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Občinski svet Občine Žužemberk se je 31. januarja sestal na svoji 25. seji, 
kjer so člani občinskega sveta podprli osnutke odlokov o izvajanju pogreb-
ne in pokopališke dejavnosti, oskrbe s pitno vodo, o odvajanju in čiščenju 
odpadnih voda in ravnanju z odpadki. Občinski svetniki so sprejeli tudi 
prerazporeditve sredstev v proračunu občine za leto 2014 ter sprejeli letne 
programe javne gasilske službe, kulture in športa.

Občinski svet je veliko časa namenil zapisniku, predvsem pripombam, ki 
so jih imeli člani svetniške skupine, vendar je bil na koncu soglasno sprejet. 
Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč se že od konca 
leta 2006 izvaja s koncesijo, ki jo uspešno vodi Novak Marija s.p. z Rebri, 
spremembe zakonodaje pa zahtevajo uskladitev tudi občinskega odloka. 
Največ razprave so tu namenili pogrebni dejavnosti in dejstvu, da lahko 
poslovilni obred naredi tudi drug izvajalec in ne le koncesionar. 

Predstavniki javnega podjetja Komunala Novo mesto so članom občin-
skega sveta natančno predstavili spremembe uredb pri oskrbi s pitno vodo, 
čiščenju odpadnih voda ter zbiranju in odlaganju odpadkov. Pri obračuna-
vanju komunalnih storitev pri oskrbi s pitno vodo je novost predvsem v ob-
računavanju omrežnine, pri čiščenju odpadnih voda bo potrebno 'prepustne' 
greznice zamenjati s malimi čistilnimi napravami, pri zbiranju odpadkov pa 
bo potrebno biti še bolj dosleden pri ločevanju odpadkov in paziti, katere 
odpadke se bo zažigalo na prostem. Svetniki so potrdili tudi poslovni plan 
Komunale za leto 2014, ki je v zadnjih letih izboljšala poslovanje na območju 
naše občine in se je nekdanja izguba v višini okoli 170.000 EUR letno sedaj 
znižala na okoli 43.000 EUR letno.

Občinski svet je kar nekaj časa razpravljal o letnem programu javne gasil-
ske službe, predvsem o sofinanciranju nabave nove gasilske avtocisterne in 

Januarska seja žužemberškega občinskega sveta

Na 26. seji 6. marca so žužember-
ški svetniki in svetnice potrdili novi 
odlok o pokopališki in pogrebni služ-
bi ter komunalnih storitvah, ki vna-
ša pogoje in merila za koncesionar-
ja. Novi odlok ne prinaša bistvenih 
sprememb za razliko od prejšnjega, 
kljub temu pa je svetnik Albin Lju-
bo Jarc  nasprotoval petemu členu, 
ki govori o koncesionarju z  izključ-
no, monopolno pravico opravljanja  
pokopališke dejavnosti na območju 
celotne občine. Svetniki so po raz-
pravi soglasno potrdili novi odlok. 
Na dnevnem redu so bili tudi števil-

ni  komunalni odloki – za izvajanje 
gospodarske javne službe vzdrževa-
nja občinskih cest, odlok o oskrbi 
s pitno vodo, odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne 
vode, o izvajanju gospodarske javne 
službe zbiranja in prevoza komunal-
nih odpadkov ter odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komu-
nalnih odpadkov, ki so jih svetniki 
potrdili. Sprejemanje pomembnih 
dokumentov je posledica nove vla-
dne uredbe, občine in izvajalci jav-
nih služb pa morajo odloke in ceni-
ke uskladiti do 31. marca 2014. Med 

predlogu, da se namenijo še dodatna sredstva za obnovo gasilskega doma na 
Ajdovcu. Na koncu je bil predlagani letni program sprejet, saj gre za nujno 
nabavo nove avtocisterne, s katero se dovaža tudi pitna voda na območjih 
brez oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovoda, naslednje leto pa se bodo 
sredstva namenila še za obnovo gasilskega doma na Ajdovcu. Brez razprav 
pa sta bila sprejeta letna programa kulture in športa za leto 2014, s katerima 
se omogoča izvedba razpisa z nekaj več sredstvi za društva in klube.

