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Svetniki so se seznanili s poslovnim poroči-
lom Komunale Novo mesto, ki ga je predsta-
vil direktor Komunale Novo mesto Gregor Kle-
menčič. Zaradi vodnih izgub na vodovodnem 
omrežju v Občini Žužemberk v zadnjih letih 
so se med svetniki močno kresala mnenja, 
enotni pa so bili v tem, da naj bi bila cena 
vode v vseh občinah, ki jih pokriva novome-
ška komunala, enaka. Vzrok velikih izgub je, 
po besedah Klemenčiča, dosedanje vodovodno 
omrežje v izrednem slabem stanju, veliko vode 
pa se porabi tudi pri spiranju novega omrež-
ja, kar gre na breme občanov. Svetniki so bili 
tudi seznanjeni z nenavadno visoko izgubo 
vode (krajo vode)na delu omrežja pri Vinko-
vem Vrhu, ki je poniknila neznano kam. Ob-
čina Žužemberk med osmimi občinami, ki jih 
pokriva Komunala, plačuje največ subvencij, 
zadnja štiri leta pa ni dvignila cen vode. Sve-
tnik Dušan Papež se ni strinjal z dvigom cen, 
saj bi po njegovem mnenju Komunala poiska-
ti notranje rezerve in drugo rešitev, saj občani 
že sedaj plačujejo najvišjo ceno v primerjavi z 
drugimi. Svetniki so na koncu potrdili nove 
cene, ki bodo v povprečju na položnici višje šti-
ri do osem evrov. Članice in člani občinskega 
sveta so obravnavali in sprejeli zaključni račun 
proračuna za leto 2018 in potrdili predlog po-
slovnega plana za leto 2019. V nadaljevanju ob-
činske seje so sprejeli sklepe o sistematizaciji 
delovnih mest v vrtcu Prevole in vrtcu Sonček 
pri OŠ Žužemberk, dodatnih zaposlitev v obeh 
šolah, odprtju začasnega 13. oddelka in zaposli-
tev v vrtcu Sonček ter sprejeli sklep o določitvi 
novih ekonomskih cen predšolske vzgoje na 
območju občine. V vrtcu v Žužemberku ostajajo 
cene enake, na Prevolah pa se cene povečajo za 
10% , kar je še vedno nižje kot v Žužemberku.  
 Občinski svet se je seznanil in potrdil pravilnik 

Zaradi nezdružljivosti funkcije zaposlenega 
v občinski upravi in člana občinskega sveta 
Vlada Kostevca je občinski svet imenoval novo 
članico občinskega sveta Ido Kastelic iz Šmihe-
la z Razvojne liste Suha krajina-Franc Škufca. 
Poročilo o delu skupne občinske uprave -Med-
občinskega inšpektorata in redarstva občin 
Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk je 
podal Marjan Menger. Namen inšpektorata je 
predvsem ozaveščanje občanov, se pogovori-
ti z njimi in delovati preventivno. Tudi župan 
Papež se je strinjal, da se poda čim manj glob 
in izda več opozoril. Svetniki so brez razprave 
potrdili tudi novo ime vrtca. Novi vrtec s svo-
jimi enotami se bo imenoval Osnovna šola Žu-
žemberk -Vrtec Sonček, s sedežem na Jurčičevi 
ulici 41. Predvsem za nemoten potek in delo na 
investicijah je sprejem proračuna za 2 leti zelo 

3. seja Občinskega sveta 

Potrdili proračuna za letošnje in 
prihodnje leto
Žužemberški občinski svetniki in svetnice so se 7. marca sestali na 3. redni seji Občinskega 
sveta Občine Žužemberk, ki je v večji meri minila v razumnem dialogu in sprejetju dvo-
letnega proračuna.

Svetnik Dušan Papež iz Hinj ima največ prikazanih 
nočitev v občini Žužemberk.

Zakonca Sergej in Ksenja Andreev

dragocen. V njem so upoštevali večino predlo-
gov in pobud, ki so jih svetniki predlagali. Med 
največjimi investicijami v letošnjem letu je žu-
pan izpostavil gradnjo suhokranjskega vodo-
voda in novega vrtca. V proračun so umestili 
tudi nakup potrebnih vozil za osnovni šoli,ki 
bodo kupljena na lizing, in ureditev ceste v 
obrtni coni Hinje. Na predlog predsednika Od-
bora za družbene dejavnosti Roka Zupančiča, 
predsednice Odbora za gospodarstvo, kmetij-
stvo, turizem, proračun, davčno politiko in fi-
nance Stanke Blatnik in predsednika Odbora 
za okolje in prostor, komunalo in promet Ra-
faela Vidmarja so svetniki in svetnice sogla-
sno potrdili predloga proračuna za letošnje in 
tudi prihodnje leto. 

V skladu z novo zakonodajo so svetniki in 
svetnice v prvi obravnavi potrdili tudi odlok 
o turistični in promocijski taksi. Le-ta se bo 
z 1,15 evra na nočitev povečala na 1,5 evra. 
Župan Jože Papež je poudaril pomen pobrane 
takse za proračun in pohvalil gostilno Krnc v 
lasti Dušana Papeža v Hinjah, ki ima največ 
prikazanih nočitev v občini Žužemberk. S tega 
naslova se je v proračun občine zbralo preko 
2700 evrov. V razpravo so se vključili številni 
svetniki, ki so se strinjali z večjim nadzorom 
nočitev in s poštenim prikazovanjem turistič-
ne takse. Svetniki so potrdili tudi nov potek 
meje z Občino Ivančna Gorica, in sicer zgolj na 
eni parceli, ki spada v k.o. Valična vas. Ker je 

CSD Dolenjska in Bela krajina prekinil pogodbo 
izvajanja pomoči na domu, je občina sklenila 
pogodbo z novim izvajalcem in na razpisu iz-
brala Zavod za pomoč in nego na domu Jutro 
iz Kočevja. Občinski svet je potrdil tudi nove 
cene pomoči na domu, ki so stopile v veljavo 
od meseca aprila. Na koncu seje je župan Jože 
Papež predstavil aktivnosti na področju inve-
sticij, predvsem na projektu Suhokranjskega 
vodovoda, vrtca v Žužemberku in pridobiva-
nju dovoljenja za dodatna parkirišča, ceste 
Srednji Lipovec- Podlipa in nadaljevanju ceste 
skozi Dvor ter pločnikov v Dolgi vasi. Svetni-
ke je seznanil tudi s postavitvijo bankomata 
in ureditvijo dokumentacije za zasilni izhod 
iz kulturne dvorane na Dvoru, pridobivanjem 
dokumentacije gasilskega poligona na Kleku, 
trgovskega centra v Žužemberku ter novega 
projekta Ministrstva za kulturo-železolivar-
skega kompleksa na Dvoru. 

Svetnik Dušan Papež je v točki pobude dal 
predlog za ureditev javne razsvetljave po va-
seh v celotni občini s tem, da ne bi obremenili 
proračuna. Župan je prisotne seznanil, da je za 
podžupana imenoval svetnika Roka Zupanči-
ča iz Stavče vasi (Lista mladih Suhe krajine). 
Menil je, da bo zaradi svoje mladosti in poli-
tične neobremenjenosti lahko opravljal nalo-
ge, ki mu jih bo v prihodnje tudi zaupal. Na 
koncu seje sta Sergej in Ksenja Andreev iz Sel 
pri Ajdovcu predstavila svoje načrte in razvoj 
bodočega turističnega kompleksa Gozd (bivša 
Turistična kmetija Vesela vas), na katerem 
bodo zgradili sedemnajst prestižnih turistič-
nih bungalovov. 

n Slavko Mirtič, Foto: Slavko Mirtič

4. seja Občinskega sveta občine Žužemberk

Seja v znamenju komunalnih 
storitev in predšolske vzgoje 
V četrtek, 23. maja, se je v sejni sobi odvijala 4. redna seja Občinskega sveta občine Žužemberk, ki je 
imela kar 26 točk vsebinsko zanimivega dnevnega reda.

o sofinanciranju športnih programov, sprejel 
program javne gasilske službe in program za 
kulturo v letu 2019. Med »kadrovskimi« zade-
vami so člani sveta potrdili Matejo Novak za 
predstavnico Občine v Svet zavoda Zdravstve-
nega doma Novo mesto in potrdili Franca Štra-
vsa za novega člana v svetu zavoda Osnovne 
šole Žužemberk. 

Še preden so svetniki in svetnice potrdili 
sklepe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin, o 
ukinitvi javnega dobra lokalnega pomena ter 
ustanovitvi stavbne pravice, so potrdili tudi 
nove prejemnike občinskih priznanj. Kandida-
tov za priznanja, ki so se v letu 2018 izkazali s 
svojim delom in prispevali k prepoznavnosti, 
družbenemu, gospodarskemu in splošnemu 
razvoju, podeljujejo pa se v letu 2019 , je bilo 

letos manj. Na predlog predsednice komisije 
za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja 
in priznanja Stanke Blatnik so svetniki brez 
obrazložitve za nagrajence, so po krajši proce-
duralni razpravi o samem glasovanju, potrdili 
predloge komisije. Naziv častne občanke bodo 
na slavnostni seji ob občinskem prazniku po-
delili Nežki Primc z Dvora, zlati grb občine bo-
sta prejela Stanko in Stanka Novinc iz Prapreč, 
srebrni grb Silvestra Papež iz Šmihela in bro-
nasti grb Anton Urbančič iz Srednjega Lipov-
ca. Priznanje občine bodo prejeli mag. Alenka 
Kuševič z ministrstva za kulturo, mešani pev-
ski zbor Dvor ob Krki in ravnatelj OŠ Prevole 
Draženko Šolaja. Zahvala občine bo podeljena 
Albinu Ljubu Jarcu iz Žužemberka.

n Slavko Mirtič 

Drage občanke, cenjeni občani,
iskreno vam čestitam ob občinskem prazniku. Z željo, da bi 
tudi v prihodnje skupaj ustvarjali sodobno in odprto občino, 
se Vam zahvaljujem za prizadevnost in sodelovanje.

Vsem tistim, ki boste prejeli priznanja, prisrčno čestitam 
in se vam zahvaljujem za vaš trud in prizadevno delo, s kate-

rim bogatite in zaznamujete našo lokalno skupnost. Iskrene 
čestitke ob našem prazniku izrekam vsem in vsakemu pose-
bej z željo, da se srečamo na prazničnih prireditvah v okviru 
občinskega praznika in Trških dni.

n Župan Jože Papež,  občinska uprava in občinski svetniki
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Nova kamnita zložba se bo ob regionalni cesti 
Dvor- Soteska izvedla zaradi utrditve brežine, 
kapelice in stranske ceste, ob izkopu za vodo-
vod pa so delno tudi predpriprava za  pohodne 
in povozne kolesarske površine v prihodno-
sti. Vrednost del je cca 50.000€+ddv. Izvedeno 
mora biti skladno z roki za izvedbo Suhokranj-
skega vodovoda.

V pripravi je razpis za izbiro izvajalca za rekon-
strukcijo ceste skozi Dvor II. faza (Dvor center 
- do konca Dvora mimo gostilne Štupar)

Ob novem vrtcu v Žužemberku je bila podana 
vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za 

n Beno Červenka
Občina Žužemberk

Koordinator za komunalo, 
promet in okolje 

tel. 07 3885 191 
mob. 031 777 880

Foto: S. Mirtič

Sprejet Odlok o turistični in promocijski 
taksi v Občini Žužemberk
Na podlagi Zakona o spodbujanju turizma je na 4. seji občinski svet 
sprejel Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Žužemberk.

n Vlado Kostevc
Svetovalec za družbene 

dejavnosti
Foto: S. Mirtič

K.P.
K.D.

Investicije v delu
Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za cestno in komunalno infra-
strukturo za območje nekdanjega kamnoloma Klek.

dodatna parkirišča, ki so prepotrebna. Izve-
dla naj bi se betonska galerija, ki bo pohodna 
po strehi in ustrezno ograjena. S tem pridobi-
mo na zunanjih igralnih površinah, pod le-
-temi pa parkirna mesta. (priložena je grad-
bena situacija) 

Izvedli smo oporni zid in razširili nepregleden 
ovinek na Vrhovem. Zahvaljujemo se lastnici 
zemljišča go. Anici Špelko za brezplačni od-
stop zemljišča.

V fazi dogovora smo z lastniki zemljišč za 
ureditev ceste in infrastrukture v Dolgi vasi. 
Zaradi potrebe po povečanju varnosti pešcev 
/ šolarjev smo popravili projekte ter dodali 
pločnik, kar je stanje po posegih na tuja ze-
mljišča povečalo.

Skupna turistična in promocijska taksa za 
odraslo osebo po novem znaša 1,50 EUR na 
nočitev, od tega je turistična taksa za odra-
sle na nočitev 1,20 EUR, promocijska taksa pa 
0,30 EUR.

Polovično takso v višini 0,75 EUR na noči-
tev plačujejo: osebe, ki prenočujejo v kampih, 
osebe, ki prenočujejo v planinskih domovih, 
planinskih kočah in podobnih nastanitvenih 
obratih (npr. ribiški, …), osebe, ki prenočujejo 
v zidanicah, osebe, ki so člani turističnih dru-
štev v okviru TZS s potrjeno člansko izkaznico 
za tekoče leto.

kona, ki ureja humanitarne organizacije, ose-
be, ki so vključene v brezplačne delovne akcije 
za izvajanje določenih programov na območju 
občine, osebe, ki so člani slovenskih državnih 
reprezentanc, udeleženci državnih tekmovanj, 
osebe, ki prenočujejo v avtodomih na počiva-
liščih za avtodome. 

Turistično in promocijsko takso se plačuje 
na podračun Občine Žužemberk. 

Ker je turistična in promocijska taksa ena 
izmed najnižjih v Sloveniji in je kar nekaj opro-
stitev, želi Občina Žužemberk spodbujati sobo-
dajalstvo in tako tudi na ta način prispevati k 
boljši turistični ponudbi v občini.

Več o sobodajalstvu najdete na:
https://www.ajpes.si/Registracija/Vpis_soboda-

jalca/Splosno
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Dav-

ki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Doho-
dek_iz_dejavnosti/Opis/Brosura_za_sobodajalce_-_
fizicne_osebe.doc

Oproščeni plačila takse pa so: otroci do 7 
leta, udeleženci programov in njihovih vodij 
oziroma mentorjev, ki jih izvajajo društva, ki 
delujejo v javnem interesu na področju kultu-
re, športa, sociale za programe, ki jih izvajajo 
na nepridobitni podlagi v obdobju od 1. okto-
bra do vključno 31. maja (v ostalem obdobju 
se taksa plača), udeleženci mednarodnih pro-
gramov in njihovih vodij oziroma mentorjev, 
katerih izvedbo sofinancira občina (štejejo se 
tisti programi, na katerih sodelujejo udeležen-
ci najmanj iz 3 tujih držav), udeleženci med-
narodnih in medobčinskih prireditev, ki so 
pomembne za turistično promocijo občine in 
katerih nočitev plača občina, osebe, ki priha-
jajo v občino v okviru evropskih programov/
projektov/operacij za vseživljenjsko učenje, 
prostovoljstvo, aktivno državljanstvo in med-
narodno mobilnost, udeleženci in mentorji 
humanitarnih programov in storitev, ki jih 
za doseganje plemenitih človekoljubnih ciljev, 
po načelih nepridobitnosti in prostovoljnosti v 
javnem interesu, organizirajo in izvajajo dru-
štva in druge humanitarne organizacije kot 
humanitarno dejavnost skladno z določili za-OBVESTILO

Zaradi zaznambe večkratne nekontrolirane porabe vode iz nove-
ga vodovodnega sistema opozarjamo, da je nepooblaščeno točenje 
vode iz sistema kaznivo. V primeru nadaljevanja porabe bomo po-
dali kazensko ovadbo zoper neznanega storilca ter s pomočjo pri-
stojnih organov odkrili povzročitelja ter uvedli ustrezne postopke.

OBVESTILO
Zaradi velikega povečanja nepravilno ločenih od-
loženih odpadkov na ekoloških otokih se bo izvajal 
poostren nadzor nad odloženimi vsebinami. V pri-
meru ugotovitve kršitve se bo povzročitelja kazno-
valo s predpisano globo.

Otvoritev obnovljene trdnjave Golubac
Pobratena Občina Golubac iz Republike Srbije 
je konec marca letošnjega leta odprla lepo ob-
novljeno trdnjavo Golubac, ki varuje plovno pot 
na reki Donavi v Džerdapski kanjon. 

Delegacija Občine Žužemberk z županom 
Jožetom Papežem, članoma občinskega sveta 
Rafaelom Vidmarjem in Francem Štravsom ter 
Vladom Kostevcem je bila  lepo in prijateljsko 
sprejeta. Vsi so bili nad restavratorskimi deli 
na mogočni  trdnjavi navdušeni, ogledali pa 
so si tudi stolp, tako imenovano 'Šešir kulo', na 
katero je le izjemoma dovoljen dostop. 

Restavratorska dela v višini 8,5 milijona 
evrov je financirala Evropska unija iz predpri-
stopne aktivnosti z Republiko Srbijo. 

Mogočno trdnjavo in objekte pred njo si je 
vredno ogledati.

n Vlado Kostevc
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Blaž Hrovat 
Moje ime je Blaž Hrovat. Živim na 
Dvoru. Končal sem Srednjo zdra-
vstveno šolo Novo mesto in se v is-
tem kraju zaposlil v splošni bolni-
šnici. Na nefro-diabetološkem od-
delku delam že osmo leto. V prostem 
času igram nogomet; letos sem pre-
vzel vodenje Športnega društva Dvor. 
Sem tudi član Gasilskega društva 
Dvor, kjer se udejstvujem, kolikor 
mi dopušča čas.

Vesel sem, da smo kar trije člani 
Liste mladih Suhe krajine dobili podporo vas, občanov in s tem prilo-
žnost narediti kaj dobrega za svojo občino. Tudi sam se bom zavzemal 
za tiste projekte, ki bodo v dobro vseh prebivalcev Suhe krajine. Čeprav 
je voda pomembna za življenje, je za kvalitetno preživljanje prostega 
časa in za zdravo življenje pomembno tudi še kaj drugega. Po mojem 
mnenju potrebuje naša občina zunanji športni kompleks, ki ne bo na-
menjen zgolj igranju nogometa in odbojke, ampak bo nudil možnost 
za razvoj tudi drugih športnih panog.

Kompleks Auerspergove železarne na Dvoru je projekt, ki ga v celoti 
podpiram, vendar želim, da se v sklopu projekta Traiberk uredi kole-
sarska steza v smislu spoznavno-rekreativne poti od Dvora do Žužem-
berka. Pozneje bi se nadaljevala v druge kraje naše občine.

Če upoštevamo pregovor, da na mladih svet stoji, je potrebno mlade 
motivirati, da bodo ostali v Občini Žužemberk ali se vanjo priselili. V 
mislih imam ugodnosti za mlade družine, bodisi pri gradnji, bodisi pri 
reševanju stanovanjskega vprašanja. Zahvaljujem se vam za zaupanje 
z obljubo, da bo moje delovanje v dobrobit občanov.

Bojan Vidmar 
Sem Bojan Vidmar. Mladostna leta 
sem preživel v Sadinji vasi, v Žu-
žemberku pa sem si z ženo ustvaril 
družino. V Novem mestu sem končal 
srednjo tehniško šolo in pridobil po-
klic strojnega tehnika. Moja prva za-
poslitev je bila v tedanji tovarni IMV 
Novo mesto, nato sem vrsto let delal 
v Iskri , sedaj delam kot komercialist 
v podjetju, ki se ukvarja s hidravli-
ko. Sem poročen in oče treh sinov. 

Leta 2011 sem se včlanil v stranko 
SDS, nekaj let kasneje sem se pridružil ekipi in bil na listi. V občinskem 
odboru stranke SDS sem nastopil funkcijo predsednika februarja 2018 

predvsem z željo, da bi sodeloval pri razvoju naše občine. Na volitvah za 
občinski svet smo nastopili z listo dobrih kandidatov in tudi kandidatk, 
ki bi s svojim znanjem in z izkušnjami pripomogli k razvoju občine na 
vseh področjih. Izvoljena sva bila dva, tretji pa se nam je izmuznil za 
nekaj glasov. Delo v novem občinskem svetu jemljem kot veliko čast in 
obveznost. Delujem v različnih odborih in komisijah. Material za seje 
pregledam že natančno doma, potem sledi obravnava na komisijah in 
na koncu na svetu. Med zastavljenimi projekti bi izpostavil suhokranjski 
vodovod, ki naj bi bil projekt stoletja, tudi zaradi številnih prebivalcev, ki 
nimajo tekoče vode. Tu nam država pri dokončanju ne pomaga dovolj, 
tudi pri izgradnji vrtca je pomoč države premajhna, kar je seveda veliko 
breme občine. Drugače razprave in dialogi v občinskem svetu tečejo 
spravljivo. Pogovarjam se z vsemi političnimi skupinami v občinskem 
svetu in z županom, saj si vsi želimo prijazno, varno in uspešno občino, 
v kateri živimo. Zagovarjam načelo, da je vredno tisto, kar je dobro za 
ljudi, pa tudi od kraja, v katerem živim, hočem več, kot mi nudi danes, 
zato mu tudi sam želim dati čim več! Odlično sodelujem in se obračam 
tudi na poslanko DZ RS Anjo Bah Žibert, ki je odprla poslansko pisarno 
v Žužemberku. Kaj bi bilo nujno v Žužemberku postoriti? Za gradnjo 
doma starostnikov verjetno še ne bomo na vrsti, lahko pa bi organizirali 
dnevno varstvo za starejše, ki bi rešil tako stiske starejših, kot tudi 
domačih. Težko čakamo tudi na primerno dvorano, v kateri bi lahko 
bila marsikatera kulturna prireditev. 

Stanka Blatnik
Rodila sem se v delavsko-kmečki 
družini pri Štihovih na Hribu pri Hi-
njah. Sem poročena in mama dveh 
odraslih hčera ter babica mali Neži. 
Živim v Hinjah in sem ponosna Su-
hokranjka. Diplomirala sem na Fa-
kulteti za upravo v Ljubljani. 

Svojo službeno pot sem začela v 
Ljubljani, kjer sem v Emoni dela-
la dobra tri leta. Sledila je služba v 
Krajevni skupnosti Hinje, ki je bila 
takrat pravna oseba, lahko bi rekli, 

občina v malem. V tistem obdobju smo v naši krajevni skupnosti izpe-
ljali nekaj pomembnih projektov. Vsi krajani smo dobili možnost pri-
ključitve na telefonsko omrežje, v vseh vaseh je zasvetila javna razsve-
tljava, zgradili smo mrliško vežico v Hinjah in na Žvirčah, redno smo 
vzdrževali ceste, organizirali odvoz odpadkov in še bi lahko našteva-
la. Z ukinitvijo krajevnih skupnosti sem se zaposlila na Mestni občini 
Novo mesto, kjer sem še danes. V lokalni samoupravi delujem že 27 let. 

Ko so me iz stranke Nova Slovenija – krščanski demokrati povabi-
li, da kandidiram za občinsko svetnico v občini Žužemberk, sem takoj 
pomislila, kaj vse bi lahko še naredili za naše kraje. Glede na volilni 
rezultat so si občani očitno želeli sprememb. Tako imamo novega žu-

Novi člani občinskega sveta 
V rubriki nadaljujemo s predstavitvijo novih občinskih svetnikov, ki so prvič sedli v svetniške klopi. 
Svoje ideje in poglede sta v prejšnji številki predstavila Rok Zupančič in Nika Papež z Liste mladih 
Suhe krajine. Kako se nameravajo lotiti aktualnih problemov v občini, pa so spregovorili svetniki 
Bojan Vidmar, Blaž Hrovat in Stanka Blatnik. 

pana in precej drugačno sestavo občinskih svetnikov in svetnic. Z no-
vim zagonom nadaljujemo začeta dela naših predhodnikov in seveda 
že uresničujemo nove zastavljene cilje. Dela je v naši občini ogromno, 
vendar nam novih idej in energije ne manjka. 

Za nami so že štiri seje Občinskega sveta, na katerih je bilo sprejetih 
nekaj velikih odločitev. Rokave smo zavihali že prvi dan po volitvah in 
svoje naloge izpolnjujemo skrajno resno. 

Po izvolitvi za svetnico Občinskega sveta Občine Žužemberk mi je bilo 
zaupanih kar nekaj funkcij, in sicer:

 predsedstvo Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja 
in priznanja,

 predsedstvo Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, proračun, 
davčno politiko in finance,

 članstvo v Odboru za okolje in prostor, komunalo in promet,
 članstvo v Komisiji za razpolaganje z zemljišči,
 članstvo v Komisiji za vpis otrok v vrtec pri Osnovni šoli Prevole. 

Druga svetovna vojna je v naših krajih pustila ogromno opustošenje. 
Vasi so bile požgane in popolnoma izropane. Ljudje so morali začeti 
povsem na novo, praktično iz nič. S svojo delavnostjo in predanostjo 
suhokranjski zemlji jim je uspelo postaviti nove temelje. Sledil je trend 
odhajanja v mesta, lahko bi rekli s trebuhom za kruhom. Ker v bliži-
ni ni bilo nobene industrije, bile so slabe prometne povezave in zaradi 
nizkega finančnega statusa naših krajanov so bili mnogi prisiljeni za-
pustiti rodni dom. Na srečo je danes situacija že precej drugačna. Mla-
di ostajajo in gradijo nove hiše. Imamo polno zasedene vrtce in šole. 

Sanirati je potrebno ceste, saj se nas večina dnevno vozi na različne 
konce. Posebno skrb moramo nameniti starejšim občanom, na primer 
v obliki institucionalnega varstva starejših. Število starostnikov se na-
mreč povečuje, domovi za starejše so prepolni, delavno aktivni pa smo 
praktično odsotni cele dneve. 

Nujno je potrebno širiti industrijsko cono in tako domačinom omo-
gočiti zaposlitev v domačem kraju. Velik poudarek je potrebno nameniti 
aktivnostim, s katerimi bi širili prepoznavnost naših krajev na področju 
različnih vrst turizma. Toliko naravnih biserov, kot jih imamo v naših 
krajih in nasploh v celi občini, ne najdeš daleč naokrog. Neokrnjena 
narava, številne kraške jame, čudovite sprehajalne poti z razglednimi 
točkami, reka Krka, same po sebi vabijo turiste, da se pri nas ustavljajo 
in se k nam tudi radi vračajo. V občini pa nujno potrebujemo tudi večji 
trgovski center in banko, glede česar župan že opravlja resne pogovore.

Pri delu me vedno vodi želja delati dobro za svoj kraj in sovaščane. 
S krajem se povezujem na načine, da sem dejavna na različnih podro-
čjih. Sem članica Prostovoljnega gasilskega društva Hinje in podpred-
sednica Agrarne skupnosti Hinje. Ker si želim, da bi se domačini do-
bro počutili v svojem okolju in da bi bili naši kraji kar se da razviti in 
prepoznavni v širši javnosti, aktivno sodelujem pri organizaciji raznih 
dogodkov. Naj omenim nekaj odmevnih, kot so, tradicionalni pohod 
iz Žužemberka v Hinje, košnja na star način v Hinjah, gasilska vese-
lica z ognjemetom v Hinjah, prižig Božičnih lučk ob Miklavževanju v 
Hinjah in še nekaj drugih.

Glede na že omenjeno, je potrebno obnoviti ceste, širiti industrijske 
cone in s tem omogočiti nova delovna mesta ter aktivno promovirati 
nove turistične produkte. 

Prav tako menim, da bi morali več časa posvetiti prostovoljnemu 
delu, kot je pomoč starejšim in obolelim sovaščanom ter organizaciji 
delovnih akcij. S tem bi se družili, krepili medsebojne odnose in večjo 
pripadnost skupnosti ter domačemu kraju.

Mlade je potrebno spodbujati k vključevanju v društva, združenja in 
interesne skupine, ki zastopajo interese mladih v lokalnem okolju. Za-
gotoviti jim je potrebno možnosti za vključevanje v procese odločanja 
in jih nagovoriti k udeležbi v političnem, ekonomskem in družbenem 
življenju v lokalnem okolju. 

n Uredil: Slavko Mirtič, Foto: Slavko Mirtič, osebni arhiv

V maju je Občina Žužemberk v sodelovanju s 
podjetjem TOPOS d.o.o., Kočevarjeva ulica 1, 
8000 Novo mesto, ki je izdelovalec Sprememb 
in dopolnitev Odloka o občinskem prostor-
skem načrtu Občine Žužemberk (SD OPN), pri-
pravila Osnutek SD OPN v skladu s Pravilnikom 
o vsebini, obliki in načinu priprave občinske-
ga prostorskega načrta ter pogojih za določitev 
območij sanacij razpršene gradnje in območij 
za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 
99/07 in 61/17 – ZUreP-2). V postopku SD OPN 
je izdelovalec obravnaval več kot 150 pobud za 
spremembo namenske rabe zemljišč. Pobude 
so bile tudi terensko pregledane in strokovno 
preverjene v skladu Priročnikom za obravna-
vo pobud za spremembo namenske rabe ze-
mljišč, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in 

prostor v septembru 2017. Na podlagi zakona o 
kmetijskih zemljiščih je Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) nosilec 
urejanja prostora (NUP) za področje kmetijskih 
zemljišč v postopkih prostorskega načrtova-
nja. V skladu z zahtevami MKGP je pri pro-
storskem načrtovanju, ki posega na kmetijska 
zemljišča, potrebno pripraviti Elaborat pose-
gov na kmetijska zemljišča, kot je predpisan 
s Pravilnikom o vsebini elaborata posegov na 
kmetijska zemljišča (Uradni list RS, št. 83/16). 
Elaborat posegov na kmetijska zemljišča je v 
pripravi in bo izdelan do konca meseca maja. 
V začetku meseca junija bo osnutek SD OPN 
Žužemberk poslan ministrstvu za okolje in 
prostor (MOP), ki ga bo poslal NUP-om v izde-
lavo smernic, občini pa bo sporočilo, ali je za 

n mag. Samo Jakljič, 
višji svetovalec za okolje, 

prostor in urbanistično 
načrtovanje ter 

premoženjsko pravne 
zadeve, občinska uprava 

Občine Žužemberk
Foto: V. Kostevc 

Dejavnosti na področju okolja in prostora 
v Občini Žužemberk 

SD OPN potrebno izvesti celovito presojo vpli-
vov na okolje (CPVO). Po upoštevanju izdanih 
smernic NUP-ov bo Občina Žužemberk pripra-
vila dopolnjen osnutek občinskega prostorske-
ga načrta, s katerim bo javnost seznanjena z 
javno razgrnitvijo in javno obravnavo, ki sta 
predvideni še v letošnjem letu.
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Prevzem novega Vrtca Sonček pri OŠ Žužemberk 

 V prvem delu so po besedah predsednika Uroša Noseta pregledali se-
znam pripomb, ki so jih člani KS Hinje zbrali po svojih vaseh, pri svo-
jih sosedih. Večinoma je bilo govora o novem projektu suhokranjskega 
vodovoda, vzdrževanju cest in obcestnega dela, komunalnih otokov itd. 
Krajani so imeli tudi veliko zanimivih idej, kaj se da izboljšati in kako 
bi izboljšali kvaliteto in varnost življenja v teh krajih. Podali so tudi 
pripombe, ki sodijo v njihov vsakdan; zaključevanje projekta vodovod, 
sekundarne vode in priklop na porabnike, vzdrževanje cest, obcestni 
jaški in odvodnjavanje, urejanje obcestnega pasu v vaseh in izven njih 
(sadno drevje, zapuščene domačije), sanacija cest po zimski sezoni (lu-
knje, pesek), slaba infrastruktura ekoloških otokov po vaseh, nepokri-
tost z mobilnim signalom v vaseh Ratje, Prevole in Žvirče. Predlagali 
so tudi izboljšave: postavitev gasilskih omaric z osnovno opremo poleg 
hidrantov v vaseh, postavitev mreže defibrilatorjev v KS Hinje ter uspo-
sabljanje krajanov za uporabo le-teh, organiziranje javne službe, ki bi 
služila za osebni prevoz za pomoč starostnikom, razširitev nekaterih 
cest in postavitev dodatnih avtobusnih postaj. 

