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Med pomembnejše teme dnevnega reda 22. 
seje žužemberškega občinskega sveta z dne 27. ju-
nija sodi obravnava letnega poročila JP Komunale 
za minulo leto. Svetniki so med številnimi točka-
mi dnevnega reda na seji, ki se je zavlekla pozno v 
noč, potrdili tudi Odlok občinskega prostorskega 
načrta za trg Žužemberk - 2. obravnava in Odlok 
o spremembi Odloka o proračunu Občine za leto 
2013 po hitrem postopku, odlok o prerazporedi-
tvah sredstev proračuna za leto 2013 in odlok o 
porabi sredstev proračunske rezerve za leto 2013. 
Predstavnik društva študentov arhitekture EASA 
Slovenije Aleš Kobe je v točki občinskega podrob-
nega načrta za trg Žužemberk podrobno predstavil 
tudi 3 D projekcijo paviljona, ki so ga v poletnih 

mesecih v centru Žužemberka na lokaciji grajske-
ga trga že postavili študenti. S samo predstavitvijo 
so bili svetniki zelo zadovoljni, manj pohval in več 
vprašanj pa je požela začasna prestavitev dela zbir-
ke Marjana Marinca v nov Endukcijski in produkti 
center železolivarne na Dvoru, v katerem bodo po 
novem razstavljeni izdelki železolivarne, ki jih je 
pred leti kraju daroval pokojni režiser. Seveda je 
občinski svet kljub številnim pomislekom opozicije 
dal pozitivno mnenje k prenosu eksponatov zbir-
ke Marjana Marinca, ki so bili dotlej razstavljeni v 
dvorani na Dvoru. Pobudo za prenos zbirke v novi 
center podpira tudi Dolenjski muzej, sam projekt 
pa pomeni veliko promocijsko, kulturno, vzgojno-
izobraževalno pridobitev za celotno občino in sam 

kraj. Še največ pestre debate in razprave je požela 
točka o imenovanju odgovornega urednika in čla-
nov uredniškega odbora glasila občine Žužemberk. 
Dušan Papež, predsednik Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je sve-
tnike seznanil z obravnavo in s predlogi komisije. 
Tako so po več kot uri dolgi razpravi, z desetmi-
nutnim vmesnim odmorom, svetniki za urednika 
ponovno imenovali Slavka Mirtiča, za uredniški 
odbor pa Matejo Filipič, Vlada Kostevca,Tinko 
Fric in Mojco Obrstar. Ker je bil pred vrati občin-
ski praznik, so svetniki odločali in potrdili tudi 
nagrajence oz. prejemnike priznanj. 

n Urednik 
Foto: S. Mirtič 

Žužemberški občinski svetniki so 26. septem-
bra zasedali na 23. redni seji v tem mandatu. Za 
7 točk dnevnega reda so porabili dobre štiri ure. 
Med drugim so soglasno potrdili lokalni ener-
getski koncept za občino Žužemberk, (v nadalje-
vanju LEK). LEK je dokument, ki skladno z na-
cionalnim energetskim programom opredeljuje 
načrt razvoja energetike za občino Žužemberk 
in zajema celovito oceno možnosti ter rešitev 
za načrtovanje občinske energetske strategije, z 
namenom prispevati k dvigu energetske in eko-

22. seja Občinskega sveta Občine Žužemberk

Brez pomislekov tudi tokrat ni šlo

Pomembni sklepi 23. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk

Svetniki za lokalni energetski koncept
nomske učinkovitosti vseh subjektov v občini, 
kot tudi uvajanju novih energetskih rešitev. LEK 
hkrati prispeva k povečevanju osveščenosti in in-
formiranosti porabnikov energije v občini, z njim 
se lahko zmanjšajo stroški oskrbe z energijo v ob-
čini, spodbujajo pa se tudi razvoj novih sistemov 
in tehnologij na področju učinkovite rabe energije 
in obnovljivih virov energije, ki zagotavljajo višji 
življenjski standard. Svetniki so kljub nekaterim 
pomislekom soglasno sprejeli in potrdili lokalni 
energetski koncept, ki je tudi podlaga za prido-
bitev sredstev za financiranje različnih projektov. 
Svetniki so se seznanili in z desetimi glasovi za 
potrdili sklep o prenosu koncesije za opravljanje 
javne službe na primarni zdravstveni ravni na ob-
močju Občine Žužemberk iz Nataše Žagar Arkar, 
dr.med. na Družinsko medicino Žagar d.o.o..

Dr. Nataša Žagar že sedaj zelo dobro kot kon-
cesionar opravlja zdravstveno dejavnost v občini 
od leta 2003 in želi prenesti koncesijo na d.o.o. 
Župan Franc Škufca in večina svetnikov je z nje-
nim dosedanjim delom zelo zadovoljna in ji pri 
upravljanju zelo pomembne javne službe na pri-
marni zdravstveni ravni na področju družinske 

medicine, vključno s preventivo odraslih in otrok, 
želijo tudi v prihodnje. Svetniki so se seznanili 
tudi s pestrim dogajanjem v občini, s številni-
mi dogodki od konca junija do septembra ter s 
tajnim glasovanjem potrdili kandidatno listo iz-
branih kandidatov, med katerimi je tudi žužem-
berški župan Franc Škufca, v Razvojni svet regije 
JV Slovenije. 

n Urednik
Foto Urednik
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BESEDA ŽUPANA NE SPREGLEJTE

Stran 4 - 6
Easa v Žužemberku

Stran 14
Selani zbrani v 
najmanjši vasi

Stran 24
550-let župnije 
Žužemberk 

Prišla je jesen, ko smo pobrali 
sadove našega dela, za katere smo 
se trudili celo pomlad in poletje in 
ko se narava umirja in pripravlja na 
zimski spanec, mi ne mirujemo.

Kljub temu, da je bilo letošnje po-
letje z dogodki bogato kot že dolgo 
ne, saj smo organizirali tradicionalne 
Trške dni, poleg tega pa tudi EASA 
2013, ko je Žužemberk za 14 dni go-
stil 500 študentov arhitekture s cele-
ga sveta. Zelo smo ponosni, da smo 
bili soorganizator prireditve EASA 
2013, ki je po splošnem prepričanju 
zelo lepo uspela in bila po besedah 
večkratnih udeležencev najbolj pri-
pravljena v vsej zgodovini organizi-
ranja prireditve. Poleg velike časti, ki 
smo je bili deležni, saj je poleg Žu-
žemberka za organizacijo te priredi-
tve kandidirala tudi La Valletta, glav-
no mesto Malte, smo dobili tudi kar 
nekaj arhitekturnih mojstrovin, ki so 
ostale naši občini kot trajen spomin 
na to prireditev. Med temi objekti sta 

Na podlagi javnega razpisa in predloga Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja 
je Občinski svet Občine Žužemberk na svoji redni seji, 
ki je bila 27. junija, sprejel sklep o podelitvi priznanj 
Občine Žužemberk za leto 2012. 

Zlati grb Občine Žužemberk je prejela Župnija Žu-
žemberk, ki v letošnjem letu slavi častitljivo 550-letni-
co ustanovitve in je skozi celotno obdobje in burno 
zgodovino zaznamovala Žužemberk in Suho krajino. 

Srebrni grb Občine Žužemberk je prejel Franc Rojc, 
upokojeni kmetovalec in pevec, za svoje aktivno delo 
na družbenem življenju in obuditvi starega običaja kra-
čevanja, danes zelo prepoznavnega po Sloveniji. 

Bronasti grb Občine Žužemberk je prejelo Pro-
stovoljno gasilsko društvo Ajdovec za svoje aktivno 
40-letno delovanje na področju zaščite, reševanja in 
pomoči ter družabnem življenju na Ajdovški planoti.

Pisni priznanji Občine Žužemberk sta prejela: Sta-
ne Osolnik iz Kamnika, za aktivno promocijo žužem-
berškega gradu, in Janez Novak iz Vrha pri Hinjah za 
aktivno delo pri razvoju KS Hinje.

Priznanja pa je podelil tudi župan Občine Žužem-
berk Franc Škufca, in sicer:

Bronasti grb Občine Žužemberk je prejela Slavka 
Legan, dolgoletna predsednica društva kmečkih žena 
za aktivno, požrtvovalno in povezovalno delo ter pro-
mocijo po Sloveniji, 

Pisno priznanje župana je prejela glasbena skupina 
DIAMANTI za večletno delo in promocijo občine,

Pisno zahvalo župana pa sta prejela Zveza ZŠAM 
Slovenije za 70-letno delo na področju preventive in 
varnosti v cestnem prometu in Ivan Grill, poslanec 
Državnega zbora Republike Slovenije, za večletno 
podporo pri razvoju občine.

Priznanja so bila podeljena na slovesnosti in slav-
nostni seji, ki je bila v nedeljo, 14. julija 2013, razen 
pisne zahvale župana Zvezi ZŠAM Slovenije, ki je bila 
podeljena na praznovanju 70-letnice Dneva šoferjev 
in avtomehanikov v soboto, 13. julija.

n Vlado Kostevc

Prejemniki priznanj Občine Žužemberk za leto 2012
Od leta 2003 občinski svet in župan podeljujejo priznanja, s katerimi se zaslužnim 
posameznikom, društvom ali organizacijam zahvali za aktivno delo na različnih področjih v 
preteklem letu ali pa daljšem obdobju. 

najbolj reprezentativna: Paviljon, ki 
stoji pri gradu in Hiša na drevesih, 
ki se nahaja na Loki. Oba sta požela 
obilico pozitivnih kritik.

Poleg prireditev je v občini Žužem-
berk v teku kar nekaj zelo pomemb-
nih projektov, kot so: cesta Brezova 
reber-Prečna, kanalizacija Dvor-Žu-
žemberk, GOŠO(optično širiko-
pasovno omrežje), Tomažev most, 
OPN, Suhokranjski vodovod. Cesta 
Brezova Reber-Prečna je v zaključni 
fazi in bo kmalu predana svojemu na-
menu. Kanalizacija Dvor–Žužemberk 
je v polnem teku in bo končana pred-
vidoma v juniju 2014. GOŠO v naši 
občini je v polnem teku in v kratkem 
bi se morale priključiti tako imenova-
ne rdeče pike, nato pa sledijo še mo-
dre. Pri projektu Tomažev most je že 
vse pripravljeno, čakamo le še na ze-
leno luč države, da nam izda odločbo 
o dodelitvi sredstev iz naslova Poplav 
v letu 2010, ko je vodna ujma odnesla 
Tomažev most. OPN zaradi slabe za-
konodaje sprejemamo že od leta 2007, 
ker se pojavljajo vedno nove zahteve, 
ki poleg tega, da so zelo drage, po-
menijo vedno nove in nove časovne 
zamike. Kljub vsemu smo sedaj res v 
zaključni fazi, saj potrebujemo le še 
mnenje Ministrstva za kmetijstvo, s 
katerim imamo tudi že dogovorjeni 

usklajevalni sestanek. Daleč največji 
od vseh projektov pa je »Suhokranj-
ski vodovod«, ki je življenjskega in 
razvojnega pomena za našo občino. 
Omenjeni projekt peljemo v sodelo-
vanju še s štirimi občinami: Kočev-
je, Dobrepolje, Dolenjske Toplice in 
Mirna Peč. Občina Žužemberk bo s 
to investicijo z vodovodom pokrila 
veliko področje, ki je bilo do sedaj v 
sušnih mesecih odvisno od pripeljane 
vode. Za ta projekt je bilo vloženega že 
ogromno sredstev, dela in truda, tako 
da trenutno čakamo le še odločbo vla-
de, da bomo lahko pričeli z deli. 

Glede na velikost občine, število 
prebivalcev in zmanjševanje sred-
stev za investicije smo lahko pono-
sni, da je v naši občini v delu toliko 
projektov, ki smo jih z malo številč-
no občinsko upravo uspeli pridobi-
ti in voditi. 

Na koncu naj povem še, da bi si 
želel, da bi vsi občani Občine Žu-
žemberk v teh težkih časih stopili 
skupaj in tako naredili nekaj, kar bo 
dobro za vsakega posameznika ne 
glede na politično, versko ali kultur-
no prepričanje. Kajti če si ne bomo 
pomagali sami, nam ne bo pomagal 
nihče drug.

Župan

n Franc Škufca
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V Žužemberku so se 4. avgusta v 
okviru združenja EASA zbrali štu-
denti arhitekture in oblikovanja iz 50 
nacionalnih in mednarodnih sku-
pin. Le-ti so izvajali različne delav-
nice, predavanja in dogodke. EASA- 
European Architecture Student As-
sembly, ki je ravno v tem mesecu 
praznovala svojo 33. letnico obstoja, 
ni formalno registrirana organizaci-
ja, ampak deluje kot največja mre-
ža prostovoljcev, aktivnih in drznih 
študentov arhitekture iz vse Evrope. 
Študentje in mentorji kreativnosti 
in drznih idej so v štirinajstih dneh 
okupirali Žužemberk z različnimi 
idejami, eksperimenti in novost-
mi. V uvodnem delu večera v pre-
lepem okolju žužemberškega gradu 
so jih pozdravili organizator Aljoša 
Merljak, predsednik TD Suha kraji-
na Vlado Kostevc in župan Občine 
Žužemberk Franc Škufca. Posebna 
energija je prevevala udeležence slo-
venskega dogodka z imenom Reak-
cija, s katerim so želeli organizatorji 
z alternativnim pristopom vstopiti 
v proces oživitve osrednjega pro-
stora na trgu pred žužemberškim 
gradom. Poleg izgradnje lesenega 
paviljona, avtorjev Jacka Richardsa 
in Willa Burgessa iz Velike Britanije, 
so študentje arhitekture izvedli tudi 
30 različnih delavnic, od teoretičnih, 
eksperimentalnih, umetniških, razi-
skovalnih, kreativnih, praktičnih do 
izvedbenih, na katerih so s svojim 
mladostniškim zagonom in energi-
jo spreminjali podobo Žužember-
ka. Uvodnemu delu s predstavitvijo 
delavnic je sledil spoznavni večer s 
specialitetami slovenskih organiza-
torjev. Udeležence pa sta zabava-
li tudi domača skupina Seisenberg 
Blues Band in koroška skupina RD-
DNRDN. 

Easa v Žužemberku

Lesen paviljon, delo Jacka Richardsa in Willa Burgessa iz Velike Britanije. Foto: 
Slavko Mirtič

Mladi so izgradili tudi paviljon, ki 
stoji na prostoru nekdanje porušene 
cerkve sv. Jakoba pred žužemberškim 
gradom. K razpisu mednarodnega 
natečaja za večnamenski paviljon so 
organizatorji prejeli 90 predlogov iz 
celega sveta, med katerimi je poseb-
na komisija izbrala najboljših trideset 
ekip, praktično iz celega sveta. V pe-
tek, 5. aprila zvečer, so organizator-
ji v Žužemberku pripravili razstavo 
in tudi predstavili najbolje ocenjene 
projekte, ki bodo interpretirali kul-
turno dediščino kraja in porušeno 
cerkev, oživili družabno dogajanje 
sredi trga in hkrati povezovali trg 
kot celoto. Največ pozitivnih kritik 
in tudi ocen s strani stroke kot tudi 
publike je prejel paviljon britanskih 
arhitektov. Hkrati s postavitvijo pavi-
ljona so udeleženci svoje akademsko 
pridobljeno znanje preizkušali na šte-
vilnih praktičnih delavnicah.

S slovenskim večerom v znamenju 
plesa, petja in mečevanja se je 17. av-
gusta uradno zaključilo 33. srečanje 
evropskih študentov iz 48 držav. Mladi 
študenti arhitekture so na dvoteden-
skih, kar devetindvajsetih delavnicah 
združevali in bogatili svoje znanje in 
pridobivali nove izkušnje. Udeležence 
in domačine je pozdravila tudi pod-
predsednica Državnega zbora RS 
Renata Brunskole in čestitala mla-
dim za njihovo delo, ki bo pustilo 
globok pečat v Sloveniji in Žužem-
berku. Udeleženci so na ustvarjalnih 
delavnicah z različnimi inštalacijami 
iz lesa, umetnih in naravnih materia-
lov na temo arhitekture, kulturne de-
diščine in obrti med drugim izdelali 
leseno hišo na drevesu, meditativni 
betonski objekt, pomol ob reki Krki 
in paviljon, ki bo trajno zaznamoval 
tradicionalno srečanje evropskih štu-
dentov. Slovenski večer so obogatili 

suhokranjski glasbeniki, vitezi in ple-
salci, za presenečenje obiskovalcev pa 
so poskrbeli tudi člani društva ljubi-
teljev praženega krompirja s krompir-
jem in s kranjsko klobaso. Vtisi po za-
ključku srečanja so odlični in enkratni, 
kar pričajo tudi izjave in besede ude-
ležencev, mimoidočih ter nenazadnje 
organizatorjev. Tokratno srečanje, ki 
je bilo letos prvič v Sloveniji, ob reki 
Krki, je bilo eno najboljših ob dani iz-
redni naravni danosti, pri ob izjemni 
kulisi starodavnega žužemberškega 
gradu in je ob prijaznosti domačinov 
ter lokalne skupnosti navdušilo bo-
doče arhitekte. 

Društvo študentov arhitekture 
EASA Slovenija je 5. oktobra zvečer 
v sodelovanju z Občino Žužemberk 
uradno odprlo paviljon na Grajskem 

trgu in sklop lesenih hišk na drevesih, 
ki stojijo na žužemberški Loki. Pavi-
ljon je rezultat sodelovanja krajanov 
in krajank občine Žužemberk, an-
gleških arhitektov, ki sta zmagala na 
natečajnem razpisu, študentk in štu-
dentov arhitekture ter javnih delavk 
in delavcev, ki so ga gradili ali druga-
če prispevali k dogodku EASA013. 
Zasnova objekta izhaja iz dveh ena-
kovrednih komponent – socialnih 
zahtev in prostorskih problemov in 
poskuša rešiti prostorsko zagato trga, 
ki je med drugo svetovno vojno in 
po njej izgubil svojo vzhodno fasa-
do. Lahkotna struktura, postavljena 
v park med drevesa, je krita z dvo-
kapnico, ki deloma povzema tradici-
onalne vzorce ljudskega stavbarstva 
oziroma kozolca, obenem pa pritegne 
reminiscenco na cerkev, ki je nekdaj 
stala na tem delu. Sodoben nadstrešek 
bo dajal zavetje, kraju,prebivalkam in 
prebivalcem pa odpira prihodnost v 
srečevanja, povezovanja, komunika-
cijo, trgovanje in počitek. Študentje 
so skupaj z njihovimi partnerji pred-
stavili projekta Paviljon na grajskem 
trgu v Žužemberku kot tudi Endor - 
hišo na drevesu ob reki Krki v sklopu 
vseslovenskega dogodka Odprte hiše 
Slovenije 2013. Za svoje delo in trud si 
slovenski študentje vsekakor zaslužijo 
posebno zahvalo.

n Urednik
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Aleš Kobe je absolvent Fakultete za 
arhitekturo v Ljubljani. Je aktivni član, 
do nedavnega je bil tudi predsednik 
Društva študentov arhitekture 
EASA Slovenija. Bil je vodja projekta 
postavitve Paviljona na trgu pred 
Žužemberškim gradom kot osrednje 
naloge letošnjega mednarodnega 
tabora študentov arhitekture in mladih 
arhitektov EASA 013 REACTION v 
Žužemberku, ki je potekal od 
4. do 18.8.2013 in katerega 
se je udeležilo skorajda 500 
udeležencev iz 48 držav sveta. 
Je mlad, pogumen, vztrajen, 
z znanjem, ki ga je pripravljen 
izpopolnjevati tudi z nasveti obrtnikov 
in starejših. Je izjemno deloven in se ne 
ustraši izzivov (težav). Vsekakor bodoči 
arhitekt, ki si ga lahko samo želimo 
za projektanta pomembnih stavb in 
objektov. Vsekakor je Aleš Kobe v teh, 
sedaj dveh letih vzljubil Suho krajino 
in ji je pripravljen posvetiti še veliko 
svojega znanja in pridobljenih izkušenj 
ter se je pripravljen v Suho krajino tudi 
vračati.

Kdaj in kako je prišlo do prvega srečanja z 
Žužemberkom?

Živo se spomnim svežega jesen-
skega jutra, ko smo prvič 

prišli v Žužemberk, 
da bi posne-

li sončni 

vodjo projekta

EASA 13: »paviljon na trgu za dvig kulturne zavesti Suhokranjcev«

Aleš Kobe, absolvent Fakultete za 
arhitekturo Univerze v Ljubljani

vzhod za predstavitev v Azerbajdžanu. To je bilo 
oktobra 2011. Nastavili smo kamero, potem pa 
smo se šli v gostilno pogret na čaj. Prav začudeno 
smo gledali, ko je bila za tisto zgodnjo jutranjo uro 
pravzaprav polna ljudi. Ti so letali okoli po gostil-
ni, popivali in se veselili. Ne vem, kaj so prazno-
vali, a se mi je zdelo super. So imeli že tako mini 
EASO, hehe. Potem smo se preselili v grad, tam 
nas je pričakal Vlado Kostevc in nam vse razka-

zal, razložil in opisal. Navduši-
la nas je grajska klet. Za tem 
smo se odpeljali še na nekaj 
lokacij z gradovi in to je po-
trdilo… 'ja, Žužemberk bo'! 
Ostale graščine so se rušile 

ali pa so bile preveč lepo ohranjene za 
kaj takega, kot je EASA. Bile so tudi izven mesta, 
česar nismo hoteli.

Ko smo začeli resno razmišljati o organizaciji 
EASE, smo glede kraja definirali tri najpomemb-
nejše kriterije za izbiro lokacij. Prvi je bil, da išče-
mo kraj, ki bi imel primerno atraktivno lokacijo za 
glavno dogajanje. V Žužemberku je bil to grad, saj 
EASA ni bila še nikoli v gradu. Drugi kriterij je sam 
kraj, ki naj bi poosebljal lastnosti Slovenije kot celo-
te. Se pravi, da ima ohranjeno naravo, gozdove in 
reko ter svojo občino (haha…). Vse to Žužemberk 
ima. Tretji kriterij pa je sama infrastruktura, saj 
500 ljudi zahteva vsak dan hrano, pijačo, strani-
šča, tuše, spanje, trgovino in še marsikaj. Prednost 
Žužemberka je v tem, da ima poleg tega še lekarno, 
zdravstveni dom in trgovino gradbenega materiala. 
Naslednja prednost pa je Vlado Kostevc, ki je bil 
že v začetku velik podpornik projekta in je to ostal 
vse do danes. To je pri izbiri lokacije veliko odteh-
talo, ker lepo je delati v kraju, v katerem te ljudje 
sprejmejo, ti pomagajo in si želijo, da prideš. 
Veliko težje bi bilo, če bi nas obravnavali 
kot veliko breme.

Kako ste v EASA Slovenija 
gledali na Žužemberk pred 

dvema letoma in kako 
zdaj?

Na začetku te navdušijo 
oblike, trg - malo je tako 
lepo ohranjenih trških je-
der, Krka, grad nad njo in 
zelo lepo pozidane domi-
nante na gričih okoli Žu-
žemberka - Cvibelj, farna 
cerkev sv. Mohorja in For-
tunata, sv. Rok. Vendar na 
začetku ne veš nič o ljudeh, o 
tej socialni sliki Žužemberka. 
Potem preko dogodkov in sreče-
vanj začneš spoznavati ljudi, seveda 

te navduši 
še kakšen ko-
zolec, ki stoji na sre-
di polja, kapelica, … Spomnim se pogleda skozi me-
glico na poti iz Novega mesta proti Žužemberku, iz 
katere je prvo pokukala cerkev, potem še grad, ču-
dovito. Nato te vse bolj zanimajo ljudje. Sedaj se mi 
zdi, da so mi oblike postale že samoumevne in da 
so najbolj zanimivi pravzaprav ljudje, ki vedno zno-
va presenetijo s kakšno domislico, izjavo ali zgodbo. 
Najbolj smo jih spoznali prav po koncu EASE, ko 
smo še mesec in pol po uradnem zaključku gradili 
paviljon. To je bilo zelo zanimivo obdobje. 

