
Pepej Krop    20

Pa je kar precej počitnic: 

• dolge poletne počitnice,

• božične počitnice,

• zimske ali polletne ali
semestralne  počitnice
in 

• velikonočne počitnice. 

Če se počitnice iz katerega
koli razloga še podaljšajo,
pa je veselje šolarjev se‐
veda še večje. Nekoč v
svojem šolarskem obdobju
sem to doživel, vzrok za podaljšanje pa je
bil vse drugo kot razveseljiv. V zgodnjih se‐
demdese$h le$h 20. stoletja se je namreč
pripe$lo naslednje: Po sedmini za nekega
Pliberčana se je nekaj dni navrh pojavila
zelo nalezljiva bolezen, imenovana $fus.
Tudi gospod župnik je zbolel in je moral v
bolnišnico.

V Pliberku in okolici sta bila razburjenje in
strah pred boleznijo seveda zelo velika.
Okrajno glavarstvo je izreklo karanteno za
prizadeto območje. To je pomenilo, da so
veljali zelo strogi higienski predpisi in tudi
šole so ostale za določen čas še naprej
zaprte. Bil je namreč ravno čas zimskih
počitnic. Otroci smo kar juckali, ko smo po
radijskih valovih slišali to razveseljivo no‐
vico. Naš pros$ čas se je podaljšal za deset

dni, v katerih smo uživali zimsko veselje.
Tedaj seveda še nismo vedeli za daljno‐
sežnost te bolezni, ki bi se lahko hitro
spremenila v pravo epidemijo. Hvala bogu
je ostalo število okuženih nizko, javno
življenje in nekatera podjetja pa so iz‐
jemno stanje močno ču$li. Neko me‐
sarsko podjetje je moralo uniči$ vso meso
in mesne izdelke. Kakšna škoda! 

Tudi šolarji smo se naveličali posebnih raz‐
mer, saj smo pogrešali sošolce in čedalje
bolj se nas je prijemal dolgčas. Ko se je bo‐
lezen polegla in so se šolska vrata spet
odprla, smo jih z veseljem zaloputnili za
seboj na po$ v šolske prostore. Še dolgo
so se širile govorice o tem izjemnem do‐
godku, ki se do danes na srečo ni več po‐
novil.

Spomini na podaljšane počitnice
Počitnice! To besedo ljubijo učenci 
in učenke po vsem svetu. 