Po pravnomočnem uporabnem dovoljenju je izvajalec del GPI Tehnika 
d.o.o. 15. maja uradno predal objekt novega vrtca naročniku del-Obči-
ni Žužemberk. Na predaji so bili ob izvajalcu, nadzorniku, županu Jo-
žetu Papežu, podžupanu Roku Zupančiču zbrani tudi člani občinskega 
sveta, zaposleni v občinski upravi, vodstvo šole in vrtca ter novinarji. 
Prisoten pa je bil tudi novi direktor občinske uprave Tomaž Hrastar, ki 
bo funkcijo prevzel 1. julija.

Župan Jože Papež je ključe prevzel od predstavnika izvajalcev Karla 
Povšeta in jih nato izročil ravnateljici Osnovne šole Žužemberk Miri 
Kovač, ki bo tako prevzela novi vrtec v upravljanje. 

Ime novega vrtca je Sonček in sonce bo zasijalo najmlajšim občanom 
in vsem bodočim generacijam. 

n Vlado Kostevc
Foto: Vlado Kostevc

Zagnano v nove projekte
V Krajevni skupnosti Hinje je zavel nov, precej zagnan veter, saj so člani novega sveta že kmalu po 
novem letu pričeli z delom. Tako so se 7. februarja sestali na svoji drugi redni delovni seji KS.

V drugem delu so govorili o novi gozdni učni poti, ki jo je v diplom-
ski nalogi obdelal krajan Janez Boben, projektu zaščite vodnih virov v 
KS Hinje in kolesarski poti okoli naših krajev. 

n Slavko Mirtič

Mesto Pregrada na Hrvaškem na Belo nedeljo slavi svoj občinski pra-
znik in letošnjega praznovanja, ki je povezano tudi s srečanjem zgo-
dovinskih postrojev oziroma skupin mestnih gard, se je udeležila tudi 
delegacija Občine Žužemberk s podžupanom Rokom Zupančičem ter 
Romanom Krenom iz občinske uprave. 

Že dobro desetletje se prireditve Velikonočna Kostelska pištola, pri-
reditev se ohranja že od leta 1523, udeležuje Viteški red Jurija in Volka 
Engelberta Turjaškega iz Žužemberškega gradu, ki deluje pod okriljem 
TD Suha krajina, in je v tem času spletel pravo prijateljstvo z domačini 
iz Pregrade ter z ostalimi skupinami.

Na letošnjem prazniku mesta Pregrade so podelili tudi občinska 
priznanja in zahvale. Med prejemniki je bil letos tudi predsednik tu-
rističnega društva Vlado Kostevc. Zahvala je podeljena, ker se je ravno 
na njegovo pobudo začelo sodelovanje dveh zgodovinskih skupin. To 
se je kmalu razširilo še na ostalo sodelovanje med mestom Pregrada 
in Občino Žužemberk in je bilo leta 2017 ovekovečeno s podpisom listi-
ne o pobratenju.

Čestitamo.
n Uredništvo
Foto: Arhiv društva

Pri spomeniku padlih v NOB na Cviblju v Žužemberku je 9. maja, ob 
dnevu zmage nad fašizmom in v spomin na padle vojake Rdeče arma-
de, potekala spominska slovesnost. Zbrane sta nagovorila župan Ob-
čine Žužemberk Jože Papež in predsednica ZB za vrednote NOB Novo 
mesto Tilka Bogovič. Slavnostni govornik je bil zgodovinar dr. Martin 
Premk, ki je za svoje misli požel več aplavzov in gromkega odobravanja. 
Slovesnosti so se poleg številnih članov organizacije ZB za ohranjanje 
vrednot NOB udeležili tudi ruski vojaški, letalski in mornariški ataše 
pri Veleposlaništvu Rusije v Sloveniji polkovnik Aleksander Krasnov in 
konzulka Ivana Jakšić Matović iz veleposlaništva Republike Srbije, ki 
so v spomin na padle sovjetske vojake na območju Suhe krajine polo-
žili vence. V priložnostnem kulturnem programu so poleg praporšča-
kov in partizanske spominske enote nastopile tudi pevke in recitatorji. 

n Slavko Mirtič, FOTO: Slavko Mitrič

Položili vence

Venec sta položila župan občine Žužemberk Jože Papež in predsednica ZB za vre-
dnote NOB Novo mesto Tilka Bogovič.

Na prazniku v pobrateni Pregradi
Raportiranje zgodovinskih skupinPrejemnik zahvale Vlado Kostevc med predsednico skupščine Tajano Bros in žu-

panom Pregrade Markom Vešligajem

Gospodarstvo in 
lokalna skupnost z roko v roki
Župan g. Jože Papež in podžupan Rok 
Zupančič sva obiskala gospodarstve-
nike žužemberške industrijske cone. 
Na območju nekdanje Iskre deluje 
pet podjetij. To so Keko Varicon, Keko 
Equipment, Kekon, Stelem in FS prevo-
zi. Predstavili so svoje dejavnosti, pla-
ne in težave, s katerimi se srečujejo, 
predvsem pa pozornost namenili pove-
zovanju in dobremu sodelovanju med 
gospodarstvom in lokalno skupnostjo. 
Omenjena podjetja so pomembna pri 
razvoju občine, saj skupno zaposlujejo 
več kot 300 ljudi, v domači kraj pa pri-
našajo tuj denar. Nedvomno smo lahko 
ponosni nanje, saj dobro ime Žužem-
berka širijo po svetu. Na koncu smo si 
ogledali še proizvodnjo podjetja Keko 
Varicon, ostala pa pridejo na vrsto ob 
naslednjem snidenju.

Župan Jože Papež je pozdravil to srečanje in si 
tudi v prihodnje zaželel dobrega sodelovanja. Ob 
koncu se je zahvalil za povabilo in najavil novo 

srečanje po tem, ko bo svoje mesto zasedel novi 
direktor občinske uprave Tomaž Hrastar.

n Rok Zupančič, podžupan
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Novo mesto Nina Pre-
šeren in vodja projek-
ta Alenka Kuševič z 
ministrstva za kultu-
ro. Zbrane je pozdra-
vil župan Jože Papež, 
ki je poudaril velik 
pomen edinstvenega 
projekta- pridobitev 
za občino Žužemberk 
in za sam kraj. 

24. maja je mini-
strstvo za kulturo objavilo javno naročilo za 
izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih 
del za obnovo, rekonstrukcijo in dograditev 
Auerspergove železarne Dvor.

Projekt, katerega 
cilj je revitalizacija 
območja in ga vodi 
Ministrstvo za kultu-
ro, je komplementa-
ren naravovarstvene-
mu projektu »Upra-
vljanje vodotokov in 
poplavnih gozdov – 
Krakovski gozd«, ka-
terega nosilec je Za-
vod za varstvo nara-

 IZ NAŠE OBČINE 

Novembra lani je padla odločitev o finančni 
podpori za projekt »Interpretacijsko – infor-
macijski center območja NATURA 2000 na ob-
močju nekdanje Auerspergove železarne na 
Dvoru. Skupna višina sredstev, namenjenih 
za izvedbo projekta, znaša dobra 2 milijona 
evrov, od tega 1,6 milijona prispeva Evropski 

sklad za regionalni razvoj. Predstavitev pro-
jekta so si v dvorskem večnamenskem objektu 
konec aprila ogledali zainteresirani občani, ki 
so bili nad videnim več kot zadovoljni. Projekt 
so predstavili projektant dr. Andrej Goljar, od-
govorna konservatorka Judita Podgornik Zale-
telj, predstavnica Zavoda za varstvo narave OE 

Tjaša Primc 
Poklic: uni.dipl.muzikologinja

Projekt se mi zdi ključen za razvoj 
tako Dvora, Žužemberka, celotne 
Dolenjske, pa tudi Slovenije. Glede 
na to, da je turizem dandanes po-
membna gospodarska dejavnost, 
bi lahko domačini v tem videli 
priložnost. Priložnost, da poka-
žemo svetu, kaj vse premoremo, 
kako cenimo našo zgodovino in 
kako jo znamo umestiti v dana-
šnji čas. Tako občani kot občina 

bomo z objektom krajinsko in 
kulturno rastli. Sama se že vese-
lim najrazličnejših dogodkov, ki 
jih bo prav s tem prostorom mo-
žno realizirati. 

Ludvik Legan
Poklic: upokojenec 

Vsa pohvala bodočemu projektu, 
ki bo za Dvor in občino velika pri-
dobitev, obenem pa bo tudi zani-
miva turistična destinacija. Ko 
bosta lončarija in trajberk obno-

vljena, bo možno promovirati tudi 
našo najlepšo reko Krko in njene 
čudovite slapove. Osebno me zelo 
zanima zgodovina Dvora in oko-
lice. Dr.Matija Žargi je v knjigi o 
dvorski železarni napisal, da je bil 
Dvor v času obratovanja železoli-
varne zelo razvit in napreden, saj 
je bilo zaposlenih več, kot pa ima 
danes Dvor prebivalcev.

Jadranka Meglen
Poklic: poslovna sekretarka

Dvorjani smo se zelo razveselili 
povabila na predstavitev obnove 
in rekonstrukcije Auerspergove 
železarne na Dvoru. Dejstvo, da 
smo po predstavitvi podali svo-
je mnenje in pobude, ki so bile s 
strani Ministrstva za kulturo z ve-
seljem sprejete, nas je navdajalo 
z optimizmom.

Ostanki industrijskega objekta 
oz. mogočni zidovi kupolne peči 
nekdaj največje železolivarne iz 
19. stoletja še danes prikazujejo 
svojo veličino najpomembnejšega 
obrata v avstrijskem cesarstvu. Če 
bo šlo vse po načrtu, bomo Dvor-
jani oz. vsi Suhokranjci z obnovo 
dobili informacijski center, raz-
staviščni prostor za predstavitev 
naše kulturne dediščine ter nara-
vovarstvenih vsebin in multime-
dijski prostor za prireditve ter go-
stinski objekt. Veselim se ponov-
ne oživitve območja, kjer se bomo 
lahko pobahali tudi z našo lepo-
tico reko Krko in z lehnjakovimi 

Kulturni projekt desetletja
Dvorjani so se že pred desetletji, tudi z ustanovitvijo odbora, trudili za postavitev Marinčeve boga-
te zbirke nekdanje Auerspergove železolivarne. Režiser Marjan Marinc je vrsto let zbiral predmete, 
ki jih je daroval kraju. Veliko delo k ozveščenosti in pomembnosti železarne pa je tudi raziskovalno 
delo dr. Matije Žargija, ki je leta 2000 z izdajo knjige Zgodovina železarne na Dvoru 1795-1891 prispe-
val izjemno delo za slovensko zgodovino v najširšem smislu.

Odgovorni projektant dr. 
Andrej Goljar, univ. dipl. 
inž. arh.

ve. Z uresničitvijo projekta, v okviru katerega 
bo vzpostavljena sodobna in inovativna in-
terpretacija območja Natura 2000, se želi na-
mreč obiskovalcem približati obravnavano 
območje z vidika širšega naravovarstvenega 
pomena reke Krke in vrst, vezanih na rečni 
in obrečni prostor.

»V okviru projekta bomo uredili tudi peš 
pot mimo ribogojnice do zgornjega mostu, od 
koder bo lep razgled na najlepše slapove na 
reki Krki. Če ne bo večjih pritožb pri naročilu, 
bomo 13. julija svečano postavili temeljni ka-
men projekta Natura 2000- Auerspergova že-
lezolivarna Dvor.«

V sklopu projekta bosta obnovljeni poslopji 
nekdanje modelirnice, t. i. lončarija, in nekda-
nje strojnice, t. i. trajberk.  V stavbi Lončarije 
bo postavljena stalna razstava.

 Stavba Trajberka je na lokaciji nekdanjega 
tovarniškega objekta s štirikapno streho seda-
njo podobo dobila po drugi svetovni vojni. Od 
prvotnega objekta se je ohranil le severozaho-
dni del današnje stavbe. Preostali del stavbe je 

bil zgrajen za potrebe skladišča kmetijske za-
druge. Novejši deli stavbe, vključno z ostreš-
jem, so konstrukcijsko in prostorsko nepri-
merni za načrtovano dejavnost, zato se bodo 
porušili. Obstoječi objekt je tudi premajhen za 
izvajanje dejavnosti stalne razstave, za kate-
ro je potrebno zagotoviti ustrezne prostore. V 
njem so predvideni recepcija z majhno pro-
dajalno, informacijski center, multimedijska 
dvorana, sanitarije za obiskovalce, gostinski 
lokal – okrepčevalnica in zunanje pokrite po-
vršine za zadrževanje obiskovalcev razstave in 
goste gostinskega lokala. Za potrebe objektov 
bo zagotovljenih deset parkirnih mest. Pred-
videno je tudi mesto za začasno ustavljanje 
avtobusov in njihovo obračanje ter stojala za 
parkiranje koles, kot tudi polnilnica električ-
nih koles in avtomobilov ter prostor za lokal-
no tržnico. Urediti bo potrebno tudi brežino, 
kamnito škarpo pred poplavno nevarnostjo 
in privez za čolne. 

n Slavko Mirtič
Foto: Slavko Mirtič

Vodja projekta Alenka Ku-
ševič z ministrstva za kul-
turo.Območje nekdanje železarne pred gradbenim posegom. Površina gradbišča bo velika kar 4719 m2. 

Župan Jože Papež

Naša anketa
Kaj menite o novem projektu "Krka s pritoki: Obnova in revitalizacija območja nekdanje Auersper-
gove železarne, Dvor pri Žužemberku". Območje že od leta 1999 z odlokom vlade Republike Slovenije 
razglašeno za kulturni spomenik državnega pomena. Ostanki železarne so nezamenljiv spomenik 
začetka industrializacije in ostanek največjega železarskega obrata v Sloveniji pred prihodom žele-
znice. Kaj pomeni projekt za sam turizem v občini in celotno dogajanje v kraju? 
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Na seji 7. marca te je župan Jože Papež ime-
noval za podžupana. Je bilo to zate prese-
nečenje, ko si prvič dobil ponudbo? 
Vsekakor. Pred volitvami nisem niti pomislil 

na to funkcijo, niti vedel, kako se določi pod-
župana. Po tem, ko je g. Jože postal župan, so 
mi prijatelji namigovali o funkciji, vendar jih 
nisem jemal resno. Po povabilu župana sem 
bil zelo presenečen, zato funkcije nisem takoj 
sprejel. Šele po tehtnem premisleku, ali sem 
sposoben prevzeti častno mesto podžupana in 
po posvetu z najbližjimi, sem se odločil spre-
jeti funkcijo.

Mladi ste z izvolitvijo v občinski svet in funk-
cijo podžupana dobili svojevrstno prilo-
žnost soustvarjati tudi občinsko politiko …. 
Zadnji čas je bil, da tudi mlajša generacija 

začne soustvarjati občinsko politiko. Prav je, da 
so zastopane vse generacije, saj imamo ljudje 
različne poglede in potrebe. Mladi prinašamo 
svežo energijo in entuziazem, ki lahko v so-
delovanju z izkušenimi »političnimi mački« 
obrodi dobre sadove. Naš cilj je povezovati in 
ne razdruževati.

Pri katerih delih oz. nalogah mu boš kot pod-
župan pomagal in za katere naloge te je oz. 
te bo pisno pooblastil?
V upravljanje sem prevzel spletno stran ob-

čine, ki bo v kratkem dobila tudi novo podobo. 
Skrbim za objavljanje vsebine tako na spletni, 
kot tudi facebook strani. Sem član upravnega 
odbora lokalne akcijske skupnosti LAS STIK. S 
tega naslova skušam pridobiti tudi evropska 
sredstva. Hodim na razne sestanke, skupšči-
ne in dogodke, na katere smo povabljeni. Sem 
predsednik odbora za družbene dejavnosti. 
Trenutno se ukvarjam s projektom »požarne 
stopnice« na Dvoru, pomagam pri organizaci-
ji Trških dni … Sicer pa opravljam vse tekoče 
naloge, ki mi jih naloži župan. 

Še pred imenovanjem si se udeleževal šte-
vilnih občnih zborov, šolskih in drugih 
prireditev, na katerih si spoznal njihovo 
delo. Kako ocenjuješ delavnost društev v 
občini? Boš deloval tudi na področju druž-
benih dejavnosti?
Res je. Že pred uradnim imenovanjem sem 

pomagal županu. Verjetno sem ga ravno s svo-
jo resnostjo in zavzetostjo že takrat navdušil in 
prepričal, da sem pravi. Naša društva so zelo 
delovna na vseh področjih. Pri nekaterih sicer 
manjka malo zavzetosti, so pa zato druga toliko 

bolj aktivna. Kot sem dejal, sem predsednik od-
bora za družbene dejavnosti, zato se bom temu 
področju še posebej posvetil. Odbor poleg dru-
štev (športnih, gasilskih, turističnih, kulturnih) 
zajema tudi socialo, šolstvo, zdravstvo …

Kako pogosto se občani obračajo nate kot ob-
činskega svetnika in podžupana?
Občani se name obračajo kar pogosto. Skoraj 

že ne mine dan, da me ne bi kdo kaj vprašal v 
zvezi z občino. Vsakemu prisluhnem in se po-
trudim, da dobi prave informacije oz. rešitev, 
ki jo potrebuje. Vsakdo me lahko kadarkoli 
pocuka za rokav, pokliče ali piše na facebook, 
mail (podzupan@gmail.com) ...

Po besedah župana bo tvoja naloga tudi ure-
ditev spletne strani občine Žužemberk. So 
strani ažurirane? Imajo občani in društva 
dovolj informacij?
Glede na to, da prihajam iz računalniške 

stroke, je to področje kot nalašč zame. Progra-
miram novo spletno stran, ki bo pregledna in 
uporabniku prijazna. Zajemala bo vse, kar lju-
dje potrebujejo in iščejo. Z različnih uporabni-
ških vidikov in potreb bom postavil pravo malo 
digitalno občinsko upravo. Nekatere informa-
cije so sicer že objavljene na obstoječi spletni 
strani, vendar jih je zelo težko najti. Stran je 
stara in žal ne sledi več sodobnim informa-
cijskim trendom.

Sedaj poteka velik kohezijski projekt Oskrba 
vode v Suhi krajini, ki bo nedvomno zvišal 
kvaliteto življenja predvsem v vaseh, kjer 
nimajo tekoče vode. Teče tudi projekt In-
formacijskega centra na Dvoru, v katere-
ga bo vložek Evrope in države dva milijo-
na evrov. Smo v občini do sedaj premalo 
izkoristili različne vire sredstev, ki so so-
financirani s sredstvi evropske kohezij-
ske politike?
Občina je že izkoriščala zunanje vire, koli-

kor je bilo pač mogoče. Pri vsakem projektu je 
potrebno vložiti tudi lastna sredstva, kar pri 
našem skromnem proračunu niti ni tako eno-
stavno. Oskrba vode v Suhi krajini je sicer pro-
jekt petih občin, zato je bil znesek financiranja 
toliko večji. Posledično pa je precej ohromil naš 
proračun. K sreči lastnih sredstev ne bo potreb-
no vlagati na Dvoru, saj investicijo v celoti po-
kriva ministrstvo z lastnimi in kohezijskimi 
sredstvi. Tudi v nadaljevanju se bomo trudili 
pripeljati čim več denarja iz zunanjih virov, 
saj lahko le tako naredimo kaj konkretnega.

pragovi, kot tudi z bogato zbirko 
dvorskih izdelkov. 

Tudi v Kulturnem društvu Dvor 
upamo na sodelovanje in možnost 
organizacije dogodkov. Upamo, da 
bomo navdihnili Suhokranjce in 
turiste, ki bodo odkrivali kulturno 
bogastvo Suhe krajine, kulinariko 
in življenjski slog prebivalcev. Na 
ta projekt moramo biti ponosni 
in zavedati se moramo, da je to 
del naše preteklosti, steber naše 
sedanjosti, kulture in identitete 
ter naša zapuščina generacijam, 
ki prihajajo za nami.

Mateja Novak
Poklic: dipl.m.s.

Ureditev prostorov nekdanje lon-
čarije in trajberka je za krajane 

Dvora, občino Žužemberk in za 
Slovenijo velikega pomena.

Prav je, da ne gre v pozabo, am-
pak da smo ponosni na Ausper-
govo železolivarno, na reko Krko, 
na njene slapove, na lehnjakove 
pragove, na živali in rastlinstvo v 
reki in ob njej.

Na osnovi projekta Natura 2000 
– Krka s pritoki v povezavi s Kra-
kovskim gozdom smo pridobili 
dva milijona evrov. Tako se bo 
v letošnjem letu začela izvajati 
ureditev omenjenega kompleksa.

Restavriran bo tudi temelj nek-

danjega plavža, nakazana lokacija 
peči in vodnih koles. Navdušena 
sem tudi, da bo v načrtu ureditev 
sprehajalne poti ob reki Krki do 
lesenega mosta.

Upam, da bo projekt dobro zaži-
vel, da bomo s tem pritegnili turi-
ste, krajani pa čim več uporabljali 
večnamensko dvorano, tržnico in 
sprehajalno pot. Ob tem bi pohvali-
la vse, ki so sodelovali pri projektu 
in razpisu LAS. Vse to nam je lahko 
v vzpodbudo in zagon za v naprej.

n Slavko Mirtič
FOTO: Slavko Mirtič, osebni arhiv

Novi poveljnik CZ Občine Žužemberk je Bogdan Murn

Ekipa prve pomoči CZ Občine 
Žužemberk spet uspešna
Ekipa prve pomoči CZ Občine Žužemberk se je 
maja udeležila XXV. preverjanja usposobljenosti 
ekip prve pomoči RK in CZ, ki je bilo v Semiču. 
13 sodelujočih ekip iz celotne Dolenjsko- belo-
kranjske regije je preverilo svoje znanje na šti-
rih različnih situacijah s po štirimi ali več po-
škodovanci. Situacije so prikazovale možne ne-
sreče in poškodovane v primeru ujme, delovne 
nesreče, nesreče v kmetijstvu in prometne ne-
sreče. Ekipa PP CZ Žužemberk, ki je aktivna že 
zadnjih nekaj let, v sestavi Jani Kranjc, vodja, 
Nataša Kranjc, Jerneja Filipič, Gregor Longar, 
Stane Miklavčič in Nina Primc, vztrajno trenira 
in poglablja svoje znanje, zato je bila tudi letos 
zelo uspešna in zasedla tretje mesto. Bistvo pre-
verjanja usposobljenosti ni tekmovanje, ampak 
obnavljanje znanja in sledenje novostim v prvi 
pomoči. Tudi Občina Žužemberk je lahko pono-
sna na svojo ekipo prve pomoči, saj je ena izmed 
redkih občinskih ekip prve pomoči, ki deluje 
prostovoljno in se redno udeležuje preverjanj. 
Člani se vedno odzovejo na povabilo različnih 
društev in ustanov, da organizirajo delavnice 
oživljanja in temeljnih postopkov prve pomoči. 
Njihovo znanje je na takšnem nivoju, da če pri-
de do nesreč, lahko brez težav pomagajo profe-
sionalnim ekipam nujne medicinske pomoči.

n Vlado Kastevc, FOTO: Vlado Kastevc

Pogovor s podžupan Rokom Zupančičičem

Mladi prinašamo svežo 
energijo in entuziazem

Tvoje mnenje o projektu ureditve informa-
cijskega centra in nekdanjega kompleksa 
železolivarne na Dvoru?
Projekt močno podpiram in upam, da bo 

kmalu zaživel. Redko se zgodi, da ti kdo podari 
toliko denarja oz. kar izdela projekt na ključ. 
S podrobnostmi projekta sem bil seznanjen 
šele januarja letos, ko smo z županom in Izto-
kom Možetom obiskali ministrstvo za kulturo. 
Priznam, da smo njihovo predstavitev vsi tri-
je spremljal z odprtimi usti. Seveda pa bo po 
zaključku projekta na nas, da bo živel in bil v 
ponos občini, Dolenjski in celo državi.

Je že kakšen konkreten projekt v delu? Tu 
mislim predvsem na vasi, ki so na obro-
bju občine, ki potrebujejo trajnostno na-
ravnan prostorski razvoj občine, ki bo v 
prid tudi njim.
Trenutno je občina vpeta v reševanje oz. 

dokončanje primarnega voda suhokranjske-
ga vodovoda. Pripravljamo dokumentacijo za 
sekundarni vod, da bodo občani dejansko do-
bili vodo tudi v svoje domove. Vzporedno se ce-
lovito sanirajo ceste, ki sicer niso neposredni 
del projekta oskrbe s pitno vodo. Drugih večjih 
projektov zaenkrat ni v planu, z veseljem pa 
bomo prisluhnili potrebam občanov in skuša-
li kaj narediti tudi za vasi na obrobju občine. 
Novi župan in nova ekipa ne pomeni, da bo iz 
danes na jutri zadovoljeno vsem željam, saj je 
za vse potreben čas, predvsem pa neobreme-
njen proračun. Ta pa pri nas ni tako rožnat.

Imaš še kakšne druge zadolžitve, ki sem jih 
izpustil?
Zadolžitve prihajajo sproti. Skočil sem v ve-

like čevlje in počasi se učim hoditi z njimi. 
Tako z dneva v dan dobivam nove in zahtev-
nejše naloge v prid občini, s katerimi se z ve-
seljem spopadam.

n Slavko Mirtič
Foto: Urednik

Župan Jože Papež je 2.aprila 2019 s sklepom 
imenoval novi štab CZ Občine Žužemberk. Za 
poveljnika štaba Civilne zaščite Občine Žužem-
berk je imenoval Bogdana Murna, za njegove-

ga namestnika pa Aleša Reparja, oba z Dvora. 
Za člane občinskega štaba Civilne zaščite pa 

je imenoval: Marka Zajca, ki bo zadolžen za 
požarno varnost, Miha Longarja, ki bo skrbel 

prvo pomoč, Jožeta Kreseta, ki bo zadolžen za 
evakuacijo in zaklanjanje ter Igorja Gruma, 
ki bo v službi za podporo in oskrbo ogrožene-
ga prebivalstva.                        n Slavko Mirtič
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8. dan: sobota, 13. 7., prizorišča: 
Žužemberk: trg, spomenik NOB na Cviblju, grajsko dvorišče, kletna 
dvorana, stavba Grajski trg 26, šolsko igrišče, moderator: Darko Povše 

9:00 Otvoritev razstave ročnih del, preddverje dvorane, pozdravni 
nagovor župana in gosta, nastop ženskega pevskega zbora DU 
Žužemberk in gostov …. (organizator: DU Žužemberk, TD Suha 
krajina….)

9:30 Dan odprtih vrat Radio kluba Žužemberk v klubskih prostorih, 
pozdrav predsednika, župana (organizator: RK Žužemberk ….)

9:45 Preventivne zdravstvene meritve krvnega tlaka, sladkorja v 
krvi in holesterola, delovanje defibrilatorja in predstavitev 
programa SVIT (organizator: OO RK Novo mesto, ZD Novo mesto, 
ekipa PP Občine Žužemberk, NIJZ OE NOVO MESTO)

10:00 Slovesnost in položitev venca ZŠAM Slovenije ob prazniku 
šoferjev in avtomehanikov pri spomeniku NOB na Cviblju, 
pozdrav župana, nagovor častnega gosta, kratek kulturni 
program (organizator: Občina Žužemberk, ZŠAM, KO ZB NOB 
Žužemberk)

11:00 Otvoritev Vrtca Sonček v Žužemberku; nagovor župana, 
častnega gosta, kulturni program otrok (organizator: Občina 
Žužemberk, Vrtce Sonček in OŠ Žužemberk)

Vabilo
Ponovno je posijalo sonce za suhokranjske otro-

ke!
Vrata Vrtca Sonček pri OŠ Žužemberk - enota Jurček 

na Jurčičevi ulici 41 v Žužemberku 
bomo slavnostno odprli 

v soboto, 13. julija 2019, ob 11. uri.
Vljudno vabljeni, da skupaj z nami obeležite ta pomemben dan 

In se nam pridružite na otvoritvi novega domovanja otroških sanj. 