25. seja je bila zaključena s vprašanji in pobudami članov občinskega 
sveta.

n Vlado Kostevc
Foto: J. Ambrožič, Dolenjski list

Potrdili kar nekaj pomembnih odlokov
26. seja Občinskega sveta Občine Žužemberk

pomembne novosti spada tudi pla-
čilo  omrežnine, ki jo bodo občutili 
predvsem stanovalci v večstanovanj-
skih stavbah in izvajalci profitnih de-
javnosti, ki jim občina po novem cen 
ne sme več subvencionirati, lahko pa  
prizna  subvencije gospodinjstvom in 
izvajalcem nepridobitnih dejavnosti. 
Tako je v občini Žužemberk priklju-
čenih 8 večstanovanjskih stavb, v ka-
terih je 72 stanovanjskih enot. Tako 
se bo število priključkov po novi me-
todologiji povečalo iz 1364 na 1428. 
Cena storitve oskrbe s pitno vodo je 

po novem sestavljena iz omrežnine 
in vodarine in bo nekoliko višja. Tudi 
cene komunalnih storitev potrjujejo 
občine. Nova vladna uredba določa, 
da cene javne storitve, na predlog iz-
vajalca javne službe, potrdi občinski 
svet. Tako so žužemberški svetniki 
potrdili elaborat o oblikovanju cen 
oskrbe s pitno vodo, odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode ter zbiranja in odvo-
za komunalnih in bioloških odpad-
kov v občini. 

n Urednik

JAVNI RAZPIS
Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, objavlja 
začetek postopka javnega razpisa za dodelitev sredstev iz na-
slova finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva v 
Občini Žužemberk v letu 2014. Razpis je odprt od 14.4.2014 do 
9.5.2014. Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu občine 
in na spletni strani Občine Žužemberk, www.zuzemberk.si.

n Občina Žužemberk
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NE SPREGLEJTE

Stran 10
Pogovor z gospo 
Marijo Breceljnik, 
ravnateljico OŠ 
Prevole

Stran 11
Zlati maturantki 
Vlasti Pestotnik 
priznanje župana 
Občine Žužemberk

Stran 40
Naši jubilanti: 
Šlogar Terezija 

BESEDA ŽUPANA

Ponovno je prišla pomlad, čas, ko se vse prebuja, br-
sti in čas ponovnega zagona ter novih projektov.

Letošnja zima nam je prizanašala in ko smo že mi-
slili, da nas ne more nič več presenetiti in da bo zima 
zelena ter mila, nas je udarila naravna ujma, kakršne ne 
pomnijo niti najstarejši ljudje. Visoka žled je povzro-
čila veliko škode na drevju, cestah in velik del občine 
je bil več dni brez električne energije. Ob tej naravni 
nesreči se je pokazalo, da znamo občani stopiti sku-
paj in pomagati drug drugemu, ko je res potrebno, ne 
glede na politično pripadnost ali versko prepričanje. 
Za ves trud in požrtvovalnost bi se rad zahvalil prav 
vsakemu, ki je pomagal pri odpravi posledic žledi. Pri 
odpravljanju posledic žledi so pomagali: gasilci, CZ, 
RKS, RK(Avstrije), SV, delavci Elektra Ljubljana, se-
kači GG Novo mesto, Policija, GRC Novo mesto, Ko-
munala Novo mesto, d.o.o., Rod gorjanskih taborni-
kov Novo mesto, gasilska društva iz celotne Dolenjske, 
posamezniki. Upam, da nisem pozabil koga omeniti, 
v nasprotnem se mu opravičujem.

