se
nepregledno zoži, stoji Gobja hiška.
Picerija, do nedavnega znana po odličnih picah iz krušne peči in okusnih
burgerjih, je aprila po temeljiti prenovi kuhinje svojo ponudbo razširila in
sedaj nudi tudi malice in kosila.
Čudoviti ambient, teraso s pogledom
na Krko, nadgradi ekipa. Zagnana šefa
Iztok in Črt neutrudno pečeta pice in
skrbita, da je vse, kot mora biti, v kuhinji ustvarjata Miha in Rok, prijazna
Ambrož in Meti neumorno tekata po
hiši in skrbita, da gostom dostavita
naročeno in da nihče od njih ne odide
žejen ali lačen, Svit kot multipraktik
pa nudi pomoč, kjer je potrebna.
Dnevni meni (malice, kosila) in ponudba s cenikom sta objavljena na
https://www.facebook.com/pizzeriagobjahiska/. Picerija nudi tudi dostavo na dom. Za vas pa pripravljajo tudi
spletno stran.
Ekipa Gobje hiške vas vljudno vabi, da
jo obiščete.
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Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije
Pod okriljem Društva Liga proti epilepsiji Slovenije deluje
za območje Dolenjske in Bele krajine v Novem mestu skupina za samopomoč ljudi z epilepsijo in njihovih svojcev.
Vabimo vse, ki se srečujete z epilepsijo, da se nam pridružite, saj si v skupini izmenjujemo izkušnje in dajemo
podporo.
Srečujemo se vsak prvi torek v mesecu od 17h do 19h v
prostorih Krajevne skupnosti Drska (Ulica Slavka Gruma
9, Novo mesto – nad trgovino Tuš) ali preko aplikacije
Zoom.
Več informacij dobite na društvu:

Vodja skupine Dolenjske in Bele krajine: 064 250 240

Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije

Spletna stran: www.epilepsija.org

Poljanska cesta 14, 1000 Ljubljana

E-pošta: epilepsija@epilepsija.org

EPITEL: 01 432 93 93

Facebook: Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije

Obletnica valete
Desetletje se je obrnilo, kot bi minil
mesec dni. Prišla je pošta, dragi sošolec vabljen si na 50. obletnico valete.
Žal se nekateri niso mogli udeležiti
druženja, nekateri pa niso bili več na
istih naslovih in seveda zaman pričakovali vabilo. Generacija 1957 in nekateri 1958, ki smo obiskovali osnovno
šolo v Žužemberku, smo se 11.6.2022
ob 15. uri zbrali v gostišču Rojc na
Laščah.
Organizatorja letošnjega srečanja,
sošolka (Kresetova) Zupančičeva in
sošolec Gnidovec sta bila zaslužna za
letošnje srečanje.
Gnidovec je vse navzoče v krajšem
nagovoru pozdravil, se malo vrnil v

našo mladost, ter nam zaželel
prijetno druženje. Po zdravljici
je beseda lažje stekla, malo
smo se pobliže spoznali, osvežili
spomin kdo je kdo, potem pa je
potekalo vse lažje.
Gostišče Rojc je poskrbelo, da
na mizi ni manjkalo hrane in pijače, mi pa za prijetno druženje.
Seveda, kot se ob takih priložnostih spodobi, smo na srečanje povabili tudi našo učiteljico Heleno
Glavič. Za protokol sprejema
in rožice sta poskrbela Minka
in sošolec Gnidovec. Sledilo je
spoznavanje in predstavitev
vsakega posameznika, kar pa
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naši učiteljici ni delalo težav,
nas je še vse poznala. Klepet ob
kapljici in živžav se je zavlekel do
večera. Obogateni z nekaterimi
spomini iz preteklosti in sedanjosti, smo se počasi poslovili z
željo, da naslednje srečanje, ne
bi bilo po desetih letih ampak
prej. Kdaj pa je prepuščeno našima organizatorjema Minki in sošolcu Gnidovcu. Samo slovo pa
je Minka kot vedno podkrepila z
darilcem, ki ga je vsakdo dobil v
spomin na srečanje.
Jozo Andrijanič

OBVESTILA

KUPIM GOZD

 gozd.natura@gmail.com
 051 618 379

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

FOTO
&
VIDEO STORITVE
PRODAJA:
fotoalbumi
okvirji
baterije ...
FOTOKOPIRANJE
www.fotomaver.si
info@fotomaver.si
facebook/fotomaver.si
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IZDELAVA:
plakati
vizitke
vabila ...
UOKVIRJANJE SLIK,
GUBELINOV

051/233-669
07/30-88-322
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Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.
T. Pavček

Skrb, delo in trpljenje
tvoje je bilo življenje.
Bolečine si prestala,
zdaj boš v grobu mirno spala,
a v srcih naših boš ostala.