 
Kaj je bila tvoja osnovna naloga po potrdi-

tvi organizacije EASA 013 v Sloveniji?
Po tem, ko smo dobili organizacijo EASE, je bila 

prva naloga formirati ekipo, ki je in bo sposobna 
delati skupaj. Na začetku je potrebnih veliko ljudi, 
da dobiš kar se da širok nabor idej. Ko stvari pre-
idejo v realizacijo, je pomembno, da imaš ob sebi 
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sposobne ljudi, na katere se lahko zaneseš in za ka-
tere veš, da bodo naredili to, kar se dogovoriš. Sam 
sem se osebno najbolj angažiral pri paviljonu. Ta-
koj po pridobitvi organizacije sem začel pogovore 
o natečaju, s katerim bi lahko izvedli večji projekt, 
ki bi po dogodku ostal kraju. Tako smo predebati-
rali kar nekaj predlogov, npr. mlinsko kolo na Krki, 
pot okoli gradu, stolp v gradu in paviljon na trgu. 
Na koncu je prevladal slednji in sedaj je lepo videti 
realiziran projekt.

Kaj ti je bil največji izziv?
Največji izziv osebno zame je bil prav gotovo do-

končati paviljon. Od ideje do realizacije. Prvo se je 
potrebno spoznati s krajem, javno predstaviti ide-
jo, narediti manjšo delavnico s krajani, pripraviti 
strokovno gradivo za natečaj, organizirati natečaj, 
izbrati zmagovalca, se z njim povezati in narediti 
načrte, sodelovati pri pripravi OPPN-ja, predstaviti 
projekt občinskemu svetu, rešiti konstrukcijsko za-
snovo, jo izračunati in dimenzionirati, izbrati ma-
terial, zrisati načrte, jih uskladiti z vsemi deležniki 
- občina, zavod za varstvo kulturne dediščine, ar-
hitekt, ekipa in kolega soprojektanta iz Anglije, pri-
praviti vloge za georaziskave terena, za pridobitev 
kulturnovarstvenega soglasja, za gradbeno dovolje-
nje, prepričati arheologe, da ni potrebno prekopati 
celotnega trga, ker bodo ostanki cerkve prikazani 
na površini parka, zrisati kosovnico, pravočasno 
pripeljati material, pridobiti gradbeno dovoljenje, 
nadzorovati gradnjo, naročiti nov material in na 
koncu še dokončati paviljon. Seveda brez podpore 
ekipe, občine, zavoda za varstvo kulturne dedišči-
ne, sponzorjev, javnih delavcev in Roka Ožbolta 
to ne bi šlo, pa vendar je izziv kaj takega narediti, 
čeprav gre za sorazmerno majhen objekt. V bistvu 
je največji izziv vztrajati do konca.

Kakšni so bili tvoji občutki, po spozna-
nju, da Paviljon ne bo dokončan v času 
EASA 013 in kakšni so danes, ko je to že 
za teboj.
Ja, takrat ni bilo lahko, predvsem ker ostaneš sam 

s še dvema kolegoma, ki sta tisti teden po EASI še 
pripravljena ostati in pomagati pri gradnji. Zave-
dal sem se tudi, da bom moral preseči proračun, ki 
smo si ga zastavili ter namenili čas, ki bi ga sicer 
posvetil izdelavi svoje diplomske naloge. Da bo šlo 
tako počasi med samo EASO, si nisem mislil, a po 
prvem tednu je bilo jasno, da paviljon ne bo zaklju-

čen. To je potrebno pripisati predvsem neizkušenosti 
vseh, ki smo sodelovali pri gradnji, saj jih je večina 
imela orodje prvič v rokah. V drugem tednu EASE 
smo priskočili organizatorji, saj se takrat nismo več 
ukvarjal z dovoljenji in računovodstvom, ter malo 
pospešili gradnjo do te mere, da so bili postavljeni še 
štirje primarni nosilci. Po koncu EASE smo naročili 
nov material, podrli dva primarna dela, ki sta bila 
neustrezno narejena in zgradili paviljon do konca. 
Danes, ko je narejen, je lepo obiskati Žužemberk. 
Sedaj pridem kot obiskovalec. Prej je bilo potrebno 
delati od 8 h do mraka, od ponedeljka do petka, na 
začetku je kar šlo, proti koncu pa nas je vse dajala 
utrujenost. Vesel sem, da smo ga končali.

In na koncu, kakšni so tvoji spomini na Žu-
žemberk in Suho krajino, kaj bi sporočil 
Žužemberčanom in okolici?
Uh, spominov je veliko. Se vidi, da kar nismo 

in nismo hoteli odditi. Ja, lepo je bilo! Smo se kar 
prav odločili, ko smo izbrali Žužemberk za mesto 
gostitelja EASE. Vsem Žužemberčanom in okoli-
čanom bi sporočil, kar na splošno opažam, da bi 
bili pri poslu, politiki, delu, gradnji, izobraževanju 
in vseh teh uradnih - recimo temu tehničnih re-
čeh bolj uspešni, če bi imeli boljšo kulturno zavest. 
Zato naj postane ta paviljon prispevek k višanju 
te - kulturne zavesti. Želim si, da bo že sama gra-
dnja, taka udarniška, prispevala k promociji dela 
kot vrednote, da bo oder spodbudil uporabo trga 
kot instrumenta demokratičnega odločanja v druž-
bi, ter da bo streha nudila možnost promocije in 
prodaje lokalnih izdelkov. Želim, da bi bilo v njem 
čim več pametnih razstav. 

Zahvalil bi se vsem, ki ste v soboto, 5. oktobra, 
prišli na otvoritev paviljona. Vsem želim, da ga 
kar najbolj uporabljate. 

Hvala tudi občinskemu glasilu Suhokranjske 
poti, ki nam tako vztrajno sledijo in publicirajo 
vse okoli EASE.

n Vlado Kostevc
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Poročilo o komunalnih zadevah oktober 2013

Izračuni kažejo, da bi potrebovali več kot 20 
mio EUR za dokončno ureditev odvajanja in či-
ščenja odpadnih komunalnih voda v občini. Kako 
pridobiti ta sredstva, trenutno ne more biti niko-
mur jasno. Po drugi strani pa si vsi želimo, da bi 
odpadno vodo kvalitetno očistili, predno jo spu-
stimo nazaj v naravo. Še več. EU direktive zahte-
vajo, da naša država do konca leta 2017 uredi vse 
na področju odpadnih voda.

Moramo se dotakniti tudi dopisa civilne inici-
ative, ki je po terenu pobrala podpise za znižanje 
vrednosti komunalnega prispevka, konkretno za 
priklop na fekalno kanalizacijo. Priznati moram, 
da sem prvi za to, da se znižajo vsi prispevki. Prav-
zaprav naj se ne plačuje noben prispevek več. Če je 
to logično in mogoče. Seveda je bila zadeva uresni-
čljiva, ko smo še živeli v jamah. Zdaj pa to ni več 
mogoče. Nihče nam ne bo dal nič zastonj. Čeravno 
večina, in to res velika večina ljudi preprosto misli, 
da nam ceste, vodovod, kanalizacije in recimo še 
javno razsvetljavo, plačuje občina ali država… Ni 
res. Vse plačujemo sami. Višji standard imamo, več 
bo treba plačevati. Občinska uprava z županom na 
čelu in veliko, vsaj moralno podporo večine občin-
skega sveta je itak zadolžena, da pripelje čimveč ne-
povratnih sredstev za investicije in da se z javnim 
dobrim ekonomično gospodari. Resnica je, da smo 
dokaj uspešni pri pridobivanju nepovratnih sred-
stev in da se skorajda na vsakem občinskem svetu 
skupaj ukvarjamo z znižanjem stroškov komunale, 
kjer smo tudi že dosegli uspehe. Brez delnih zače-
tnih prispevkov občanov in kasnejših plačil polo-
žnic uporabnikov pa ne bo šlo naprej.

Jasno je, da so stroški čedalje večji, dohodki pa 
raje nižji. Ta razkorak mora občina seveda upo-
števati, vendar le kot socialni korektiv, koliko je 
pač v njeni moči. 

Glede podpisovanja peticije pa še tole:
•	 Glede	na	poznavanje	stvari	na	terenu	se	lahko	

zgodi, da sta zbiralca podpisov, sicer zagotovo 
nenamerno, lahko kakšnega občana spravila v 
zmotno mišljenje, da je s tem, ko je ponujeni 
dokument podpisal, naredil vse in bo zanema-
ril pismeno obvestilo Komunale, da se mora na 
kanal priključiti v roku 6 mesecev od prejema 
obvestila. Le kdo mu bo potem povrnil kazen 
inšpekcije?

Kot pri vsaki zadevi v naši »mali občini«, so se 
tudi v tem primeru razvnele strasti obrekovanja 
in tako je moja »dobra« soseda, recimo ji Milky, 
spet veselo z jezikom opletala in povedala dru-
gi sosedi:

Spoštovane občanke in občani!
Beseda kriza se je že kar preveč zažrla v naš vsakdan. Žal je stanje res resno in 
bližajoči napovedani ukrepi vlade RS nam bodo še kako krojili naše želje po večjem 
napredku na infrastrukturnih in komunalnih objektih.

 » Mery, kolk si pa ti plačala za kanalizacijo? 
A 2 jurja? A rejs!? A vejš de je tist komunalček na 
občin, pa samu 600 euru plačou!?«

 Soseda Mery, seznanjena s situacijo, pa ji od-
vrne:

 »Milky, men se zdi de si pa ti spet pozabla po-
vedat, de je komunalček provzaprov plačal čez 2 
jurja, ampk je dobil pol nazaj 1 jurja pa pu, kot 
vsi ostali, ki morjo zaradi višine svojo drek pum-
po monirat. Jest b raj dala še jurja, sam de b drek 
sam, brez elektrike od hiše letu!« 

Milky pa nč. Se kar na petah obrne in jezna 
zakoraka proti domu, kakšno bolj tapravo čenčo 
pogruntat in to tako, da bo vodo držala bolj kot 
jo drži sito.

Vsakršna podrobnost s pravimi sosedami in ko-
munalčkom je zgolj naključje! Euroti so pa taprav!

Močno upamo, da nam kriza ne prekine ali pre-
več odrine začetka dela na projektu Suhokranjski 
vodovod. Smatramo, da je zdaj pa res skrajni čas, 
da Ajdovška planota le dobi vodovod! Poleg tega 
moramo znižati izgube na vodovodnem sistemu 
na sprejemljiv procent in usposobiti še naše črpa-
lišče na Vinkovem Vrhu. Z vsemi temi ukrepi bi 
avtomatsko dosegli zastavljene cilje: dobava čiste 
pitne vode v vsak dom, po zmerni ceni.

Občinsko omrežje prometnic je glede na gosto-
to prebivalstva oziroma na »razmetanost« naših 
vasi veliko nad slovenskim povprečjem. Tu se ne 
da storiti nič. Smo pač tu, kjer smo. Zelo težko 
bo zagotoviti sredstva za vzdrževanje cestnega 
omrežja. Pravzaprav bi tudi na tem področju lah-
ko potrebe merili v mio EUR. Vsaj za naslednje 
3 do 4 leta, da bi asfaltirali še nekaj kritičnih ma-
kadamskih odsekov in da bi generalno prenovili 
marsikateri kilometer asfaltiranih cest.

Glede upoštevanja navodil in spoštovanja ob-
činskih odlokov v zvezi s cestami je stanje v naši 
občini slabo. Kljub večkratnim opozorilom se je 
od roba ceste odstranilo bore malo drevja ali okra-
snega grmovja. Zavedati se moramo, da je zima 
spet tu in vse »poletne« ovire bodo polne snega 
rinile čez polovico cestišča. Menda v želji, da bi 
le sosed nov avto opraskal… Zato se ne čudite, če 
bodo naši komunalni delavci kakšno štrlečo vejo 
sami odrezali. Pa ne pozabite: avto in sebe dobro in 
primerno opremite z »obutvijo«! Upamo, da letos 
ne bo toliko snežnih padavin kot lani.

GOŠO – Gradnja Odprtega Širokopasovnega Omrežja

Do konca oktobra 2013 bodo priključeni vsi 
upravičeni uporabnik v projektu. Hkrati bomo 

pridobili podpisane izjave od tistih lastnikov 
objektov, ki so sicer upravičeni, vendar se še ne 
mislijo priključiti v sistem.

To bo uradna zakonska podlaga, da bomo lah-
ko uradno priključevali tudi tiste objekte, ki v pro-
jektu GOŠO »niso imeli prednosti« priključitve v 
sistem. Z manjšim zamikom bomo torej uspešno 
zaključili projekt.

Kar precej težav pa nam povzročajo sanacije 
prekopanih prometnic. Podizvajalci firme GVO 
ne dosegajo zahtevanih rokov sanacij. Če se zade-
ve do 15.10.2013 ne premaknejo na bolje, bomo 
primorani vključiti medobčinski inšpektorat.

Za priključke so občani sicer močno zainteresi-
rani, Večina je seveda tistih, ki že imajo internet, 
vendar po bakru. Vljudno prosimo le še za malo 
potrpljenja. Hkrati pričakujemo vaša vprašanja na 
temo optičnega omrežja na spodnje kontakte:
- Občina ŽBK: Martin Grčar 031-777-880 
  (ceste@zuzemberk.si)
- GVO: Dušan Golob 031-255-561
  (dusan.golob@telekom.si)
  Boštjan Kolar 031-235-615
  (bostjan.kolar@telekom.si)

FEKALNA KANALIZACIJA

PROJEKT TLAČNI FEKALNI KANAL DVOR – CČN 
ŽUŽEMBERK

Stanje projekta:
- Podpisana je pogodba z izvajalcem del.
- Dela se izvajajo po planu.
- Opozoriti vas moramo, da bo kar nekaj časa 

na državni cesti Žužemberk - Dvor polovična 
zapora cestišča na določenih odsekih. Prosimo 
za upoštevanje opozoril in začasnih novih pro-
metnih znakov.

- Izvedba projekta v letih 2013/14 in pridobitev 
uporabnega dovoljenja.

PROJEKT FEKALNI KANAL DVOR – črpališče
Dokončanje tlačnega kanala nam bo omogoči-

lo, da zbrane odpadne vode Dvora in okolice čr-
pamo v CČN ŽBK in jih zaradi zadostnih kapa-
citet čistilne naprave tudi takoj začnemo čistiti. Z 
zagonom sistema bo odpadla tudi MČN pri POŠ 
Dvor. Glede na takratno tehnično stanje napra-
ve in potreb po občini jo bomo lahko premestili 
na drugo mesto.
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Zato pa potrebujemo načrt gravitacijskih fekal-
nih kanalov, ki nam bodo odpadno vodo pripe-
ljali iz objektov v zgrajena črpališča. Projekt PZI 
in PGD bomo čimprej naročili in na tej osnovi 
pridobili gradbeno dovoljenje.

Glede na finančne možnosti pa bi morali tudi 
čimprej zgraditi vse kanale in s tem »ubiti« več 
muh na en mah: čiščenje vode in s tem čisto Krko, 
izkoristek tlačnega voda in maksimalno izkori-
ščanje CČN ŽBK.

PROJEKT AGLOMERACIJ V OBČINI
Zaradi zamud izvajalca – Komunale Novo me-

sto in kar nekaj dodatnih usklajevanj bo projekt 
dokončan do 30. 10. 2013.

Še enkrat lahko ponovimo osnovne razloge 
za ta projekt:
- Pregled vseh objektov v občini in njihove opre-

me v zvezi z komunalno odpadno vodo.
- Za vsak objekt v občini predlagana rešitev 

odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih 
voda.

- Rešitve so seveda znane: neprepustna greznica, 
individualna MČN, odvajanje do skupne ČN.

- Za vsa naselja – vasi so v projektu predvidene 
glavne trase in tudi pozicije čistilnih naprav.

- Vse je tudi izračunano po trenutnih dejanskih 
cenah materiala in dela.

- Izračun, ki pokaže ogromno potrebnih sredstev 
(krepko čez 20 mio EUR), bo tudi podlaga za 
informacije do države in pristojnih ministrstev 
za obvezno sofinanciranje celotnega projekta, 
ker občina brez nepovratnih sredstev tega ni-
kakor ne bo zmogla. Hkrati pa moramo že do 
konca 2017 zagotoviti popoln red na tem po-
dročju.

VODOVOD

SUHOKRANJSKI VODOVOD
Projekt smo spravili do možne odobritve nepo-

vratnih sredstev s strani RS in EU. Znani krizni 
ukrepi, oziroma njih posledice, pa so negativno 
vplivali tudi na ta naš zelo pomemben projekt. 
Vprašanje je, v katero EU perspektivo bo dode-
ljen. Obstaja še kanček upanja, da bi začeli še le-
tos ali najkasneje v začetku 2014.

CESTNA INFRASTRUKTURA

DRŽAVNE CESTE

CESTA SKOZI CENTER ŽUŽEMBERKA
V vsakem primeru moramo v začetku 2014 

zaključiti z montažo javne razsvetljave in urediti 
prometne znake.

CESTA SKOZI CENTER DVORA
Problem financ se odraža tudi na projektu 

rekonstrukcije tega dela državne ceste. Seveda 
mora tudi občina pripraviti kar zajeten del de-
narja, saj je v projekt vključena kompletna za-
menjava vodovoda, gradnja fekalne kanalizacije, 
pločnikov in JR.

Datuma začetka del žal ne moremo definirati.

CESTA ŽVIRČE – AMBRUS
Nimamo še točnih podatkov, kdaj naj bi se 

projekt pod okriljem DRSC začel fizično izvaja-
ti. Tudi ta primer ni izjema. Sredstva v državnem 
proračunu se namreč krčijo.

OBČINSKE CESTE 
Stanje občinskih prometnic je slabo. Pravza-

prav zelo slabo. Vzroki, zakaj pride do poškodb, 
so jasni. Delno je kriva slaba gradnja, večinoma pa 
lahko trdimo, da so ceste enostavno opravile svoje 
in jih je potrebno servisirati. Ne samo »poflika-

ti« luknje! Marsikje je celotna asfaltna površina 
popolnoma uničena. Veliko odsekov cest niti ne 
ustreza osnovnim potrebam prometa. Tudi pešci 
in kolesarji nimajo možnosti za varno uporabo 
naših prometnic.

CESTA BREZOVA REBER – PREČNA
- Dela se izvajajo po planu. Generalno se nam je 

sicer fizični začetek projekta zamaknil za vsaj 
2 meseca, in to zaradi 100% usklajevanja do-
kumentacije.

- Trasa rekonstruirane ceste bo neprimerno bolj-
ša od obstoječe. Že posek dreves ob cesti je do-
segel svoj namen: veliko boljšo preglednost in 
lažje zimsko vzdrževanje.

- Rok zaključka del in s tem odprtje asfaltiranega 
odseka je november 2013.

- Še pomembnejše pa je, da bi v 2014 uspeli mo-
dernizirati še preostanek makadamskega odse-
ka. Urejeno in pripravljeno imamo vse, manjka 
nam le denar.

MOSTOVI

TOMAŽEV MOST
Stanje projekta:
Pogodba z izvajalcem del je podpisana. Vendar 

s klavzulo, da je veljavna le v primeru in od takrat, 
ko občina podpiše pogodbo z državo o sofinan-
ciranju projekta v okviru državne pomoči za od-
pravo škode zaradi poplav leta 2010.

Upamo na najboljše. Storili bomo vse, da se To-
mažev most realizira, saj bo v izredno veliki funkci-
ji kot turistični objekt in hkrati razbremenilna pro-
metna žila med levim in desnim bregom Krke.

Občina Žužemberk
Koordinator:

n Martin Grčar, inž. kom.
ceste@zuzemberk.si

Vabljeni na ogled veseloigre 
John Grahama 

TEŽAVE S HRBTENICO, 

v režiji Sabine Erjavec 
in v izvedbi 

Gledališke skupine Zagradec, 
ki bo 16. 11. 2013, ob 18. uri 

v grajski kletni dvorani 
Žužemberškega gradu.

Žužemberška občina bo letos porabila pri-
bližno 50 tisoč evrov proračunske rezerve za 
izdelavo projektne dokumentacije gradnje To-
maževega mostu v Žužemberku, sanacijo plazu 
v Dolnjem Kotu in obnovo ceste na Vinkov Vrh. 
V začetku avgusta so tako delavci CGP Novo 
mesto sanirali pomembno lokalno cesto Dvor- 
Vinkov Vrh, ki je dolgo čakala na obnovo. Ob-
novljen odsek bo bistveno pripomogel tudi k 
izboljšanju prometne varnosti. 

n Urednik

Sanirana cesta proti Vinkovem Vrhu
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Na slavnostni prireditvi ob leto-
šnjem prazniku občine Žužemberk 
in Trških dnevih je župan Franc 
Škuf ca podelil občinska priznanja.

S slovesno prireditvijo in podeli-
tvijo občinskih priznanj so v nede-
ljo, 14. julija, v Žužemberku sklenili 
praznovanje letošnjega občinskega 
praznika, ki ga praznujejo v spomin 
na pesnitev Seinsenbergensis Tumul-
tus, ki naj bi bila tiskana leta 1560 na 
Dunaju. Listina, ki opisuje dogodek 
iz leta 1559, ko je na pepelnico in 
semanji dan žužemberški grad leta 
1559 zavzel Gregor, nezakonski sin 
Jurija Turjaškega. Pesnitev je nena-
domestljiv zgodovinski dokument 
neverjetne zgodovinske vrednosti, ki 
jih iz tega obdobja ni veliko. Števil-
no zbrano občinstvo sta v uvodnem 
delu nagovorila župan Franc Škufca 
in slavnostni gost direktor Direkto-
rata za javne službe varstva okolja in 
investicije v okolje na Ministrstvu za 
kmetijstvu in okolje dr. Boštjan Pe-
telinc. Na slovesnosti so podelili pet 
občinskih priznanj in štiri priznanja 
župana. Zlati grb občine Žužemberk 
je delovanje in sodelovanje preje-
la župnija Žužemberk, srebrni grb 
upokojeni kmetovalec in pevec Franc 
Rojc, bronasti grb pa Prostovoljno 
gasilsko društvo Ajdovec, ki je letos 
praznuje 40 let delovanja. Pisno pri-
znanje sta prejela še grajski pisar Sta-
ne Osolnik in Janez Novak. Bronasti 
grb Občine Žužemberk je na predlog 
župana prejela dolgoletna predsedni-
ca društva kmečkih žena Suha kra-
jina Alojzija Gliha, pisno priznanje 
glasbena skupina Diamanti in pisno 
zahvalo poslanec DZ RS Ivan Grill. 
Slovesnost je obogatili moški pevski 
zbor Žužemberk pod vodstvom Nine 
Zajec ter ansambel Diamanti, zaklju-
čila pa se je z večernim koncertom 
Prifarskih muzikantov. 

Podelili priznanja

Foto: S. Mirtič

»Priznanje sprejemam v ime-
nu župnije Žužemberk in se tudi v 
imenu celotne župnije Žužemberk 
zahvaljujem občini za podeljeno 
priznanje. Vesel sem, da ste opazili 
naše delo, trud in prizadevanje za 
dobro našega kraja. Naše župnijsko 
prizadevanje poteka zlasti na izo-
braževalnem področju, ko skušamo 
naši mladini vcepiti ljubezen do naše 
slovenske zemlje, do našega naroda, 
posebej pa do našega domačega kra-
ja, kjer nam je tekla naša zibelka in 
so tu naše korenine. Prizadevanje in 

delo župnije poteka tudi na kultur-
nem področju, pri ohranjanju naše 
kulturne dediščine. Bogato dedišči-
no, ki so nam jo zapustili naši pred-
niki, ohranjamo in obnavljamo ter 
jo želimo v vsej lepoti zapustiti rodu, 
ki prihaja za nami.

Prav te dni poteka 550 let usta-
novitve naše žužemberške župnije. 
Tedanji plemiči gradu Žužemberk 
in arhidiakon Vincenc Klobušič so 
storili vse, da je župnija samostoj-
no zaživela.