Poleg odprave posledic žledi je v teku kar nekaj pro-
jektov, ki bodo še izboljšali kvaliteto življenja v Občini 
Žužemberk. Med navedenimi so najpomembnejši na-
slednji projekti: Kanalizacija Dvor-Žužemberk, Cesta 
Brezova Reber-Prečna, GOŠO(optično širikopasovno 
omrežje), Tomažev most, OPN, Suhokranjski vodovod. 
Kanalizacija Dvor–Žužemberk je v polnem teku in bo 
končana do poletja. Za II. fazo ceste Brezova Reber-
Prečna je v pripravi dokumentacija, tako da računa-
mo, da bi bila cesta asfaltirana do jeseni. S tem bi bila 
zaključena celotna trasa omenjene ceste, ki poteka v 

naši Občini. GOŠO v naši občini je v polnem teku in v 
kratkem bi se morale priključiti tako imenovane rdeče 
pike, nato pa sledijo še modre. Pri projektu Tomažev 
most je že vse pripravljeno. Pred kratkim smo dobili v 
podpis pogodbo o sofinanciranju s strani države, tako 
da se bo kmalu začela izgradnja mostu. Pri OPN-ju 
smo, kljub vsem oviram, uspeli priti v zaključno fazo, 
tako da računamo, da bi OPN sprejeli do poletja leto-
šnjega leta. Škoda je le v tem, da je šlo veliko energije, 
časa in denarja tudi zaradi prijav in ovadb naših obča-
nov, zaradi katerih so imeli soglasodajalci še dodatne 
zahteve in so vsako zadevo večkrat preštudirali, da le 
ne bi padla zaradi morebitne nove prijave ali ovadbe. 
Največji in najpomembnejši projekt za našo Občino 
pa predstavlja »Suhokranjski vodovod«, pri katerem 
je že vse pripravljeno, čakamo le še odločbo in podpis 
pogodbe o sofinanciranju. Poleg omenjenih projektov 
bomo do konca leta izpeljali še kar nekaj drugih nalog. 
Med njimi so: nadaljevanje gradnje kanalizacije Trške 
njive, JR v Žužemberku, priprava projektov za mrliške 
vežice Šmihel in Veliko Lipje, zamenjava strehe na PŠ 
Ajdovec, zamenjava kurilnice v OŠ Prevole na finančno 
in ekološko bolj sprejemljivo, na lesno biomaso. 

Naj na koncu povem, da smo lahko veseli, da ima-
mo kljub gospodarski krizi v izvajanju veliko projek-
tov, kar nekaj novih pa se bo še začelo v kratkem. Na 
žalost pa se pri našem delu srečujemo z metanjem 
polen pod noge, pisanjem ovadb, prijav na vse mo-
žne institucije, zahtev za informacije javnega znača-
ja, itd. s strani svetniške skupine pri Občinskem sve-
tu Občine Žužemberk in določenih posameznikov, ki 
po nepotrebnem obremenjujejo občinsko upravo in 
povzročajo občanom velike finančne stroške. Na te-
renu pa netijo nestrpnost in sovraštvo, med drugim 
tudi s tem, ko pozivajo k zmanjšanju komunalnega 
prispevka, kar je tudi protizakonito. Poleg tega pa je 
komunalni prispevek v Občini Žužemberk eden naj-
nižjih v primerljivih občinah in bo predstavljal, ko bo 
pobran v celoti, le 17 % od celotne investicije, ostalo 
pa bo prispevala Občina s pomočjo države in Evrope. 
V kratkem bomo njihova imena tudi objavili, o čemer 
boste obveščeni vsi občani, zoper nekatere, pa bomo 
vložili tudi pravna sredstva. 

Vsem občanom želim veliko strpnosti in razumeva-
nja, predvsem pa sodelovanja, kajti le s skupnimi mo-
čmi nam bo uspelo, v kar pa ne dvomim.

 Vaš župan 

n Franc Škufca

Selitev Krajevnega urada Žužemberk
Upravna enota Novo mesto obvešča javnost, da 

Krajevni urad Žužemberk od 28. 2. 2014 posluje v 
pritličju iste poslovne stavbe, v prostorih Policijske 
pisarne Žužemberk, na naslovu Žužemberk, Grajski 
trg 33, s čimer strankam omogočamo lažjo dosto-
pnost do krajevnega urada. 

