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 IZ NAŠE OBČINE 

BESEDA ŽUPANA

Pripravljalec pomembnega dokumenta, pripravljal se je kar šest let, je 
podjetje Struktura iz Mirne Peči. OPN ter celotni postopek nastajanja so 
obširneje predstavili Vida Šuštarčič iz občinske uprave, direktor Jože Slak 
in Jože Derganc iz podjetja Struktura. Pomemben občinski akt načrtuje 
urejanje prostora, nova stavbna zemljišča ter številne možnosti za razvoj 
v občini. Občina in pripravljalci tega zahtevnega dokumenta so imeli kar 
precej težav s pridobivanjem potrebnih soglasij, predvsem z usklajevanjem 
s kmetijskim ministrstvom. OPN prinaša tudi povečanje stavbnih zemljišč 
iz sedanjih 412 ha na 533 ha, kar pomeni 3,2 % več novih površin. Tako bo 
28 ha namenjenih gospodarstvu, 73 ha širitvi naselij in 22 ha centralnim 
dejavnostim. Direktor Jože Slak se je med drugim zahvalil tudi občinski 
upravi občine Žužemberk, ki je opravila veliko delo. Podjetje Struktura bo 
od 15. avgusta do 30. septembra v Žužemberku odprlo tudi svetovalno pi-
sarno, ki bo na voljo vsem občanom. Pri pripravi dokumenta je bilo obrav-
navanih preko 2400 pobud za namensko rabo prostora, od katerih so jih 
v nadaljnjih postopkih vključili več kot 80 odstotkov. Veliko zadovoljstva 
ob sprejetju tega akta je izrazil tudi žužemberški župan, saj bo dal občini 
nove možnosti razvoja, se ob tem zahvalil vsem, ki so tvorno sodelovali v 
vseh fazah in dodal, da se bodo aktivnosti  na področju OPPN-ja nada-
ljevale. Župan Škufca je izpostavil številne ovadbe posameznikov, tudi s 
strani članov občinskega sveta. »Lahko bi dosegli še več, če ne bi imeli pe-
ščice posameznikov, ki z dajanjem številnih ovadb zavirajo razvoj kraja in 
povzročajo tako dodatne stroške kot tudi časovni zamik projektov, ki jih v 
občini ni malo, »je dejal Škufca. Člani občinskega sveta pa so obravnavali 
letno poročilo novomeške Komunale, potrdili tudi odlok o določitvi izbir-
ne gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na bio maso 
na Prevolah, dali soglasje k podaljšanju dodatnega polovičnega oddelka 

Župan Franc Škufca je v prvem krogu dobil 54,08 
odstotkov glasov in prepričljivo zmagal pred Jožetom 
Jenkole s 20,43 % glasov, Darkom Puceljem s 17,81 % 
in Antonom Koncilj, ki je prejel 7,68 % glasov. Volitev 
se je udeležilo 60,94 volilnih upravičencev.

Sestava novega občinskega sveta s 15 sedeži: SDS 
dobi štiri svetnike, Razvojna lista Suhe krajine tri sve-
tnike, Lista za razvoj Suhe krajine dva svetnika, ter po 
enega SMS, NSi, SLS, Lista Jože Šteingel, Zupančič Jože 
in Šmihelska lista.

Med petnajsterico občinskih svetnikov  je v primerja-
vi s prejšnjo sestavo slaba polovica novih imen. Kdo bo 
torej zasedel svetniške klopi v novem mandatu? V no-
vem občinskem svetu bodo sedeli: SDS - Jože Jenkole, 

Mateja Filipič, Mitja Mavsar, Ksenja Nahtigal Bambič; 
Razvojna lista Suhe krajine - Marko Zajec, Franc Škufca 
(ki pa bo svetniški mandat zaradi zaradi nezdružljivosti 
županske in svetniške funkcije prepustil naslednji po listi 
Idi Kastelic), Marija Ban; Lista za razvoj Suhe krajine - 
Marija Breceljnik, Dušan Papež; SMS - Darko Pucelj; 
NSi - Jože Papež; SLS - Anton Koncilja; Lista Jože Šte-
ingel - Jože Šteingel; Jože Zupančič - Jože Zupančič in 
Šmihelska lista - Jože Pečjak. 

V Hinjah so izvolili tudi nove člane krajevne sku-
pnosti Hinje. Novi člani so postali: Dušan Papež, Šte-
fka Fabjan, Anton Novak, Aleksander Fabjan, Tomaž 
Papež, Uroš Fabjan, Jožica Grden, Barbara Mavrin, 
Lovro Gregorš in Urban Boben.

Darilo občanom za občinski praznik
Občinski svet Občine Žužemberk je 8. julija na svoji zadnji redni 29. seji med drugim sprejel tudi Občinski prostorski načrt.

VVD Brulec, potrdili sistematizacijo delovnih mest v vrtcu pri OŠ Prevole 
in OŠ Žužemberk in potrdili prenos koncesije iz Zasebne zobne ordinacije 
Povše Zlatko, dr. med., na Zobozdravstvo Povše d.o.o. Na seji so potrdili 
tudi občinske nagrajence občine Žužemberk za leto 2013. Med prejemnike 
visokih občinskih priznanj se bodo med drugim zapisali Vlado Kostevc z 
zlatim grbom, srebrni grb bo prejela skupina Easa Slovenija in bronastega 
mag. Jelka Mrvar. Župan Franc Škufca se je na koncu zahvalil vsem svetni-
kom, ki so v tem mandatu delovali v korist občine, podpirali razvoj in vse 
dobro v korist občanov.

Foto: Urednik 

Občini Žužemberk je že leta 2013 uspeli rekonstruirati 
in asfaltirati 1.540 m od skupno 2.113 m makadamskega 
dela te ceste. Dela je izvajalo podjetje CGP Novo mesto. 
Na osnovi javnega razpisa je bilo za izvajalca del zadnje-
ga odseka te ceste v dolžini slabih 600 m izbrano podjetje 
NG Nizke gradnje d.o.o. iz Novega mesta. Trak nove as-
faltirane ceste je ob pomoči župana Franca Škufce, pod-
župana Jožeta Šteingla, predsednika uprave CGP Novo 
mesto Martina Gosence in direktorja NG Nizke gradnje 
Darka Vidmarja prerezal domačin Jože Hočevar. Po bese-
dah župana Škufce so bili pri načrtovanju rekonstrukcije 
zelo pomembni lastniški prenosi, kar pomeni, da so celo-
tno izgradnjo brez zadržkov podprli tudi Sklad kmetijskih 
zemljišč, dva lastnika tangiranih gozdov in žužemberški 
svetniki. Ob dogodku sta zbrane pozdravili tudi doma-
činka Marija Rozman in Milena Legan, ki se je Občini 
Žužemberk obenem zahvalila za prekritje podružnične 
šole Ajdovec. Za prisrčen program so poskrbeli pevci dru-
štva vinogradnikov Suha krajina, mladi harmonikašici in 
učenci ajdovške podružnične šole pod vodstvom Milene 
Legan in Katje Avsenik. Novo pridobitev pa je z blagoslo-
vom potrdil ajdovški župnik Janez Zaletel.

Foto: Urednik

Odprta cesta Brezova Reber-Prečna
19. septembra je predana svojemu namenu še eno pomembna investicija v občini, cesta Brezova Reber-Prečna, v dolžini 
dobrih dveh kilometrov. Večletna želja prebivalcev Ajdovške planote v občini Žužemberk, ki bodo na račun bližnjice z Novim 
mestom letno prihranili na stotine kilometrov, se je tako uresničila. 

V naše kraje je prišla jesen, obdobje, ko žanjemo sadove svojega celole-
tnega dela. Kljub temu, da gospodarska kriza še traja, smo lahko odkrito 
ponosni na svoje dosežke, saj smo uspeli v preteklem obdobju realizirati 
veliko projektov, nekateri pa so še v izvajanju. Poleg omenjenih nalog je v 
pripravi dokumentacija za kar nekaj novih projektov, ki se bodo začeli v 
kratkem izvajati.

Naj  omenim samo nekaj pomembnejših projektov, ki smo jih uspešno 
zaključili v letošnjem letu: Tlačni vod Dvor-Žužemberk, cesta Brezova Re-
ber-Prečna, Tomažev most, prekritje strehe na PŠ Ajdovec, OPN, izdela-
va nove kurilnice v OŠ Prevole na lesno biomaso, javna razsvetljava v Žu-
žemberku, idejni projekt za mrliške vežice: Veliko Lipje in Šmihel, optika, 
WI-FI-brezžično omrežje. 

Z veseljem lahko povem, da se je začel tudi verjetno najpomembnejši 
projekt v zgodovini Občine Žužemberk, to je projekt »Suhokranjski vodovod«, na katerem so dela že stekla. 
Za začetek izgradnje »Suhokranjskega vodovoda« smo se odločili  kljub temu, da država še ni izdala odločbe 
za sofinanciranje, saj želimo, da bi tisti občani naše občine, ki še nimajo vode, do nje prišli v najkrajšem času. 
S tem se bo kvaliteta življenja občutno dvignila.

V prihodnosti pa so predvideni naslednji projekti, ki jih bomo poskušali realizirati v naslednjem obdobju: 
dokončanje kanalizacij v Žužemberku in na Dvoru, širitev industrijskih con v Žužemberku, na Jami, v Hinjah, 
na Ajdovcu in stanovanjske cone Klek, obnova Dularjevega mostu na Dvoru, postavitev javne razsvetljave v 
vaških središčih, energetska sanacija šol in drugih javnih objektov, mrliške vežice: Šmihel, Veliko Lipje, Vrho-
vo, ureditev statusa dvorane na Dvoru, priprava projekta za severno obvoznico, izdelava OPPN-jev za center 
Žužemberka in za desni in levi breg v Žužemberku in na Dvoru.

Glede na to, da časi niso rožnati, saj gospodarske 
kriza še vedno traja, in da država namenja čedalje 
manj denarja lokalnim skupnostim, sem vseeno opti-
mističen. Menim, da bomo s skupnimi močmi uspeli 
izpeljati zastavljene projekte, tako kot nam je to uspelo 
do sedaj. Z mojo ekipo, ki ji popolnoma zaupam, smo 
do sedaj vedno našli pot, da smo zaključili zastavljene 
projekte, kljub temu, da smo bili pri vsakem projektu 
priča prijavam, ovadbam in številnim postopkom, ki so 
jih spremljale. Vse skupaj pa smo na koncu plačali vsi 
občani. Do sedaj ti nezadovoljneži niso uspeli dokazati 
še niti ene napake župana in njegove ekipe, zapravili pa 
so veliko denarja, s katerim bi lahko popravili marsi-
katero cesto ali pa izpeljali kašen drug projekt. 

Rezultati dela so vidni na vsakem koraku naše pre-
lepe občine, še veliko pa jih bo vidnih v prihodnosti. 
Ob tej priložnosti bi se rad iskreno zahvalil vsem ob-
čankam in občanom, ki so na lokalnih volitvah volili 
zame in s tem omogočili, da se bodo zastavljeni cilji 
izpeljali do konca.

Vaš župan

n Franc Škufca

Spoštovane občanke in 
občani občine Žužemberk,

dovolite mi, da se Vam iz srca zahvalim za Vašo 
podporo na  Lokalnih volitvah 2014. Čeprav sem pri-
čakoval vašo podporo, pa sem bil vseeno presenečen 
nad tolikšno stopnjo zaupanja, ki ste mi ga izkazali. 
Seveda je tolikšno zaupanje in izvolitev za ponovni 
mandat tudi zasluga vseh mojih sodelavcev  in občin-
ske uprave, zato tudi njim še enkrat hvala. Izvolili ste 
tudi svetnike, za katere sem trdno prepričan, da bodo 
skupaj z menoj, in občinsko upravo delovali v dobro 
vseh nas. Novoizvoljenim svetnikom želim, da bi jih 
vedno spremljala misel, da so bili izbrani izmed vseh 
nas, zato, da nas čim bolje zastopajo in uresničujejo   
program. Obljubljam  pošteno in trdo  delo za dobrobit 
vseh občank in občanov občine Žužemberk.

n Župan Franc Škufca

Županu Škufci nov, peti mandat 
V novem občinskem svetu sedem novih svetnikov
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Največji projekt za oskrbo prebivalstva s pitno 
vodo Suhe krajine, v katerega je vključenih 5 ob-
čin Dolenjske Toplice, Dobrepolje, Kočevje, Mir-
na Peč in Žužemberk, ki je tudi vodilna občina 
projekta, je že nekaj časa pripravljen za izvajanje 
gradnje, nadzora in obveščanja javnosti. Nedavno 
je sklep Vlade Republike Slovenije razveselil župa-
ne občin, saj je Vlada sklenila, da se lahko začnejo 
izvajati dela na 11 kohezijskih projektih iz lastnih 
občinskih virov. O tako imenovanem Suhokranj-
skem vodovodu, v katerega je vključenih 11.231 
prebivalcev, od tega jih bo 834 prebivalcev priklju-
čenih na novo, večinoma v Občini Žužemberk, je 
bilo že veliko napisanega, vsekakor pa je vredno, 
da o tem povemo še enkrat. Zgrajenih bo 152.085 
m cevovodov, od tega bo novogradnja v dolžini 
85.675 m, hidravlična izboljšava s povečavo pro-
filov bo v dolžini 66.410 m, zgrajenih bo 7 novih 
vodohranov, nadgrajenih bo 9 obstoječih vodo-
hranov in 2 obstoječi črpališči, zgrajenih bo 5 čr-
pališč, 16 razbremenilnih jaškov in 18 redukcijskih 
jaškov, zgrajenih bo tudi 11 merilnih jaškov.

Projekt prinaša tudi druge koristi in učinke na 
družbeno-ekonomskem in socialnem področju: 
•	 omogoča	priključevanje	novih	uporabnikov	na	

javno vodovodno omrežje zaradi povezovanja 
manjših sistemov na skupne vodne vire, 

•	 izboljšuje	kvaliteto	življenja	zaradi	zagotavlja-
nja zadostnih količin neoporečne vode, 

•	 izboljšuje	gospodarsko	 infrastrukturo	 in	po-
spešuje nadaljnji gospodarski razvoj, vključno 
z razvojem bivalnega okolja, 

•	 pospešuje	usklajevanje	razvoja	prispevnega	ob-
močja in regij z ostalimi regijami v Sloveniji, 

•	 omogoča	razvoj	turističnih	in	rekreacijskih	ak-
tivnosti,

•	 omogoča	tudi	boljše	zdravstveno	stanje	prebi-
valstva.
Vse to pa naj bi zagotavljalo, da se bo prene-

halo izseljevanje mladih, ki bodo z dokončanjem 
projekta dobili izboljšanje življenjskih pogojev na 
območju vseh petih občin. Občina Žužemberk je 
uspešno vodila projekt, skupaj s partnerskimi ob-
činami in zunanjimi svetovalnimi podjetji. Prido-
bljena so bila vsa gradbena dovoljenja in izpeljani 
postopki javnih razpisov. Kljub reviziji na razpi-
sno dokumentacijo je občina uspešno izvedla in 
zaključila javni razpis za obveščanje javnosti, za 
storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC 
in nadzornika ter izvajalca gradnje.

Kot najugodnejši so bili izbrani naslednji iz-
vajalci:
•	 za	obveščanje	 javnosti	 je	bilo	 izbrano	podje-

tje FRONTAL d.o.o. iz Murske Sobote, s ceno 
27.870,12 EUR brez DDV,

•	 za	storitve	inženirja	po	pogodbenih	določilih	
FIDIC in nadzornika je bilo izbrano podjetje 
ŠTRAF d.o.o iz Hajdine v skupnem nastopu s 
PROJEKTA INŽENIRING PTUJ d.o.o., s ceno 
198.352,00 EUR,

•	 za	izvedbo	gradenj	pa	je	bilo	izbrano	podjetje	
IMP PROMONT d.o.o. iz Ljubljane v skupnem 
nastopu s podjetji KOMUNALNE GRADNJE 
d.o.o., GPI TEHNIKA d.o.o. in KOLEKTOR 
KOLING d.o.o., s ceno 31.076.002,80 EUR.
Skupna vrednost projekta je 31.302.224,92 

EUR, od tega je delež kohezijskih sredstev EU v 
višini 20.841.484,72 EUR, delež državnega pro-
računa v višini 3.677.908,54 EUR, ostala sredstva 
pa so lastna sredstva občin v višini 6.782.834,66 
EUR. Projekt Oskrba prebivalstva s pitno vodo 
Suhe krajine je vključen v 11 kohezijskih projek-
tov 34 občin, ki so povsem pripravljeni (so rea-
dy too go). Glede na to, da se finančna perspek-
tiva leta 2015 zaključuje, so župani vseh 34 občin 

vložili mnogo truda, da so Vladi RS predstavili 
nastalo situacijo, saj so za vse svoje projekte pri-
dobili vsa ustrezna dovoljenja in izbrali izvajalce, 
nimajo pa še ustreznih odločb. Vladi RS so pre-
dlagali, naj projekte razdeli na dve fazi. Župani 
sodelujočih občin v Suhokranjskem vodovodu 
so Vladi RS posredovali še predlog, da naj Vlada 
RS za vsak projekt zagotovi 3 milijone EUR, saj bi 
tako lahko počrpali 34 mio EUR sredstev iz Kohe-
zijskega sklada za OP ROPI. Tudi za drugo fazo, 
ki naj bi se izvajala v finančni perspektivi 2014-
2020, morajo ostati pogoji sofinanciranja enaki, 
kot je to v Vlogi, ki jo je potrdil tudi MKO. Od 
Vlade RS pričakujejo čimprejšnjo izdajo odločb, 
saj na ramena občinskih proračunov ne morejo 
sprejeti tako velikih denarnih obveznosti. Vlada 
RS je 10. 6. 2014 delno uslišala zahteve občin in 
sprejela Sklep, s katerim upravičencem predlaga, 
da naj začnejo z izvajanjem projektov in jih finan-

cirajo iz lastnih virov, z namenom ohranitve iz-
vedenih javnih naročil, izdanih bančnih garancij 
in veljavnih gradbenih dovoljenj. Glede na to so 
občine partnerice projekta Oskrba s pitno vodo 
Suhe krajine sklenile, da gredo v 1. fazo izgradnje 
projekta, s tem da se v posameznih občinah izve-
dejo le tisti deli, ki so zaključene funkcionalne ce-
lote in do vrednosti lastnih sredstev v proračunih 
občin. Tako je bila 1.8.2014 za 1. fazo podpisana 
pogodba o gradnji v vrednosti 1.544.022,31 EUR 
(brez DDV) z izbranim vodilnim ponudnikom 
IPM PROMONT-om d.o.o., za izgradnjo:
•	 črpališča	na	vrtini	Vinkov	Vrh	in	odsek	cevo-

voda vrtina Vinkov Vrh – obstoječi vodohran 
Mačkovec v občini Žužemberk, v vrednosti 
683.952,09 EUR,

•	 sekundarnega	vodovoda	na	odseku	Veliki	Ri-
gelj – Bušinec v občini Dolenjske Toplice, v 
vrednosti 405.829,06 EUR,

•	 črpališča	na	vrtini	PG-1	s	tlačnim	vodom	v	ob-
čini Mirna Peč, v vrednosti 285.141,06 EUR,

•	 hidravlične	izboljšave	vodovoda	Kompolje	in	
ureditev obstoječega vodohrana Videm v ob-
čini Dobrepolje, v višini 169.100,10 EUR.
Vse vrednosti so brez DDV. Ker so občine par-

tnerice odločene, da Suha krajina nujno potrebuje 
zanesljivo oskrbo svojega prebivalstva z neopo-
rečno pitno vodo ter da je omenjeni projekt re-
sen projekt, ki ima vsa dovoljenja, so začele z iz-
gradnjo. Občine Dolenjske Toplice, Dobrepolje, 
Kočevje, Mirna Peč in Žužemberk pričakujejo, 
da bo projekt prejel odločbo in se tudi dokončal. 
Suhokranjski vodovod bo v bližnji prihodnosti 
verjetno le dobil tudi svoj zaključek, prebivalci 
Suhe krajine pa bomo z nestrpnostjo pričakali 
prve kapljice 'suhokranjske' vode.

n Vlado Kostevc

1. avgusta so župani Občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Dobrepolje, Žužemberk in Kočevje podpisali pogodbo o izvedbi 
gradbenih del za Suhokranjski vodovod, kljub temu, da država še ni dodelila kohezijskih sredstev. Župani so podpisali pogodbe 
v višini 1, 9 milijona evrov z glavnim izvajalcem družbo IMP Promont iz Ljubljane, ki bo gradil še tremi partnerji: Komunalne 
gradnje Grosuplje, GPI Tehnika in Kolektor Koling. 

Podpisali pogodbo za izgradnjo 
Suhokranjskega vodovoda 

Foto: Urednik

»Projekt Oskrba prebivalstva s pitno 
vodo Suhe krajine se res začenja«

Občini Žužemberk je že leta 2013 uspela rekon-
struirati in asfaltirati 1.540 m od skupno 2.113 m 
makadamskega dela te ceste, dela pa je izvajalo 
podjetje CGP Novo mesto. Na osnovi javnega 
razpisa je bilo za izvajalca del zadnjega odseka 
te ceste v žužemberški občini izbrano podjetje 
NG Nizke gradnje d.o.o. iz Novega mesta. Di-
rektor podjetja Darko Vidmar in župan Franc 
Škufca sta podpisala gradbeno pogodbo v vre-
dnosti 69.588,48 evrov, oziroma 84.900 evrov, 
skupaj z DDV. 

Občina Žužemberk je izvedbo zelo pomembne 
investicije na Ajdovški planoti, ki bo omogočila 
dobro komunikacijo z Novim mestom, razdelila 
v dve fazi in zadnjo vključila v proračunsko leto 
2014. V sklopu investicije asfaltiranega cestišča 
širine, 5 oz. 6 metrov bodo tudi mulde, potreb-
ni prepusti, utrjene bankine in rampni prostori 
za nakladanje lesa izven ceste. V času gradnje bo 
popolna zapora, da bodo dela opravljena v naj-
krajšem času. 

Na podpisu pogodbe sta bila prisotna tudi 
podžupan občine Žužemberk Jože Šteingel, di-
rektor občinske uprave Jaques Gros in koordi-
nator Martin Grčar. Prebivalci Ajdovca, Brezove 
Rebri in ostalih vasi na Ajdovški planoti upajo, 
da bosta kmalu asfaltirana tudi odseka na podro-
čju občine Mirna Peč (2824 m) in Občine Novo 
mesto (34 m).

Foto: Urednik

Podpis 
pogodb
Konec julija je župan občine Žužemberk 
Franc Škufca podpisal kar dve novi 
pogodbi za izgradnjo dveh pomembnih 
investicij v občini, med drugim tudi 
asfaltiranje makadamskega dela ceste 
Brezova Reber-Prečna v dolžini 537 m.



6 jesen 2014,  IZ NAŠE OBČINE jesen 2014, 7 IZ NAŠE OBČINE 

Petek, 12. septembra, je bil za Občino Žužemberk in 
občane Ajdovške planote velik dan. Na Vinkovem Vrhu 
je potekala slovesna položitev in blagoslov temeljnega 
kamna za težko pričakovani pričetek projekta Suho-
kranjskega vodovoda, s katerim bo več kot enajst tisoč 
prebivalcev petih občin Žužemberka, Mirne Peči, Do-
lenjskih Toplic, Kočevja in Dobregapolja dobilo tekočo 
pitno vodo. S položitvijo temeljnega kamna je tudi Obči-
na Žužemberk med prvimi pristopila k realizaciji izgra-
dnje vrtine in same povezave z vodohramom v Mačkov-
cu. Izgradnja tega funkcionalnega odseka v občini Žu-
žemberk je po besedah župana Franca Škufce ocenjena 
na dobrih 600.000 evrov neto. Številne zbrane občane sta 
ob svečani položitvi temeljnega kamna pozdravila župan 
Občine Žužemberk Franc Škufca in dr. Boštjan Petelinc. 
Temeljni kamen so družno postavili župan Franc Šku-
fca, dr. Boštjan Petelinc, direktor Komunalne gradnje 
Viktor Dolinšek in občan Henrik Štupar, blagoslov pa 
je podelil žužemberški dekan Franc Vidmar. Kulturni 
program, v katerem so sodelovali dvorski četrtošolci in 
pevci vinogradniškega društva Suha krajina, je povezo-
vala Zvonka Struna. 

Blagoslov temeljnega kamna 

Foto: S. Mirtič

Tomažev most, ki so ga v 
petek, 26. septembra, slavno-
stno predali svojemu namenu 
direktor Direktorata za vodo 
in investicije dr. Boštjan Pete-
linc skupaj z županom Občine 
Žužemberk Francem Škufco, 
predsednikom uprave CGP 
Novo mesto Martinom Gosen-
co, podžupanom Jožetom Šte-
inglom ter občanoma, potom-
cema mlinarjev z obeh straneh 
reke Krke, Markom Zajcem in 
Francijem Rojcem. Izvedba no-
vega mostu je v spodnjem delu 
betonska, vidni deli pa so iz 
kvalitetnega macesnovega lesa. 
Ponaša se z dolžino 52 metrov, 
nosilnostjo osmih ton in vo-
zno površino treh metrov in 
pol. Župan Franc Škufca je ob 
slovesnem trenutku dejal, da je 
to velika pridobitev za sam kraj 
Žužemberk in tudi za okoliške 
vasi, ki bodo imele bistveno 
krajšo pot do občinskega sre-
dišča. Naložba bo stala občino 
Žužemberk 465.000 evrov, od 
tega je ministrstvo za kmetij-
stvo in okolje prispevalo 276 
tisočakov. Nekdaj je bilo samo 
v Žužemberku kar pet mlinov, 
za katere je bil ta most velikega 
pomena, samo v tem delu so se 
stiskali trije mlinarji: Vehovec 
in Zajc na levem ter Rojc na 
desnem bregu Krke. Današnji 
Tomažev most gotovo prinaša 
tudi dodano vrednost kakovo-
stnejšemu preživljanju prostega 
časa, saj je primeren za številne 
sprehajalce in rekreativce, pa 
tudi za ribiče in turiste. Toma-
žev most je pred številnim ob-
činstvom blagoslovil žužem-
berški dekan Franc Vidmar, 
program pa so obogatili Žu-
žemberški rogisti, pevci Moške-
ga pevskega zbora Cirila Zajca 
in žužemberški osnovnošolci. 
Po slovesnem delu je sledilo 
zabavno druženje, za katerega 
so poskrbeli tudi občani obeh 
bregov reke Krke.

Odprt tretji most v zadnjih letih – Tomažev most
Eden zadnjih lesenih mostov v zgornji dolini reke Krke, zgrajen v začetku 19. stoletja, obnovljen in predelan po drugi 
svetovni vojni, je septembra 2010 klonil zaradi velike povodnji narasle reke Krke in dotrajanosti. V dobrega pol leta je uspelo 
novomeškemu podjetju CGP postaviti novega.

Foto: S. Mirtič

lekarni, lekarni, ki bi bila ponos Žužemberku in 
njenim prebivalcem. Obiskovalcem je želela po-
nuditi lepšo lekarno, boljše storitve, daljši delovni 
čas, večji izbor izdelkov za samopomoč,..Ideja je bila 
všeč tudi županu Francu Škufci, ki ji je  omogočil, da 
so se njene sanje o lekarni uresničile in se mu na tem 
mestu tudi lepo zahvaljuje, prav tako pa gre zahvala 
tudi takratnemu občinskemu svetu, ki je izglasoval 
njeno podelitev koncesije na tem območju.

In tako se je začela pot, ki pa ni bila lahka. Od 
začetne ideje do iskanja prostora, vseh dovoljenj, 
opreme in končane lekarne je minilo nekaj let. 
1.10. 2004 je, kot že omenjeno na začetku, prišlo 
do otvoritve nove lekarne v Žužemberku. Magi-
stra Tanja je bila prepričana, da se bo pa sedaj, 
ko je ponudila Žužemberku novo lekarno, že od 
začetka trlo obiskovalcev. Vendar se je uštela. Kot 
se je zbudila 1. 10. pozitivno vznemirjena, so bila 
povsem drugačna jutra po odprtju lekarne, saj le-
karne ni obiskal praktično nihče. Ko so končno 
le zaprli še istočasno delujočo lekarniško postajo 
Dolenjskih lekarn, se je število obiskovalcev po-
stopoma povečevalo. Vendar ni bilo lahko.

Pet let je sama od jutra do večera preživela v 
lekarni, se potila, ko je bila polna lekarna in tre-
petala, ko ni bilo nikogar. Poleg dela s pacienti in 
drugimi obiskovalci lekarne je opravljala še vsa 
administrativna dela, sprejemanje in pospravlja-
nje robe, po tem, ko je zaprla vrata lekarne, pa jo je 
čakal še cel kupček receptov, ki jih je morala pre-
gledati in zaključiti dan, tako da je ponavadi delala 
kar pozno v noč. Njeno življenje po letu 2004 ni 

bilo nič drugega več kot samo lekarna.
Po petih letih neprestanega dela se je odločila, 

da potrebuje pomoč. Leta 2009 je v lekarni zapo-
slila magistro farmacije Majo Lukanc, ki je ravno 
končala študij. Kot sveže pečena farmacevtka je 
morala najprej opraviti pripravništvo in ga za-
ključiti s strokovnim izpitom, preden je lahko kot 
samostojna magistra delala za pultom. Tako sta 
od leta 2009 v lekarni Žužemberk zaposleni dve 
magistri farmacije.