 Ravnateljica OŠ Žužemberk: Župan Občine Žužemberk:                                                                       
 Mira Kovač, prof. Jože Papež                                                                                                          

Na svetu si, da gledaš sonce, 
na svetu si, da greš za soncem,

na svetu si, da sam si sonce
in da s sveta odganjaš – sence.

Tone Pavček

14:00 Postavitev temeljnega kamna projekta Natura 
2000-Auerspergova železolivarna Dvor, nagovor župana, 
častnega gosta, kulturni program (organizator Občina, KD Dvor)

14.45 Otvoritev suhokranjske tržnice in predstavitev suhoranjske 
domače kulinarike, s predstavitvijo dobrot društva kmečkih 
žena in drugih (organizator: TD Suha krajina, DKŽ Suha krajina - 
Žužemberk, ….)

15.00 S harmoniko je lepše, predstavitev mladih harmonikarjev in 
nastop drugih glasbenikov… (organizator: TD Suha krajina, ….)

15.45 Predstavitev stojnic in Združenja zgodovinskih mest Slovenije, 
nagovori župana in gosta (organizator: TD Suha krajina, .)

16:00 Podelitev priznanj in diplom vinogradnikom s 47. tedna cvička, 
pozdravni nagovori, kulturni program (organizator: Društvo 
vinogradnikov Suha krajina….)

16:30 Mednarodno tekmovanje v kuhanju ješprena, tekmovanje trojk 
v kuhanju tradicionalne jedi pri pavilionu EASA Žužemberk, 
(organizator: TD Suha krajina),

17.00 Predstavitev avtomobilov starodobnikov in krožna vožnja, 
pozdravni nagovor župana in gosta (organizator: TD Suha 
krajina)

17:30 Predstavitev KUD Pregrada, nastop muzikantov 
(organizator TD Suha krajina)

18:00 Razglasitev rezultatov in podelitev diplom za 'NAJ JEŠPREJ' 
po izboru strokovne komisije in po glasu ljudstva 
(organizator: TD Suha krajina)

8. dan: sobota, 13. 7., prizorišča:
Žužemberk: grajska kletna dvorana, moderator: Alojz Bojanc 
19:00 SLOVESNOST OB OBČINSKEM PRAZNIKU; 

SLAVNOSTNA SEJA in SLAVNOSTNA PODELITEV OBČINSKIH 
PRIZNANJ ter PODPIS LISTINE O POBRATENJU Z OBČINO 
ČACHTICE (Republika Slovaška), pozdravni nagovor župana 
Jožeta Papeža, nagovor slavnostnega gosta-dr. Iztok Purič, 
Žužemberški rogisti, kulturni program MePZ Dvor, nagovori 
županov in predstavnikov prijateljskih občin iz Slovaške, Hrvaške 
in Srbije ter Ruske federacije (organizator: Občina)

20.00 SUHOKRANJSKA NOČ - gasilska veselica z ansamblom MLADI 
DOLENJCI na igrišču pri OŠ Žužemberk in Gasilskem domu 
(organizator: PGD Žužemberk)

Med odmori bodo lokalni turistični vodniki predstavili zgodovino kraja.

V soboto bo v gradu od 09.00 do 19.00 ure na ogled razstava likovnih 
del, razstava ročnih del v stavbi GT26, na trgu pred gradom tržnica su-
hokranjskih dobrot, zdravilnih zelišč, spominkov, predstavitev zgo-
dovinskih mest Slovenije in prijateljskih občin ter odprta kuhinja, v 
gradu poizkušina vin Društva vinogradnikov Suha krajina, od 16.00 do 
18.00 ure bo v avli OŠ Žužemberk na ogled Muzej znanih Suhokranjcev 
in raziskovalnih nalog ter novega vrtca na Jurčičevi.

9. dan: nedelja, 14. 7., prizorišča: 
Žužemberški grad, trg, farna cerkev v Žužemberku, 
moderator: Lojze Bojanc

9.30 Otvoritev 21. srednjeveškega 
dne na žužemberškem gradu 
in 20-letnica

Grajsko dvorišče

1. dan: petek, 5. 7., prizorišče: 
Srednji Lipovec, Žužemberk

9:00 Turnir v odbojki na mivki ŽUŽEMBERK 2019 
(organizator: ŠD Loka) 

20:00 Začetek Trški dni s slavnostnim prižigom oglarske kope: 
kulturni program, nagovor župana in pripravljavcev oglarske 
kope ter častnega gosta, oglarski piknik (organizator: Lipovški 
oglarji, DPM Suha krajina, Občina Žužemberk)

2. dan: sobota, 6. 7., prizorišče: 
Žužemberk, grad in Grajski trg 26 (GT 26), Hinje

9:00 FORMA VIVA TREBNJE, Pomen vode v zgodovini, … 
(predavateljica: Ivica Križ - Dolenjski muzej Novo mesto) 
(organizator: CIK Trebnje)

10:00 FORMA VIVA TREBNJE, Likovno srečanje petih elementov - VODA 
(organizator: CIK Trebnje)

10:00 Turnir v odbojki na mivki ŽUŽEMBERK 2019 - rekreativne trojke
17:00 Otvoritev knjižnice v Hinjah, kulturni program 

(organizator: KS Hinje)
18:00 Tekmovanje v igranju na diatonično harmoniko Hinje 2019 

(PGD Hinje)

Tradicionalno tekmovanje harmonikarjev bo potekalo pred 
veselico. Prijavite se lahko: 

- predsedniku Damjanu Škufci (031 384 521) ali 
- gasilki Sindi Papež (031 286 919).

Začetek tekmovanja je ob 18. uri. Prijavnina znaša 10 € in se 
plača pred začetkom dogodka.

18:00 Otvoritev knjižnice na Hinjah, kulturni program 
(organizator: KS Hinje)

20:00 Tradicionalna gasilska veselica v Hinjah (PGD Hinje)
21:00 Finale turnirja ŽUŽEMBERK 2019 za profesionalne dvojice 

(organizator ŠD)

3. dan: nedelja, 7. 7., prizorišče: 
Žužemberk, grad in Grajski trg 26 (GT 26)

9:30 FORMA VIVA TREBNJE, Voda – obnovljivi vir, … (predavatelj: 
dr. Simon Muhič – SIMUTEH)  (organizator CIK Trebnje)

10:00 FORMA VIVA TREBNJE,  Likovno srečanje petih elementov - VODA 
(organizator: CIK Trebnje)

14:00 1. Suhokranjski turnir v bridžu; 
(organizator: Bridge klub Žužemberk)

15:30 Koncert Slowind v počastitev 85-letnice Vinka Globokarja, 
grajska kletna dvorana

16.00 Srečanje predsednic in predsednikov društev, klubov in 
organizacij Občine Žužemberk, grajska kletna dvorana 
Žužemberškega gradu (organizator občina)

17.00 Podelitev priznanj krvodajalcem, pozdravni nagovor župana, 
predsednika OO RK Novo mesto in gosta, nastop KUD Glasbene 
muze, (organizator: Občina Žužemberk, OO RK Novo mesto, KO 
RK Žužemberk)

Program Trških dni in praznik Občine 
Žužemberk 2019, od 5. do 15. julija 2019 

4. dan: torek, 9. 7., prizorišče: 
Žužemberk, GT 26 
10.00 FORMA VIVA TREBNJE,  Zemlja in njena vloga, … 

(predavatelj: Marko Pogačnik) (organizator CIK Trebnje)

5. dan: sreda, 10. 7., prizorišče: 
Žužemberk, GT 26
10.00 FORMA VIVA TREBNJE, Kraški izviri, ponikalnice, …

(predavatelj: Andrej Hudoklin-ZRSVN) (organizator CIK Trebnje)

6. dan: četrtek, 11. 7., prizorišče:
 pri farni cerkvi sv. Mihaela v Šmihelu, domačija Meden 

17.00 Predstavitev Šmihela, predavanje o zgodovini, pozdravni 
nagovor župana, kulturni program (organizator: KD Šmihel, 
krajani Šmihela…)

18:30 Predstavitev peke v krušni peči, domačija Meden…. 
(organizator občina)

7. dan: petek, 12. 7., prizorišče: 
Žužemberk, grajska kletna dvorana in grajsko dvorišče, park znanih 
Suhokranjcev, moderator: KUD Žužemberk
15:00 Občinsko tekmovanje v pikadu za pokal župana, liga 

Krka-moške in ženske ekipe, objekt GT 26 (organizator: DU 
Žužemberk) 

16:00 Otvoritev moderniziranega dela regionalne ceste Ambrus 
- Žvirče, nagovor župana, pozdrav častnega gosta kulturni 
program (organizator: Občina Žužemberk, krajani…) 

19:30 Podelitev pokalov župana za 2. občinsko tekmovanje v pikadu
20.00 Uradna otvoritev Trških dni z Žužemberški rogisti; nagovor 

predsednika TD, župana, in častnega gosta mag. Pavla Hevke, 
predsednika Turistične zveze Slovenije, nastop ljudskih pevk, 
glasbenikov, (organizator: TD Suha krajina, Občina Žužemberk, 
KUD Žužemberk, ….) 
Otvoritev razstave likovnih del društva Mavrica (organizator: 
TD Suha krajina, Občina Žužemberk, KUD Žužemberk)

21:00 Odkritje zahvalne donatorske plošče v Parku znanih 
Suhokranjcev, nagovori, kulturni program, odkritje
(organizator: Občina Žužemberk, TD Suha krajina)

21.30 Zabava s skupino Dežur in z gostom Danielom Popovićem 
(organizator Občina…)

V gradu bo potekala poizkušina vin Društva vinogradnikov Suha krajina.
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9.40 Odhod k sveti maši v farno 
cerkev sv. Mohorja in 
Fortunata

Grajsko dvorišče, trg 

10.00 Farno žegnanje v farni cerkvi 
sv. Mohorja in Fortunata

sv. Mohor in Fortunat

10.30 Predstavitev srednjeveških 
skupin v taboru

Grajski jarek

12.15 Glasbeni pozdrav kosilu, 
Veronika in Galemberk 
Vaganti  

Grajska kletna dvorana

13.15 Lokostrelski turnir-
kvalifikacije

Grajski jarek

14.00 Predstavitev plesov 
Žužemberškega viteškega 
reda, ….

Ploščad nad grajsko kl. dvorano

14.10 Predstavitev srednjeveških 
plesov- Viteški red Gašperja 
Lambergarja, …..

Ploščad nad grajsko kl. dvorano

14.20 Predstavitev renesančnih 
plesov skupin…. 

Ploščad nad grajsko kl. dvorano

14.35 Predstavitev stojničarjev na 
srednjeveški tržnici in obhod 
dacarja

Trg pred gradom

15.00 Predstavitev viteških in 
dvornih redov z 
mimohodom sodelujočih 
viteških skupin, vitezov, 
grajske gospode ter gostov iz 
tujine, ….

Grajsko dvorišče in 
grajski jarek

15.20 Predstavitev viteških 
veščin Viteški red Gašperja 
Lambergarja 

Grajski jarek

15.30 Lokostrelski turnir najboljših 
lokostrelcev, Kegljevičeva 
straža, …

Grajski jarek

15.45 Predstavitev slovaških 
vitezov, skupina Trnavska 
kampania

Ploščad nad grajsko kl. dvorano

16.00 Predstavitev srednjeveške 
glasbe, srednjeveških 
in renesančnih plesov 
(skupina Cesarsko kraljevi 
Ptuj, Lonca, Galiarda, …)

Ploščad nad grajsko 
kletno dvorano

16.30 predstavitev Ivanečkih 
vitezov, Bratstva svetog 
Mihovila, Križevačke 
djevojačke straže, itd……

Ploščad nad grajsko kletno 
dvorano

16.50 Viteške veščine slovaških 
vitezov- skupina Trnavska 
kampania

Grajsko dvorišče 

17.05

17.20

Glumaška predstava Teater 
Cizamo in …..
predstavitev plesa ….

Ploščad nad kletno dvorano,
ploščad na kletno dvorano

17.35 Predstavitev slovaške 
viteške skupine Trnavska 
kampania

Trg pred gradom

17.50 Srednjeveška in renesančna 
glasba skupina …

Grajsko dvorišče

18.20 Prikaz mečevanja …. Grajski jarek
18.30 Vsesplošno veselje skupni 

plesni nastop plesnih skupin 
Trg pred gradom

19.00 Pozdrav večerji, nastop 
Veronike in Sare, 

Grajska kletna dvorana

20.10 Zaključni nastop in prikaz 
veščin slovaške skupine 
Trnavska kampania

Trg pred gradom

21.00 Zabava  s skupino 
Kontrabant (organizator: TD 
Suha krajina, ….)

Od 9.00 do 19.00 bo v gradu na ogled razstava slik, Trubarjeva tiskarska 
delavnica in razstava o Andreju Turjaškem, v pegleznu predstavitev piv 
Volka Turjaškega, ob še starih jedeh Andraža in Ečota v grajski vinote-
ki poizkušina vin, v otroškem kotičku otroške delavnice, v stolpu pri 
medvedu pa prerokovanje. Potekala bo grajska raziskovalna učna pot, 
v grajskem jarku pa lokostrelstvo in viteški tabor, v dvorani GT 26 bo 
razstava ročnih del. Na trgu pred gradom bo konjeniško društvo po-
skrbelo za prevoze z vozovi. 

10. dan: ponedeljek, 15. 7., prizorišče: 
Žužemberški grad, moderator: KUD Žužemberk 

20.00 Spominska ura, posvečena Rozaliji Sršen – Zalli Zarana, 
nagovori, kulturni program, slavnostna gostja Bernarda Oman 
(organizator KUD Žužemberk…)

ORGANIZATORJI SI PRIDRŽUJEJO PRAVICO DO SPREMEMB!!!

V času od 28. 2. 2018 do 4. 6. 2019 smo policisti s PP Dolenjske Toplice 
na območju občine Žužemberk obravnavali 15 kaznivih dejanj (letos 
skupno 16, lani v tem času skupno 27), in sicer:

 8 tatvin, 
 2 velike tatvine (vlomi), 
 1 poškodovanje tuje stvari,
 1 nasilje v družini,
 1 kršitev nedotakljivosti stanovanja,
 1 nezakonit lov,
 1 izneverjenje.

Pri kaznivih dejanjih vlomov in tatvin so storilci odnašali naslednje 
predmete: drva, denar, gasilske rokavice, prenosne UKW zveze, mo-
torne žage, tlačne jeklenke, registrsko tablico, konjske komate, ko-
tel za žganjekuho, ročna ura, osebni avtomobil, prehrambene arti-
kle, akumulatorje. 

Navedena kazniva dejanja so bila storjena v naseljih Gradenc, Žu-
žemberk, Dvor, Žvirče, Brezova Reber, Drašča vas, »Brinovka«, Aj-
dovec in Podgozd. 

Kljub opozorilom policistov, naj občani skrbijo za svoje premoženje, 
nekateri še vedno predmete puščajo na svojih dvoriščih nezavarovane, 
nezavarovani predmeti pa so lahek plen za storilce kaznivih dejanj. Zato 
ponovno opozarjamo občane, da svoje premoženje ustrezno zavarujejo. 
Ob odhodu od doma ne puščajte odprtih oken »na kip«, tudi na terasah 
in balkonih ne, saj obravnavamo tudi primere, ko so se storilci povzpeli 
na balkon in vlomili vrata ali okno, ki je bilo odprto »na kip«.

ILEGALNE MIGRACIJE:
Policisti se v letošnjem letu soočamo s povečanim številom ilegal-

nih prestopov državne meje, predvsem na območju Bele krajine, v po-
letnih mesecih pa pričakujemo, da se bo število ilegalnih migrantov še 
povečalo. Vedno pogosteje, skoraj vsakodnevno, migrante zasledimo v 
notranjosti države, tudi na območju občine Žužemberk. Izogibajo se na-
mreč cest in naselij, potujejo po gozdnih poteh in se večinoma izogibajo 
stiku s prebivalci, saj se zavedajo, da jih bomo policisti zaradi nezako-
nitega prečkanja državne meje vrnili hrvaškim varnostnim organom. 

Osebe načeloma niso nasilne, na svoji poti pa potrebujejo predvsem 
hrano. Tudi če imajo pri sebi denar, se trgovin iz strahu, da jih policisti 

izsledimo in vrnemo na Hrvaško, izogibajo. Zato se lahko zgodi, da 
vlomijo v kakšno kočo ali vikend ter tako pridejo do prehrambenih 
artiklov, v nekaterih primerih pa odtujijo tudi oblačila in spalne vreče. 
Ker potrebujejo tudi prevoz v države EU, bodo zelo verjetno izkoristili tudi 
priložnost in se odpeljali z avtomobilom, ki ga bodo našli odklenjenega, 
s kontaktnimi ključi v ključavnici ali kakšnem od predalov. Najpogosteje 
potujejo v manjših skupinah, včasih pa tudi posamezno.

Vse občane prosimo, da ob zaznavi ilegalnih migrantov nemudoma 
obveščajo policijo na št. 113. 

PROMETNA VARNOST:
V času od 28. 2. 2018 do 4. 6. 2019 smo policisti s PP Dolenjske Topli-

ce na območju občine Žužemberk obravnavali 7 prometnih nesreč, 
od katerih so se tri končale le z materialno škodo, tri so imele za po-
sledico lahke telesne poškodbe, v eni nesreči pa se je voznik hudo te-
lesno poškodoval. Vzroki prometnih nesreč so bili prevelika hitrost, 
neupoštevanje prednosti, nepravilno naložen tovor in vožnja preblizu 
desnemu robu vozišča. 

Policisti s PP Dolenjske Toplice vam želimo prijetne in brezskrbne 
poletne mesece in zaslužen oddih tako doma kot v tujini, pri tem pa 
ne pozabite na lastno varnost in na varnost vašega premoženja. Ko 
boste udeleženi v prometu, spoštujte prometne predpise, na pot pa se 
odpravite spočiti, pravočasno in z brezhibnimi vozili, pred vožnjo pa 
ne uživajte alkoholnih pijač.

Če opazite karkoli sumljivega, kar bo zmotilo vaš mir in občutek 
varnosti, osebo ali vozilo, ki ne »paše« v vašo okolico, si zapomnite 
podrobnosti, zabeležite znamko in registrsko številko vozila ter ne-
mudoma obvestite policiste na PP Dol. Toplice na tel. št. 07 3843890, 
po elektronskem naslovu pp_dolenjske_toplice.punm@policija.si ali 
na številko 113. 

V kolikor pa želite, da se vodja policijskega okoliša zglasi 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 varno-
sti v vašem okolju, ker želite neformalni razgovor, pa lahko pišete na 
elektronski naslov edvard.kramar@policija.si.

n Edvard Kramar,
vodja policijskega okoliša

POLICIJA SVETUJE POLICIJA SVETUJE POLICIJA SVETUJE POLICIJA SVETUJE

Žužemberk vse bolj opažen v promocijskih aktivnostih STO
Pogled na slikoviti Žužemberški grad z Loke je 
vse bolj prepoznaven fotografski motiv pri pro-
mociji Slovenske turistične organizacije.

Na spletni strani STO je moč najti Žužemberk, ki je fantastično lep, 
in to v prvem planu.
Poglejte in se prepričajte…
https://www.facebook.com/slovenia.info/videos/851689451879005/
UzpfSTEwMDAxNDgyOTEwNjE2Nzo1OTY0NjM4NDA4NTc5MTQ/?
id=100014829106167
https://www.slovenia.info/en/things-to-do/culture/attractions

n VladiMir
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Pri spominskem obeležju v Gradencu je bila 9. 
marca slovesnost s spominsko uro ob obletni-
ci 9. marca 1945 strmoglavljenega, v bojih nad 
Avstrijo poškodovanega zavezniškega ameri-
škega bombnika B-17. V spomin na omenjeni 
dogodek in preživelo letalsko posadko smo v 
Gradencu leta 2017 odkrili posebno spomin-
sko obeležje. Zbrane je pozdravil predsednik 
TD Suha krajina Vlado Kostevc in spomnil na 
vojne dogodke, skoraj pozabljen čas , ki smo 
za v Gradencu s spominsko ploščo iztrgali po-
zabi. Spregovorili so tudi podžupan Občine Žu-
žemberk Rok Zupančič, Bojana Vidmar, Slavko 
Mirtič, Jože Konda, Janez Žerovc in gost, pred-
stavnik Veleposlaništva ZDA v Sloveniji, ma-
jor Jonathan Zebre. Prijeten kulturni program 
so pripravili učenci OŠ Žužemberk. Sledilo je 
druženje z zakusko, kjer so člani turističnega 
društva pripravili odličen pasulj. 

n Slavko Mirtič
Foto: Slavko Mirtič

V Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju je 
bila 20. marca odprta razstava Rešeni na Gorjancih, ki 
so jo pripravili s podporo Vojaškega muzeja Slovenske 
vojske, Parka vojaške zgodovine Pivka, Filozofske fakul-
tete in Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani. Predstavili 
so tudi novo knjigo Zadnji polet Megijinih hlačk v slo-
venščini, ki je izšla pri Založbi ZRC – SAZU. 

Slovesnost 
pri Gracarjevem turnu
6. aprila je v vasi Hrastje pri Orehovici potekala spomin-
ska slovesnost ob 75-letnici padca sestreljenega ame-
riškega bombnika B-24 Liberator. Dogodek so organi-
zatorji pripravili podobno, kot je potekala slovesnost v 
Gradencu. Številne zbrane je pozdravil predstavnik Ve-
leposlaništva ZDA v Sloveniji major Jonathan Zebre. Po 
odkritju spominskega obeležja pri Gracarjevem turnu 
v Hrastjah je sledil še zanimiv letalski spektakel. Leta-
lo PC-6 s pilotom in desetimi padalci sta »napadli« dve 
vojaški letali PC-9M Hudournik, na koncu je kot glavna 
atrakcija dneva prizorišče preletel bombnik B-25 firme 
Flying Bulls, Red Bull iz Salzburga.

Delegacija TD Suha krajine se je 14. maja udeležila dneva slovensko–
britanskega prijateljstva v Gornjem Suhorju pri Vinici. Tu so lansko 
leto naši belokranjski prijatelji odkrili spominsko ploščo. Govorniki 
so bili črnomaljski župan Andrej Kavšek, princ Edward, velepo-
slanica Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske 
v Sloveniji Sophie Honey in predsednik Slovenije Borut Pahor.

Slovesnosti se je udeležil tudi njegova kraljeva visokost princ 
Edward grof Wesseški, najmlajši sin britanske kraljice Elizabete II. 
Princa Edwarda je pozdravila tudi naša delegacija.

Priznanje za Nika

Suha krajina, tu in tam

Slavko Mirtič  Foto: Urednik

Delegacija TD Suha krajine se je 14. maja udeležila dneva slovensko–
britanskega prijateljstva v Gornjem Suhorju pri Vinici. Tu so lansko 
leto naši belokranjski prijatelji odkrili spominsko ploščo. Govorniki 
so bili črnomaljski župan Andrej Kavšek, princ Edward, velepo-

Suha krajina, tu in tam

Delegacija TD Suha krajine se je 14. maja udeležila dneva slovensko–
britanskega prijateljstva v Gornjem Suhorju pri Vinici. Tu so lansko 
leto naši belokranjski prijatelji odkrili spominsko ploščo. Govorniki 

Niko Pižem, član Sindikata SKEI Slovenije v sindikalni podružnici Kig 
Meplat v Žužemberku, je na prvomajskem srečanju, ki ga je pripravila 
ZSS Slovenije, Regijska organizacija Zahodne Slovenije, Območna orga-
nizacija Dolenjske, Bela krajine in Posavja na Debencu , prejel prizna-
nje za dolgoletno vodenje sindikata v družbi, prizadevanja za umirjen 
dialog med zaposlenimi in vodstvom družbe ter ohranjanja in vzpod-
bujanja družabnega življenja med člani sindikata. 
Čestitke! FOTO: Rok Nose, Dol. list 

Dan slovensko–britanskega 
prijateljstva

Suhokranjska delegacija s prijatelji pred spomenikom umrlih letalcev. Tom se rokuje s princem Edwardom grofom Wesseškim.

Na Gradencu slovesnost ob obletnici medvojnega strmoglavljenja 
ameriškega bombnika 

Suhokranjska ekipa z belokranjskimi prijatelji

Na predstavitvi knjige 
»Zadnji polet Megijinih 
hlačk«

Pohod na Komanco za 1. maj
Vsako leto za 1. maj se člani turističnega društva in ostali odpravimo 
peš na Komanco k lovski koči LD Plešivica – Žužemberk.

Kljub temu, da letos ni bilo organiziranega druženja, je na jasi za 
kočo Iztok Klobčar na žerjavici pekel krompir in tako na najlepši na-
čin ohranja tradicijo svojega očeta. Vsi zbrani smo bili navdušeni.

n VladiMir
Foto: V. Kostevc

Druženje ob žerjavici
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 IZ NAŠE OBČINE  DRUŠTVA 

Forma viva Trebnje
Projekt FORMA VIVA TREBNJE bo na kulturnem in turističnem po-
dročju z organizacijo in izvedbo likovnih srečanj in delavnic ter 
kulturnih prireditev na novo zasnovanem prireditvenem prostoru, 
vnesel novo, sveže dogajanje v Trebnjem in na celotnem območju 
LAS STIK z razvitim inovativnim programom likovnih srečanj in 
delavnic, na temo VODA.

V okviru izvedbe projekta v obdobju 1.9.2018-15.10.2019 , CIK Trebnje, 
kot partner v projektu, predvideva izvedbo tematskih delavnic: na 
temo VODA.

VABIMO VAS , da se udeležite delavnic in Likovnega srečanja petih 
elementov-Voda, ki bodo potekale v Žužemberku:

Termin: Likovno srečanje 
petih elementov-VODA Lokacija Umetniki

6.7. – 7.7.2019, 
med 10. in 19. uro

Grajsko dvorišče 
pri gradu Žužemberk

Nora De Saint Picman
Anton Zupančič
Franci Zupančič

Termini delavnic Ustanova Izvajalec Tema

6.7.2019 ob 9. uri, 
Grajski trg 26

Dolenjski 
muzej Ivica Križ

Pomen vode v zgodovini 
(pomen za plemena 
in rimske naselbine), 
uporaba izvirov, voda v 
rimski dobi.

7.7.2019 ob 9.30 uri, 
Grajski trg 26 SIMUTEH Dr. Simon 

Muhič

Voda- obnovljivi vir, 
raziskovanje vode s 
stališča energetike, voda 
kot vir energije ter izzivi 
in priložnosti njenega 
izkoriščanja.

9.7.2019 ob 10. uri, 
Grajski trg 26

Marko 
Pogačnik

Marko 
Pogačnik

Zemlja in njena vloga, 
sožitje človeka in 
narave, pomen vode v 
sistemu litopunkturnega 
zdravljenja zemlja.

10.7.2019 ob 10. uri, 
Grajski trg 26

Zavod republike 
Slovenije za 
varstvo narave

Andrej 
Hudoklin

Kraški izviri, ponikalnice, 
tekoče vode in njihov 
pomen za človeštvo s 
poudarkom na območju 
Žužemberka.

 »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj«

n Špela Sila 
 

Se lahko na kratko predstavite?
Živim v vasi Gradenc, prihajam iz obmejne-

ga kraja Voča pri Zavrču.

Prvi stiki s Suho krajino? 
Kot večina mladih sem iskala boljšo priho-

dnost. Splet naključij me je pripeljal v to prele-
po Suho krajino. Prišla sem v uk k Zupančiče-
vim. Žužemberk me je v trenutku očaral, grad, 
trg, mogočna lipa, slapovi Krke. Še danes svoje 
goste peljem v Žužemberk in ponosno pokažem 
te bisere narave.

Kako vam je všeč kraj? 
Živim v mirni, čudoviti naravi in lepi vasici 

Gradenc, kjer sva si z možem ustvarila čudo-
vito družino. Z vaščani živimo v sožitju, prila-
gajamo se drug drugemu, si medsebojno po-
magamo in skrbimo za skupno dobro.

V vaše življenje se je prikradla tudi bolezen. 
V zahvalo ste postavili tudi spominski križ, 
ki je bil tudi blagoslovljen….

Suha krajina jim leži v srcu 
Bojana Vidmar
Tokrat vam predstavljamo pozitivno osebo, s širokim razumeva-
njem, dobrosrčnostjo in s pogledom na boljši svet. Življenjsko pot 
ji je prekrižala bolezen, ni obupala in se predala. Na poti samo-
spoznavanja ima vedno dovolj idej in pozitivnih misli za boljše 
življenje. 

Ja, žal. Bolezen mi ni dala le težkih nepo-
zabnih trenutkov, trenutkov, ko se ti življenje 
postavi na glavo, ko si popolnoma nemočen, 
ko je pred teboj vse življenje in hkrati tudi 
njegov neizbežen konec. Dala mi je veliko 
več, kot vzela, spoznala sem predvsem sebe. 
V dneh, polnih obupa, groznih misli, kaj bo z 
mojo družino, sem na sprehodu obstala pred 
zapuščenim križem pod vasjo. »Ljubi Bog, če 
se že mora zgoditi«. Miru, ki sem ga občutila 
ob stavku, se ne da opisati. V besedi obup je 
na koncu vedno tisti mali »up«. V upanju, da 
ni vse tako črno, smo z družino v zahvalo za 
uspešno prestane operacije in težke terapije 
obnovili križ, ki je bil blagoslovljen 9. avgusta 
2014, ravno ob praznovanju mojega 50. rojstne-
ga dne. Naključje je hotelo, da sem 9. avgusta 
1979 prišla v Suho krajino.

 
Aktivni ste v raznih društvih. Lahko opišete 

delo in hobije?
Ne toliko, kot si želim biti. Sem članica TD 

Suha krajina in prostovoljka v Krajevnem od-

boru RK. Žal mi domače obveznosti ne dopu-
ščajo, da bi bila bolj aktivna. Vse ob svojem 
času. Berem tudi knjige, zanima me pred-
vsem zgodovina.
Vedno najdete primerno besedo tudi ob raz-

ličnih priložnostih in dogodkih, ki so po-
membni za delo in življenje vaščanov! 
Iz dogodkov želim potegniti tisto najbolj po-

zitivno, kar je najboljše za ljudi in kraj. Vašča-
ni se moramo povezovati, skrbeti za skupno 
dobro in takšni dogodki so več kot primerni 
za skupno druženje. 

