
Občina Žužemberk pobratena z Golubcem 

Občina Žužemberk in Opština Golubac iz Republike Srbije sta v nedeljo 26. julija 

2015 v Golubcu podpisali listino o pobratenju med obema občinama, s katero se bo 

začelo tvorno sodelovanje med občani obeh občin in obema narodoma. Na zadnji 

seji Občinskega sveta Občine Žužemberk je občinski svet sprejel sklep o pobratenju 

z Občino Golubac iz Srbije in Občino Čachtice iz Republike Slovaške, kar je bil tudi 

pravni temelj za podpis listine, saj se je tvorno sodelovanje odvijalo že prej. 

Na tridnevni prireditvi Sejem Donave, ki se je pretekli vikend odvijala v Golubcu na 

vzhodu Srbije ob reki Donavi, je delegacija Občine Žužemberk pod vodstvom župana 

Franca Škufce prvič obiskala Občino Golubac. To je tradicionalna, izjemno obiskana 

prireditev v okviru katere je potekalo že 50. tekmovanje v kuhanju ribje juhe (ribje 

čorbe), udeležilo pa se ga je preko 90 ekip. 

V okviru prireditve je bil eden izmed osrednjih dogodkov tudi podpis listine o 

pobratenju, ki sta jo podpisala župan Občine Žužemberk Franc Škufca in predsednik 

Opštine Golubac dr. Nebojša Mijović, udeležili pa so se ga člani občinske skupščine, 

novinarji in gosti. 

S pobrateno občino iz Srbije se bo začelo tvorno sodelovanje skorajda na vseh 

področjih življenja in dela, predvsem pa na turističnem, kulturnem, ekonomskem, 

kmetijskem, gospodarskem, športnem, šolskem ter področju zaščite in reševanja. 

Občina Golubac je ena manjših Srbskih občin z okoli 9500 prebivalci. Leži ob reki 

Donavi. Na njenem območju je Donava najširša - tudi do 7 km, najožja in tudi najbolj 

globoka, Golubac pa najbolj zaznamuje grad - trdnjava, po kateri je mesto tudi dobilo 

ime. Površina občine 368 km2, s 24 naselji in 17 osnovnimi šolami, tretjino občine pa 

pokriva največji Srbski nacionalni park Donava.     
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Foto: podpis listine o  pobratenju, ki sta jo overila oba direktorja občinskih uprav 

 



Foto: predaja spominske slike Občini Golubac 

 

 

Foto: trdnjava grad Golubac, ki se tudi statično sanira 

 

 