Istega leta pa je zaključil univerzitetni študij ke-
mije in se odločil tudi za študij farmacije Tanjin 
sin Tomaž, ki je začel razmišljati  o svoji priho-
dnosti in možnosti zaposlitve. In ker jabolko ne 
pade daleč od drevesa, je imel ambiciozne načrte 
tudi on, saj se mu je porodila ideja, da bi razši-
ril ponudbo izdelkov, ki se jih prodaja v lekarni, 
na celotno Slovenijo in tako ustanovil spletno 
lekarno Žužemberk, oz domeno moja-lekarna.
com pod okriljem matične lekarne v Žužember-
ku. Spletna lekarna je znana že po vsej Slovenije 
in ima množico zadovoljnih kupcev.

V teh desetih letih se je torej marsikaj spreme-
nilo. Zaposleni stremijo k čim večji strokovno-
sti, prav tako se dodatno izobražujejo. Magistra 
Maja ima opravljeno izobraževanje na področju 
homeopatije, prav tako se bo še v tem letu lotila 
podiplomskega študija, in sicer specializacije iz 
klinične farmacije. Paciente in ostale obiskovalce 
lekarne želijo z znanjem usmeriti k pravilni upo-
rabi zdravil in ostalih dodatkov. 

n Maja Lukanc, mag.farm.

Lekarna Žužemberk praznuje deset let
1.10. daljega leta 2004 je bil za marsikoga navaden oktobrski dan. Tanja Lukanc, magistra farmacije, pa se je tega dne zbudila 
povsem vznemirjeno, saj je bil to zanjo poseben dan, dan, ko je kot koncesionarka odprla svojo lekarno v Žužemberku. 

Magistra Tanja se je že leta 1992 zaposlila v 
Dolenjski lekarnah in od takrat naprej delala v 
lekarniški postaji Žužemberk. Prostori tiste leka-
rne so bili majhni tako za obiskovalce lekarne, 
sploh pa so bili zelo utesnjujoči tudi za zaposlene; 
lekarna ni imela WC-ja, da ne govorimo o litera-
turi ali kakršnikoli računalniški podpori. Ponud-
ba takratne lekarne je bila omejena predvsem na 
zdravila, prav tako je lekarna obratovala s krajšim 
delovnim časom. Ker magistra ni bila vedno sto-
odstotno prisotna na delovnem mestu (bolezen, 
izobraževanja,..), je za nadomestilo poskrbel kar 
farmacevtski tehnik, ki je bil tudi zaposlen v tej 
enoti, kar pa je s strokovnega vidika sporno, saj 
nikakor ni bil oborožen s tolikšnim znanjem kot 
magister farmacije.

Zaradi nevzdržnih razmer in nenudenja kvalitet-
nih storitev obiskovalcem takratne lekarne se je 
magistri Tanji porodila ideja o novi lekarni, njeni 
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REDARKA OPOZARJA

Na območju občine Žužemberk smo policisti 
s PP Dolenjske Toplice v času od 1.1.2014 do 
15.9.2014 obravnavali 63 kaznivih dejanj, 
od katerih je bilo: 26 tatvin, 11 velikih tatvin 
(vlomi), 3 grožnje, 6 goljufij, 4 povzročitve 
lahke telesne poškodbe, 4 nasilja v družini, 4 
poškodovanja tuje stvari ter po eno zatajitev, 
nedovoljen lov, odvzem mladoletne osebe in 
izsiljevanje.
Izmed kaznivih dejanj tatvin izstopa več tatvin 
barvnih kovin, predvsem na območju vasi Žvir-
če, Prevole, Visejec, Sela in Vrh pri Hinjah, Lo-
pata in Ratje. Storilci s telefonskih drogov, ki 
jih včasih celo požagajo, snamejo in odtujijo 
po več 100 metrov telefonskega kabla, zaradi 
česar so občani omenjenih krajev večkrat po 
več dni ostali brez telefonskih in internetnih 
povezav. S stanovanjskih, pa tudi poslovnih 
objektov (osnovne šole, mrliške vežice, kape-
lice) pa pogosto odtujijo bakrene žlebove. To-
vrstna kazniva dejanja storilci izvršujejo pred-
vsem v poznih večernih urah ter ponoči. Nekaj 
teh kaznivih dejanj smo policisti uspešno razi-
skali, da pa bi bilo takšnih kaznivih dejanj čim 
manj ter da bi lažje odkrili storilce teh kaznivih 
dejanj, vse občane prosimo, da so pozorni na 
dogajanja v svojih okoliših in nas obvestijo o 
vozilih, osebah in pojavih, ki vzbujajo sum, da 
se bo ali se izvršuje kaznivo dejanje. 
Nekoliko so v porastu tudi kazniva dejanja 
nasilja v družini, ki je kot takšno v Kazenskem 
zakoniku opredeljeno od leta 2008. Nasilje v 
družini je oblika nasilja, ki je razširjena v vseh 
starostnih, socialnih, izobrazbenih in poklicnih 
slojih. Ogroža večinoma najbolj občutljive 
skupine ljudi: otroke, ženske in starejše. 
Nasilje v družini ima svoje značilnosti: začne se 
neopazno in prikrito pod različnimi imeni, kot 
so ljubezen, ljubosumje, vzgoja. Nasilje se ve-
dno stopnjuje in se samo od sebe ne prekine. 
Vedno pusti, če že ne telesnih, pa duševne po-

sledice, ki so toliko hujše, kolikor intenzivnejše 
je bilo nasilje in dlje kot je trajalo. 
Ena od značilnosti nasilja je tudi nemoč žr-
tve, strah pred povzročiteljem nasilja in 
strah, da bo nasilje dobilo še hujšo obliko. 
Vse to, pa tudi prepričanje, da se nasilja ne da 
ustaviti, marsikomu preprečuje, da bi prijavil 
nasilno vedenje družinskega člana. 
Kaznivo dejanje nasilje v družini predvideva 
različne oblike kaznivih ravnanj, kot so grdo 
ravnanje, pretepanje, ponižujoče ravnanje, 
grožnjo z neposrednim napadom na življe-
nje ali telo ter preganjanje iz skupnega pre-
bivališča in omejevanje svobode gibanja, za-
lezovanje, prisiljevanje k delu ali opuščanju 
dela ali spravljanje v podrejen položaj.
Storilec je lahko kateri koli družinski član, ka-
znivo dejanje pa je lahko storjeno tudi po raz-
padu družinske skupnosti.

vir: internet

»Veliko večja verjetnost je, da boste fizično napa-
deni, poškodovani ali umorjeni v svojem lastnem 
domu, od roke ljubljene osebe, kot kjerkoli dru-
gje.« (Gelles & Straus, 1989)

Če ste sami žrtev nasilja v družini ali če 
veste za tak primer, o tem obvestite po-
licijo na št. 113, anonimni telefonsko 
št. 080 1200 ali anonimno e-prijavo na 

http://www2.gov.si/e-uprava/prija-
vadn.nsf#.

Ker se bliža 1. november, Dan spomina na 
mrtve, ko bomo vsi obiskovali pokopališča in 
urejali grobove, policisti opozarjamo na previ-
dnost in samozaščitno ravnanje glede lastnega 
premoženja. Vsako leto namreč obravnavamo 
kar nekaj kaznivih dejanj velikih tatvin (vlomov) 
v osebna vozila, parkirana na parkiriščih poko-
pališč in v njihovi neposredni bližini, storilci pa 
iz vozil odnašajo vrednejše predmete (mobilne 
telefone, torbice, denarnice, …), poleg odtu-
jenih predmetov pa povzročijo tudi škodo na 
vozilu. Vse občane prosimo, da v svojih vozilih 
ne puščajo nobenih predmetov, ki bi privabili 
storilca kaznivega dejanja, če pa jih že pustite 
v vozilu, jih ne puščajte na vidnih mestih. 

Vsem prebivalcem občine Žužemberk poli-
cisti želimo, da bi v svojem okolju prebivali 
kar se da varno in brezskrbno, ob tem pa ne 
pozabite, da za varnost svojega premoženja 
in svojo lastno varnost lahko največ naredi-
te prav vi sami. V kolikor kljub vsej previdno-
sti vseeno postanete žrtev kaznivega deja-
nja, obvestite policiste na PP Dol. Toplice na 
tel. št. 07 3843890, po elektronskem naslovu 
pp_dolenjske_toplice.punm@policija.si ali na 
številko 113. 
V kolikor pa želite, da se vodja policijskega oko-
liša zglasi pri vas doma, ker ste postali žrtev ka-
znivega dejanja, potrebujete pomoč ali nasvet 
policije, imate konkretne varnostne probleme 
na območju vaše lokalne skupnosti, želite pre-
dlagati ukrepe ali dejavnosti za izboljšanje var-
nosti v vašem okolju, ali ker želite neformalni 
razgovor, pa lahko pišete na elektronski naslov 
edvard.kramar@policija.si.

n Edvard Kramar
VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA

Meseca avgusta so dolenjski župani, predstav-
niki občin, predstavnica ZZZS –enota Novo me-
sto in predstavniki OZRK Novo mesto obiskali 
tretjo izmeno 76 otrok, ki letujejo na Debelem 
Rtiču. Otroci so obiskovalcem predstavili pester 
zabavni program in jim povedali, da se imajo na 
Debelem Rtiču lepo.

Predsednica OZRK Novo mesto mag. Mojca 
Špec Potočar je povedala, da bi na 7-dnevno le-
tovanje preko razpisa lahko vključili 500 otrok. 
Lansko leto je bilo vključenih 380, letos pa je 
prijavljenih 343 otrok, od teh je bilo 28 iz žu-
žemberške občine. Pri uvrščanju otrok so mora-
li pri prijavi dobiti mnenje zdravnikov, da imajo 
otroci pogoste zdravstvene težave. Dobili so ga 
le tisti, ki so bili trikrat pri zdravniku ali enkrat 
hospitalizirani.

n B. Ozimek, RK

Župani obiskali otroke na 
letovanju na Debelem Rtiču

Inšpektor Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občine Do-
lenjske Toplice, Občine Mirna Peč, Občine Žužemberk in Občine 
Straža bo v prihodnjih mesecih na območju vseh štirih občin 
posebno pozornost posvetil objektom, iz katerih so padavinske 
vode speljane na občinske ceste, in objektom ob občinskih ce-
stah, ki na strehah nimajo nameščenih snegolovov. V zadnjih 
dveh letih je bilo izvršenih precej nadzorov v zvezi s tem, a je 
kljub temu nepravilnega odvajanja vode na občinske ceste še 
precej, kar je bilo še posebej opazno v letošnjem poletju ob obil-
nih padavinah. Vode, ki so iz objektov speljane na cesto, povzro-
čajo nevšečnosti in predstavljajo nevarnost vsem udeležencem 
cestnega prometa, povečajo količino vode na cesti, spirajo ce-
stno površino in ob zmrzali lahko povzročijo poledico. 

Veliko nevarnost v zimskih mesecih predstavljajo tudi strehe 
objektov ob občinskih cestah brez nameščenih snegolovov, 

posebej takrat, ko so padavine obilne. Na cesto lahko, kadar ni 
snegolovov, zgrmi precejšnja količina snega.

V Odlokih o občinskih cestah je določeno, da je prepovedano 
odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine in da morajo 
imeti sosedje ob občinski cesti na strehah objektov, s katerih se 
lahko na občinsko cesto vsuje sneg, pritrjene snegolove.

Nadzor bo v prihodnjih mesecih izvajan načrtovano, po posame-
znih področjih in ulicah, zato poskrbite za morebitno odpravo 
nepravilnosti in za ureditev odvajanja vode na občinsko cesto 
ter za namestitev snegolovov na streho objekta ob občinski cesti 
še pred prihodom inšpektorja, ki vam lahko zaradi ugotovljenih 
nepravilnosti in nespoštovanja naloženih obveznosti v skrajnem 
primeru izreče tudi globo oz. denarno kazen.

n Marjan Menger, Inšpektor

INŠPEKCIJSKI NADZOR NAD ODVAJANJEM VODE NA OBČINSKE CESTE IN 
NAD NAMEŠČENIMI SNEGOLOVI NA STAVBAH OB OBČINSKIH CESTAH

Prišel je čas, ko se na kmetijskih področjih 
intenzivno pričenja siliranje in oranje. Za-
radi izjemno slabega poletja z veliko pa-
davinami je tudi veliko takih, ki iz gozdov 
pospravljajo drva. Zato se dogaja, da je 
marsikatera lokalna cesta ali pa javna pot 
v tem času onesnažena z blatom ali pe-
skom, ki jo na traktorskih kolesih pripelje 
voznik s travnika, z njive ali iz gozda. 

Svetujem vam, da se pri delu ob lokal-
nih javnih cestah zavarujete z odsev-

nimi oblačili, brezrokavniki, odsevniki 
v obliki trakov. V obeh smereh ceste, 
ob kateri delate, nalagate ali silirate, 
postavite prometne varnostne triko-
tnike. Če je blizu mesta dela ovinek, 
postavite varnostni trikotnik pred 
ovinkom! Če dela ne morete opravi-
ti drugače kot z nanašanjem blata in 
peska na cesto, vsak dan po končanih 
opravilih obvezno pospravite in poči-
stite cesto, ker je nevarnost zdrsa vozil 

s ceste ob nanosu blata ali peska veli-
ko verjetnejša, še posebej ponoči, ko 
je vidljivost močno zmanjšana. V času 
dela na njivah, travnikih in v gozdovih 
svojih osebnih vozil ne parkirajte na 
bankinah tik ob cesti.

Za varnost vseh udeležencev v cestnem 
prometu bomo najlažje poskrbeli vsi 
skupaj!

 n Karmen Cesar, občinska redarka

POLICIJA SVETUJE POLICIJA SVETUJE POLICIJA SVETUJE POLICIJA SVETUJE

Poletni čas je čas za oddih, pa tudi čas za miren razmislek o svojih ci-
ljih, tudi na področju izobraževanja.  Temelj  za dosego vsakega cilja 
je načrt, v katerem opredelimo korake do cilja. 
Prvi korak na tej poti je seznanjanje o možnostih in razmislek o tem 
»Kaj želim?«.  Pri zastavljanju vaših ciljev na področju izobraževanja in 
zaposlovanja vam lahko pomagamo tudi v Svetovalnem središču Novo 
mesto. S svetovalkami se lahko pogovorite o vseh svojih vprašanjih in 
dilemah.  Uradne   ure: vsako sredo od 9.00 do 12.00 ter od 13.00 do 

17.00 in četrtek  od 9.00 do  12.00 ter od  13.00 do 16.00 v prostorih 
RICa Novo mesto (Topliška 2). Poiščete nas lahko tudi v drugih krajih 
v regiji (Trebnjem, Metliki, Žužemberku in Šentjerneju). 
Prosimo vas, da se za osebni obisk predhodno naročite (07 393 
45 52, 031 701 191).
Dejavnost je brezplačna, ker je sofinancirana s strani Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport. 

n Tina Strnad, Svetovalno središče Novo mesto

Čas za nov navdih ... Kam 
po informacije o nadaljevanju 
šolanja ali vpis v tečaj ter o 
možnostih zaposlitve?
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Posledica naravne ujme – žledoloma pri nas 
je bila, da so se članice PGD Hinje odločile, da 
priskočijo na pomoč otrokom, žrtvam poplav 
na območju Bosne. Za pomoč pri organizaciji 
prevoza oziroma dostave pomoči v BiH so se 
obrnile na predsednika PGD Dvor. Na podla-
gi skupnega dogovora so bila k akciji zbiranja 
humanitarne pomoči za otroke – žrtve poplav 
v BiH povabljena še preostala gasilska društva v 
občini Žužemberk. V roku tedna dni so se akcije 
tako udeležili PGD Hinje, Dvor, Šmihel in Re-
ber. Glavna zbirna centra sta bila v Hinjah in na 
Dvoru. Zbiranje sredstev je potekalo skoraj brez 
zapletov in z veliko zagnanostjo. V tednu dni 
se je nabralo zelo veliko predmetov, predvsem 
za otroke, in sicer od higienskih stvari, plenic, 
oblačil, hrane, otroških pripomočkov in igral, do 
vozičkov in podobno. Bilo je tudi nekaj kosov 
pohištva ter garderobe za starejše ljudi. 

PRI TEM SE JE POTREBNO ZAHVALITI 
VSEM DOBRIM LJUDEM, KI SO KAKORKO-
LI POMAGALI PRI IZVEDBI TE AKCIJE.

Veliko prehrambenih izdelkov se je nabralo 
tudi v Mercatorjevi trgovini na Dvoru, kjer smo 
po dogovoru imeli svoj voziček. V naš voziček 
pa je OO RK Dvor preložila tudi izdelke, ki so 
jih občani zbrali v njihovem vozičku.

Žal je v tem času prišlo iz RK Slovenije navo-
dilo, da se garderobe ne zbira več in se je tudi 
ne more dostaviti na poplavljena območja. Kri-
ži in težave so nastali šele sedaj v zaključnem 
delu akcije. RK Slovenije, predvsem RK Novo 
mesto, ni imel nobenega posluha za težave, ki 
so pri tem nastale. Tudi po preveritvi stanja v 
mestu Doboj, kjer je njihov sekretar za RK za-
prosil tudi za »smeti«, samo da nekaj dobijo, 
RK Novo mesto ni odstopil iz svojih ozkih bi-

Humanitarna akcija za pomoč otrokom v Bosni
V prvi polovici meseca maja letošnjega leta so hude poplave prizadele veliko 
krajev v Bosni, Hrvaški in Srbiji. 

rokratskih okvirov, zato bi celotna akcija kmalu 
klavrno propadla.

Le velika zagnanost in »suhokranjska trma« 
sta preskočili vse ovire na birokratski poti. S po-
močjo RK BiH, predvsem pa RK mesta Doboj, je 
bila urejena vsa papirologija, tako da je bila pot 
za humanitarno akcijo odprta. 

Glede na vse težave z RK Novo mesto pa je bilo 
sedaj potrebno najti še ustreznega prevoznika, 
oziroma dobiti prevozno sredstvo. Kot ponavadi 
smo se sodelujoči ponovno obrnili na podjetje 
FS d.o.o iz Žužemberka. Z velikim veseljem smo 
sprejeli ponujeno roko, in sicer kamion, poln 
goriva, kar je zadostovalo za pot v Doboj in na-
zaj. To je bila njihova donacija za žrtve poplav. 
29. maja smo tako že pozno v noč naložili poln 
kamion in v zgodnjih jutranjih urah krenili na 

dolgo in težko pričakovano pot. Tomaž in Aleks 
sta prevzela v roke krmilo kamiona, Damjan 
pa krmilo hinjskega kombija, v katerem je imel 
potrebno fizično silo za raztovarjanje na kraju 
samem. Poleg gasilcev z Dvora, Hinj in Šmihela 
se je temu konvoju pridružil tudi direktor ob-
činske uprave Jaques Gros.

Kljub dobrim občutkom, da smo nekaj naredili 
za pomoč drugim, pa so bili ob našem prihodu na 
območje poplav pogledi zelo zaskrbljeni. Videne-
ga se dejansko ne da opisati. Lahko si le želimo, 
da nas to ne bo nikoli doletelo. V teh krajih smo 
dejansko ugotovili, da drži pregovor: »Ogenj se 
lahko pogasi, vodi pa se ne da ubežati.«

Hvala vsem, ki ste pomagali pri zbiranju, in 
pri prevozu humanitarne pomoči v Bosno. Lah-
ko se zavedate, da če boste kadarkoli ogroženi, 
da so še ljudje, ki radi priskočijo na pomoč dru-
gim in ne gledajo le nase.

n Tomaž Obštetar

V petek, 8. avgusta 2014, so se III: 
DVORSKI LIKOVNI DNEVI zaključili s 
prodajno razstavo na domačiji Rezelj. 
Na zaključni prireditvi je avtorje in 
njihova dela predstavila Anamarija 
Stibilj Šajn, umetnostna zgodovinarka 
in likovna kritičarka, številne zbrane pa 
sta nagovorila Rok Rezelj, glavni organi-
zator in gostitelj mednarodne slikarske 
kolonije, in župan Občine Žužemberk 
Franc Škufca. Foto: Urednik

Dvorski likovni dnevi 2014
Nekakšno uverturo v III. delovno druženje likovnih ustvarjalcev na Dvoru je predstavljala že razstava 
likovnih del I. in II. Dvorskih likovnih dnevov, katere otvoritev je bila na gradu v Žužemberku 11. 
julija 2014. Udeležil se jo je tudi minister za kulturo Jernej Pikalo, ki je dogodek dodatno osmislil. 
Občina Žužemberk je namreč razstavo vključila v program praznovanj Trških dni in sofinancirala 
tudi izdajo zloženke s strokovno predstavitvijo vseh 19 likovnih ustvarjalcev.

Družina Rezelj pa s popolno predanostjo in z vese-
ljem že tretjič prevzema vlogo glavnega organizatorja 
in gostitelja mednarodne slikarske kolonije, imenovane 
DVORSKI LIKOVNI DNEVI. Pobudnica tega projekta 
je Ana Cajnko, profesorica likovne pedagogike in aktiv-
na likovna ustvarjalka.

DVORSKI LIKOVNI DNEVI so potekali na domačiji 
Rezelj na Dvoru pri Žužemberku, od torka, 5. do 8. av-
gusta 2014. Na njih so sodelovali: IVANA ANDRIĆ TO-
DIĆ, IGOR BANFI, LUCIJAN BRATUŠ, ANA CAJN-
KO, MILENA GREGORČIČ, JADRANKA KAČIČ, 
MATJAŽ MAUSER, TANJA ŠPENKO, JANEZ ŠTROS, 
BORIS ZAPLATIL in META VOVK MAUSER.

Pri izboru avtorjev je ohranjen delček lanskoletne 
ekipe, ki so se jim pridružila nova imena. Tako je že za-
gotovljena pestrost motivov, stilov, tehnik, načinov in 
pristopov likovnega ubesedovanja.

Prijazno povabilo družine Rezelj, prijetno medsebojno 
druženje, naravne lepote in kulturne znamenitosti ožjega 
in širšega področja so pravi vzroki za ustvarjalni preklop. 
Marsikateri likovni ustvarjalec se povsem prepusti novim 
motivnim spodbudam. Nekateri ostanejo na poligonu 
ustaljenih ustvarjalnih zanimanj, ki pa jih žlahtnijo z re-
fleksijami novega in drugačnega ali pa jih le skrbno zbi-
rajo za kasnejša likovna realiziranja. Tudi od že znanega 
dela ekipe lahko pričakujemo svežih rešitev, saj likovniki 
s seizmografsko občutljivostjo spremljajo, doživljajo in 
likovno izživljajo zunanji in svoj notranji svet.

Mednarodne likovne poetike se v tem delu Suhe kra-
jine povsem bujno razcvetajo v različnih smereh in se 
gibljejo med tistima najbolj skrajnima točkama, ki pred-
stavljata naracijo in abstrakcijo.

Namen Dvorskih likovnih dnevov je širša predsta-
vitev Dvora in njegovih naravnih lepot ter kulturnih 
znamenitosti, tako likovnikom samim, preko njih in 
njihovega ustvarjanja pa tudi širši publiki.

Vas je izjemno slikovita. Ime je najverjetneje dobila 
po dvorcu, ki so ga zgradili grofje Turjaški. Leta 1796 je 
bila tu prva fužina, na njenem mestu pa je nastala ka-
sneje železarna, ki je bila v 19. stoletju eden največjih 
industrijskih obratov na Slovenskem. Ostanki železarne 
so spomeniško zaščiteni in za marsikaterega likovnega 
ustvarjalca predstavljajo zanimiv ustvarjalni izziv. Ne-
okrnjena narava, v kateri je našel svoje domovanje ra-
znolik živalski svet ter številni idilični kotički, med ka-
terimi so še posebej čudoviti največji slapovi na Krki, so 
dragocen motivni vir za slikarje krajinarje.

Motivnih nagovorov, pa tudi ustvarjalnega miru je v 
izobilju. Ker pa Dvorski likovni dnevi nimajo tematskih 
omejitev, je avtorjem omogočeno tudi vsebinsko pov-
sem svobodno likovno delovanje.

III. DVORSKE LIKOVNE DNEVE je spremljala 
tudi zloženka s krajšo analizo ustvarjalnosti posame-
znega avtorja. 

n Anamarija Stibilj Šajn
Foto: Urednik

Anamarija Stibilj Šajn, umetnostna zgo-
dovinarka in likovna kritičarka.

Rok Rezelj, glavni organizator in gostitelj 
mednarodne slikarske kolonije .
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Se lahko predstavite? 
Sem Tjaša Primc, rojena Lenarčič. Svoje otroštvo 

in srednješolsko obdobje sem preživljala v Podbrdu, 
med študijem sem živela v Ljubljani, letos pa sem 
se poročila v Sadinjo vas pri Dvoru.

Po poklicu sem univerzitetno diplomirana mu-
zikologinja, zaposlena na Društvu slovenskih skla-
dateljev kot koordinatorka projektov in vodja kon-
certne dejavnosti.

V prostem času prepevam v raznih zasedbah, 
nastopam tudi solistično, sodelujem pa tudi v raz-
ličnih glasbenih projektih.

Kaj ste želeli postati v otroških letih?
Najverjetneje sem kot majhna deklica imela ve-

liko želja, me je pa že od otroštva spremljala glas-
ba. Oče je bil pevec in harmonikaš. Harmonika me 
ravno ni zanimala, so me pa privlačile tipke, tako 
sem že kot otrok dobila sintetizator, kasneje piani-
no. Z očetom sva po več ur vadila in kravžljala lase 
domačim. Ko se bila že dovolj velika za glasbeno 
šolo, so me starši vpisali na ure klavirja in teorije. 
Od takrat naprej sva z glasbo neločljivi. 

Lahko zaupate vaše delo na glasbenem 
področju ? 
Z rednim delom v glasbenih vodah sem pričela 

že med študijem, saj so nam profesorji na faksu 
prijazno položili na dušo, da naj ne pričakujemo 
služb. Najprej sem začela s manjšimi projekti, kot 
je bilo ureditev arhiva Slovenskega komornega 
zbora in zbora Consortium musicum, po potrebi 
sem pomagala na JSKD-ju (Javni sklad za kultur-
ne dejavnosti), na oddelku za zborovsko glasbo v 
Ljubljani (pomoč pri organizaciji mednarodnih 
in domačih tekmovanj). Na RTV Slovenija sem z 
glasbo opremljala literarne oddaje. Pri reviji Gla-
sna objavljam recenzije in reportaže, kdaj pa je 
kakšen glasbeni članek objavljen tudi v občinskem 
glasilu Suhokranjske poti. 

Pevsko sem se udejstvovala v kar nekaj zboro-
vskih zasedbah, s katerimi sem dobivala prizna-
nja in diplome tako doma kot v tujini. Projektno 
sodelujem s komornim zborom RTV Slovenija in 
vokalno skupino Ecce. Poleg petja v zborih sem 
sodelovala pri mjuziklu Goslač na strehi v izvedbi  
Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL). 

Intervju s Tjašo Primc
Čas počitnic je kar prehitro minil in spet smo z vami. V tej številki predstavljamo 
zanimivo in uspešno glasbenico, ki s svojim delovanjem že pušča sledi… Želimo ji, 
da pogumno vztraja v nadaljnji glasbeni poti. 

Krajši življenjepis: Po srednji šoli jo je pot vodila na študij muzikologije, kjer je diplomirala z di-
plomskim delom Consortium musicum. Pevsko se je udejstvovala v naslednjih zborih: Komorni 
zbor Ljubljanski madrigalisti, Cantemus, Domžalski komorni zbor, zbor Pentakord, Mešani pevski 
zbor Pomlad iz Novega mesta, ter ŽPZ Biser iz Grosuplja. Trenutno je članica zbora Consortium 
musicum, vokalne skupine Sekstet Komplet iz Dobrega polja in vokalne skupine Mezzo iz Novega 
mesta. Projektno sodeluje tudi s komornim zborom RTV Slovenija in vokalno skupino Ecce. Poleg 
petja v zborih je sodelovala pri mjuziklu Goslač na strehi v izvedbi  Mestnega gledališča ljubljanske-
ga (MGL). Pevsko se izpopolnjuje pri prof. Theresi Plut, prof. orgel Polona Gantar pa jo usmerja in 
dodatno izobražuje pri igranju na orgle. Od 1.2.2012 je zaposlena na Društvu slovenskih skladateljev 
kot koordinatorka projektov in organizatorka koncertov v okviru Društva slovenskih skladateljev. 

Prve učiteljske izkušnje (poučevala sem predmet 
glasba) sem nabirala v OŠ Prežihovega Voranca v 
Ljubljani. Kot študentka sem pričela z delom tudi na 
Društvu slovenskih skladateljev, kjer sem pripravlja-
la in urejala koncertne liste in knjižice za zgoščenke 
zbirke Ars SlovenicA v okviru koncertne in založni-
ške dejavnosti Društva slovenskih skladateljev.