V svoji zgodovini je imela mnoge 
slavne može. Župnik žužemberški 
je bil tudi Jurij Slatkonja, dunajski 
nadškof. Seveda je župnijo upravljal 
po svojih namestnikih. Poleg njega 
imamo iz naše župnije ali občine 
celo vrsto slavnih mož in žena, ki 
so veliko prispevali k prepoznavno-
sti našega kraja in razvoju, ne samo 
Žužemberka, ampak širšega sloven-
skega prostora. 

Ko berem župnijske zapiske, vidi-
mo, kako je bil Žužemberk nekdaj 
pomemben predel naše dolenjske 

dežele. Okrog leta 1800 je bilo v Žu-
žemberku ustanovljeno samostojno 
sodišče. Do leta 1850 je bil trg sedež 
okrajnega glavarja. Žužemberk je 
imel davkarijo in poveljstvo finanč-
ne kontrole. Ves čas je Žužemberk 
imel svojega sodnika, odvetnika in 
svojo občino. Po drugi svetovni voj-
ni je Žužemberk vse to izgubil. Žu-
pnijski kronist je zapisal, da so Žu-
žemberk ponižali v čisto navadno 
vas. Če primerjamo Žužemberk in 
Trebnje v letu 1870, je ugotovljeno v 
Žužemberku 4500 ljudi, v Trebnjem 
3200. Usoda se je z dolino reke Krke 
poigrala z izgradnjo železnice, z pro-
padom železarne na Dvoru, tako da 
je občina Trebnje naredila nekaj ve-
likih korakov pred nami.

 Bodimo veseli, da imamo svojo 
občino in vsi se veselimo vsega, kar 
lepega, dobrega in koristnega priha-
ja tudi v naš kraj. 

Občini še enkrat hvala za prizna-
nje, vsem pa – bodimo vredni sinovi 
naših prednikov.«

n Župnik Franc Vidmar

Že več let zapovrstjo dajejo močan pečat najve-
čji kulturno rekreativno turistični prireditvi Trški 
dnevi v Suhi krajini tudi upokojenci.

Tukajšnje aktivno Društvo upokojencev Dvor 
je tudi letos ob občinskem prazniku Občine Žu-
žemberk, v okviru Trških dni, tradicionalno or-
ganiziralo srečanje pesnikov in literatov društev 
upokojencev. Na prireditvi, ki je potekala v torek, 
9. julija, v dvorani gasilskega društva na Dvoru, 
so se predstavili literati in pesniki iz društev upo-

kojencev Dvor, Dolenjskih Toplic, Mirne Peči, 
Straže in Žužemberka. V uvodnem delu kulturne 
prireditve je zbrane upokojence in občinstvo poz-
dravil župan Franc Škufca, s pesmijo pa skupina 
Dvorjani. Med izvirnimi in kakovostnimi literati 
so se predstavili tudi žužemberški osnovnošolci. 
Podpredsednica društva DU Dvor Zvonka Bradač 
pa je predstavila tudi novo zbirko pesmi z naslo-
vom Krka pa teče naprej, v kateri so se predsta-
vili dvorski literati.

Trško kulturno obarvan večer
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V nedeljo, 14. julija, so Žužem-
berk preplavili vitezi, mične dvorne 
gospodične in gospe, plemstvo in 
meščanstvo. Že 15. srednjeveški dan 
na žužemberškem gradu se je pričel 
s srednjeveško tržnico, na kateri se 
predstavljajo rokodelci in trgovci 
vseh dežel, nato pa se je plemstvo 
skupaj z meščani odpravilo k sveti 
maši k cerkvi sv. Mohorja in Fortu-
nata. Mašo je ob prazniku občine in 
častitljivi 550-letnici župnije daroval 
dekan Franc Vidmar. Po kosilu, pod 
okriljem Viteškega reda Jurija in Vol-

Srednjeveški Žužemberk

Pestro in 
živahno na 
Trških dnevih

Kulturno pestro in živahno je bilo v petek, 12. 
julija, ob odprtju Trških dni, ki jih je zaznamova-
la razstava likovnih del slikarke Damjane Bijek v 
Žužemberku. Ob otvoritvi sta zbrano občinstvo 
v žužemberškem gradu pozdravila žužemberški 
župan Franc Škufca in direktorica Direktorat za 
kulturno dediščino Špela Spanžel. Petkov večer 
se je končal s koncertom domače skupine Sei-

ka Engelberta Turjaškega iz Žužem-
berka, katerega so se udeležile vse 
skupine, je sledil bogat program in 
predstavitev srednjeveškega življe-
nja. Predstavilo se je več kot 160 vi-
tezov, glumačev, plesalcev renesanč-
nih plesov, lokostrelcev iz Slovenije 
in tujine, med katerimi bo najbolj 
zanimiv nastop in prikaz veščin slo-
vaške skupine Kompánia trnavských 
žoldnierov. Program, ki je pričaral 
vzdušje srednjega veka, je bil zanimiv 
in privlačen tudi za najmlajše.

Foto: S. Mirtič

senberg blues banda in skupine Kok band. V ne-
deljo, 13. julija, so se zgodaj dopoldne podali na 
pot tudi rekreativni kolesarji, pridne članice DU 
Žužemberk so pripravile razstavo ročnih del, na 
voljo občanov pa so bile tudi zdravstvene meritve 
krvnega sladkorja in uporaba defribilatorja. Ob 
prazniku šoferjev in avtomehanikov je združenje 
ZŠAM pripravilo svečano parado in slovesnost. 

Udeležence svečanosti ob 70-letnici šoferjev je 
med številnimi govorniki pozdravil predsednik 
DZ RS Janko Veber. Delegacija ZŠAM je ob tem 
dogodku položila venec ob spomeniku NOB na 
Cviblju. Popoldanski del je zaznamovala suho-
kranjska tržnica, predstavitev harmonikarjev in 
turističnih društev Dolenjske in Bele krajine.

FOTO: Slavko Mirtič 
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V žužemberškem gradu je 7. julija v okviru 
občinskega praznika Občine Žužemberk in ne-
davnim Svetovnim dnevom krvodajalcev pote-
kala slovesnost, na kateri so podelili priznanja 
žužemberškim krvodajalcem za večkratno da-
rovanje krvi. Na slovesnosti sta se štiridesetim 

prostovoljnim neplačanim krvodajalcem zahva-
lila za njihovo darilo, ki rešuje življenja, in po-
delila priznanja župan Občine Žužemberk Franc 
Škufca in predsednica Območnega združenja RK 
Novo mesto Mojca Špec Potočar. Med dobitnike 
priznanj s 50-krat darovano tekočino, ki rešuje 

številna življenja, se je zapisal tudi Anton Krakar 
iz Žužemberka. Za prijeten kulturni program so 
poskrbele pevke Žitni klas pod vodstvom Slavke 
Hrovat in voditeljica Lili Hrovat. 

Foto: Slavko Mirtič

Priznanje krvodajalcem
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Suha krajina in okoliški kraji so zelo bogati z 
gozdovi, ki jih kmetje skrbno vzdržujejo in izko-
riščajo, saj predstavlja gozd bogato lesno surovi-
no. V vasi Srednji Lipovec pri Dvoru sta že pred 
leti oglarja Franc Vidmar in Brane Skube obudila 
dandanes skoraj pozabljen način izdelave oglja s 
kuhanjem kope. Kopo so lipovški oglarji postavili 
tudi za letošnji občinski praznik v Žužemberku. 
Priprave so po besedah oglarja Franca Vidmarja 
potekale že od meseca aprila, ko so opravili red-
čenje gozda in pripravili surovino za kopo. Med 
najaktivnejše oglarje so se z izdatno pomočjo in 
delom zapisali še Jernej in Franc Štravs, Marjan 
Iskra, Alojz Kužnik, Slavko Šuštar, Alojz Župevc 
in mnogi drugi vaščani. V kopo so vgradili kar 

30 m3 bukovih drv, iz katerih bodo po končanem 
delu izdelali okoli 2400 kg oglja. Oglarji so po-
stavili tudi drugo kopo iz mehkega, lipovega lesa 
in tretjo kopo, ki je bila namenjena oglarski de-
lavnici, učenju najmlajših. Tako je bil star običaj 
etnološke –turistične narave na ogled skoraj me-
sec dni. Ob prižigu kope, ki je v petek, 5. julija, 
pritegnila širšo množico, je potekal tudi program, 
v katerem so sodelovali pevci vinogradniki, pev-
ke TD Suha krajina, številni domači glasbeniki in 
oglarji s šaljivo točko. Domači župan Franc Šku-
fca je pozdravil in čestital lipovškim oglarjem in 
kot prvi prižgal kopo. Blagoslov kope pa je opra-
vil tudi ajdovški župnik Janez Zaletelj.

FOTO: Slavko Mirtič

Ob prazniku občine Žužemberk je potekala 
vrsta dogodkov, med katerimi je za občane izre-
dnega pomena tudi dokončanje izgradnje odpr-
tega širokopasovnega omrežja ter prvi priklop na 
optično omrežje v občini ter odprtje EPC-Eduk-
cijskega in produktnega centra železolivarne na 
Dvoru, ki je zlasti pomembno za ohranitev ume-
tniške, kulturne in tehnične dediščine ter bogate 
zgodovine železolivarstva na Dvoru. Omrežje je 
projektirano tako, da se lahko izvedejo priključ-
ki na vsak objekt in zaselek v občini. Funkcijsko 
postajo in omrežje, ki je že v funkciji, na katere-
ga se priklapljajo prvi porabniki, je v petek, 12. 

Ob zaključku tradicionalnih Tr-
ških dni je bila v ponedeljek, 15. ju-
lija, spominska ura, posvečena slavni 
filmski igralki, rojeni v Žužemberku, 
Rozaliji Sršen – z umetniškim ime-
nom Zalla Zarana. Zbrano občinstvo 
v kleti žužemberškega gradu so poz-
dravili Vlado Kostevc, župan Franc 
Škufca in Magda Kastelic Hočevar, 
ki je v nadaljevanju večera predsta-
vila najpopularnejšo slovensko mla-
dinsko pisateljico Deso Muck. Svo-
bodno umetnico Deso Muck, ki se 
je preizkusila tudi kot režiserka in 
igralka, so Žužemberčani spoznali 
tako po osebni, kot tudi poklicni poti. 

Blagoslov in prevzem omrežja

»Hrbtenično omrežje projekta GOŠO je projektirano tako, da se v 
občini lahko izvedejo priključki na vsak objekt po krajih in zaselkih,« je 
povedal Martin Grčar in dodal, da je omrežje že v funkciji, intenzivno 
se priključujejo uporabniki, v prvem delu le tisti objekti, ki so imeli po 
osnovni pogodbi prednost. Skupna vrednost projekta je cca 2 mio EUR, 
večinski delež pa je pokril sklad EU. V projektu je z lastnimi sredstvi so-
delovalo tudi podjetje GVO, ki je vložilo cca 1 mio EUR lastnih sredstev. 

Občina je plačala le DDV, ki ga bo poračunala v 20 letih iz najemnine 
omrežja, ki ga bo upravljala firma GVO. »Omrežje je odprto za vsake-
ga ponudnika storitev. Za enkrat lahko občani izbirajo med SIOL-om in 
AMIS-om. Oba se trudita ponuditi konkurenčno uslugo. Računamo, da 
bo začetna penetracija priključkov vsaj 60%, v nadaljevanju pa bomo 
dosegli do 95%,« pove Grčar in doda,da je »za nas optično omrežje »av-
tocesta«, ker prave avtoceste ne bomo nikoli imeli.«

julija, slovesno blagoslovil ajdovški župnik Janez 
Zaletelj. Tako kot voda, elektrika, ceste in druga 
infrastruktura je tudi optično omrežje pomemb-
no za razvoj in skupni blagor. 

n Urednik

Desa navdušila Žužemberčane Spretno povezovanje voditeljice Ho-
čevarjeve s posameznimi vmesnimi, 
duhovitimi vložki gostje, pa Žužem-
berčane ni pustilo ravnodušne. Pisa-
teljico so nagradili z gromkim aplav-
zom, kot tudi sodelujoče v kulturnem 
programu. Program je povezovala 
Lili Hrovat, s pesmijo so se predsta-
vili Moški pevski zbor Žužemberk 
ter plesalca Laura Košiček in Kristjan 
Šetina. Ob koncu programa je doma-
čin Iztok Gliha predstavil zanimiv 3D 
film, ki je prikazal zgodovinski razvoj 
žužemberškega gradu vse od njego-
vih začetkov. Šesti večer in spomin 
na prvo slovensko filmsko igralko 
tako po zaslugi prof. Magde Kastelic 
Hočevar, gostje Dese Muck in ostalih 
sodelujočih tako ni pozabljen. 

Foto: S. Mirtič

Star običaj etnološke –turistične narave

Oglarja Franc Vidmar in Brane Skube
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Slavko Gliha (Žužemberk, 1940), 
univerzitetni diplomirani inženir agronomije in ekonomist, direktor Kmetijskega inštituta Slovenije 
od l. 1982 do 2003, predsednik Odbora za obnovo žužemberškega gradu in strokovnjak za agrarno 
ekonomiko

NAŠI ZNANI SUHOKRANJCI

Otroštvo je preživel v Žužember-
ku, kjer si je družina ustvarila dom. 
Hišno ime je bilo pri Poteršiljkovih. 
Osnovno šolo in nižjo gimnazijo je 
obiskoval v Žužemberku. Bil je odli-
čen učenec. Gimnazijo je končal v 
Novem mestu ter se nato vpisal na 
Fakulteto za agronomijo, gozdar-
stvo in veterinarstvo v Ljubljani. 
Leta 1964 je diplomiral. Krajši čas 
je bil zaposlen kot agronom v KZ 
Trebnje. Leta 1965 je nastopil služ-
bo pri Dolenjskem listu. Sprva je 

bil dopisnik iz trebanjske občine, 
nekaj let pozneje tudi urednik stra-
ni s pismi bralcev. Leta 1973 je bil 
imenovan za glavnega in odgovor-
nega urednika Dolenjskega lista, 
leta 1982 je postal odgovorni ure-
dnik. Njegova stalna rubrika so bili 
kmetijski nasveti. Za razširjenost, 
uravnoteženost, kvaliteto in prilju-
bljenost Dolenjskega lista je skrbel 
do smrti - 1. oktobra 1999. Pokopan 
je v Novem mestu, na šmihelskem 
pokopališču. 

Bil je tudi član Odbora za obno-
vo žužemberškega gradu in urednik 
prve ter sourednik druge številke Su-
hokranjskega zbornika Žužemberški 
grad. Sodi med začetnike igranja od-
bojke v Žužemberku. Kasneje je vo-
dil odbojkarski klub v Trebnjem, ki 
je nastopal v 1. In 2. Slovenski ligi. 
Že v mladih letih je igral trobento v 
godbi na pihala, nato pa v novome-
škem simfoničnem orkestru. 

Za znanega Suhokranjca je bil 
razglašen leta 2013.

Rodil se je v Žužemberku v 
kmečko-obrtniški družini s 

hišnim imenom Sirkovi. Osnovno 
šolo je v Žužemberku začel obisko-
vati s šestimi leti. Bil je odličen uče-
nec. Šolanje je nadaljeval na nižji 

gimnaziji, nato pa na Srednji grad-
beni šoli v Ljubljani. Po maturi je 
začel opravljati službo honorarnega 
geometra na Glavni zadružni zvezi 
LR Slovenije na Oddelku za urejanje 
zemljišč splošnega ljudskega premo-
ženja (SLP), vendar se je po enem 
letu odločil nadaljevati z izobraže-
vanjem. Vpisal se je na agronomsko 
fakulteto. Leta 1964 je diplomiral na 
Biotehniški fakulteti, leto kasneje 
pa še na prvostopenjskem študiju 
ekonomije na Ekonomski fakulteti. 
Po končanem študiju se je zaposlil 
na Kmetijskem inštitutu Slovenije, 

kjer je delal na Oddelku za agrarno 
ekonomiko. Leta 1982 je postal v. d. 
direktorja in kasneje direktor Kme-
tijskega inštituta. Tu je ostal vse do 
svoje upokojitve leta 2003.

Je nosilec Jesenkovega priznanja in 
častni občan Občine Žužemberk.

Slavko Gliha se pojavlja kot eno 
izmed pomembnejših imen pri na-
črtovanju obnove gradu – ustanovil 
je Odbor za obnovo žužemberške-
ga gradu in kot njegov predsednik 
vodi projekt obnove. Poleg tega je 
tudi uspešen vinogradnik in aktiven 
član Društva vinogradnikov Suhe 

krajine. Je avtor številnih strokov-
nih člankov (Zmagujejo pogumni: 
razvoj regij, Sto let Kmetijskega in-
štituta Slovenije, Aktualne naloge 
slovenskega kmetijstva …) in knjig 
(Stanje in možnosti razvoja kmetij-
stva v Suhi krajini, Spremljanje in 
proučevanje realizacije razvojnih 
programov kmetijstva v SR Sloveni-
ji, Mala šola ekonomike kmetijstva, 
Zemljiški maksimum …), leta 2010 
pa je izdal tudi avtobiografsko delo 
Moja pota.

Za znanega Suhokranjca je bil 
razglašen leta 2013.

Marjan Legan (Žiri, 1939 – Novo mesto, 1999), 
univerzitetni diplomirani inženir agronomije, urednik Dolenjskega lista od l. 1973 do 1999, 
odbojkaš in glasbenik

Rojen je bil 3. novembra 1939 
v Žireh pri Škofji Loki. Oče 

je bil financar, mati gospodinja. 

V dišeči vrsti kuhinjskih zelišč ob 
robu vrtnih gred je rasel tudi nizek 
grmiček majarona. Temnozeleni, 
okrogli listki. Cvetja mu niso ni-
koli dovolili dočakati, ker so spro-
ti osmukali 

vsako drobno vejico in jo odnesli 
v kuhinjo. Najbrž je majaron cvetel 
drobno, modrikasto ali bledorožna-
to, kot vse druge mamine »dišave«. 

Ob petkih je Ana, tetina pomočni-
ca, kuhala fižolovo juho. Redno, vsak 
petek. Drugače pa je teta vztrajala 
vsak dan pri goveji juhi. To je bila 
edina juha, ki je za teto nekaj velja-
la. Vse druge so bile »fovš župce«.« 
Le poleti, kadar nam je kdo prinesel 

Irma M. Ožbalt:

Majaron
iz hoste lepih, sveže nabranih lisičk 
ali trdoglavih, majcenih jurčkov, je 
smela Ana skuhati okusno gobovo 
juho. A tetinih govejih juh se ni nihče 
naveličal, saj je šla Ana vsako jutro k 
mesarju po sveže meso in kosti, za-
kuhe pa so bile vsak dan drugačne: 
rezanci, krpice, zdrobovi žličniki, ob 
praznikih pa žlinkrofi ali vranični 
cmoki. Takrat je bila juha še poseb-
no zlatorumena, ker se je v njej poleg 
govedine kuhala tudi kokoš.

Tako smo fižolovo juho imeli 
le ob petkih. Prav tako je bila del 
dneva kot vse druge postne, brez-
mesne jedi: krompir, cmoki, zelje, 
kisla repa. Ko je teta juho razdelila 
na krožnike, se je tam hladila v vsej 
svoji zlatorjavi košatosti in dišala po 
vsej hiši. A saj je dišala že vse dopol-
dne, ko se je kuhala na tistem malem 
železnem štedilničku v črni kuhinji, 

v loncu iz litega železa, tistem stare 
sorte, take, ki so po vojni vsi nekam 
izginili. Dišala je po majaronu, ki se 
je kuhal s fižolom. Listki pa se niso 
razkuhali. Ko je bila juha na krožni-
kih, so splavali na površje, kot da so 
se šele vsuli z grmička na vrtu.

Nekateri so imeli majaron tudi za 
zdravilno rožo. Kuhali so čaje ali pa 
delali iz njega poparke in obkladke v 
boju z vsemogočnimi težavami; rev-
mo, astmo, krči, protinom, zlatenico, 
živci… če je kaj pomagalo, ne vem. 
Pri nas smo z majaronom le dišavili 
fižolovo juho ob petkih.

Tistega starega kuhinjskega vrtič-
ka za hišo že zdavnaj ni več. Vse ti-
ste »dišave« so se posušile ali pa so 
jih izkopali. Morda so na tisti vrtni 
parcelici na sončnem bregu že zgra-
dili kako novo hišo in vse pokopali 
pod betonom. 

Majaron zdaj diši le še iz mojih 
spominov. 
(Črtica iz zbirke Materina dušica; ilustri-
rala Z. Simić)

NADALJEVANJE

n mag. Jelka Mrvar



14 jesen 2013,  IZ NAŠE OBČINE 

V vasi Sela pri Ajdovcu v žužemberški 
občini so v soboto, 29. junija, na kmetiji 
VeSela vas pripravili tradicionalno 17. 
srečanje vasi, ki imajo v svojem imenu 
takšno ali drugačno obliko slovenske 
besede Selo-Sela-Sele ali Selca. 

Vseslovenskega srečanja Selanov se je v lepem 
vremenu udeležilo več kot tisoč obiskovalcev iz 
30 različnih vasi in krajev in tudi iz zamejstva. 
Pričelo se je z mimohodom skupin, nagovorom 
gostiteljev ter župana Občine Žužemberk Franca 
Škufce, prisotnih županov, nato pa nadaljevalo s 
kulturnim programom, ki so ga pripravili učenci 
podružnične šole Ajdovec. Za veselo vzdušje so 
ves dan poskrbeli tudi številni glasbeniki iz šte-
vilnih Sel. Sledila je zabava z domačim ansam-
blom Diamanti. 

»Gre predvsem za druženje, a tudi za promo-
cijo kraja in naše prelepe pokrajine v osrčju Suhe 
krajine,« je povedal glavni organizator Alojz Is-
kra, ki je v majhni vasici Sela pri Ajdovcu z nekaj 
hišami in prebivalci v štirih letih naredil praktič-
no nemogoče. Vzorno urejena turistična kmetija 
je pravi okras in ponos Suhe krajine. Na srečanjih 
se sklepajo nova poznanstva, prijateljske vezi, pa 
tudi ljubezni. Prireditev je »kot vzorno pripravlje-

Selani zbrani v najmanjši vasi

Izjemne članice Društva kmečkih žena Suha krajina so skupaj s številnimi društvi v občini Žužemberk tudi na tej 
prireditvi dale svoj pečat.

Lepo »uštimane« seljanke so prišle iz Opatjega Sela. Organizator Alojz Iskra

Na odru in v povorki so se odrezali tudi odlični glasbeniki iz Drganjih Sel.



jesen 2013, 15 IZ NAŠE OBČINE 

V torek, 8.10.2013, sva se s sodelavko ga. Vido 
Šuštarčič udeležila zanimivega seminarja v Lju-
bljani. Osnovna tema seminarja je bila urejanje 
lastništva občinskih prometnic. Temelj za preda-
vanje in kasnejšo razpravo pa podatek, da država 
in vse občine nimajo urejenega lastništva na cca 
60% zemljišč, po katerih potekajo prometnice. 
To je sicer breme izpred nekaj desetletij, ki ga je 
potrebno urediti. Tega se vsi zavedamo in tudi 
zakoni in sodna praksa sledita cilju, da se zade-
ve za nazaj razrešijo. Novi gradbeni posegi na 
cestah v zadnjih cca 10 letih so lastništvo uredi-
li pred začetkom del. Res pa je, da se, predvsem 
na državnih cestah, pred začetkom del podpiše 
kupoprodajna pogodba, ki definira okvirno ko-
ličino zemljišča. Po končanih delih, ko se cesta 
prevzame, se ponovno geodetsko odmeri in ta-
krat se med prodajalcem in kupcem razmerja do-
končno uredijo. Če seveda pride do odstopanja v 
prvotni pogodbi.