Uradne ure krajevnega urada ostanejo nespre-
menjene.

n Mateja Sotler Štor, načelnica

Ob 27. aprilu, 
“Dnevu upora proti okupatorju”
in 1. maju, “Prazniku dela” vsem
občanom in občankam Občine 
Žužemberk čestitam ter želim 

prijetno praznovanje.
Župan Občine Žužemberk

Franc Škufca 
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Izredno sejo je sklicala svetniška 
skupina pri Občinskem svetu Obči-
ne Žužemberk za 20.03.2014 ob 19 
h. Župan Občine Žužemberk Franc 
Škufca je sklic izredne seje zavrnil. Na 
dnevnem redu naj bi bile tri točke: 1. 
Znižanje komunalnega prispevka, 2. 
Zvišanje subvencioniranja pitne vode 
in 3. točka Video snemanje sej Občin-
skega sveta. Razlogi za zavrnitev sklica 
so sledeči: 1. točka o znižanju komu-
nalnega prispevka je bila izčrpana že 
dve seji nazaj, ko je bilo znižanje ko-
munalnega prispevka z veliko večino 
glasov svetnikov zavrnjeno. 2. Veljav-
ni pravilnik so predlagali in podprli 
svetniki svetniške skupine. 3. Glede 
snemanja sej Občinskega sveta je ob-
čina pridobila mnenje Informacijske 
pooblaščenke in Službe za lokalno sa-
moupravo pri Ministrstvu za notranje 
zadeve. V obeh mnenjih je izrecno re-

Izredna seja Občinskega sveta
čeno, da snemanje ni dovoljeno, v ko-
likor se vsi prisotni ne strinjajo s tem. 
Poleg tega je dal župan predlog glede 
snemanja že večkrat na glasovanje in 
vsakokrat je bil predlog z večino glasov 
zavrnjen. Pri vsem skupaj gre za poce-
ni nabiranje političnih točk. 

Svetniška skupina je pri sklicu več-
krat kršila Poslovnik Občinskega sve-
ta, ker je sklicala izredno sejo, čeprav 
ni bilo pogojev zanjo, poleg tega pa je 
sejo vodil svetnik Franc Jarc, čeprav 
je ne bi smel.  Za svetniško skupino 
pravila veljajo le, kadar so jim v korist. 
Seje se je udeležilo le šest svetnikov 
svetniške skupine, tako da seja ni bila 
sklepčna. Poleg svetnikov svetniške 
skupine so bili prisotni še župan, di-
rektor občinske uprave, zapisnikarica 
in 17 podpornikov svetniške skupine, 
med njimi tudi člani civilne iniciative 
in družinski člani(po naših podatkih 

Komunalni prispevek v občini Žužemberk je 
eden najnižjih v primerljivih občinah. Ko bo v 
celoti plačan, bo to predstavljalo le 17 % vse inve-
sticije, preostanek bo plačala občina. Komunalni 
prispevek je možno plačatI tudi na obroke(do 10 
obrokov). V posebej težki finančni situaciji pa 
tudi na več obrokov. Neresnične izjave, ki jih sve-
tniška skupina in posamezniki širijo po terenu, 
nimajo nobene povezave z realnostjo. Pravijo, da 
so v Šentjerneju izdajali nove odločbe in vračali 
denar tistim, ki so plačali po starem Odloku, kar 
po zagotovilih pristojnih na šentjernejski občini 
ni res. Odločbe o komunalnem prispevku lahko 
razveljavi le sodišče v primeru, kadar gre za krši-
tev materialnih predpisov. Nadalje širijo neresni-
ce, da ko bo sprejet nov Odlok, da bodo vračali 
denar tistim, ki so plačali še po starem(več), kar 
pravno ni mogoče. Nov Odlok velja le za naprej, 
nikoli za nazaj, poleg tega bi bilo krivično tudi 
do tistih, ki so plačali še po starem Odloku, da 
bi sedaj kar na lepem razveljavili star Odlok in 
bi tisti, ki bodo dobili odločbe po novem Odlo-
ku, plačali veliko manj.