Leta 2017 je potekala slovesnost ob odkritju 
spominske plošče ameriškim letalcem bomb-
nika B-17‚ ‘Je Reviens‘‘. Gradenc je po tem dogod-
ku prepoznaven tudi v širšem okolju. Vedno več 
je turistov in obiskovalcev, kar me zelo veseli. 

Načrti v prihodnje?
Čim več časa preživeti z mojo družino, z 

mojimi sončki, vnuki Tilnom, Tinejo in Dašo.
n Slavko Mirtič

Foto: Slavko Mirtič

Ureditev brežin pod 
Žužemberškim gradom
Žužemberški grad je eden izmed najslikovitej-
ših gradov v Sloveniji in vse več obiskovalcev 
ter turistov obišče Žužemberk, Občino ter tudi 
Suho krajino. 

Glede na to, da je brežina pod gradom zaraščena, je župan Občine 
Žužemberk Jože Papež, na pobudo turističnega društva, konec aprila 
sklical skupni sestanek vseh društev in organizacij, ki imajo sedež 
v Žužemberku, z namenom, da se na skupnem sestanku dogovorijo 
o skupnih delovnih akcijah čiščenja in urejanja brežin pod gradom. 
Sestanka se je od šestnajst vabljenih udeležilo le pet društev, ki so se 
dogovorili, da bi delovne akcije potekale ob sobotah v mesecu maju. 

S podporo občine in neverjetno voljo članov turističnega društva, 
Renata Pršina je bila gonilna sila, so delovne akcije tudi stekle. Akci-
jam so se pridružili občinski delavci in članice društva kmečkih žena 
ter v tej fazi odstranili najbolj moteče drevje. 

Akcije se bodo zopet nadaljevale jeseni.
n VladiMir

Foto: Vlado Kostevc
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Vsako leto, 8. maja, praznujemo svetovni dan Rdečega križa, v Sloveniji 
pa od 8. do 15. maja poteka tudi teden Rdečega križa. Po vsej Sloveniji so 
se v tem tednu vrstile številne aktivnosti. V naši Krajevni organizaciji 
smo med mlade člane Rdečega križa sprejeli 26 prvošolcev, v samopo-
strežni trgovini KZ Trebnje Žužemberk pa izpeljali akcijo Košarica. V pe-
tek, 17.5., sva bili tako v trgovini prisotni prostovoljki KORK Žužemberk 
Darinka Košiček in Tamara Plot ter osnovnošolke Betka Blatnik, Lara 
Barčič in Nuša Glavan. Nagovarjale smo kupce, ki so prihajali v trgo-
vino in jih pozvale k darovanju prehranskih in drugih artiklov. Odziv 
je bil zelo dober. Zbrali smo štiri zvrhane trgovinske vozičke artiklov, 
naslednji dan pa še dva. Tako smo v obeh dneh z vašo pomočjo zbra-
li za okoli 300 evrov izdelkov, v šoli pa so jih otroci v akciji Košarica 
zbrali še za 530 evrov. Vse to smo nato prostovoljke razdelile med po-
moči potrebne v naši občini in prav vsi so bili zelo veseli in zadovoljni. 
Še enkrat hvala vsem, ki ste darovali ter s tem pripomogli, da je svet 
okoli nas lepši in prijaznejši. Zahvaljujemo se tudi trgovini KZ Trebnje 
v Žužemberku, ki nam je omogočila zbiranje artiklov. 

n Tamara Plot, FOTO : osebni arhiv
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V Šmihelu nova 
gasilska desetina

V nedeljo, 10. 3. 2019, smo se člani PGD Reber v 
velikem številu zbrali pred gasilskim domom. 
Odločili smo se, da bomo očistili poti in ceste 
v bližnji okolici naše vasi. Smeti smo pobrali 
ob glavni cesti do Žužemberka in proti Dobrni-
ču do odcepa za Lisec. Očistili smo tudi en del 
poti v Lisec in cesto, ki pelje do okrepčevalni-
ce Levček. Nabrali smo res veliko smeti, ki jih 
vozniki kar med vožnjo mečejo skozi okna av-
tomobilov in mirno peljejo naprej. Najbolj pa 
smo bili presenečeni nad odloženimi vrečami 
smeti ob robu gozda. Očitno nikjer v Sloveniji ni 
zabojnikov za smeti in jih je potrebno odložiti 
kar v naravo. Tako početje te res prizadene in 
hkrati močno razjezi. Ljudje so res neodgovor-
ni. Po končanem delu nas je v gasilskem domu 
čakala zaslužena malica. n Miroslava Hrovat

Letos se je prvič v zgodovini prostovoljnega gasilskega društva Šmihel 
pri Žužemberku zbrala desetina starejših gasilk. Z vajami smo začele 
pozno in ko smo odhajale na tekmovanje v Brusnice pri Novem mestu, 
smo si ponavljale naš letošnji moto: »Važno je sodelovati in ne zma-
gati«. Med vajami smo ugotovile, da je neprecenljivo predvsem druže-
nje gasilk in nabiranje izkušenj za naslednje leto. Ko smo zaključile z 
vajo, smo Jana, Tatjana, Senka, Vera, Dragica, Jožica in Marjana oblju-
bile mentorju Žarku Pirnatu, da ta vaja nikakor ni bila zadnja. Dokaza-
le smo, da za aktivno sodelovanje na gasilskem tekmovanju ni nikoli 
prepozno. Mogoče se nam naslednje leto pridružijo še starejši gasilci. 

n Marija Pirnat

Uspehi dvorskih 
gasilcev
Kljub manjšemu številu tekmovalnih ekip PGD 
Dvor pa rezultati ne izostajajo.

Dvorski gasilci so se s štirimi ekipami ude-
ležili gasilskega tekmovanja v okviru Gasilske 
zveze Novo mesto. Vse štiri ekipe so se v zelo 
močni in številni konkurenci s tekmovanja 
vrnile najmanj s pokalom, tri od njih pa so se 
uvrstile naprej na regijsko tekmovanje:

 pionirke: 1. mesto in uvrstitev na regijsko 
tekmovanje,

 pionirji: 5. mesto,
 članice B: 2. mesto in uvrstitev na regijsko 
tekmovanje,

 člani A: 4. mesto in uvrstitev na regijsko 
tekmovanje.

n Tomaž Obštetar

Čistilna akcija PGD Reber

V mesecu marcu smo na vaša vrata trkale pro-
stovoljke Krajevne organizacije Rdečega križa 
Žužemberk, saj smo pobirale članarino. Veliko 
vas je bilo takih, ki ste se prijazno odzvali in pri-
spevali ter s tem podprli naše delo in aktivnosti. 
S plačilom članarine ste postali podporni član 
Rdečega križa. S tem ste prispevali za delovanje 
Krajevne organizacije Rdečega križa Žužemberk, 

kjer zbrani denar namenjamo za pomoč kraja-
nom ob izrednih razmerah (naravne in druge 
nesreče), sofinanciranje letovanja na Debelem 
rtiču otrokom iz naše občine, sofinanciranje 
šolskih potrebščin otrokom iz socialno ogrože-
nih družin iz naše občine, sodelovanje pri do-
brodelnih akcijah, pomoč občanom v stiskah 
(npr.: sofinanciranje nakupa drv, zdravstvenih 

pripomočkov), novoletno obdarovanje starejših 
občanov, organiziranje srečanja starejših, brez-
plačne dogodke za občane, preventivne zdra-
vstvene meritve, predavanja in še kaj bi se našlo.

Za izkazano podporo in prispevke se vam 
najlepše zahvaljujemo tudi v imenu tistih, ki 
jim tako lahko pomagamo. 

n Tamara Plot

Zahvala za podporo KORK Žužemberk

Teden Rdečega križa v Žužemberku

V petek, 7. junija 2019, smo člani Kulturnega društva Dvor pripravili le-
tni koncert z naslovom Dvorski pozdrav poletju.

Na koncertu so najprej nastopili otroci Otroškega pevskega zbora Dvor 
ob Krki pod mojim vodstvom. Slednji je bil ustanovljen oktobra leta 2017. 
Zbor posega po najrazličnejših skladbah in pripravlja različne temat-
ske koncerte. Tako pa je bil obarvan tudi ta. Otroci so si izbrali pesmi 
iz risank in filmov. Zbor se je predstavil s skladbami o Piki Nogavički, 
gasilcu Samu, čebelici Maji, Kekcu in z uvodno pesmijo iz filma Brato-
vščina Sinjega galeba. 

Drugi del koncerta pa je pripadal Mešanemu pevskemu zboru Dvor 
ob Krki, pod vodstvom Jerneja Fabijana. Zbor letos obeležuje 20-letni-

co delovanja, koncert ob obletnici še pripravljajo, za ta večer pa so se 
nam predstavili s slovenskimi deli najrazličnejših skladateljev. Zbor 
je ponovno prikazal zavidljiv nivo poustvarjanja, z raznolikimi deli pa 
je poskrbel, da smo na koncertu uživali prav vsi.

Za konec pa zahvala vam, dragi poslušalci, da nas z obiskom vedno 
tako lepo podprete. Hvala družini Novinc, ki nam tako nesebično do-
voli uporabo dvorane v Železolivarskem muzeju. In hvala tudi vsem, 
ki ste nam na kakršen koli način pomagali, da smo koncert lahko iz-
peljali. Hvala.

n Tjaša Primc
Foto: Jadranka Meglen

Letni koncert zborov Kulturnega društva Dvor

Na regijskem tekmovanju v Mirni so pionirke osvojile odlično 2. mesto in se uvrstile na državno prvenstvo
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Občina Trebnje je gostiteljica 47.Tedna cvička. 
Nalogo za to prireditev so prevzela tri vinogra-
dniška društva iz občine Trebnje pod okriljem 
Zveze društev vinogradnikov Dolenjske (ZDVD). 
To so: DV Lisec Dobrnič, DV Trebnje in DV Čatež. 

Upravni odbor ZDVD, katerega člani so med 
drugimi predsedniki 32 društev, ki skupaj za-
stopajo interese blizu 5000 dolenjskih vino-
gradnikov, je na svoji seji za predsednika oce-
njevanja imenoval znanega upokojenega pro-
fesorja iz Biotehniške fakultete Ljubljana dr. 
Mojmir Wondra, za tajnika pa Toneta Koncilja.

Ocenjevanje je potekalo v gostilni Ravnikar 
15.,16. in 17. aprila na Čatežu pri Trebnjem. No-
silec ocenjevanja je bilo vinogradniško društvo 
Čatež pri Trebnjem pod okriljem ZDVD. Prvi dan 
so ocenjevale štiri komisije, drugi in tretji dan 
pa po tri. Skupaj je ocenjevalo 28 ocenjevalk in 
ocenjevalcev. Na ocenjevanje je prispelo skupaj 
925 vzorcev različnih sort in kategorij. Največ 
je bilo cvička PTP, kar 362 vzorcev od tega je 
bilo 42 kandidatov za kralja. Pohvalno je tudi, 
da je vse več vinogradnikov, ki pridelujejo pe-
nine in vina posebne kakovosti.

Izbor kralja cvička je potekal tako, da je šel 
po en cviček PTP z najvišjo oceno iz vsake ko-
misije v finale. Tako smo dobili šest finalistov 
cvička PTP, ki so šli zadnji dan v rangiranje. V 
izboru so sodelovali vsi ocenjevalci iz vseh treh 
komisij, razen tajnika, ki sem se izločil zara-

Kegljanje na vrvici
Konec maja so potekale 44. športne igre upokojencev Dolenjske in Bele 
krajine v kegljanju na vrvici, in sicer 28.5. za ženske na Mirni, 29.5. za 
moške v Dol. Toplicah in zaradi dežja še v Prečni. Vreme nam v teh 
dneh sicer ni bilo preveč naklonjeno, ampak smo se vseeno udeležili 
omenjenih športnih dejavnosti. Vsa pohvala organizatorjem, da je vse 
potekalo tekoče in organizirano. Na Mirni so naša dekleta dosegla 14. 
mesto (izmed 17 ekip), v Dol. Toplicah in Prečni pa so moški dosegli 10. 
mesto (ravno tako med 17. ekipami). Prve tri ekipe pri ženskah so bile 
DU Škocjan, Mirna in Semič, prve tri med moškimi pa DU Dolenjske 
Toplice, Uršna sela in Mirna. Najboljše tri ekipe so dobile tudi pokal. 
Med našimi ženskami je bila najboljša Alojzija Mačerol Sambolec, med 
moškimi pa Ivek Sambolec.

n Jole Adrijanić , Foto: Jole Adrijanić 

Suhokranjski konjerejci 
na blagoslovu v Hinjah
Letošnje pomladansko-aprilsko vreme se nikakor ne more umiriti, saj 
so morali tudi v Hinjah prestaviti Jurjev blagoslov-žegnanje, ki vsako 
leto poteka pri hinjski cerkvi. Sv. mašo je daroval hinjski župnik, ki je 
poleg soli in kruha blagoslovil tudi konje, konjenike in njihovo opre-
mo. Zaradi slabega vremena je bila udeležba konjenikov skromna. Kot 
ponavadi je vse prisotne nato g. Dušan Papež povabil na svojo doma-
čijo, kjer nas je pogostil s toplo malico in prijetnim okoljem domače-
ga gostišča. Seveda dobre volje in zvoka frejtonarice tudi ni manjkalo. 

n Jole Adrijanić, Foto: Jole Adrijanić

Srednjeveški Bled

Na srednjeveškem Bledu s turistkama iz Južne Koreje

Domač žužemberški viteški red, ki deluje pod okriljem turističnega 
društva, se udeležuje mnogih prireditev po Sloveniji in tudi tujini in 
tako osebno vabi obiskovalce teh prireditev na turistični obisk v Ob-
čino Žužemberk.

n VladiMir, Foto: V. Kostevc

Blagoslovili konje
Svetega Jurija imajo za svojega zavetnika tudi konjerejci Konjerejskega 
društva Suha krajina. Letošnje tradicionalno Jurjevo so zaradi slabega 
vremena prestavili kar dvakrat. Tradicionalno prireditev pa so na svo-
jem posestvu na Plešivici nad Dvorom, tokrat v tretje, uspešno izpeljali 
v nedeljo, 26. maja. Pred njihovo kočo je številne zbrane konjenike poz-
dravil predsednik društva Boštjan Bradač, domači župnik, dekan in ča-
stni kanonik Franc Vidmar pa je poskrbel za blagoslov soli,spominskih 
znamenj in nato še konj ter njihovih lastnikov, ki so se zvrstili v mi-
mohodu. Blagoslova so se udeležili ljubitelji konj s celotne Dolenjske, 
pa tudi iz Bele krajine in s Kočevskega, ki so se ob prijetnem druženju 
na Plešivici zadržali še pozno popoldne. 

Foto: Slavko Mirtič

47. teden cvička - najštevilčnejše 
ocenjevanje vin v Sloveniji 
Predsednik Društva vinogradnikov Suha krajina Tone Koncilja-tajnik, odgovoren za organizacijo 
ocenjevanja vin.

di transparentnosti. Komisija v sestavi: dr. 
Wondra, Jurak in Koncilja je ugoto-
vila in razglasila, da je preprečljiv 
zmagovalec in novi kralj cvička 
PTP Robert Jarkovič iz Podbo-
čja, ki je ob razglasitvi požel 
velik aplavz. 

Ni pa vse teklo brez zaple-
tov. Ko sem sestavljal ocenje-
valne komisije, sem gledal, da 
so bili ocenjevalci z Dolenjske, iz 
Bele krajine, Kmetijskega inštituta 
Ljubljana, Biotehniške fakultete Ljubljana. Že 
pri zbiranju vzorcev vin je prišlo tudi do za-

pletov, kajti letos je bil dopolnjen pravil-
nik, ki ne dovoli podvajanja vzorcev 

istega vina. 
Po ocenjevanju pa sem mo-

ral ocenjenim vinom razvrstiti 
skladno z pravilnikom še pra-
ve medalje. Podeljenih bo 49 
velikih zlatih, 200 zlatih in 249 

srebrnih medalj. Naše društvo 
je letos nastopilo z malo vzorci, 

pa vendar smo prejeli štiri zlate, 
eno srebrno medaljo in eno priznanje. 

n Tone Koncilja
Foto: T.Koncilja 

V nedeljo, 24. marca 2019, je v gostišču Zupančič v 
Žužemberku potekal redni občni zbor Turističnega 
društva Suha krajina. Društvo šteje več kot 88 članov 
in je v preteklem letu organiziralo ali soorganizira-
lo 26 enkratnih prireditev, od tega so bile 4 priredi-
tve večdnevne. Člani so nastopili in sodelovali na 49 
prireditvah, na 16 prireditvah izven občine ter celo 
na 12 prireditvah ali predstavitvah v tujini (Hrvaška, 
Srbija, Nemčija, Belgija, Rusija). Predsednik TD Suha 
krajina Vlado Kostevc je v svojem poročilu med šte-
vilnimi 230 dogodki in aktivnostmi, pri tem pa je bilo 
opravljenega več kot 12.855 ur prostovoljnega dela, 
izpostavil mednarodno sodelovanje s Kegljevičevo 
stražo iz Pregrade, Bratstvom svetog Mihovila iz Kar-
lovca, Ivanečkimi vitezovi iz Ivanca, Djevojačko stra-
žo in Križevcev, turistično skupnostjo iz Koprivnice, 
viteško skupino Trnavska kampanja iz Slovaške, iz 

Srbije EKO PEK, itd... V lanskem letu je bila medna-
rodna aktivnost prav neverjetna, saj so člani izvedli 
aktivno promocijo od Pregrade, Karlovca, Križevcev, 
Koprivnice, Ivanca, pa do Golubca (od Hrvaške do Sr-
bije), pa tudi do Rusije (Moskva) za Tatarstan, Nemčije 
(Stuttgart), Italije (Santa Maria di Leuca) ter v okviru 
ZZMS v Bruslju pred EU parlamentom. Med dogodke 
doma pa nedvomno sodijo Trški dnevi, ki so prepo-
znani po Sloveniji. Tako so v minulem letu izvedli že 
20. srednjeveški dan na Žužemberškem gradu, ki je z 
najdaljšo tradicijo teh prireditev v Sloveniji.

 Zbrane člane in članice sta med drugim nagovo-
rila župan Jože Papež in predsednik Turistične zveze 
Slovenije Pavle Hevka, ki je bil preprosto navdušen 
nad samo statistiko prostovoljno opravljenih ur in 
delom društva. 

n Urednik, Foto: S. Mirtič

Izjemna mednarodna aktivnost TD Suha krajina



26  POLETJE 2019  POLETJE 2019  27

 DRUŠTVA  DRUŠTVA 

Organizator je izmed 141 prinesenih vzorcev 
izbral najboljše pridelovalce te nedvomno 
vse bolj popularne žlahtne in zdrave kapljice. 
Šmarnico so v Žužemberk prinesli iz širše Do-
lenjske, tako rekoč tudi iz cele Slovenije, najdlje 
celo iz Slovenskih goric in Maribora. V kultur-
nem delu programa so se predstavile pevke 
Turističnega društva Suha krajina, vokalna 
pevska skupina Kapniki in Krvavški planšar-
ji, številne zbrane pa so nagovorili predsednik 
TD Suha krajina Vlado Kostevc, župan Jože Pa-
pež in predsednik ocenjevalne komisije Lud-
vik Legan. Prisegajoč na zdravilnost te pijače 
je svoje videnje dodal tudi dr. Jernej Iskra, ki 
je samorodno vinsko trto predstavil predvsem 
s kemijske plati. Po besedah predsednika oce-
njevalne komisije Legana je tokrat komisija 
zaradi napak izločila osem vzorcev in pre-
dlagal, da vinogradniki večkrat na pokušino 
v klet povabijo prijatelje, saj so le- ti najboljši 
sodniki in okuševalci. Kljub zahtevnemu le-
tniku so vinogradniki za vzorce prejeli enajst 
pohval, 46 bronastih, 49 srebrnih in 25 zlatih 
medalj. Prvič so organizatorji podelili kar dva 
šampiona. Najboljšo pijačo sta pridelali dru-
žina Lavrič iz Straške gore za suho in družina 
Konček iz gore Lubanc za polsladko šmarnico. 

V ponedeljek, 11. marca, je v prostorih jedilni-
ce podjetja FS potekal tradicionalni občni zbor 
Društva kmečkih žena Suha krajina -Žužem-
berk. Udeležilo se ga je več kot petdeset aktiv-
nih članic, ki so dejavne na številnih področjih. 
Društvo povezuje osemdeset žena in deklet s 
celotnega območja Suhe krajine, med njimi je 
najstarejša še zelo aktivna Veronika Gorenčič. 
Uvodno besedo na občnem zboru je imela pred-
sednica Tadeja Lavrič s Podlipe, vasi na ajdovški 
planoti, kjer bo letos prvič pritekla tudi voda iz 
novega suhokranjskega vodovoda. Lavričeva je 
v nadaljevanju poročila opravljenega dela na-
nizala vrsto dogodkov in dejavnosti , ki so za-
znamovale delo društva. Kot vsako leto organi-
zirajo predavanja, različne tečaje in delavnice, 
strokovno ekskurzijo in razstave, med njimi 
je tudi tradicionalna ob kulturnem prazniku. 

 »Lansko leto  smo se udeležile kar 55 dogod-
kov, to je od društvenih, regijskih, državnih in 
mednarodnih«, je dejala predsednica in izposta-
vila tudi dogodke, ki so jih same organizirale. 
Za državno ocenjevanje potic v Žužemberku so 
spekle 24 potic, od teh so prejele 13 zlatih, sedem 
srebrnih in štiri bronasta priznanja. Izvrstno se 
je odrezala Ivica Longar, ki je prejela vse točke. 
Z društvene razstave v Šentjerneju so se vrnile 
z osmimi zlatimi, od teh so prejele  vse točke  
Štefka Praznik in Olga Drab. Prav tako so bile 
uspešne na državnem ocenjevanju jabolčnih 
zavitkov v Dolenjskih Toplicah, v Prečni s ple-
tenimi srci in v Beli Cerkvi pri ocenjevanju kru-
ha. Zbrane je nagovoril tudi župan Jože Papež 
in se zahvalil za društveno delo pri ohranjanju 
tradicije kulturne dediščine in izročila babic.

Foto: Slavko Mirtič

V soboto, 27. aprila, smo se pohodniki zbrali 
na Dvoru pred staro lončarno. Pot nas je 
vodila skozi Mačkovec, Mačkovske Tale, kjer 
je bilo prvo okrepčilo pri Ludviku Kocjančiču, 
nato smo nadaljevali skozi Skopice do vinske 
gorice Hrib. Tudi tukaj je sledilo malo počitka 
pri Tonetu Koncilji pa pri Štravs Francu. 
Nadaljevali smo skozi Mali Lipovec do Vinske 
gorice Boršt. Tam je sledila glavna malica in 
še vse, kar se spodobi za vinogradnike, pri 

Štefanu in Andreji Koncilja. S spodnje poti 
Boršta smo se povzpeli na srednjo pot, naredili 
obrat nazaj, ko nas je zajela dežna ploha. To 
nam je šlo samo na roke, saj smo dalj časa 
vedrili v zidanici pri Darku Iskra, ki nas je 
lepo pogostil. Od tam smo šli po poti naprej, 
se spustili na pot proti Srednjemu Lipovcu in 
nadaljevali do Sadinjskih Talov, kjer je sledilo 
okrepčilo pri Dušanu Vidmarju. Bilo bi narobe, 
če se ne bi ustavili še pri Kocjančičevih in 

Černivčevih, tako da lahko rečemo, da je bilo 
kljub malo kislemu vremenu zelo sproščeno 
vzdušje. Podali smo se nazaj na Dvor, od koder 
smo pohod začeli. Tam nas je že čakal odlični 
golaž iz FS kuhinje. Po toplem obroku je bilo 
še malo druženja in tudi petja ni manjkalo. 
Ja, veselimo se že jesenskega pohoda po 
naslednji trasi. 

n Tone Koncilja
Foto: Arhiv društva

Koncept koncerta je bil preprost: vodijo otroci, 
nastopajo otroci, ki so ga pomagali tudi snova-
ti. Vključevanje v tak projekt se mi zdi še pose-
bej smotrno, saj jim s tem damo priložnost, da 
nam pokažejo in dokažejo, koliko so sposobni. 
In ne boste verjeli. Odlični so bili!

Na oder je najprej prišel Otroški pevski zbor 
z izborom skladb domačina Franca Možeta. 
Skozi celoten koncert sta nas suvereno in uži-
veto vodili Tara in Tjaša. Obiskovalcem smo 
tako predstavili kar dve pianistični točki Sare 
in Vane. Neža nam je predstavila solistično 
točko in zapela skladbo I have a dream skupi-
ne ABBA. Žan nam je recitiral pesem O očetu. 
Sara, Manca in Maruša pa so nam pripravi-
le plesno točko. Otroški pevski zbor je koncert 
zaključil s pesmimi, posvečenimi mamicam. 
Vseskozi nas je na klavirju spremljal Jernej Fa-
bijan. Poleg pianista smo imeli prav poseben 
instrumentalni trio. Na kohonu sta nas spre-
mljali Tjaša in Maruša, ukulele pa je pri sklad-
bi Jaz sem mala roža igrala tudi Neža. Ker je 
bilo aplavza veliko, smo priredili tudi bis. Za-
peli smo še skladbo Biseri sreče, skupine Čuki.

Mama je ena sama 
Otroški pevski zbor Dvor ob Krki je v soboto, 30. marca 2019, v večnamenski dvorani na Dvoru 
priredil koncert Mama je ena sama in obiskovalcem polepšal dan. 

DV Suha krajina je tudi letos organiziralo 
pomladanski pohod po vinskih goricah

Udeleženci vinogradniškega pohoda pred plavžem

Nastop naših najmlajših članov je bil pri-
srčen in sproščen. Vesela sem, da so si prav 
vsi želeli sodelovati na svoj način. Z navduše-
njem so pokazali svoje talente, mi pa jih bomo 
s koncerti, kot je bil sobotni, še bolj podpira-
li in usmerjali. Kulturno društvo Dvor nas na 

vsakem koraku spodbuja. S koncerti polepša-
mo dan nam in vam. Vsem hvala za pomoč 
pri nastajanju tega dogodka. Iskrena hvala pa 
tudi vam, dragi starši, da mi vaše otroke zau-
pate v varstvo in glasbeno vzgojo.

n Tjaša Primc, Foto: Rožle Matko

Družini Konček in Lavrič zmagovalki 
11-tega izbora šmarnice
Turistično društvo Suha krajina je v grajski kleti žužemberškega gradu 12. aprila pripravilo že enaj-
sti izbor najboljšega pridelovalca šmarnice.

»Naš vinograd ima še okoli 400 trt šmarnice,« 
pove Franc Konček, ki je dopolnil šampionsko 
zbirko iz leta 2014, ko je bil najboljši. Tokrat je 
družina Konček zmagala s polsladko šmarnico 
»Tino«. Franc prisega na kletarjenje, ki je naj-

pomembnejše opravilo pri delu v vinski gori-
ci Lubanc, kjer mu pomagajo po svojih močeh 
vsi člani družine. 

n Slavko Mirtič
Foto: Slavko Mirtič

Suhokranjke pobirajo prva mesta
Da so suhokranjske žene in dekleta izredno delovne, pa tudi uspešne na različnih ocenjevanjih, pri-
čajo zlata odličja.

Štefka Praznik in Olga Drab 
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Naša prva destinacija je bil kmečki turizem 
Mahnič. Na kmetiji se ukvarjajo z vinogradni-
štvom, prašičerejo in kmečkim turizmom. Go-
stom ponudijo njihove domače izdelke, na pri-
mer tradicionalno kraško osmico. Na kmetiji 

smo okusili kraško joto, ki je drugačna od su-
hokranjske. Potem smo se odpravile na ogled 
kobilarne v Lipici. Kobilarna slavnih lipican-
cev z letnico 1580 je tam najstarejša ustano-
va na svetu. Kras je znan tudi po pršutu, zato 

Z avtobusom smo se ob šestih odpeljali z Dvo-
ra na Mirno goro. Dan je bil lep in avtobus je 
svojo turo zmogel brez težav. Pri koči smo iz-
stopili, avtobus je obrnil in se odpeljal domov, 
nas pa pustil v nemilost na več kot 30 kilome-
trov dolgi poti proti izhodišču. Planinski dom 
na Mirni gori leži 1047 metrov visoko, le štiri 
metre nižje in 10 minut hoda od vrha. Blizu 
doma so razvaline cerkve svetega Frančiška 
Ksaverija, v koči pa lahko preko Wifi omrež-
ja pošiljate SMS sporočila svojim najdražjim. 

Po obveznem fotografiranju smo se odpra-
vili proti 888 metrov visokemu cilju na Svetem 

Petru. Makadamska pot je res vodila v dolino, 
pri jasi, kjer so pred mnogimi leti taborili ma-
vrični hipiji, smo presekali pot kar po travni-
ku, potem pa se napotili v hrib proti Jelenici. 
Tam je bil prvi počitek, Vaso je pripeljal topel 
čaj, sendvič pa je bil iz nahrbtnika. Čaja smo 
bili deležni tudi pri Primožu, vmes pa smo si 
ogledali čebelarski muzej. Pot se kar predol-
go vleče po makadamskih cestah in poteh ob 
neokrnjenem gozdu Kočevskega roga. Ker ni 
bilo več čaja, je Vaso odpeljal nekaj omaganih 
planincev proti najvišjemu suhokranjskemu 
očaku. Končno se je tudi za nas začel zadnji 

vzpon. Pa ne kar neki, ampak tak, kjer res 
grizeš kolena. Kar po štirih bi plezal proti za-
vetišču na vrhu.