Postopkov za urejanje lastništva parcel, po ka-
terih potekajo kategorizirane občinske ceste in 
javne poti, je več. Najbolj »čisti« so trije, in sicer 
brezplačen prenos privatnih zemljišč na občino, 
kupoprodajna pogodba med lastnikom zemljišča 
in občino ali tako imenovana prisilna pridobitev 
– razlastitev na osnovi zakonov in odločb sodišč. 
V poštev pride tudi razveljavitev kategorizacije in 
s tem statusa javne prometnice. V tem primeru 
se trasa prestavi na drugo zemljišče ali pa se ce-
sta preprosto ukine in lastnik zemljišča parcelo 
uporablja v svoje namene. Ta postopek je prav-
zaprav zelo redek, vsaj v naši občini ga na terenu 
praktično ni, ker se je kategorizacija cest izvajala 
po dejanskih, že obstoječih trasah.

Pri pridobivanju zemljišč za ceste in tudi druge 
zadeve, na primer vodohrane, največkrat naletimo 
na problem cene zemljišča. Vsak lastnik bi seveda 
iztržil kar največ, občina pa teži k cilju, da potreb-
na zemljišča pridobi po najugodnejši ceni. Zakon 
predvideva, da se v postopek vključi cenilec, ki 
pripravi strokovno cenilno mnenje, ki je osnova 
za sklenitev pogodbe ali za plačilo zemljišča na 
osnovi razlastitve. V naši občini trenutno pote-
ka kar nekaj pridobitev zemljišč na osnovi dogo-
vorjenih pogodb, poteka pa tudi en (prvi) primer 
razlastitve, in sicer na Dvoru. Zadeva (razlastitev) 
pravzaprav ni tak »bav bav«, kot si nekateri pred-
stavljajo. Lastnik zemljišča dobi »razlaščeno« 
zemljišče ravno tako plačano na osnovi ceni-

tve!! Problem je le v tem, da so običajno predho-
dni postopki, ki so več ali manj podprti s strani 
odvetnikov, za vsako od strank pravzaprav nepo-
trebni stroški. Žal se večina strank tega zave veliko 
prekasno… Denarci so že odšli…pa »živčki« tudi. 
Ostane le grenko spoznanje, bolje rečeno prazna 
denarnica in dostikrat po nepotrebnem tudi ne-
kakšno sovraštvo do oseb, ki so (po službeni dol-
žnost!) morale sodelovati v postopku.

Posebej je treba poudariti, da so lastniki ze-
mljišč med Vinkovim Vrhom in Skopicami ob-
čini zastonj odstopili svoja zemljišča. Občina je 
le speljala in seveda plačala potreben zakonski 
postopek, vse do vknjižbe v zemljiško knjigo. 
Še enkrat: Hvala vsem lastnikom! V imenu 
vseh naših občanov! Ostalim pa možnost, da 
se zgledujemo po temu primeru.

Postopki in vodila cenilcev, da ugotovijo pravil-
no vrednost zemljišč, so različni. Osnovno vodili 
je vsekakor to, da se upošteva kar največ možnih 
deležnikov, ki vplivajo na ceno. Ena od kategorij 
je tudi to, da lahko prodajalec za ocenjeno vre-
dnost svojega zemljišča takoj kupi popolnoma 
enakovredno zemljišče v enaki kvadraturi v bli-
žini svoje posesti.

Vsesplošno se je pri prometnicah pojavil tudi 
problem termina JAVNO DOBRO. Pri drugih ob-
činah in državi so vpisi »javno dobro« v zemljiški 
knjigi večinoma nepravilni. Konkretno v naši ob-
čini pa imamo specifičen problem, ker »javnega 
dobrega« sploh nimamo. Lastnik vseh nepremič-
nin, ki so večinoma lahko definirane kot »javno 
dobro«, je občina, ki je tudi vpisana kot lastnica 
v zemljiški knjigi. Verjetno bo na občini potreb-
no izvesti nalogo, da bi vse ceste in ostala zemlji-
šča, ki jih v občini, pod danimi pogoji, lahko vsi 
uporabljamo, poleg lastništva, v zemljiško knjigo 
vpisali še status »JAVNO DOBRO«. Definicija ter-
mina »javno dobro« namreč pomeni, da lahko to 
zemljišče uporabljamo vsi, seveda pod določenimi 
pogoji (v primeru cest Zakon o cestah itd…) in da 
je določeno zemljišče zaščiteno proti priposestvo-
vanju in proti prometu z njim, brez posebne odo-
britve pristojnega organa v lokalni skupnosti.

Naša občina bo morala v letu 2014 dopolniti 
»Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v 
Občini Žužemberk« in »Odlok o občinskih ce-
stah«. Pri popravkih bo potrebno upoštevati vse 

nove zakone in odredbe ter vključiti novo zgraje-
ne prometnice v kategorizacijo. Mišljene so pred-
vsem že zgrajene prometnice v industrijskih in 
stanovanjskih conah.

Med predavanjem sem predavateljem posta-
vil tudi vprašanje termina »SLUŽNOSTNA PO-
GODBA«. V praksi na naši občini smo imeli v 
zadnjih 6 letih ogromno služnostnih pogodb za 
umeščanje infrastrukture v prostor. Naj omenim 
le fekalno kanalizacijo, javno razsvetljavo in oba 
velika projekta »GOŠO – optika« in »Suhokranj-
ski vodovod«. Dobil sem jasen in glasen odgovor 
in upam, da ga bodo prebrali tudi »neverni To-
maži« in tisti, ki se prava učijo na televiziji, ter 
enkrat za vselej prenehali s svojimi netočnimi in 
zavajajočimi komentarji. Torej:

Služnostna pogodba, s katero lastnik zemlji-
šča dovoli poseg na svojo lastnino (npr. vkop 
cevi za vodovod), mora biti pravilno pravno se-
stavljena, vsebovati mora točne podatke, mora 
biti lastnoročno podpisana z obeh strani, pod-
pisi morajo biti notarsko overjeni in taka po-
godba mora biti vpisana v zemljiško knjigo.

Vsi drugi komentarji so več ali manj »pravlji-
ce za lahko noč«, ki jih razširjajo že omenjeni 
»domači pravni vsevedi«. Res pa je, da kar nekaj 
naših občanov tem »strokovnjakom« verjame. S 
tem imamo v praksi kar velike, predvsem pa ne-
potrebne probleme.

Moj zapis lahko zaključim s podatkom, da ima 
Mestna občina Ljubljana lastniško neurejenih cca 
200 ha zemljišč, po katerih potekajo kategorizira-
ne prometnice. To so enormne količine zemljišč, 
ki zahtevajo ogromno financ in časa, da se ta za-
tečena stanja razreši. Približno tako, ali marsikje 
še slabše, je tudi v ostalih občinah. Tudi naša ni 
izjema. Na tem področju se sicer nekaj malenko-
sti ureja, vendarle nihče ne more zagotoviti, kdaj 
bo vse urejeno. Edina dobra novica za lastnike 
zemljišč, ki jih »uzurpirajo« prometnice, je ta, 
da na osnovi grafičnih in numeričnih podatkov 
GURS-sa, zemljiškoknjižni lastniki teh zemljišč 
ne bodo plačevali davka na posest, ker naj bi se 
jim pri odmeri davka določena zemljišča odštela 
od preostanka tangiranih parcel.

Upam, da sem vam dovolj nazorno razložil do-
ločene postopke okrog zemljišč na področju cest. 
Hvala za vašo pozornost.

n Martin Grčar, inž. kom.
031-777-880, ceste@zuzemberk.si

Seminar »Urejanje lastništva in 
kategorizacija cest«

no in dobro organizirano« pohvalil tudi pobudnik 
prvega srečanja in predsednik srečanj Selanov Ja-
nez Škalič iz Sela v Prekmurju iz občine Moravske 
Toplice in dodal, da je vsako srečanje posebno, 
tako po organizaciji, ki jo popolnoma prepusti-
jo domačinom, kot tudi družabnosti. Sicer pa se 
vsako leto v mesecu aprilu zberejo organizatorji 

vasi in preučijo izvedbo srečanja. Popoldanski del 
programa je bil namenjen obisku zgodovinskih in 
naravnih znamenitosti kraju. Le-teh v Suhi kraji-
ni ni malo, obiskovalci so si lahko s konji ogledali 
bližnjo vinogradniško pokrajino Boršta, se z avto-
busom popeljali do ostankov plavža in železolivar-
ne na Dvoru in žužemberškega gradu, kjer so jih 

pričakali vitezi, plesalci in lokostrelci in bili pri-
ča orgelskemu nastopu. Živahno in pestro je bilo 
tudi na prizorišču, kjer so domačini in društva na 
stojnicah s svojimi izdelki in dobrotami popestrili 
selski suhokranjski utrip. 

n Urednik
Foto: Slavko Mirtič



16 jesen 2013,  KMETIJSKI KOTIČEK  ZDRAVSTVENI KOTIČEK 

V letošnjem januarju je bila sprejeta nova uredba o varstvu voda pred 
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Ur.l. RS 5/2013), ki živino-
rejskim kmetijam med drugim prinaša tudi nove časovne in količinske 
omejtve pri razvozu živinskih gnojil. Spremenjene zahteve je od 1.1.2014 
potrebno upoštevati kljub temu, da so v Priročnikih za izvajanje zahtev 
navskrižne skladnosti za kmetijska gospodarstva v poglavju IV, Standard 
za nitrate, navedene še stare zahteve. 

Poleg spremenjenih prepovedi razvoza je bistvena tudi sprememba, ki 
prepoveduje gnojenje z organskimi in mineralnimi gnojili na tleh, pre-
kritih s snežno odejo, ne glede na njeno debelino. 

Seveda pa še vedno velja tudi prepoved rabe gnojil na poplavljenih, 
razmočenih in zamrznjenih tleh. Gnojenje strmih zemljišč, kjer obstaja 
nevarnost odtekanja tekočih organskih gnojil, je treba omejiti na največji 
odmerek, ki ne presega 80 kg dušika/ha. To pomeni, da se v enkratnem 
odmerku lahko gnoji z največ 40 m3 goveje gnojnice na hektar ali 20 m3 
goveje gnojevke na hektar, ob pogoju, da rastline to dejansko potrebujejo 
v tistem času. Pridelava na strmih terenih ob uporabi gnojil bolj ogroža 
pitno vodo in površinske vodotoke, zato je treba izvajati še dodatne var-
nostne ukrepe: njivo razmejiti s prečnimi ozelenjenimi pasovi, med njivo 
in vodotokom mora biti najmanj 15 m širok pas zemljišča, ki je porasel z 
zeleno odejo in njiva mora biti preko zime tudi prekrita z zeleno odejo.

Nove spremenjene časovne omejitve pa so sedaj sledeče:

Vrsta gnojila na vrsti zemljišč Časovna 
prepoved rabe

Tekoča organska gnojila na kmetijskih zemljiščih (gnojnica, 
gnojevka, bioplinska gnojevka ali digestat) 15.11. – 15.2.

Tekoča organska gnojila na kmetijskih zemljiščih nad 800 m 
nadmorske višine 15.11. – 1.3. 

Hlevski gnoj za potrebe na njivah, razen če vremenske in 
talne razmere omogočajo zimsko obdelavo in je hlevski 
gnoj zaoran najpozneje v treh dneh

1.12. – 15.2.

Mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik (ne velja za rastlinjake)  15.11. – 1.3.

Mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik, za potrebe ozimin  1.12. – 15.2.

Najpomembnejša vzroka debe-
losti sta prevelika količina zaužite 
hrane in telesna neaktivnost, sle-
dijo jim še ostali vzroki, kot so de-
dna preddispozicija, psihični vzro-
ki, vpliv okolja in drugo. Človek 
vse manj fizično dela in se tudi vse 
manj giblje. Veliko presedimo, pov-
prečen mladostnik prebije pred te-
levizorjem ali računalnikom od 2 
do 4 ure dnevno! Paradoksno se 
ob zmanjšani telesni aktivnosti po-
veča apetit, nanj pa seveda vpliva 
tudi ponudba najrazličnejše hrane, 
s katero nas bombardirajo vsi me-
diji in stimulirajo preobložene po-
lice v trgovinah. Že majhne dnevne 

napake (povečanje vnosa kalorij za 
1% dnevno, tj. 18 kcal) za povpreč-
no žensko pomeni 10.000 odveč-
nih kilokalorij v letu dni ali 1 - 2 kg 
maščobe v telesu več. Najpogostejši 
vzrok debelosti je nezdravo prehra-
njevanje. Pojem nezdravega prehra-
njevanja celostno zajema neustrezno 
hranilno in energijsko vrednost za-
užite hrane, uporabo neustreznih 
in celo nepravilnih načinov njene 
priprave, pa tudi nepravilen ritem 
dnevnega uživanja hrane. Poseben 
problem so nezdravi prehranjevalni 
vzorci, kot je hitra prehrana in uži-
vanje energetsko bogate hrane. Za-
letelj-Kragelj in Djomba navajata, da 

Spremembe pri rabi gnojil za boljše varovanje pitne vode
Prostorske omejitve oz. prepovedi vnosa gnojil v tla so sledeče:
•	 Na	kmetijskih	zemljiščih	v	zaraščanju,	na	nerodovitnih	in	vodnih	ze-

mljiščih, na gozdnih zemljiščih, razen pri presajanju sadik in sejanju, 
ozelenitvah brežin ter za raziskovalne namene. 

•	 Prepoved	vnosa	gnojil	in	preoravanje	travinja	še	vedno	velja	na	100	m	
razdalji od objekta za zajem pitne vode, ki je vključen v sistem javne oskr-
be s pitno vodo, če ni določenega drugega vodovarstvenega režima.

•	 Ob	vodotokih,	na	priobalnih	območjih	v	širini	15	oz.	5	m,	glede	na	
vode 1. oz. 2. reda. 
Skupni letni vnos dušika iz organskih in mineralnih gnojil ne sme 

presegati mejnih vrednosti, ki so določene za posamezne kulture.

Na področju skladiščenja se uvaja novost pri začasnem shranjevanju 
uležanega hlevskega gnoja, ki se lahko začasno shranjuje na kmetijskem 
zemljišču, a ne dlje kot 2 meseca (do sedaj je veljalo pol leta), z obvezno 
menjavo lokacije vsako leto. Tako skladiščenje je možno le izven vodovar-
stvenih območij ter vsaj 25 m oddaljeno od tekočih ali stoječih voda oz. 
izven 100 m varovanega območja objektov za zajem pitne vode.

Dokazila na kmetijskih gospodarstvih
so potrebna, kadar se uporablja kupljena ali drugače pridobljena živin-

ska ali druga organska gnojila. Kot dokazila se izkažejo izpolnjeni obraz-
ci (iz priloge 3): Količina prejetih in oddanih živinskih gnojil. V primeru 
uporabe bioplinske gnojevke, digestata ali komposta je poleg ostale analize 
gnojila potrebno tudi analiza na vsebnost dušika, kot navaja predpis.

Dokazila se hranijo najmanj 5 let. 
Pri izračunu letnega vnosa dušika iz živinskih gnojil se upošteva stalež 

živali na kmetijskem gospodarstvu ter podatki o prejeti ali oddani koli-
čini živinskih gnojil. Z uredbo so določene tudi vsebnosti dušika v posa-
meznih vrstah živinskih gnojil.

Še vedno velja omejitev, da letni vnos dušika iz živinskih gnojil ne sme 
presegati 170 kg/ha na ravni kmetijskega gospodarstva, s tem da se letni 
vnos gnojila uporablja v skladu s potrebami rastlin in ne sme presegati 
250 kg dušika iz organskih gnojil na posamezno enoto rabe. V primeru, 
da se na kmetijskem gospodarstvu ne vodijo evidence, se smatra to kot 
prekršek, ki ima predpisano globo od 1000 € dalje.

n Mateja Strgulec, KGZS Zavod Novo mesto

Debelost- epidemija svetovnih razsežnosti
Debelost je kronična nenalezljiva bolezen. Zaradi prekomerne telesne teže in debelosti je vse več zdravstvenih, socialnih in 
psiholoških težav. Debelost resno načenja zdravje in zvišuje umrljivost.
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v splošni model nezdravega prehra-
njevanja uvrščamo: nezadostno uži-
vanje sadja in zelenjave, nezadostno 
uživanje hrane, bogate z vlakninami, 
pogosto uživanje energijsko prebo-
gate hrane, prevelik delež nasičenih 
in trans-maščobnih kislin v hrani, 
prepogosto uživanje hitro razgradlji-
vih ogljikovih hidratov, premajhno 
število obrokov (manj kot tri) in uži-
vanje prevelikih obrokov. 

Prekomerna telesna teža, pred-
vsem pa debelost, sta povezana s 
številnimi drugimi kroničnimi bo-
leznimi, med katerimi so najpogo-
stejše: zvišan krvni tlak, motnje in 
bolezni presnove (povečane vre-
dnosti krvnih maščob, sladkorna 
bolezen tip 2), srčno-žilne bolezni 
(ishemična bolezen srca, srčno po-
puščanje), možgansko-žilne bolezni 
(možganska kap), različne oblike ra-
kastih bolezni (karcinom distalnega 
dela kolona, rak dojke, karcinom 
endometrija, karcinom žolčnika), 
druge bolezni (žolčni kamni, oste-
oartroza, sindrom apnoičnihatak, 
neredna menstruacija, psihološke 
motnje). Vse naštete bolezni so za 
slovensko populacijo zelo pomemb-
ne, saj so najpogostejši vzrok smrti 
pri Slovencih.

Tudi prebivalci dolenjske regije 
imamo resen problem, kajti, kot je 
razvidno iz grafa, ima kar 76,8% pre-
bivalcev prekomerno telesno težo.

Marsikdo misli, da je hujšati eno-
stavno, prenehaš jesti in shujšaš. Žal 
to ni tako enostavno. Vse preveč po-
gosto vidimo slabe rezultate hitrih 
shujševalnih diet, kajti teža se po ta-
kšni dieti hitro poveča. Hujšati je po-
trebno počasi, pod strokovnim nad-
zorom. Williamson, Pamuk in Thun 
so na podlagi 12 letnih raziskav ugo-
tovili, da zmanjšanje telesne teže že 
od 0,5 do 9 kilogramov zmanjša 
umrljivost zaradi sladkorne bolezni 

kar za 44%, raka za 37% in celotna 
umrljivost se zmanjša za 20%.

V Zdravstvenem domu Novo 
mesto se z zdravljenjem debelosti 
ukvarjamo v okviru CINDI progra-
ma, kjer deluje delavnica Zdravo 
hujšanje. V delavnici naj bi pacienti 
poleg izgube telesne teže pridobili 
znanje o pravilnem prehranjevanju, 
zdravem hujšanju in pomenu redne-
ga gibanja. Namenjena je tudi prido-
bitvi znanja o vplivu čustev na sa-
mopodobo. Delavnica je namenjena 
osebam z 20 in več % tveganjem za 
razvoj srčno-žilnih in drugih kronič-
nih nenalezljivih bolezni in osebam 

z že prisotno kronično boleznijo, z 
indeksom telesne mase (ITM) več 
kot 27,5 ter osebam z ogrožujočo de-
belostjo (ITM 30 in več). Napotitev 
v delavnico izda osebni zdravnik ali 
pa diplomirana medicinska sestra v 
referenčni ambulanti.

Življenjsko energijo, dobro razpo-
loženje in počutje ter visoko stopnjo 
zdravja bomo dosegli ter ohranili z 
zdravim načinom življenja in skrbjo 
za lastno zdravje!

n Mojca Šenica, mag.
Zdravstveno vzgojni center

Zdravstveni dom Novo mesto

Graf: Dejavniki tveganja za srčno žilne bolezni pri odraslih 2002-2009 glede na sedež območne enote ZZZS

Državni presejalni program Svit 
je program, ki je namenjen zgo-
dnjemu odkrivanju raka debele-
ga črevesa in danke. V Sloveniji je 
bil prvič uveden leta 2009. Vanj se 
vključuje populacija v starosti od 
50 do 69 let. Podatki Registra raka 
RS kažejo, da se rak debelega čre-
vesa in danke začne izraziteje po-
javljati ravno v starosti od 50. leta 
dalje in je po umrljivosti zaradi 
raka na tretjem mestu. Program 
SVIT koordinira in izvaja v sode-
lovanju s partnerji, kamor sodijo 
tudi regijski zavodi za zdravstve-
no varstvo, Inštitut za varovanje 
zdravja RS. Zastavljen je kot učin-
kovito sredstvo za zmanjševanje 
umrljivosti zaradi raka debelega 
črevesa in danke, seveda ob po-
goju, da se vanj vključi vsaj 70 % 
vabljene populacije. Odzivnost na 
program SVIT v Sloveniji se od 
njegove uvedbe počasi izboljšuje. 
Zelo pomembno je vključevanje v 
program vedno, ne glede na to ali 
je nekdo že v njem sodeloval in je 
bil izvid negativen. Razvoj raka 
debelega črevesa in danke je na-

Program Svit v zdravstveni regiji Novo mesto v prvem polletju 2013

mreč počasen proces, ki traja več let, 
lahko tudi desetletje. Torej, če je bil 
test na prikrito krvavitev v blatu ne-
gativen, potem bo oseba v program 
zopet povabljena čez dve leti. Le z 
rednimi pregledi lahko zmanjšamo 
breme tega raka. Zato še vedno ve-
lja, sodelujte v programu Svit, to je 
program, ki rešuje življenja.

V nadaljevanju prikazujemo od-
zivnost ciljne populacije v Sloveni-
ji, po posameznih zdravstvenih re-
gijah in občinah zdravstvene regije 
Novo mesto.

Izvajanje Programa Svit v 
Sloveniji

V prvem polletju 2013 je bilo v 
program povabljenih 129.067 oseb. 
Izjavo o sodelovanju je vrnilo 78.885 
oseb (61,35 %). Podrobnejšo anali-
zo odzivnosti po zdravstvenih re-
gijah kaže preglednica 1 (obdobje 
1.1.2013 – 30.6.2013).

Preglednica 1. Odzivnost vabljenih v 
Program Svit, Slovenija in zdravstvene 
regije
Zdravstvena regija Odzivnost (%)
Novo mesto 63,46
Slovenija 61,35

Izvajanje Programa Svit v Zdra-
vstvenI regijI Novo mesto

V prvem polletju 2013 je bilo v 
program povabljenih 8.563 oseb. Iz-
javo o sodelovanju je vrnilo 5.421 
(63,46 %) oseb. Odzivnost vabljenih 

po občinah zdravstvene regije Novo 
mesto prikazuje preglednica 2. 

Preglednica 2. Odzivnost vabljenih v 
zdravstveni regiji Novo mesto po obči-
nah (obdobje 1.1.2013 – 30.6.2013)
SKUPAJ Odzivnost (%)
Mirna Peč 76,43
Mirna 73,21
Šentrupert 72,06
Semič 71,43
Šmarješke Toplice 71,29
Straža 69,60
Črnomelj 66,63
Dolenjske Toplice 66,52
Škocjan 64,10
Novo mesto 63,17
Žužemberk 62,65
Mokronog-Trebelno 61,94
Trebnje 61,22
Metlika 61,13
Krško 60,20
Šentjernej 57,18
Kostanjevica na Krki 47,92
NOVO MESTO 63,46

n Doroteja Kuhar, dr.med., 
specialistka javnega zdravja

Vir: Inštitut za varovanje zdravja RS, 
Center za krepitev zdravja in obvla-
dovanje kroničnih bolezni, Oddelek 
SVIT
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Radi bi se predstavili tudi širšemu krogu obča-
nov občine Žužemberk in jih seznanili, da naše 
članice že vrsto let pripravljajo razstavo svojih 
izdelkov ročnih del.

Z razstavo smo pričeli že davnega leta 2001 in 
z njo nadaljujemo vsako leto v okviru praznika 
naše občine Trški dnevi.

Na razstavi vsako leto sodeluje od 18 – 25 čla-
nic, ki pripravijo veliko število izdelkov, saj se 
vrtijo številke od 150 - 200 komadov različnega 

In to dobesedno. Hladno in deževno jesensko vreme ni moglo pokvari-
ti prireditve, ki smo jo pod imenom KrižiFest in v organizaciji PGD Kri-
ži izpeljali 1. soboto v oktobru, pod velikim šotorom na prireditvenem 
prostoru PGD Križi. 