V zvezi z ostalimi projekti naj povemo, da 
lepo tečejo, kljub temu, da svetniška skupina in 
posamezniki neumorno pišejo prijave in ovad-
be. Ni ga projekta v občini Žužemberk, ki ne bi 
imel prijave na vseh možnih državnih inštituci-
jah. Posledica tega je, da mora občinska upra-
va vsakodnevno, poleg ostalega dela, še odgo-
varjati na te neosnovane obtožbe in servisirati 

različne inšpekcije, državne organe, s čimer se 
dela velika škoda občini in občanom. Ne samo, 
da odgovori, posredovanje dokumentacije, ser-
visiranje državnih organov vzame veliko časa in 
energije, to tudi veliko stane. V vseh teh letih 
je Občina Žužemberk zaradi svetniške skupi-
ne in posameznikov dala za odvetniške stroške 
in za stroške izvedencev že na desetine, če ne 
celo stotine tisočev EUR, vendar do sedaj še 
niso uspeli dokazati krivde župana, oziroma 
občinske uprave. 

Pravkar se je končal postopek glede pokabli-
tve, kjer sem bil kot župan Občine Žužemberk 
oproščen odgovornosti, kmalu bodo končani 
tudi nekateri drugi postopki, kjer predvideva-
mo, da bo enak izid. Odločili smo se, da bomo 
po končanju teh postopkov od odgovornih za 
ovadbe in prijave zahtevali povračilo vseh stro-
škov, saj ni pošteno, da za zlobo in pokvarjenost 
nekaterih posameznikov plačujejo vsi občani 
občine Žužemberk. Po končanju vsakega po-
stopka bomo tudi objavili sodbo, iz katere bo 
razvidno, kdo je vložil ovadbo in kakšno škodo 
je s tem povzročil Občini. 

Na koncu vas prosimo, da ne nasedate  lažem, 
ki jih posamezniki in svetniška skupina trosijo 
po celi Občini, ampak se z vprašanji obrnete na 
Občino Žužemberk, kjer vam bodo moji sode-
lavci z veseljem odgovorili.

Vaš župan 
n Franc Škufca

Obvestilo za javnost
Glede na to, da se že dalj čas po občini širijo neresnične informacije in laži glede komunalnega prispevka in ostalih projektov, 
ki služijo svetniški skupini pri občinskem svetu Občine Žužemberk za nabiranje poceni političnih točk, po drugi strani pa 
sejejo razdor in povzročajo nezaupanje pri občanih, smo se odločili, da s strani občine Žužemberk podamo pomembnejše 
informacije v zvezi s to problematiko.

Komunalni prispevek - 
sporočilo za javnost

Ker se v zadnjem času na terenu pojavljajo 
neresnični podatki s strani določenih posa-
meznikov o višini komunalnega prispevka, 
ki ni niti približno tako visok kot se ome-
nja, smo se odločili, da vam posredujemo 
natančne izračune glede višine komunal-
nega prispevka za priklop na kanalizacijsko 
omrežje.

Izračuni komunalnega prispevka v Občini 
Žužemberk na podlagi veljavnega Odloka o 
programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje Občine 
Žužemberk (Uradni list RS, št. 98/2009).

Nekaj primerov:

Neto tlorisna 
površina

stanovanjske 
hiše

Površina 
stavbne 
parcele

Znesek v 
EUR na dan 

4.4.2014

100 300    787,60
150 400 1.056,45
200 500 1.513,35

n Občina Žužemberk

naj bi raznesli 500 vabil), tako da je 
bila udeležba porazna. Po tem, ko je 
bila ugotovljena nesklepčnost, je dal 
voditelj najprej besedo vsem svetni-
kom, nato pa predstavnikom civilne 
iniciative, kljub temu, da je župan že 
prej prosil za besedo, kar dodatno do-
kazuje tezo, da za svetniško skupino 
veljajo pravila le, kadar jim koristijo. 
Ko je župan povedal svoje mnenje, je 
skupaj z direktorjem občinske upra-
ve zapustil sejno sobo, za njima so šli 
tudi novinarji, ki so nato z županom 