Aktivni ste tudi v Društvu slovenskih skla-
dateljev. Kakšno je vaše delo? 
Moje delo obsega tako organizacijo dogodkov, 

koncertov, tiskovnih konferenc, pripravo notnih 
edicij, zgoščenk, koncertnih listov, kot admini-
strativna dela v pisarni (priprava pogodb, raču-
novodske storitve, urejanje spletne strani in spletne 
trgovine, …), ter skrb za odnose z javnostjo. V na-
slednjem letu prirejamo Svetovne glasbene dneve 
2015, kjer bo DSS glavni organizator. 

Pojete tudi v vokalni skupini… 
Ja, res je. Trenutno sem članica dveh vokalnih 

skupin in mešanega pevskega zbora Consortium 
musicum. Sekstet Komplet je mešana zasedba še-
stih pevcev, v Novem mestu pa pojem pri ženski Vo-
kalni skupini Mezzo. S slednjo pripravljamo skupaj 
z moškim pevskim zborom Cirila Zajca tudi kon-
cert v Žužemberku. Koncert bo v mesecu oktobru, 
zato že sedaj lepo vabljeni. 

Katera glasba vam je najljubša in kakšno 
poslušate najraje?
Najljubši zvrsti sta dve. To sta opera in metal. 

Kot najstnica sem igrala v metal skupini 5. Di-
menzija, igrala sem klaviature ter pela. Z oper-
nim glasom sem skušala očarati občinstvo, kar pa 

se je izkazalo kot super kombinacija. Seveda smo 
večinoma preigravali coverje zasedbe Nightwish, 
Iron Maiden, Metallica, … smo pa kot amateriji 
velikokrat igrali kot predskupina zasedbam, kot so 
Big foot mama, Zaklonišče prepeva, Zoran Predin, 
Noctiferia, … Še vedno pa me obe zvrsti spremljata, 
le da sem sedaj poslušalka. Z možem rada odideva 
tako v opero kot na metalski koncert. 

Vaš pogled na glasbeno dogajanje v Suhi 
krajini? 
V Sadinji vasi sem že malo več kot dve leti, kar 

je glasbenih dogodkov se jih kar skušam udeleži-
ti. Moram reči, da jih je malo glede na to, kakšen 
glasbeni potencial ima Suha krajina. 

Ste zadovoljni s številom in kvaliteto glas-
beno obarvanih dogodkov?
Kot sem že omenila, bi bilo dogodkov lahko več, 

saj je na koncertih videti, da se jih domačini radi 
udeležujejo. Glede kvalitete se moramo zavedati, 
da so to koncerti amaterskih pevcev. Moje mnenje 
je, da moramo biti pri tem kritiki zelo pozorni in 
ne smemo preveč strogo ocenjevati. Za nek ama-
terski zbor je lahko uspeh že celovečerni koncert 
ljudskih pesmi. V Žužemberku je kar nekaj cer-
kvenih zborov, tudi teh ne smemo soditi zgolj po 
intonančni točnosti, zahtevnosti programa ali in-
terpretaciji. Res je, da je slednja pomembna za ra-

zumevanje besedila, vendar pa se moramo zave-
dati, da vsi ti pevci redno pojejo pri svetih mašah 
in drugih obredih in če bi želeli imeti samo petje 
na nivoju profesionalizma, potem bi večina teh 
zborov zamrla, kar pa je škoda tako za kraj, cer-
kev pa tudi krajane. Z zborom kraj živi, ljudje se 
družijo, se poveselijo, zapojejo. Kot pravijo: Kdor 
poje, slabo ne misli.«

Kaj bi po vašem mnenju spremenili? 
Vsak mlad človek, poln entuziazma, bi rad takoj 

spremenil svet, vendar pa mislim, da je včasih bolje, 
da pogledaš v okolje, v ljudi in k spreminjanju pri-
stopiš počasi. Tudi mlinsko kolo se obrača počasi, pa 
vseeno naredi veliko. Mogoče bi k tem dogodkom, 
ki se že odvijajo, dodala kakšen koncert instrumen-
talne glasbe (flavta, saksofon, harmonika, …), soli-
stični recital, literarno-glasbeni dogodek, … Skušala 
bi izbrati čimbolj raznolik program, predvsem pa 
dogodke porazdelila med celo leto, upoštevajoč pra-
znike in druge pomembne datume v občini.

Kakšno je vaše mnenje o zborovskem petju 
v občini Žužemberk?
Kot sem že omenila, se moramo zavedati, da po-

jejo v zborih ljubiteljski pevci. Z veseljem se udele-
žim dogodkov, ki jih pevci prirejajo, saj vem, koliko 
truda je potrebnega, da se sestavi dober program in 
spelje dober koncert. To moramo podpirati!

Pred kratkim ste navdušili, ko ste se na jav-
ni prireditvi predstavili s z izjemno dobro 
izvedeno pesmijo? 
No, ne bi rekla, da sem ravno navdušila. Res pa 

je, da sva bili z Ano Može zanimiv duo. Ravno na 
tej prireditvi sem opazila veliko mladih talentov, 
in kar mi je bilo zelo všeč, je bilo ravno to, da v 
celem letu ni bilo toliko raznolikih glasbenih točk 
v teh krajih, kot jih je bilo ravno na tej prireditvi. 
Vsem izvajalcem bi iskreno čestitala, mogoče se 
kdaj združimo in priredimo koncert.

Poleti ste tudi stopili v zakonski jarem….. 
Kako se počutite v Sadinji vasi?
V Sadinji vasi je super, v zakonu pa še lepše. 

Vaš največji dosežek v zadnjem letu?
V zadnjem letu je bilo več dosežkov tako na služ-

benem, pevskem kot osebnem področju, vendar bi 
izpostavila prav vstop v zakon. Z možem odpirava 
skupno poglavje v knjigi življenja. 

Vaša življenjska filozofija?
Bodi to, kar si, ostalih je že tako dovolj 

Hvala za pogovor in veliko uspehov pri delu in 
na osebnem področju.

n Urednik 

‘’Na našem dvorišču je bilo vedno 
polno otrok; iz bližnje ulice in tudi od 
drugod,’’ v eni izmed svojih pesmi 
piše Silva, ki sedaj že nekaj desetletij 
prebiva v Žužemberku. Njeni spomi-
ni na otroštvo živijo še danes, po več 
kot petih desetletjih. ‘’Trije otroci smo 
bili. Jaz, moja sestra dvojčica in najin 
brat,’’ ob tem žalostno, z grenkobo 
v glasu pove, da je brat že pokojni, 
‘’V najlepših letih ga je povozil vlak.’’ 
Kljub temu, da njeno življenje ni bilo 
postlano z rožicami, Silva v spominu 
hrani le lepe in zanimive trenutke, 
ki so ji bili podarjeni. ‘’Spomnim se, 
kako naju je soseda s sestro vsak dan 
posebej spraševala o tem, kaj smo ti-
sti dan jedli za kosilo,’’ o enem izmed 
svojih otroški spominov pove pesni-
ca, ‘’Vsak dan sva radovedni sosedi 
potrpežljivo odgovarjali na to vpra-
šanje, nekoč pa sva o tem povedali 
očetu in materi. Oče nama je svetoval, 
kaj naj ji odgovoriva. Ko naju je tako 

naslednji dan vprašala, kaj smo jedli 
za kosilo, sva s sestro pogumno citirali 
očetov odgovor. Takole je šel: ‘’Vile pa 
grable, pa kobilne žnable, pa gun pa 
to, pa smo snedl pa je blo.’’ Od takrat 
naprej sva imeli mir.’’

Silva je odraščala v družini, kjer 
sta imeli dve stvari posebno mesto: 
poštenje in knjige. ‘’Pri naši hiši smo 
prav vsi radi brali. In to veliko in kar 
naprej. Doma je bilo veliko knjig, pa 
tudi v knjižnico smo radi hodili,’’ se 
spominja in se ob tem s hvaležno-
stjo spominja tudi staršev in vzgoje, 
ki je je bila deležna. ‘’Odraščala sem 
v družini, v kateri ni bilo prepirov, 
kletvic, grdega govorjenja. Samo po-
štenje in še enkrat poštenje. Starša ni-
sta znala niti lagati, samo pomagati. 
Zakaj smo bili lahko takrat pošteni, 
danes pa je to tako zelo nemogoče?’’ 
se zato večkrat sprašuje.

 V Žužemberk se je Silva iz rodne 
Gorenjske preselila pred približno 

Silva Mohorčič

‘’Življenje je risanje brez radirke’’
Jutranji žarki na Jesenicah Podmežakljo so začeli pronicati skozi okno sobe v hiši, v kateri sta bili dve dekleti. Dvojčici. Tako zelo 
podobni, a obenem tako zelo različni. Eni izmed njiju je bilo ime Silva. Ko ju je jutranja toplina sonca zbezala ven iz postelje in 
sta se v kuhinji posedli za mizo, se jim je pridružil še brat. Mati jim je narezala kruha in jim pripravila zajtrk, po zajtrku pa se je 
trojica odpravila na domače igrišče, kjer jih je že čakala gruča otrok, da se skupaj odpravijo igrat v gozd nad njihovo hišo. 

tremi desetletji. ‘’Imam tri otroke. 
Najstarejši je sin, mlajša sta dvojčka, 
sin in hči. Na Dolenjsko smo se pre-
selili zaradi otrok. Svoj čas jima v do-
mačem kraju z možem nisva mogla 
zagotoviti varstva, na Dolenjskem pa, 
zato smo napolnili kovčke in se pre-
selili v Žužemberk,’’ o tem, kako je se 

je Gorenjska znašla na Dolenjskem, 
pove Silva. Na Žužemberk se je hitro 
navadila, s ponosom pa je ohranila 
svoje gorenjsko narečje. ‘’Dolenjščine 
še vedno ne znam. Se pa niti ne tru-
dim, da bi se je naučila in se odpove-
dala gorenjščini. Zakaj pa bi se? Saj 
me tudi tako tukaj dobro razumejo.’’
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Silva Mohorčič

ŠKRLATNE BARVE JESENI
Oko zre v daljavo,

kjer še vse je zeleno in zdravo,
kmalu se bo spremenilo,
v škrlatne barve ovilo.

 
Listi dreves se bodo obarvali,

obarvali v rumeno, rdečo in rjavo,
vse pisano bo postalo,

kajti jesen bo obiskala naravo.
 

Nastala bo čudovita preproga,
preproga iz suhega listja,
ki bo šumelo pod nogami

in lepe, umirjene misli bodo v glavi.
 

Na sprehodu v tem pohodu,
se duša spočije,

srce umiri,
če greš v dvoje, dlan drhti.

 
Gozd bo vsak dan drugačen,

bolj privlačen,
že zdaj v svoje naročje vabi,
kjer se z vso veličino postavi.

 
Barve so tople, igrive

in tako vabljive,
da se jim ni moč upreti,

za obisk te lepote si res moramo čas vzeti.

Silva je trenutno že štiri leta upokojenka, a ji ni 
dolgčas. Kako bi ji le bilo, ko pa se posveča števil-
nim dejavnostim; poleg pisanja uživa tudi v šiva-
nju gobelinov in vezenju prtov. Ne glede na ostale 
konjičke priznava, da je pisanje veliko več kot le 
prostočasna dejavnost. ‘’To je moje življenje. Niti 
en dan ne mine, da ne bi v roke vzela kakšne knjige. 
Ne znam brez… Moram priznati, čeprav vem, da ni 
ne lepo in ne prav, da berem tudi takrat, ko jem.’’ 
Ravno njena strast do vezane besede, do spletanja 
misli v rime je tista, ki jo dela tako zelo posebno. 
A pesniškega talenta, ki ga ima, ni prepoznala, vse 
dokler se ni upokojila. ‘’Nikoli nisem verjela, da 
bi lahko zmogla kaj takega, kot je pisanje pesmi. 
Ko sem prenehala hoditi v službo, sem prosti čas, 
ki sem ga imela, izkoristila za pisanje. A svojih del 
nisem kazala drugim, le nekaj znankam, ki so da-
nes postale že moje prijateljice.’’ Ker ni bila doma 
iz suhokranjskih koncev, v Žužemberku svoj čas 
ni imela širšega kroga znancev. ‘’Ljudje me niso 
poznali dobro. Le kako bi me, ko pa sem vsa leta 
hodila le v službo in domov.’’ Za to, da je pričela 
z objavljanjem svojih pesmi, so zaslužne njene 
prijateljice in njen najstarejši vnuk. Odziv ljudi 
je bil dober in to ji je bilo všeč. ‘’Prijalo mi je, da 
so moje pesmi ljudje tako dobro sprejeli, zato sem 
nadaljevala s pisanjem.’’ Inspiracijo za nove pesmi 
najde na vsakem koraku. ‘’Vse se lahko začne že 
z eno samo besedo, na katero postanem pozorna. 
Všeč mi je tudi, ko mi ljudje dajo naslov in me pro-
sijo, če lahko na to temo napišem kakšno pesem. 

Krajani Hinj so v soboto, 26.7.2014, združili prijetno druženje s koristnim 
delom in pokosili brežino pod pokopališčem na Hribu pri Hinjah. Sprva je 
bil dogodek mišljen kot neke vrste tekmovanje v košnji na star način, a ko se 
je zgodaj zjutraj ducat koscev lotilo dela, med njimi je bila tudi predstavnica 
nežnejšega spola Jožica Jaklič, so ugotovili, da bodo v boju z zelo zaraščenim 
terenom uspešni le v primeru, če bodo prav vsi dali od sebe zadnji atom 
energije. Tako na koncu ni bilo pomembno, kdo je bil prvi, zmagovalci so 
bili prav vsi, pa ne le kosci, tudi grabljice pa možje, ki so trdovratno grmovje 
rezali s škarjami, in tisti, ki so seno nalagali na voz in ga odvažali. 

Seveda ne bi bili tako uspešni pri urejanju približno pol hektarja velike-
ga travnika, ki je v lasti tukajšnje župnije in žužemberške občine, če se ne 
bi že zjutraj podprli s tradicionalnim kmečkim zajtrkom, torej z žganci, 
zeljem in belo kavo, in če za delavce ne bi skrbele gospodinje, ki so jim ves 
čas pridno nosile pijačo in prigrizke.

To je bil res pravi praznik hinjske krajevne skupnosti.
Vir: http://www.dolenjskilist.si/2014/07/26/118928/novice/dolenjska/  Foto: Janja Ambrožič

Na Hribu pri Hinjah so pele kose 

Stanislav Robida

Trški dneviTrški dnevi 2014
Silva Mohorčič

ČRTE NA DLANI
 

Črte usode so narisane na dlani,
tam piše, kaj je za in pred nami.

Usoda, moč ali narava,
ni pomembno, a spoštovati je vredno.

 
Na levi je zaznamovano,

kar nam že ob rojstvu je dano,
na desni pa se lahko spremeni,

tam se vidi, kaj vse si še človek pridobi.
 

Črte, s katerimi se rodimo,
nikoli ne spremenimo,

na desni pa so v naših rokah,
vidno je vse, kar nosimo na svojih ramah.

 
Je res mogoče,

da ena sama črta pove,
pove kaj si

in še usodo ti kroji?
 

To so stare modrosti,
in še danes veljajo,

vedno več jih je,
ki to verjamejo in priznajo,

 
S črtami prepredena dlan;

ena je kriva, zelo zanimiva,
druga je poudarjena, včasih celo prekinjena,

a vsaka posebej nam je podarjena.
 

Niti dve dlani nista enaki,
na desni se včasih pozlati,

kdor tako ima,
srečo dobro pozna.

Foto: osebni arhiv

Takšnih izzivov sem še posebej vesela. V glavi se v 
hipu pričnejo porajati ideje, rime…’’ Kot pravi, je 
pri pisanju ne omejuje niti čas. ‘’Ponoči opazujem 
luno, poslušam dež in grmenje, podnevi mi je in-
spiracija sonce, planine, poslušanje šelestenja dre-
vesnih listov, vonj rož.’’

Ne glede na umetniški talent, ki ga ima, pa Silva 
ne živi v oblakih. Za prihodnost si ne dela preveli-
kih načrtov, saj verjame, da je usoda tista, ki ima 
glavno besedo. ‘’Kar se mora zgoditi, se zgodi. Kar 
te mora doleteti, te doleti. Važno je le, da ima človek 
zdravje, veliko pa mi pomenita tudi mir v srcu in v 

duši.’’ Nekoč si želi izdati knjigo svojih pesmi. Ne 
glede na to ali se ji bo ta želja uresničila ali ne, bo 
še naprej pisala, zato ker rada piše in ker rada piše 
zase. Silva Mohorčič je s svojim literarnim prispev-
kom zagotovo postala ena tistih, ki v Suhi krajini 
puščajo sledi časa. Postala je obraz časa.

n Mateja Filipič

Prejemnik zlatega grba Vlado Kostevc Člani EASA- društvo študentov arhitekture so prejeli srebrni grb

Gost evropski poslanec Alojz Peterle Razstava ročnih del DU Žužemberk
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Zahvala krvodajalcem
Ob občinskem prazniku Občine Žužemberk se je Območno združenje Rdečega križa Novo mesto v nedeljo, 6. julija, v kleti 
žužemberškega gradu zahvalilo tukajšnjim krvodajalcem. 

Priznanja je prejelo kar sedemintrideset zvestih 
krvodajalcev, ki so kri darovali petkrat, desetkrat, 
petnajstkrat, vse do devetdesetkrat. Priznanje pro-
stovoljcem je v uvodnem delu srečanja izrekel žu-
žemberški župan Franc Škufca, zahvalo pa tudi 
predsednica Območnega združenja Rdečega križa 
Novo mesto Mojca Špec Potočar. » V imenu vseh 
anonimnih prejemnikov vaše krvi in vseh, ki ste 
jim pomagali rešiti življenje, se vam, dragi krvo-
dajalci, najlepše zahvaljujem in želim, da še naprej 
ohranjate zdravje,« je dejala predsednica Mojca 
Špec Potočar in se obenem zahvalila županu Škufci 
in predsednici KO RK Žužemberk Genovefi Ma-
ver za podporo najmnožičnejši solidarnostni ak-
ciji v občini. Med žužemberškimi krvodajalci, ki 
so dali kri največkrat, so Dušan Mikec (80-krat), 
Andrej Boh in Janez Krese (90-krat). Seveda gre 
posebna zahvala tudi tistim, ki darujejo kri dva-
krat, trikrat ali večkrat letno, prostovoljcem ter 
organizatorjem. Darovanje krvi je najvišja oblika 
solidarnosti med nami, zato se tega prispevka ne 
da oceniti z denarjem. Slovesnost je obogatil žen-
ski pevski zbor članic društva kmečkih žena Žitni 
klas, mlada glasbenica na harmoniki Vesna Zara-
bec, s spremno besedo pa Lilijana Hrovat.

Koncert za 
orgle
V farni cerkvi sv. Mohorja in Fortunata 
so se pod vodstvom prof. Milka Bizjaka 
predstavili Nina Zajec, Žiga Jernejčič in 
Tomaž Čegovnik 

Namen te kulturno-turistične 
prireditve v občini Žužemberk 
je popularizirati igranje fraj-
tonarice in prispevati k dvigu 
kakovosti igranja. To v zadnjih 
letih organizatorju tudi uspeva, 
čeravno niso zadovoljni s števi-
lom nastopajočih. Pred strokov-
no komisijo v sestavi Kristjana 
Avbarja, evropskega podprvaka 
v igranju na harmoniko 2007, 
dvakratnega prejemnika zla-
te plakete Ljubečne, Gašperja 
Mraka, prejemnika treh zlatih 
plaket Ljubečne, in Roka Mu-
hiča, člana ansambla Urok, se je 
pomerilo 11 tekmovalcev v treh 
različnih kategorijah. Komisijo 
je s svojim nastopom v kategori-
ji do 15 let prepričal Jan Novak, 
ki je odlično raztegnil meh pred 
Nastjo Krese in Markom Škuf-
co. V starostni skupini od 16 do 
30 let je komisijo najbolj navdu-
šil Erik Šavron, drugo mesto je 

Tekmovanje harmonikarjev
Hinjski gasilci so v soboto, 7. julija, pripravili tradicionalno, 26-to tekmovanje v 
igranju na frajtonarico.

osvojila Sandra Murgelj in tretje 
Andreja Križman. V tretji sta-
rostni kategoriji od 30 do 99 let 
je zmagal Alojz Murgelj, pred 
Andrejem Krtom in Jožetom 
Breznikom. Vsi nastopajoči so 

predstavili dve skladbi, ob tem 
pa pokazali veliko ljubezen do 
frajtonarice, najbolj razširjene-
ga ljudskega inštrumenta. Po 
tekmovalnem delu je zbrane za-
baval ansambel Nemir.

Besedilo in foto: Slavko Mirtič

Oglarsko kopo sta ob pomoči številnih vašča-
nov zadnji teden pripravljala Franc Vidmar in 
Brane Skube. Vanjo so zložili okoli 20 m3 drv, 
sad večdnevnega kuhanja pa bo okoli 2 toni kva-
litetnega oglja. Kopo je blagoslovil domači župnik 
Janez Zaletel, v pestrem kulturnem programu pa 
so se predstavili mladi glasbeniki, moški vinogra-
dniški pevski zbor in članice pevskega zbora Žitni 
klas. Številne zbrane pa sta med drugim pozdravi-
la tudi žužemberški župan Franc Škufca in direk-
torica RIC Mojca Špec Potočar, katerima je med 
prvimi pripadla čast prižiga kope. Vaščani so vse 
obiskovalce presenetili s pekovskimi dobrotami. 
Trški dnevi, ki so največja in najodmevnejša kul-
turno – rekreativno - turistična prireditev v Suhi 
krajini, so se nadaljevali s tekmovanjem harmoni-
karjev v Hinjah ter športnim dogajanjem na Loki 
s turnirjem Alkemist in koncertom ob 20-letnici 
odbojke na mivki v Žužemberku.

Turnir Alkemist na Loki - najmočnejši ženski dvojici 
Marina Crnjac in Nina Kontrec

Kopa v Srednjem Lipovcu 
S tradicionalno kulturno etnografsko prireditvijo so 4.julija prizadevni oglarji v Srednjem 
Lipovcu prižgali kopo in s tem odprli tradicionalne Trške dneve v Suhi krajini. 

Suhokranjska tržnica s članicami Društva kmečkih žena Suha krajina- Žužemberk Preventivne zdravstvene meritve

Predstavitev Radio kluba ŽužemberkKolesarska dirka



18 jesen 2014, jesen 2014, 19 TRŠKI DNEVI  TRŠKI DNEVI 

Ob otvoritvi so zbrano občinstvo v žužem-
berškem gradu nagovorili predsednik TD Suha 
krajina in gonilna sila Trških dni Vlado Kostevc, 
žužemberški župan Franc Škufca, umetnostna 
zgodovinarka in likovna kritičarka Anama-
rija Stibilj Šajn in minister za kulturo dr. Uroš 
Grilc, ki je Trške dni tudi uradno odprl. Večer je 
zaključila zabavno glasbena skupina Viktory. V 
soboto, 12. julija, so se zgodaj dopoldne poda-
li na pot tudi rekreativni kolesarji, svoje delo so 
prikazali člani radio kluba Žužemberk, z razsta-

vo ročnih del in nagovorom evropskega poslan-
ca Alojza Peterleta so se predstavile ustvarjalne 
članice Društva upokojencev Žužemberk in Tu-
rističnega društva, na voljo občanom so bile tudi 
zdravstvene meritve v izvedbi zdravstvenega ose-
bja ZD Žužemberk. Popoldanski del je potekal 
v znamenju suhokranjske tržnice, predstavitvi-
jo mladih harmonikarjev ter stojnic turističnih 
društev Dolenjske in Bele krajine, podelitvijo 
priznanj vinogradnikom, krožnim ralyem sta-
rodobnikov in prevzemom nove gasilske avto-

cisterne. Dan se je končal s Suhokranjsko nočjo 
in z ansamblom Nemir.

»Danes smo se prazniku v čast zbrali v čudo-
vitem ambientu Žužemberškega gradu. Pogosto 
slišimo, da ima Slovenija eno samo pravo dolino 
gradov, in to je dolina reke Krke. Prav grad Žužem-
berk je s svojo trdnjavsko lego eden najveličastnej-
ših gradov na območju. Poleg izjemne lokacije ga 
krasi tudi bogata zgodovina, ki od 13. stoletja prek 
Goriških in Celjskih grofov do Auspergov napleta 
vrsto zanimivih, pogosto pa tudi tragičnih pripove-

 Glavni  namen EPC – Edukacijskega in  produk-
tnega centra železolivarne na Dvoru je ohranjanje 
umetniške ter tehnične kulturne dediščine, ki jo 
bodo Novinčevi prezentirali v sodelovanju z Dolenj-
skim muzejem, Občino Žužemberk in Turističnim 
društvom Suha krajina. Stavbo nekdaj zelo pomemb-
ne železolivarne na Dvoru, v 19. stoletju je bil to celo naj-
večji industrijski obrat v nekdanji Avstro-Ogrski južno od 
Alp, je družina Novinc popolnoma prenovila, v njej uredila 
prostore za proizvodnjo kovinskega okovja s približno 1000 
m2 velikimi delovnimi površinami ter prostore s sodobno 
multimedijsko učilnico, kjer bodo obiskovalcem pokazali 
bogato zgodovino livarstva na Dvoru in celo demonstra-
cijo taljenja, izdelave forme ter litja. Slavnostnega odprtja 
se je udeležil tudi minister za kulturo dr. Uroš Grilc, ki je 
skupaj z lastnikom Stankom Novincem odprl prenovljene 
prostore, izredno pomembne tudi za razvoj suhokranjske-
ga turizma. Zgradbo bivše železarne jim je uspelo obnovi-
ti v sodelovanju z Zavodom za kulturno dediščino in tudi 
s sredstvi evropskega razpisa Leader, ki je po besedah di-
rektorice Razvojnega centra Novo mesto mag. Mojce Špec 
Potočar, namenjen ohranjanju in izboljšanju podeželja. O 
železarstvu ter bogati kulturni dediščini, kjer sodi Sloveni-
ja po proizvodnji litega železa na prebivalca v sam svetov-
ni vrh, pa je spregovoril prof. dr. Primož Mrvar. Čestitkam 
obrtniku Stanku Novincu in podjetju KGN, ki je minulo 
leto praznovalo častitljivih 30 let, so se pridružili tudi župan 
Občine Žužemberk Franc Škufca, predsednica Območne 
obrtne zbornice Novo mesto Mojca Andoljšek, številni do-
mačini in ugledni gostje. Obnovljene prostore, kjer bodo 
delo našli tudi domačini, je ob pomoči duhovnika Jožeta 
Mrvarja blagoslovil žužemberški dekan Franc Vidmar. V 
kulturnem delu programa, ki ga je povezovala Dijana Pe-
čjak, so se predstavili Žužemberški rogisti, Vokalna skupi-
na Dvorjani, pevka Tjaša Primc ter Ana Može na violini in 
mlada harmonikarja Gregor in Žiga Janežič.

Svečano odprtje EPC- Edukacijskega in  
produktnega centra železolivarne na Dvoru
V prostorih nekdanje železolivarne na Dvoru, tik ob reki Krki, je 11. julija, ob občinskem prazniku občine Žužemberk, potekala 
svečana otvoritev in blagoslov prenovljenih prostorov.

Odprti dve razstavi 
Ob odprtju Trških dni 11.julija, ki sta ga zaznamovali kar dve razstavi Združenja zgodovinskih mest Slovenije z razstavo Mesta 
kulture, med katere sodi tudi sam Žužemberk, ter razstave likovnih del s prvih in drugih tako imenovanih Dvorskih likovnih dni. 

di. Med temi sta verjetno najbolj razvpiti obleganje 
Gregorja, nezakonskega sina Jurija Turjaškega iz 
leta 1559, o katerem govori pesnitev Ropot v Žu-
žemberku cistercijanskega meniha Janeza Faitana, 
in smrt grofice Ane Eck, ki jo je pokončala udoma-
čena grajska medvedka. 

Trški dnevi, ena večjih in odmevnejših kultur-
no-turističnih prireditev v regiji, so čudovit pri-
mer spajanja zgodovine s sedanjostjo. So način, 
kako kulturno dediščino – tudi tisto nesnovno, ki 
jo sestavljajo rituali in šege – na igriv in dostopen 

način ohranjati pri življenju. V programu je moč 
najti vse od prižiganja kope, do glasbenih priredi-
tev in razstav, ki s svojo raznovrstnostjo vabijo kar 
najširše možno občinstvo. 

Posebna zahvala zanje gre seveda Turističnemu 
društvu Suha krajina, ki s predanostjo in entuzi-
azmom organizira ne le vsakoletne Trške dneve, 
marveč je z več kot devetdesetimi prireditvami le-
tno eno najaktivnejših društev na Dolenjskem. Vaša 
prizadevanja oživljajo regijo, s tem pa bogatijo tudi 
slovensko društveno dejavnost nasploh. 

Najlepša hvala za pozornost in veselo praznuj-
te!« Pozdravni nagovor Ministra za kulturo dr. Uroša Grilca 

ob otvoritvi.