Postavili smo se v vrsto za golaž, ki je bil 
odličen in je bil po šestih urah hoje res nekaj 
boljšega tisti dan. Pogrešal sem samo še toplo 
prho in kavč s televizorjem. Pa vendar ni bilo 
še vsega konec. Morali smo peš po strmi kri-
ževi poti ob štirinajstih križih do Podgozda in 
naprej na Dvor. Med potjo medvedov nismo 
srečali, pa tudi oni nas ne.

n Miran Jenko
Foto: Miran Jenko

V soboto, 30. 3. 2019, je v Ajdovcu potekal re-
gijski kviz »Mladi in kmetijstvo«, ki sta ga v 
sodelovanju organizirala Društvo podeželske 
mladine Suha krajina ter Kmetijsko gozdar-
ski zavod Novo mesto. Za uvrstitev na držav-
ni kviz v Žalcu, so se potegovale 4 ekipe: eki-
pa CBT Grm Novo mesto, ekipa DPM Metlika, 
ekipa DPM Mirana Peč ter domača ekipa DPM 
Suha krajina, ki so jo sestavljali Tilen Gnido-
vec, Teja Skube in Katja Kuhelj. Tekmovalci so 
se pomerili v znanju s 3 različnih kmetijskih 
področij, in sicer: turistične kmetije, natančno 
kmetijstvo in pridelava vrtnin v rastlinjaku s 
poudarkom na hidroponiki. Za dobro vzdušje 
so poskrbeli pevci Društva vinogradnikov Suha 
krajina, učenci PŠ Ajdovec pod mentorstvom 
Milene Legan in Irene Prodanič ter harmo-
nikašici Vesna Zarabec in Valentina Kužnik. 

Prepričljivo je 1. mesto na kvizu osvojila eki-
pe CBT Grm Novo mesto, 2. mesto je zasedla 

ekipa DPM Metlika, 3. mesto pa je šlo v roke 
domači ekipi DPM Suha krajina. Na 4. mesto 
se je uvrstila ekipa DPM Mirna Peč. Čestitke 
vsem sodelujočim!

Na državnem kvizu je belokranjsko regijo 
zastopalo DPM Metlika, dolenjsko regijo pa 
DPM Suha krajina. Po končanem kvizu je DPM 
Suha krajina gostilo še člane Društva kranjske 
in tržiške podeželske mladine, ki so pri nas v 
Suhi krajini zaključili njihovo ekskurzijo po 
Dolenjskem. Spletli so nova prijateljstva in 
okrepili meddruštveno povezanost. Zagotovo 
se še vrnejo. 

KVIZ SO OMOGOČILI: Adria Mobil proizvo-
dnja, trgovina in storitve, d.o.o. Novo mesto; 
Krka, d.d., Novo mesto; Kmetijska zadruga 
Trebnje, z.o.o.; Pioneer, Corteva agriscience; 
Saatbau proizvodnja, zastopanje in trgovina 
d.o.o.; Gozdno gospodarstvo Bled d.o.o.; Agro-
ma TS d.o.o.; Agrosaat proizvodnja, zastopanje 

Regijski kviz »Mladi in kmetijstvo«

in trgovina, d.o.o.; Koren gostinstvo in turizem 
Zoran Škoda s.p; Gostinske storitve Tatjana 
Hrastar s.p.; Dom Frata, KA-MM d.o.o.; Blatni-
kov Hram, Rera gostinstvo in trgovina d.o.o.; 
pekarna Evropa; I-Les Pavel Iskra s.p.; Jože 
Gnidovec, čebelarstvo Kužnik, Društvo kmeč-
kih žena Suha krajina, Društvo vinogradni-
kov Suha krajina; kmetija Murn, PGD Ajdovec. 

n Urška Skube
Foto: Miran Jenko

Ekskurzija na Kras
Aprilsko soboto smo se članice Društva kmečkih žena Žužemberk 
odpravile na strokovno ekskurzijo na Kras. Ogledale smo si turi-
stično kmetijo Mahnič, kobilarno v Lipici, pršutarno Lokev, cerkev 
sv. Nikolaja v Avberju in galerijo Samsa.

smo obiskali pršutarno Lokev in za svoje do-
mače kupili njihove suhomesnate dobrote. Na 
lepo urejeni kmetiji smo se prepustile izbra-
nim kraškim okusom. Okušali smo pristno 
kraško jed in jo dopolnili s pristno kraško ka-
pljico. Polni energije po kosilu smo si ogledali 
cerkev sv. Nikolaja v Avberju. Med drugim je 
tu v letu 1927 pustil svojo sled znani dolenjski 
slikar Tone Kralj. V času največjega zatiranja 
Primorcev v fašistični Italiji so ga primorske 
protifašistične tajne organizacije poklicale 
na delo. Prepovedano slovensko besedo je pri 
njem nadomestila slika, ki je po stilu in vse-
bini postala naša-slovenska. Zato so še danes 
v veliko primorskih cerkvah njegove slike in 
cerkvene freske upodabljajo fašiste kot zveri, 
Mussolinija pa kot hudiča.

 Končna postaja našega ogleda pa je bila 
galerija g. Samsa- zbirka miniatur vozov in 
vinskih preš iz vse Slovenije. Janko Samsa 
iz male kraške vasi Žirje je hotel ohraniti ne 
samo spomin na te vozove, marveč tudi nji-
hovo verno podobo. Pripadala mu je čast, da 
je naredil repliko- miniaturno rekonstrukcijo 
najstarejšega ohranjenega lesenega kolesa z 
osjo na svetu, starega 5150 let, najdenega 2002 
na Ljubljanskem barju. Bilo je zanimivo in vre-
dno ogleda, še slajša je bila kava, ki nam jo je 
skuhala gospodinja. 

Polni novih misli smo ugotovile, da je na 
Krasu krasno, a lepše je v naši Suhi krajini.

n Tadeja Lavrič
Foto: Arhiv društva

25. tradicionalni pohod Mirna gora - Sveti Peter
Planinska skupina Dvor¸ ki deluje samostojno v okviru PD Krka Novo mesto, je na velikonočni po-
nedeljek pripravila že 25. tradicionalni pohod z Mirne gore na Svetega Petra.

Kulturno društvo Dvor, skupaj s Planinsko sku-
pino Dvor, je v nedeljo, 31. marca, družno pri-
pravilo 13. pohod v spomin na znanega Suho-
kranjca, duhovnika in pisatelja Janeza Kmeta. 

Župnik Janez Zaletel s sorodniki Janeza Kmeta, ki 
se vsako leto udeležijo tega spominskega dogodka.

Pohod v spomin na duhovnika in pisatelja 
Janeza Kmeta, znanega Suhokranjca

Pohodniki so se v prelepem vremenu, zgodaj 
dopoldne, odpravili z Dvora proti končnemu 
cilju na Plešivici, mimo vinogradniških goric, 
ki jih je Kmet v svojih črticah in povestih po-
gosto opisoval. V Srednjem Lipovcu so imeli 
pohodniki krajši postanek, daljšega pa na Se-
lih pri Ajdovcu, kjer je sv. mašo v spomin na 
duhovnika Kmeta daroval župnik Janez Za-
letel. Ajdovški župnik je soimenjaka Janeza 
Kmeta dobro poznal, saj ga je prav on krstil. 
Janez Kmet je imel novo mašo 14. novembra 
1943, dobršen del svojega plodnega, ustvarjal-
nega in žal kratkega življenja, saj je umrl pri 
48 letih, pa je prebil v župniji Ajdovec. Živel 
je na Selih pri Ajdovcu, kjer je tudi pokopan. 
Mnogi obiskovalci si lahko ogledajo tudi Kme-

tove osebne predmete in fotografije, ki krasijo 
spominsko sobo. 

n Urednik , Foto: Slavko Mirtič
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24. tradicionalno popotovanje s kolesi 
po rimski cesti od Ivančne Gorice do Dvora

Vse o nogah
Predavanje Nežke Dular, 
dr. med.

Območno združenje Rdečega križa Novo me-
sto in Krajevna organizacija Rdečega križa 
Žužemberk so petega aprila pripravili zdra-
vstveno predavanje, namenjeno vsem staro-
stnim skupinam, z naslovom »Vse o nogah«. 
Dvanajst obiskovalcev je v Gasilskem domu 
Žužemberk z zanimanjem posušalo našo 
zdravnico, ki nam je na zanimiv in razumljiv 
način predstavila vse o naših nogah. Izvede-
li smo, zakaj imamo kosti, mišice, ožilje in 
kite, kako delujejo sklepi in zaradi česa na-
stanejo najpogostejša obolenja v zvezi z naši-
mi nogami. Vedno je treba odkriti vzrok bole-
čin. Najslabše je lajšati bolečino z zdravili in 
ne vedeti, zakaj bolečino sploh imamo. Zelo 
pomembna je tudi pravilna obutev.

Da mladi nimajo teh težav, se je videlo že 
na prvi pogled, saj so bile poslušalke vse od-
rasle osebe. Ob koncu predavanja smo izme-
njali nekaj izkušenj z obolelimi okončinami 
in zadovoljni odšepali domov.

n Miran Jenko, Foto: Urednik

Joga in OM Chanting v Suhi krajini, »Pomagajmo 
človeštvu skozi OM«
Kulturno- umetniško društvo Žužemberk organizira že tretje leto jogo, 
ki je najstarejši nauk o ravnovesju telesa, uma in duha. Bhakti Marga 
ponuja različne meditativne in fizične joga vadbe za podporo različ-
nim potrebam, interesom in življenjskemu stilu. Om Chanting je brez-
plačna skupinska vadba, ki uporablja transformacijsko moč OM-a, da 
aktivira samo-zdravilne potenciale udeležencev ter prečiščuje okolje v 
polmeru 2 kilometrov. Dogodka redno potekata v večnamenski dvorani 
na Dvoru, ki jo dvorano npolnijo domačini in občani sosednjih občin. 
Naša vaditeljica je izkušena Breda Kranjc iz podjetja Primus- vadbe. Če 
vas zanima, kako poteka, ste vedno dobrodošli. 

n Klavdija Kužnik

dr. Nežka Dular

16.5.2019, že pred 7., uro smo se z avtobusom 
FS prevozi odpravili na upokojenski spomla-
danski izlet v smeri Vrhnike in Idrije. Prvi 
postanek je bil v Bistri v Tehničnem muzeju. 
Z vodenim ogledom nam je bil sam muzej v 
omejenem času dokaj podrobno predsta-
vljen. Videli smo veliko tehnično zanimivih 
naprav, prav tako tudi avtomobilov iz prej-
šnjega obdobja. Skupine so se hitro menja-
vale, tako da nas je pot že vodila naprej pro-
ti Idriji, kjer pa smo si najprej ogledali zgor-
nji del reke Idrijce z jezom in kanalom, ki je 
bil narejen za potrebe rudnika živega sre-
bra. Vsi tisti ki so bili fizično aktivni, smo 
se tudi spustili v rudniški rov do cca. 30 m 
globine. Rudnik je v globino meril do 360 m. 
Zaradi potrebe po črpanju rudniške vode so 
že okrog leta 1780 zgradili posebno črpališče, 
ki ga je poganjala idrška voda. Po ogledu ru-
dnika smo si v Idriji ogledali še šolo, kjer se 

Izlet DU Žužemberk v Bistri in Idriji
učijo izdelovati idrijsko čipko. Tudi tu je bilo 
nekaj strokovne razlage, prav tako možnost 
nakupa izdelkov. Glede na muhasto vreme 
v teh dneh nam je tokrat prizaneslo, še ne-
kaj sončnih žarkov nas je po kosilu prav lepo 
pogrelo pred odhodom domov. 

n Jole Adrijanić

Tekmovanje v kvizu gasilske mladine v orga-
nizaciji GZ Novo mesto je potekalo na OŠ Do-
lenjske Toplice 2. 3. 2019. Udeležili sta se ga 
dve ekipi našega društva. Pionirji pod men-
torstvom Mihe Hrovata v sestavi Tjaša Hrovat, 
Nejc Glavan in Neža Novak so osvojili tretje 
mesto. Mladinci pod mentorstvom Marka Gla-
vana, v sestavi Nuša Glavan, Dominik Hrovat 
in Matej Glavan, so osvojili prvo mesto.
Obe ekipi sta se uvrstili na regijsko tekmova-
nje, ki je bilo 9. 3. 2019 na OŠ Drska v Novem 
mestu, kjer sta dosegli tretje mesto.

n Miha Hrovat
FOTO: M Hrovat

Mladi gasilci PGD Reber 
spet uspešni

»Oldtajmerji« so bili tokrat z znamenitimi »pony« 
kolesi Miran Jenko iz Boršta, Starič Janko in Kastelic 
Janko iz Dobrepolja. Foto: S.Mirtič

V soboto, dne 8. junija, so Turistično društvo 
Ivančna Gorica, OTZ Ivančna gorica, Zavod Pri-
jetno domače in Turistično društvo Suha kraji-
na organizirali že 24. tradicionalno popotova-
nje s kolesi po rimski cesti od Ivančne Gorice 
do Dvora. Prireditev je bila družabnega pome-
na in primerna za vse kolesarske pohodnike, 
saj ni bila tekmovalnega značaja. V sprem-
stvu so bili gasilci, reševalci in spremljevalno 
osebje za varnost v križiščih in morebitno in-
tervencijo med potjo. Popotovanje je potekalo 
gladko, brez težav, le meni, ki sem bil letos 
prvič, ni bilo nič enostavno. Z mojim malim 
ponijem sem v hrib proti Kitnemu vrhu prav 
pošteno »gagal«, kot bi rekli kolesarski navdu-
šenci. Pot je speljana po ostankih stare ceste 
iz rimskih časov med Emono in Siscio in na-
prej proti vzhodnim provincam. Pri Bojanjem 

Vrhu je ohranjen del spodnje plasti nekdanje 
rimske ceste. Na tako plast so potem nasuli 
grušča in položili ploščate kamne. Že v petem 
stoletju pred našim štetjem so Rimljani spre-
jeli zakon, ki je urejeval gradnjo cest. Po njiho-
vih cestah je promet potekal veliko bolj gladko, 
kot si lahko danes predstavljamo.

Udeležencev je bilo veliko, največ jih je jaha-
lo na specijalkah z množico prestav zadaj in 
spredaj. Bila sta tudi dva velika ponija in mali 
poni z 20 palčnimi kolesi. Pestra predstava 
ljudi in tehnike. Imeli smo veliko postankov 
s prigrizki in osvežilnimi pijačami pri prija-
znih domačinih. 

Zaključek je bil na Dvoru, pri plavžu in že-
lezolivarskem muzeju. Bili smo deležni krat-
kega kulturnega programa, kolesarskega go-
laža in priznanj udeležencem popotovanja. 

Na cilju pred plavžem na Dvoru. 

Organizator je poskrbel za prevoz kolesarjev in 
koles nazaj v Ivančno Gorico in s tem zaključil 
to prijetno srečanje.

n Miran Jenko

26. maja 2019 je GZ Novo mesto organizirala 49. 
gasilski avtorally. Odvijal se je na štirih raz-
ličnih lokacijah v okolici Novega mesta. Letos 
smo člani PGD Reber še posebej ponosni, saj 
smo nastopili kar s štirimi ekipami. Članice A 
so osvojile 6. mesto, člani A so osvojili 13. me-
sto, člani B so dosegli 8. mesto in veterani 17. 
mesto. Čeprav uvrstitve niso najvišje, pa smo 
veseli, ker nam je uspelo sestaviti toliko ekip. 
Na napakah se učimo in verjamemo, da bomo 
naslednje leto še boljši.

n Miroslava Hrovat
Foto: M. Hrovat

Člani PGD Reber množično na 49. gasilskem avtorallyu



32  POLETJE 2019  POLETJE 2019  33

 KULTURA  CERKEV 

Sestri Mojca in Danijela Zajc, organistki iz žu-
pnije Krka, sta v žužemberški cerkvi sv. Mohor-
ja in Fortunata v nedeljo, 26. maja, pripravili 
zanimiv in orgelsko dovršen koncert. Zbrano 
občinstvo je bilo nad izvedbo in tehniko igra-
nja zelo navdušeno, skladbe so bile izredno 
zanimive za poslušanje in mojstrsko zaigra-
ne. Žužemberške orgle so naravnost idealne za 

vsakovrstne glasbene dogodke in omogočajo 
mladim in zagnanim organistom kvalitetno 
izvedbo. Mladima organistkama, ki sta iz ve-
ličastnih žužemberških orgel izvabljali čudo-
vite melodije, se je s solo petjem pridružil tudi 
Martin Meglič iz Ivančne Gorice in še dodatno 
obogatil orgelski dogodek.

Foto: Slavko Mirtič

V podružnični cerkvi sv. Križa je v nedeljo, 5. 
maja, na Vrhovem, častni kanonik in dekan 
Franc Vidmar daroval sveto mašo in bla-
goslovil obnovljeni desni stranski oltar sv. 
Antona Padovanskega. Obnova najstarejšega 
oltarja v župniji iz leta 1648 je po štirih letih 
sledila obnovi glavnega oltarja in je delo re-
stavratorske delavnice Legan iz Žužemberka 
s sodelavci. Zahtevna obnova je potekala pod 
budnim nadzorom po smernicah in s sodelo-
vanjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Novo mesto. Oltar je, po besedah dekana Vid-

marja, leta 1936 zadnji obnovil slikar samouk 
Anton Jug. Zgodovinar in župnik Alojzij Zupanc 
je v svojih zapiskih domneval, da je bil nekoč 
ta oltar tudi glavni. Prvotni oltar je dobil novo 
pozlato in zasijal v vsej svoji prvotni lepoti t. 
i. zlatega oltarja. Dekan Vidmar se je zahvalil 
vsem faranom štirih vasi, ki so s svojo dare-
žljivostjo pomagali pri ohranjanju neprecen-
ljive dediščine. Po končani slovesni maši so 
gospodinje postregle z domačimi dobrotami. 

n Slavko Mirtič
Foto: S. Mirtič

Ob praznovanju zaščitnika sv. 
Florjana so se 5. maja v župnijski 
cerkvi sv. Mohorja in Fortunata z 
gasilskimi praporji in v svečanih 
uniformah zbrali gasilci iz petih 
društev občinskega gasilskega po-
veljstva Občine Žužemberk. Tradi-
cionalno so se maše udeležili tudi 
gasilci prijateljskega in pobratene-
ga društva Belavići s Hrvaške. Pre-
ko šestdeset gasilcev je prisostvo-
valo obredu v čast zavetnika gasil-
cev, kjer je sv. mašo daroval častni 
kanonik in dekan Franc Vidmar. 
Dekan je v pridigi izpostavil lik sv. 
Florjana, zavetnika pred požari in 
drugimi nesrečami, ter izrazil veli-
ko hvaležnost gasilcem za njihovo 
požrtvovalno delo. Slovesno bogo-
služje so popestrili pevci moškega 
zbora Cirila Zajca pod vodstvom 
Nine Zajec. Gasilci so Florjanovo 
praznovanje zaključili s pogosti-
tvijo in prijetnim druženjem, kjer 
jih je pozdravil gostitelj, predse-
dnik PGD Žužemberk Miha Filipič.

FOTO: Slavko Mirtič

Spoštovani bralci Suhokranjskih poti, 
dragi podporniki.
Naš projekt Park znanih Suhokranjcev se zdaj res bliža formalnemu 
zaključku. Pet let ste lahko v vsaki številki Poti sledili akcijam, dogod-
kom, zbranim finančnim sredstvom in načrtom, tudi člankom o zna-
nih Suhokranjcih. Fotografije so kazale dopolnjevanje obeležij z reliefi. 
Lepo se je sprehoditi po peščeni poti in se zazreti v bronaste podobe med 
košnjami dreves. Naši znani Suhokranjci – naš ponos in vzgled. Tudi 
spodbuda, da delamo dobro za svojo lepo deželo ob Krki.

Kaj se je dogajalo od izida 73. številke? Najprej smo zbirali soglasja 
donatorjev, da smemo njihova imena napisati na ploščo, ki bo 12. 7. 
2019 postavljena na zadnji steber v Parku. Z zapisom je soglašalo 136 da-
rovalcev. Kiparka mag. Alenka Vidrgar je pripravila osnutek s podatki 
o PZS in donatorjih, na njej pa bo še njeno umetniško delo – bronasta 
rozeta, svarica ali šestlistno znamenje. To je pradavni simbol časa in 
boga, ki je neskončen in vseobsegajoč.

Kamnosek g. Beno Ogrin si je ogledal PZS in predlagal, da se okrog 
treh obeležij izdela okrogle betonske plošče z zaključnim teraco slo-
jem. To bi zagotavljalo varnost stebrov in olepšalo izgled. Bomo lah-
ko zbrali še 1000 evrov? Hvaležni bomo za najmanjši dar. Prispevek 
lahko nakažete na TRR SI 56 0139 3010 0015 568; sklic SI: 00 730 100 
z namenom Za PZS. 

Hvala novim darovalcem: družini Kastelic iz Slovenije in Kanade, Miji 
Penca Vehovec, Sanji Nose, Evi Pršina in Jožetu Papežu.

OŠ Žužemberk in OŠ Prevole sta pripravili poročilo o izvajanju Pro-
jekta PZS v šol.letu 2018/19. Raznovrstne in bogate dejavnosti vključu-
jejo: raziskovalne naloge, ogled Muzeja ZS, razstave, obiske spomin-
skih obeležij in PZS, projektni teden, kulturni dan, delavnice, Plakat 
ZS, Brošuro Suha krajina in ZS, priprava Dneva spomina na ZS … Tako 
rodoljubno naravnano vzgojno delo je lahko v ponos občini in vzgled 
mnogim slovenskim šolam.

V ponedeljek, 10. 6., se je sestala strokovna skupina za ureditev Parka 
znanih Suhokranjcev. Vodil jo je predsednik g. Vlado Kostevc, udeleži-
li pa so se je zavzeti člani: g. Slavko Gliha, g. Dušan Papež, g. Roman 
Kren, avtorica projekta mag. Jelka Mrvar in prvič, župan g. Jože Papež.

Po pregledu zapisnika 9. seje je sledilo poročilo o izvajanju projekta od 
oktobra 2018: Dan spomina na ZS in odkritje zadnjih treh reliefov, prija-
va na razpis za sofinanciranje projekta pri Uradu za Slovencev zamej-
stvu in po svetu, zahvale donatorjem in pridobivanje soglasij za zapis 
na ploščo, priprava Plakata ZS, zloženke PZS, brošure Suha krajina in 
znani Suhokranjci, objave o ZS v tisku doma in po svetu. Predstavljen 
je bil načrt zaključka projekta in odkritja zahvalne plošče donatorjev. 
Sprejet je bil sklep, da kamnosek g. Ogrin zaščiti tri obeležja z beton-
skimi ploščami, del sredstev pa bomo skušali zbrati še z darovi. Vse 
donatorje se povabi na odkritje plošče in blagoslov Parka.

Člani Strokovne skupine so poudarili pomen rodoljubne in 
povezovalne vloge PZS in predlagali, da obe OŠ nadaljujeta z Dnevom 
spomina na ZS, skrb za PZS pa naj poleg Občine in TD Suha krajina 

Mladi organistki v Žužemberku

Organistki z Martinom Megličem

Blagoslov oltarja 
sv. Antona Padovanskega

Florjanova maša v Žužemberku Park znanih Suhokranjcev
Projekt zgodovinskega spomina in suhokranjske identitete

Pripravljamo tiskana gradiva o ZS, ki jih sofinancira Urad za Sloven-
ce v zamejstvu in po svetu, in sicer: Plakat ZS kot darilo bo priložen 
Suhokranjskim potem. Naj dobi dostojno mesto v vsaki suhokranjski 
družini! V izdelavi je zloženka PZS, ki jo je izvirno računalniško obliko-
vala ga. Irena Piškur. Za prevod v nemščino in angleščino sta zaslužni 
ga. Mija Penca Vehovec in ga. Sanja Nose.

V tem času so bili objavljeni članki o ZS in PZS v slovenskih glasilih 
v Clevelandu, v Torontu in Buenos Airesu. Kako velika je ljubezen na-
ših rojakov do domovine, posebno do Suhe krajine!

V jesenski številki Poti boste lahko prebrali nekaj več o Projektu ZS 
od l. 1994 dalje in zahvalo sodelujočim.

Še zanimivost: dr. Miha Preinfalk, ki je z znanstveno preverjenimi 
podatki pomagal pri projektu, je v Braziliji odkril edinega še živečega 
potomca ZS Ignacija A. Kleinmayrja, ki išče svoje korenine tudi v Suhi 
krajini. »Ljubo doma, kdor ga ima.«

Nazadnje še povabljeni na prireditev ob začetku Trških dni, ki bo v 
petek, 12. 7. 2019, ob 20.00, v grajski kleti, po njej pa bo odkritje plo-
šče zahvale donatorjem v Parku znanih Suhokranjcev.

n mag. Jelka Mrvar, Foto: V. Kostevc

10. seja Strokovne skupine 
za ureditev Parka znanih Suhokranjcev

prevzamejo še učenci OŠ Žužemberk. Župan je izrazil podporo ureditvi 
PZS in zavedanje o njegovi pomembnosti za Suho krajino in širše.

n mag. Jelka Mrvar, FOTO: Slavko Mirtič

Kamnita rozeta iz cerkve sv. Jožefa na trgu v Žužemberku.
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Seznam obsega 4 arheološka najdišča (Šmihel-
-prazgodovinska gomila…); 13 profanih stavb 
(domačija Boršt 6, Dimčev mlin v Budganji 
vasi…); 20 sakralnih spomenikov (cerkev sv. 
Neže na Lopati, sv. Ahaca v Trebči vasi…); 8 
spominskih objektov in krajev (Naralovo zna-
menje v Trebči vasi…); 1 drugi objekt (Vodnjak 
na Grajskem trgu v Žužemberku) in naselje ter 
njegovi deli (Žužemberk, trško jedro).

Da bi prebivalci Občine Žužemberk poznali 
najpomembnejše zaklade kulturne dedišči-
ne, jih varovali in ohranjali, bomo za bralce 
Suhokranjskih poti predstavili nekaj izbranih 
kulturnih spomenikov. Prva bo Miklavževa 
cerkvica v Bregu ali cerkev sv. Nikolaja v Žu-
žemberku.

Cerkev sv. Nikolaja na Bregu
Predstavitev sakralnega objekta v Odloku po-
udarja najpomembnejše podatke. Cerkev sto-
ji na desnem bregu reke Krke, prav blizu mo-
stu. V pisanih virih se prvič omenja l. 1526, čas 
njene postavitve pa sega v 13. stoletje, ko se je 
razširilo čaščenje sv. Nikolaja kot zavetnika 
ribičev in čolnarjev. V. 14.stol. so ladji cerkve 
prizidali prezbiterij. Večje predelave notranjo-
sti je cerkev doživela v 17. stol., leta 1911 pa žal 
nestrokovno obnovo, ko je bila porušena sever-
na stena z ostanki gotskih fresk. Cerkev danes 
sestavljajo pravokotna ladja z ravnim stropom. 
Na zahodni strani je ohranjena najstarejša fre-
ska iz 14. stol., ki prikazuje Kristusovo čudežno 
hojo po Nazareškem jezeru, sv. Nikolaja, sve-
tnico in neko donatorico. Najbolje so ohranje-
ne freske iz sredine 15. stol., ki jih pripisujejo 
Janezu Ljubljanskemu. V prezbiteriju so še 
vidne upodobitve svetnic in apostolov, v lad-
ji pa nekaj prizorov iz Kristusovega trpljenja. 
Cerkev se uvršča med pomembnejše spomeni-
ke srednjeveškega slikarstva na Dolenjskem.

Cerkev sv. Miklavža v rokopisih 
zaslužnega Suhokranjca g. 
Alojzija Zupanca
To je najstarejša žužemberška cerkev, ki je 
bila najbrž zelo premožna. Sv. Nikolaj je dal za 
turški davek l. 1526 1 srebrni pozlačen kelih, 6 
ogrskih goldinarjev v zlatu in 3 goldinarje 58 
kron. To je bilo zelo veliko. Luteranci so se cer-
kve polastili okrog leta 1580 in jo imeli v lasti 
20 let. Okrog cerkvice so navozili prsti in na-

pravili lastno luteransko pokopališče. Zgradili 
so dve hiši: Knajpovo mežnarijo in hišo pastor-
ja Krištofa Slivca. Pokopališče se je opustilo l. 
1789. V 19. stol. je maševanje v Miklavževi cerkvi 
postopoma prenehalo. K oživitvi je prispeval 
upokojeni župnik Matija Kadunc, ki ima na 
žužemberškem pokopališču lepo obnovljen 
nagrobnik. Na lastne stroške je namreč kupil 
cerkveno opravo, plašče, prte in mašne knjige.

Iz Urbarja iz l. 1692 so znani zanimivi po-
datki. Herbart 8. Auersperg je dobil l.1580 v 
Žužemberk predikanta Krištofa Slivca. Moral 
je poskrbeti za njegove prihodke. V Praprečah 
mu je dal grunt, ki ga je prepisal na cerkev sv. 
Miklavža. Mlinar je moral dati cerkvi name-
sto bere 26 mernikov bele moke in 30 merni-
kov črne zmesi. Zapisani so tudi dolgovi in 
dolžniki cerkve sv. Miklavža: Andrej Ubec od 1 
njive 3 goldinarje, Martin Kmet za 1 volovsko 
kožo 1 goldinar, …. 

Na zidu cerkve je vzidan nagrobnik: Tu je 
pokopan plemeniti Andre Kovačič, ki je umrl 
8. 8. 1602 (prevod iz nemščine).

Cerkev sv. Miklavža je dolga 17 m, široka 8 m, 
visoka 12,5 m; zvonik meri 4,5 m. Ima 9 oken,1 
vrata, 1 zvon, včasih sta bila dva.

Izbrani opisi iz beležke dr. F. 
Steleta (1923) 

Freska nad vhodom v cerkev Vihar na morju 
predstavlja apostole v ladji: zadnji med njimi 
je sv. Miklavž v škofovskem ornatu in z mitro 
v roki. V rokah drži vesla. Petra vleče Jezus iz 
vode, da se ne utopi. Na levi je viden ostanek 
šlema. Pod grbom kleči mož v črni obleki z 
velikim rožnim vencem v sklenjenih rokah – 
donator. Desno je svetnica s kraljevsko krono, 
oblečena v plašč, podšit s hermelinom. Pred 
njo kleči donatorjeva žena …

Freske v cerkvi: Levo od vrat so ostanki 
dveh slik, Jezusa na Oljski gori s spečimi apo-
stoli, Jezusa pred Herodom ali Pilatom. Drugi 
motivi so še: Jezusa s trnjem kronajo, Jezus 
nosi težki križ, Zveličar vodi Adama in Evo iz 
predpekla, sv. Rozalija, sv. Marjeta, sv. Barba-
ra, sv. Katarina.