posneli več intervjujev. Pri odhodu 
iz sejne sobe je novinar slišal s strani 
člana svetniške skupine, ko je  v besu 
zaradi popolnega poloma, izrekel »be-
sede pohvale«, novinarska golazen. Iz 
vsega skupaj je viden nivo svetniške 
skupine, tako da dodaten komentar 
ni potreben. Po intervjujih so se novi-
narji za kratek čas vrnili v sejno sobo, 
kjer so po ugotovitvi nesklepčnosti 
sejali še uro in pol.
n Direktor Občinske uprave Jacques Gros

Foto: J. Ambrožič, Dolenjski list



pomlad 2014, 5 IZ NAŠE OBČINE 

S potresom 16. junija lani z ža-
riščem devet kilometrov vzhodno 
od Ribnice v bližini kraja Seč z 
magnitudo 3,6 se je po podatkih 
Agencije za okolje (Arso) na tem 
območju začela povečana potre-
sna dejavnost. Od junija lani do 
16. marca letos so mreže potre-
snih opazovalnic zabeležile 31 po-
tresov z magnitudo najmanj 1,5, 
navaja Arso.

Potresu 16. junija lani so sledili 
številni popotresni sunki. Sčasoma 
se je aktivnost nekoliko umirila, ko-
nec januarja in v začetku februarja 
2014 pa spet nekoliko okrepila. Pri 
Arsu pojasnjujejo, da so za veliko 
število potresov od prebivalcev do-
bili sporočilo, da so jih čutili, pri 
šibkejših omenjajo predvsem zvok 
oziroma bobnenje.

Najmočnejši potres v nizu se je 
zgodil prejšnji četrtek. Magnituda 
tega potresa je bila 3,8. Čutili so ga 
v večjem delu Slovenije in tudi na 
Hrvaškem. Potres je v ožjem na-
džariščnem področju (v krajih Hi-
nje, Polom, Prevole, Seč) povzročil 
tudi manjše poškodbe na posame-
znih, predvsem starejših objektih, 
so sporočili iz Arsa.

Slovenija se nahaja na potresno 
ogroženem območju, a večina po-
tresov je zelo šibkih in jih prebival-
ci ne čutijo. Občasno se ponekod 
potresna dejavnost nekoliko pove-
ča. Taka povečana dejavnost lahko 
traja le kakšen dan, lahko pa vztra-
ja tudi leto ali več. 
Vir: http://www.dolenjskilist.
si/2014/03/18/112418/novice/kronika/
Od_junija_v_Suhi_krajini_31_potresov/

Suha krajina se trese 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja 

Na podlagi 2., 4. in 15. člena Odloka o priznanjih Občine Žužemberk 
(Ur.l. RS, št. 55/02 in 29/10) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, 

imenovanja in priznanja objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA PODELITEV  PRIZNANJ

OBČINE ŽUŽEMBERK

I.
Občina Žužemberk zbira predloge za kandidate za priznanja, ki so se v letu 
2013  izkazali s svojim delom in prispevali k prepoznavnosti, družbenemu, 
gospodarskemu in splošnemu razvoju, podeljujejo pa se v letu 2014:

1. Naziv častnega občana Občine Žužemberk se podeljuje posameznikom, 
občanom Občine Žužemberk, drugim državljanom RS, državljanom 
tujih držav za izjemno pomembno delo in zasluge, ki pomenijo izje-
men prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Žužemberk.

2. Zlati grb Občine Žužemberk se podeljuje posamezniku za življenjsko 
delo, za večletne uspehe ali enkratne izjemne uspehe ali enkratne izje-
mne dosežke trajnega pomena ali skupini občanov oziroma pravnim 
osebam za večletne uspehe ali dosežke na gospodarskem, družbenem 
ali drugem področju življenja in dela, s katerimi so pomembno vplivali 
na razvoj in ugled Občine Žužemberk. Podeljuje se eno priznanje.