Zahvala

Zahvala

Ob boleči izgubi drage mame, babice in prababice

V 92. letu starosti se je od nas poslovila

Cvetke Gričar

Angela Vidmar

iz Žužemberka

s Trških njiv 12, Žužemberk

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in Turističnemu društvu Žužemberk za izrečeno sožalje,
darovane sveče, cvetje in svete maše. Hvala župniku Janezu
Zaletelu za lep sprejem in molitve, pevkam cerkvenega zbora za zapete pesmi. Hvala župniku Francu Vidmarju za lep
poslovilni obred in lepe besede slovesa. Hvala pogrebni službi
Novak z Rebri za organizacijo in sočutno vodenje pogreba,
pevcem Prijatelji iz Šentvida pri Stični in citrarki. Hvala gospe
Silvi Mohorčič in Vladu Kostevcu za tople besede slovesa.
Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na
zadnji poti in jo ohranjate v lepem spominu.
Vsi njeni

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in svete maše. Najlepša hvala župniku Francu Vidmarju
za obiskovanje mame in lepe besede slovesa ter pogrebni
službi Novak za lepo opravljeno pogrebno slovesnost.
Zahvaljujemo se njeni osebni zdravnici dr. Smrzlić, patronažni službi Žužemberk in drugim za vso skrb ter lajšanje
bolečin. Hvala vsem, ki ste jo v mislih in dejanjih pospremili
na njeni zadnji poti.
Vsi njeni

Draga naša babica in mati!
Odkar med nami te več ni,
so naša srca polna bolečine,
še Krka bolj otožno zdaj šumi
in vsak nov dan rojeva nam spomine.

Uredništvo se opravičuje družini Cvetke Gričar za kasnejšo
objavo v Suhokranjskih poteh.

Marija Novak s.p.
Marija
Reber 2aNovak s.p.
Reber
2a
8360 Žužemberk
8360
Žužemberk
Tel: 07/
38 88 100
Tel:
07/
38 876
88 100
GSM: 031/
276
GSM: 031/ 876 276

Zahvala
Letošnjega 8. februarja se je v 85. letu starosti v večnost
preselila naša draga mama in babica

Kristina Koželj.

Nudimo Vam kompletne storitve na
Nudimo
Vamin
kompletne
enem mestu
smo Vamstoritve
na voljona
24
enem
mestu
in namen
smo Vam
na voljo vso
24
ur na dan.
Naš
je prevzeti
ur
nain
dan.
Naš namen
je prevzeti
vso
skrb
odgovornost
v najtežjih
treskrb
in odgovornost
v najtežjih
trenutkih,
ob izgubi vaših
najdražjih.
nutkih, ob izgubi vaših najdražjih.
KONCESIONAR
KONCESIONAR
V OBČINI
ŽUŽEMBERK
V OBČINI ŽUŽEMBERK