Veliki oltar je iz leta 1673. Prenovil ga je I. 
Grošelj iz Selc l. 1911 (zapis na hrbtni strani 
oltarja). Na njem so sv. Miklavž, Pieta, sv. Jo-
žef in sv. Dominik. Oltar je pozlačen in lepo 
rezljan.

ZAKLADI KULTURNE DEDIŠČINE V OBČINI ŽUŽEMBERK

Cerkev sv. Miklavža 
Z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Obči-
ne Žužemberk leta 2013 je bil izdelan popis 47 –tih enot, ki so dragocen in posebej varovan del naše 
suhokranjske preteklosti.

Za zaključek 
Ker sem odraščala v Bregu, je bila Miklavže-

va cerkvica vsakdanja spremljevalka naše poti 
na njive. Starši so nam pripovedovali o dra-
gocenih freskah in o tem, da je tu maševal 
sam Primož Trubar, ko je bežal iz Šentjerne-
ja. Takrat je še stala ruševina Knajpove hiše, 
v cerkvi pa so bile občasno maše in žegnanja. 
Adama in Evo brez obleke je skrbno varovala 
spovednica. Ko smo l. 2013 v občinskem sve-
tu potrjevali Odlok o razglasitvi nepremičnih 
kulturnih spomenikov, je bilo jasno, da nas 
na tem področju čaka veliko dela. Po sedmih 
letih sem si pri Poldetovih v Bregu spet sposo-
dila ključ in se odpravila čez most do cerkve. 
Okolica je bila pokošena, zunanja freska sla-

bo prepoznavna in tudi notranjost kar kliče 
po obnovi. Manjka tabla z informacijami ali 
vsaj zloženka s podatki o kulturnem spome-
niku za turiste, ki radi prihajajo na turistično 
kmetijo Koren.

Dekan g. F. Vidmar je povedal, da načrtujejo 
postopno obnovo sv. Miklavža že letos. Sondi-
rali bodo temelje, jih odkopali in zaščitili pred 
vlago. Prenovili bodo tudi zlati oltar. Zagoto-
vljena je strokovna pomoč Zavoda za varstvo 
naravne in kulturne dediščine, predviden pa 
tudi finančni delež Občine Žužemberk. Drago-
ceni bodo darovi občanov.

Po uspešno postavljenem Parku znanih 
Suhokranjcev, ki so ga v pretežni meri fi-
nancirali donatorji, bo zdaj priložnost, da 

1  Cerkev sv. Miklavža in ključar g. Franc Pucelj
2  Vzhodni del cerkvice sv. Miklavža
3  Nagrobnik na zidu cerkve sv. Miklavža 
4  Del notranje freske – Adam in Eva
5  Freska Vihar na morju

Spoštujmo 
slovenščino
Leta 1922 je jezikovni krožek 
Odvada v Trstu stiskal letak 
s katerim je poudaril pomen 
slovenskega jezika ter ta le-
tak, naslovil Slovenske zapo-
vedi! Prepis letaka.

'Naša slovenščina je, prepričani smemo biti, 
eden najlepših jezikov na svetu'.
(Jezikoslovec o. St. Škrabec, 1814-1918)

1. Veruj v moč in lepoto našega jezika.
2. Ne imenuj po nemarnem tujih besed.
3. Posvečuj naše narodne praznike, zaha-

jaj predvsem v tiste templje umetnosti 
in prosvete, kjer se goji naša umetnost, 
naša znanost in naš jezik.

4. Spoštuj jezik svojega očeta in svoje ma-
tere, da bo večno živel tvoj rod.

5. Ne ubijaj s tujkami in s spakedrankami 
blagoglasja in lepote svojega jezika.

6. Ne prešuštvuj s tujo navlako, ohrani 
svoj jezik čist in neomadeževan.

7. Ne kradi tujim jezikom besed in načina 
izražanja.

8. Ne pričaj po krivem zoper svoj jezik, laž 
je trditev, da je naš jezik trd in reven z 
izrazi.

9. Ne želi si mlačne in nezavedne žene, da 
ti ne bo vzgajala otrok v tujem jeziku in 
duhu.

10. Ne želi svojega bližnjega jezikovnega in 
duševnega blaga, naš jezik je lep in bo-
gat, napredujemo z znanostjo, bogati-
mo z umetnostjo, a česar še nimamo, 
si moramo ustvariti sami.

n VladiMir

pomagamo obnoviti še cerkvico sv. Miklav-
ža. »Roka, ki daje, je vedno lepa.«

n mag. Jelka Mrvar
Foto : Slavko Mirtič

Viri: Miklavževa cerkev v Žužemberku, RN, 1984, OŠ Žužemberk; 
Alojzij Zupanc, Rokopisno gradivo ( Župnija Žužemberk );
http : //www.zuzemberk.si/sl/zgodovina;
http : //giskd2.situla.org/MK_zapiski/z001_1005.pdf;
http ://www.geago.si/sl/pois/11747/cerkev-sv-miklavza-breg-pri-
-zuzemberku;

V petek, 15.03.2019, je v Okrepčevalnici pri Me-
denu potekal 11. občni zbor Kulturnega dru-
štva Šmihel pri Žužemberku. Poleg članov in 
članic so se dogodka udeležili še župan Občine 
Žužemberk Jože Papež, občinski svetnik Rafa-
el Vidmar ter poveljnik Prostovoljnega gasil-
skega društva Šmihel pri Žužemberku Dejan 
Palčar. Na občnem zboru so predstavniki po-
sameznih sekcij predstavili svoje delovanje v 
preteklem letu ter podali predloge in začrta-
ne cilje za tekoče koledarsko leto. Potrdili so 
finančno poročilo ter se skrbno osredotočili 
na pomen promocije in financiranja bolj de-
javnih sekcij društva. Na 11. občnem zboru ob 
jubilejni 10. obletnici delovanja društva člani 
in članice soglasno razrešijo s funkcije člane 
v zasedbi upravnega ter nadzornega odbora. Z 
omenjenim dnem zapuščajo funkcijo Karmen 
Sadar (predsednica), Nevenka Urbančič (tajni-
ca), Helena Barle (blagajničarka), Jernej Iskra 
(predsednik nadzornega odbora), Jože Pečjak 
(član nadzornega odbora). Ob soglasnem iz-
boru je prišlo do potrditve nove zasedbe, in si-
cer Petra Vidic (predsednica KD Šmihel pri Žu-

žemberku), Simona Sadar (tajnica), Maša Koler 
(blagajničarka), Miroslav Strnad (predsednik 
nadzornega odbora), Rafael Vidmar (član nad-
zornega odbora). Mesto enega od članov nad-
zornega odbora ostaja nespremenjeno. Boštjan 
Koler bo nadaljeval s svojo dolgoletno funkcijo 
v kulturnem društvu.

Novemu vodstvu želimo, da uresničijo vse 
svoje začrtane cilje ter društvo vodijo preu-
darno, uspešno, organizirano ter z veliko po-
zitivne volje. 

Staro vodstvo se ob iztekajočem mandatu 
želi zahvaliti vsem svojim članom, sponzor-
jem, krajanom, Prostovoljnemu gasilskemu 
društvu Šmihel pri Žužemberku, ostalim pro-
stovoljnim društvom ter Občini Žužemberk za 
neizmerno in nesebično pomoč pri soustvar-
janju prireditev. Posebna zahvala gre naši čla-
nici in ne nazadnje prvi predsednici ob sami 
ustanovitvi društva Angelci Bedene, ki nas že 
vrsto let s toplimi rokami sprejema v svojih 
prostorih okrepčevalnice in nas po občnih 
zborih pogosti s hrano in pijačo.

n Nevenka Urbančič, FOTO: N. Urbančič

Novo vodstvo Kulturnega društva 
Šmihel pri Žužemberku1

2

3 4

5
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Žužemberk 
Prav lepa je Žužemberška fara, 
cerkvi taki res ni para, 
župnik pridno je nabiral, 
da cerkev tako je sezidal. 

Na Cviblju velik spomenik stoji,
tam preteklo mnogo je krvi, 
o njem zgodovina pisala bo, 
ki nikoli izbrisana ne bo. 

Ko pridemo na plac, 
tam stoji porušen grad, 
obzidavajo ga na vse strani, 
da lepši videz naredi. 

Na trgu ena gostilna stoji,
tam konkurence ni, 
šef gor in dol špancira
in kuharice nadzira. 

V šoli pa je komanda taka,
kdor je hujši, ta je spaka, 
učiteljski je težak poklic,
če prevec trdih je betic. 

Pod gradom pa Krka valovi,
ki kmečka turizma deli, 
mi pa srečni bi bili, 
če ta dva turizma razumela se bi. 

Obrtnikov pa prav veliko imamo,
med seboj se vsi poznamo, 
eni revni, drugi bogati,
nazadnje pa vsi smo enaki. 

Župan pa hitro pridrvi, 
če se kakšna prireditev naredi, 
Lado pa hitro vse posname, 
da se v televiziji vse bolj ujame. 

Kmalu pozabili bi, 
da Zdravstveni dom stoji, 
tam prijazne zdravnice imamo,
Zlatkota pa, da zobe poravnavamo. 

n Francka Ožbolt – DU Žužemberk

Ko češnje so cvetele
 
Ko češnje v dolini so cvetele,
oživeli vrtovi so in preorane njive,
posadili smo krompir, na gredice pa vrtnine
ter zrli v nebo, da bi na posajeno kaplje priletele.

Ko češnje v dolini so cvetele,
spremenjene ure podaljšale so čase dneva,
vnuki zapolnili dvorišče so s kolesi in žoga teka,
žal tudi na sosedovo zeleno travo.

Ko češnje v dolini so cvetele,
ni b'lo slišati vriskov in fantov petja,
ki včasih likofe slavili v hramih so veselja,
običaji lepi redki so, umirajo, kot rože ovenele.

Ko češnje v dolini so cvetele,
je morda fantu pomlad postala še bolj lepa,
saj listič z verzi prejelo je dekle iz B razreda,
ki v zahvalo mu vrnilo lepe je poglede.

Medtem so češnje odcvetele,
mladi in stari čakamo sadove rdeče, dozorele…

n Janez Vovk

V ponedeljek, 25. 3. 2019, smo se zbrali na letnem občnem zboru Kultur-
no- umetniškega društva Žužemberk. Večer je zaznamovalo nevihtno 
vreme in celo izpad elektrike. Zato je za prav posebno vzdušje poskrbel 
tudi soj sveč. Poleg članov društva se je sestanka udeležil župan g. Jože 
Papež. Društvo je bilo v letu 2018/19 aktivno na različnih področjih. So-
delovali smo na otvoritvi Trških dni, odkritju spominskih plošč v parku 
znanih Suhokranjcev, Likovne razstave domačih umetnikov ter razsta-
ve Suhokranjskih dobrot. Organizirali smo spominsko uro, posvečeno 
Zali Zarani ter predavanje ge. Maje Papež, ki je usposobljena svetoval-
ka za delo po metodi Phyllis Kristal. Za naše najmlajše smo poskrbeli 
s pravljičnimi uricami v šolski knjižnici ter tematskimi ustvarjalnimi 
delavnicami. Tudi bralni klub Suhokranjski izzivi se je sestajal meseč-
no. Prisostvovali smo na podelitvi priznanj krvodajalcem. Velik dopri-
nos društvu je dodala ga. Magda Kastelic Hočevar z izdajo svoje knjige 
Sonce in sence. Obe z go. Silvo Mohorčič sta se udeležili različnih lite-
rarnih srečanj. Poskrbeli smo tudi za bolje počutje z organizirano jogo 
na Dvoru. Društvo se lahko pohvali z novo, dodatno knjigobežnico, ki se 
nahaja na Loki pod leseno hiško na drevesu. Člani Kulturno-umetniške-
ga društva Žužemberk si bomo še naprej trudili vnašati v kraj kulturo 
in umetnost. Za nadaljnje delo so bili podani tudi zanimivi predlogi, ki 
jih bomo skušali realizirati. Predsednica Klavdija Kužnik se je zahvali-

V petek, 22.3.2019, ko je večina odgovornih za 
nastalo situacijo spremljala prenos planiških 
poletov, smo se člani KUD Žužemberk na poziv 
predsednice udeležili očiščevalne akcije. Čistili 
smo okolico gradu, ulico Breg in cestne ban-
kine pred znakom Žužemberk iz smeri Dvora. 
Komorna zasedba je v nekaj urah opravila iz-
jemno delo in na majhnem področju nabra-
la nepredstavljivo veliko količino odpadkov. 
Ugotovljeno stanje nas je presenetilo, šokira-
lo, razžalostilo in razjezilo, zato sokrajanom 
in obiskovalcem izrekamo javno grajo, ukor 
pred izključitvijo in jim sporočamo, da niso 
dosegli minimalnih standardov. Člani KUD 
Žužemberk si želimo, da bi Suhokrajinci ob 
podpori občine začeli ceniti okolje, v katerem 
prebivamo in se do narave in sokrajanov za-
čeli obnašati kulturno.

n Matej Kocjančič
Foto: K. Kužnik

Kulturno-umetniško društvo Žužemberk 
Aktivni na različnih področjih

la vsem, ki tesneje sodelujejo z društvom. Predvsem pa Občini, ki nam 
priskoči na pomoč z uporabo sejne sobe in večnamenske dvorane na 
Dvoru ter ravnateljici ge. Miri Kovač za uporabo šolske knjižnice. G. Pa-
pež je pohvalil naše delo, nam dal spodbudo za naprej ter namenil vso 
podporo, ki jo bomo potrebovali, za kar se mu iskreno zahvaljujemo.

n Petra Skube Bavdek
Foto: Bogdan Kastelic

S kulturno akcijo 
nad nesnago

Pesniški kotiček

CIK Trebnje je letos že tretjič razpisal literarni 
natečaj Besede povezujejo za ustvarjalce Mirn-
ske in Temeniške doline oz. občin Trebnje, Mir-
na, Šentrupert in Mokronog – Trebelno. Svoje 
pesmi sem že na prvega poslala tudi sama z 
utemeljitvijo, da delno »pripadam« tudi njim, 
saj sem rojena v trebanjski občini ter imam 
nečaka in dobre prijatelje v občni Šentrupert. 
Res so me »posvojili« in sodelovala sem tudi 
letos. Sklepno dejanje je bilo srečanje vseh so-
delujočih literatov na delavnici, ki jo je vodil 
prof. Ivan Gregorčič, pesnik in učitelj z Mirne, 
s predstavitvijo prispevkov vseh avtorjev v De-
želi kozolcev v Šentrupertu. Tako so nas bese-
de res povezale.

n Magda Kastelic Hočevar

Besede nas povezujejo

Člani kulturno-umetniškega društva Žužemberk se tru-
dimo, da pripravimo zanimive ustvarjalne delavnice za 
naše najmlajše. Sejno sobo zapolnimo v času praznikov 
in šolskih počitnic. Tako popestrimo naporne šolske dni 
in četudi zunaj ni sonca, si ga lahko pričaramo z barvami. 
Na zadnjih delavnicah smo ustvarjali velikonočno deko-
racijo, sadili krešo, slikali na platno in ustvarjali umetni-
ne iz kamenčkov. Verjamemo, da izdelki krasijo domo-
ve, mi pa že pripravljamo naslednjo poletno delavnico.

n Klavdija Kužnik

Ustvarjalne delavnice
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V mesecu maju se vsako leto v Knjižnici Dvor 
zaključi sezona pravljičnih uric in zato je za-
dnja pravljična urica vedno nekaj posebnega. 
Vreme je bilo prijetno toplo, tako da smo vse 
dejavnosti lahko izvedli zunaj, pred knjižnico. 
Tokrat je otroke iz koroške ljudske pravljice 
obiskala Mojca Pokrajculja, ki je pod svojo stre-
ho, v piskrček, sprejela lisico, volka, medveda, 
zajca in srnjačka, nato pa so se začele težave z 
loncem medu. Pripovedko je z liki iz filca upri-
zorila knjižničarka Irena Muc. 

Sezona branja 2018/2019 je za bralni klub Suho-
kranjski bralni izzivi izjemno pomembna. Spo-
znali smo, da so taka bralna srečanja za kraje, 
ki so oddaljeni od raznih mestnih središč, zelo 
dobrodošla. Bralci se na srečanjih družimo, se 
spoznavamo, medgeneracijsko sodelujemo in 
sledimo knjižnim novostim kot tudi knjigam, 
ki so nas s svojo vsebino pritegnile, pa čeprav 
so bile napisane že davno. Na srečanju bralne 
skupine se veliko pogovarjamo, si pripoveduje-
mo, nekateri tudi kaj napišejo. Veš čas se trudi-
mo, da se medsebojno pozorno poslušamo, da 
se razumemo, četudi so naša mnenja o temi, ki 
jo knjige obravnavajo, povsem različna.

V tej sezoni smo se Suhokranjski bral-
ni izzivi srečali sedemkrat. Brali smo o 
ženskah, ki so spreminjale svet, brali smo 
slovenske kriminalne in ljubezenske zgodbe, 
zgodovinske romane in časopisne članke. 
Spominjali smo se stare Jugoslavije in se v 
mislih večkrat zoperstavljali vsakršnemu 
izkoriščanju in zlorabam.

Lahko rečemo, da se vsi zavedamo pomena 
branja, bralne kulture in njenega doprinosa 
krajanom. Kot je zapisal Nathan Pine: » Ljudje, 
ki jih zanima tiskana beseda, so nekaj poseb-
nega – vrsta zase - učeni, prijazni, obveščeni 
in človeški«. Branje je tisto, ki širi obzorja in 

našemu kraju omogoča napredek na vseh po-
dročjih človeškega znanja.

Ker se člani KUD Žužemberk vsega tega zave-
damo, smo lansko poletje, v Žužemberku, otvorili 
že drugo knjigobežnico, ki je nastala izpod spre-
tnih rok Nejca Zupančiča iz Stavče vasi. Nahaja 
se pod hišico na drevesu, na Loki v Žužemberku. 
Tako kot v prvi - v lesenem paviljonu na trgu, ste 
vsi mimoidoči in namenski bralci vabljeni, da si 
izberete različne zvrsti knjig. Vedno ste dobrodo-
šli tudi, da knjigobežnico napolnite s knjigami in 
revijami, ki jih doma na potrebujete več in ste jih 
pripravljeni deliti z ostalimi sokrajani.

n Brigita Lavrič

Suhokranjski bralni izzivi

Moje sodelovanje z glasbenikom Francem Možetom se je pričelo v za-
četku lanskega leta. Na pobudo predsednice KD Dvora Vesne Može sem 
sprejela sodelovanje na literarnem dogodku, posvečenemu Magdi Ka-
stelic Hočevar. Gospo Magdo smo želeli presenetiti na svojstven način 
in tako poprosili gospoda Franca za uglasbitev ene njene pesmi. Za to 
priložnost je izpod njegovih rok nastal samospev Moje sanje. V trenutku 
sem se v skladbo zaljubila in jo še danes z veseljem izvajam. Kmalu za 
tem je sledila Magdina predstavitev naslednje - nove zbirke pesmi in 
zgodb Sonce in sence. Na njeno željo pa je naš domači skladatelj uglasbil 
še dve pesmi: Sneži in In vendar se vrti. Franc Može, čigar dela so lepo 
sprejeta tudi drugod, je dobil še eno potrditev - potrditev, da piše dobro. 
Vse tri samospeve je namreč posredoval na uredništvo Radia RTV Slo-
venija, slednji pa so v skladbah zaznali nekaj več. Ponudili so mu sne-
malni termin, na katerem se skladbe posnamejo za arhiv RTV Slovenija, 
te pa po potrebi kasneje tudi predvajajo. 

Vesela sem, da je g. Može v meni videl primerno pevko za izvedbo nje-
govih del. Tako sva v ponedeljek, 15. aprila 2019, v studiu Radia RTV Slo-
venija posnela vse tri samospeve, uglasbljene na Magdina besedila. Do-
živela sva lep sprejem in profesionalen odnos s strani snemalne ekipe 

Franc Može navdušil s samospevi, uglasbenimi na 
besedila Magde Kastelic Hočevar

Zaključek pravljičnih uric z Mojco 
Pokrajculjo in lego kockami

Nato so otroci pokazali svojo domišljijo in 
ustvarjalnost v sestavljanju lego kock. Pred-
vsem so se zelo zabavali, pokazali pa so tudi 
veliko spretnosti in sodelovanja.
S pravljicami bomo nadaljevali oktobra, do 
takrat pa vam želimo lepe počitnice in veliko 
lepih pravljic.
Knjižnica bo od 1.7. do 30.8. odprta:
• ponedeljek: 9.00 - 14.00
• torek: 12.00 - 18.00
• četrtek: 9.00 - 14.00            n Andreja Špelko

Učenke in učenci Osnovna šole Žužemberk so 
pred kratkim dosegli tri izjemne uspehe. Sta-
rejši dečki so pod vodstvom športnega pedago-
ga prof. Bojana Brulca postali državni prvaki v 
odbojki med slovenskimi osnovnimi šolami. 
Učenec David Pajnkiher je pod vodstvom špor-
tnega pedagoga g. prof. Marjan Kužnika postal 
državni prvak v badmintonu. Učenke in učenci 
4. razreda pa so pod mentorstvom prof. Petre 
Avguštin prejeli evropski znak kakovosti za 
dobro izveden projekt v sklopu mednarodne-
ga sodelovanja ETWINNING. Projekt je bil izve-
den s povezovanjem Osnovne šole Žužemberk 
z dvema osnovnima šolama s Hrvaške in eno 
iz Turčije. Ob vseh teh uspehih je v sejni sobi 
Občine Žužemberk župan Jože Papež sprejel 
učenke in učence, mentorje in ravnateljico 
prof. Miro Kovač. Župan je v nagovoru pove-
dal, da je ponosen, da šola s svojimi uspehi 
predstavlja občino tudi izven domačega kra-
ja, v znak zahvale pa je mentorjem in Davi-

Župan Jože Papež sprejel državne prvake in prejemnike 
evropskega znaka kakovosti iz Osnovne šole Žužemberk

du Pajnkiherju izročil knjige s posvetilom. Na 
koncu se je za sprejem in izkazano pozornost 
županu zahvalila tudi ravnateljica prof. Mira 
Kovač. Tokratni sprejem njihovih uspešnih 

učenk in učencev pri županu je bil prvič in 
kot je povedal župan Jože Papež, ne bo zadnji. 

n Darko Pucelj 
Foto:D. Pucelj

Zjutraj, ko sem prišel v šolo, je 
odmevalo po hodnikih: »Vojska, 
vojska!« Pogledal sem skozi okno 
in zagledal vojaški oklepnik, kako 
pelje po naši zakrpani cesti. Za 
njim so vozili ostali vojaški in 
policijski avtomobili. Učenci smo 
se v koloni počasi odpravili pred 
šolo, kjer je imela slovenska voj-
ska že vse pripravljeno za pred-
stavitev in ogled. 

Fantje smo bili navdušeni nad 
orožjem in se ga kar nismo mogli 
nagledati. Vojaki so se postrojili v 
dve vrsti. Predstavili so nam po-
klic vojaka. Pridružiš se jim lahko 
kot poklicni vojak, vojak prostovo-
ljec, pogodbeni rezervist, štipen-
dist, lahko pa se udeležiš njiho-
vega vojaškega tabora. Takoj za 
tem so prikazali njihovo vsakda-
nje dvigovanje slovenske zastave. 

Za nas učence so pripravili tek-
movanje in nas razdelili v dve 
skupini – Tanki in Suhoranjska 
armada. Jaz sem bil v drugi skupi-
ni. Tekmovanje je potekalo v dveh 
kategorijah – v znanju in moči, 

saj sta telesna in psihična spo-
sobnost dva izmed pogojev, da se 
lahko pridružiš slovenski vojski. 
Začeli smo z znanjem. Vprašanja 
so bila kratka. Moja skupina je 
prva pravilno odgovorila. Sledila 
je štafeta, pri kateri smo žal izgu-
bili. Po »čudnem« štetju sodnika 
smo bili na koncu izenačeni. 

Za nagrado smo se lahko vsi 
tekmovalci peljali z oklepnikom. 
Moram reči, da je bilo vznemir-
ljivo, a popolnoma nič udobno. 
Vožnja je minila, kot bi trenil in 
ponovno smo si lahko šli ogledat 
orožje in pripomočke. Na moje 
veliko začudenje so nam dovolili, 
da se jih lahko dotikamo in celo 
vzamemo v roke. Najprej sem pri-
stopil k policijski opremi. Oče mi 
je vedno govoril, da je gumijevka, 
kot da bi te z železom udaril, a mu 
nisem verjel. Z gumijevko sem se 
udaril po roki in takrat sem spo-
znal, da ima prav. Ogledal sem si 
še policijski kombi in zdaj so bile 
na vrsti puške. Bile so iz prve in 
druge svetovne vojne. Čisto enake, 

Postani vojak v službi domovine
Slovenski vojaki iz novomeške vojašnice so v petek, 24. 5. 2019, obiskali našo Osnovno šolo Prevole.

kot se jih uporablja pri igrici Call 
of duty. Eno za drugim sem jih je-
mal v roke, potežkal, meril in vr-
nil. Predstavitve je bilo konec, vo-
jaki in policist so morali oditi. Mi 
učenci pa smo se vrnili k pouku. 

Dan je bil zelo zanimiv, saj sem 
končno videl slovensko vojsko in 

policiste od blizu. Njihov poklic je 
zelo lep in časten, vendar težak 
in v nekaterih trenutkih tudi ne-
varen. Za spomin sem dobil čisto 
pravo vojaško vrečko, ki jo s po-
nosom uporabljam.
n Luka Papež, 9. razred OŠ Prevole

Foto: A. Zajc

RTV. Skladbe so posnete na profesionalni ravni, zato se že oba veseliva, 
da jim bova lahko prisluhnila tudi preko radijskih valov.

Tega sodelovanja sem bila neizmerno vesela in upam, da bo takih 
povezovanj še več. 

n Tjaša Primc, Foto: Jadranka Meglen
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V petek, 1. 3. 2019, so na OŠ Prevole potekale delavnice na temo člove-
kove pravice, pod vodstvom članov Amnesty International Slovenije. 
Učencem so bile pravice predstavljene na zanimiv način – preko krat-
kih filmov, pogovora o izkušnjah in delavnic. Spoznali so pomembne 
ljudi, ki so se skozi zgodovino borili za enakopravnost in spremembe 
– vsakdo mora biti slišan, nikomur ne smejo biti kršene človekove 
pravice in ničelna toleranca ob kršitvah le-teh. Učenci so poleg dejstva, 
da so njihove pravice omejene s pravicami drugih ljudi, spoznali še:

 da človekove pravice pripadajo ljudem že zato, ker so človeška bitja; 
tako jih včasih imenujemo tudi naravne pravice;

 da človekovih pravic ni potrebno kupiti, si jih prislužiti ali podedova-
ti - so neodtujljive. Nihče jih nima pravice iz kakršnegakoli razloga 
komurkoli odvzeti;

 da se človekove pravice enakovredno nanašajo na vse ljudi sveta, 
kjerkoli živijo in ob kateremkoli času, zato so univerzalne;

 da so človekove pravice nedeljive, medsebojno odvisne in medseboj-
no povezane. Nekatere pravice vsebujejo druge ali pa brez drugih ne 
morejo obstajati;

 da standardi človekovih pravic predpisujejo, kaj morajo vlade storiti 
za svoje državljane in tudi česa svojim državljanom ne smejo napra-
viti. Kot velja, da ima vsaka oseba človekove pravice, velja tudi, da je 
vsaka oseba dolžna spoštovati človekove pravice drugih;

JSKD je dne 10. 4. 2019 v KC Janeza Trdine v No-
vem mestu organiziral območno revijo mla-
dinskih pevskih zborov, s katero že leta spod-
bujajo in spremljajo udejstvovanje, vrednotijo 
dosežke zborov in omogočijo strokovno spre-
mljanje nastopov. Na revijo so povabljeni vsi 
delujoči zbori na osnovnih šolah, ki jih pokriva 
novomeška območna izpostava.

Želijo si namreč, da bi kar največ zborov 
imelo priložnost izkusiti nastop na večjih 
odrih kulturnih domov in centrov, torej izven 
prostora svoje šole, izven svoje krajevne 
skupnosti. Na revijo se je letos prijavilo 7 
mladinskih zborov, med njimi prvič tudi 
mladinski pevski zbor Osnovne šole Prevole, 
in sicer s pesmimi:

 Jurij Flaišman (1818-1873): 
 KDOR IMA SRCE (Blaž Potočnik),

 Miro Kokol (1937): 
 JOJ, SE TI MENI VSA LEPA ZDIŠ (ljudska),

 Robert Kohek: 
 ČEZ ŠUŠTARSKI MOST (Gregor Strniša),

pod vodstvom zborovodja učitelja Žiga JER-
NEJČIČA in ob klavirski spremljavi Roberta 
Kohka.

Na naši šoli delujejo trije pevski zbori, in si-
cer cici, otroški in mladinski PZ in letos smo 
se prvič opogumili in prijavili na revijo. Mla-
dinski zbor sestavlja 19 učenk in učencev. V 
popoldanskem času smo se s šolskim kombi-

Zborovodja učitelj Žiga Jernejčič in člani mladinskega pevskega zbora OŠ Prevole

Človekove pravice 

 da ljudem pripadajo človekove pravice tudi, če njihove države teh 
pravic ne priznavajo ali ne varujejo. Tako so na primer v časih su-
žnjelastništva v Združenih državah Amerike sužnji pravice imeli, 
vendar so jim bile kršene.

Učenci so bili aktivni tako v pogovorih kot pri delavnicah. Obnovi-
li in nadgradili so znanje o človekovih pravicah ter okrepili zavedanje 
spoštovanja, branja in razumevanja le-teh. 

n Jerneja Lovšin Dodič, OŠ Prevole

Območna revija mladinskih pevskih zborov 
v Novem mestu – Pesem pomladi

jem odpeljali v Kulturni center Janeza Trdine 
v Novem mestu. Bili smo navdušeni, v priča-
kovanju, čeprav je bilo vseh kar malo strah in 
smo imeli tremo. 