Zamisel o prireditvi je prišla med nas kmalu po gasilski veselici, ko se 
navdušenje nad zelo uspešno prireditvijo še ni dobro poleglo. Še polni 
elana smo pričeli razmišljati, kdaj in kako bi pripravili novo prireditev in 
praktično takoj so stekle tudi priprave. Po vzoru znamenitega Oktober-
festa smo dali glavni poudarek predvsem hladnemu pivu, dobri hrani ter 
odlični glasbi. In vsega je bilo resnično v izobilju. Prireditev se je v celoti 
odvijala v velikem in deloma ogrevanem šotoru, ozračje pa je dodobra 
razgrel ansambel Trio adijo, ki je »zažigal« do jutranjih ur. Po besedah 
obiskovalcev je imel marsikdo namen priti zgolj »obrnit«, oz. samo na 
kratko preveriti, kaj se v Križih dogaja, nato pa je presenečen ostal, po-
klical še prijatelje in se zabaval do jutranjih ur.

KrižiFest je bila, po že tradicionalnem nočnem Valentinovem pohodu 
in prvomajskem kresovanju ter letos tudi gasilski veselici, že četrta prire-
ditev pod okriljem PGD Križi v letošnjem letu.

Na žalni svečanosti pred bližajo-
čim se praznikom, dnevom spomina 
na mrtve, so se v soboto, 19. okto-
bra, pri spomeniku padlim borcem 
na Cviblju pri Žužemberku poklo-
nili spominu na padle borke in bor-
ce, ki so se v prelomnih letih dru-
ge svetovne vojne postavili v bran 
domovini. Številne zbrane je pred 
skupno kostnico največje partizan-
ske grobnice na Slovenskem, kjer so 
svoje zadnje počivališče našli števil-
ni borci in borke legendarnih par-
tizanskih enot, pa tudi pripadniki 
tujih antifašističnih in antinacistič-
nih sil iz Avstrije, Belorusije, Bosne 
in Hercegovine, Češke, Črne gore, 
Hrvaške, Italije, Litve, Madžarske, 
Makedonije, Rusije, Srbije in Ukra-
jine, pozdravil žužemberški župan 
Franc Škufca, memorialno besedo 
pa je imel predsednika Državnega 
zbora RS Janko Veber. 

Predsednik Veber je izposta-
vil obdobje druge svetovne vojne, 
ki predstavlja za Slovence še vedno 
enega najtežjih poglavij naše zgodo-
vine. »To je bil čas nebrzdanega na-
silja in medsebojnega obračunava-
nja, ki je tudi v teh krajih povzročil 
ogromno gorja. Gorele so vasi, pa-
dali so talci, v taboriščih in zaporih 
so umirali interniranci in politični 
zaporniki.« In dodal, da bi bilo vsega 
tega gorja gotovo še veliko več, če se 
na smrt obsojeni narod ne bi odlo-
čil za upor. Predsednik je izpostavil 
tudi močno ljubezen do domovine, 
ki so jo gojili domoljubi v času dru-
ge svetovne vojne in pozval vse, da 
obudimo pristne medčloveške od-
nose ter obče človeške vrednote, ki 
manjkajo v naši družbi. »Požrtvoval-
nost, zagnanost za boljši jutri, borbe-
nost in vztrajnost bi nam tudi danes 
prišle še kako prav,« je dejal Veber in 

Razstava ročnih del DU Žužemberk

1. KrižiFest pod streho

Nove izkušnje, ki smo jih pridobili s pripravami in izjemno pozitiven 
odziv obiskovalcev 1. KrižiFesta, so dobra popotnica za prireditev tudi v 
prihodnjem letu, zato lahko z gotovostjo zapišem: Na snidenje zopet 1. 
soboto v oktobru 2014 na 2. KrižiFestu v Križih. 

n Tomaž Špelko, tajnik PGD Križi

V spomin na padle

nagovor sklenil, da je prav dediščina 
partizanskega boja nedvomno tisti 
pomemben del naše zgodovine in 
našega izročila, katerega moramo 
skrbno ohranjati tudi za prihodnje 
rodove. Nato so predsednik DZ Jan-
ko Veber, delegacija Slovenske voj-
ske, občine Žužemberk, tujih diplo-
matskih predstavništev, katerih bor-
ci so padli v Suhi krajini, borčevskih 

organizacij in drugih organizacij po-
ložile spominske vence. V programu 
so sodelovali: častna enota Slovenske 
vojske, Mestna godba Novo mesto, 
Gorjanska in Duletova četa, reci-
tatorji in glasbeniki, Žužemberški 
rogisti in moški pevski zbor Lopar 
s Primorske. 

n Urednik
FOTO: S. Mirtič

vezenja, kvačkanja, rešeljeja in podobno. V letu 
2012 so se naši razstavi pridružili tudi člani DU 
Vel. Gaber, ki so s svojimi izdelki še popestrili 
ogled razstave.

S tem želimo obvestiti še ostale občanke ali ob-
čane, ki se ukvarjajo s tovrstno dejavnostjo ali s 
kakšno podobno in se želijo predstaviti širšemu 
občinstvu, naj se nam pridružijo. Vse bomo spre-
jeli odprtih rok.

n Tajnica DU: Tinca Cajnko
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Le-ta je potekala pred spomenikom iz pohor-
skega granita, kjer je bil pred sedemdesetimi leti, 
točneje 23.7.1943, ustanovni zbor XV. udarne slo-
venske partizanske divizije. Na svečanem usta-
novnem zboru pred sedemdesetimi leti na planja-
vi pod vasjo Veliki Lipovec so bili takrat prisotni 
član Vrhovnega štaba Jugoslavije Edvard Kardelj, 
član Glavnega štaba Slovenije, predstavniki Iz-
vršnega odbora Osvobodilne Fronte s tajnikom 
Borisom Kidričem in šef zavezniške misije major 
Johens. Iz Velikega Lipovca je divizija nastopila 
svojo bojno pot in zvečer napadla sovražno po-
stojanko v Žužemberku, 30.7.1943 pa postojanko 
Sela-Šumberk, kjer so padli poveljnik XV. divizije 
Dragan Jeftič, Milovan Šaranovič in Ivan Kavčič 
Nande. Divizija je na svoji 671 dnevni bojni poti 
imela kar 304 borbene dni. Udarna divizija je za 
svoje delo pri osvobajanju domovine plačala vi-
soko ceno, saj je padlo okrog 1.720 borcev, 3.000 
pa je bilo ranjenih. To so bile strahotne izgube, 
saj je imela divizija ob koncu vojne samo še 1.540 
borcev. Divizija in vse štiri brigade so dobile ča-
stni naziv udarne enote, med drugim je dala tudi 
19 narodnih herojev.

Številne zbrane še živeče borce, praporščake 
in ostale udeležence so v Velikem Lipovcu na-
govorili župan Občine Žužemberk Franc Škufca, 
podžupanja Mestne Občine Novo mesto Mojca 
Špec Potočar in podpredsednik Zveza združenj 
borcev za vrednote NOB Slovenije Slavko Grčar, 
ki je obudil spomin na XV. udarno divizijo. Pod-
županja Mestne Občine Novo mesto Mojca Špec 
Potočar je v nagovoru izpostavila pogumni upor 
zanesenjakov in domoljubov, ki so proti okupator-
ju na novomeškem območju in območju Sloveni-

Počastili spomin na udarno divizijo
Odbori enot XV. udarne divizije NOV in POS ter ZB za vrednote NOB Novo mesto in Trebnje so v soboto, 20. julija, ob 70. letnici 
ustanovitve XV. udarne partizanske divizije NOV in POS, v vasi Veliki Lipovec pri Ajdovcu pripravili spominsko slovesnost, na 
kateri je sodelovala tudi častna gardska straža Slovenske vojske. 

je imeli svoj domicil prav v Novem mestu. »Brez 
pogumnih partizanov, pogumnih mož, danes ne 
bi živeli v svobodi, govorili slovenskega jezika in 
imeli samostojne države,« je dejala Špec Potočar-
jeva in se kritično dotaknila trenutka sedanjosti, 
kajti » ideali o boljši prihodnosti, ideali svobode, 
pravičnosti, domoljubja, ponosa in poguma, so 
zgolj kot sence preteklosti«! svoj nagovor je pod-
županja Špec Potočarjeva zaključila s pozivom 
mladim, »da bomo tranzicijsko dobo 20-tih let 
samostojne države zaključili in začeli resnično 
uživati v svobodi in samostojnosti ter delovali z 
več razvojne in humanistične vizije na bolj zdra-

vih temeljih, ki bodo vsebovali pozitivne izkušnje 
vseh preteklih zgodovinskih faz naše civilizacije 
in našega zgodovinskega spomina. Poleg številnih 
praporščakov in častne gardske straže Slovenske 
vojske so v kulturnem programu sodelovale tudi 
partizanske pevke iz Žužemberka ter recitatorke. 
Borci so ta dan položili venec pred spominsko 
ploščo narodnemu heroju Dušanu Jerebu – Šte-
fanu, pred spomenikom v Velikem Lipovcu in v 
kraju Podšumberk, kjer so se poklonili padlim 
trem poveljnikom. 

n Urednik
Foto: S. Mirtič

OLŠEVA - izlet planinske skupine Dvor
V nedeljo, 30.6.2013, prav zgodaj zjutraj, se je 

zbralo 35 planincev na avtobusni postaji na Dvo-
ru, pred Blatnikovim hramom, za izlet v planine. 
Bilo nas je za poln avtobus. Nismo dolgo čakali. 
Avtobus je bil točen. Zmetali smo nahrbtnike, 
čevlje, pohodne palice in polne vrečke drobnarij 
v “bunker”, si poiskali vsak svoj sedež v avtobusu 
in že smo krenili proti Ljubljani.

Vožnja je bila dolga in naporna. Iz Ljubljane v 
Kamnik in na desno čez Podvolovjek v Savinjsko 
dolino. Od tam pa v Solčavi spet na desno v ma-
kedam in po grebenski cesti v višave proti cerkvi 
Svetega duha 1240 m visoko. Tisti na levi strani 
avtobusa smo med vožnjo s prestrašenimi obrazi 
zrli v prepad pod cesto in verjetno smo imeli tudi 
takšen duh, ki bi se v temi prav gotovo svetil. 

Trikrat sem vgriznil v sendvič iz nahrbtnika, spil 
malo osvežilne pijače, že je Maks, naš vodnik, zah-
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Tudi letos je prvo soboto v juliju po Hinjah 
odmeval glas harmonike. Potekalo je namreč 
že 26. tradicionalno tekmovanje harmonikarjev 
na frajtonarici. Vreme je že popoldne nekoliko 
ponagajalo, zato se je tekmovanja udeležilo le 13 
harmonikarjev, ti pa so prišli iz različnih krajev 
Slovenije. Tekmovali so v treh starostnih kate-
gorijah, ocenjevala pa jih je tričlanska komisija: 
Franci Rejec, Rok Zupančič in Gašper Mrak.

Med najmlajšimi so tekmovali harmonikarji 
do 15. leta. Komisijo je najbolj prepričal Matej 
Markeljc, drugi je bil Anže Iskra, tretji pa Kevin 
Poredoš. Drugo kategorijo so predstavljali har-
monikarji med 15. in 30. letom starosti. Prvo 
mesto je osvojil Erik Šavron, drugo Simon Reč-

nik, tretje pa Matija Markeljc. Kategorijo nad 30 
let pa sta predstavljala le dva harmonikarja, prvo 
mesto si je prislužil Alojz Murgelj, drugi pa je bil 
Tone Malenšek.

Tekmovanju je sledila gasilska veselica, ki se je 
je v družbi številnih prijateljev udeležil tudi Luka 
Vidmar, Ljubljančan, katerega korenine segajo v 
Hinje in se sem vedno rad vrača. Strnil je nekaj 
svojih vtisov in o veselici zapisal: »Letos so bili 
obiskovalci priča nekoliko drugačni izvedbi ve-
selice s strani Prostovoljnega gasilskega društva 
Hinje. Prvič je namreč potekala licitacija že pe-
čenega jagenjčka, v kateri sta se spopadla dva 
zagreta udeleženca. Izkazalo pa se je, da je imel 
vsak podporo celotne ekipe. Do polnoči, ko je 

nebo nad prireditvenim prostorom začinil tra-
dicionalno osupljiv ognjemet, je vreme zdržalo 
in je bilo res prešerno vzdušje. Potem pa je nara-
va pokazala zobe, saj je pričelo močno deževati. 
Ansambel Bitenc je nepretrgoma igral in skušal 
spodbuditi vse goste k plesu in zabavi. Najbolj 
vztrajna je bila skupina,sestavljena iz obiskoval-
cevi z vse Slovenije ter tudi številnih evropskih 
držav, ki je poplesavala med dežnimi kapljami, 
dokler ja ansambel igral. Za vse, ki so ostali do 
konca, bo tokratna mokra izvedba zaradi odlič-
nega vzdušja, ki ga ni skalilo niti slabo vreme, 
ostala v spominu za vekomaj.« 

n Mojca Obrstar

Tekmovanje harmonikarjev in gasilska veselica v Hinjah

teval odhod. Začeli smo po kolovozu kar strmo v 
hrib mimo domačije, kjer smo pustili avtobus s šo-
ferjem. Vreme je bilo oblačno in prav nič poletno 
vroče, zato so nam po četrt ure ukazali ustaviti se 
za slačenje. Nadaljevali smo v majicah s kratkimi 
rokavi. Kmalu se je kolovoz skrčil v stezo, ki se je 
postavila še bolj pokonci. Ob državni meji z Av-
strijo se je steza le umirila in postala bolj prijazno 
položna. Hodili smo po gozdu smrek in macesnov 
in borov malo navzgor, malo navzdol pa po rav-
nem in spet v hrib in po uri vlečenja nog za seboj 
prispeli do Potočke zijalke 1700 metrov nad mor-
jem. Tu je bila prva daljša postojanka. Zijalo je sicer 
veliko, notri pa tema, kup kamenja, še kapniki so 
popadali s stropa in turisti so jih odnesli s seboj. Za 
nas ni ostalo ničesar. Profesor Brodar je sicer leta 
1928 odkril v jami ostanke 40 vrst živali iz kamene 
dobe, med njimi ostanke jamskega medveda, ko-
ščeno in kamnito orodje in ostanke ognjišč. A vse 
to so odnesli v pokrajinski muzej v Celju.

Pojedel sem sendvič do konca, spil nekaj čaja 
in že smo morali naprej. Kam naprej? Saj so same 

skale. Maks gre proti navpični steni in takrat za-
gledam jeklenice v steni. Niso navpične, pa tudi 
ne položne. Vzpenjam se v koloni ob živi skali in 
se z desno roko tesno držim za jeklenico. Ob vsa-
kem prijemu dobijo prsti svetle lise okrog člen-
kov, pa vendar, če gredo lahko drugi, bom zmo-
gel tudi jaz. Saj gre. Držim se kot “piš me v uh” in 
se delam izkušenega planinca, vsake toliko ble-
knem kakšno krepko, toliko, da se slišim, da sem 
še tu in da gre slaba karma v veter in daleč stran 
od mene. Tudi strmine z jeklenicami zmanjka in 
pot je spet bolj prijazna. Pa ni res vse tako. Spet 
gremo malo gor pa malo dol pa za vsakim vrhom 
je še en vrh pa še višji pa še bolj strm pa še nekaj 
jeklenic. Hodimo po izpostavljenem grebenu nič 
več tako strmo, razgled je prav lep: na Raduho, 
na Kamniško- savinjske alpe, vendar od zadaj, na 
Storžič pa Košuto, Stol, Golico, tudi Triglav bi se 
videl, če ne bi bil v oblakih – z malo domišljije. Na 
drugo stran se kaže Peca, kjer smo bili lani, in ve-
lik del Avstrije, ki je pa od tukaj videti vsa v dolini. 
Končno Govca 1929 m, najvišji vrh Olševe. Sploh 

ni izrazit vrh, je bolj zlit z grebenom. Kako že gre 
tista? Gorenjci pravijo, da nad dva tisoč metri ni 
greha. Mi, ki imamo Svetega Petra visokega 888 
metrov, pa pravimo, da ni greha nad tisoč metri, 
nad dva pa je, če ne! Ja, Oljševi pa manjka nekaj 
metrov in mi ne grešimo.

Zadnja malica, malo počitka, potem pa naprej 
po grebenu počasi v dolino. Hodimo počasi, a te-
ren se strmo spušča. K sreči je steza v gozdu in se 
ne vidi, kako je strmo. Vsake toliko nekomu spo-
drsne, da pade. Noge so že utrujene, iščejo poči-
tek, pa kje se naj ustavimo, saj je prostora komaj 
za en podplat, drugega ustavimo za korak nižje. 
Pot je dolga in strma, na koncu pa je le cesta in 
pokličemo šoferja.

Spet smo na avtobusu ista pot nazaj, prepadi 
niso več tako strmi, pot sploh ni dolga in Maks 
nas vpraša: 

“ Je bilo naporno, ste kaj zmatrani?”
“Oh, kje pa, kam gremo v jesen? Mogoče kam 

na Primorsko?”
n Miha Kastelec
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Mešani pevski zbor iz Dolenjskih 
Toplic si je po požrtvovalnem in 
uspešnem obdobju vaj in nastopov 
zaželel sproščen zaključek pevske 
sezone 2012/2013.

Piknik v naravi v družbi pevskih 
kolegov, prijateljev in družinskih 
članov je enkratna priložnost, da 
se ozremo na prehojeno pot, po-
doživimo uspehe, se spomnimo na 
kakšen manj prijeten trenutek, si 
izmenjamo ideje in načrte za na-
daljnje delo.

Prijazni gostitelj GOSTIŠČE 
BLATNIKOV HRAM z Dvora nam 
je odstopil svoj piknik prostor pri 
lesenem podu, ki se nahaja za novo 
osnovno šolo na Dvoru. Čudovita 
narava, pokošena livada, športne 
naprave in prijetno urejen gostin-
ski prostor na prostem dajejo obi-
skovalcu čudovit občutek« male-
ga raja« 

Zvonka, naša pevska kolegica, ki 
dobro pozna suhokranjske kraje in 
ljudi, nas je najprej sprehodila do 

Krke, kjer smo se seznanili z zgo-
dovino Auerspergove železarne na 
Dvoru, z Lovskim dvorcem njenih 
lastnikov, z naravnimi lepotami-leh-
njakovimi pragovi na reki, s težkim 
delom peric ob Krki, ko v hišah še 
ni bilo pralnih strojev… Veliko pri-
jetnih vtisov in možnosti za poglo-
bljen razmislek o prostoru in času, 
v katerem se je ustvarjala zgodovi-
na kraja in njenih prisrčnih ljudi. Po 
obilni malici smo najprej »obnovili« 
najbolj utečene pesmi iz našega iz-
bora. To so seveda tiste, ki so že se-
dle v dušo vsakega člana. Naš zbo-
rovodja se je potrudil in nam izdal 
»potrdila«, da smo uspešno opravi-
li vadbeno delo. Malo nas je poka-
ral zaradi izostankov, tudi tistih, ki 
niso bili opravičljivi-ali pač? Vsaka 
dobronamerna kritika v zdravem 
kolektivu je vedno dobrodošla. 

Nato pa je naš Damjan vzel v roke 
harmoniko! Prepevanje ponarodelih 
popevk in »starogradskih« pesmi se 
je razlegalo dolgo v noč. Napove-

Piknik pevcev iz Dolenjskih Toplic na Dvoru

dana dežna pošiljka se ni upala na 
plano in nas je mirno obšla. Res ču-
dovit zaključek pevskega praznika 
v enkratnem ambientu ob naši Do-
lenjski lepotici, reki Krki!

V poznih večernih urah smo pev-
skih zanesenjaki ob pesmi in har-
moniki podoživeli globino našega 
kulturnega poslanstva ob dejstvu, 

da brez odrekanj vsakega posame-
znika, uspehov ne bi bilo.

Na koncu se želim zahvaliti vsem 
donatorjem, predvsem pa gostišču 
»BLATNIKOV HRAM«, ki so nam 
brezplačno omogočili enkraten pev-
ski večer. 

Predsednik zbora

n Miha Kastelec 

Delo gasilcev občinskega poveljstva v letu 2013
V preteklih mesecih so imeli prostovoljni gasilci iz občinskega gasilskega 

poveljstva Žužemberk kar nekaj dela. Gasilci iz PGD Šmihel pri Žužemberku 
so v juniju posredovali pri delovni nesreči v gozdu v Drašči vasi. Gasilci iz 
PGD Dvor so v preteklih mesecih posredovali pri petnajstih intervencijah, 
od tega pri štirih prometnih nesrečah, treh požarih nestanovanjskih stavb, 
enem vetrolomu, eni delovni nesreči, dveh požarih na sredstvih cestnega 
prometa, enem požaru v naravi, enkrat so nudili pomoč ob poplavi mete-
orne vode in enkrat tehnično in drugo pomoč. Osrednje gasilsko društvo v 
občini, PGD Žužemberk, je posredovalo pri šestindvajsetih intervencijah, 
od tega pri sedmih prometnih nesrečah, treh požarih nestanovanjskih stavb, 
dveh delovnih nesrečah, enem požaru pri sredstvih cestnega prometa, treh 
požarih na stanovanjskih stavbah, dveh požarih v naravi, treh nesrečah z 
nevarnimi in drugimi snovmi v prometu, trikrat so nudili pomoč ob po-
pravi meteorne vode ter dvakrat tehnično in drugo pomoč. 

n Mateja Filipič
Foto: Urednik
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TD Suha krajna je eno izmed najaktivnej-
ših turističnih društev v Sloveniji in prav zara-
di požrtvovalnega prostovoljnega dela njegovih 
članov je Suha krajina vse bolj prepoznavna v 
širšem slovenskem prostoru in tudi preko slo-
venskih meja.

Med sedmimi sekcijami turističnega društva 
so izjemno aktivni v viteškem redu ter v skupini 
ljudskih pevk, ki z ljudsko pesmijo razveseljujejo 
mnoge obiskovalce Žužemberka in Suhe krajine, 
pojejo pa tudi po vsej naši domovini.

V letošnjem letu je turistično društvo izvedlo 
predstavitev in povabilo v Suho krajino ter na Tr-
ške dni na mednarodnem sejmu Alpe-Adria, ak-
tivno je sodelovalo pri srečanju prebivalcev vasi 
Sela, Selo, Selce, izvedlo promocijo na srednje-
veških dnevih na Bledu, Ptuju ter na Hrvaškem 
v Pregradi, Karlovcu in Ivancu, bilo eno izmed 
glavnih organizatorjev Trških dni 2013 ter vseh 
14 dni mednarodnega tabora študentov arhitek-
ture EASA 103 Žužemberk pomagalo pri organi-

zaciji, izvedbi ter skrbelo za promocijo društev in 
Občine Žužemberk, izvedlo pravljično noč in dan 
na Žužemberškem gradu ter pripravili še mnogo 
drugih dogodkov...

Turistično društvo pa ne deluje samo na po-
dročju kulturne, naravne in žive dediščine, ampak 
tudi na področju organizacije in soorganizacije 
rekreativnih prireditev, kot so: s kolesi po rimski 
cesti, pohod na Frato in srečanje TDO, pohod na 
Močile in drugih…

Delo in aktivnosti TD Suha krajina so cenjeni 
tako v Turistični zvezi Dolenjske in Bele krajine 
kot tudi v krovni organizaciji v Turistični zvezo 
Slovenije, saj je sodelovanje, organiziranje in delo-
vanje na več kot 200 dogodkih letno izjemna po-
žrtvovalnost in pripravljenost delovanja članstva 
pri ustvarjanju pogojev za večjo prepoznavnost 
Suhe krajine, njene izjemne kulturne, naravne in 
žive dediščine.