3. Srebrni grb Občine Žužemberk se podeljuje posamezniku, skupini ob-
čanov, društvu ali drugi pravni osebi ob izjemnih enkratnih dosežkih, 
ob izrednem humanem in požrtvovalnem dejanju, ob življenjskem ali 
delovnem jubileju ali drugih posebnih priložnostih. Podeljuje se eno 
priznanje.

4. Bronasti grb Občine Žužemberk se podeljuje posamezniku, skupini 
občanov, društvu ali drugi pravni osebi za posebne uspehe in dosežke 
na področju življenja in dela, pomembne za občino in dejanja, ki se 
odražajo v humanem odnosu do soljudi. Podeljuje se eno priznanje.

5. Pisno priznanje se podeljuje občanom, skupinam občanov in pravnim 
osebam za njihove uspehe in prizadevanja na posameznih področjih 
življenja in dela. Pisno priznanje se lahko podeli tudi ob posebnih pri-
ložnostih in slovesnostih.

6. Pisna zahvala občine se podeljuje občanom, skupinam občanov in 
pravnim osebam za njihove uspehe in prizadevanja na posameznih 
področjih življenja in dela. Pisna zahvala se lahko podeli tudi ob po-
sebnih priložnostih in slovesnostih.

II.
Predloge za podelitev priznanj Občine Žužemberk lahko podajo občani, poli-
tične stranke, krajevna skupnost, podjetja, društva in druge pravne osebe. 

III.
Predlogi za podelitev priznanj morajo biti podani v pisni obliki in morajo 
vsebovati naslednje podatke:
•	 ime	in	sedež	predlagatelja	
•	 osnovne podatke predlaganega prejemnika priznanja 
•	 vrsto predlaganega priznanja 
•	 podrobno utemeljitev predloga 
•	 priporoča	se	tudi	dokument,	ki	potrjuje	navedbe	v	obrazložitvi.	

Predloge s podatki in obrazložitvijo predlagatelji posredujejo na naslov: 
Občina Žužemberk, Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imeno-
vanja in priznanja, 8360 Žužemberk, Grajski trg 33, v zaprti ovojnici, 
z oznako “ZA PRIZNANJA OBČINE ŽUŽEMBERK”, do vključno 16. 
maja 2013, do 12. ure. 
Kontaktna oseba je g. Jacques Gros, direktor občinske uprave (jacques.
gros@zuzemberk.si).
Nepravilno označene ovojnice bodo zavrnjene in vrnjene pošiljatelju.

IV.
Predloge za podelitev priznanj bo obravnavala Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občinskega sveta Občine Žu-
žemberk ter pripravila predlog za odločanje na Občinskem svetu Občine 
Žužemberk. 
Priznanja za učence in dijake bodo podeljena na posebni svečanosti!
Priznanja bodo podeljena na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Žužem-
berk oz. slovesnosti v počastitev občinskega praznika, ki bo 13.07.2014.
 
Številka: 094-1/2014-1 Komisija MVVIP
Žužemberk, 28.03.2014 Občine Žužemberk
 Dušan Papež  l.r.

Regijsko preverjanje 
usposobljenosti ekip prve 
pomoči v Žužemberku

Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK bo 
izvedeno v mesecu juniju v sodelovanju z Upravo za zaščito in reše-
vanje, Občino Žužemberk in OZRK Novo mesto, v soboto 14. junija 
2014 v Žužemberku.

Ekipe bodo svojo pripravljenost prikazale na 4 različnih delovnih me-
stih, skupno bo najmanj 20 poškodovancev, število delovišč in ostalih 
točk je odvisno od števila prijavljenih ekip. Letošnjega preverjanja se 
bosta prvič udeležili dve ekipi Prve pomoči iz Žužemberka, osrednja 
tema že dvajsetega regijskega preverjanja pa so utopitve. 

Z udeležbo ekip Prve pomoči na regijskem preverjanju se ekipam 
omogočili usposabljanje na realistično prikazanih primerih ter s tem 
pravilno, učinkovito in hitro posredovanje v primeru naravnih in dru-
gih nesreč.