Ko smo prispeli, smo se odpravili v svojo gar-
derobo, se preoblekli v modre majice, potem 
pa nas je čakala generalka. Ko smo čakali, da 
bomo za vajo odpeli svoje pesmi, smo imeli 
priložnost poslušati druge pevske zbore. Vsi 
zbori so šteli veliko več članov, kot je bilo nas, 
kar pomeni več različnih glasov in posledično 
bolje odpete pesmi. Ko smo stopili na oder, nas 
je bilo strah, pa čeprav je bila dvorana prazna. 
Odpeli smo vse tri pesmi, učitelj nas je pohva-
lil, nato pa smo se vrnili nazaj v garderobo. 
Med čakanjem na naš nastop smo se postavili 
pred ogledalo, peli, se smejali in si krajšali čas. 
Ko je po nas prišel učitelj in nas videl peti, je 
bil zelo vesel, nas pa je postalo še bolj strah, saj 

smo vedeli, da je prišel čas, da stopimo na oder 
in odpojemo, kar se da najbolje. Prišli smo na 
oder, se postavili, pogledali po dvorani in vide-
li kar nekaj staršev, ki so nas prišli spodbujat. 
Ko nas je voditeljica napovedala, smo prejeli 
aplavz za spodbudo, saj smo se predstavili pr-
vič. Najprej smo zapeli pesem Kdor ima srce, 
nato eno ljudsko Joj, se ti meni vsa lepa zdiš, 
na koncu pa še Čez šuštarski most. Za vse tri 
pesmice smo prejeli aplavz, na koncu pa smo 
se, kot se spodobi, še priklonili.

Vsi zbori smo prejeli priznanje za udeležbo. V 
imenu vseh članov in članic Mladinskega pev-
skega zbora OŠ Prevole se zahvaljujem učitelju 
g. Žigi Jernejčiču, da nas je tako lepo pripra-
vil na nastop. Zahvaljujem se tudi g. Robertu 
Kohku za klavirsko spremljavo.

n Anamarija Turk, 8.r., OŠ Prevole

 Pred nami so dolge počitnice, čas, ko odvrne-
mo misli od šole, učenja, se sprostimo in uži-
vamo, a morda tudi razmišljamo, kako poma-
gati otroku prihodnje leto do boljšega uspeha 
in zadovoljstva v šoli. Morda bi razmislili tudi 
o bralnih navadah vašega otroka.

 Branje je potovanje po drugih deželah, pri-
dobivanje znanja, spoznavanje načina življe-
nja, kulture, razmišljanja, okolja, narave, zgo-
dovine drugih narodov, odkrivamo nove stva-
ri. S tem pa tudi bogatimo besedni zaklad, se 
učimo jezika, kar nam pripomore k boljšemu 

izražanju in komuniciranju z drugimi. Tako 
lahko svet bolje razumemo in bolje razume-
mo tudi sebe.

Želja in zanimanje za branje in bralne na-
vade moramo privzgojiti in razviti že starši 
v predšolskem otroku. To je čas, ko bo otrok 
vzljubil knjigo ali pa se od nje odvrnil.

Tu pa je pomembno, kako kot starši pristopi-
mo k branju, kako otroku posredujemo bralne 
izkušnje, vzbudimo otrokovo radovednost. Za-
vedati se moramo, da z branjem raznolike otro-
ške literature spodbujamo pozitiven odnos do 

»Zlati značkarji«
To so učenci, ki berejo knjige za bralno značko vseh devet let in se 
zavedajo, kako pomembno je branje za njihov čustveni in intelek-
tualni razvoj. A to jim morajo starši nekako privzgojiti že od malega.

branja, jezika, knjig. Skupno branje pripomo-
re k trajnostnemu razvoju in postavi temelje 
otrokovega življenjskega sloga. Če ta čas zamu-
dimo, je škoda nepopravljiva. Ko vstopi otrok 
v šolo in ima težave s pisanjem spisov, obnov, 
učenjem pri vseh predmetih, izražanjem, ko-
munikacijo, iščemo vzrok, ki ga je najlažje najti 
pri učiteljih. A temu ni vedno tako. 

Nekateri učenci pa s tem nimajo težav in 
vsak prosti čas preživijo s knjigo v roki. Pona-
vadi so to učenci z boljšim učnim uspehom. Ti 
učenci pridno vseh devet let osnovne šole berejo 
knjige za bralno značko, ki seveda ni obvezna. 
Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS poskr-
bi, da so ob koncu devetletke tudi nagrajeni. 

DPM Mojca pripravi v Kulturnem centru Ja-
neza Trdine zaključno prireditev za zlate bral-
ce iz 17 osnovnih šol dolenjske regije. Letos so 
se zbrali 15. maja. Zlati značkarji so prejeli 
priznanje in knjižno nagrado- pesniško zbir-
ko Oblike neba, ki jo je prav zanje posebej pre-
oblikoval Boris A. Novak. Prireditev popestri-
jo s svojim nastopom znani obrazi s področja 
kulture. Tokrat sta kot gosta nastopila glasbe-
nik raper Rok Trkaj in prof. dr. Igor Saksida. 
Po uradnem delu smo se podružili vsi skupaj 
v avli kulturnega centra ob sendviču in vodi. 
Srečanje je bilo kot vsako leto prisrčno, pouč-
no, zabavno. DPM Mojca se ob tej priliki iskre-
no zahvaljujemo. 

n Irena Blatnik, OŠ Prevole

Svojevrsten, že tradicionalni glasbeni dogo-
dek z naslovom »Petje prinaša poletje« so v 
petek, 17. maja, pripravili v Osnovni šoli Žu-
žemberk. Pod vodstvom Nine Zajec so se pred-
stavili mladi pevci in pevke mladinskega in 
otroškega pevskega zbora Osnovne šole Žu-
žemberk, skupaj z otroškim pevskim zborom 
podružnične šole Dvor in Ajdovec. S predanim 
in ustvarjalnim delom so žužemberški osnov-
nošolci zelo uspešni na glasbenem področju. 
Svojstveno kulturno izraznost so pokazali tudi 
učenci KUD Glasbene muze v igranju na klavir. 
V goste sta prvič prišla trobilni kvintet Krka 
pod vodstvom umetniškega vodje Marka Je-
niča in pihalni orkester Glasbene šole Emila 
Adamiča, ki ga vodi Matej Rihter. Na koncu so 
se združeno predstavili vsi zbori skupaj s pi-
halnim orkestrom in s poletnimi melodijami 
razgreli navdušeno občinstvo. 

n Slavko Mirtič, Foto: Slavko Mirtič

Petje prinaša poletje v Žužemberku

Učenci Luka, Jan in Stela – »Zlati značkarji« - 9 let brali knjige za bralno značko
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Na naši šoli in njenih podružnicah deluje kar 
sedem pevskih zborov. Pevci starejšega otro-
škega pevskega zbora Žužemberk in Dvor so 
tokrat združili moči in se združeno predsta-
vili na območni reviji otroških pevskih zborov 
„Pesem pomladi“. Revija je potekala v torek, 
12. marca 2019, v Novem mestu. Ob klavirski 
spremljavi pianistke Maje Tajnšek in pod zbo-
rovskim vodstvom Nine Zajec so se predstavi-
li s tremi pesmimi. Strokovna spremljevalka 
revije prof. Tatjana Mihelčič Gregorčič je zbor 
prepoznala kot nadpovprečno uspešen in ga 
priporočila na regijsko tekmovanje otroških 
in mladinskih pevskih zborov. Tekmovanje 
je potekalo 10. maja 2019 v Semiču. Tudi tu-
kaj pevci s svojim nastopom niso prepričali 
samo poslušalcev, ki so jih nagradili z buč-
nim aplavzom, ampak tudi strokovno žirijo v 
sestavi Petra Grassi, Marinka Šuštar in Manja 
Gošnik Vovk. Pevci so skladbe odpeli tehnično 
dovršeno, intonančno čisto in muzikalno. Za 
odličen nastop in kvalitetno izvedbo so tako 
prvič prejeli zlato priznanje in posebno pri-
znanje za najboljšo zborovodkinjo debitantko. 
S tako velikim uspehom so pevci dokazali, da 

V vrtcu v Žužemberku deluje Cici pevski zbor, 
ki ga sestavlja 23 otrok iz skupine Ribic. Otroci 
se pevskih vaj udeležujejo enkrat tedensko in 
preko glasbenih iger ter petja pesmic spozna-
vajo čudoviti glasbeni svet in se navdušujejo za 
zborovsko glasbo. Otroke predvsem uvajamo 
v spoznavanje zborovske pesmi in značilnosti 
zborovskega petja. S skupinskim petjem jih ak-
tivno vključujemo v glasbeno poustvarjanje in 
jih postopoma navajamo na estetsko dožive-
to zborovsko petje. Cici pevski zbor se je med 
letom izkazal za zelo uspešnega, saj so otroci 
svoje glasbene sposobnosti neverjetno hitro 
razvijali. Ne samo, da je njihovo petje ubrano 
ter čisto in da so intenzivno razvili svoj gla-
sovni obseg, ampak so razvili tudi sposobnost 
petja dvoglasnega kanona, kar je za razvojno 
stopnjo predšolskih otrok velik uspeh. Njihove 
sposobnosti smo se odločili pokazati tudi širši 
javnosti in tako prvič nastopili na območni re-
viji predšolskih in prvošolskih pevskih zborov 
»Gugajo se pesmice«. Revija je potekala 9. maja 
2019 v Kulturnem centru Primoža Trubarja, v 
Šentjerneju. Otroci so prvič nastopili na veli-
kem odru koncertne dvorane pred približno 
300 poslušalci, kar je bilo zanje posebno doži-
vetje. Nastopili so zelo suvereno in bili s strani 

Združeni otroški pevski zbor OŠ Žužemberk in PŠ Dvor 
prejel zlato zborovsko plaketo

sodijo v vrh slovenskega zborovstva in v pri-
hodnosti še veliko obetajo. 

Na pevskih vajah otroci ob petju razvijajo 
tudi svojo ustvarjalnost in ob tem nenehno 
izražajo svoja čustva ter misli. Poleg vese-
lja in radosti ob pesmi razvijajo tudi občutke 
pripadnosti, sprostitve in druženja, ki imajo 

v skupinah, kot je pevski zbor, čisto poseben 
čar. Ponosni smo lahko na lepo in ubrano pe-
tje mladih, življenja in radosti polnih otrok, 
ki se iz dneva v dan trudijo in razvijajo svoje 
spretnosti in talente, ki jim jih je mati narava 
položila v zibelko.

n Zborovodkinja Nina Zajec

Cici pevski zbor nastopil na velikem odru
strokovne spremljevalke prof. Cvetke Krampelj 
pohvaljeni za njihov glasbeni napredek. 

Prav petje je tisto, ki pozitivno vpliva na ra-
zvoj motorike, hkrati zmanjšuje napetost in 
pomaga razvijati otrokov spomin in čustveno 
inteligenco. To pa so vrednote, ki jih v dana-

šnjem, prehitrem tempu življenja nikakor ne 
smemo zanemariti. Zato dajmo otrokom pri-
ložnost, da z glasbo v svoje življenje vnesejo 
radost in veselje, s pesmijo pa se sproščajo, 
čustveno plemenitijo in bogatijo.

n Zborovodkinja Nina Zajec

Majski sončni dan je bil prav nekaj posebne-
ga za učenke in učence ter otroke iz vrtcev pri 
Osnovni šoli Žužemberk. Obiskali so jih na-
mreč vojakinje, vojaki in poveljnik vojašni-
ce Franca Uršiča iz Novega mesta. Zbrane so 
v nagovoru pozdravili ravnateljica Osnovne 
šole Žužemberk prof. Mira Kovač, poveljnik 
vojašnice polkovnik Vinko Maraš in župan 
Občine Žužemberk Jože Papež. Poročnica Irma 
Plavec, nekoč tudi sama učenka Osnovne šole 
v Žužemberku, je predstavila poklic vojaka, v 
katerem imajo pomembno vlogo tudi vojaki-
nje. Kot je povedala ena od učenk, mora biti 
vojak slovenske vojske pogumen in mora lju-
biti svojo domovino. Otroci so imeli priložnost 
spoznati, kako se začne dan v vojašnici. Začne 
se z dvigom zastave ob petju slovenske himne, 
nato pa sledi jutranja telovadba. Učenci deve-
tih razredov so se pomerili v kvizu in zabavnih 
igrah. Če želiš zmagati, sta pomembna sode-
lovanje in ekipni duh, in tako je tudi v sloven-
ski vojski. Ekipi medvedov in risov sta bili ob 
igrišču deležni glasnega navijanja, na koncu 

Vojakinje in vojaki iz vojašnice Franca Uršiča 
iz Novega mesta so obiskali Žužemberk

pa je največ točk zbrala ekipa risov. Z velikim 
zanimanjem so si nato učenke in učenci ter 
najmlajši ogledali predstavljeno orožje, brez-
pilotno letalo, kako se odkrivajo mine ter kako 
v notranjosti izgledata oklepno in policijsko 
vozilo. Dolgčas ni bilo niti vrtičkarjem. Ti so 
premagovali ovire, ki jih vojaki uporabljajo za 
pridobivanje spretnosti pri gibanju po bojišču. 

Za vse je bil obisk vojakov in poveljnika prijeten 
dogodek ob spoznanju, kako pomemben je za 
varnost naše domovine poklic vojaka. In kot 
je dejal župan Jože Papež, želja nas vseh pa je, 
da našim vojakom in vojakinjam nikoli ne bi 
bilo potrebno braniti naše domovine v vojni.

n Darko Pucelj
FOTO: D. Pucelj

V sezoni 2018/2019 so za starejše dečke U-15 (3. 
liga) igrala Žiga Hrovat – vratar iz Žužemberka, 
in Mark Gliha – napadalec iz Dolnjega Kota. V 
ligi je igralo 12 ekip. Nogometni klub Ivančna 
Gorica je zasedel odlično 1. mesto. V 22 tekmah 
so zadeli kar 122 golov, prejeli pa samo 4 za-
detke. To je izjemen rezultat. Za takšen uspeh 
sta poleg vseh nogometašev v ekipi zaslužna 
tudi Žiga in Mark. Tako imamo v naši občini 
zelo talentirana nogometaša, ki veliko obe-
tata. Ekipa je 07.06.2019 na glavnem igrišču 
v Ivančni Gorici prejela zasluženi pokal in se 
uvrstila v 2. ligo.

V ligi mlajši dečki U-13 (2. liga) pa so igrali 
Aleks Pelc – napadalec s Prevol, Vid Vidic – na-
padalec iz Žužemberka, Jaka Longar Piškur – 
branilec iz Žužemberka, Žan Zaletelj – vezist iz 
Šmihela, in Peter Avguštin – branilec z Dvora. 
Tudi v tej skupini je bilo 12 ekip. Odigrali so 22 
tekem in zabeležili 16 zmag, 3 neodločene izide 
in samo 3 poraze. Na koncu so zasedli 2. mesto 
v ligi. Pred njimi je bil samo Nogometni klub 
Rudar – Trbovlje. Ekipa je zadela 79-krat v na-

Odlični mladi nogometaši
V Medobčinski nogometni zvezi Ljubljana tekmuje tudi Nogometni 
klub Ivančna Gorica. V omenjenem klubu tekmujejo mladi nogo-
metaši iz občine Žužemberk. Ker je za njimi uspešno leto, je prav, 
da jih omenimo.

sprotnikovo mrežo, prejela pa le 17 zadetkov. 
Tudi oni so napredovali v 1. ligo.

V skupini mlajši dečki U-12 igrata Nik Mi-
klavčič iz Šmihela in Ivan Cvišić s Poljan. Tudi 
v tej ekipi so uspešni. V ligi so zasedli 4. mesto.

Zasluge za takšen uspeh so predvsem do-
bra organizacija, napadalnost, želja po zmagi, 

dokazovanju, disciplini in najpomembnejše 
športno – prijateljski duh med igralci. Trenerja 
Janez Škrjanec in Goran Kovačević imata glav-
no vlogo, da sta ekipi tako uspešni.

Starši mladih nogometašev se zahvaljuje-
mo klubu za dobro opravljeno delo, saj se vsi, 
ki sodelujemo, počutimo v klubu kot ena ve-
lika družina.

V sezoni 2019/2020 želimo, da bodo naši 
nogometaši še naprej tako odločni in se bo-
rili za uspeh.

n Jasna Piškur
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V petek, 17.5.2019, je osnovna šola Dušana Flisa 
Hoče organizirala finalni turnir šolskega dr-
žavnega prvenstva v odbojki za starejše učen-
ce. V finalu so nastopile še OŠ Kanal in OŠ Du-
šana Flisa Hoče. Prva tekma med nami in OŠ 
Dušana Flisa Hoče je bila zelo napeta in pol-
na preobratov. Ob podpori naših navijačev, ki 
jih je bilo za poln avtobus, smo se pobrali in 
začeli z bolj silovito igro. Rezultat tega je bilo 
naše vodstvo z rezultatom 15:12. Sledila je na-
peta končnica v kateri sta srednji bloker To-
maž Novak in podajalec Mohor Travnik uspe-
šno zaustavila najboljšega napadalca iz OŠ 

Hoče. Žužemberčani smo z večjo zbranostjo 
ter boljšo igro dobili tudi drugi set in zmagali 
z rezultatom 2:0 

V drugi tekmi smo se pomerili z OŠ Kanal. 
Prvi set smo dobili gladko (25:19), nato pa dru-
gi set začeli slabo in v vodstvu so bili Kanalci 
(2:9). Po zanesljivih servisih Davida Pajnkiher-
ja smo se jim Žužemberčani postopoma pribli-
ževali. Kanalci so se zelo trudili, da bi bili vsaj 
v končnici niza enakovredni, toda odločila je 
večja zavzetost, živahnost in mojstrstvo Žu-
žemberčanov (25:21). Zmaga nad zelo neugo-
dnimi Kanalci je pomenila naše veliko veselje 

in osvojitev novega naslova državnih prvakov. 
Nagrade so prejeli: Rok Bračko(najboljši igralec 
turnirja), Mohor Travnik (najboljši podajalec), 
Primož Jeklin(najboljši napadalec). Našo šolo 
so zastopali: Jure Legan (sprejemalec), Nejc Su-
hadolnik (sprejemalec), Mohor Travnik (poda-
jalec), Jure Kocjančič (korektor) Tomaž Novak 
(srednji bloker), David Pajnkiher (srednji blo-
ker), Gašper Longar (libero), Tilen Gnidovec, 
Niko Longar, Žiga Hrovat, Aljaž Tomšič, Vid Ur-
bančič, Tristan Hrovat in Luka Novak. 

n Mentor: Bojan Brulec

Oš žužemberk, državni prvaki v odbojki za starejše učence

V petek, 19.10.2018, je v Hočah potekal finalni turnir osnovnošolskega 
državnega prvenstva v odbojki na mivki. Nanj so se uvrstile najboljše 
štiri osnovne šole. Igralo se je po sistemu vsak z vsakim. Na koncu se 
je izkazalo, da je o prvaku odločala že druga tekma med OŠ Žužemberk 

Finale državnega prvenstva v odbojki na mivki – 2. mesto
in OŠ Kanal. Tekmo so začeli Gašper Longar, Nejc Suhadolnik in Mo-
hor Travnik in takoj povedli s 3:0, nato naredili dve nepotrebni napaki 
in nasprotniku ponudili priložnost za igro. Do konca seta je bila po-
tem igra izenačena, prvi set so dobili Kanalci z rezultatom 15:13. Tudi v 
nadaljevanju je bilo zelo izenačeno, v naši ekipi je Gašperja zamenjal 
David Pajnkiher in z zmago 15:13 smo izenačili rezultat na 1:1. Sledil je 
odločilen tretji set, ki so ga z več športne sreče dobili Kanalci z rezul-
tatom 16:14. Tretja tekma je potekala med nami in Kamničani, ki so 
jo naši igralci gladko dobili in si zagotovili medaljo. Šesta tekma med 
nami in domačini iz Hoč naj bi po pričakovanjih odločala o prvaku. Ker 
so tudi domačini v četrti tekmi izgubili proti Kanalcem, nam je ostal le 
boj za drugo mesto. Gašper Nejc in Mohor so tokrat odigrali vrhunsko, 
brez treme in gladko premagali na papirju glavne favorite z rezultatom 
2:0 (15:10 in 15:6). Po lanskem osvojenem prvem mestu, kjer je igral še 

Jure Legan, ki je še vedno poško-
dovan, smo se morali zadovoljiti z 
drugim mestom in srebrno meda-
ljo. V ekipi so bili še: Žiga Hrovat, 
Tristan Hrovat, Luka Novak in Vid 
Urbančič. 

n Bojan Brulec 

VRSTNI RED – UČENCI
1. OŠ KANAL
2. OŠ ŽUŽEMBERK
3. OŠ HOČE
4. OŠ FRANA ALBREHTA KAMNIK

Našo šolo so zastopali David Pajnkiher  in Teja Skube v igri posamezno 
in mešanih dvojicah, Niko Longar in Žiga Hrovat v moških dvojicah 
in Lara Longar in Marija Mrvar v ženskih dvojicah.

Turnirski sistem je bil sestavljen tako, da so najprej ekipe odigrale 
tekme v skupini. Proti prvim nasprotnikom OŠ III MURSKA SOBOTA smo 
dobili gladko vseh pet dvobojev. Nato je podobno potekala tudi druga 
runda proti ekipi OŠ DOBROVA, ki smo jo prav tako premagali v vseh 
dvobojih. Za zaključek skupinskega dela smo uspešno s 4:1 premagali 
še ekipo OŠ IVANA TAVČARJA GORENJA VAS in zasedli prvo mesto v svo-

Ekipno državno prvenstvo v 
badmintonu za osnovne šole
V sredo, 10. 4. 2019, je v športni dvorani Medvode 
potekalo ekipno državno prvenstvo v badminto-
nu za osnovne šole.

VRSTNI RED
1. OŠ GLOBOKO
2. OŠ PRESERJE PRI DOMŽALAH
3. OŠ ŽUŽEMBERK

ji skupini. Doseženo prvo mesto je pomenilo, da smo se avtomatično 
uvrstili v četrtfinalne boje, kjer nas je pričakala OŠ LOKA ČRNOMELJ. V 
izločilnih bojih se je igralo na 3 dobljene zmage. V odločilni tekmi sta 

V sredo, 13. 3. 2019, je na OŠ Mirna potekalo 
državno prvenstvo v badmintonu posamič-
no. Tekmovanje je potekalo na dveh ravneh, 
in sicer licencirani in nelicencirani. Našo šolo 
je med nelicenciranimi učenci zastopal DAVID 
PAJNKIHER. Tekme so se odigrale na en niz 
do 21. točke. Najprej je nastopal v skupini in 
prvi dvoboj zmagal dokaj gladko. Suvereno se 
je spopadel tudi z naslednjima nasprotniko-
ma in tako zasedel prvo mesto v skupini in se 
uvrstil v osmino finala.V osmini finala je spet 
zelo suvereno opravil z nasprotnikom. Sledi-

la je tekma četrtfinala, kjer se je David uvrstil 
med najboljše tri v državi. V polfinalu je Da-
vid spet pokazal, da se ne bo kar tako zadovo-
ljil z že doseženim in premagal nasprotnika 
iz OŠ Mirna. Tako se je uvrstil v veliki finale, 
kjer ga je čakal nasprotnik Maj Vrstovšek  iz 
OŠ Globoko. David je s tremi zaporednimi toč-
kami uspel premagati nasprotnika. Veselje ob 
naslovu državnega prvaka se je lahko začelo.

Davidu iskrene čestitke in veliko uspehov 
še naprej.

n Mentor: Marjan Kužnik

David Pajnkiher, državni prvak 
v badmintonu

David in Teja poskrbela za zmago 
s 3:1 in s tem uvrstitev v polfina-
le. V polfinalu smo naleteli na OŠ 
GLOBOKO. V prvi posamičnih dvo-
bojih smo žal izgubili obe tekmi 

z zelo majhno razliko. Naši pa so šli v boj za tretje mesto. V tekmi za 
tretje mesto je bil nasprotnik OŠ Križe. Dvoboj smo zaključili s tremi 
dokaj zanesljivimi zmagami in se veselili 3. mesta v državi. Učencem 
iskrene čestitke za borbo in velik uspeh, ki so ga dosegli.

n Mentor: Marjan Kužnik
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Ksenia, Sergei in Arseniy. To je družina Andreevih, novih 
lastnikov turističnega posestva na Selih pri Ajdovcu. Rojeni 
so bili na območju Altaja oz. Zlate gore. Po izročilu staro-
davnih modrecev se v teh gorah odvija proces obnavljanja 
duhovne energije na Zemlji. Sveta mesta na Altaju se v je-
ziku znanstvenikov imenujejo energijski centri, medtem 
ko se med altajskim ljudstvom ohranja ime »uročišče«, pa 
tudi »mesta sili« ali v prevodu mesta moči. Sem se zliva 
energija iz kozmosa in se v trenutku, ko stopimo nanje, 
prelije tudi v naše energijsko telo in sproži različne spre-
membe v telesu, duši in duhu: ozdravljenje, dekodiranje 
oz. uglasitev naših vibracij z izvorno modrostjo. Ko srečaš 
go. Ksenio Andreevo, začenjaš verjeti v altajske energijske 
centre, kajti gospa je tako polna energije, pozitivizma, od-
prtosti …, da te dobesedno »uroči«. Pozitivne vibracije od-
dajata tudi mož Sergei in sin Arseniy.

Srečali sva se na Selih. Sedeli sva v restavraciji, pod ži-
vobarvno sliko vaze s cvetočim jorgovanom, ki jo je ga. Ksenia prinesla iz Moskve. Prostoru je 
nova lastnica že dodala svojo osebno noto: okna zastirajo zavese iz ruskega lanu, iz domovine 
so pripeljali tudi mizo in stole, umetniške slike in foto-slike ruske pokrajine, zgradili pregradne 
stene in zanimiv »šank«, novi so lestenci, nadstrešek pred restavracijo in še kaj.

Družina je razpeta med domovino Rusijo, Ljubljano, kjer živi že peto leto, in zadnji dve leti 
še med Seli, kamor so do sedaj prihajali ob vikendih, zdaj pa se bodo sem dokončno preselili.

Klobasarijada – izbor najboljše suhokranjske 
suhe klobase – se je razvila z namenom pro-
movirati v dimu prekajeno klobaso, kar je tra-
dicionalni izdelek suhokranjskih kolin. Je traj-
ni mesni proizvod in je bila pomembna hrana 
za težka dela na polju, v gozdu, pa tudi za na 
pot v semenj ali mlin. Skupaj s kruhom je pred-
stavljala poln in nasiten obrok, zlasti za može.

Z izborom najboljše suhokranjske klobase 
so pričeli leta 2014. Vsako leto se je prijavilo 
več tekmovalcev in letos je bil že peti izbor, na 
katerem je sodelovalo 19 gospodarjev. Klobase 
so prinesli na ocenjevanje domačini iz občine 
Žužemberk in širše okolice (Struge, Ambrus).

Klobase ocenjuje komisija, ki jo sestavljajo 
trije ocenjevalci - izkušeni mesarji in pozna-
valci mesnin. 

Posamezni vzorec oceni vsak sodnik posebej 
glede na izgled, okus, teksturo in vonj z oceno 
od 1 do 5. Na koncu se ocene seštejejo.

Nagrajenci letošnjega izbora klobas

Slovenija mi je zelo všeč. Vse je na kupu: 
gozdovi, gore, morje. Tu na Selih je mir, tu je 
narava, tišina, ljudje so prijazni. Žužemberk je 
lep kraj in vse je na dosegu: reka, lahko greš v 
Dolenjske Toplice, blizu je Kočevski rog, Zagreb 
je blizu, če želiš raziskovati mesto, zgodovino, 
geografijo, umetnost …

Kdaj sta se odločila za nakup posestva in za-
kaj? Kaj Vaju je najbolj pritegnilo?
Naš prijatelj je povabil moža na dogodek, ki 

je vsako leto na Cviblju. Šli smo na ta dogodek 
in med pogovorom na skupnem kosilu smo se 
spoznali z bivšim županom Francem Škufco, ki 
je povedal, da je na prodaj turistično posestvo 
in če nas zanima, ga gremo lahko pogledat. 
Res smo šli pogledat in bilo nam je všeč. Ena 
od mojih želja je bila tudi, da bi imela kakšno 
svojo restavracijo, majhen družinski hotelček 
z bazenom, na lepi lokaciji. To, kar smo vide-
li, nam je bilo všeč. Razmišljali smo, da lahko 
združimo veliko projektov na eni lokaciji. In 
pokazala se je velika priložnost za uresničeva-
nje naših idej. V tem času smo ravno dokončali 
en projekt s svojim podjetjem in odločili smo 
se, da se udeležimo dražbe. Na dražbi je bil še 
en gospod, a jaz sem se že videla tu, tako da 
smo kupili. Potem smo čakali še na potrditev 
sodišča, da smo se prepričali, da je vse v redu.

Kakšni so Vajini načrti? Kaj želite spreme-
niti oz. kaj ste naredili novega in kaj še 
nameravate?
Načrti so zelo veliki in smeli. 26 hektarjev 

veliko zemljišče ima že sedaj precej poslopij. 
Nekaj jih je že prenovljenih ali dograjenih. 
Nameravamo zgraditi še 17 hišk v smislu 
bungalovov za družine, bazen, fitnes, jakuzzi, 
savno, rusko banjo, skratka kompleks, ki bo 
služil sprostitvi, druženju, razvedrilu, rekrea-
ciji. Obnovili bomo krušno peč, v kateri bomo 
pekli kruh.