V letošnjem letu, ko turistično društvo slavi 
20-letnico delovanja, na temeljih leta 1937 usta-

Aktivni skozi celo poletje

V Olimju Na Blejskem gradu

Sodelovanje na sejmu Alpe-Adria

Na snemanju TV oddaje Na zdravje

novljenega Tujskega in olepševalnega društva 
Žužemberk, se je v Žužemberku in Suhi krajini v 
organizaciji Društva EASA Slovenija nedvomno 
izvedel največji promocijski dogodek, ki bo od-
meval še nekaj časa in je ponesel čudovite spomi-
ne o naši razgibani in prelepi pokrajini ter prija-
znih ljudeh kar v 48 držav sveta, za kar gre zahvala 
vsem članom ter seveda vsem ostalim. 

Potrebno bo postoriti še marsikaj, vendar smo 
na dobri poti, vsekakor pa v Suhi krajini teče čas 
drugače!

n Vlado Kostevc
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V Šmihelu je letos na dan Sv. Mihaela, 29. 9. 
2013, v okviru društva Šmihel pri Žužemberku 
potekalo že tretje žegnanje, ki je postalo že kar 
tradicionalno. V samo organizacijo prireditve se 
vključuje vedno več ljudi in tudi odziv ljudi na 
žegnanje je vsako leto boljši.

Tako kot pretekla leta se je tudi letos žegnanje 
začelo s sveto mašo, ki jo je daroval župnik Uroš 
Švarc. Po maši so ljudi zunaj pričakale stojnice, 
kjer so domačini pokazali svojo obrt in izdelke. 

Letos se je povabilu odzvalo manj razstavljavcev 
kot pretekla leta, zaradi slabega vremena. Izdelke 
so predstavili: Čebelarstvo Vidic in Steklarstvo 
Jurjevič iz Drašče vasi in Rafael Kastelic s prodajo 
naravnih čajev iz Šmihela. Iz Žužemberka se nam 
je predstavila Magda K. Hočevar s svojimi ročni 
deli. Svojo stojnico pa je imela tudi podružnična 
šola Šmihel pri Žužemberku, kjer so učenci poka-
zali svoje izdelke, ki so jih naredili pod vodstvom 
go. Petre Zadel in go. Marjete Zore.

Izdelava stojnic

Žegnanje v Šmihelu

V letu 2012 se je na sestanku Kulturnega društva Šmihel pri Žužember-
ku porodila ideja, da bi za priložnost, kot je žegananje na dan Sv. Mihaela, 
člani društva sami izdelali stojnice. Tako so najbolj aktivni člani društva: 
Boštjan Koler, Aleš Rojc, Brane Hrovat, Frenk Vidic in Rafael Vidmar, s fi-
nanciranjem društva, med letom izdelali 7 stojnic. Na dokončanih stojni-
cah so lahko letos na žegnanju že razstavljali domači obrtniki in umetniki. 
Stojnice bomo lahko uporabljali tudi ob drugi priložnosti in jih tudi poso-
dili društvom, ki jih nimajo.

n Helena Barle

Po nagovoru predsednice Helene Barle in poz-
dravu župana Franca Škufca je Maja Papež Iskra 
nadaljevala z razglasitvijo rezultatov fotograf-
skega in likovnega natečaja. Na fotografskem 

Zmagovalno likovno delo - MAVRICA Foto: Tomaž Rojc

natečaju z naslovom Šmihel in okoliške vasi so 
sodelovali tako starejši kot mlajši in na koncu je 
strokovna komisija (Foto studio Maver, Nastja 
Pečjak in Karmen Sadar) podelila nagrado To-
mažu Rojcu. Na likovnem natečaju z naslovom 
Moja šola so sodelovali učenci PŠ Šmihel in tu je 
komisija (Martin Šušteršič, Marija Pirnat in Maja 
P. Iskra) podelila nagrado Aleksandru Nosetu. 
Oba zmagovalca sta dobila denarno nagrado, ko 
jo sponzorirala spletna trgovina skodelica-čaja.
com. Po razglasitvi rezultatov so si obiskovalci 
lahko postregli s toplim čajem, kuhanim vinom, 
pecivom, pa tudi z golažem, za katerega je poskr-
bela Izletniška kmetija Meden. Prijetno druženje 
so spremljale tudi melodije harmonike.

V prireditev vključimo vsako leto več dogod-
kov. Tudi prireditev obišče vedno več ljudi, kar 
nas, organizatorje, zelo veseli. 

n Helena Barle

Foto: Urednik
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Slovesno in pokončno

550 let župnije Žužemberk
Razstava nabožnih predmetov in predstavitev nove knjige

Ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Anton Jamnik je ob pomoči dekana Franca 
Vidmarja odprl razstavo

msgr. dr. Anton Jamnik, ljubljanski po-
možni škof

V župniji Žužemberk, ki od usta-
novitve škofije v Novem mestu sodi 
v omenjeno škofijo, smo v petek, 5. 
julija, in nedeljo, 7. julija 2013, obe-
ležili častitljivo 550-letnico usta-
novitve. Praznovanje se je pričelo 
v petek, 5. julija, s slovesno mašo, 
ki jo je daroval msgr. dr. Anton Ja-
mnik, ljubljanski pomožni škof, s 
predstavitvijo knjige Spomini de-
kana Karla Gnidovca in otvoritvi-

jo razstave sakralnih in nabožnih 
predmetov.»Ustanovitev župnije je 
bilo pomembno versko, kulturno 
in državotvorno dejanje, ki je od-
ločilno zaznamovalo doline Krke,« 
je v nagovoru številnim vernikom v 
žužemberški cerkvi sv. Mohorja in 
Fortunata dejal msgr. dr. Anton Ja-
mnik, in dodal, da »ko danes živi-
mo v samostojni državi in smo člani 
skupnosti evropskih držav, je še to-

liko bolj potrebno, da se zavedamo 
ključnih dogodkov, ki so pomembni 
za našo narodno identiteto.« Škof Ja-
mnik se je v pridigi spomnil na težke 
trenutke in kalvarijo, ki so župnijo 
na poseben način zaznamovali med 
drugo svetovno vojno in po njej. 
»Križev pot slovenskega naroda in 
župnije Žužemberk je bil v posa-
meznih obdobjih na zunaj bolj raz-
poznaven in očiten, drugič pa se je 
vse odvijalo skrito, v dolgih in mrač-
nih nočeh bolečine in umiranja ,« je 
dejal škof Jamnik. Škof je v nadalje-
vanju slovesnosti odprl tudi enkra-
tno razstavo sakralnih in nabožnih 
predmetov, mašnih plaščev, cerkve-
ne posode, kipcev, umetniških slik 
in nabožnih podob, ki pričajo o bo-
gati zgodovini žužemberške cerkve. 
Dekan Franc Vidmar je predstavil 
tudi novo knjigo Spomini dekana 
Karla Gnidovca. Le-ta je bil rojen 
v Velikem Lipovcu, bil je brat škofa 
in misijonarja dr. Janeza Gnidovca. 
Dekan Karel Gnidovec je bil kaplan 
v Žužemberku od leta 1909, kot žu-
pnik pa je deloval vse do leta 1952, 
ko ga je tedanja oblast obsodila na 
smrt in po pritožbi na dvajset let za-
pora. Pretresljivo osebno izpoved in 

življenjepis dekana Karla Gnidovca 
je župnik in dekan Franc Vidmar, ob 
pomoči duhovnika Francija Godca 
in duhovnika Saša Kovača, ohranil 
našim zanamcem. Posebej je zani-
miv in pretresljiv opis Žužemberka, 
požig župnišča in cerkve vse do nje-
gove aretacije, ko ga je tedanja oblast 
na vse načine žalila, poniževala in 
onemogočala.

V nedeljo, 7. julija, na zunanjo slovesnost sv. mučencev, farnih zavetnikov 
sv. Mohorja in Fortunata, ob farnem žegnanju, je bila osrednja slovesnost 
ob praznovanju jubilejnega leta. Somaševanje, ob dekanu Francu Vidmarju 
in prodekanu Milošu Koširju iz Trebnjega, je vodil novomeški škof msgr. 
Andrej Glavan. Pred slovesno mašo je posvetil nov 350 kilogramov težak 
zvon(glas H), posvečen blaženi Antoniji Fabjan, ki se je pridružil ostalim 
štirim zvonovom. Škof Glavan je v pridigi spregovoril o župniji Žužemberk, 
ki sicer ne sodi med najstarejše, a je po njegovih besedah ena najslavnejših, 
tako po svoji lepotici farni cerkvi, po svoji zgodovini, kot tudi po svoji ver-
nosti, katere odraz so številni duhovni poklici. »Res je, da imate 4 žive du-
hovnike rojake, od teh dva delujeta v domači škofiji. 12 jih je poleg teh še 
imelo v minulem stoletju nove maše, poleg tega je v minulem stoletju nare-
dilo redovne obljube kar 28 redovnic v različnih redovih, 8 pri usmiljenkah, 
6 pri šolskih sestrah, 4 pri notredamkah, 3 pri hčerah božje ljubezni, pri ka-
terih je bila tudi s. Antonija Fabjan«, je poudaril Glavan in pozval župljane 
k novi rasti, ki bo rodila dobre rodove krščanskega življenja.

Blagoslov 
novega zvona

Nov 350 kilogramov težak zvon(glas H), posvečen blaženi Antoniji Fabjan, je 
blagoslovil novomeški škof Andrej Glavan
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V nedeljo, 8. septembra, je 
ob somaševanju dekana Franca 
Vidmarja in duhovnikov, roje-
nih v domači, žužemberški žu-
pniji, daroval sveto mašo upo-
kojeni kardinal dr. Franc Rode. 
Kardinal Rode je v farni cerkvi 
sv. Mohorja in Fortunata ob za-
ključku slovesnega leta blago-
slovil tudi nov desni oltar, po-
svečeni žužemberški rojakinji, 
blaženi Antoniji Fabjan. Moj-
strsko baročno delo je izdelal 
domačin Miha Legan, oltarni 
sliki pa slikar Nikolaj Mašuk. 
Oltarna slika v glavni niši pri-
kazuje blaženo Antonijo v ne-
beški slavi, ki jo angeli nesejo 
na oblakih v nebesa, v nadstro-
pju oltarja pa so upodobljeni 
tudi blaženi Alojzij Grozde in 
svetniška kandidata škof Janez 
Frančišek Gnidovec iz Ajdovca 

Zaključek slovesnega leta z novim oltarjem 

Duhovniki, rojeni v žužemberški župniji, z dekanom Francem Vidmarjem, ministranti in kardinalom Rodetom

Sorodniki blažene sestre Antonije, avtor izdelave oltarja Miha Legan ter sestre Hčere božje 
ljubezni iz HrvaškeUpokojeni kardinal dr. Franc Rode

in škof Friderik Baraga iz sose-
dnje župnije Dobrnič. Kardi-
nal Rode je med homilijo opi-
sal življenje petih sester, med 
drugim tudi blažene Antonije 
Fabjan, ki so v obrambi člo-
veškega dostojanstva in zaob-
ljube čistosti tragično izgubile 
življenje v tamkajšnji vojašni-
ci v Goraždu, od koder so jih 
konec leta 1941 nasilno prive-
dli iz oropanega in požganega 
samostana blizu Pal. Na slove-
snosti so prisostvovali tudi so-
rodniki blažene sestre Antonije 
ter sestre Hčere božje ljubezni 
iz Hrvaške. Prazničen dan so 
obogatili tudi pevci mešane-
ga cerkvenega pevskega zbora 
pod vodstvom Nine Zajec in 
gospodinje, ki so poskrbele za 
pogostitev.

n Urednik

Foto: S. Mirtič
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9. marca 1972 je SOB Novo mesto 
župnijskemu uradu izdal lokacijsko 
dovoljenje in s tem dovolil upora-
bo zemljišča parc. št. 3675, 367/6 in 
367/7 k.o. Žužemberk za gradnjo žu-
pnijske cerkve. Ker pa za to območje 
ni bilo sprejetega urbanističnega in 
zazidalnega načrta, je taisti oddelek 
za upravno pravne zadeve, kljub pri-
pravljenemu projektu, izdelanih na-
črtih arhitekta Blaža Slapšaka in pra-
vočasni oddani prošnji za gradbeno 
dovoljenje z odločbo 25. aprila 1973 
zavrnil. S to prepovedjo je bilo one-
mogočeno sleherno prizadevanje v 
smeri gradnje nove cerkve. Sicer se 
je župnik Jakoš pritožil na višje in-
štance, a so vsi višji »forumi« pod-
prli novomeško stališče. Leta 1974 je 
občinski sodnik za prekrške Franci 
Cvelbar kaznoval Rimskokatoliško 
župnijstvo Žužemberk in župni-
ka Jakoš Antona z visoko denarno 
kaznijo zaradi nedovoljenih obno-
vitvenih del na stanovanjski hiši 
št.62. Ta hiša je postala last župnij-
skega urada Žužemberk po oporo-
ki Elizabete Gliha, ki je pred smrtjo 
naročila, da se zanjo, moža in star-
še Berjak deset let vsako leto opravi 
ena sveta maša. Leta 1968 je župnik 
Anton Jakoš popolnoma preuredil 
župnišče ob Krki , ki je dobilo tudi 
fasado. Dela je opravil mojster Franc 
Perme, veliko del pa je izvedel tudi 
sosed Košiček Jože. Centralno ogre-
vanje je župnišče dobilo leta 1969, 
dela pa je opravil mojster Stanko 
Levstek. 28. avgusta1973 je župnik 
v tovarni Feralit naročil štiri zvono-
ve, od tega dva za cerkev sv. Roka in 
dva za cerkev sv. Antona v Kotih. Z 
nabavo, ki jo je odobril nadškofijski 
ordinariat, je župnija porabila okoli 
23 milijonov namensko zbranih za 
gradnjo nove cerkve. 

 Delo župnika Jakoša je nadalje-
val od leta 1976 in vse do leta 1981 

Spomini dekana Karla Gnidovca
Obveščamo vas, da knjigo Spomini dekana Karla 

Gnidovca lahko kupite v župnijskem uradu Žužemberk. 
Cena: 20 eur.

Knjiga je zelo dragoceno darilo za vse Suhokranjce in 
ljubitelje zgodovine.

ZGODOVINA (nadaljevanje 50. številke)

Metropolit Alojzij Šuštar v razgovoru z 
župljani Nadškof Franc Perko blagoslovil štiri nove zvonove

Župnik Franc Povirk je bil izredno priljubljen med verniki

Množica vernikov ob blagoslovu zvonov 15. maja 1994

župnik Janez Kompare, nato župnik 
Jože Nemanič, ki je v žužemberški 
župniji služboval do leta 1992, ko je 
bil premeščen v Belo Cerkev. Oba 
je strašila srhljiva silhueta ruševin 
farne cerkve, ki je kraljevala nad 
Žužemberkom, vendar bistvenih 
premikov v zvezi gradnje farne cer-
kve ni bilo. Ko je na Slovenskem leta 
1990 prišlo do velikih sprememb, je 
bila 3. maja 1992 ob molitvenem sre-
čanju prva javna pobuda za obnovo 
farne cerkve. Župnik Franc Povirk 
je s prihodom v župnijo Žužemberk 
avgusta 1992 takoj začel obujati po-
budo za obnovo farne cerkve sv. Mo-
horja in Fortunata in že julija 1993 
podpisal pogodbo z novomeškim 
Pionirjem. Podjetje je takoj pričelo 
z deli in jih zaključilo čez dve leti. Na 
novi lokaciji sakralnega objekta in 
župnišča je bilo med gradnjo kar ne-
kaj dogodkov. 4. julija 1993 so imeli 
zlato mašo trije zlatomašniki Vinko 
Šega, Polde Povše in dr. Jože Gole. 
3. oktobra istega leta je ljubljanski 
nadškof in slovenski metropolit dr. 
Alojzij Šuštar blagoslovil stavbišče v 
izgradnji. 15. maja 1994 je nadškof 
Franc Perko blagoslovil štiri nove 
zvonove, ki so bili ob nepregledni 
množici pripeljani v sprevodu s trga 
v Žužemberku. Posebna slovesnost 
je bila 2. avgusta 1995, ko je obno-
vljeno cerkev blagoslovil metropolit 
Alojzij Šuštar. Dekan in vodja grad-

benega odbora Franc Povirk se je 
tedaj zahvalil vsem, ki so prispevali 
darove, da je bila cerkev obnovljena. 
Poseben dogodek je bil 18. avgusta 
1996 tudi prenos Marijinega kipa iz 
cerkve sv. Roka v farno cerkev. Mno-
žica vernikov, narodnih noš in gasil-
cev je pospremila kip Marije, ki se 
je po 52 letih tako vrnil v svoj dom. 
Prve orgle je cerkev sv. Mohorja in 
Fortunata dobila leta 1794 za 819 
goldinarjev. Leta 1883 so jih presta-
vili v cerkev sv. Roka, leta 1924 pa so 
jih prodali šmihelski cerkvi za 5.000 
din. V Žužemberku je po izgradnji 
cerkve vrsto let zorela tudi misel za 
nove orgle. Po številnih sestankih je 
bilo delo predano Škofijski orglarski 
delavnici v Mariboru. Dela so se za-
čela izvajati po velikonočnem pone-
deljku, v celoti pa so bile dokončane 
teden pred blagoslovitvijo 17. julija 
2005. Blagoslovil jih je ljubljanski 
nadškof in metropolit Alojz Uran. 
Župniku Francu Povirku je z izje-
mno držo in zavzetostjo ter podporo 
faranov uspelo v dobrem desetletju 
potrpežljivega dela obnoviti farno 

cerkev in tudi številne podružnice, 
zgraditi župnišče, postaviti oporni 
zid, urediti okolico in v cerkev po-
staviti izjemne baročne orgle. S svo-
jim delovanjem, ki je bilo zmeraj po-
vezovalno, je prispeval tudi k prepo-
znavnosti Občine Žužemberk, ki mu 
je leta 2006 podelila naziv častnega 
občana. Kljub velikim težavam, vre-
dnih obširnega opisa za žužember-
ške in tudi za slovensko zgodovino, 
mu je ob žrtvovanju lastnega zdrav-
ja, uspelo zgraditi cerkev, v katero 
bodo hodili številni prihodnji ro-
dovi. Ljubljanska nadškofija ga je 1. 
avgusta 2006 iz zdravstvenih razlo-
gov in na njegovo osebno željo do-
ločila za župnika v Pečah. Urednik 
(se nadaljuje).

Foto: S. Mirtič
Viri: 
- Žužemberški grad, Suhokranjski zbor-

nik 2000, obnova cerkva v Suhi krajini 
po 2.svetovni vojni, Slavko Mirtič, 
Žužemberk 2000

- Kronika župnije Žužemberk, Krono-
loški potek dogodkov verskega in 
gospodarskega značaja leta 1966-
1976, Anton Jakoš, Žužemberk 1976
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Volitve 
Pri novinarski delavnici smo se od-

ločili, da izvedemo volitve za najboljšega 
animatorja. Volitve smo izvedli v četrtek, 
22. 8. 2013. Potekale so tako, da sva hodili od 
otroka do otroka in vsak je na listek napisal svo-
jega najljubšega animatorja. Ob zaključku volitev smo prešteli glasove in 
razglasili zmagovalca. Otroci smo izbirali med 14 animatorji. Imeli smo 
težko delo, saj so vsi animatorji odlični in bi z lahkoto izbrali dva ali tri 
animatorje, ki so nam najbolj všeč. Največ glasov je prejela animatorka 
Jasmina. Vzrok za zmago je verjetno v tem, da dobro igra na kitaro in 
je prijazna z otroki.  Z zmagovalko je naša novinarka Teja Pirc izvedla 
tudi intervju, ki si ga lahko preberete spodaj. 

Urša Zupančič in Kiara Gerbajs 

 VERA IN DRUŽBA 

V župnijski cerkvi Svete Trojice v 
Ajdovcu so v nedeljo, 29. septembra 
letošnjega leta, župljani, praznovali 
140. obletnico rojstva častitljivega 
škofa Janeza Frančiška Gnidovca 
CM, ki se je rodil 29. 9.1873 v vasi 
Veliki Lipovec. Pred mašno daritvi-
jo, ki jo je daroval novomeški škof 
msgr. Andrej Glavan, so verniki mo-
lili s prošnjo, da bi Gnidovec kma-
lu dosegel čast oltarja in bil kmalu 
prištet med svetnike. O življenju in 
delu velikega vzornika vere je v pri-
digi spregovoril škof Andrej Glavan, 

ki je poudaril njegovo preprostost in 
pastirsko odgovornost. Od Šentvida 
do Skopja so ga zaznamovala leta 
dela, molitve, skromnosti, službe 
Cerkvi in ljudem, h katerim je bil 
poslan. O postopku za beatifikacijo 
in kanonizacijo božjega služabnika 
Janeza Frančiška Gnidovca je spre-
govoril tudi vicepostulator Janez 
Cerar c.m.. Slovesno mašo je z igra-
njem na orgle obogatil Žiga Jernejčič 
in s petjem združeni pevski zbor iz 
ajdovške župnije ter mešani pevski 
zbor iz Žužemberka pod vodstvom 

Od 19. do 23. avgusta je 35 mla-
dih iz domače žužemberške, pa tudi 
sosednjih župnij preživelo teden dni 
na oratoriju, ki ga vsako leto pripra-
vijo domači animatorji pod vod-
stvom Mateja Gnidovca. 

Pred pričetkom oratorija, polnega 
plesa, pesmi, iger, poučnih delavnic 
in molitve, so mladi najprej izobesili 
oratorijsko zastavo ter zapeli orato-
rijsko himno »Bog je z nami«. 

Poleg pevskih vaj, na katerih so 
peli zabavne, poskočne in lepe pe-
smi, so mladi, skupaj z animatorji, 
izvedli vrsto delavnic, kot so špor-
tna, ministranska, plesna, potoval-
na, umetniška in novinarska. Proti 
koncu dneva so pripravili tudi velike 
igre, kjer so se razdelili po skupinah 
in se pomerili v raznih spretnostih. 
Mladi so svoje delo in ustvarjalnost 
prikazali tudi ob zaključku pri ma-
šni daritvi.

Foto: Urednik

Kaj ti je bilo najbolj všeč na 
oratoriju?
Otroci! Vaši nasmejani obrazki in 

pozitivna energija, ki smo jo anima-
torji dobili od vas otrok.
Katero delavnico si vodila na 

oratoriju?
Skupaj z Janom sva vodila novi-

narsko delavnico.
Najljubši udeleženec na ora-

toriju?
Lahko izberem vse? 
Letos smo na oratoriju obi-

skali živalski vrt. Katera je tvo-
ja najljubša žival?

Najbolj so mi bile všeč surikate. 
Vsakič, ko smo šli mimo njih, so me 
nasmejale z njihovimi vragolijami.
Ali si imela kraljevega pitona 

okoli vratu? 
Seveda. Glede na to, da so ga imeli 

tudi 5-letni otroci, bi drugače izpa-
dla največja reva.

Kaj narediš najprej, ko zjutraj 
vstaneš? 
Prestavim budilko za pet minut in 

zlezem nazaj v posteljo.
Kako izgleda tvoj zajtrk?

Ker sem velika ‚zaspanka‘, veli-
kokrat prespim zajtrk. Drugače pa 
je čokolino moj najljubši.
Koliko časa si že animatorka na 

oratoriju?
Letos sem že šesto leto animatorka 

v Žužemberku, enkrat pa sem bila 
tudi z birmanci v Mekinjah.
Ali si se kitaro učila sama ali si 

hodila v glasbeno šolo?
Kitaro me je naučil igrati Matej 

Kocjančič iz Dolge vasi. Igram jo že 
več kot deset let.
Katera je tvoja najljubša pe-

sem, ki jo znaš zaigrati na 
kitaro?
Težko bi izbrala eno. Mogoče je to 

Dan ljubezni. 

Obletnica rojstva dr. Janeza Frančiška Gnidovca 

Nine Zajec. Domačin, bogoslovec 
Boštjan Gorišek, je ob pomoči vice-
postulatorja Janeza Cerarja pripravil 
tudi zanimivo razstavo Gnidovčevih 

osebnih predmetov, zapiskov in po-
membnih dokumentov. 

n Urednik 
FOTO: S. Mirtič

Intervju z animatorko Jasmino

Foto: Urednik

Oratorijski teden tudi v Žužemberku 
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Na PŠ Dvor, kjer je postavljen šolski čebelnjak 
Medo,  smo v mesecu juliju dvakrat točili med iz 
dveh čebeljih panjev.