V okviru Trških dni so se v soboto, 12. julija, 
na trgu v Žužemberku zbrali lastniki osmih sta-
rodobnih vozil iz žužemberške občine. Po krat-
kem pregledu avtomobilov, med katerimi sta 
bila najstarejša Land Rover jeep z letnico 1968 
in Rover 2000 TC z letnico 1969, so se podali 
na krajšo vožnjo do Loke in nazaj.

Pomen nove pridobitve so na otvoritveni slovesnosti poudarili direktorica 
Razvojnega centra mag. Mojca Špec Potočar, žužemberški župan Franc Šku-
fca in direktor dr. Boštjan Petelinc. Kanalizacijski vod v dolžini 2.984 m, ki je 
zlasti med opozicijskimi svetniki žužemberške občine že v fazi nastajanja pro-
jekta žel vrsto pomislekov, je že prestal prve teste in izvedbeni preizkus; tako 
cevovodi tesnijo, črpališče pri dvorski šoli deluje brez problemov. Izgradnjo 
kanalizacijskega sistema s priključki in črpališči, na katere se bodo kasneje 
priključile ostale vasi, je stala okoli 610.000 evrov, kar 450.000 evrov je občina 
Žužemberk pridobila na razpisu od Ministrstva za gospodarski razvoj in teh-
nologijo, razliko pa je krila iz občinskega proračuna. Po izgradnji je celotno 
infrastrukturo v upravljanje prevzela novomeška Komunala, ki že sedaj skrbi 
za nemoteno delovanje obstoječe čistilne naprave. Pravo darilo prazniku pa so 
pripravili tudi dvorski osnovnošolci in vrtičkarji. Ob čebelnjaku in lepo ureje-
nem čebeljem vrtu so postavili skulpturo medveda, v katerega je domači ume-
tnik Martin Blatnik vdelal čebelji panj. Ob tej priložnosti so najmlajši skupaj z 
učiteljicami in mentorjem pripravili tudi priložnostni program. 

Odprt visokotlačni kanalizacijski vod Dvor – 
čistilna naprava Žužemberk
Ob prazniku občine Žužemberk so v soboto, 12. julija, na Dvoru župan občine Žužemberk Franc Škufca, direktor Direktorata 
za vodo in investicije, dr. Boštjan Petelinc ter direktor podjetja CGP – Gradnje Julij Nemanič svečano predali svojemu namenu 
visokotlačni kanalizacijski vod Dvor –čistilna naprava Žužemberk.

Minister za kulturo dr. Uroš Grilc
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 Že zgodaj dopoldne so ob prazniku šoferjev 
in avtomehanikov člani ZŠAM Slovenije položi-
li venec pri spomeniku NOB na Cviblju. 16. sre-
dnjeveški dan, v organizaciji Turističnega dru-
štva Suha krajina na žužemberškem gradu, se je 
v nedeljo, 13. julija, pričel s srednjeveško tržni-
co, na kateri so se predstavili rokodelci in trgov-
ci vseh dežel z različni izdelki domače in druge 
obrti, nato pa se je plemstvo na čelu z Jurijem in 
Volkom Engelbertom Turjaškim iz žužember-

škega gradu skupaj z meščani odpravilo k sveti 
maši k cerkvi sv. Mohorja in Fortunata. Mašo 
je ob farnih zavetnikih sv. Mohorju in Fortu-
natu daroval dekan Franc Vidmar. Na igrišču 
Loka je potekal nogometni turnir v organizaciji 
domačega nogometnega kluba NK Žužemberk.  
Po srednjeveškem kosilu, ki so se ga udeležile vi-
teške in grajske skupine, je v popoldanskem delu 
programa sledil bogat program in predstavitev 
srednjeveškega življenja. Na ogled je bila gluma-

ška predstava z znamenitim Teatrom Cizamo, 
več skupin, med njimi tudi domači Srednjeveški 
najemniki, pa so postavili viteške tabore. V naj-
zanimivejšem delu programa so Ivanečki vitezi s 
Hrvaške ter slovaški vitezi Trnavska Kampania 
predstavili prikaz mečevanja in viteške veščine. 
Obiskovalci so uživali tudi ob prikazu lokostrel-
stva, srednjeveških plesih skupine viteškega reda 
Gašperja Lambergarja, renesančnih plesih skupin 
Galiarda iz Celja in Lonca iz Škofje Loke. 

Nova avtocisterna je stala okoli 
250 tisoč evrov. Veliko so prispevali 
donatorji, občani s prostovoljnimi 
prispevki , občina Žužemberk in 
sami gasilci. Ostalo je tudi posojilo, 
ga bodo vračali gasilci v prihodnjih 
nekaj letih. 27. maja 1888 je da-
tum, ko se je z ustanovitvijo društva 
začela pisati njegova bogata zgodo-
vina. V društvu so bili postavljeni 
pred dejstvo, da je za ustrezno de-
lovanje operativne enote nujno po-
trebno nabaviti vozilo, ki bo služilo 
prevozom večje količine vode. Če-
tudi so se zavedali finančnega bre-
mena, ki ga bo z nakupom moralo 
nositi društvo, pa zaradi poglavitnih 
razlogov z nakupom niso mogli več 
odlašati. Ti razlogi so predvsem 
pomoč pri industrijski dejavnosti v 
kraju Žužemberk in v njegovi oko-
lici, dolgotrajne suše, ki prizadene-
jo občane, ki nimajo vodovoda, in 
nedokončan vodovod v občini Žu-

žemberk s prevozi pitne vode. Pod-
vozje znamke MAN so gasilci na-
bavili konec leta 2013, nadgradnjo , 
ki obsega tudi vgrajeno črpalko Ro-
senbauer in vodni rezervoar s 7000 
l vode, pa so zaupali podjetju pod-
jetje Rosenbauer iz Gornje Radgo-
ne. Župan Franc Škufca je pohvalil 
prizadevnost gasilcev in jim čestital 
ob pomembni pridobitvi, številne 
misli podpore in pohval žužember-
škim gasilcem pa so izrazili tudi prvi 
mož slovenskih gasilcev, predsednik 
GZS Jošt Jakša, Franc Šink iz Mini-
strstva za obrambo, Janez Gornik iz 
GZ Novo mesto, starosta in legenda 
slovenskih gasilcev Lojze Ljubič ter 
številni gostje. Na slavnosti priredi-
tvi, ki jo je zaznamoval mimohod 
gasilcev s parado gasilskih vozil, so 
za kulturni program poskrbeli Mo-
ški pevski zbor Cirila Zajca in Tone 
Fornezzi Tof. Po blagoslovu ajdov-
škega župnika Janeza Zaletelja je 

Prevzem nove avtocisterne
PGD Žužemberk, ki letos obeležuje 126 let delovanja, je v soboto, 12. julija, slavnostno prevzelo novo gasilsko avtocisterno AC 
35/70, namenjeno za gašenje večjih požarov in zagotavljanje nemotene dobave požarne vode. 

Domače vodstvo z županom in gosti 
pred novo avtocisterno

boter novega vozila Anton Konda, 
direktor Keko – opreme iz Žužem-
berka, slavnostno predal ključe no-
vega vozila poveljniku Danijelu Sa-
jevicu in ta vozniku Gregorju Kra-
karju. Slavnostni trak je ob pomoči 

župana Franca Škufce in predsedni-
ka društva Dušana Ožbolta prerezal 
boter Anton Konda. Na slovesnosti 
so se gasilci zahvalili in podelili tudi 
številne zahvale donatorjem in gasil-
cem za novo avtocisterno.

Srednjeveški dan v Žužemberku 

Po slovenski himni v izvedbi Žužemberških 
rogistov je zbrane občane, goste in nagrajence v 
uvodnem delu nagovoril župan Franc Škufca. Kot 
slavnostni govornik je župan čestital ob občinskem 
prazniku Občine Žužemberk ter izpostavil zaklju-
čene projekte in projekte, ki so na poti do ugodnih 
rešitev ter se zahvalil sodelavcem in vsem, ki skrbi-
jo za dobrobit občine Žužemberk na vseh podro-
čjih življenja. Zbrane je nagovoril tudi častni občan 
Občine Žužemberk Anton Anderlič. Na slovesno-
sti so podelili številna priznanja občinskega sveta 
in priznanja župana za leto 2013. Med dobitnike 
občinskih priznanj so se zapisali; zlati grb je pre-
jel Vlado Kostevc, srebrni grb EASA-društvo štu-
dentov arhitekture ter bronasti grb mag. Jelka Mr-
var. Pisno priznanje so prejeli PGD Križi, Društvo 
vinogradnikov Suha krajina, Zavod Vesela Vas, 
KGN, d.o.o., Konjeniško galopsko društvo Kranj-
ški in Kulturno društvo Šmihel pri Žužemberku. V 
skladu z občinskim odlokom je podelil priznanja 
tudi župan Občine Žužemberk Franc Škufca. Tako 
je bronasti grb prejel glavni urednik Suhokranjskih 
poti Slavko Mirtič, pisno priznanje kračman in 
ključar Frančišek Longar, gostinec Hendrik Štupar, 
avtoprevoznik Branko Hren ter pisno zahvalo žu-

Slovesna podelitev priznanj
S srednjeveškim dnevom, slovesno prireditvijo ter podelitvijo občinskih priznanj 13. julija v Žužemberku, je bilo sklenjeno 
praznovanje letošnjega občinskega praznika.

pniki Franc Vidmar, Janez Zaletelj in Ciril Murn 
ter gostinka Darinka Nose. Za nesebično pomoč 
pri odpravi posledic žledi so prejeli pisno zahvalo 
župana tudi gasilci PGD Žužemberk, Dvora, Hinj, 
Ajdovca, Križev, Rebri, Šmihela, Uprave za zaščito 
in reševanje, Izpostava Novo mesto, OZRK Novo 
mesto, SV, Vojašnica Novo mesto, Policija, Policij-
ska uprava Novo mesto in Gozdno gospodarstvo 

Novo mesto. Prejemniki priznanj so bili deležni 
mnogih čestitk, v imenu županov in podžupanov 
iz sosednjih občin jih je izrekel straški župan Alojz 
Knafelj, ki je vsem občanom voščil tudi za praznik. 
V kulturnem delu slovesnosti, ki ga je vodil Lojze 
Bojanc, so se predstavili Žužemberški rogisti in 
Mešani pevski zbor Cirila Zajca, večer pa je za-
ključila skupina Dupljak.
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Letošnja slavnostna gostja spominske ure, ki jo je pripravilo Kulturno-
umetniško društvo Žužemberk, je bila prva dama slovenskega gledališča in 
zvezda jugoslovanskega filma, igralka Milena Zupančič. Zanimiv pogovor z 
njo je vodila Magda Kastelic Hočevar, sestavljala koščke njenega bogatega 
filmskega in igralskega ustvarjanja, spregovorili pa sta tudi o materinstvu, 
zanimivih prizorih, ki jih je posnela, delu ambasadorke Unicefa in še čem. 
Program je povezovala Lili Hrovat, zbrane pa so nagovorili Vlado Kostevc, 
župan Franc Škufca in Jaques Gros. Za kulturni del spominske ure so po-
skrbeli pevka Renata Novak, recitatorka Silva Mohorčič, izvrstna mlada 
plesalca Eva Vidic in David Nose. 

Besedilo in foto: Urednik Slavko Mirtič

Slovenska filmska 
diva v Žužemberku
S spominsko uro o prvi slovenski igralki Rozaliji Sršen v Hollywoodu, 
rojeni prav v Žužemberku, so se končali letošnji Trški dnevi. 

Ob dnevih evropske kulturne dediščine 2014 je 
bilo pestro in živahno tudi v žužemberškem gradu, 
ki slovi kot eden najslikovitejših gradov na Sloven-
skem. Za živahen utrip so poskrbeli marljivi člani 
TD Suha krajina, ki so skupaj z viteškim redom Ju-
rija in Volka Engelberta Turjaškega – Seinsenber-
gensis s prijateljskimi društvi v soboto in nedeljo, 21. 
septembra, poskrbeli za bogat dvodnevni program. 
Grajska gospoda, vitezi, grajske gospodične in otroci 
so skozi igro prikazali življenje na gradu, ga oboga-
tili s številnimi delavnicami lokostrelstva, mečeva-
nja, srednjeveške ter renesančne glasbe in tudi plesa. 
Prireditve so sprejeli kot izziv, da bi vsem starostnim 
skupinam predstavili kulturno in naravno dedišči-
no Žužemberka in tudi širše, in to jim tudi v veliki 
meri uspeva. Organizatorji so zadovoljni z obiskom, 
zadovoljni pa so tudi najmlajši, ki so preživeli pra-
vljično noč in dan s številnimi prostovoljci.

Foto: Urednik

Pravljični grad v dolini Krke oživel

Člani viteškega reda Jurija in Volka Engelberta Turjaškega – Seinsenbergensis.

V kleti žužemberškega gradu je v nedeljo, 14. sep-
tembra, v organizaciji Turističnega društva Suha 
krajina, potekal že 19. večer petja , plesa in poezije 
z naslovom »Sanje nekega poletja«. Tudi tokrat so se 
predstavili domači pesniki in pesnice s svojimi deli, 
mlada pevka Veronika Lah, Eva Pršina na harmoni-
ki, Primož Pasar na klinozobu ter pevke turističnega 
društva v pokrajinskih narodnih nošah. Večer je za-

činil s svojo poezijo pesnik Jurij Marussuig iz Verja 
pri Medvodah. Po devetnajstih letih, ko je Jurij Ma-
russig prvič predstavil svojo pesniško zbirko Morje, 
se je pesnik in asistent na Pedagoški fakulteti v Kopru, 
tako kot vsako leto doslej, z zanimivo osebno poezijo 
predstavil žužemberškemu občinstvu. 

Foto: S. Mirtič

Pesniški večer z 
Jurijem Marussigom

Predsednik TD Suha krajina Vlado Kostevc z 
gostom večera Jurijem Marussigom 

Že četrto leto zapored je tukajšnje zelo dejavno Kulturno društvo Šmihel 
pri Žužemberku pripravilo kulturno prireditev, na kateri so podelili pri-
znanja in razglasili zmagovalna dela na fotografskem in likovnem nateča-
ju 2014. Ob žegnanju sv. Mihaela je bila v tukajšnji cerkvi tudi sveta maša, 
ki jo je daroval župnik Uroš Švarc, ob somašavanju šmihelskega rojaka dr. 
Ivana Hočevarja. Zbrane sta nagovorila predsednica KD Šmihel Helena 
Barle Kastelic in žužemberški župan Franc Škufca, za lep kulturni pridih 
pa so poskrbeli tudi pevci mešanega pevskega zbora Šmihel. Da bi osve-
tlili življenje v Šmihelu s poudarkom na druženju, posebnih dogodkih in 
dragocenih trenutkih ljudi, so pripravili natečaj prav na to temo, je pove-
dala Mateja Papež Iskra, ki je v veliki meri zaslužna, da postaja vsakoletno 
žegnanje v Šmihelu poleg duhovnega stičišča tudi kulturno udejstvovanje 
vseh generacij prebivalcev Šmihela z okolico. Na natečaj so organizatorji 
prejeli kar 43 fotografij, šestih udeležencev, med katerimi so bili tudi trije 
novinci. » V treh letih, od kar društvo razpisuje fotografski in likovni nate-
čaj, smo zbrali 161 fotografij in številna likovna dela učencev podružnične 
šole Šmihel«, je povedala Maja Papež Iskra in dodala, da so fotografije ču-
dovita podoba življenja ljudi v vaseh, pokrajine ob reki Krki, ki še ne bodo 
zbledele in bodo prepustile prostor spominom tudi prihodnjim rodovom. 
Kulturno društvo Šmihel je svečano razglasilo in podelilo priznanja avtor-
jem najboljših likovnih in fotografskih del. Na likovnem natečaju so pod 
mentorstvom učiteljic Petre Zadel in Marjete Zore učenci PŠ Šmihel risa-
li na temo doma. Likovni pedagog in umetnik Martin Šuštaršič je čestital 
mladim umetnikom in podelil priznanja najmlajšim, med drugim tudi 

Fotografska dediščina Šmihelcev

zmagovalcu Žanu Zaletelju, ki je prejel bon v vrednosti 30 evrov za nakup 
kreativnih pripomočkov za nadaljnje ustvarjanje. V ožji izbor zmagovalne 
fotografije so se uvrstile Helena Barle, Slavka Miklavčič in Tina Turk, ki je 
zmagala z zanimivim motivom dveh fantov na motorju. Za dobro vzduš-
je so poskrbeli številni stojničarji, ki so s svojo pestro ponudbo stalnica te 
prireditve, delavnica s prikazom kemijskih reakcij Jerneja Iskre in Marka 
Jerana iz Inštituta Jožef Štefan, pa tudi golaž za obiskovalce.

Foto: S.Mirtič

5. 7. 2014 smo se ob sveži zeleni Krki pri ri-
biškem domu v Žužemberku zbrali ribiči Ri-
biške družine Novo mesto – Pododbor Žu-
žemberk. Družabno srečanje prirejamo tra-
dicionalno že vrsto let prvi vikend v juli-
ju, simbolno odpremo sezono lova bele ribe 
in neformalno naredimo letni delovni načrt. 
Udeleženci, tokrat nas je bilo 24, smo bili že ob 
7. uri zjutraj dobro razpoloženi. Vsak je pri-
čakoval dober ulov, saj je bilo vreme prijetno, 
vzdušje tudi.

Pozdravil nas je predsednik Pododbora, David 
Longar, ter nas seznanil s potekom dejavnosti.

Po uvodnem klepetu smo se okrepčali s toplo 
hrano in pijačo, uro kasneje smo že namakali 
vsak svoj trnek v bistro Krko, v kateri so se zr-
calila bližnja drevesa in mogočni grad. Napeto 
smo strmeli v vrvico in vsak trenutek pričakovali 
plen, čim večji seveda, saj vsak cm šteje. Prav ne-
opazno so se premikali kazalci na uri, opazovali 
smo drug drugega in se veselili ulova tovarišev. 
Spodbudno je, da so bili med nami tudi mladinci 
in pripadnice nežnejšega spola. Opoldne smo s 
tekmovalnim delom zaključili in pregledali rezul-
tate. Najuspešnejšim je predsednik David izročil 
zaslužene praktične nagrade, prvim trem tudi po-

Srečanje ribičev RD Novo 
mesto - Pododbor Žužemberk
 
Druženje ob vodi ima vedno svojo draž. Začinjeno s pravo mero tekmovalnosti in 
napetosti ter z obetom dobre hrane in pijače je srečanje še posebej prijetno.

kale. Najboljši je prejel tudi prehodni pokal. Prav 
za vsakega pa se je našlo praktično darilo, saj so 
se sponzorji res izkazali. Po podelitvi nagrad smo 
dobili hladno pijačo in malice – pečene postrvi, 
golaž in ostale okusne jedi, za kar sta poskrbela 

Mirko Mirtič in Franci Košiček.
Popoldne se je prevesilo v večer, druženje smo 
zaključili rahlo utrujeni, spomine pa shranili na 
fotografije. Ob letu pa na svidenje!

n Franc Zupančič

Pa še najuspešnejši, ki so prejeli nagrade:
mesto ribič riba dolžina (cm)
1. Gliha Rado platnica 44,50
2. Iskra Marjan platnica 42,50
3. Longar David klen 39,50
4. Potočar Franci klen 37,50
5. Košiček Franci klen 36,00
6. Kovač Jože klen 34,50

Žan Zaletelj Tina Turk
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Na ekološki turistični kmetiji Vesela Vas v Suhi krajini je v soboto, 6. sep-
tembra, potekal kulturni dogodek z naslovom: »Knjiga, kruh in vino«. Po-
udarek je bil na pomembnih osebnostih in prepoznavnosti Suhe krajine, ki 
se tudi z dogodki, kakršnega so organizirali na Veseli Vasi, pogosteje uvršča 
iz pozabe na seznam turistične ponudbe regije. Dogodek so zaznamovali 
pisateljica Ivanka Mestnik, Društvo vinogradnikov Suha krajina in Dvorska 
pekarna domačega kruha. Glasbenica Ana Čop na klavinovi in pevci Dru-
štva vinogradnikov Suha krajina pa so dogodek bogato popestrili.

Pisateljica in častna občanka občine Žužemberk Ivanka Mestnik je pred-
stavila svoja dela za odrasle in otroke. Po pisatelju in priljubljenemu duhov-
niku Janezu Kmetu je pisateljica Ivanka Mestnik prva, ki  je z velikim po-
znavanjem in dolgoletnim raziskovanjem  življenja in ljudi Suhe krajine to 
slikovito predstavila v svojih knjigah. Kajti Suha krajina  doslej (razen Janeza 
Kmeta) ni imela pisatelja, ki bi jo vnesel na slovenski literarni zemljevid.

Člani Društva vinogradnikov Suhe krajine, ki imajo pomembno vlogo 
pri promociji kvalitetnih vin in širitvi znanja s področja pridelave vin in 
kulture pitja, so predstavili vinsko trto v teh krajih že vse od časa Rimlja-
nov - od šmarnice do današnjih kvalitetnih trtnih sort. Vina Suhe krajine 
danes posegajo po najvišjih mestih in priznanjih na marsikaterih tekmova-
njih. Degustacija je potekala s tremi vrstami vina: modra frankinja (Gregor 
Zaletelj), zweigelt (Jože Gnidovec) in scheurebe (Jože Gliha). 

Prepoznavnost Suhe krajine tudi s kulturnim 
dogodkom: »KNJIGA, KRUH IN VINO«

Gospa Ivanka Mestnik je bila deležna še posebne pozornosti, saj je ne-
davno praznovala svoj 80. jubilej. S šopkom in darilom sta ji med drugimi 
čestitala tudi župan občine Žužemberk Franc Škufca in predstavnik Turi-
stičnega društva Žužemberk.

Na Veseli Vasi poudarjajo, da ste vedno dobrodošli in že napovedujejo 
naslednje zanimive dogodke, ki jih objavljajo na svoji spletni strani: www.
veselavas.si

Foto: PanoVirtual

S številnimi dogodki je Ekološka-turistična kmetija Vesela Vas na Selih 
pri Ajdovcu odprla vrata gostom. Obiskovalcem nudijo prijetno in aktiv-
no preživljanje prostega časa, jih razvajajo z zdravo domačo ekološko pre-
hrano, pripravljajo pa tudi vrsto različnih prireditev. Tako je bilo v začetku 
septembra tudi srečanje in pogovor s pisateljico Ivanko Mestnik, v soboto, 
13. septembra, pa se je predstavila tudi klapa Lavanda z zanimivim veče-
rom dalmatinskih pesmi. Lastnik kmetije Alojz Iskra z družino ima smele 
in pogumne načrte. Trenutno ima v glavni stavbi dvanajst sob s petindvaj-
setimi posteljami, z veliko jedilnico in številnimi spremljevalnimi prostori, 
načrtuje pa tudi izgradnjo devetih bungalovov in brunaric. Da bo Vesela 
Vas res zaživela v vseh letnih časih, pripravljajo za goste tudi različne vese-
loigre, veselice, praznovanja, poroke, družinska srečanja, razstave, sejme, 
razne delavnice  in podobno.

n S. Mirtič

Vesela vas zaživela

Blagoslov konj
Konjeniško društvo Kljuse Budganja vas je tudi letošnje leto pripravilo 

tradicionalni blagoslov konj, ki se ga je udeležilo okoli dvajset konj. V ne-
deljo, 10. avgusta, ko goduje sv. Lovrenc, je bila maša v cerkvi sv. Marije 
Snežne v Budganji vasi. Blagoslov, ki je potekal pred številnimi zbranimi, 
je opravil domači župnik Franc Vidmar. Po blagoslovu so se vsi udeleženci 
zbrali pri »Luži«, kjer se je nadaljevalo družabno srečanje z izmenjavo rej-
skih ter konjeniških izkušenj.

Foto: Slavko Mirtič

Zjutraj je avtobus izletnike pobral po Ajdovški 
planoti, na Dvoru in v Žužemberku. Pot nas je 
vodila skozi Lukovico pri Domžalah, kjer smo se 
ustavili na jutranji kavi in se naužili jutranjega son-
ca. Potem smo se odpravili naprej in v Lučah nas je 
ustavil domačin Nejc. Zanimalo ga je, ali smo mo-
goče videli njegove ovce, ki jih je izgubil. Ker smo 
Suhokranjci dobri ljudje, smo mu ponudili pomoč 
pri iskanju njegovih ovac. Domačin Nejc nam je 
nato v zahvalo veselo razlagal o lepotah Logarske 
doline in njenih kulinaričnih dobrotah.

Tako nas je pripeljal do kmetije Selišnik pod 
vznožjem Velike planine v dolini Podvolovljek, 
kjer se ukvarjajo z živinorejo in gozdarstvom. 
Poleg vsega tega so leta 2010 registrirali še dopol-
nilno dejavnost na kmetiji, ki jim omogoča raz-
sek, predelavo, izdelavo in prodajo suhomesnatih 
izdelkov. Gospodar nam je razkazal domačijo in 
njihove prostore za predelavo mesa. Njihov naj-
bolj znan kulinarični izdelek je zgornjesavinjski 
želodec, ki je trajni suhomesnati proizvod in je za-
ščitena geografska označba v Sloveniji. Na kmetiji 
ga izdelujejo po tradicionalnem postopku, starem 
več kot sto let. Naredijo ga tako, da najboljše kose 
dobro ohlajenega svinjskega mesa zmeljejo, doda-
jo še na kocke narezano trdo slanino, sol, poper 
in česnovo vodo. Sestavine dobro premešajo in z 
njimi napolnijo dobro očiščene svinjske mehur-

je, ki jih nato zašijejo, našpikajo in za nekaj dni 
obtežijo. Potem jih dajo v sušilnico, kjer ob po-
gostem obračanju in po potrebi čiščenju izdelek 
zori in se suši od pet do šest mesecev. 

Po degustaciji posušenega zgornjesavinskega 
želodca smo se odpravili ogledat muzej o Logar-
ski dolini, kjer smo lahko videli maketo in film. 
Izvedeli smo, da je Logarska dolina ena od naj-
lepših alpskih dolin Evrope in je bila leta 1987 
razglašena za krajinski park. Dolga je 7 km in ši-
roka okoli 250 metrov, in je razdeljena na tri ob-
močja. To so Plest, Log in Kot. Poleg kulturnih in 
naravnih znamenitosti dolina ponuja sprehajalne 
in kolesarske poti, pozimi pa pripravijo proge za 
tek na smučeh. 

Logarska dolina ima več slapov, to so: slap Pa-
lenk, Brložniški slapovi, Rastovški slap in slap 
Rinka. Zadnjega, slap Rinka, smo se odpravili po-
gledat, saj se uvršča med ene najlepših in najviš-
jih prosto padajočih slapov na območju Slovenije. 
Do vznožja nas je pripeljal avtobus, potem smo se 
odpravili po urejeni pešpoti. Na cilju nas je razve-
selil prečudovit pogled na 90-metrski slap. V baru 
Orlovo gnezdo, ki stoji v sami skali in je desno od 
slapa Rinka, so nas postregli z aperitivi in tu smo 
lahko kupili spominke ter razglednice.

Za nami je bil že kar precejšnji del izleta, zato je 
bil že čas za kosilo. Tega smo imeli v Domu planin-

cev v Logarski dolini. Nato smo se odpravili pro-
ti gori Oljki, na vrhu katere stoji cerkev sv. Križa. 
Tam nas je pričakal tamkajšnji gospod župnik, ki 
nas je pogostil z vinom in sokom. Gospod župnik 
je povedal, da je bila ta mogočna baročna cerkev z 
dvema zvonikoma, zgrajena v 18. stoletju. Cerkev 
sodi med najlepše baročne cerkve v Sloveniji. Zna-
menit je glavni oltar, ki uvršča cerkev na gori Oljki 
med impozantne spomenike, je delo kiparja Ferdi-
nanda Galla. Njegov posluh za gledališke učinke je 
dosegel vrh v zadnji večerji z velikega oltarja. Vrsta 
sedečih apostolov v naravni velikosti, ki z izraziti-
mi kretnjami izpovedujejo svoje občutke ob zadnji 
večerji, je zapustila običajno oltarno okolje in išče 
neposreden stik z gledalcem. Na nastavku je slika 
Fortunata Berganta “Kristus v vrtu Getsemani”, zgo-
raj velik križ, pod njim kip Žalostne Matere Božje, 
ob njej pa še kipa sv. Neže in sv. Jošta. Pod cerkvijo 
je še podzemno svetišče z božjim grobom. Fasada 
na cerkvi in vsi kamniti deli so bili obnovljeni 1998. 
leta, prav tako zunanja osvetlitev. 