Zahvaljujemo se dr. Žagarjevi, patronažni sestri Andreji,
kolektivu podjetja Akrapovič, pevcem Prijatelji iz Šentvida,
citrarki Evi, župniku Urošu Švarcu, pogrebnemu zavodu
Novak ter vsem, ki ste darovali cvetje in sveče in se udeležili
pogrebne slovesnosti v Šmihelu. Hvala tudi za vsa izrečena
sožalja in besede tolažbe.
Vsi njeni
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NLB Mobilna poslovalnica Bank&Go –
urnik obiskov junija v Žužemberku
Z mobilno poslovalnico na kolesih pridemo tja, kjer ste vi. Posebej prilagojeno vozilo namreč omogoča izvajanje bančnih storitev na terenu.
Urnik in vse aktualne informacije o mobilni poslovalnici so vam
vedno na voljo na https://www.nlb.si/bankgo.
Kaj vam omogoča mobilna poslovalnica?
Če želite urediti finančni opravek ali potrebujete finančni nasvet,
morda pomoč pri uporabi spletne in mobilne banke ter drugih načinih poslovanja, ki so vam na voljo 24/7, vam je na voljo
naš bančni strokovnjak. Za gotovinsko poslovanje pa je na voljo bankomat.  
V mobilni poslovalnici lahko:
• odprete bančni račun in sklenete bančni paket,
• naročite plačilno kartico (Mastercard, Viso, Karanto),
• oddate vlogo za kredit (če vlogo za kredit oddate prek videoklica, lahko nato v mobilni poslovalnici podpišete pogodbo),
• sklenete varčevanje ali depozit in se posvetujete tudi o drugih vrstah naložb,
• dobite nasvet o življenjskih in premoženjskih zavarovanjih,
• opravite brezgotovinsko plačilo z računa na račun,
• na bankomatu dvignete ali položite gotovino in plačate položnice. Ne pozabite, da za uporabo bankomata potrebujete
bančno kartico (osebnega računa) in številko (PIN).

Kdaj in kje bo v vašem kraju?
V torek, 14. in 28. junija, od 13.50 do 14.50.
Pri vodnjaku, pri gradu, Grajski trg 33.

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
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Poznate svoj kraj?
OBČINA ŽUŽEMBERK

Na fotografija v 85. št. Suhokranjskih poti je cerkev
Svete Marjete, ki leži ob rimski cesti. Prejeli smo 13 odgovorov izmed katerih smo izžrebali dva: Ivanka Škrbe,
Baragova 25, 8360 Žužemberk ter Ludvik Kocjančič,
Nad Miklavžem 3, 8360 Žužemberk. Iskrene čestitke
nagrajencema.

Morda veste, katera vas je na fotografiji? Če poznate
odgovor nam ga posredujte najkasneje do 5. 8. 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

Naslov
Sestavila:
Magda Kastelic Hočevar

Fosfor

Koncertna
dvorana

Kar je
lažno

Varianta

Otilija brez
O in JA

Tlak brez
apna in
peska

Telička
brez T

Železo
Domačija
ob Kolpi

Fluor

Am. Igralec

Drugi vokal

Las brez
vokala

Prvi vokal

Mesto v
Belgiji
Noj z
napako
Visoka
šola

Mestni
odbor

Tkanje
brez A
Vodik

Jaz in ti

Am.
režiser in
scen.

Vodna
žival

Kazalni
zaimek
Umet.
smer

Liter
Pretep

Pregovor
Likovna
oprema
odra
Žveplo

Travniška
roža

Stalna
družba v
lokalu
J=L

Otok v
Novih
Hebridih

Renij
Plevel med
žitom
Jugosl.
armada

Padanje
tekoče
vode

Republika
Slovenija

Drugi vokal
Slov.
pisatelj

Amper

Amer.
Psihoanalitik

Zevsova
ljubica

Stara LJ
6. 14. 10.
22. črka
Otroški
pevski zbor

Kisik
Enka

Raj

19. črka

Prva grška
črka
Kofi

Prostor
za orgle v
cerkvi

Žveplo
Vrsta
peciva

Velelna
oblika
glagola
pojesti

Zlato
7. črka

Tovarniški
znak
izdelka

Polmer
Prvi vokal

Ime
zlatarne

Moško ime
Reka v
Nemčiji

8360 Žužemberk, s pripisom »Nagradna križanka« ali
na elektronski naslov: NagradneIgre.SP@gmail.com z
naslovom »Nagradna križanka«.

Na uredništvo smo prejeli 26 rešitev križanke, izmed
katerih smo izžrebali 3 nagrajence: Novak Jože, Ratje
30, 8362 Hinje; Ivan Doles, Žvirče 30, 8362 Hinje ter
Kim Razpotnik, Kresnice 1 a, 1281 Kresnice. Iskrene
čestitke vsem.
Rešitve križanke iz 86. številke pošljite najkasneje do
5.08.2022 na naslov: Suhokranjske poti, Grajski trg 33,

S sodelovanjem v nagradni križanki in v drugih nagradnih rubrikah
sodelujoči soglaša, da so njegovi osebni podatki v primeru prejema
nagrade javno objavljeni in se zbirajo izključno za potrebe nagradnih
rubrik, za katere so bili posredovani v skladu z zakonodajo (GDPR).
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