Pri točenju mi je pomagal mladi čebelar Rok 
z Dvora. 

Med pridobivamo s točenjem. Medene sate po-
ložimo v centrifugalno točilo. Takoj po točenju iz 
medu s precejanjem odstranimo delce voska in 
ostale tujke. Med potem še čistimo nekaj dni, da 
se umiri in zbistri. Med nato skladiščimo v higi-
ensko urejenih prostorih v primerni embalaži. 
V primeru, da med kasneje kristalizira, ga lahko 
utekočinimo pri temperaturi do 400 C.

Zelo pomembno pri tem veselem čebelarskem 
opravilu - postopkih jemanja medenih satov iz pa-
njev, odkrivanja medenih satov in točenja, mora 
čebelar upoštevati smernice dobre čebelarske pra-
kse in vzdrževati maksimalno higieno tako pro-
stora, kot orodja in posod ter mora skrbeti tudi 
za osebno higieno.

Vsak čebelar je vesel in zadovoljen, ko ga čebele 
nagradijo za njegov trud z medom. Pašni viri so v 
Suhi krajini dobri. V mesecu juliju smo dvakrat 

točili mešanico cvetličnega, akacijevega in lipo-
vega medu. Trenutno pa se obeta gozdni med za-
radi paše na listnih manah. Zato pričakujemo ob 
koncu julija še eno točenje medu.

»Šolski« med je shranjen v steklenih kozarcih 
v šolski kuhinji na PŠ Dvor. Učenci OŠ Žužem-
berk in podružnic Dvor, Ajdovec in Šmihel ga 
bodo v naslednjem šolskem letu okušali pri šol-
skih malicah. 

Še nekaj zanimivosti o medu:
Ali ste vedeli …

•	 Med	je	že	od	nekdaj	poznan	po	svojih	zdravil-
nih učinkih.

•	 Da	med	krepi	telo,	daje	energijo	in	»preganja«	
nekatere bolezni.

•	 Da	čebele	v	naravi	nabirajo	sladko	tekočino	ali	
nektar, ki postane med šele v panju, ko ga če-
bele predelajo.

•	 Čebele	morajo	obleteti	več	milijonov	cvetov,	da	
čebelar dobi 1 kg medu. Če bi to naredila ena 
sama čebela, bi opravila pot, enako približno 
7-kratnemu obsegu Zemlje. 

V torek, 1.10.2013, smo izpeljali prvi planinski pohod v tem šolskem letu. 
Podali smo se na nam najbližji hrib Komanco. Izpred šole je krenilo 31 otrok, 
4 mamice in 4 spremljevalke. Med potjo in na vrhu pa se je nam pridružilo 
še okrog 15 pohodnikov. Pot je bila kratka in ne prenaporna. Na vrhu nas 
je že čakal ogenj, nad katerim smo spekli hrenovke. Bile so odlične.

S sodelavko, ga. Darjo Sedaj, se zahvaljujeva g. Rajku Črnogoju, da 
nam je zakuril ogenj, pripravil palice za peko in nam ob koncu druženja 
predstavil še delo lovca v naših gozdovih ter nas podučil o posameznih 
živalskih vrstah. Hvala.

 n Irena Anžlovar, somentorica planinskega krožka

Tri kepice prometa
V četrtek, 3. 10. 2013, smo si učenci 1. – 5. razreda iz podružnic in cen-

tralne šole ter starejša skupina otrok iz vrtca ogledali igro z naslovom Tri 
kepice prometa. Bila je hudomušna in poučna. Govorila je o pingvinu Per-
ku, ki se znajde sredi mesta. Na pomoč mu priskoči g. Semafor, ki ga na 
zabaven način nauči pravilnega obnašanja v prometu. Pingvinova pusto-
lovščina se srečno konča, saj se vrne domov. Ob koncu je poštar Smerko 
učencem prinesel razglednico s pingvinovimi pozdravi.

 n Zapisali in fotografirali: učiteljici Jana Mrvar in Blanka Perpar

Teden prometne varnosti
V okviru tedna prometne varnosti smo v 4. in 5. razrednih oblikovali 

plakate, s pomočjo katerih otroci starejše opozarjajo na prometna pravi-
la in varnost.

Nastali so zelo zanimivi izdelki.
 n Zapisala in fotografirala: učiteljica Blanka Perpar

Točenje medu pri čebelnjaku Medo

Mladi čebelar Rok pri točenju medu, 7. 7. 2013

•	 Čebele	pa	ne	nabirajo	samo	nektarja,	iz	katere-
ga pripravljajo med. Z letanjem s cveta na cvet 
prispevajo tudi k opraševanju rastlin.

•	 Med	je	bil	prvo	sladilo	na	svetu.
•	 Med	je	veljal	za	hrano	bogov.

Naj medi! 
n Miha Potočar, mentor čebelarskega krožka na PŠ Dvor

Zopet na Komanci
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Vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru se 
po priporočilih ZN obeležuje kot SVETOVNI 
DAN OTROKA. Teden otroka pa je program 
Zveze prijateljev mladine Slovenije. Poteka prvi 
teden v oktobru.

Tudi na naši PŠ tako kot vsako leto tudi letos 
praznujemo teden otroka.

V ponedeljek smo si v jutranjem krogu ogle-
dali kratek film o otrocih z vsega sveta. Ponovili 
smo pravice otrok in njihove dolžnosti.

Učenci so se zelo razveselili priprave in peke 
mini pic. Zelo so nam teknile.

V torek, 8. 10. 2013 smo odšli učenci 1. In 2. 
razreda v Mestni muzej v Ljubljano. Sodelovali 
smo v delavnici Dom nekoč in danes. Učenci so 
spoznali, ,kakšno je bilo življenje in delo v pre-
teklosti. Z zanimanjem so poslušali pripoved go-
spe Magdalene in se z navdušenjem lotili vseh 
opravil, ki jim jih je zadala- peka piškotov, mletje 
orehov, mletje kave, ročno pranje perila, likanje, 
šivanje gumbov, čiščenje čevljev, ribanje tal…

Vsi so spretno poprijeli za vsa dela in en, dva, 
tri. Vse je bilo postorjeno.

Prvi teden v oktobru povsod po svetu poteka teden otroka. Torej tudi 
v stari šoli, v Žužemberku. Včeraj nas je obiskal Nodi, danes pa smo imeli 
plesno-telovadno dopoldne. Pod vodstvom vzgojiteljic smo rajali in ple-
sali ob otroških pesmih, peli pesmi ter izvajali različne športne naloge v 
telovadnici.

Sredi dopoldneva nas je obiskala knjižničarka ga. Veronika. Prebrala nam 
je pravljico o princu, ki si je za rojstni dan želel le medvedka.

n ga. Klavdija Longar

Teden otroka

Plesno-telovadni 
dan ob tednu otroka

V sredo, 25. 9. 2013, smo imeli učenci 5. a in 5. b razreda športni dan. Z 
nami sta odšli tudi razredničarki in ga. Helena Glavič. Pot smo pričeli s krat-
ko vožnjo do Pajčne, kamor nas je odpeljal avtobus. Nato smo se odpravili 
na pohod po rimski poti. Najprej smo se povzpeli do cerkvice sv. Martina. O 
njej nam je ga. Helena povedala nekaj zanimivosti. V bližini smo si ogledali 
tudi nekdanji peskokop, ki je že dolgo časa preoblikovan v jezero. Po kratkem 
postanku smo se odpravili do Valične vasi. Ogledali smo si znamenito lipo, 
ki naj bi bila stara okoli 600 let. Izmerili smo tudi njen obseg. Valična vas je 
znana tudi po izkopaninah. Pot nas je nato vodila do cerkvice sv. Marjete. 
Kasneje smo se odpravili do Vrha pri Križu, kjer smo se pri družini Blatnik 
okrepčali z okusnim grozdjem. Videli smo tudi gasilski dom. Nato smo pot 
nadaljevali skozi Vrhovo. Po lepem sprehodu skozi gozd, kjer smo videli ve-
liko gob in mravljišč, smo prišli na Cvibelj. Nato nas je čakala še kratka pot 
do šole. V šolo smo se vrnili prijetno utrujeni in polni lepih vtisov. Komaj 
čakamo na naslednji pohod. Zahvaljujemo se ge. Heleni Glavič.

n Učiteljici Jana Mrvar in Blanka Perpar

Jesenski pohod

Po delavnici smo odšli na sprehod po mestu. 
Ogledali smo si MAKETO MESTA LJUBLJANA, 
TRŽNICO, MESARSKI MOST, ČEVLJARSKI 
MOST, TROMOSTOVJE…

Naše glavno mesto je res lepo.
V sredo smo odšli na obisk k našim prijateljem 

na PŠ Ajdovec. Prijazno so nas povabili, da se z 
njimi sprehodimo po gozdni učni poti Ajdovček 
in se kaj novega naučimo o gozdu ter spoznamo 

drevesne vrste, ki jih v okolici Šmihela ni.
Ajdovčki so res pravi gostitelji. To so potrdi-

li še sladkim presenečenjem- palačinkami, ki so 
jih spekli prav za nas. Namazane so bile s šolsko 
marmelado. In bile so zelo dobre.

Učiteljici, kuharica in učenci na PŠ Ajdovec- 
HVALA ŠE ENKRAT.

n Petra Zadel
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V 1. razred prišlo pet učencev (Julija Arh, Lo-
vro Rozman, Tilen Hočevar, Sara Kuhelj in Nika 
Skube). Vsi so se nasmejanih obrazov priključili 
2. razredu, se drug drugemu predstavili in uredi-
li šolske potrebščine. Za prijetno presenečenje je 
poskrbela čokoladna tortica, ki je bila zelo dobra. 
Za varnost pred šolo pa je poskrbel policist.

Ker so slive letos res bogato obrodile, smo to s 
pridom izkoristili tudi na naši podružnici in smo 
skuhali kar 50 manjših kozarcev slivove marme-
lade. Lahko rečemo, da je res okusna, sploh na 
palačinkah. 

Pogled v prvi razred
Dnevi se tako hitro vrstijo drug za drugim. Komaj so učenci prvič prestopili osnovnošolski 

prag, že so se srečali s policistom, ki jih je učil varnega prečkanja ceste, se odpeljali v Ljubljano, 
kjer so si ogledali glavno mesto ter se v Mestnem muzeju udeležili delavnice Dom nekoč in danes, 
si ogledali igrico Tri kepice prometa in se podali na jesenski pohod do Sadinje vasi… Delo na te-
renu in delo v učilnici. Pa saj šola ni zabava. Šola je garanje, učenje in vzgajanje za življenje. Prav 
je, da se dobro zastavljene smernice v vrtcu razvija takoj naprej še v šoli. Delo v prvem razredu s 
23 otroki je zelo naporno, ampak v tolikšni meri tudi prijetno in raznovrstno. Veselimo se novih 
skupnih dogodivščin.

n Irena Anžlovar, učiteljica v 1. razredu

Dejavnosti na PŠ Ajdovec v prvem mesecu pouka

V torek, 24. 9. 2013, smo imeli na podružnici 
športni dan. Zjutraj smo se peš odpravili do Sre-
dnjega Lipovca, kjer nas je že čakal Božidarjev 
dedi. Gospod Vidmar nam je natančno razlo-
žil postopek, kako kuhajo kopo. Z učenci smo si 
postopek ogledali na fotografijah. Gospod Franc 
nam je opisal, kako je kot otrok moral tudi po dve 
uri hoditi po gozdu in svojemu očetu, ki je v goz-
du kuhal kar po tri kope naenkrat, nositi malico 
in mu pri delu pomagati. Na koncu nas je čakalo 
presenečenje, saj je vsak učenec dobil sok, krof in 
vrečko z ogljem za risanje. Pot nas je po gozdu 
nato vodila do studenca, ki je edini naravni izvir 

vode na Ajdovški planoti, čez Hrib, skozi Srednji 
Lipovec nazaj do šole. Utrujeni, a veseli smo za-
ključili športni dan.

V ponedeljek, 30. 9. 2013, pa smo si pod vod-
stvom domačina, bogoslovca g. Boštjana Gori-
ška, ogledali v cerkvi razstavo o dobrotniku škofu 
Janezu Gnidovcu Frančišku. Gospod Gorišek je 
razstavo pripravil sam ob 140-letnici rojstva ško-
fa. Učencem je na njim primeren način predstavil 
njegovo življenje in delo. Učenci so v dar dobili 
slikanico z naslovom Oče vsem. Ob tej priložno-
sti se gospodu Boštjanu zahvaljujemo za dano 
priložnost, da smo svoje znanje o znanem Suho-
kranjcu še poglobili. 

n Učiteljici PŠ Ajdovec: 
Irena Prodanić in Milena Legan

Pred prireditvijo, ki se je odvijala v cerkvi sv. 
Mihaela, je daroval sveto mašo pater Ivan Hoče-
var. Izseljeništvo in duhovniški stan sta bili dve 
družinski značilnosti Kastelčevih, po domače 
Liščevih, iz vasi Klečet pri Šmihelu. Oče Jožef je 
bil trikrat v Ameriki in vsi trije njegovi sinovi so 
postali duhovniki. Med njimi tudi najstarejši sin 
Jože, ki je bil rojen v Šmihelu pri Žužemberku 
23. decembra 1898. Svetovna vojna ga je zaloti-
la v gimnaziji in je kar kmalu moral v vojno, kjer 
je dosegel čin podporočnika. Dve leti je preživel 
v skalnatih južnih Tirolah med snegom in le-
dom in grmenjem topov, kjer je vzljubil planine. 

Jože Kastelic, pomemben suhokranjski rojak
Kulturno društvo Šmihel pri Žužemberku je v četrtek, 11. julija, ob občinskem prazniku Občine Žužemberk, pripravilo kulturno 
prireditev v spomin na misijonarja, kulturnika in gornika Jožeta Kastelica. 
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Mamina uspavanka, ko smo še čisto majhni 
in nas tiho pomiri,da zaspimo, ali pa najljub-
ša rock balada, ko v najstniških letih prvič do-
živimo nesrečno ljubezen. Improvizacija črn-
skih glasov ali pa zborovsko petje. Dejstvo je, 
da nas glasba vedno spremlja. Nosimo jo v sebi, 
se z njo izražamo v srečnih in melanholičnih 
trenutkih. In slab ritem. Polovin-
ke. Celinke, pa njihovo trajanje. 
Tresoč glas na začetku nastopa.. 
Vse to so težave, s katerimi se sreču-
jemo ob začetkih ukvarjanja z glasbo 
in njenim ustvarjanjem, vendar nam 
uspe, če je želja velika in nam vsak naslednji takt 
predstavlja izziv ter nas na koncu dopolnjuje. 

In uspešno so, s trudom in uživanjem v petju 
člani Mešanega pevskega zbora Šmihel pri Žu-
žemberku premagali začetne težave in se pre-
pustili glasbi.

V samem začetku je zbor vodil Robert Kohek, 
kmalu za tem pa je mesto zborovodje prevzel do-

mačin Aleš Rojc iz Klečeta. Prinesel je svežino in 
s svojo disciplino in doslednostjo že 2 leti obliku-
je glasove svojih pevcev. Popestrijo vse prireditve 
našega društva, pa tudi druga družabna srečanja, 
vsako nedeljo pa šelestijo listi z notami na koru 
v šmihelski cerkvi.

Zbor sestavlja 5 sopranistk, 9 altistk, 
2 tenorja in basist. Vaje pod Aleševim 
mentorstvom so resne, ampak pevci ve-
dno najdejo trenutek ali dva za smeh. 
Zanimivo je, kako več generacij deluje 
skupaj in verjeli ali ne, prav zabavno je. 

Navihani najstniki, ki jih mora Aleš opozarjati, da 
pred vajami izključijo telefone, ali pa naše mame, ki 
komaj čakajo, da se lahko za uro na teden prepusti-
jo čisto drugačnim občutkom v čisto drugačnem 
svetu, imajo v občutenju glasbe veliko skupnega. In 
to je pomembno. Pa kaj, če kakšna vaja ni perfek-
tna in kakšen nastop ne najbolj čudovit. Pesem nas 
bogati in škoda bi bilo, da bi si to odvzeli.

n Nika Vidic

Po končani vojni je vstopil v semenišče in bil l. 
1922 posvečen za duhovnika. Najprej je deloval 
kot kaplan na Jesenicah, nato je bil prestavljen za 
župnika pri Sv. Križu nad Jesenicami. Kar sedem 
let je bil izseljenski duhovnik v Franciji, kasneje 
pa je nadaljeval duhovniški in kulturno poslan-
stvo v Argentini. Njegova življenjska pot se j tra-
gično končala leta 1940 v največjih višinah Juž-
ne Amerike.

Občinstvo je pozdravil prvi mož občine Žu-
žemberk Franc Škufca. Rdeča nit prireditve je 
bila raziskovalna naloga učiteljice Majde Pucelj, 
ki je podrobneje proučila življenjsko pot Jože-
ta Kastelica. V nadaljevanju programa, ki ga je 
pripravilo KD Šmihel, pa so se s pesmijo in re-
citacijo predstavili pevci KD Šmihel, recitator-

ji društva, predvsem pa ponosni sorodniki tega 
velikega moža Tina Turk, Franc Turk in Tonka 
Černilogar. Slavnostna gosta dr. Mihael Glavan, 
publicist, urednik, bivši vodja rokopisnega od-
delka Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK) 
v Ljubljani, in Sebastian Kocmur, generalni taj-
nik izseljeniškega društva Slovenija v svetu, sta 
osvetlila življenje izseljeniškega duhovnika Jožeta 
Kastelica, ljubitelja narave in kulture, popotnika, 
misijonarja in publicista, ki je v daljni Argentini 
postregel svojim rojakom s tiskano besedo, revijo 
Duhovno življenje, sprva kot »Družinski tednik 
za slovenske izseljence«. Glavan je izpostavil Ka-
stelčevo pastoralno in duhovno življenje, delo in 
moč za krepitev slovenske besede ter rodoljub-
no, patriotično čutenje za domovino. Bil je eden 

tistih, ki je dosledno stopal vedno naprej, tako 
dosledno, da ni okleval niti tedaj, ko je naletel na 
nerazumevanje in na oster odpor. Dr. Glavan je 
izrazil veliko veselje ob dejstvu, da je spomin na 
tega velikega suhokranjskega moža živ, da dobiva 
svoje mesto tudi v slovenski kulturni zgodovini. 
Pri udejanjanju same prireditve in obogatitvi ob-
činskega praznika, ki je požela gromak aplavz, so 
člani in članice društva, predvsem pa Majda Pu-
celj, Vera Turk in Maja Papež Iskra pripomogle, 
da bo Jože Kastelic, suhokranjski rojak, ne samo 
zaradi krepitve vere med izseljenci, temveč tudi 
zaradi ohranjanja slovenskega jezika in ljubezni 
do domovine, poznan sedanjim, pa tudi poznej-
šim rodovom.

Foto: S. Mirtič 

ZBORI 

Utrip 
Šmihelskih pevcev

Zarana zjutraj ob petelinjem petju,
ko prijetna sapa je vela nad dolino,

sva z vnukom, malo še zaspanim, zavila v strmino,
da osvojiva hrib navkljub vročemu poletju.

   
Temne sence, veje goste in glasovi gozda
ustrašili so mlad'ga fanta, ko me pogleda

in vpraša, če bova srečala medveda…
Ne, ne bo ga, ne bova njegova gosta!

   
V dolini se je sedmi zvon oglasil,

sosednji hribi so bili že obsijani s soncem,
midva pa na pol poti pred koncem

vzpona in cilja, ki najino žejo bo pogasil.
   

Vnuk je le pozabil na medveda,
opisoval sem mu drevesa ob poti,

žal, rož'cam lepim in umitih v rosi,
zanje nisem našel pravega imena…

   
Dolina se je kopala v sončnih žarkih,

še vsa mokra sva zrla to lepoto,
preoblečeva se hitro, nato pa v nahrbtnik po dobroto

in pijačo – in malicala sva kot v »starih časih«.
   

Daljnogled pomagal je obema,
da videla sva skoraj vse kotičke bližje.

Fant je izbral kočevski hrib, ki višje
dviguje vrh, na katerega se nama naslednja pot obeta.

   
Preden se navzdol spustiva, mi vnuk pokima:

»Veš, ata, res lepa naša je dolina…«

n Janez Vovk

POLETJE NAD 
VASJO
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Dvorski likovni dnevi, ki so se 
drugo leto zapored odvijali v sliko-
vitem okolju domačije Rezelj na reko 
Krko pri Dvoru, so privabili izjemne 
likovne ustvarjalce z mednarodno 
udeležbo. Ob čudoviti naravi, prija-
znih gostiteljih in nekoliko vročem 
vremenu so se likovniki meseca av-
gusta popolnoma prepustili ustvar-
jalnemu preklopu, novim motivnim 
spodbudam, ki so se razcvetele v li-
kovnih delih v različnih smereh. Kot 
je v pozdravnem nagovoru petnaj-
stim likovnim udeležencem, vašča-
nom in gostom ob koncu likovnih 
dni in ob odprtju prodajne razstave 
s priložnostnim kulturnim progra-
mom v petek, 9. avgusta, spregovoril 
Rok Rezelj, so tovrstni likovni dnevi 
prijetno medsebojno druženje, vse-

kakor pa so pomembni tudi za širšo 
predstavitev Dvora, njegovih narav-
nih lepot in kulturnih znamenito-
sti. Le-teh v bližnji okolici Dvora in 
reke Krke res ne manjka. O ustvar-
jalnem delu »likovnih Dvorjanov« 
je spregovorila tudi umetnostna 
zgodovinarka in likovna kritičarka 
Anamarija Stibilj Šajn, ki je številne 
obiskovalce popeljala po razstavi, ob 
tem pa podrobno in na slikovit na-
čin predstavila tudi avtorje in njiho-
va dela. Štiri dni so ob ustvarjalnem 
miru nad reko Krko brez tematskih 
omejitev ustvarjali priznani aka-
demski slikarji Todorče Atanasov, 
Ana Canjko, Rajko Čuber, Barbara 
Demšar, Milena Gregorčič, Lovro 
Inkret, Azad Karim, Silva Karim, Ju-
rij Kracov, Jelka Kuraj, Matjaž Mau-

Zgodilo se je v soboto, 21. septembra. Prelep 
sončen, jesenski dan. Pisana druščina: Štajerci, 
Primorci, Ljubljančani, Srbkinja in seveda Do-
lenjci.

Pot nas je vodila iz Novega mesta preko Dvora 
in Žužemberka do Zagradca, od tam pa po de-
snem bregu Krke v njeno rojstno Draščo vas.

Ob reki pod Draščo vasjo smo obiskali »Dedo-
vo grapo,« kjer smo s pisateljico podoživljali klic 
njenega otroštva, tam sta včasih mlela dva mlina, 
tam so napajali živino, prali perilo…Zdaj je reka raj 
za ribiče in »raftingaše«. Kako spremenjen način 
življenja! Pred kozolcem smo bili še vedno deležni 
suhokrajnskega gostoljubja in prijaznosti.

V vasi smo obiskali njeno rojstno hišo in si pri 
sosedih pred pravim kmečkim podom privoščili di-
šeče kave, dobrega vina, dobrot mladih in prijaznih 
Ivankinih sorodnikov. Pisateljica nam je pripove-
dovala o življenju nekoč in danes in nas celo pre-
senetila s srečelovom svojih knjig iz tega področja. 
Simpatična Katja nam je prebrala črtico Po zeleni 
žili do srca. V Krki se je Ivanka celo »rodila«

Po poti skozi Šmihel smo spoznavali rimsko ce-
sto, Valično vas, fužinarstvo in še marsikaj. Skozi 
Žužemberk, prestolnico Suhe krajine, smo se na-
potili na Cvibelj k največjemu spomeniku padlim 
za svobodo. Nato pa smo se odpeljali na Dvor 
do nekdaj slavne železolivarne. Vodička nam je 
pokazala ostanke Marinčeve zbirke predmetov, 
pred ostankom kupolne peči pa nas je čakal go-
spod Novinc, direktor nanovo ustanovljenega 
zavoda, kjer bo prezentirano delo železolivarne 
in bodo praktično predstavljali ulivanje železo-
ve litine. Prav tu smo naleteli na sina (Henrik), 

Udeleženci kolonije z županom Škufco in člani družine Rezelj

Mednarodna likovna poetika na Dvoru

ser, Andrej Pavlič, Janez Štros, Meta 
Vovk Mauser in Vinko Železnikar. 
Likovniki so po eno delo namenili 
družini Rezelj za njihov trud in or-

ganizacijo, drugo delo pa bo name-
njeno prodaji in tudi razstavi, ki bo 
namenjena širši javnosti.