Z gospodom župnikom bi se lahko pogovarjali 
še dolgo, vendar je že dan prehajal v večer in bil 
je čas, da se odpravimo proti domu. Napolnjeni 
novih zgodb ter dobre volje smo se zvečer vrni-
li v Suho krajino, ki je za nas vedno najlepša po-
krajina na svetu. 

n Tadeja Lavrič

Potep po prečudoviti Logarski dolini
Letošnji prvi poletni dan je bil za članice Društva kmečkih žena Suha krajina -Žužemberk z družbo drugačen kot prejšnja leta. 
Odpravili smo se na ekskurzijo v čudovito Logarsko dolino, ki se razprostira v samem središču Kamniško – Savinjskih Alp. Tam 
smo obiskali kmetijo Selišnik, si ogledali film o Logarski dolini in se potem peljali skoznjo do slapa Rinka. Po kosilu v Domu 
planincev smo se odpeljali do romarske cerkve na gori Oljka. 
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V soboto, 6. septembra, je v organizaciji Prostovoljnega gasilskega dru-
štva Dvor potekalo izbirno orientacijsko tekmovanje za mladino. Na tek-
movanju je sodelovalo kar 92 ekip iz novomeške in šentjernejske gasilske 
zveze. Fantje in dekleta so tekmovali v šestih različnih skupinah od 6 do 18 
let: pionirji, pionirke, mladinci, mladinke ter pripravniki in pripravnice. Iz 
občinskega gasilskega poveljstva je sodelovala tudi ena ekipa iz PGD Žu-
žemberk. Odlično so se dvorske ekipe uvrstile tudi na državnem tekmova-
nju, ki je potekalo v Svetem Juriju ob Ščavnici . V soboto, 14. septembra, se 
je pri osnovni šoli v Sv. Juriju ob Ščavnici odvijalo državno tekmovanje v 
gasilski orientaciji za mladino. Delo mentorjev, ki v zadnjem času vse več 
pozornosti posvečajo tudi tekmovalni veščini – gasilski orientaciji, je bilo 
poplačano. Njihov trud in vaje niso bile zaman, saj so dvorske mladinke 
osvojile odlično 4. mesto izmed 32 ekip, pionirji 21 mesto izmed 32 ekip in 
pripravnice šesto mesto izmed 26 najboljših ekip v državi. Urednik 

Foto: Arhiv PGD Dvor 

Sledili so živčni tedni – tedni pred 
državnim tekmovanjem. Treninge 
smo imele skupaj s sodniki ter dru-
gimi društvi GZ Novo mesto.

Državno tekmovanje je potekalo 
17. maja 2014 v Ormožu. Po napor-
ni vožnji in čakanju na izvedbo smo 
vajo opravile po najboljših močeh, 
prav tako tudi vajo razvrščanja in 
teste. Od udeleženih najboljših 49 
slovenskih ekip smo dosegle odlično 
7. mesto in zlato značko. Z rezulta-
tom nismo bile ravno zadovoljne, saj 
vemo, da znamo pokazati še mnogo 

več. Kljub temu smo tekmovanje za-
pustile pokončno in dan ohranile v 
najlepšem spominu.

V seriji gasilskih tekmovanj nas 
je čakala še zadnja preizkušnja. 
Omenjeno tekmovanje je potekalo 
zadnji dan v maju na poligonih vo-
jašnice v Bršljinu. Na poligon smo 
stopile z veliko mero samozavesti 
ter tako ponovno stopile na najviš-
jo stopničko.

Za nami so prelepi meseci in leta 
v pionirskih in mladinskih enotah. 
Posebna zahvala velja našim men-

torjem, ki so nam vlivali pogum ter 
nas podpirali na vsakem koraku. Po-
kazali so nam, da smo nerazdružlji-
va ekipa ter nam pomagali uresničiti 
otroške želje, ki so se porodile prav 
ob opazovanju nekdanjih mladink: 
»Postati gasilka!«. Hvala vsem, ki 
ste nas že kot majhne punčke, ki so 
vedno, ob gledanju starejših, dejale: 
»Tudi jaz bi bila enkrat na njihovem 
mestu!«  učili prvih gasilskih vaj, ne-
pozabnih štafet ter drugih gasilskih 
veščin. Nad nami niste izgubili po-
trpljenja, kljub temu, da so bili dne-

vi, ko nam vaja ni šla od rok, dnevi, 
ko so tekle solze, ker smo bile jezne 
same nase, bili pa so tudi dnevi, ko 
smo nasmejane do ušes prepevale in 
urno ter brez težav opravile vajo. V 
vašem, sicer zelo redko povzdignje-
nem glasu, je bilo vedno slišati misel: 
»Moje punce obvladajo!«. Po vaši za-
slugi ponosno povemo, od kod smo 
in komu pripadamo, zato vam brez 
težav priznamo, da naše srce bije za 
eno in edino Prostovoljno gasilsko 
društvo Dvor.

n Mladinke PGD Dvot

Rojene gasilke
Za nami so težki, delavni, divji, adrenalinski, vztrajni, a 
vseeno najlepši, veseli in nepozabni meseci. Dvorske gasilke 
smo lanskega junija na regijskem gasilskem tekmovanju 
za memorial Matevža Haceta dosegle 1. mesto ter tako 
pridobile naziv najboljše ekipe mladink na Dolenjskem. S tem 
nazivom smo se uvrstile tudi na državno gasilsko tekmovanje. 
Prvo mesto smo letos osvojile tudi na občinskem gasilskem 
tekmovanju v Žužemberku, ki je potekalo 10. maja.

Najmlajši dvorski gasilci in gasilke uspešni

Letos se s sloganom »Ko zagori, pomoč po-
trebujemo vsi« pozornost namenja načrtovanju 
požarne varnosti, pri kateri je potrebno pomisli-
ti tudi na gluhe in naglušne, slepe in slabovidne, 
gluhoslepe in gibalno ovirane osebe. Kot je dejal 
poveljnik GZ Slovenije Franci Petek, navadno pri-
čakujemo, da bodo ljudje produkte, ki nastajajo 
med gorenjem, hitro zaznali in se posledično hi-
tro umaknili iz gorečega objekta. A povsem dru-

gače je, če so uporabniki objekta pri zaznavanju 
ali gibanju ovirani. »Te osebe ne slišijo navodil, 
ne morejo brati navodil z ustnic (ker ima gasilec 
npr. čelado), navajene so se orientirati po zvokih 
(v nevarnosti jih preveč zvokov zmoti), se gibajo 
počasneje ipd. V takšnih primerih postane požar 
še bolj nevaren, uporabniki objekta pa so izposta-
vljeni večjemu tveganju.«

Oktober je prav tako mesec, ko vas bodo pro-

stovoljna gasilska društva v celotnem Občinskem 
gasilskem poveljstvu Žužemberk z dnevi odprtih 
vrat vabila k ogledu gasilskih domov in gasilskih 
vozil ter opreme, prirejala gasilske vaje. Vzemi-
te si čas in pobliže spoznajte delo in trud občin-
skih gasilcev, obenem pa boste zagotovo izvedeli 
tudi kaj novega in uporabnega s področja požar-
ne preventive. 

n Mateja Filipič

Oktober, mesec požarne varnosti! Gasilec svetuje…

Mesec oktober je že nekaj let tradicionalno namenjen izvajanju številnih aktivnosti, s katerimi tako lokalna prostovoljna 
gasilska društva kot tudi Gasilska zveza Slovenije poskušajo ozaveščati ljudi o pomenu požarne varnosti, pravilnem ukrepanju 
ob naravnih in drugih nesrečah…

KAR Z VELIKIM RDEČIM TOVORNJAKOM, PROSIM! 
Gospa srednjih let pokliče gasilsko postajo in vsa pa-
nična kriči: »Prosim vas, pridite, pri meni je požar v sta-
novanju, hitro, pohitite, gori mi stanovanje!«
Gasilec: »Seveda pridemo, gospa. Samo pomirite se in 
mi povejte, kako pridemo do vas.«
Gospa odgovori: »Ja s tistim velikim rdečim tovornja-
kom, s čim pa?!« 

OKVARA
Gasilska enota 124 sporoča centrali: “Ne moremo na 
kraj požara! Pošljite koga drugega!”
“Zakaj pa ne morete?” se odzovejo na centrali.
“Imamo okvaro na vozilu!”
“In kaj se je zgodilo?”
“Pokvarjeno imamo desno stransko ogledalo!”
“Brez njega pa ja lahko odpeljete na kraj požara!”
“Ne gre, tovornjak leži na njem!”

Malo za šalo, nič zares!

Deževje, ki se je razbohotilo v sredini letošnjega septembra, je v občini ponovno povzročilo nemalo nevšečnosti. Zaradi 
razmočenih tal in obilnega deževja se je reka Krka razlila in poplavila veliko območje. Na pomoč k reševanju tistega, kar 
se je še rešiti dalo, so prišli tudi prostovoljni gasilci vseh gasilskih društev v občinskem gasilskem poveljstvu. Z rednim 
spremljanjem nivoja naraščajoče Krke, polnjenjem protipoplavnih vreč, prečrpavanjem vode in privezovanjem predmetov, da 
jih ne bi odnesla reka, so poskušali omiliti škodo, ki jo je povzročila moč vode.

FOTO: P. Košiček

Poplave v občini letos ponovno 
povzročile nevšečnosti

V soboto, 20. septembra, je v Ilirski Bistrici pod okriljem Gasilske zveze 
Ilirska Bistrica potekalo gasilsko tekmovanje Fire Combat. Prostovoljno ga-
silsko društvo Žužemberk se ga je udeležilo s tremi ekipami in prav vse tri 
so dosegle odlične rezultate. Za ekipo Organizatorja je bila to debitantska 

tekma, ki jo je zaključil na odličnem 9. mestu v kategoriji A, Panterja sta 
dosegla prav tako odlično 4. mesto v kategoriji B, ekipa Smrkca pa je v ka-
tegoriji mešanih dvojic – kategoriji C posegla po najvišjem mestu! 

n Mateja Filipič

Fire Combat: v Ilirsko Bistrico s tremi ekipami!

FOTO: P. Košiček

Mladinke PGD Dvor
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Članice DKŽ in nekaj naših ostalih občank smo 
tudi letos napolnile avtobus in pot nas je tokrat 
popeljala na avstrijsko Koroško. Prva postaja je 
bila v Kotmari vasi, kjer sta nas pričakala vodiča 
ter nas popeljala po nekdaj slovenskih vaseh. Saj 
se je leta 1920 62,3 % prebivalcev na plebiscitu 
odločilo za republiko Avstrijo, 37,7 % pa je gla-
sovalo za priključitev k Jugoslaviji. Danes ljudje, 
starejši od 60 let, še govorijo slovensko, mlajši pa 
večinoma samo nemško. Vas je bila prvič omenje-
na leta 1142 in naj bi se imenovala po Hotimirju, 
karantanskem knezu. V vasi živi nekaj manj kot 
3000 prebivalcev. Imajo dvojezično šolo do 4. ra-
zreda, nato učenci nadaljujejo šolanje na gimna-
zijo v bližnjem Celovcu, ki je oddaljen le kakih 
10 km. Lahko pa se že prej odločijo in se usmeri-
jo v poklic. Šola jim omogoča veliko praktičnega 
znanja, zato so mladi, ko končajo šolanje, dobro 
usposobljeni za delo. 

Manjše kmetije se opuščajo. V vasi sta samo še 
dve kmetiji, kjer poleg službe še kmetujejo. Le na 
eni kmetiji v vasi se še preživljajo samo s kme-
tijstvom. Njihov dohodek je odvisen od prodaje 
mesa in lesa. Večja kmetijska polja so na Gospo-
svetskem polju. 

Vodič nam je najprej opisal Kotmaro vas in nje-
no okolico. Obdajajo jo dve verigi Karavank. Vidi 
se Stol, pred njim Kozjak, gora Žingorca, Košuta 
(to je 12 km dolg greben) in gora Mocna. »Skal-
nati vrh Obir pa se lepo vidi tudi s Šmarne gore v 

Sloveniji,« nam je povedal vodič, novinar … .
Potem smo si ogledali cerkev sredi vasi, ki je po-

svečena svetemu Juriju. Temelji so še iz romantike, 
kasneje so cerkev širili in jo dozidali, tako je ve-
čji del ladje baročni. Stranski kapeli sta posvečeni 
Mariji na eni in sv. Boštjanu na drugi strani. Na 
desni strani je loža, kjer je bogoslužje spremljala 
Kumpeljska grajska gospoda. Križev pot v tej cer-
kvi je napisan še v bohoričici. Maše v njej so vsak 
dan. Ob nedeljah je jutranja maša v slovenskem, 
dopoldanska pa v nemškem jeziku. Župnik, ki tu 
službuje, ni Slovenec, vendar se je naučil lepo slo-
vensko, zato ga imajo farani zelo radi. Romarska 
središča v bližini so še v Podjuni in Globasnici. 
Prebivalci so mirni, pošteni, delovni, spoštljivi in 
niso strankarsko razdeljeni.

Naša naslednja postaja je bila kmetija v vasi 
Mostec, kjer smo obiskali družino Pack . Kme-
tija leži na nadmorski višini 730 m. Obdeluje-
jo 57 ha zemlje, od tega je 30 ha gozda, ostalo 
so travniki in pašniki. Imajo 50 krav, ki bivajo v 
lepo urejenem, svetlem, zračnem in prostornem 
hlevu. Same se s posebnimi krtačami očistijo in 
odidejo do molznega stroja. Gospodar in gospo-
dinja sta nas lepo sprejela in postregla. Sama ne 
govorita slovensko in mi nismo razumeli nem-
ško, vendar smo se dobro sporazumeli s pomočjo 
prevajalca-vodiča. 

V Treschtalu je kmečki turizem Berginz. Poleg 
oddajanja sob ima gospa še masažni salon za raz-

vajanje gostov. Vse nam je lepo predstavila. Radi 
bi se nastavili njenim spretnim prstom, vendar to 
ni bilo mogoče, ker bi bila vrsta čakajočih predol-
ga. Gospodar nam je razkazal prostore, kjer redijo 
pujse, in vaško klavnico, kjer predelujejo meso in 
mesne izdelke. Pred tem smo že vse izdelke popol-
noma preizkusili in si pošteno napolnili želodce, 
saj sta gospodar in gospodinja zelo gostoljubna. 
Kraj nas je napolnil s posebno zunanjo in notranjo 
energijo, zato smo se zelo težko poslovili. 

Peljali smo se po prijetni ozki cesti ob Kotma-
riškem potoku, nekaj kilometrov po lepo ureje-
ni koroški pokrajini in že smo bili sredi ostrih 
ovinkov, ki vodijo do mejnega prehoda Ljubelj, 
kjer smo se spustili po položni strmini na slo-
venski strani. 

V Radovljici nas je čakalo kosilo in za tem 
še obisk našega največjega narodnega svetišča 
Brezja.

V polni cerkvi smo prisluhnili litanijam ob Ma-
rijini sliki, ob prehodu okrog Marijinega oltarja 
videli, kako veliko zaupanje gojimo Slovenci do 
Marije in si na dvorišču, v kapeli, ogledali najno-
vejšo sliko-mozaik Marije Pomagaj, ki so ga av-
stralski Slovenci letos podarili Brezjam. 

 Zadovoljni smo se vračali proti domu. Na 
poti smo poleg prijateljskega klepeta, veselih šal 
in smeha slišali tudi vprašanje: »Kdaj gremo na-
slednjič?« … . 

n Milena Iskra 

Izlet na avstrijsko Koroško

Tako kot vsako leto so organizatorji TD Suha 
krajina, TD Mirna Peč, TD Straža, TD Trebnje in 
KTD Dobrnič tudi tokrat pripravili kulturni pro-
gram, v katerem so nastopile ljudske pevke Turi-
stičnega društva Suha krajina, Mirnopeški harmo-
nikarji, Primož Pasar in Francka Ožbolt. Zbrane 
so pozdravili župani: Franc Škufca iz Občine Žu-
žemberk, Andrej Kastelic iz Občine Mirna Peč in 
Alojzij Kastelic iz Občine Trebnje. Zbrane člane 
so pozdravili še predsedniki turističnih društev, 
predsednik Turistične zveze Dolenjske in Bele kra-
jine Jože Barbo pa je vsem prostovoljcem, turistič-
nim delavcem in zanesenjakom čestital ob svetov-
nem dnevu turizma, ki se praznuje 27. septembra 
s poslanico Turizem in razvoj skupnosti. Prvič pa 
se je predstavilo mlado Turistično-kulturno dru-
štvo Trškogorsko srce, ki bo naslednje leto obele-
žilo 800-letnico novomeške Trške gore.

Organizatorji so pripravili zabavne igre, kate-
rih glavni namen je druženje, veselje in prijate-
ljevanje. Igre, kot so metanje obročkov, ruženje 
koruze in pihanje balončkov, so požele veliko 
zadovoljstva med vsemi zbranimi, tekmovalci 
pa so prejeli praktične nagrade. Izvedena je bila 
še najatraktivnejša igra vlečenje vrvi, kjer so bili 
tekmovalci tako po spolu kot po članstvu pov-
sem pomešani. 

Rekordna udeležba turističnih 
zanesenjakov in ostalih na Frati
Letošnjega že 12. srečanja članov turističnih društev, pohodnikov, kolesarjev in občanov občin Mirna Peč, Straža, Trebnje 
in Žužemberk, ki je bilo tokrat na čudovito sončno nedeljo 28. septembra, se je udeležilo rekordno število pohodnikov iz 
Žužemberka, Trebnjega, Straže, Mirne Peči in Dobrniča ter ostalih krajev.

Na koncu je zbrane pozdravil še podpredse-
dnik TZS Vlado Kostevc, predsednik regijske 
turistične zveze Jože Barbo pa je podelil zahvale 
sodelujočim turističnim društvom ter priznanji 
za dolgoletno aktivno pripravo srečanja, ki sta ju 

prejela Alojz Dragan iz TD Mirna Peč in Ludvik 
Legan iz TD Suha krajina.

 Ob tako veselem, prijetnem srečanju in druže-
nju so si zbrani obljubili, da se naslednje leto zopet 
srečajo še v večjem številu.                    n VladiMir

Krvodajalci v 
Žužemberku

Tradicionalne krvodajalske akcije, ki sta jo organizirala OZRK Novo 
mesto in Zavod RS za transfuzijsko medicino iz Ljubljane, se je 23. julija 
v Žužemberku udeležilo 68 krvodajalcev, kar je spodbuden podatek glede 
na prejšnja leta. Letos se je akciji pridružilo tudi osem novih krvodajalcev. 
Akcija je potekala v prostorih telovadnice OŠ Žužemberk, kjer je bila orga-
nizirana tudi pogostitev. Pri tem pa so se še posebej izkazale prostovoljke 
tukajšnjih KO RK in kuharice na šoli. Pozivu na akcijo so se odzvali tudi 
uslužbenci občinske uprave Občine Žužemberk. 

Foto: Urednik

VABILO
V petek, 21. 11. 2014, Vas ob 19. uri vabimo v avlo OŠ Žužemberk, kjer bo predavanje o prometu. Vodil ga 
bo g. Damjan Skok, pomočnik komandirja na Postaji prometne policije Novo mesto. Teme: avtocesta, kro-
žno križišče, parkiranje, pravilna uporaba varnostnega pasu in otrok v avtu.
Vabljeni vsi vozniki osebnih vozil, ki želite obnoviti svoje znanje. Udeležba je brezplačna.

n SPV Občine Žužemberk
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V Ankaranu se je med 23. in 24.6. odvijalo dr-
žavno prvenstvo v odbojki na mivki do 18 let. DP 
je organiziralo Športno društvo Katarina, ki ima 
za izvedbo takšnih turnirjev kar sedem igrišč za 
odbojko na mivki in odlične pogoje za razvoj in 
popularizacijo tega športa. 

Za razvoj pa znamo poskrbeti v Žužemberku, 
kjer imamo »samo« tri igrišča, in kar je najbolj 
pomembno, imamo »taprave igračine«, kot bi se 
izrazil eden izmed mnogih odbojkarskih navdu-
šencev pri nas. 

Primož Vidmar in Sergej Drobnič skupaj igra-
ta že v kadetski ekipi OK Žužemberk ter kadetski 
reprezentanci Slovenije, lani sta na mivki skupaj 
odigrala DP U18 in osvojila 2. mesto, tokrat pa 
pod pokroviteljstvom ŠD Loka Žužemberk na-
stopila na DP U18 v Ankaranu.

V Ankaranu je bila njuna pot do finala zah-
tevna, saj je bilo to njuno prvo tekmovanje letos 
in nismo točno vedeli, kakšen je njuna trenutna 
forma v primerjavi s konkurenco. Kot prva no-
silca turnirja sta bila v 1. krogu prosta. V drugem 
krogu sta se pomerila z Vrtovcem in Marcem ter 
ju gladko premagala z 2:0 (7,6). V tretjem krogu 
rednega dela sta ju čakala trdoživa Štajerca Le-
dnike in Donik. Po izgubljenem prvem setu sta 
zaigrala bolje in tekmo po 45 minutah srečno pri-
peljala do konca z rezultatom 2:1 (-13,10,12) ter 
si zagotovila polfinale. 

Po prespani noči je bil v nedeljo ob 11.15 na 
sporedu odločilni dvoboj za vstop v finale. V pol-
finalu sta se pomerila s Kanalcema Okrogličem 
in Marušičem, ki sta ju naša fanta odpravila z 
2:0 (21:15,21:16) in se tako prebila v finale, kjer 

sta ju čakala Vrhunc in Bratina, igralca Šempe-
tra in Maribora. 

Finale nam je ponudil vse, kar si lahko gledalci 
želijo. Izenačena tekma, kvalitetna igra, polna pre-
obratov in dramatičnih zapletov. V prvem setu sta 
Primož in Sergej vodila do 15 točke, potem sta ju 
Vrhunc in Bratina prehitela in v napeti končnici 
slavila z rezultatom 22:20. V drugem setu ni ka-
zalo dobro, saj sta Štajerca vseskozi vodila, največ 
za 6 točk in prehitro začela slaviti. Pri rezultatu 
18:20 sta imela Vrhunc in Bratina zaključno žogo 
za zlato medaljo. Kljub odmoru pa do konca nista 
osvojila niti točke in izid v setih je bil poravnan na 
1:1, gledalci pa v pričakovanju odločilnega 3.seta. 
Naša fanta sta se izvlekla iz totalno izgubljenega 
položaja. Primož in Sergej sta v tretjem setu na-
daljevala samozavestno, medtem ko se Vrhunc 
in Bratina nikakor nista pobrala, naša pa drvela 
proti naslovu državnega prvaka. Odločilni tretji 
set se je končal z rezultatom 15:11. 

Primož Vidmar in Sergej sta tako ohrani-
la naslov državnih prvakov na Dolenjskem, ki 
zadnja leta redno osvaja naslove tudi v odboj-
ki na mivki. 

Fanta sta potrdila zaupanje OZS, ki ju je že 
pred tem tekmovanjem prijavila na EP do 18 let 
na Češkem v Brnu. Pod vodstvom selektorja re-
prezentanc na mivki, Simona Krakarja, prav tako 
Suhokranjca, bosta na Češkem nastopala med 3. 
in 8. julijem.

Žal ne bosta nastopila na 18. tradicionalnem 
prazniku odbojke na mivki v Žužemberku, saj 
se bo turnir na Loki odvijal ravno v času Evrop-
skega prvenstva. 

Novo šolsko leto se je začelo. Deževno, 
a kljub temu vseeno veselo.

Otroci radi hodijo v vrtec, kjer se igrajo s pri-
jatelji. Veliko prepevajo, se žogajo, igrajo s koc-
kami, sestavljajo, rišejo ...

Če nam dopušča vreme, se radi podamo v bli-
žnji svet in raziskujemo. 

Čeprav so otroci še majhni, so njihovi koraki 
"veliki" in pogumni.

n Lilijana Hrovat

Naslov državnega prvaka ostaja na Dolenjskem
Da odbojka v Suhi krajini ni muha enodnevnica, dokazujejo vsako letni uspehi mladih odbojkarjev, ki znova in znova skupaj z 
njihovimi trenerji dokazujejo, da pri nas ne rastejo samo kamen in grmade.

Otroci iz skupine Muckov zopet med prijatelji

V zadnjih dneh šolskega leta smo se zbrali 
učenci PŠ Ajdovec in PŠ Šmihel ter se odpravili 
na kopanje v Čateške Toplice. Skozi celo šolsko 
leto smo pridno zbirali star papir, saj smo izpe-
ljali kar tri zbiralne akcije. Ob tej priložnosti se 
zahvaljujemo vsem krajanom in staršem za po-
moč, kajti z zbranim denarjem od papirja smo 
delno financirali plavalni športni dan. Z ostan-
kom denarja pa bomo za šolo kupili nekaj novih 
družabnih iger, ki jih učenci radi igrajo med od-
mori. S pomočjo ga. Darje Sedaj smo preverili 
znanje plavanja, se spuščali po toboganih in se 
igrali na gusarski ladji. Čas je kar prehitro minil, 
ko smo morali domov. Pred vožnjo domov smo 
se posladkali s sladoledom. Preživeli smo enega 
lepših dni v letošnjem šolskem letu. Upamo, da 
bomo tako pridni pri zbiranju tudi drugo leto 
in si spet prislužili kakšno nagrado. 

n Učenci PŠ Ajdovec

V novo 
šolsko leto z 
novo streho

Plavalni športni danPrimož Vidmar in Sergej Drobnič

Člani ŠD Loka in OK Žužemberk Primožu 
in Sergeju čestitamo za osvojeni naslov. Ne gre 
dvomiti, da bosta tudi na EP dala vse od sebe in 
uspešno zastopala Slovenijo, Dolenjsko in Suho 
krajino.

n Jernej Rojc

V novem šolskem letu 2014/2015 je na PŠ 
Ajdovec vstopila samo ena prvošolka, Neža 
Skube. Vsi smo jo z veseljem sprejeli in ji iz-
rekli dobrodošlico. V telovadnici smo imeli 
skupni uvod, kjer so se učenci od 1. do 4. ra-
zreda med seboj spoznali in se pogovorili o 
pričakovanjih glede šole in šolskega dela. Nato 
smo obnovili hišni red, se razgibali ob glasbe-
ni točki in si ogledali kratko dramatizacijo. Z 
delom smo nadaljevali po razredih. Na koncu 
smo se vsi posladkali s slastno čokoladno tor-
tico. Kljub slabemu vremenu smo z veseljem 
vstopili v šolsko stavbo, saj jo pokriva nova 
streha. Učiteljici sva veseli tudi prenovljene 
zbornice. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo 
vsem, ki so kakorkoli pripomogli k temu, da 
je šola obnovljena in si želimo, da bi še vrsto 
let pod svojo novo streho sprejemala bodoče 
šolarje. Hvaležni smo za vse pridobitve in si 
želimo uspešno šolsko leto 2014/2015. 

n Irena Prodanić 
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V sredo, 17. 9. 2014, smo se učenci podružnične šole Ajdovec 
na megleno jutro korajžno odpravili peš proti Dvoru. Pot nas je iz 
Ajdovca vodila mimo Srednjega in Malega Lipovca ter Vinkove-
ga Vrha. Med potjo smo z zanimanjem spremljali naravo, pašnike 
in živali na njih. Učenci so se veselo spuščali proti Dvoru, saj so 
vedeli, da se pot bliža koncu. Pri dvorski šoli smo pomalicali in si 
ogledali živahen čebelnjak Medo. Čebelice nas skoraj niso spustile 
blizu. Pri čebelnjaku so učenci občudovali lepo urejeno okolico in 
poimenovali rastline. Zelo jim je bila všeč lesena skulptura med-
vedka, ki v sebi skriva čebelji panj. Dan pa se ni končal pri dvorski 
šoli, ampak smo se peš lotili še klanca proti Sadinji vasi, ki je bil 
za učence pika na i. 

n Irena Prodanić

Jesenski pohod 
2., 3. in 4. razreda

V četrtek, 18. 9. 2014, smo pričakovali nekaj 
sončnih žarkov, zato smo načrtovali jesenski po-
hod. Pot nas je tokrat vodila mimo Budganje vasi 
vse do podružnične šole Šmihel. Čeprav se Šmihel 
sliši daleč, pa je pot skozi gozd kar prehitro mini-
la. Je pa zato nekoliko več časa ostalo za športne 
igre in zanimiva igrala. Dan je minil v prijetnem 
druženju učencev in učiteljic.

n Irena Anžlovar

Šolska vrata so se 
odprla

1. septembra se povsod po Sloveniji prične 
novo šolsko leto. Pričakujemo ga z različnimi 
čustvi. Učiteljice podružnice pa se vsako leto po-
trudimo, da je pričetek pouka zanimiv, koristen, 
vzgojen, prisrčen in popestren z različnimi dejav-
nostmi. Tako je bilo tudi to leto, ko smo v našo 
podružnico sprejeli 14 prvošolcev in jih vključili 
v veliko skupnost učencev PŠ Dvor, ki to leto šteje 
58 otrok. Vsi smo si zaželeli, da bi bilo šolsko leto 
uspešno v vseh ozirih.

n Zvonka Struna

Postavitev temeljnega kamna 
za suhokrajnski vodovod

Komaj se je šolsko leto pričelo, že so naši učenci nastopili na pomembnem dogodku za Suho kraji-
no. Med Skopicami in Vinkovim Vrhom so 12. 9. 2014 postavili temeljni kamen za vodovod. V kul-
turnem programu na prireditvi, ki so se je udeležili pomembni možje iz naše občine, sosednjih občin 
in države, so nastopili učenci PŠ Dvor in pevci MPZ Vinogradniki. Naj ta vodovod prinese zdravo 
pitno vodo do vsake hiše v Suhi krajini in naj služi dolgo vrsto let!                           n Zvonka Struna

Jesenski pohod na Dvor
V četrtek, 18. 9. 2014, je bil končno lep sončen dan in s šo-

larji PŠ Dvor smo ga izkoristili za ŠD. Z nami smo povabili 
gospoda Murna, planinca in očeta našega četrtošolca Nika 
Murna, ter lovca, gospoda Črnogoja. Pohod smo pričeli ne-
navadno. Z avtobusom smo se odpeljali do Žužemberka. 
Tam pa se je pričelo zares. Gospod Murn nam je razložil, 
kako se pravilno hodi, da se varčuje z energijo in nam po-
kazal markacije. Lovec pa nam je pripovedoval o živalih v 
gozdu in o svojih izkušnjah z njimi. Tako je bil vzpon pri-
jetnejši. Ker vzpon na Komanco ni prestrm, je bil naš trud 
kmalu poplačan z malico na vrhu. Ko smo se orientirali, smo 
se po drugi poti spustili v dolino. Med potjo smo si ogledali 
krmišče, lužo in prežo. Postali smo tudi pri Šici in videli, do 
kod je segala voda, ko je je bilo več in je poplavljala. Ogle-
dali smo si tudi načrt.