Kdo je vaša ciljna populacija? Koga želite pri-
tegniti v Sončni gozd? Tako se bo namreč 
po novem imenovalo turistično posestvo.
Pritegniti želimo podjetja in poslovneže iz 

različnih držav, ki bi se srečevali na enem me-

Klobasarijada v gostilni Krnc

Na zadnjem izboru so ocenjevalci za najkvali-
tetnejše suhokranjske klobase dodelili:
1. mesto Andražu Blatniku s Pleša pri Hinjah,
2. mesto Milanu Selaku iz Bele Cerkve, 
3. mesto Antonu Hrovatu iz Ambrusa.

Nagrajencem čestitamo in upamo, da se bo 
tradicija nadaljevala.

n Irena Blatnik

Ruska družina Andreev ustvarja sončni gozd

Ga. Ksenia in Sergei Andreev, nova pre-
bivalca na Selih pri Ajdovcu

ukvarjala z dizajniranjem. A življenje je imelo 
zame večje in boljše načrte … 

Arseniy zdaj obiskuje 8. razred osnovne šole, 
a se še ni odločil, v katero smer bo nadaljeval 
šolanje. Zelo rad riše, zanimajo ga odnosi med 
ljudmi in psihologija.

S čim se ukvarjate v prostem času? Kaj Vas 
osrečuje?
Najbolj potovanja. Tudi knjige, glasba, ume-

tnost. Vse to bogati življenje naše družine.
Srečna sem, ko imam čas za dizajniranje 

oblek ali svoje stilsko svetovanje. Rada delam 
tudi z zemljo. Vedno sem si želela, da bi ime-
la svoj vrt, sadila grmovnice in rože. Na novo 
smo posadili 140 cipres in 200 lovorikovcev. 9. 
maja, na dan zmage, pa 10 lip, simbolično kot 
drevored miru.

Kako to, da ste se preselili v Slovenijo?
Tako je naneslo. Še sama sem presenečena. 

Nikoli se nismo pogovarjali o kakšni selitvi. 
Naše družinsko življenje se je odvijalo na Al-
taju in v Moskvi. Mož je službeno obiskal Slo-
venijo, ki ga je s svojimi lepotami navdušila. 
Ko se je vrnil, je rekel, da bova šla naslednjič 
z njim, da vidiva, kakšno morje imajo Sloven-
ci. Prišli smo na dopust v Portorož; Arseniy je 
bil tedaj v 1. razredu. Potem se je začelo. Mož 
je še nekajkrat obiskal Slovenijo. 

Kako Vam je všeč Slovenija? Kakšno mne-
nje imate o Slovencih? Kako so vas spre-
jeli domačini?

Povejte kaj o sebi. Od kod prihajate, kje živi-
te, kakšen je Vaš poklic? 
Vsi trije, mož, sin in jaz, smo se rodili na 

Altaju. Potem smo živeli v Moskvi, sedaj že 
peto leto živimo v Ljubljani; najprej smo bili 
v centru mesta, zdaj smo v Šiški. Sergei ima 
veliko izkušenj z različnih področij. Prehodil 
je pot od mojstra do diplomata. Skoraj vse ži-
vljenje se ukvarja z ruskim energetskim kom-

pleksom. Vodil je različna podjetja in projekte 
na tem področju.

Jaz sem v Rusiji opravljala službo za stike z 
javnostmi, bila sem tudi stečajna upravitelji-
ca. Že od otroštva me zanimajo tudi umetnost, 
lepota, modno oblikovanje, tako da se neko-
liko ukvarjam tudi s stilskim svetovanjem. 
Pred časom sem sanjarila o tem, da bi imela 
modno trgovinico z italijanskim blagom in se 

Posestvo Sončni gozd bo dobilo »stilsko preobrazbo«

stu in si tako prihranili čas. Želimo si medna-
rodnega sodelovanja, radi bi razvili poslovni 
klub za predstavitve, pogajanja, dogovarjanja, 
konzultacije … 

9. maja, na dan zmage, ste pripravili svečan 
dogodek – zasaditev lipovega drevoreda 
miru. S kakšnim namenom in kdo se je 
tega udeležil?
Lipa je simbol slovanstva, zato naj bi 

povezovala vse dobromisleče ljudi, ki si želijo 
živeti v miru in prijateljstvu. Ljudje imamo 
radi lipo: lipov med, lipov čaj, lipov les … Lipe 
so sadili: ruski vojaški ataše, delegacija Občine 
Žužemberk z županom Jožetom Papežem, 
predstavniki Zveze združenj borcev za vrednote 
NOB, občani Žužemberka, Straže, predstavniki 
mladih, pa tudi midva s Sergejem. Tega 
dogodka se je udeležilo veliko ljudi. Smo vsem 
zelo hvaležni.

Vsako drevo bo imelo tablico z napisom, kdo 
ga je posadil.

Zdaj prihajate na Sela ob vikendih. Se na-
meravate za stalno preseliti na podeželje 
ali boste ostali v Ljubljani?
Pravzaprav se že počasi selimo. Arseniy že 

hodi v šolo v Žužemberk, sodelovali bomo na 
Trških dnevih, saj pride delegacija iz Tatar-

Arseniy pri sajenju lipe

stana, iz pobratenega mesta Nabrežnije čel-
ni. Skratka, naše novo bivališče bodo Sela pri 
Ajdovcu 1.

Imate v načrtu organizacijo kakšnih dogod-
kov (kulturnih, rekreativnih, družabnih, 
glasbenih, zabavnih …)?
Seveda, prva stvar bo srečanje mednaro-

dnega poslovnega kluba “Sunny Forest “. Ima-
mo načrte tudi za posebne dogodke, razstave, 
predstave, fešte, dogodke za zaključene sku-
pine, družinska slavja, poroke. Eno poroko že 
imamo načrtovano. Kmalu. 

Kaj bo za Vas največji izziv?
Največji izziv bo gradnja: iskanje kvalitetnih 

materialov, ustreznih mojstrov, pridobitev do-
kumentacije in raznih dovoljenj. Zdaj je treba 
še urediti problem za popravilo ceste, priklju-
ček na vodovod in povečanje moči elektrike.

Bi želeli povedati še kaj? 
Zelo sem hvaležna našim sosedom, ki nam 

pomagajo, nam svetujejo, pazijo na stvari. V 
Ljubljani sem slišala pregovor: Ne kupuješ 
hiše, kupuješ sosede. Imamo delavca iz Pod-
turna, ki nam je tudi v veliko pomoč. Hvaležni 
smo Občini Žužemberk, novemu in staremu 
županu za posluh, za razumevanje in podporo 
našemu projektu. 

Vsi, ki tu živijo, se ne zavedajo, v kako lepi 
deželi živijo, koliko možnosti imajo za razvoj. 
Tudi Žužemberk. Želim, da bi dobro sodelovali 
z Občino, da bi se razumeli s sosedi in da bi vsi 
težili k dobremu. Mož ima še neskončno načr-
tov, nešteto vizij in mnogo izkušenj. 

Ga. Ksenia, želim, da bi se tako kot se bodo 
vraščale lipe v suhokranjsko zemljo, tudi vaša 
družina poganjala korenine v Sončnem goz-
du in da bi Sela postala vaš prijazni novi dom. 
Dosanjajte svoje sanje.

n Magda Kastelic Hočevar
FOTO: osebni arhiv
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V novembru 2018 je dopolnil 80 let Jože Kastelic 
iz Žužemberka. Rojen je kot prvi v družini še-
stih otrok. Ima štiri brate in sestro, s katerimi 
se zelo dobro razume in druženje z njimi mu 
veliko pomeni. Izhaja iz mizarske družine. Po 
očetu mizarju je vzjubil ta poklic, za kar se je 
tudi izšolal. Z veseljem se spominja svojih dni, 
ko je kot mizar delal v Novolesu na Dvoru in 
nato v Straži vse do upokojitve. Ponosen je na 
svoje sorodnike, ki ohranjajo tradicijo poklica 
mizarja v družini. Zelo rad jim prenaša svoje 
znanje pri izdelavi lesne galanterije. V vese-
lje mu je, ko prepozna svoje izdelke, ki krasi-

jo domove njihovih sorodnikov in prijateljev.
Želi si še veliko skupnih doživetij s svojimi 

najbližnjimi, kar mu veliko pomeni. Zapusti-
li so ga že mnogi prijatilji njegovih let, s kate-
rimi se je rad družil. Poleg hobija v svoji mi-
zarski delavnici veliko časa preživi v svojem 
vinogradu in na vrtu.

Ob njegovem življenskem jubileju smo ga na 
njegovem domu obiskali predstavniki DU Žu-
žemberk in KORK Žužemberk ter mu zaželeli 
še veliko zdravih in srečnih dni.

n Ida Kastelic

Jože Mirtič se je rodil 11.2. 1939 v Dešeči vasi. 
Opravljal je poklic zidarja. Dolga leta je bil za-
poslen v Remontu, nato v Iskri Žužemberk in 
v Novolesu na Dvoru.

Spoznal je svojo življensko sopotnico Marijo iz 
Stavče vasi in leta 1966 sta se poročila. V Žužem-
berku sta si zgradila hišo in ustvarila družino. 
Rodilo se njima je pet otrok. Gospod Jože ima šest 
vnukov in dva pravnuka, ki ga radi obiskujejo.

Veliko časa preživi na vrtu. Je ljubitelj vr-
tnic, ki jih sam cepi. Cepi tudi sadno drevje, pa 

7. aprila je dopolnila 90 let ga. Gregorič Mari-
ja iz Drašče vasi, rojena Mrvar v Drašči vasi. 
Rodila se je kot peta od sedmih otrok. Osnov-
no šolo je obiskovala v Šmihelu in uspešno 
zaključila osemletko. Zaredi takratnih vojnih 
razmer in smrti očeta, ko je bila stara komaj 14 
let, šolanja kljub nadarjenosti ni mogla nada-
ljevati, ker je morala pomagati mami pri delu 
na kmetiji in skrbeti za takrat komaj 3-letne-
ga brata Toneta.

Leta 1955 se je poročila z Jožetom iz Prim-
če vasi. V zakonu so se jima rodili trije otroci 
(Jože , Janez in Marija). Nikoli ni bila v službi, 
vseskozi je skrbela za gospodinjstvo, otroke, 
težko bolno mamo in delala doma na kmetiji.

Jubilanti - 90 let Jubilanti - 80 let
Ga. Marija Gregorič, 90 let

Z možem, ki je žal že skoraj tri leta pokojni, 
sta preživela več kot 61 skupnih let. Žal so po-
kojni vsi njeni bratje in sestre. Praznino ji za-
polnjujejo otroci, vnuki in pravnuki, ki jo veliko-
krat z veseljem obiščejo. Sin Jože in hči Marija 
sta si ustvarila nov dom in se odselila. Doma je 
ostal sin Janez, ki lepo skrbi za mamo Marijo in 
tudi za kmetijo. Pri obdelavi kmetije mu obča-
sno pomagata tudi brat in sestra, ki živita blizu.

Go. Marijo smo ob njenem visokem jubileju 
obiskali predstavniki DU Žužemberk. Prazno-
vanju se je pridružil župan Občine Žužemberk 
g. Papež Jože s sodelavci. Vsi skupaj smo ji za-
želeli še veliko zdravih in srečnih dni.

n Ida Kastelic

Ga. Marija Blatnik iz Hinj pa je 31. marca do-
polnila 90 let. Ob tej priložnosti smo jo obiskali 
člani DU Dvor—D. Mikec, J. Jaklič in A: Brecelj-
nik ; predstavniki Občine—župan J. Papež in 
V. Kostevc ter predstavnika Karitas—župnik 
C. Murn in M. Breceljnik. Hčerki in sin so nas 
povabili v kuhinjo, kjer smo slavljenki voščili 
in ji izročili darila. Gospa Marija je še čila in 
delovna ; še marsikaj postori sama. Celo v gozd 
še gre s hčerko, da z lacajko nažagata drva in 
jih v samokolnici pripeljeta domov. Ob pogo-
voru o starih časih in današnjih dneh je čas 
hitro mineval. Zahvalili smo se za postrežbo 
in klepet ter obljubili, da se srečamo čez leto 
ob naslednjem praznovanju. 

n Dušan Mikec, Foto: Dušan Mikec

V sredo, 27. marca, je slavila 94 let ga. Marija 
Škufca iz Srednjega Lipovca. Obiskali smo jo 
na domu njene hčerke na Dvoru. Odkar so ji 
amputirali nogo, živi pri njej. Čeprav je na vo-
zičku, se ne pritožuje. Vesela je, ker hčerka in 
vnukinja tako lepo skrbita zanjo. Hčerka nas 
je povabila v hišo in nas pogostila. Presene-
tila nas je z odličnimi sladkimi dobrotami. V 
pogovoru smo obujali spomine. Z nasmehom 
se nam je zahvalila za obisk. Poslovili smo se 
z dobrimi željami, da se kmalu spet snidemo.

V sredo, 20. marca, je ga. Marija Šenica iz Dol. 
Kota dopolnila 90 let. Prav na njen rojstni dan 
smo jo obiskali: delegacija DU Dvor, KO RK Dvor 
in predstavniki Občine Žužemberk. Slavljenki 
smo podarili šopek cvetja in skromna darilca. 
Kljub visoki starosti je še vedno gibčna in ve-
drega nasmeha. Hodi s pomočjo palice. Naše-
ga obiska je bila zelo vesela. Sin nas je povabil 
v hišo in nas pogostil. Njeni spomini segajo v 
mladost, razmišlja pa tudi o prihodnosti. Za-
hvalila se nam je za obisk, mi pa smo ji zaže-
leli zdravja in obljubili, da se ob naslednjem 
jubileju spet srečamo.

n Dušan Mikec

ga. Marija Šenica, 90 let

ga. Marija Škufca, 94 let

ga. Marija Blatnik, 90 let

g. Jože Kastelic – 80 let

g. Jože Mirtič praznoval 80 let
ne samo doma, tudi pri sosedih in prijateljih. 
Pokaže nam srebrno smreko, ki jo je cepil na 
podlago domače smreke. Rad tudi kolesari. Kot 
samouk se je naučil igrati harmoniko. Igral je 
na več kot 50 ohcetih.Tudi ob našem obisku je 
vzel v roke frajtonerico in nam zaigral.

Ob njegovem visokem jubileju smo ga obi-
skali predstavniki DU Žužemberk in RK Žu-
žemberk na njegovem domu in mu zaželeli 
še veliko zdravih in srečnih dni.

n Ida Kastelic

Pomoč na domu 
Storitve s 1. aprilom letošnjega leta opravlja Zavod za pomoč in nego na domu Jutro iz Kočevja
Na občinskem svetu v Žužemberku je z novimi, rahlo zvišanimi cenami, 
ki veljajo pri pomoči družini na domu, svetnike na 3. seji Občinskega 
sveta seznanil župan Jože Papež. Župan jih je, po prenehanju pogod-
be s strani Centra za socialno delo, seznanil tudi z novim izvajalcem 
storitev- to delo bo odslej opravljal Zavod za pomoč in nego na domu 
Jutro iz Kočevja, ki je prevzel tudi obe delavki. Prijazni in usposoblje-
ni socialni oskrbovalki Saša in Mateja opravljata storitve strokovno in 
kvalitetno. Z novim izvajalcem se za občane- uporabnike storitev ne 
bo spremenilo nič. Povpraševanje po tovrstnih storitvah je v občini v 
porastu. To je na seji potrdila tudi svetnica Mateja Novak, ki ima izku-
šnje na tem področju in pozna občane in njihove potrebe, zato bi bila 
po njenih besedah nujna dodatna zaposlitev vsaj ene negovalke. Tre-
nutno število uporabnikov je po besedah Vlada Kostevca, svetovalca 
za družbene dejavnosti, 19, soočajo pa se tudi s čakalno vrsto. Največ 
uporabnikov pomoči je iz hinjskega konca, Šmihela, Dvora z okolico in 
Žužemberka, trenutno pa ni zanimanja z ajdovškega konca. Pomoč na 
domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in 
druge pogoje v svojem okolju, ki pa se zaradi starosti ali invalidnosti 
ne morejo oskrbovati oziroma negovati sami. Upravičene do pomoči 
so osebe, ki so starejše od 65 let, imajo status invalida, s kronično bo-

leznijo z dolgotrajnimi okvarami in otroci s težko motnjo v telesnem 
in duševnem razvoju. Usposobljene socialne oskrbovalke nudijo pomoč 
pri temeljnih dnevnih opravilih: oblačenju, umivanju, hranjenju itd., 
pa tudi pri gospodinjskih opravilih, od nabave živil, prinašanju enega 
pripravljenega obroka ali pripravi obroka , pomivanju posode, čiščenju 
bivalnih prostorov in vzdrževanju spalnega prostora. »Pomoč družini 
zagotavljamo za občane Žužemberka, sama občina krije 75% stroškov, 
četrtino pa krijejo občani« , pove Kostevc in doda, da je občina Žužem-
berk ena izmed redkih občin s tako višino subvencije. Občinski svetniki 
so na marčevski seji dali soglasje k novim cenam storitve pomoči na 
domu. Po novem bo cena za uporabnike uro storitve od ponedeljka do 
sobote znašala 4,96 evra, ob nedeljah 6,70 evra ter ob praznikih in dela 
prostih dnevih 7,2 evra. Storitev se prilagodi potrebam upravičenca in 
lahko traja do 4 ure dnevno oziroma do 20 ur na teden, dopoldne, po-
poldne, vikende in praznike. 

n Slavko Mirtič
Dodatna pojasnila za pomoč na domu lahko dobite pri Vladu Kostevcu 
Občina Žužemberk ( tel. 041 377 925) ali na Zavodu Jutro, kjer vam bodo 
vse informacije nudili strokovni sodelavki Tina Kregel in Sandra Jonovič 
tel. 01/895 54 59 ali 040 747 025.
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SPECIALIZIRANA TRGOVINA Z MIZARSKIM OKOVJEM

PE NOVO MESTO / BTC

PE BREŽICE / Cesta svobode 33

PE GROSUPLJE / Kadunčeva ulica 4

SPECIALIZIRANA TRGOVINA Z MIZARSKIM OKOVJEM

/ BTC

Vse za mizarje 

in hišne mojstre!

Največja ponudba talnih 
laminatov priznanega 

avstrijskega proizvajalca!

AkcijaAkcijaAkcijaAkcijaAkcijaAkcijaAkcijaAkcijaAkcijaAkcijaAkcijaAkcijaAkcijaAkcijaAkcijaAkcijaAkcijaAkcijaAkcijaAkcijaAkcijaAkcijaAkcijaAkcijaAkcijaAkcijaAkcija

32 razred obremenitve / 8 mm
SUPER AKCIJA

že od 3,90 €/m2

POOBLAŠČENI PRODAJALEC 

PGD HINJE

VABILO NA GASILSKO VESELICO
PGD Hinje prireja v soboto, 6. 7. 2019, ob 20. uri, 

gasilsko veselico s tradicionalnim tekmovanjem 
harmonikarjev.

Zabaval vas bo ansambel VIŽA.
Gasilci bomo poskrbeli za bogat srečelov, 

ognjemet ob polnoči, ki je vsako leto lepši in 
vreden ogleda, pa seveda za pijačo in jedačo.

Tradicionalno tekmovanje harmonikarjev bo potekalo pred 
veselico. Prijavite se lahko 

- predsedniku Damjanu Škufci (031 384 521) ali 
- gasilki Sindi Papež (031 286 919).

Začetek tekmovanja je ob 18. uri. Prijavnina znaša 10 € in se 
plača pred začetkom dogodka, zato pridite tja nekoliko prej. 

Čudno, kako prazen je svet,
ko umre en sam človek.
(Dante)

Z A H V A L A
ob izgubi moža, očeta, brata, strica

Boldan Antona – Zvoneta
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
znancem, ki ste ga pospremili na zadnji poti. Zahvala po-
grebni službi Novak z Rebri ter govornicama ge. Miri Kovač 
in ge. Marici Ban za poslovilne besede. Hvala gospodu žu-
pniku Francu Vidmarju za lepo opravljen obred.
Vsem iskrena hvala.

Njegovi domači.

Vsi bomo enkrat zaspali, 
v miru počivali vsi,
delo za vselej končali,
v hišo očetovo šli. 
Takrat zvonovi zvonite lepo …

ZAHVALA
V 76. letu je v gospodu zaspal naš ljubi mož, ati, 

stari ata in bratranec 

Jožef Hočevar,
po domače Jahčev Jože iz Budganje vasi 10 pri 

Žužemberku, dolgoletni ključar MARIJE SNEŽNE. 

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, 
sovaščanom za besede sožalja, molitve, sveče, svete maše 
in darove za cerkev. 
Hvala SB Novo mesto- interni intenzivni negi, kjer so atu 
lajšali trpljenje.
Zahvaljujemo se tudi njegovi osebni zdravnici dr. Nataši 
Žagar Arkar in patronažni sestri Katji. 
Posebna zahvala domačemu župniku kanoniku g.Franciju 
Vidmarju za sveto mašo, ganljiv ter doživet govor, ki se nas 
je zelo dotaknil. 
Hvala pogrebni službi Novak z Rebri, ge. Renati za govor ob 
slovesu, pevcem, citrarki, Društvu upokojencev Žužemberk, 
sodelavcem KEKO- VARICON, Gastro kliniki Ljubljana. 
Hvala prav vsem, ki ste kakorkoli njemu in nam pomagali 
v zadnjem obdobju njegovega življenja in ga pospremili k 
njegovemu večnemu počitku. 

Žalujoči vsi njegovi, ki ga bomo neizmerno pogrešali. 

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

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

KONCESIONAR 
V OBČINI ŽUŽEMBERK

051/233-669
07/30-88-322

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

IZDELAVA:
 plakati
 vizitke
 vabila ...

UOKVIRJANJE SLIK, 
GUBELINOV

KOTNIG, d.o.o.
Kitni vrh 1a, SI-1303 Zagradec

Gsm: 00386 31 895 321
E: info.kotnig@gmail.com

www.kotnig.si  sotorigasper.simplesite.com

Upravna enota Novo mesto
Defranceschijeva ulica 1
Novo mesto
 

OBVEŠČA
 
občanke in občane Občine Žužemberk, da v času od 1. 7. 2019 
do 31. 8. 2019 Krajevni urad Žužemberk ne bo deloval.

Vse upravne storitve uporabniki lahko opravljajo na sedežu 
Upravne enote Novo mesto.

n UE Novo mesto
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Piknik na valovih Krkez ansamblom Boršt

 OBVESTILA 

Liku, d. o. o., Grajski trg 11
Žužemberk

* iztok.kumelj@hotmail.com

( 07 30 88 044

V soboto, 3. 8. 2019, 
ob 20-ih na Dvoru. 

Vabljeni 
na gasilsko veselico na Dvor.

Poznate vaš kraj? 
Odgovor: Nova maša duhovnika Vinka Kastelica v Šmihelu pri Žu-
žemberku leta 1940

Prispeli so 4 odgovori. Izžrebana sta bila 2 nagrajenca, in sicer: Darko 
Hrovat, Žužemberk, in Nevenka Urbančič, Šmihel pri Žužemberku. 
Nagradi naših sponzorjev prejmeta po pošti.

Tokrat objavljamo fotografijo odprtja poslovilne ve-
žice. Če kraj prepoznate in napišete kaj podatkov 
o nastanku fotografije, nam odgovor, najkasne-
je do 1. septembra 2019, pošljite na naslov: Suho-
kranjske poti, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, 
s pripisom „Poznate vaš kraj“. Čaka vas zani-
miva nagrada. 

n Uredništvo

Suhokranjske poti št. 73

Poznate vaš kraj?
Novomašnik v Šmihelu 1940

V 151 letih od obstoja župnije ni bilo še nobene slovesne nove maše 
doma, zato je novomašnik Vinko Kastelic pristal na to, da bo imel 
slovesno novo mašo v domači cerkvi, povabil pa bo le bližnje sorodni-
ke. 7. julija 1940 je prejel g. Vinko prezbiterat. Popoldne ob pol štirih 
je bil slovesen sprejem pri kapelici Kristusa Kralja. Novomašnika so 
pozdravili otroci, dekliška Marijina družba, ženska Marijina družba 
in gasilci. Vse pesmice je ustvarila učiteljica gdč. Justika. Za cerkev 
je daroval g. Anton Kastelic nov plašč (za 300 din). V nedeljo 14. ju-
lija je bil nadvse krasen dan, ki je privabil na novo mašo v Šmihel 
ogromne množice ljudstva. Sprevod je šel od rojstne hiše v Klečetu 
v farno cerkev. Pridigal je stolni vikar g. Košiček, orglal pa je latin-
sko mašo 14-letni Slavko Lavrič. Pod farovškim kozolcem je bilo ko-
silo, zato so v ta namen naredili pod kozolcem betonski tlak. Nova 
maša se je izvršila nadvse lepo in napravila velik vtis na ljudstvo.

Na sliki so: Anton Kastelic, župnik na Jesenicah, brat novoma-
šnika, dekan Karel Gnidovec iz Žužemberka, Franc Kastelic – brat 
novomašnika in njegova žena. Andrej Zupanc – župnik na Sv. Križu 
pri Kostanjevici, Alojzij Zupanc – župnik v Šmihelu pri Žužemberku, 
Feliks Grčar – župnik iz Zagradca in Jeraša Franc – župnik s Krke.
Vir: Alojzij Zupanc, Šmihel pri Žužemberku iz Kriške gore

n Helena Barle Kastelic

Odkrivamo stare fotografije 
Odgovor: Fotografija je nastala pred letom 1959 v Velikem Lipovcu 
pred hišo Zrasnikovih. Na sliki so mladi iz te vasi.
Prejeli smo 2 odgovora in oba nagradili. Nagrajenki sta Marija Zore, Ve-
liki Lipovec, in Ivanka Kuhelj, Gornji Ajdovec. Nagradi prejmeta po pošti.

Vprašanje za staro fotografijo: Tokrat objavljamo fotografijo mož pri 
vlečenju zvona za zvonik cerkve sv. Roka, leta 1973. 

Če koga na fotografiji prepoznate, nam pišite. Veseli bomo vsakega 
komentarja in pisma. Odgovor pošljite na naslov: Suhokranjske poti, 
Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, s pripisom „Odkrivamo stare foto-
grafije“, do 1. septembra 2019. Čaka vas nagrada našega sponzorja.

n Uredništvo

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 1/1 
okvirna mera
(19 x 25) cm

366,00 EUR

1/2 (19 x 12,5) cm 183,00 EUR
1/4 (9,2 x 12,5) cm 91,50 EUR
1/8 (4,5 x 6) cm 45,75 EUR

NA NOTRANJIH STRANEH 1/1 (19 x 25) cm 244,00 EUR
1/2 (19 x 12,5) cm 122,00 EUR
1/4 (9,2 x 12,5) cm 61,00 EUR
1/6 (6 x 8,5) cm 40,87 EUR
1/8 (4,5 x 6) cm 30,50 EUR
1/9 (4,5 x 5) cm 27,45 EUR

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

n Uredništvo

SUHOKRANJSKE 
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Rešitev križanke 73. številka 
Znani Suhokranjci:
LEON ŠTUKELJ, OMA, RKELJ, SP, OLIMPIONIK, 
LO, ARNIKA, KRAJ, KOT, VITEZ, O, FA, AVI, K, 
BT, VAS, SOMINSKI PARK,ZNANIM, GI, SUHO-
KRANJCEM, Č, M, KRA, EMO, ODPAD, L, AC, 
KIR, AR, UPU, S, NA, ROZALIJA SRŠEN, ZALA 
ZARANA, MA, AKITA, INAH

Geslo: Leon Štukelj, olimpionik, Spomin-
ski park znanim Suhokranjcem, Rozalija 
Sršen, Zala Zarana

Za križanko iz 73. številke glasila smo pre-
jeli 32 odgovorov. Izžrebanih je bilo nasle-
dnjih 8 reševalcev: Matjaž Pograjc, Poljane; 
Anica Škufca, Ratje; Petra Fink, Dvor; Jože 
Kodelič, Lašče; Marija Gregorič, Izola; Kle-
men Zajec, Prapreče; Rozi Košiček, Malo 
Lipje; Klavdija Košiček, Gornji Kot. Česti-
tamo. Nagrade naših sponzorjev prejme-
jo po pošti.

Rešitve iz 74. številke pošljite do najkasneje 
do 1. septembra 2019 na naslov: Suhokranj-
ske poti, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, s 
pripisom „Nagradna križanka“.

n Uredništvo

S sodelovanjem v nagradni križanki in v ostalih 
nagradnih rubrikah sodelujoči soglaša, da so nje-
govi osebni podatki v primeru prejema nagrade 
objavljeni in se zbirajo le za potrebe nagradnih 
rubrik v skladu z zakonodajo (GDPR).

Suhokranjske poti, javno glasilo izdaja Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, e-mail: suhokranjske.poti@zuzemberk.si. TRR: 01393-0100015568. Medij 
Suhokranjske poti je vpisan v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS pod številko 14 (odločba 006-120/01). Odgovorni urednik: Slavko Mirtič. Uredniški odbor: Irena 
Blatnik, Miran Jenko, Tamara Plot in Vlado Kostevc. Lektorica: mag. Jelka Mrvar. Zunanji sodelavci: Helena Barle Kastelic, Petra Kastelic, Magda Kastelic Hočevar, Edvard 
Kramar, Tjaša Primc in Tomaž Špelko. Oblikovanje, grafična priprava in tisk: ART 32 d.o.o. 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.

Ste bili na dogodku?
Odgovor se glasi: Na sliki so učenci 6. razre-
da OŠ Prevole ob zaključku šolskega leta 
1965/66. Poleg je ravnatelj Jurij Poje.

Prejeli smo 7 odgovorov in 4 izžrebali. Na-
grajenci so Angel Breceljnik, Marija Papež, 
Polona Breceljnik in Ciril Papež, vsi iz Hinj. 
Nagrade prejmejo po pošti. Tokrat objavlja-

mo fotografijo nastopa mladih šolarjev pred 
več desetletij. Če se prepoznate in veste, kje 
in kdaj je fotografija nastala, nam pišite. 
Nagrada vas čaka. Podatke pošljite do 1. sep-
tembra 2019 na naslov: Suhokranjske poti, 
Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, s pripisom 
Ste bili tudi vi na dogodku? 

n Uredništvo
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GOSTILNA ZUPANČIČ, Gostgrad d.o.o.
Grajski trg 4, Žužemberk
e-mail: info@gostilna-zupancic.si
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