Foto:Urednik 

Po zeleni žili (Krki) do srca v osrčje Suhe krajine
Že spomladi je gospa Ivanka Mestnik izrazila željo, da bi prijatelji in ljubitelji narave in kulturne dediščine skupaj z avtobusom 
obiskali njeno ožjo domovino, Suho krajino in rodno Draščo vas.

kneza zadnjega Auersperga. Njegovi predniki so 
bili ustanovitelji tega zelo pomembnega objek-
ta. Pisateljica mu je pokazala svoj roman Grenki 
kruh, ki pripoveduje o zgodovini tega izrednega 
podjetja, ki je bilo v devetnajstem stoletju največji 
obrat južno od Alp v okviru Avstro-Ogrske mo-
narhije. Prav te dni je roman v ponatisu. 

Skozi Lašče smo se odpeljali v svet Kočevarjev 
in spoznali tudi njihovo žalostno zgodbo. Usta-

vili smo se na pokopališču v Starem logu, kjer 
smo se poklonili žrtvam vojnega nasilja Roške 
ofenzive, med njimi je tudi obeležje pesniku Mi-
ranu Jarcu.

S Starega trga nas je pot vodila v osrčje Suhe 
krajine. V Hinjah nas je na Krnčevi domačiji ča-
kalo dobro kosilo. Privoščili smo si dovolj časa za 
ogled okolice, cerkve in pokopališča. Ta vzvišen 
kraj nam je ponudil neverjetno lep in širok po-
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gled po Krajini, tja do gorjanskega obzorja in proti 
kočevskim hribom, tako rekoč po celem obmo-
čju dežele rjavega medveda in tisočerih vrtač. Po 
kosilu smo imeli celo kulturni program. Na Ivan-
kino željo sem prebral nekaj pesmi in aforizmov, 
zapeli pa smo tudi Katji za rojstni dan. 

Skozi Prevole, kjer je bil včasih sedež mla-
dinskih delovnih brigad, in Žvirče smo se skozi 

Ambrus vrnili v Zagradec. Ker za cesto parkira-
nih avtomobilov ni bilo, je gobarjenje odpadlo, 
smo pa na košenicah pred Ambrusom zagledali 
»nasad«dežnikaric. Miranu ni ostalo drugega kot 
ustaviti avtobus. Postojnčanka Katja si je rojstni 
dan popestrila z bogatim naročjem  teh odpira-
jočih se lučk. Krasen pogled.

Izlet smo sklenili v Zagradcu, kjer so se od nas 

ločili rojaki Primorci in Ljubljančani. Ostali pa 
smo se odpeljali proti Novemu mestu, vsi pod 
silnimi vtisi s pisateljico Ivanko preživetega pre-
lepega jesenskega dne.

Presenečeni in navdušeni smo bili nad ureje-
nostjo in gostoljubnostjo Suhe krajine, ki ni več 
zaostala dežela.

n Marjan Hren

V mesecu juliju smo lahko na pr-
vem programu Radia Slovenija v od-
daji Nočni obisk prisluhnili pogovo-
ru o konjih. Voditelj Marko Rozman 
je gostil nadvse zanimive goste, in si-
cer suhokranjska trenerja galoperjev 
Urško Kladnik in Primoža Goren-
čiča iz Ajdovške planote ter trenerja 
kasačev Vita Šadla iz Ljutomerja.

Le kdo ne obožuje in spoštuje 
konj. Gre za plemenite živali, ki 
navdušujejo z mnogimi vrlinami, 
njihova srečanja pa so lahko razi-

Članom društva Dolenjski poho-
dniki je v ponedeljek, dne 22. julija 
2013, uspelo osvojiti Elbrus, 5642m 
visoki najvišji vrh Kavkaza, Rusije in 
Evrope. Ob pol štirih zjutraj smo se 
z ratrakom v soju mesečine odpeljali 
iz baznega tabora 4200 metrov na vi-
šino 4700 m, od tam pa odšli peš po 
mrazu -18° Celzija in ob močnem ve-
tru korak za korakom 5 ur do sedla na 
višini 5400m. Tu je bil prvi počitek, 
skodelica čaja iz nahrbtnika in zmr-
znjen kos sadne, energetske kocke. 

Do vrha smo se hudo razdrobljeni 
pehali še nekaj manj kot 2 uri. V ekipi 
osmih članov in dveh ruskih vodni-
kov sva bila tudi Miran iz Boršta pri 
Dvoru in Bogdan iz Stavče vasi.

Pot tehnično ni hudo zahtevna, je 
pa zelo strma in ob močnih sunkih 
vetra nevarna za zdrs nekaj kilome-
trov v dolino. Težavo predstavlja vi-
soka višina, pomanjkanje kisika in 
hude vremenske razmere. Približno 
uro hoje do vrha sta omagala dva 
naša člana odprave, pa tudi mladi 

Suhokranjca na prvem programu Radia Slovenija

Dolenjci na strehi Evrope

skovalne, terapevtske, ustvarjalne 
ali tekmovalne narave. Konjske dir-
ke z dolgoletno tradicijo iz Velike 
Britanije in Francije, kjer se z njimi 
osvajajo visoke denarne nagrade, 
počasi prodirajo tudi v Slovenijo. 
Prav zaradi počasnega razvoja ga-
loperstva in kasaštva v Sloveniji pa 
je potrebno za zadovoljive uspehe, 
po besedah gostov, vložiti v pripra-
vo tekmovalnega konja še toliko več 
truda in strokovnega dela.

n Mitja Mavsar

Suhokranjci s pobudnikom Jožetom Pape-
žem s Cviblja pri Žužemberku so se tudi letos 
že peto leto zapovrstjo peš odpravili na okoli 
105 km dolgo božjo pot na Brezje. Popotniki, 
med katerimi je bil tudi najstarejši, 66 letni 
Franc Pucelj iz Žužemberka, so se na pot od-
pravili v četrtek, 15. avgusta, popoldne. Sku-
pino štirinajstih mož in fantov, ki je na cilj pri-
šla po treh dneh hoje, vmes pa so tudi trikrat 
prenočili, sta na začetku poti pozdravila in jim 
zaželela srečno pot tudi žužemberški župan in 
podžupan Franc Škufca in Jože Šteingel. Du-
hovni vodja in pobudnik tovrstnega, zanimi-
vega romanja Jože Papež je dejal, da so za vse 
popotnike uredili tudi prenočišča in varen pre-
voz domov. Dobro je bilo poskrbljeno tudi za 
osvežitev, okrepčila in dodatno spremstvo za 
popotnike.                                            n Urednik

vodnik iz Rusije. Odprava je v celo-
ti uspela, saj smo se vsi vrnili zdravi 
in nepoškodovani v bazni tabor in 
domov k svojim družinam.

Hvala vsem, ki so nam zaupali in 
omogočili to uspešno alpinistično 
odpravo.

n Miran Jenko

Suhokranjci peš na Brezje

Suhokranjci se ne dajo Foto: Slavko Mirtič
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Med nedavnimi bronastimi nagra-
jenci Gospodarske zbornice Dolenj-
ske in Bele krajine za inovacije v letu 
2012 je bil tudi občan Matjaž Tome iz 
Plešivice, ki je letos zaključil visoko-
šolski študijski program Informatika 
v sodobni družbi in je skupaj z ekipo 
oblikoval celovito rešitev za pomoč 

sladkornim bolnikom na Microsofto-
vem tekmovanju Imagine Cup 2013, 
hkrati pa je konec septembra prejel 
še bronasto Nahtigalovo priznanje, 
s katerimi se spodbuja raziskoval-
no kulturo na območju Dolenjske in 
Bele krajine. Čestitamo!

n Uredništvo

Tony Popish iz mesta Contennial iz Kolorada 
v Ameriki raziskuje izvor družine Papež v Slove-
niji. Linija družinskega debla Papež sega v dalnje 
leto 1750, Tonyev prapraded Janez pa je emigriral 
v Ameriko leta 1899. Tonyijevi predniki izvirajo 
iz Brezovega Dola in Gradenca pri Žužemberku, 
prav zaradi te raziskave pa je te dni Slovenijo obi-
skal že četrtič. Pri tem pa je gotovo dobrodošla po-
moč Maje Papež Iskra iz Šmihela pri Žužemberku 
in njene družine, ki mu pomaga pri prevajanju in 
organiziranju srečanj. Popish v rodoslovnem pro-
jektu v prvi vrsti želi zbrati podatke o njegovih 

prednikih oziroma kraje, kjer živijo. Drugi del pro-
jekta Papež pa je DNA študija, pri kateri s pomočjo 
moških potomcev in njihovih zapisov γ - kromo-
soma DNA ugotavlja povezavo med družinami. Iz 
tega zapisa je možno razumeti rodovnik za sto do 
tisoč let nazaj v preteklost. Pri zanimivem projektu 
Popish, ki je tudi član Slovenskega rodoslovnega 
društva, išče slovenske potomce Langobardov in 
Saksonov, ki so prispeli v Slovenijo v šestem stole-
tju. Ta plemena so prišla na to ozemlje malo pred 
priseljevanjem Slovanov. 

n Urednik

Uspešni občani:

Matjaž Tome

Matjaž Tome, prvi z leve

Išče korenine Papeževih

Tony Popish in Maja Papež Iskra

Bralec je zasledil informacijo o tem, da v Sve-
tovalnem središču Novo mesto lahko poišče 
pomoč, ko je neuspešen pri opravljanju izpitov 
pri izrednem študiju. Zanima ga, za kakšno vr-
sto pomoči gre oziroma ali so to inštrukcije ali 
kaj drugega?

V Svetovalnem središču Novo mesto ne nudi-
mo inštrukcij iz posameznih predmetov, poma-
gamo pa pri ugotavljanju, zakaj je nekdo pri uče-
nju neuspešen. Velikokrat se izkaže, da inštrukcij 
sploh ne potrebujemo, temveč gre za to, da smo 
napačno pristopili k učenju. Svetovalke v sredi-
šču se dogovorimo s tistim, ki potrebuje pomoč, 
da prinese s seboj gradivo, ki ga mora predelati 
oziroma se ga naučiti za izpit. Skupaj pogledamo, 
kako se lotiti posamezne učne vsebine, kako se 
naučiti težje zapomljive stvari, kako narediti do-
bre izpiske, ki bodo v pomoč pri učenju in pona-
vljanju, kako se učimo s pomočjo miselnih vzor-
cev in asociacij, kako načrtujemo čas učenje … 

Ko naredimo vse opisano ter skupaj pripravimo 
načrt učenja, je pot do uspeha na izpitu jasnej-
ša in veliko lažja, vsi uspehi pa bodo še dodatna 
motivacija za nadaljnje učenje. 

Za osebno svetovanje se lahko oglasite v Ra-
zvojno izobraževalnem centru Novo mesto, To-
pliška cesta 2 v Novem mestu (rumena stavba 
pri planetu TUŠ). 

Prisotni smo tudi v Trebnjem, Žužemberku, 
Šentjerneju in Metliki. V okviru mobilne dislo-
kacije se lahko dogovorimo tudi v katerem koli 
drugem kraju v naši regiji. Zaželeno je, da se za 
osebni obisk naročite na telefonski številki 07 393 
4552 ali 031 701 191, lahko pa nam tudi pišete 
na svetovalno.sredisce@ric-nm.si.

Svetovalno središče Novo mesto vam poma-
ga pri:
•	 učenju	ali	odločitvi	za	izobraževanje	(infor-

macije o razpisanih programih, opravljanju iz-
pitov, pridobitev NPK, omejitve vpisa, pomoč 

pri vpisu, pogovor o vzrokih za pomanjkanje 
časa za učenje, pripravi na izpit in uporabi 
učinkovitih tehnik učenja)

•	 iskanju	zaposlitve	(pisanje vlog, življenjepisa, 
pripravi na razgovor, pomoč pri pregledu pro-
stih delovnih mest …)

•	 izpolnjevanju	različnih	obrazcev.
Z vami bosta svetovalki: Ana Granda Jakše in 

Tina Strnad.
Pomoč središča je brezplačna, saj Svetoval-

no središče Novo mesto deluje v okviru projekta 
Center vseživljenjskega učenja Dolenjska, ki ga 
sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport in 
Evropski socialni sklad.

Brezplačna pomoč pri učenju in iskanju 
zaposlitve tudi v vašem kraju
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PIRC ANGELA
Po domače Trlepova, Klečet

Dne 4. 9. 2013 je svoj visoki jubilej – 80 let praznovala ga. Pirc Ange-
la iz Klečeta.

Rojena je bila v hiši, v kateri še danes živi (samo sedaj je obnovljena oz. 
nova) s svojo družino.

V družini so bili 4 otroci, brat je umrl v vojnem času, sestri pa sta se 
odselili, tako da je ostala sama doma na kmetiji in pomagala staršem pri 
delu. Pred tem je bila nekaj časa zaposlena v Kranju, nato v Iskri Žužem-
berk do leta 1969. V vasi se je spoprijateljila z bližnjim sosedom Pirc Mi-
hom in se z njim leta l966 tudi poročila. V zakonu je rodila 2 sinova(Miha 
in Alojz). Zaradi dela na kmetiji in varstva otrok je ostala doma in skr-
bela za delo in otroke. Mož pa je bil vseskozi zaposlen in s tem omogočili 
družini boljše življenje.

Sedaj živita skupaj s sinovoma in kolikor ji še zdravje dopušča, dela na 
kmetiji in gospodinji. Skupaj z možem pa se rada udeležita tudi kakšne-
ga izleta z upokojenci.

Ob tem visokem življenjskem jubilejem smo ji iskreno čestitali in želeli 
še veliko zdravja v krogu družine.

n Tajnica DU: Cajnko Tinca

Jubilanti - 80 let
PAPEŽ ROZALIJA
Po domače Bebrova Zalka, Cvibelj 

Dne 24. 8. 2013 je ga. Zalka Papež iz Cviblja praznovala svoj visoki ži-
vljenjski jubilej – 80 let. Ob tem visokem jubileju smo jo skupaj s pred-
stavniki KO RK obiskali na njenem domu.

Ga. Zalka, kakor ji vsi znanci rečemo, je bila rojena v kmečki družini 
(po domače pri Bobnarjevih) na Cviblju s 6 otroki.

Vsa mlada leta je delala na domači kmetiji, saj možnosti za kakšno 
drugo delo ni bilo. Zato je dobro poznala svojega soseda Jožeta Papeža, 
se z njim leta 1959 poročila in preselila na njegovo domačijo. V zakonu 
je rodila 7 hčera(Marinka, Cvetka, Irena, Milka, Anica, Zalka in Marti-
na) in sina Jožeta.

V tako številni družini ji dela nikoli ni zmanjkalo tako doma kakor 
tudi na kmetiji, kjer so ji skupaj z možem pomagali tudi otroci. Počasi 
so otroci odrasli, odšli v šole, si ustvarili svoje družine in se odselili. Mož 
ji je umrl leta 1999, tako da sedaj živi sama. Doma je ostal sin Jože, ki si 
je tudi ustvaril svojo družino. Ob domači hiši si je postavil novo hišo in 
tudi skrbi za mamo. Kolikor ji še zdravje dopušča, rada pomaga sinu pri 
lažjih opravilih. Zelo rada se pridruži tudi upokojencem na kakšnem iz-
letu in nas s svojo dobro voljo razveseljuje. Je tudi aktivna članica dru-
štva kmečkih žena, znana po tem, da peče zelo dober kruh, za kar je že 
prejela tudi priznanja.

Pri tako veliki družini ima 20 vnukov, katerih obiskov se zelo razveseli, 
saj ji s tem polepšajo dan.

Na koncu nam je povedala še krater izrek: Cvibljar za Cvibljara, Bobnar 
zabobna, Zajc poškoč, Martinek pa vrh poč.

Zaželeli smo ji še veliko zdravja, dobre volje in da se nam še kdaj pri-
druži na izletu ali srečanju.

n Tajnica DU: Cajnko Tinca
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 BELJENJE, KITANJE NOTRANJIH PROSTOROV
 BARVANJE OKEN, VRAT, NAPUŠČA
 BARVANJE VSEH VRST FASAD
 SUHOMONTAŽNE STORITVE KNAUF 

(mansarde,spuščeni stropi,napušči)
 IZDELAVA FASAD (stiropor,kamena volna)
 IZKOPI IN UREDITEV DVORIŠČ Z MINI BAGROM

 GSM: 041/592-841
 TEL/FAX: 07/3065-697
 E-MAIL: darko.vidic1@siol.net

 OBVESTILA 

Prodam 1,5 sobno stanovanje, velikosti 41,6 m2, v centru Ivančne 
Gorice, v bloku z dvigalom. Zgrajeno 2005. Odlično ohranjeno, J 
lega, nizki stroški ogrevanja, urejena ZK. Vredno ogleda. 
Cena po dogovoru.  Kontaktni telefon 041 954 483.

POMOC NA CESTICECA CANC NCOCOOMOMOPOPOMOC NA CESS

MISELGERM S.P.ˇ
0 3 1 /  6 1 0 - 7 1 7

CENIK OGLAŠEVANJA 
V SUHOKRANSKIH POTEH

V Suhokranjskih poteh lahko oglašujejo posamezniki, ustanove in 
podjetja razna reklamna sporočila, zahvale in druge informacije. Ogla-
ševanje je možno le na notranjih straneh v črno-beli tehniki.

Cene oglaševanja:

NA DRUGI ALI PREDZADNJI STRANI 1/1 
okvirna mera
(19 x 25) cm

360,00 EUR

1/2 (19 x 12,5) cm 180,00 EUR
1/4 (9,2 x 12,5) cm 90,00 EUR
1/8 (4,5 x 6) cm 45,00 EUR

NA NOTRANJIH STRANEH 1/1 (19 x 25) cm 240,00 EUR
1/2 (19 x 12,5) cm 120,00 EUR
1/4 (9,2 x 12,5) cm 60,00 EUR
1/6 (6 x 8,5) cm 40,00 EUR
1/8 (4,5 x 6) cm 30,00 EUR
1/9 (4,5 x 5) cm 26,70 EUR

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

n Uredništvo

Primerno praznično darilo
Suhokranjski zbornik 2010 
»Žužemberški grad« in tudi starejše 
letnike lahko dobite po ugodni ceni 
19 eur. Zbornik je na voljo v tajništvu 
Občine Žužemberk, Grajski trg 33, 
8360 Žužemberk. 
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ZAHVALA
V 79. letu starosti je umrl 

mož, oče, dedek in pradedek

VINKO VESELIČ
Iz Mačkovca pri Dvoru

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani in Vin-
ka pospremili na zadnji poti. Posebno se zahvaljujemo sosedom, 
vaščanom, gospodu župniku, vsem govornikom, pogrebni službi, 
pevcem, vsem sorodnikom in prijateljem ter osebju kirurškega od-
delka bolnišnice Novo mesto. Hvala vsem za spodbudne besede, 
hvala za vaše dobre misli, za molitve in za darove.

Žena Nada, otroci Boris, Marina in Peter z družinami, sestre 
Micka, Slavica, Anka in Nada ter brata Lojze in Jože z druži-

nami, svakinja Stanka iz Toronta in ostalo sorodstvo.

 IN MEMORIAM  OBVESTILA 

OSNOVNO PRANJE,
VOSKANJE,
PRANJE PODVOZJA

www.fs-prevozi.si

PRANJE OSEBNIH 
AVTOMOBILOV, 

TOVORNIH VOZIL 
IN AVTOBUSOV
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Odkrivamo stare fotografije

Marsikaj zanimivega se skriva po zaprašenih 
podstrešjih,pa tudi v lepo zloženih predalih v va-
ših stanovanjih. Če želite stare fotografije, dokumente, 
in druge pričevalce preteklosti deliti z našimi bralci, nam jih 
pošljite, z veseljem jih bomo objavili. Obvezno je potrebno 
pripisati naslov, da jih pošiljatelju po pošti tudi vrnemo. V 
prejšnji številki smo objavili fotografijo s kuharskega te-
čaja v Žužemberku, žal nismo prejeli nobenega odgovo-
ra. Tokrat objavljamo stari fotografiji nekdanje trgovine v 
Žužemberku in pomembnega moža, ki je s svojim delom 
vidno zaznamoval Suho krajino. V fotografijah lahko za-
slutimo življenjske zgodbe, usode posameznikov, ki so že 
davno odšli in so zaznamovali naš kraj. Če jih prepoznate, 
mogoče tudi, kje sta nastali fotografiji, sporočite v uredni-
štvo, čaka vas prijetna nagrada.

Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk s 
pripisom »Odkrivamo stare fotografije«

Čaka vas prijetna nagrada

Zanimivo jamo Kanteč studenc pod Lazino je prepoznalo kar 
nekaj bralcev. Žreb je naklonil srečo: Mateji Novak, Gradenc 
12, 8360 Žužemberk; Urši Skube, Gornji Ajdovec 1, 8361 Dvor 
in Andreji Jaklič, Lazina 3a,8362 Hinje. 

Tokratna fotografija je starejšega datuma. Če prepoznate kraj 
in lokacijo, kjer je nastala fotografija, pošljite odgovor do 23. 
novembra 2013 na naslov:

Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, s pripisom 
»Poznate vaš kraj ?«. Čaka vas zanimiva nagrada. 

n Uredništvo

Poznate  vaš kraj?
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Suhokranjske poti, javno glasilo izdaja Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, e-mail: suhokranjske.poti@zuzemberk.si. TRR: 01393-0100015568. Medij Suhokranjske poti vpisan v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS pod številko 14 
(odločba 006-120/01). Odgovorni urednik: Slavko Mirtič. Uredniški odbor: Vlado Kostevc, Tinka Fric, Mateja Filipič in Mojca Obrstar. Zunanji sodelavci: Irena Blatnik, Damjan Novak, Mateja Iskra, Petra Kastelic in Polona Seničar, sodelavka iz KGZS Straža. 
Lektorica: mag. Jelka Mrvar. Oblikovanje, grafična priprava in filmi: Grafika Pavlič Jože, s. p. Tisk: Kastelic Zvone, s. p. Novo mesto. Naklada: 1800 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.

 NAGRADNI KOTIČEK 

GOSTILNAZUPANČIČ, Gostgrad d.o.o.
Grajski trg 4, Žužemberk, e-mail: gostgrad@volja.net

( 07/ 3087290

SPONZOR
KRIŽANKE

Nagradna križanka
V tem času smo pre-
jeli kar petinštiride-
set rešitev. Pri žrebu 
smo zaradi napake 
v križanki upošteva-
li vse.

Nagrajenci 50. števil-
ke: Anton Kocjančič, 
Boletova 45, 1000 
Ljubljana; Marinka 
Potočar, Kamnogo-
riška 68, 1000 Lju-
bljana; Emil Špehar, 
Podhosta 40, 8350 
Dolenjske Toplice; 
Zajec Cvetka Flori-
jana, Prapreče 20a, 
8360 Žužemberk in 
Robert Bele, Birčna 
vas 20, 8000 Novo 
mesto. 

Nagrajencem iskre-
no čestitamo, na-
grade prejmejo po 
pošti. 

Rešitev križanke iz 
51. številke pošlji-
te do 23. novembra 
2013 na naslov: Su-
hokranjske poti, 
Grajski trg 33, 8360 
Žužemberk s pripi-
som Nagradna kri-
žanka. 

n Uredništvo