Gospodoma Murnu in Črnogoju se lepo zahvaljujemo 
za spremstvo na našem ŠD, ki je bil zaradi njiju lepši in bo-
gatejši.

n Zvonka StrunaKomaj so se dobro pričele počitnice, pa so neka-
teri zopet morali v šolo. Tokrat smo se pripravljali 
na otvoritev kipa Medo, ki ga je izdelal g. Martin 
Blatnik iz Podgozda. Kip, ki je tudi panj, sta kipar in 
hišnik postavila pred čebelnjak. Razstavo ob otvori-
tvi so pripravili člani čebelarskega krožka pod men-
torstvom g. M. Potočarja, program pa učenci 4.r. PŠ 
Dvor,. Slovesne otvoritve so se udeležili župan z ob-
činskimi svetniki, predstavniki države, ravnateljica 
šole, ki je imela tudi slavnostni govor, bivša ravna-
teljica šole in številni krajani. Obiskovalce smo na 
koncu pogostili z medenjaki in medenim napitkom. 
Hvala vsem, ki ste nam pomagali, da je otvoritev 
lepo uspela, in donatorjem za finančna sredstva.

n Zvonka Struna

Dvorski šolarji osvojili Komanco in spoznavali Šico

Šolski čebelnjak na Dvoru bogatejši za skulpturo medveda

V ponedeljek, 3. 9. 2014, je 22 prvošolčkov 
prvič vstopilo skozi vrata OŠ Žužemberk. Vsem 
otrokom in njihovim staršem smo dobrodošlico 
zaželeli ga. ravnateljica ter učiteljici, ki ju bova 
spremljali skozi prvo leto šolanja. 

Preden smo vstopili v našo učilnico, smo imeli 
slavnostno otvoritev 1. razreda. Sledil je obvezen 
skok v prvi razred in sprejem med prvošolce. Star-
ši so se poslovili, z učenci pa smo se spoznavali, 
prisluhnili pravljici Pikapolonica in pikice, prepe-
vali ob kitari. Imeli smo že prvo šolsko malico, ob 
koncu dneva pa je sledila slavnostna torta. Potem 

so učence na vratih že čakali ponosni starši.
Vstop otroka v šolo predstavlja prelomnico za 

vso družino. S tem se začne novo obdobje, z ve-
liko večjo odgovornostjo, tako za otroke kot za 
starše. Naloga nas odraslih je, da skupaj z otroki 
ponovno raziskujemo čudeže, ki jih prinašata ra-
dovednost in vedoželjnost.

Lepe stvari ustvarjamo skupaj; s svojimi misli-
mi, z dobro voljo in s srcem.

Vsem 22 prvošolčkom želim uspešno, radostno 
in izzivov polno šolsko leto.

n Katarina Vrhovec

Prvi šolski dan

Prvi september je tudi na PŠ Šmihel naznanil novo šolsko leto. V sprem-
stvu svojih staršev je prvi dan v našo lepo šolo prišlo 7 novincev- 7 prvošol-
cev. Le-ti so se pridružili 14 učencem iz 2., 3. in 4. razreda in tako PŠ Šmihel 
letos obiskuje kar 21 učencev. To je za šolo in tudi za kraj spodbudna novica. 
Kombinirani oddelek 1. in 2. razreda je celo tako številen, da imamo letos 
dve uri dnevno tudi pomočnico, vzgojiteljico gospo Miro Hrovat. 

September se je že prevesil v drugo polovico, tako da smo se učenci in 
delavci že dodobra spoznali. Delo poteka utečeno, s polno paro. Učenci 

so že lahko pokazali svoje tehnične spretnosti, ko smo izdelovali izdelke 
za tržnico ob žegnanju v Šmihelu. Za nami je že pohod Šmihel- Budganja 
vas- Gradenc- Plešivica- Šmihel. Vsi učenci so nemajhno razdaljo uspešno 
prehodili. Da znamo poprijeti tudi za kmečka opravila, smo pokazali pri 
družbeno koristnem delu- ličkanju pri Nejčevemu dedku in babici. Tudi 
šolsko delo za enkrat lepo teče.

Rečemo lahko, da je začetek leta uspešen in naj bo tako uspešno in lepo 
celo šolsko leto.                                                     n Petra Zadel, vodja PŠ Šmihel

Spodbuden začetek za podružnico Šmihel

Planinci zopet na terenu Petošolci v ZRC-ju
V petem razredu se pri naravoslovju in teh-

niki pogovarjamo o odpadkih in reciklaži. Zato 
smo se v torek, 16.  9. 2014, odpravili v Zbirno 
reciklažni center v Žužemberku. Gospod Martin 
Grčar nam je prijazno razložil, kako ZRC deluje, 
s kakšnimi problemi se srečujejo in kako deluje 
čistilna naprava.

Ura je kljub hladnemu in deževnemu vreme-
nu hitro minila. Spoznali pa smo tudi, zakaj je 
recikliranje in ločeno zbiranje odpadkov tako 
pomembno.

n Zapisala in fotografirala: Blanka Perpar

Z začetkom šole je aktivno začel delovati tudi 
planinski krožek. Odlično jesensko vreme nam 
je ponudilo dan, ki smo ga zelo dobro izkoristili. 
Tokrat smo se odpravili v Karavanke, do grebena 
Košute. Naš cilj je bil obiskati Dom na Kofcah. Ker 
smo kar preveč hitro prišli na želeno lokacijo in ker 
je bilo vreme res poletno, smo se odločili, da neka-
teri pot nadaljujemo proti Velikemu vrhu, ostali pa 
ostanejo na planini in se sprehodijo do sosednje 
planšarije ter si tam ogledajo zavetišče na Šiji. Po 
dobrih treh urah hoda smo dosegli Veliki vrh, ki 
je s svojimi 2088 m postal naša najvišja točka. Naj-

bolj smo bili ponosni na naših 6 osnovnošolcev 
(Davida, Anžeta, Gašperja, Urbana, Benjamina in 
Ano), ki so z vztrajnostjo, dobro voljo in brez težav 
osvojili vrh. Po zasluženi malici smo se vrnili na 
planino k naši prvi skupini, ki je uživala v pohaj-
kovanju po planini in igri na tamkajšnjih plezalih. 
Nekoliko utrujeni, a zelo zadovoljnih obrazov smo 
se vrnili do našega izhodišča in po zaslugi g. Toni-
ja, šoferja avtobusa, varno prispeli v Žužemberk. 
Vsi smo dobili novih moči za premagovanje ovir, 
ki nas čakajo v prihodnjih dneh.

n Irena Anžlovar
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Prihaja jesensko in zimsko obdobje, s tem pa 
tudi sezona prehlada in gripe. Z namenom pro-
mocije čebelarskih proizvodov lahko pri vašem 
lokalnem čebelarju kupite med, v katerega je po 
točno določeni recepturi primešan koncentriran 
izvleček ameriškega slamnika, ki ga čebelar trži 
v originalni embalaži (Echinamel). Količina 250 
g zadostuje za dve terapiji (2 krat po 7 dni jema-
nja). Prednosti ameriškega slamnika z medom je, 
da kombinacija blagodejno vpliva na odpravljanje 
(učinek medu) in zdravljenje (učinek ameriškega 
slamnika) simptomov prehlada ali gripe. Splo-
šno znano je, da med zaradi svojih blagodejnih 
lastnosti pomaga blažiti vneto grlo, ima pa tudi 
antioksidativne ter antibakterijske učinke. Na 
drugi strani pa ameriški slamnik s stimulacijo 
imunskih celic (imunske celice hitreje požirajo 
viruse in bakterije) krepi odpornost organizma, 
kar pomaga k hitrejšemu okrevanju. Ameriški 
slamnik z medom se lahko uporablja tako ku-
rativno kot tudi preventivno. Pri kurativnem je-
manju je pomembno, da ga začnemo jemati ta-

koj, ko začutimo simptome prehlada ali gripe. S 
tem takoj spodbudimo imunski sistem in okre-
vanje za prehladom ali gripo bo krajše. Ameriški 
slamnik z medom lahko poleg zdravljenja gripe 
in prehlada uporabimo tudi za zdravljenje ran in 
herpesa. Ameriški slamnik namreč na rani lokal-
no aktivira obrambne celice, ki ščitijo rano pred 
okužbo, medtem ko med ustvari neugodno okolje 
za razvoj bakterij. Ameriški slamnik z medom je 
primeren tudi za otroke, saj ne vsebuje alkohola, 
konzervansov in je prijetnega okusa.

 Nekaj o škrlatnem ameriškem slamniku:
Uporaba rastline ima dokaj dolgo zgodovino, 

saj so jo uporabljala številna plemena severno-
ameriških Indijancev za zdravljenje vseh vrst 
ran, proti različnim vnetjem, ob pikih insektov 
in ugrizih kač, proti kašlju, prehladu, zobobolu, 
trebušnim krčem in celo proti gonoreji. Danes 
sodijo pripravki iz ameriškega slamnika med 
najbolje prodajana in cenjena rastlinska zdra-
vila tako v Evropi kot v ZDA, ki se uporablja-
jo predvsem za krepitev imunskega sistema pri 
zdravljenju gripe in prehlada. 

Ali veste, da je ameriški slamnik tudi edina 
zdravilna rastlina, ki ima s kliničnimi študijami 
dokazano imunostimulativno delovanje, kar je 
tudi leta 2008 uradno potrdila Evropska agen-
cija za zdravila? Zato se pri nas edino pripravki 
iz škrlatnega ameriškega slamnika lahko, poleg 
prehranskih dopolnil, registrirajo tudi kot zdra-
vila, ki krepijo imunski sistem.

n dr. Borut Gosar

Ameriški slamnik z medom – kombinacija, ki ne 
lajša le simptomov, ampak tudi odpravlja vzroke prehlada ali gripe

Polži so na nekaterih obdelovalnih površinah pra-
va nadloga vrtnarjev, sadjarjev, poljedelcev in tudi 
vrtičkarjev. Med najbolj škodljive vrste štejemo polže 
golače, ki so brez hišic in jih uvrščamo v dve druži-
ni; družino lazarjev (najbolj pogosta pri nas sta ve-
liki rdeči lazar in španski lazar) ter družine slinarjev 
(kamor sodijo mrežasti, veliki in poljski slinar). Za 
kmetijstvo v Sloveniji skoraj neškodljiva je družina 
polžev s hišicami, med katerimi so najpomembnejše 
vrste vinogradniški, vrtni in gozdni polž. 

Po milih zimah, vlažni pomladi in poletju je pri-
čakovati množično pojavljanje polžev in povečanje 
škod, kot je to v letošnjem letu. Nasprotno, priča-
kujemo manj škod po zimah z nizkimi temperatu-
rami, suhi pomladi in poletju. Poznavanje biologije 
polžev nam omogoča boljši nadzor nad populacijo 
na pridelovalni površini in tudi njihovo številčno 
zmanjšanje. Življenjska doba polžev golačev je od 1 
do 5 let. Polži golači se razmnožujejo z jajčeci, ki jih 
odlagajo proti koncu poletja ali v jeseni od 30-300 v 
različne razpoke, vdolbine in votline v rahlih, vla-
žnih tleh. Jajčeca so bele barve in so v gnezdu spra-
vljena na kup, da tako lažje prezimijo. V ugodnih 
vremenskih razmerah, kot je letošnje, se iz jajčec 
lahko izležejo mladiči že v jeseni in skupaj z odra-
slimi prezimijo globje v tleh. 

Polži so aktivni in se prehranjujejo predvsem po-
noči. Aktivnejši so v času rednih padavin. V dežev-
nem in vlažnem vremenu jih najdemo na prostem 
tudi podnevi, ko objedajo rastline. Ko se ne hrani-
jo, mirujejo na stalnih mestih v špranjah v zemlji, 
pod kamenjem, lesenimi trohnečimi deskami, na 

travnikih, živih mejah in v premokrem kompostu 
z veliko ostanki hrane. Pred ukrepanjem je dobro 
ugotoviti, kje na kmetijskem zemljišču so mesta 
dnevnega bivanja polžev. Polži so tudi prilagodljivi 
jedci. Njihova prehrana je v večini sestavljena iz ra-
stlinskih hranil. V 24 urah lahko pojedo hrane do 
50 % lastne teže. Najljubša jim je rastlinska hrana 
(vrtnine, sadje, poljščine, …), odmrle rastlinske sno-
vi in beljakovinska hrana živalskega izvora. Zaradi 
prehranjevanja se premaknejo tudi do 10 m na dan 
oziroma noč. Zaradi močno razvitega občutka za 
orientacijo se proti jutru vračajo v svoje zavetišče. 
Zaradi dobrih receptorjev za okus pa lahko polže 
usmerjamo k nastavljenim vabam.

Vrtnine:
Pridelovalci zelenjave imajo s polži težave vsako 

leto, saj namakanje in vzdrževanje optimalne vlažno-
sti ugodno vpliva na razmnoževanje in razvoj polžev. 
Največ škod povzročajo v vlažnih pomladih na kale-
čih rastlinah, solatnicah in šparglju. V toplih vlažnih 
poletnih mesecih se zaznava škoda na vrtninah iz 
skupine solatnic, na paprikah, bučnicah, korenovkah, 
krompirju, kapusnicah, fižolu, grahu in špinačah. 
Polži z objedanjem listov, plodov in podzemnih delov 
povzročajo izgube pridelkov predvsem takrat, ko po-
zabimo na ukrepanje in redne agrotehnične ukrepe 
za zmanjševanje velikosti populacije. Škoda pa ni le 
neposredna zaradi objedanja, pridelek vrtnin je lah-
ko tudi onesnažen s polži, sluzjo in iztrebki, zaradi 
česar je potrebno pranje, natančno pregledovanje in 
izločanje poškodovanih plodov in rastlin.

Zatiranje polžev na območju prerazmnožitev ni 
enostavno in hitro opravilo. Ukrepanje je odvisno 
od termina saditve vrtnine, prerazmnožitve popula-
cije polžev in glede na % poškodb na rastlinah. (do 
5% gre za manjši napad, od 5-10 % gre za srednje 
močan in od 10-25 % gre za močan napad polžev) 
Za zatiranje lahko uporabimo več metod: mehan-
ske, agrotehnične, biološke in kemijske.

V jesenskem času svetujemo kemično ukrepa-
nje proti odraslim polžem v času, pred odlaganjem 
jajčec, predvsem glede na vrsto sajene zelenjave in 
razpoložljiva sredstva za varstvo rastlin. Jeseni pri 
obdelavi opazujemo zemljišče in poiščemo mesta z 
gnezdi, kjer so polžja jajčka. Za zmanjševanje popu-
lacij je najbolje, da kombiniramo več načinov hkra-
ti z vključevanjem agrotehnike v letni načrt dela na 
njivskih površinah, saj so le tako učinki dolgoročni 
in škode pridelka manjše. Tudi na večjih površinah 
je pobiranje odraslih polžev učinkovit način zmanj-
šanja populacije. 

Med agrotehnične ukrepe, s katerimi zmanj-
šujemo populacijo polžev, štejemo obdelavo tal, ki 
razdre razpoložljiva naravna zavetišča in obrne jaj-
čeca na prosto, da se v toplem vremenu posušijo. Z 
jesensko obdelavo je dobro malo počakati, da s ke-
mičnimi metodami dosežemo zmanjšanje popula-
cije. Spomladi se pri pridelavi zelenjave priporoča 
uporaba apnenega dušika, ki vpliva na zmanjšanje 
izvalitve mladih polžev. Na zmanjšanje populaci-
je vplivamo tudi z raztrosom mineralnih gnojil po 
razoranem zemljišču. K zmanjševanju populacije 
delno vplivamo tudi z zgodnjim rahljanjem zemlje, 

Šmihelska cesta 14
8000 Novo mesto

tel.: (07) 373-05-70, fax: (07) 373-05-90
E-pošta: kss.oddelek-nm@gov.si
Splet: www.kmetijskizavod-nm.si

Preprečevanje škode zaradi polžev

da polžem prekinemo mirovanje. Ob prerazmnoži-
tvah polžev moramo biti pozorni tudi na uporabo 
organskih gnojil, svetujemo gnojenje z dozorelimi 
organskimi gnojili, saj sveža organska snov ugodno 
vpliva na njihovo razmnoževanje.

Kemične metode uporabimo na večjih površinah, 
kjer je druge metode težko izvajati ali v primeru ve-
likih populacij polžev. Uporabimo lahko pripravke 
na osnovi metaldehida AGROSAN B - POLŽO-
MOR, ARION +, CERAKOL, CELAFLOR LIMEX, 
KOLFLOR, METAREX INOV ALI TERMINATOR 
VABO ZA POLŽE, ki so registrirani v Sloveniji za 
namen zatiranja polžev v vrtninah. Karence so na-
vedene v navodilu za uporabo. Za vrtnine velja obi-
čajno 21 dni. Pri uporabi je potrebno upoštevati vsa 
opozorila v navodilu za uporabo in dosledno tudi 
dovoljen čas uporabe glede na razvojni stadij posa-
meznih vrtnin. Pripravki na osnovi metaldehida se 
uporabljajo na prostem in v zavarovanih prostorih. 
Sredstva se posipava med vrstami gojenih vrtnin v 
trakovih ali okoli gojenih rastlin. Pridelovalci cve-
tače, zelja, krompirja, paradižnika, solate in špinače 
lahko uporabijo tudi pripravek na osnovi a.s. meti-
okarba MESUROL GRNULAT, ki deluje tudi proti 
bramorju. Na isti površine se ga sme uporabljati le 2 
x v sezoni. Karenca je 14 dni , razen pri paradižniku 
21 dni in krompirju 7 dni. Uporabimo lahko tudi v 
ekološkem kmetijstvu dovoljen limacid a.s. železov 
III fosfat sredstvo, FERRAMOL, ki ga ravno tako 
potresemo po površini in deluje tudi po padavinah. 
Sredstvo karence nima. 

Mehanski način: nastavljanje preprek, vab in po-
biranje polžev. Vabe lahko pripravimo sami, tako da 
položimo zrele pridelke na izbrana mesta in polže 
pobiramo in nato uničimo. Pomagamo si s polaga-
njem snovi, ki preprečujejo polžem prehod na zasa-
ditveno površino: npr. zaščitni pas iz suhe žagovine 
širine 0,5-1,0 m, lesnega pepela širine od 10 do 20 

cm, kamene moke, žganega apna ali apnenega duši-
ka, kar je primerno predvsem za vrtičkarje. Pomaga-
mo si tudi s postavljanjem pasti v tla, tako da gladke 
posode napolnimo s pivom do 2-3 cm pod rob. V 
primeru ulova rdečega lazarja moramo vzeti posodo 
v velikosti cca. 20 x 35 cm, napolnimo jo le do 1/3. 
Ena vaba zadostuje za 5-10 m2. Za ročno zbiranje 
polžev lahko nastavljamo vlažne krpe, kose trohne-
čih desk, votlake, vlažne pšenične otrobe, kuhinjske 
odpadke ali mesne odpadke. Zadostuje 1 vaba v kup-
čku za 2-6 m2 in doslednost pri pobiranju polžev iz 
vab v večernem času. Ko se populacija ujetih polžev 
zmanjša, jih lahko pobiramo tedensko. Pri vrtičkarjih 
je priljubljen način tudi reja pekinške race, ki močno 
zmanjša populacijo polžev. Polžem pa lahko prepre-
čimo prehode tudi z ograjo iz pocinkane pločevine, 
ki ima navzven izdelan zavihek pod kotom 50°, da ne 
morejo do pridelkov, kar je ena dražjih metod. 

Sadje:
V sadjarstvu povzročajo polži največjo škodo v 

nasadih jagodičja. V kolikor je v času obiranja vseh 
vrst jagodičja deževno vreme, polži lahko povzro-
čijo velik izpad pridelka. Največjo škodo beležimo 
v pridelavi jagod, kjer polži v zanje ugodnih raz-
merah povzročijo tudi do 60 % zmanjšanje pridel-
ka. Objedeni zoreči plodovi niso primerni za kon-
zumno prodajo. Ker zelo hitro pričnejo gniti, s tem 
okužijo sosednje plodove in jih je potrebno v času 
obiranja sproti odstranjevati iz nasada. Posredno 
škodo povzročajo tudi s tem, ko jih spregledamo v 
času obiranja na plodovih in embalaži, kar se kasne-
je negativno izkazuje na prodajnih policah oziroma 
pri zavrnitvi pridelka pri sprejemu v trgovske centre 
oziroma skladišča. 

Poljščine:
Probleme s polži se trenutno pričakuje pri vzni-

klih posevkih oljne ogrščice, še posebej na območjih 

v bližini vodotokov in na hidromelioriranih njivskih 
območjih ter mozaični krajini njivskega in travna-
tega sveta, na težjih tleh. 

Priporočila za zmanjšanje škode vidimo predvsem 
v doslednem izvajanju tehnoloških opravil, saj je na 
novo registriran le limacid METAREX INOV, ki je 
registriran pred setvijo ali do določene razvojne faze 
rastlin, kar je natančno opisano v navodilu za upo-
rabo. Med tehnološkimi ukrepi se je dobro obnesla 
praksa zmanjšane obdelave tal, z več rastlinskimi 
ostanki, ki ima prednost pred zelo drobno grudiča-
sto obdelavo zemljišča. 

Uporaba talnega herbicida Devrinol 45 FL, ki se 
uporablja pred setvijo in se zadela v tla, je v praksi 
pokazala, da zmanjša tudi napad polžev na posevke. 
Uporaba kontaktnih insekticidov zoper repičarja in 
grizlico, ki se izvaja v večernem oz. nočnem času, ko 
so polži aktivni, je v praksi pokazala pozitivne učinke 
tudi na zmanjšanje škode zaradi polžev. V poljedel-
ski praksi bi prišla v poštev še raba apnenega dušika 
v jesenskem času. 

n Mateja Strgulec, Andreja Brence, Natalija Pelko

Anton Nose je še posebno ponosen na brajdo 
pred domačo hišo na Rebri 23. Sedanjo domačijo 
je že pred drugo svetovno vojno kupil njegov oče 
Franc. Domačijo je že takrat krasila trta samoro-
dnice amerikanka. Anton je že pred desetletjem 
skupaj s pokojnim bratom Jožetom trtne cepiče 
stoletne trte zasadil ob dvorišču. Po nekaj letih so 
trte zrasle in sedaj dajejo Nosetovim prijetno sen-
co, letos pa so rastni pogoji z veliko vlage omogo-
čili trti bujno rast in lep pridelek. Anton ocenjuje, 
da mu bo brajda, ki raste na majhnem prostoru 
pred hišo, navrgla okoli 200 kg dobrega grozdja. 
»Grozdi v senci bodo dozoreli sicer kasneje ,« pravi 
Anton in dodaja, da je letina v njihovem vinogradu 
vinske gorice Brinovka sicer precej slabša kot sicer 
in bo domača brajda pripomogla k letini. Gospo-
dar Anton, ki je zrasel na domačiji, je upokojen 
že dobrih štirinajst let, aktivno deluje v domačem 
gasilskem društvu Reber, zemljo spoštuje in jo rad 
obdeluje. Najljubša mu je pravzaprav vinska trta, 
saj kot pravi »se z vinom veselimo in z vinom tudi 
žalujemo«, zraven pa mora biti tudi plemenita do-

Bogata »Štalarjeva« brajda na Rebri
brota in iskrena ljubezen do dobrega pridelka. An-
ton je ponosen tudi na bučke, ki jih goji na doma-
čem vrtu, zanimiv »aražma« z bučkami in svežim 

cvetjem pa je naredil kar na kozolčku, ki sprejme 
obiskovalce pred domačo hišo. 

Foto: S.Mirtič
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Konec avgusta je kot vsako leto čas za oratorij 
v župniji Žužemberk. Oratorija se je udeležilo 49 
otrok, starih od 5 do 14 let in 15 animatorjev. Vsak 
dan smo oratorij pričeli ob 9. uri z jutranjo moli-
tvijo, razgibavanjem, dvigom zastave ter petjem 
himne in bansov. Sledila je dramska igra, v kate-
ri so animatorji vsak dan predstavili del zgodbe. 
Letos so otroci bolj natančno spoznali življenje 
sv. Petra. Po igri so sledile kateheze po skupinah, 
v katerih smo obnovili igro, se pogovarjali, igra-
li, risali in peli. Sledili sta malica in pevske vaje, 
kjer smo prepevali različne pesmi ter igrali na 

glasbila. Otroci so bili navdušeni nad delavnica-
mi, ki so bile letos še posebej zanimive, saj smo 
pisali članke za oratorijski časopis, fotografirali, 
otroci so izdelovali zapestnice in verižice, obliko-
vali različne frizure v frizerski delavnici, izdelali 
akvarij z ribami, se podučili o ministriranju pri 
ministrantski delavnici … Največje navdušenje je 
bilo pri veliki igri, kjer sta se pokazala timski duh 
in sodelovanje otrok. Otroci so se podili okoli cer-
kve in župnišča in reševali različne naloge ter ob 
tem neizmerno uživali. V sredo smo se po jutra-
njem dvigu zastave odpeljali na izlet v Šentjernej. 

Ogledali smo si samostan Pleterje, kratek film o 
življenju menihov, muzej na prostem … Otroci 
so si izdelali tudi piščalko v obliki petelinčka. To 
je bil teden, poln pozitivne otroške energije. Smeh 
in otroška iskrivost sta nas spremljali na vsakem 
koraku. Otroci so se lahko odklopili od vseh ele-
ktronskih naprav in se družili ob pesmi in igri. 
Seveda pa teden ne bi bil tako krasen brez dobrot, 
ki so nam jih pripravile gospodinje in toplega son-
ca, ki nas je spremljalo ves teden. 

n Rebeka Perko

Utrinki z oratorija v župniji Žužemberk 

Srečanje bolnih in ostarelih
V župniji Žužemberk je že dolgoletna tradicija, da je ob žegnanju pri podru-

žnični cerkvi sv. Roka tudi srečanje za bolne in ostarele. To je potekalo v nedeljo, 
17. avgusta, s sveto mašo, ki jo je daroval župnik Franc Vidmar. Dekan Vidmar 
je bolnim in ostarelim s polaganjem roke in molitvijo podelil tudi zakrament 
bolniškega maziljenja. Po maši je bilo kratko, a prijetno srečanje starejših. Pri 
tem so se izkazale gospodinje s pecivom in pijačo ter članice pastoralnega sve-
ta, ki so poskrbele, da je srečanje potekalo v prijetnem vzdušju.

V župniji Ajdovec smo imeli tudi letos oratorij. Kljub temu, da je bil čas 
poletnih počitnic, je kar 32 otrok z veseljem prišlo na oratorij, da bi svoj 
prosti čas koristno preživeli v družbi otrok in animatorjev. Čeprav je bila 
oratorijska skupina precej pestra, saj so bili udeleženci stari med 5 in 14 
let, smo animatoriji pod vodstvom voditeljice oratorija Irme Plavec znali 
motivirati otroke in zanje pripravili dejavnosti, pri katerih so lahko vsi so-
delovali. Vsak oratorijski dan se je začel z jutranjo molitvijo in himno, ki 
je zadonela na cerkvenem dvorišču. Nato smo animatorji otrokom zaigrali 
igrico. Otroci so letos spoznavali življenje apostola Petra. Peter je bil ribič, 
ki je postal eden izmed dvanajsterih apostolov, po Jezusovi smrti in vstaje-
nju pa prvi papež. Po igrici je bogoslovec g. Boštjan Gorišek otroke vpeljal 
v kateheze. Te so potekale po skupinah glede na starost otok. Animatorji 
smo se z otroki pogovarjali o vrednotah, kot so: biti apostol, vera, odpušča-
nje, pripadnost, papeštvo. Potem smo se vsi skupaj zbrali v cerkvi pri moli-
tvi. Veliko smo tudi prepevali. Sledile so delavnice. Izdelovali smo svečke, 
prašičke − »šparovčke« za denar, origamije, imeli smo pasjo in novinarsko 
delavnico. Prvič letos smo izdelali svoj oratorijski časopis. Vsak dan smo 
imeli toplo kosilo, ki sta ga pripravili naši kuharici gospe Katarina in Mar-

Nedelja svetniških 
kandidatov

Molitveni dan za duhovne poklice novomeške škofije in sprejem bogo-
slovcev med pripravnike za diakonat in prezbiterat

V nedeljo, 21. septembra, se je na slovesnosti nedelje svetniških kandi-
datov v novomeški stolnici zbralo okrog 65 duhovnikov, 6 škofov in velika 
množica vernikov. Molili so za beatifikacijo svetniških kandidatov ljubljan-
ske metropolije in za nove duhovne poklice. Škof Andrej Glavan je ob tej 
priložnosti sprejel med pripravnike za diakonat in prezbiterat 4 novome-
ške bogoslovce 5 letnika, med njimi tudi Mateja Gnidovca iz župnije 
Žužemberk in Boštjana Goriška iz župnije Ajdovec.

Oratorij v Ajdovcu tina. Po kosilu je bila velika igra. Animatorji smo želeli, da otroci uporabi-
jo svojo domišljijo, pokažejo svoje talente. Napisati so morali besedilo na 
melodijo znane pesmi. In nastal je odličen izdelek: »Ti ti ti ti ti ti ti ti moja 
čorbica, kraljica krožnika si zelenjavnega. Ti ti ti ti ti ti ti ti moja čorbica, 
vedno najboljša si z vegeto ti.« Otroci so se preizkusili v skupinskem plesu. 
Imeli smo tudi vodne igre. Za odlično vzdušje so poskrbeli ajdovški gasilci. 
V sredo smo otoke odpeljali na izlet na Zaplaz. Tam smo imeli sveto mašo 
skupaj z otroki iz Podzemlja. Nato smo obiskali ranč Aladin. Spoznali smo 
veliko živali z različnih kontinentov sveta: kamelo, kenguruja, severnega 
jelena, ježevca, lamo itn. Igrali smo se na igralih, spuščali smo se z napi-
hljivo žogo in obroči. Izlet smo zaključili s sladoledom. V četrtek smo imeli 
nočni oratorij. Z otroki smo se sprehodili do župnišča na Selih, kjer smo 
tudi prespali. Voditeljica Irma nam je pripravila presenečanje. Obiskal nas 
je vojaški vikar Frenk Kokalj, ki nas je z vojaškim vozilom popeljal po goz-
dnih poteh. Za zabaven večer na nočnem oratoriju je poskrbel ansambel. 
Anže, Blaž in Klemen so zaigrali na harmoniki in kitaro. Ostali otroci so 
prepevali in plesali. Oratorijski teden smo zaključili v petek s sveto mašo, 
ki jo je vodil naš župnik g. Janez Zaletel. Oratorij je odlično uspel. Anima-
torji smo se trudili, da bi otroci uživali, se imeli lepo, hkrati pa se naučili 
tudi kaj pomembnega za življenje. Svoje delo smo dobro opravili, saj smo 
se z otroki razšli kot dobri prijatelji in z nasmeškom na obrazu. 

n Tina Štupar

Krištofova nedelja 
V nedeljo, 27. julija, praznuje cerkev na Slovenskem Krištofovo nede-

ljo. Praznično in slovesno je bilo tudi v župniji Žužemberk, kjer je po vseh 
svetih mašah pod geslom vsakoletne akcije  »Moj dar Boga slavi za vse 
prevožene poti! – Z veseljem darujem – življenja rešujem!« potekala 
misijonska akcija Miva, ki jo je zaznamovala prostovoljna nabirka za misi-
jonska vozila in blagoslov vozil. 

Dekan Franc Vidmar je po maši v podružnični cerkvi sv. Marije Magda-
lene na Rebri povabil k solidarnosti za dar, namenjen misijonskim vozilom 
Miva, ki jih uporabljajo misijonarji širom sveta, namenjenim prevozu šolo-
obveznih otrok k pouku, prevozu gradbenega materiala in prevozu bolnikov 
k dispanzerjem in zdravnikom. Prispevki bodo namenjeni našim misijo-
narjem, s katerimi jim bo MIVA Slovenija omogočila nakup vozil za uresni-
čevanje njihovega poslanstva. Dobro vozilo našim misijonarjem omogoča 
varen prevoz hrane, učiteljev, katehetov, otrok in bolnikov. Po maši je dekan 
Vidmar blagoslovil tudi vozila, šoferje in spominske podobice. 

Foto: UrednikFoto: Slavko Mirtič

Foto: L. Markelj Dol.list
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Pod vasjo Gradenc v Suhi krajini že desetletja stoji 
leseni križ, katerega nastanek danes ne pomnijo niti 
starejši ljudje. Čas postavitve križa, ki stoji ob vaški 
poti sredi njiv in travnikov sicer ni znan, so mu pa ve-
dno rekli »Špajev križ«. Križ, ki popotnikom in kme-
tom prinaša božji mir, podarja blagoslov in vliva upa-
nje vsem verujočim, je zob časa pod okriljem narave 
dodobra načel. Pot je mimo križa vsakodnevno vodi-
la tudi domačinko Bojano Vidmar, ki se je tudi zaradi 
težke življenjske preizkušnje in bolezni večkrat teden-
sko odpravila na sprehod v naravo. Ob občudovanju 
stvarstva in narave, ki jo je prevzela, ji ni bilo vseeno 
za njeno onesnaženje, smeti ob poti, pa tudi za propa-

dajoče znamenje, ki nosi ime po domačiji, kamor se je 
priženila. Bojana je rosno mlada našla delo in uk v Žu-
žemberku in si ustvarila dom ter družino v lepi vasici 
Gradenc. Bolezen, ki ji ni prekrižala življenjskih načr-
tov, ji je dala novo upanje, novo osebno in duhovno 
rast. Tako so na pobudo Bojane Vidmarjevi v kratkem 
času lepo obnovili križ in skupaj s sovaščani Gradenca 
uredili okolico, kar je zahtevalo veliko volje in truda. 
S pomočjo domačega restavratorja Mihe Legana, ki je 
obnovil razpelo s križanim, je novi »Špajev« križ v so-
boto, 9. avgusta, ob prisotnosti domačih in vaščanov 
blagoslovil žužemberški dekan Franc Vidmar. 

Foto: Urednik 

Ulov oratorija Hinje 
Med 30. junijem in 4. julijem 2014 je na Prevolah potekal oratorij župnije 

Hinje, na katerem je 24 udeležencev ob pomoči animatorjev in duhovni-
ka spoznalo življenje svetega Petra. Za začetek smo se naučili oratorijsko 
himno ter jo popestrili s plesnimi koraki in gibi. Izdelali smo oratorijsko 
zastavo, narisali in izrezali ribice, v katere smo v času oratorija pisali, kar 
smo se naučili, ter izdelali ribiško mrežo, v katero smo »lovili« ribice. Med 
oratorijem si je vsak otrok izdelal svoj magnetek za na hladilnik in žužel-
ko iz kamna ter posadil »lase« (pšenica, drobnjak, šetraj) svojemu možu iz 
plastenke. V prevolski cerkvi Svetega Križa smo imeli mašo. V vročem če-
trtkovem dnevu so potekale vodne igre, ki so se zaključile z bitko z vodni-
mi balončki. Za konec pa smo preverili še, koliko so si otroci zapomnili, 
izpeljali smo kviz »Poznaš Petra?«. Za nagrado smo si s skupnimi močmi 
naredili sadno solato, odigrali človeški Človek ne jezi se in se ohladili z vo-
dnimi balončki, še zadnjič zapeli in zaplesali himno. Posebnost letošnjega 

S Capijem, umetnikom Martinom in Damjanom smo 26. in 27. julija 
2014 prehodili Roško pot, dolgo 60 km. Pot je zasnoval in začrtal gozdar 
Tone Prelesnik.

Časa smo imeli le dva dni, zato smo se odločili, da bo naše izhodišče pri 
Kočevskem jezeru, kamor nas je v soboto zapeljal Marko. Tam smo začeli 
naš »pasji dan« – čez 40 km dolga pot do 
Luže je trajala kar 11 ur. Nasmejani in pre-
pričani o svojih zmogljivostih smo najprej 
krenili proti vasi Onek. Nato smo se dvi-
gnili na Lovski vrh (Vrh Sv. Ane), od ko-
der smo opazovali prečudovito pokrajino 
v dolini. Mimo kmetije smo se spustili v 
gozdni rezervat Prelesnikova koliševka, 
potem pa kar nekaj časa iskali markacije 
v obliki medvedje tace. Končno smo se 
povzpeli v nekdanjo nemško vas Rajhe-
nav. Vas je nastala okoli leta 1500. Takrat 
je tu živelo okoli 150 ljudi, ki so se ukvar-
jali v glavnem s kmetovanjem in živino-
rejo. Leta 1996 se je tu naselil agronom 
Brdnik, ki goji govedo najboljših mesnih 
pasem, pa tudi konje in drobnico. 

Štirje Dvorjani dosegli svoj pohodni rekord
Prvi dan 45 km, drugi dan 15 km

V drugi polovici meseca junija smo lahko na Prvem programu Radia Slo-
venije v oddaji Nočni obisk prisluhnili pogovoru o katastrofalnih poplavah 
na Balkanu. Voditelj Marko Rozman je gostil zanimive goste: Stašo Tunjo 
Bojičić in Dašo Pavlovič, ki sta s preprostim zapisom na facebooku aktivi-
rali Slovenijo. Upali sta, da bosta s pomočjo prijateljev zbrali poln kombi 
pomoči za žrtve vodne ujme v BiH in Srbiji, na koncu pa je stvar prerasla 
vse mogoče okvire in se ustavila pri 15 vlačilcih pomoči. 

Različne zgodbe sta na opustošenem območju ob transportu pomoči do-
živela tudi prostovoljec Gregor Česnik in ob reševanju na kriznem žarišču 
poklicni gasilec ter poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Dvor Klemen 
Kužnik. Slednji je svojo izkušnjo med reševanjem opisal kot nepozabno.

O vsem, kar smo slišali v oddaji, si lahko rečemo: če v Hollywoodu sne-
majo filme o junakih, pri nas pravi junaki živijo med nami.

n Mitja Mavsar

Klemen Kužnik na 1. programu Radia Slovenija

Od leve proti desni:  Klemen Kužnik, Daša Pavlovič, Staša Tunja Bojičić, Gregor Česnik 
in voditelj Marko Rozman

Nato smo prek Kočevskega pragozda krenili do Roške žage pod vrhom 
Roga (1.099 m) in ob rahlem pršenju zadihali na prekrasni jasi Kunč. Tu se 
je začel napovedani dež. Preskočili smo obisk ledene jame in jo prek skriv-
nostnega Rdečega kamna mahnili do končne postaje, Luže, na višini 850 m. 
Ob rahlem ognju smo povečerjali in se osvežili z ohlajenim pivom, prespali 

pa smo na ozkih, trdih klopeh.
V nedeljo dopoldne smo prehodili zadnji del poti 

do Sv. Petra, kjer je oskrbnik Janez naš uspeh nagra-
dil s slastno vratovino.

Pot je naporna celo za izkušenega pohodnika. Tisti, 
ki niso najbolje pripravljeni, naj si zanjo raje vzame-
jo tri dni. Tako jih ne bo skrbel čas, ko se bodo mo-
rali orientirati na delih, ki so pomanjkljivo označeni. 
Nujno je imeti s seboj zemljevid in kompas. In seve-
da – dobro poskrbeti za noge.

Želja, da se prepričamo o svoji vztrajnosti in tempu 
je bila na poti nagrajena in obogatena s spoznavanjem 
divjega Kočevskega Roga, srečanjem z medvedko in 
njenima mladičema, z zgodovino kočevskih vasi, s po-
gledom na čebelnjak sredi prostranih pašnikov, tišino 
pragozda, predvsem pa – s sladko utrujenostjo.

n Bogdan Kastelic

Blagoslov Špajevega križa

oratorija je bil tudi časopis, ki smo ga poimenovali »Petrov ulov« in v ka-
terem so zbrani prispevki udeležencev oratorija, ki so se nabrali v »Petrovi 
skrinjici«. V njih je zabeleženo vse dogajanja tega tedna. 

Nova umetnostna avantura kovača 
Robija Struna
Kovaška umetnostna žilica Robija Struna iz vasice Klečet pri Šmihelu resnično ne daje 
miru. Zato nas ne sme čuditi, da se je s piscem teh vrstic pojavil med sto tisočero množico 
motoristov iz vse Evrope, ki so prihrumeli v začetku septembra v avstrijski Faak am See, da bi 
tam pustili spretnim in potrpežljivim domačinom nekaj milijonov evrov »za lon«.

Struna Robert je zaslutil svojo po-
slovno priložnost, okoval prijateljev 
BMW motor v jeklenega pozlačene-
ga orla s krili, kačo v krempljih in or-
lovo glavo spredaj ter začel osvajati 
množico. Lesketajoči prameni sonca 
med dežnimi kapljami so resnično 
privabili množico očaranih pogle-
dov in padle so prve ponudbe, poi-
zvedovanja. Zadoščala sta zgolj dva 
dneva od sedmih, da je motoristič-
ni svet izvedel, da se dogajajo tam v 
neki Sloveniji tudi takšne umetnine. 
Kako drugače vendar od sedanjega 
evro »klamfanja« znane gospe, ki si 
je zaželela evro slave in seveda pla-
če, ne da bi povsem jasno vedela, o 

čem pravzaprav govori. Seveda jo 
je Evropa spregledala in gospa se je 
morala umakniti. Že na kak drug 
stolček. Za dobrega »klamfarja« se 
vedno dobro mesto najde. Če bi 
vsaj povprašala našega kovača Ro-
bija, kako se pravilno kuje čisto pra-
ve »klamfe«, kako skuje baklo, orla, 
bakreno orodje za vrhunsko zdravje 
ljudi, umetnino za elitne naročnike, 
umetnostne ograje, razkošne ume-
telne lestence, vse za užitek pogleda, 
kako se skuje kembelj za zvonove, ki 
je uglašen na frekvenco zvona, kako 
se skuje prvi slovenski gong in še ne-
kaj sto podobnih in različnih kova-
nih umetnin, bi spoštovana gospa 

gotovo prišla do temelj-
nega spoznanja. Da se 
je potrebno za majhne 
in velike stvari zelo, zelo 
potruditi. Dojela bi, da 
se je čas cenenega po-
pulizma in lepih tetic in 
fantkov brez vizionarsko 
ženske ali možate moči 
pač iztekel. 

Čas potrebuje konkre-
tna, z navdihom polnjena 
znanja in kovač Struna 
Robert jih v svojem delu 
prav gotovo žari. Kot 
pisatelja, ki si je izbral 
za svojo prvo hvaležno 
»žrtev« blejskega izumi-
telja, zdaj 96 letnega gospoda Petra 
Florjančiča, ter napisal zanj vrsto 
odmevnih knjig, me je v nadaljeva-
nju prevzelo prav delo Robija Stru-
na. Preprosto zato, ker občudujem 
pogum in nadarjenost ljudi, ki se 
prebijejo skozi pogosto sovražna in 
odbojna okolja tragičnega sloven-
skega NE-ja, ki mu manjka prav za-
vest, da je tudi v Sloveniji mogoč in 
nujen Mozart, Michelangelo, Tesla, 
Einstein in podobni. A moramo lju-
dje v Sloveniji sami takšne ljudi so-
ustvarjati s svojim Velikim DA-jem. 
Rečeno drugače, če meni morda ne 
uspeva najbolje, naj vsaj Vam, Tebi, 

Njemu, Njej. DA, Robert Struna. 
Tudi kovana umetnina zmore vra-
čati času ukradeni duh žive moči in 
strasti. » Živi zanimivo ali sploh ne!« 
je dahnil Nietzsche. Lahko le ugiba-
mo, kakšno zanimivost si bo izbral 
Robert Struna zdaj. 

Svoje družinsko podjetje uspešno 
vodi z ženo Ano, ki mu odločno po-
maga, in tremi odraščajočimi sino-
vi, tako da bo vasica Klečet še dolgo 
odmevala znani napev o Naporu in 
Ljubezni: »Tin don!« Živa umetnina 
za Živo Življenje tudi v jeklu. Konč-
no jeklo, ki govori in čuti … 

n Edo Marinček
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Obveščamo vse, da Center za socialno delo 
Novo mesto v Občini Žužemberk že drugo leto 
izvaja socialnovarstveno storitev pomoč na 
domu – socialno oskrbo na domu.
Socialna oskrba na domu je namenjena upravi-
čencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge 
pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, 
zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni 
pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, 
njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmo-
rejo ali zanjo nimajo možnosti. Gre za različne 
oblike organizirane praktične pomoči in opravil, 
s katerimi se upravičencu vsaj za določen čas 
nadomesti potreba po institucionalnem varstvu 
v zavodu ali v drugi organizirani obliki.

Kaj obsega storitev?
• pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, 

kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri 
oblačenju, slačenju, pomoč pri umivanju, 
hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih 
potreb, vzdrževanje in nega osebnih orto-
pedskih pripomočkov; 

• gospodinjsko pomoč, kamor sodijo na-
slednja opravila: prinašanja enega pripra-
vljenega obroka ali nabava živil in priprava 
enega obroka hrane, pomivanje uporablje-
ne posode, osnovno čiščenje bivalnega dela 

prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in 
osnovno vzdrževanje spalnega prostora; 

• pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, ka-
mor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje 
socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in 
s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri 
opravljanju nujnih obveznosti, informiranje 
ustanov o stanju in potrebah upravičenca 
ter priprava upravičenca na institucionalno 
varstvo. 

Kdo so upravičenci?
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so 
osebe, ki jim preostale psihofizične sposobno-
sti omogočajo, da z občasno organizirano po-
močjo drugega ohranijo zadovoljivo duševno in 
telesno počutje in lahko funkcionirajo doma:
• osebe, starejše od 65 let, ki zaradi starosti ali 

pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne 
za popolnoma samostojno življenje;

• osebe s statusom invalida po Zakonu o druž-
benem varstvu duševno in telesno prizadetih 
oseb;

• druga invalidna oseba, ki ji je priznana pra-
vica do tuje pomoči in nege, za opravljanje 
večine življenjskih funkcij;

• kronično bolna in oseba z dolgotrajnimi okva-
rami zdravja;

• hudo bolan otrok ali otrok s težko motnjo v 
telesnem ali težko in najtežjo motnjo v du-
ševnem razvoju, ki ni vključen v organizirano 
obliko varstva.

Plačilo storitve
Pomoč na domu je plačljiva storitev:
• prispevek uporabnika za opravljeno uro sto-
ritve znaša 4,69 €   
• prispevek uporabnika za opravljeno uro sto-
ritve v nedeljo znaša 6,57 €
• prispevek uporabnika za opravljeno uro sto-
ritve na dela prost dan ali praznik znaša 7,03 
€
V kolikor upravičenec ni zmožen plačati stori-
tve, se pri Centru za socialno delo poda vloga 
za oprostitev plačila storitve.

Vključitev v storitev
Pobudo za uveljavljanje storitve pomoč na 
domu lahko vloži upravičenec do storitve, nje-
gov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec.
V primeru, da se odločite za storitev, lahko 
vložite vlogo, se osebno oglasite na Centru za 
socialno delo Novo mesto, Resslova ulica 7B, 
tel.: 07 393-26-40.
Kontaktna oseba: Janja Rudman, tel.: 07 393-
26-51.

Državni presejalni program Svit je 
program, ki je namenjen zgodnje-
mu odkrivanju raka debelega čre-
vesa in danke. V Sloveniji je bil pr-
vič uveden leta 2009. Vanj se vklju-
čuje populacija v starosti od 50 do 
69 let. Podatki Registra raka RS ka-
žejo, da se rak debelega črevesa 
in danke začne izraziteje pojavlja-
ti ravno v starosti od 50. leta dalje 
in je po umrljivosti zaradi raka na 
tretjem mestu. Program SVIT ko-
ordinira in izvaja v sodelovanju s 
partnerji, kamor sodijo tudi regijski 
zavodi za zdravstveno varstvo, In-
štitut za varovanje zdravja RS. Za-
stavljen je kot učinkovito sredstvo 
za zmanjševanje umrljivosti zara-
di raka debelega črevesa in dan-
ke, seveda ob pogoju, da se vanj 
vključi vsaj 70 % vabljene popula-
cije. Odzivnost na program SVIT v 
Sloveniji se od njegove uvedbe po-
časi 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 namreč počasen proces, 
ki traja več let, lahko tudi desetle-
tje. Torej, če je bil test na prikrito 
krvavitev v blatu negativen, potem 
bo oseba v program zopet pova-
bljena čez dve leti. Le z rednimi 

pregledi lahko zmanjšamo breme 
tega raka. Zato še vedno velja, so-
delujte v programu Svit, to je pro-
gram, ki rešuje življenja.

V nadaljevanju prikazujemo odziv-
nost ciljne populacije v Sloveniji, 
po posameznih zdravstvenih re-
gijah in občinah zdravstvene regi-
je Novo mesto za obdobje od 1.1. 
do 30.6.2014.

IZVAJANJE PROGRAMA SVIT 
V SLOVENIJI 
V prvem polletju 2014 je bilo v pro-
gram povabljenih 129.776 oseb. Iz-
javo o sodelovanju je vrnilo 76.599 
oseb (59,26 %). Podrobnejšo ana-
lizo odzivnosti po zdravstvenih re-
gijah kaže preglednica 1 (obdobje 
1.1.2014 – 30.6.2014).

Preglednica 1. Odzivnost vabljenih 
v Program Svit, Slovenija in 
zdravstvene regije
Zdravstvena regija Odzivnost (%)
Nova Gorica 63,15 
Ljubljana 62,16
Novo mesto 61,72
Kranj 60,14 
Ravne na Koroškem 57,84
Celje 58,71
Murska Sobota 57,30
Maribor 57,02
Koper 55,34
Slovenija 59,26 

IZVAJANJE PROGRAMA 
SVIT V ZDRAVSTVENI REGIJI 
NOVO MESTO
V prvem polletju 2014 je bilo v pro-
gram povabljenih 8.537 oseb. Iz-
javo o sodelovanju je vrnilo 5.262 
(61,72 %) oseb. Odzivnost vablje-
nih po občinah zdravstvene regi-
je Novo mesto prikazuje pregle-
dnica 2. 

Preglednica 2. Odzivnost vabljenih 
v zdravstveni regiji Novo mesto 
po občinah (obdobje 1.1.2014 – 
30.6.2014)
SKUPAJ Odzivnost (%)
Semič 74,14 
Mirna Peč 73,56 
Šentrupert 70,90 
Straža 68,78 
Mirna 66,27 
Trebnje 66,15 
Kostanjevica na Krki 64,24 
Črnomelj 63,71 
Mokronog-Trebelno 62,84 
Šmarješke Toplice 61,93 
Novo mesto 61,71 
Šentjernej 61,61 
Dolenjske Toplice 61,26 
Metlika 59,96 
Krško 55,55 
Žužemberk 55,13 
Škocjan 53,80 
NOVO MESTO 61,72 

Glede na prejšnja leta opažamo 
upad odzivnosti v regijah, tudi v 
Zdravstveni regiji Novo mesto. Še 

vedno obstajajo razlike med odziv-
nostjo moških in žensk v državni 
presejalni program SVIT. Pri mo-
ških je udeležba za 10% nižja kot pri 
ženskah. Tudi znotraj regije opaža-
mo velike razlike v odzivnosti med 
posameznimi občinami. Torej naj 
ne bo odveč ponoviti dejstvo, da 
program SVIT rešuje življenja in 
je edini program, s katerim lahko 
zgodaj odkrijemo raka na debelem 
črevesu in danki, zato pozivamo 
vse, ki dobijo vabilo v program Od-
zovite se, program SVIT vam lahko 
reši življenje.

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

Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 
Center za krepitev zdravja in obvlado-
vanje kroničnih bolezni, Oddelek SVIT

PROGRAM SVIT V ZDRAVSTVENI REGIJI NOVO MESTO V PRVEM POLLETJU 2014

OBVESTILO O IZVAJANJU STORITVE POMOČ NA DOMU V OBČINI ŽUŽEMBERK

Literarni kotiček za mlade bralce Suhokranjskih poti
V 55. številki Suhokranjskih poti začenjamo z novo rubriko za mlade bralce. V njej bomo objavljali besedila suhokranjskih 
avtorjev, pa tudi drugih, ki so pisali o Suhi krajini. S tem želimo krepiti rodoljubje in poznavanje krajev, kulture in ljudi v naši 
lepi deželi ob Krki. Predstavljamo knjigo Ivanke Mestnik, najbolj plodovite in poznane suhokranjske pisateljice, z naslovom 
Resnične o volku, medvedku in reki. Izšla je l. 2006, ob otvoritvi Podružnične šole Dvor. Ilustrirali so jo učenci OŠ Žužemberk 
pod mentorstvom akademskega slikarja Jožeta Kumra.

Suha krajina. Krka in kamen. Hoste in senožeti, njive in travniki, vinogra-
di in vasi. In ljudje, delovni in preprosti, ki vse manj vedo za stare običaje, za 
revščino in vojno iz polpretekle zgodovine. Zato je zbirka zgodb Resnične o 
volku, medvedku in reki suhokranjske pisateljice Ivanke Mestnik literarno 
darilo in izročilo mladim bralcem, še posebej Suhokranjcem.

Rojena je bila v Drašči vasi pri Žužemberku, v številni družini. Postala je 
učiteljica slovenskega jezika. Svojo globoko navezanost na rodno Suho kra-
jino je povezala z literarnim darom in ubesedila številna dela, ki jo uvršča-
jo med prepoznavne slovenske ustvarjalce. Trinajst izvirnih literarnih del v 
dvanajstih letih je bogata knjižna bera, med katero velja posebej poudariti 
Grenki kruh – suhokranjsko zgodovinsko epopejo, ki je izšla leta 2003.

Njeno štirinajsto delo, Resnične o volku, medvedku in reki, obsega sedem 
zgodb, doživetih slik, ki so se zapisale iz svetlobe otroškega srca in preudarne 
zrelosti pisateljice z elementarno silo človeške občutljivosti in poguma.

Krki, »zeleni žili, ki vodi do srca«, je namenjena lirična uvodna črtica z 
najlepšimi mislimi o starših in reki. Lepota zelenih brzic in penečih slapov 
vabi med tabornike na Podgozd (Tabornikova izpoved). Pretresljivo globo-
ka je pripoved o osemletni deklici – pisateljici sami, ki je okusila revščino 
in vojno, kot pestunja pa stisko otroka pod tujo streho.

Črtia o Binetu, ki se še volka ni ustrašil, oživlja spomin na nelahko pa-
stirsko službo, na vzgojo pastirčkov k pogumu in odgovornosti, gospodar-
jev poduk in nagrada neustrašnemu dečku za rešeno ovco pred volkom na 
Plešivici pa ima ta preprosto vredno pedagoško sporočilo.

Srednji Lipovec na Ajdovški planoti je kraj, kjer se dogaja zgodba Deklica 
šla je po vodo. Pisateljica slika težke socialne razmere in se tenkočutno vživi v 
usodo Hribskih deklic. Medvedek s hruške pri šmihelski šoli ni le zapisan živ 
spomin na dogodek (hruška še stoji); skrbna mati medvedka in njena vzgoja 
malega Miška, odnos odraslih in otrok do ujetega medvedka sporoča bralcu, 
kako je prav in kaj je dobro (Medvedek na obisku). Zbirka zaključujejo od-
lomki iz povesti V dedovi grapi. Vrnitev junaka zgodbe h koreninam zemlje 
in k rodu ob Krki naravno zaključuje krog, ki se z reko tudi začne.

Besedila so večplastna: narava neokrnjene lepote, zgodovina krajev in 
ljudi, izročila in etnološke drobtinice povezujejo socialno občutljiva do-
živetja z globokim etičnim sporočilom: življenja prinaša veselje in žalost, 
trpljenje in srečo. A vse ovire se da premagati s trdno voljo in vero vase. 
Optimizem, volja in pogum junakov njenih pripovedi so drugačna luč, ki 
vodi tudi pisateljico skozi nelahko življenjsko pot;
•	 kljub	revščini	je	njen	dom	najlepši;
•	 v	poplavi	se	izkažejo	dobri	ljudje;
•	 deklicam	in	bolni	materi	pomagajo	vaščani;
•	 malega	medvedka	odpeljejo	v	gozd	k	materi…

V današnjem svetu potrošništva in individualizma, razvajenosti in uni-
čevanja narave pomeni knjiga Resnične o volku, medvedku in reki tudi 
steze k pravim vrednotam:

Resničnim o volku, medvedku in reki na pot
•	 k	ljubezni	do	ljudi	in	narave,	predvsem	do	rodne	domače	zemlje	in	pred-

nikov;
•	 k	medsebojni	pomoči,	sočutju	in	hvaležnosti;
•	 k	poštenosti	in	skromnosti.

Delo Ivanke Mestnik Resnične o volku, medvedku in reki oblikuje bo-
gat in čist jezik, jasni dialogi ter kompozicijska trdnost. Ilustracije so delo 
akademskega slikarja Jožeta Kumra in osmih učencev OŠ Žužemberk, ki 
so ustvarili podobe po prebranih zgodbah v likovni delavnici pod njegovim 
mentorstvom. Suhokranjske zgodbe so tako z risbami suhokranjskih šolarjev 
še bolj suhokranjske. In Suha krajina je z novo knjigo Ivanke Mestnik spet 
bolj prepoznavna dežela odkrite lepote ob zeleni žili, ki seže do srca.

n mag. Jelka Mrvar
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Če se na levem bregu Krke med Žužemberkom 
in Dvorom po cesti dvigneš kot na nekako polico, 
se znajdeš na Ajdovški planoti. Tam je bilo življe-
nje včasih še posebno težko.

Kamor si pogledal, samo kamenje. Kot da ga je 
nekdo usul z neba, pa se je razletelo … po njivah, 
travnikih, gozdovih, senožetih in vinogradih. In 
ljudje so hvaležno sprejeli celo kamenje. Otroci so 
se z njim kamenčkali, kadar so imeli čas za igro, 
moški pa so iz njega v apnenicah kuhali apno, ki 
so ga potem uporabljali za gradnjo hiš, za beljenje 
in razkuževanje, pa tudi za škropivo v vinogradih 
in sadovnjakih. Tistega čvrstega, ki je trden kot 
granit, so uporabljali za gradnjo hiš, predvsem za 
vogale in stopnišča. Iz njega so delali tudi vodna 
korita. Na največjih granitnih skalah so že njihovi 
predniki postavljali svoje domove.

Zemlje, na kateri bi lahko pridelali najnujnejše 
pridelke za preživetje, je bilo vedno premalo. Več 
je bilo gozdov. V njih so dobro uspevali bukev, ga-
ber, hrast, cer … Iz manjših debel in debelejših 
vej so fantje in možje po vrtačah kuhali oglje, ki 
so ga potrebovali kovači za svoje potrebe, drugi 
pa so ga prodajali in zaslužili kak dinar.

Veliko imen suhokranjskih vasi priča o tem, 
kako tesno so bili ljudje povezani z naravo. Po li-
pah so imenovali Mali, Srednji in Veliki Lipovec. 
Tudi Podlipa je povezana z njimi. Lipje je tudi 
na desnem bregu Krke. Kako lepo zvenijo imena 
Podgozd. Hrastov Dol. Brezov Dol. Brezova Re-
ber. Gabrovčec. Podbukovje.

Ajdovec …
Po ajdi seveda. Koliko jo je včasih raslo v bregeh 

na prepišni strani Boršta! Ko je jeseni zacvetela s 
tistimi gostimi rdečkastimi ali belimi cvetovi, je 
vse naokrog zadišalo po medu. Čebele so kar v 
rojih preletavale njive in ga nosile v čebelnjake. 
In kakšne dobre žgance so znale skuhati mame 
iz ajdove moke!

Ko je zacvetel lan v modrih barvah, so bregovi 
spominjali na morje. Dozoreli lan so populili, kajti 
lan je treba populiti, ne žeti. Potem so ga sušili v 
sušilnicah in trli na posebnih trlicah, da so dobili 
vlakna. Pozimi so jih predice spredle na kolovra-
tih, to odnesle tkalcu, da je naredil platno, pa so 
imeli domače rjuhe, domače brisače …

Najhuje pa je bilo, da je Suha krajina tu res suha, 
brez vode. Noben potoček ne teče po tej planoti, 
kaj šele reka! Vsa voda ponikne v kraškem sve-
tu, samo v obzidanih vodnjakih, ki jim tu rečejo 
šterne, je obstala. Kadar je deževalo, je bilo vode 
dovolj za živino in ljudi. Če pa dežja dalj časa ni 
bilo, so tudi vodnjaki usahnili in treba je bilo po 
vodo daleč tja dol v Krko. Uro tja, uro nazaj v breg. 
Vozili so jo v lesenih sodih z volmi, ki so komaj 
vlekli težki tovor. Dostikrat so pripeljali le še pol 
vode, saj je postala živina na dolgi poti in v vro-
čini žejna, ljudje pa tudi.

V Srednjem Lipovcu so imeli kljub temu sre-
čo, saj so bili v Gričarjevem Borštu, kar pomnijo 
najstarejši ljudje, kar štirje studenci. Prvemu so 

rekli Žabjak. Po žabah, ki jih je bilo včasih tam 
polno. Kadar so začele regljati, se je njihova pe-
sem razlegala po celi dolini.

Drugemu so rekli Rupca. Bil je v manjši kotanji, 
rupici. V tem je voda pogosto čisto presahnila.

Tretjemu izviru so rekli Studenec, V njem se je 
včasih nabralo toliko vode, da se je celo razlivala 
čez rob globoke kotanje, No, malo nad njim je bil 
še manjši studenček, ki so mu rekli Kalc. Redno 
so čistili vse štiri, saj je bistra in hladna studenč-
nica, ki je pritekala iz podzemlja, za mnoge po-
menila življenje. Posebno tistim najbolj revnim, 
ki še vodnjaka niso premogli.

Do teh izvirov so lahko prišli po stezi, ki je bila 
speljana tik pod gozdom. Hudo je bilo za tiste, ki 
so živeli daleč od izvirov. Še v lepem vremenu je 
bilo vodo težko prinesti do doma. Razlivala se je 
čez rob posode, pa tudi težka je bila, saj so jo v 
glavnem nosili otroci. Pozimi, ko se je vode na-
teklo manj, so včasih v vrsti čakali na njo. Do iz-
virov je vodila le ozka gaz. Polita voda je sproti 
zmrzovala in včasih je komu zdrsnilo, ko je mislil, 
da je že na varnem. Voda se je razlila in s prazno 
posodo je bilo treba spet nazaj k studencu.

Celo ponoči so z zaprtimi petrolejkami hodili 
po vodo. Ali pa so si svetili z gorečo baklo. Na-
vadno sta šla po dva skupaj, enega bi bilo strah. 
Od doma so oprezali, kdaj se bo luč začela odda-
ljevati od studenca.

»So že natočili,« so rekli in se s posodo v roki 
podali na pot še oni.

Najdlje od studenca so bili Hribski, tako revni, 
da še vodnjaka niso premogli. Le skromno njivo 
so imeli in vinograd, ki ga je njihov oče pridno ob-
deloval, da je potem še bolj pridno pil ta svoj pri-
delek, ki ga je nazadnje premagal. Za štiri deklice, 
ki so poleti in pozimi hodile po vodo k studencu, 
je po očetovi smrti skrbela bolehna mati.

Tisto zimo je bilo pri hiši posebej hudo, saj se 
je mami bolezen zelo poslabšala. Suho je poka-
šljevala in si kar naprej brisala potno čelo. Vedno 
teže je dihala, da so se deklice zaskrbljeno spo-
gledovale. Nazadnje je trdno legla, zaprla oči in 
težko vzdihnila:

»Ne morem več!«
Ko je Minka, najstarejša med njimi, potipala 

njeno čelo, se je zelo prestrašila.
»Milka, po botro steci,« je resno ukazala, »vi-

dve pa po vodo. Še toliko je ni več, da bi mami 
skuhala čaja«.

Botra je bila mamina sestra, ki je živela v so-
sednji vasi.

»Strah me je,« je priznala Milka. »Skoraj noč je 
že in do botre je daleč. Še Tončka naj gre z mano, 
sama si ne upam!«

»Kdo bo šel pa po vodo?« je bila zaskrbljena 
najstarejša. »Mame ne morem pustiti same!«

»Bom šla pa jaz,« se je oglasila šestletna Tilka. 
»Mene ni strah!« je rekla, vzela kanglico in šla pro-
ti tisti stezi pod gozdom, ki pelje do Studenca.

Bil je visok sneg. Slabo oblečena in še slabše 

obuta je drgetala od mraza. In čedalje bolj tudi 
od strahu. Vedno bolj temno je postajalo, nobe-
nega človeka ni bilo čutiti, pa še sova se je začela 
predirno oglašati.

»Sova naznanja smrt«, je spreletelo deklico, ki 
se je bala za bolno mamo. »Prinesti moram vodo, 
da ji bo Minka skuhala čaja,« je rekla naglas, da 
bi preglasila sovo.

Nekajkrat ji je na poledeneli gazi zdrsnilo, a se 
je hitro pobrala in še bolj hitela proti Borštku.

»Še malo, pa bom pri velikem Studencu,« si je 
rekla in si s prosto roko pomagala v zadnji breg.

Že se je sklonila nad vodno gladino, da bi s 
kanglico zajela mrzlo studenčnico, ko se je za 
grmom, obloženim s snegom, premaknila veli-
ka črna senca.

»Volk,« je Tilko stisnilo od groze, ko je zagle-
dala dvoje žarečih oči in odprt gobec. Kriknila 
je od groze:

»Ne mene!« in skočila dva koraka vstran, da bi 
se ognila pošasti. Zdrsnilo ji je na ledu in z glavo 
naprej je omahnila – naravnost v studenec. Temna 
noč jo j zagrnila s svojim črnim plaščem …

Ta čas je k Hribskim že prišla botra in se zaskr-
bljena sklonila nad bolno sestro.

»Saj kar goriš,« se je ustrašila. »Mrzle obkladke 
ti bom dala, pa dobrega lipovega čaja ti bom sku-
hala, da se boš spotila. Prinesite mi vodo,« je rekla, 
ne da bi katero od deklic posebej pogledala.

Tesnobno so se spogledale.
»Je nimamo,« je priznala najstarejša.« Tilka je 

šla že zdavnaj ponjo, pa se še ni vrnila,« je rekla 
zaskrbljeno in se ob enem tudi že odločila:

»Tončka, ti skoči po sneg za obkladke, midve 
greva pa Tilki nasproti,« je za roko potegnila Mil-
ko in sproti v veži vzela še prazen škaf, v katerega 
bosta natočili vodo.

Zdaj je tema že pokrivala vso zemljo, le beli 
sneg jo je nekoliko redčil. Skoraj tekli sta v stra-
hu, da se Tilki ni kaj zgodilo. Bolj ko sta se bližali 
Studencu, bolj predirljivo je od tam prihajal ne-
navaden pasji lajež. Kot da hoče v svoji govorici 
nekaj sporočiti v sicer tako spokojno noč.

»Tili! Tili!« sta izmenično klicali sestrici. Tudi 
zato, da bi si dajali pogum.

Nekaj metrov pod Studencem pa sta prese-
nečeni obstali. Velik črn pes, ki ga še nikoli ni-
sta videli, se je sklanjal nad negibno sestrico in z 
zobmi grabil za obleko. Vedno bolj proč od Stu-
denca jo je vlekel.

»Tili!« sta kriknili obe hkrati in se sklonili k 
njej. Bila je bleda, z mokrimi lasmi. Mokra je 
bila tudi njena obleka vse do pasu. Ko se je Min-
ka dotaknila sestrice, se je ustrašila še bolj. Bila 
je tako mrzla! Njena desnica se je še vedno okle-
pala kanglice, s katero je šla po vodo. V strahu je 
naslonila uho na njene prsi.

»Še diha?« je s trepetajočim glasom vprašala 
Tončka, ki ji je šlo na jok.

»Še,« se je čez čas olajšano oglasila Minka in se 
šele takrat zavedla, da jo je verjetno rešil pes. Ve-

Ivanka Mestnik: Deklica šla je po vodo … lik in žarečih oči je stal ob nezavestni deklici in se 
nemirno prestopal, kot da bi hotel reči:

»Pohitita vendar! Ne vidita, da se mudi?«
»Napolni kanglico,« je Minka ukazala mlajši. 

Škaf je postavila v sneg, si oprtala sestrico na hrbet 
in skoraj tekla z njo v vas. Tilkina mokra obleka 
jo je močila po hrbtu, a je to ni motilo. »Samo da 
ne umre! Samo da ne umre,« je šepetala, kot bi 
molila. Zvesti neznani pes je tekel pred njimi in se 
nemirno kar naprej obračal, ali mu sledijo.

Ko je Minka stopila v zakurjeno hišo, je z njo 
šel tudi on in se nemirno postopal po hiši. Napeto 
je opazoval, kako je Tilko polegla na klop ob peči 
in jo začela naglo slačiti.

»Kaj pa je? Kaj se je zgodilo?« je mama trdo 
dvignila glavo, potem pa kriknila: 

»Tilka! Sem jo daj! K meni jo daj!« je ukaza-
la in že odgrinjala odejo ter kazala na prostor 
ob sebi.

Ko so jo golo in premrlo položili k materi, jo 
je stisnila k sebi z obema rokama in jo ogrevala 
s svojim vročim telesom. Botra je obe še skrbno 
zadelala z odejami , potem pa so čakali, ali bo Til-
ka odprla oči. Napeto je čakal tudi neznani pes. 
Sedel je pod posteljo, z glavo skoraj pri dekličini, 
in zaskrbljeno strmel vanjo. Tenko je cvilil in ne-
mirno mahal z repom.

Mama je prva začutila, kako deklico oživlja 
njena toplota. Čez čas je začutila, kako se je pre-
maknila njena drobna ročica in jo objela, potem 
pa komaj slišno dahnila: »Mama!«

Šele zdaj so vsi v hiši olajšano zadihali. Zdaj je 
botra končno lahko ponudila bolni sestri čaj. Od 
prestanega strahu za otroka je mama tiho jokala 
in na svojo bolezen čisto pozabila. Tudi Tilka je 
po malih požirkih kar med spanjem spuščala čaj 
v usta. Poslovila se je šele takrat, ko je videla, da 
sta obe rešeni.

»Boš pomagal tudi meni, da pridem domov?« 
se je sklonila k psu, ki je še vedno slonel blizu 
Tilke.

Vstal je, kot da je popolnoma razumel, se naj-
prej nemirno sprehodil okrog postelje, se s smrč-
kom dotaknil male Tilke, kot da preverja, ali jo 
sme zapustiti, potem pa vdano stopil pred ženico 
in jo spremil prav do njenega doma. Šele potem 
je zavil proti svoji vasi.

»Zaslužil bi si vsaj večerjo, pa ti nimam kaj po-
nuditi,« je zaklicala za njim.

Kot da jo razume, se je obrnil, nekajkrat zalajal 
in pomahal z repom, kot bi hotel reči, naj ne skrbi 
zanj. Večerja ga čaka doma, ji je povedal po pasje 
in se izgubil v temi.

Ženico so noge komaj še držale pokonci, tako 

jo je utrudila pot. Še bolj pa skrb za sestro in nje-
no najmlajšo. Trdno je legla, a zaspati še dolgo 
ni mogla.

Tudi tri hribske deklice tisto noč še dolgo niso 
šle spat. Šele ko so se prepričale, da sta trdno za-
spali mama in Tilka, so legle tudi one.

A zaspati še dolgo niso mogle. Nemirno so se 
premetavale po skromnem ležišču.

»Lahko bi nam obe umrli,« se je čez čas jokaje 
oglasila Milka. »Kaj bi potem same na svetu?«

Zajokala je tudi Tončka. Minka je obe stisnila 
k sebi in jima rekla kot odrasla ženska:

»Lahko bi, pa nista. Zdaj je vse dobro. Mir daj-
ta in zaspita!«

Zgodba tiste hude noči se je razširila po vasi 
in okolici.

»Kakšna nesreča bi se lahko zgodila!« so si še-
petale ženske in se križale.

Prihajale so z dobrotami in bdele nad obe-
ma bolnicama, ki si še nekaj dni nista prav opo-
mogli.

»Kakšni ljudje smo, da ne znamo pravi čas po-
magati,« so staknili glave možje in sklenili:

»Spomladi jim skopljemo vodnjak in napelje-
mo žlebove okoli njihove strehe!«

Tako so tudi storili. Nesreča je vas povezala in 
Hribskim pomagala preživeti težke čase.

Davnega leta 1924 se je 17. septembra v dru-
žini Kužnikovih, v Mačkovcu, rodila Ivanka 
kot edinka. Ker je minilo le nekaj let od prve 
svetovne vojne, je bilo takratno življenje težko. 
Obdelati je bilo potrebno vsako ped zemlje in 
pokositi vsako bilko na travniku ter na pašniku 
napasti kravico in drobnico, ki je dajala mleko 
za preživetje. Oče Jernej je delal na žagi Javor-
nik na Jami, mati Ivana pa je bila doma. Kot sa-
mouk je šivala tudi za posebne priložnosti, kot 
so poroke in razne svečanosti, delala pri kme-
tih, ko so ti potrebovali pomoč. Dočakala je kar 
lepo starost, saj je umrla pri 85 letih. Oče, ki je 
opravljal težko delo na žagi, je po težki bolezni 
umrl med drugo svetovno vojno relativno mlad 
- pri 44 letih. 

Ivanka se še dobro spominja, ko je kot mla-
do dekle nosila malico očetu na žago in poma-
gala materi pri vsakodnevnem delu doma in 
na polju. Še vedno ji je pred očmi kruta druga 
svetovna vojna, ko je kot sedemnajstletno dekle 
spremljalo dogajanja, pokanje pušk, topov, ropot 
oklepnih vozil in napadov iz zraka. Poleg strahot 
vojne pa je dogodke zaznamoval tudi tragičen 
dogodek, saj ji je leta 1942 umrl oče in z mamo 
sta ostali sami. Leta 1950 se je oženila z Alojzom 

in tako pričela novo življenje. Ivanka je rodila 
tri hčerke in enega sina. A glej ga zlomka, sreča 
res ni bila dolga, saj je mož leta 1962 podlegel ob 
prometni nesreči. Tako je ostala sama z otroki . 
Najmlajša Ivica je imela komaj 10 mesecev. Vse 
je s pokončno držo in močno roko vodila na-
prej. Otroke preživela in jih naučila poštenosti, 
za kar so ji hvaležni. 

Ob praznovanju smo jo obiskali člani Društva 
upokojencev Dvor, delegacija občinske uprave 
na čelu z županom in delegacija Krajevnega od-
bora Rdečega križa Dvor. Sprejela nas je v hiši, 
v kateri se je rodila in se tam rada zadržuje čez 
dan, saj tu ustvarja prtičke in druge priročne iz-
delke. Ob častitljivi starosti smo ji voščili, poda-
rili šopka cvetja in skromna darila, ona pa nas je 
povabila na prigrizek in dobro kapljico. Ob raz-
govoru smo se tu zadržali nekaj časa, nato sta nas 
sin Jože in snaha Marija povabila v novo hišo, ki 
sta jo zgradila poleg stare. Posedli smo ob krepko 
obloženi mizi in se pogovarjali o sedanjosti in 
dogodkih, ki so že zgodovina. Prijetna urica je 
hitro minila in morali smo se posloviti. 

Ob odhodu smo ji zaželeli še veliko zdravja. 
Prihodnje leto se ponovno srečamo.

n Dušan Mikec

Jubilanti - 90 let
V Mačkovcu je praznovala Ivanka Kren
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OSNOVNO PRANJE,
VOSKANJE,
PRANJE PODVOZJA

www.fs-prevozi.si

PRANJE OSEBNIH 
AVTOMOBILOV, 

TOVORNIH VOZIL 
IN AVTOBUSOV

Branko HREN
IM MEMORIAM

 (29.4.1951 - 29.8.2014)
V nedeljo, 31. avgusta, smo se poslovili od upokojenega 
avtoprevoznika, člana Prostovoljnega gasilskega društva 
in Društva upokojencev Dvor in vaščana Branka Hrena, po 
domače Paradižarjevega Braneta. 
Ko je njegova najljubša Avsenikova »Na Golici« zadonela na 
dvorskem pokopališču, se je velika množica, s solzami v očeh, 
še zadnjič poslovila od posebnega človeka, ki je v sebi združe-
val vrsto izjemnih lastnosti. »Moj čas življenja je odvisen od zu-
nanjih stvari, ni odvisen od mene. Od mene pa je odvisno, ali v 
polnosti živim čas, ki mi je namenjen,« je nekoč zapisal rimski 
mislec Seneka in s temi besedami nazorno označil Branka, ki 
je v polnosti živel prekratek čas, ki mu je bil odmerjen za življe-
nje. Dejansko smo z njegovo smrtjo izgubili človeka, na kate-
rega smo krajani lahko vedno in ob vsaki priložnosti računali, 
saj je sodeloval in pomagal, kjerkoli je mogel, še posebej ob 
gradnji novih hiš v sedemdesetih letih, ko se je razvijala nova 
stanovanjska soseska na Dvoru. Mladostna leta je preživljal v 
Srednjem Lipovcu, osnovno šolo obiskoval v Ajdovcu in v Žu-
žemberku. Usposobil se je za rezkalca in za tem opravljal naj-
različnejša dela. Že v obratu za izdelavo betonskih opek je leta 
1975 opravil vozniški izpit za tovorna vozila in leta 1981 postal 
samostojni obrtnik - avtoprevoznik. Njegov slogan »Hitro vozi, 
malo stane, avtoprevoznik Hren Brane« je bil poznan širom 
Dolenjske, Bele krajine, Zasavja in drugod. Poznan pa ni bil 
samo kot avtoprevoznik, bil je tudi prijeten sogovornik, šaljivec 
in glasbenik na harmoniki. S svojo »prijateljico« frajtonarico je 
igral na številnih ohcetih in zabavah. Zgradil si je hišo na Dvoru, 
zidanico v vinski gorici Boršt in užival življenje z družino ter se 
veselil srečanj vnukov in vnukinj. Branko je vseskozi pomagal 
tudi dvorskim gasilcem in se pred petintridesetimi leti vpisal v 
gasilske in leta 2011 tudi med upokojenske vrste. Bil je človek 
redkih naravnih darov: redno je pel v cerkvenem pevskem zbo-
ru, vseskozi podpiral kulturno življenje v kraju, kjer se je mimo-
grede izkazal kot igralec v komediji kulturnega društva Dvor. 
Dobrosrčnega moža izjemne senzibilnosti in poštenja ni nikoli 
zanimala visoka politika, funkcije, še manj strankarski prepi-
ri, je pa veliko prispeval k rasti tukajšnje lokalni skupnosti, za 
kar je prejel med letošnjim občinskim praznikom Občine Žu-
žemberk tudi priznanje. Vse to, kar je imel najraje, mu je vzela 
bolezen in prezgodnja smrt. Globino njegovega duševnega tr-
pljenja ob pojemanju telesa lahko le slutimo. Z njegovo mno-
go prezgodnjo smrtjo smo izgubili Človeka z veliko začetnico, 
prijetnega sogovornika in dobrega prijatelja, ki nas je bogatil s 
svojimi razmišljanji in dejanji. 

n Slavko Mirtič

Janez Perpar s.p.
Zaboršt 16, 

1296 Šentvid pri Stični

Gsm.: 
041/ 785 113
041/ 297 370

Faks: 
0599 75 113

Obiščete nas lahko tudi na spletu:
www.pogrebne-perpar.si

Jubilanti - 90 let

Rodil se je na Jami št. 7 pri Dvoru, v zgodnjih otroških letih hudo zbolel 
in skoraj popolnoma oslepel. Osnovno šolo je obiskoval v Zavodu slepih 
v Kočevju, kjer se je naučil tudi igrati na številne glasbene inštrumente. 
Stane je kot mladenič igral na številnih fantovščinah in tudi ohcetih. Ponj 
so prišli z vozom, nakar je zabaval staro in mlado do jutranjih ur. Slepota 
pa ga ob njegovi nadarjenosti za igranje pravzaprav ni ovirala. Naučil se 
je igrati violino, klarinet, trobento, navadno in klavirsko harmoniko in 
tudi klavir. Po vojni je iskal poti za boljšim življenjem. V podjetju Iskra 
je opravljal prilagojena dela, tam spoznal tudi ženo Pepco iz Zafare in se 
z njo poročil. Uspelo mu je, saj si je z garanjem in odrekanjem leta 1966 
kupil hišo na Dvoru. V žužemberški Iskri je delal celih dvajset let in štiri 
mesece. Zadnja leta preživlja sam, ker mu je žena Pepca umrla. Na po-
moč mu pri vsakdanjih opravilih vedno priskočijo dobri ljudje, med ka-
tere sodita tudi soseda Malka, ki lepo skrbi za gospodinjstvo, in Ivanka 
z rednim prevozom k nedeljskim mašam. Kljub starosti redno igra tudi 
na domači harmonij in bogati nedeljsko bogoslužje v cerkvi sv. Janeza 
Krstnika v Mačkovcu, redno prebira tudi časopis v Braillovi pisavi »Moj 
prijatelj«. Prav na 90. rojstni dan je Staneta obiskal tudi župan Franc Šku-
ca s sodelavci in mu zaželel v še veliko zdravja na njegovi življenjski poti. 
Čestitkam so se pridružili tudi članice DU Dvor na čelu s predsednikom 

Najstarejši Dvorjan še vedno igra
Stane Kocjančič, po domače Kravcarjev, doma z Dvora pri Žužemberku, je 11. septembra dopolnil častitljivih 90 let življenja. Kljub 
devetim desetletjem je še vedno poln energije, volje in vedrine, ki jo kaže zlasti pri igranju na harmonij pri nedeljskih mašah. 

FOTO: V. Kostevc

Dušanom Mikcem in delegacija KO RK Dvor s predsednico Marijo Legan, 
številni vaščani in člani pevskega zbora. 

n Urednik
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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, Petra Kastelic, 
Tomaž Špelko, Tjaša Lenarčič, Tina Štupar in Nika Vidic. Lektorica: mag. Jelka Mrvar. Oblikovanje, grafična priprava, filmi in tisk: Grafika Pavlič Jože, s. p. 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 križankaOdkrivamo stare fotografije
Na imenitni fotografiji v prejšnji številki moškega 
pevskega zbora pod vodstvom Cirila Zajca so pevci 
Franc Rojc, Ciril Zajc, Jože Mirtič , Janez Struna, Ignac 
Orel, Jože Pečjak in Alojz Pečjak.
Prispelo je 6 odgovorov, nagrajeni pa so: Štefka 
Struna, Baragova 20, 8360 Žužemberk, Marija Mirtič, 
Vrti 1, 8360 Žužemberk in Klavdija Bijek, Prapreče 
15, 8360 Žužemberk.
Tokrat objavljamo zelo zanimivo starejšo fotografi-
jo vaščanov Mačkovca. Če ste jih prepoznali in ve-
ste kaj več o nastanku te fotografije, nam odgovor 
pošljite najkasneje do 15. 11. 2014, na naslov: Su-
hokranjske poti, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, s 
pripisom »Odkrivamo stare fotografije« 

n Uredništvo

Ste bili tudi vi na dogodku?
Na fotografiji v 54. Številki Suhokranjskih poti se je 
prepoznala Nastja Krese. Fotografija je bila posne-
ta 10. 5. 2014, na gasilskem tekmovanju Ognjenih 
risov v Žužemberku.
Tokrat objavljamo novo fotografijo. Če ste se pre-
poznali, nam pišite, kdaj in katera prireditev je bila 
to. Čaka vas nagrada našega sponzorja. Vse to, 
vključno z vašim naslovom, nam sporočite do 15. 
novembra 2014 na naslov Suhokranjske poti, Graj-
ski trg 33, 8360 Žužemberk s pripisom: »Ste bili tudi 
vi na dogodku ?«

Zanimivost
Zanimivo steklenico je prepoznala Anica Špelič, Jur-
čičeva 9, 8360 Žužemberk.
Ga. Anica je zapisala, da steklenica izhaja iz Vira pri 
Stični, več podatkov o njej pa nismo izvedeli. Prej-
me nagrado našega sponzorja.

n Uredništvo

Poznate vaš kraj?
Na predvojni fotografiji je vas Malo Lipje. Prejeli smo 
pet odgovorov, srečo pri žrebanju pa so imeli: Do-
men Škufca, Malo Lipje 10, 8360 Žužemberk, Slavica 
Kranjc, Klopčičeva 4, 1000 Ljubljana in Urban Gni-
dovec, Veliko Lipje 16a, 8360 Žužemberk.
 Vse prejmejo nagrado našega sponzorja. 
Tokrat objavljamo še eno starejšo fotografijo su-
hokranjske vasi. Če prepoznate vas, nam odgovor 
pošljite najkasneje do 15. 11. 2014, na naslov: Su-
hokranjske poti, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, s 
pripisom »Poznate vaš kraj«. Z malo sreče boste za 
pravilen odgovor tudi nagrajeni.

n Uredništvo

Za križanko iz 54. številke Su-
hokranjskih poti smo dobili 27 
rešitev.
Tokrat so bili izžrebani naslednji 
reševalci: 
Anica Hrovat, Stranska vas 41, 
8360 Žužemberk,
Patricija Drenšek, Doljni Kot 12, 
8361 Dvor,
Anton Kocjančič, Boletova 45, 
1000 Ljubljana,
Marinka Šuštar, Fužina 44, 1303 
Zagradec,
Klemen Zajec, Prapreče 20a, 
8360 Žužemberk.

Čestitamo nagrajencem, nagrade 
prejmejo po pošti.
Rešitve križanke iz 55. številke 
pošljite na naslov Suhokranjske 
poti, Grajski trg 33, 8360 Žužem-
berk do 15. novembra 2014 s 
pripisom: križanka. 

n Uredništvo
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