Regijsko preverjanje ekip Prve  pomoči je namenjeno tudi javnosti, 
zato ste na ogled preverjanja lepo vabljeni tudi občani.

n Vlado Kostevc
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Letošnja nepredvidljiva zima, nedavni sneg in nato dež, ki je nato pomr-
znil in zažledil velik del Slovenije, ni prizanesel niti Suhi krajini in Obči-
ni Žužemberk, ki je ena izmed bolj gozdnatih občin v Republiki Sloveniji. 
Najbolj prizadeta območja so bila in so še na Ajdovški planoti, nato v Kra-
jevni skupnosti Hinje in območje Dvora, Gradenca, kjer so bili prebival-
ci, gospodarstveniki, šole 5 dni brez ustrezne oskrbe z električno energijo. 
Delavci Elektra Ljubljana iz Zagradca so omogočili prevezave in dobavili 
električno energijo do naselja Dvor in okolice, na Ajdovško planoto ter do 
nekaterih vasi v Krajevni skupnosti Hinje. Prebivalcem občine je na pomoč 
priskočila tudi Slovenska vojska, ki so skupaj s požrtvovalnimi delavci Elek-
tra Ljubljana, z izjemnimi člani Prostovoljnih gasilskih društev Občinske-
ga gasilskega poveljstva in štaba CZ Občine Žužemberk, sekači in usposo-
bljenimi občani z nadnormalnimi napori odstranjevala polomljena dreve-
sa ob daljnovodih ter drugem elektroenergetskem omrežju in na gozdnih, 
lokalnih in regionalnih cestah, kar je omogočilo dostop do daljnovodov in 
omrežja. Tudi Žužemberk je bil nekaj časa brez primerne oskrbe z električ-
no energijo, najhuje pa je bilo na območju KS Hinje. Pomanjkanje električ-
ne energije je povzročilo veliko gospodarsko škodo, saj redka še delujoča 
podjetja in obrtniki v Občini Žužemberk zaradi zaustavljene proizvodnje 
izgubljajo že dogovorjene posle, kar pa bo lahko povzročilo tudi njihov 
stečaj. Težava je tudi v tem, ker območje občine pokriva več regijskih enot 
Elektra Ljubljane in vsa so na svojih obrobjih, kar pomeni, da pomoč in 
odpravljanje posledic pride do meja območij zmeraj nazadnje. Župan Ob-
čine Žužemberk Franc Škufca je pohvalil odziv Slovenske vojske in skupno 
sodelovanje s pripadniki Občinskega gasilskega poveljstva in štaba CZ ter 
tudi pomoč Policijske uprave Novo mesto, štaba CZ za Dolenjsko ter tudi 

Škoda na infrastrukturi, v gozdovih in sadovnjakih je velika, vendar po 
ocenah pristojnih služb, ki so ocenjevale škodo, ne presega 30 % poškodo-
vanosti, kolikor znaša minimum za upravičenost do povračila škode.

Štab se je prvič sestal v nedeljo, 2. 2. 2014. V imenu CZ sta od samega 
začetka sodelovala poveljnik Boris Jordan in Tomaž Obštetar(namestnik 
poveljnika), ki je koordiniral akcijo v sodelovanju z OGP-jem in njegovim 
poveljnikom Borisom Sajevcem.

Pri odpravljanju posledic žleda so sodelovala vsa gasilska društva v obči-
ni. Med njimi so bila najbolj dejavna: PGD Hinje, PGD Žužemberk in PGD 
Dvor. Poleg gasilcev so v akciji sodelovali tudi pripadniki CZ, SV, prosto-
voljci, Elektre Ljubljana.

Oskrba z el. energijo je bila motena od sobote, 01.02.2014, do petka 
07.02.2014, 14.02.2014 pa je dobila elektriko še zadnja vas (Plešivica), ki se 
je od 07.02.2014 napajala preko agregata.

Občanom so priskočili na pomoč: gasilci, CZ, SV, RK, Elektro Ljubljana, 
sekači GG Novo mesto, prostovoljci, URSZR. Poleg omenjenih so s sred-
stvi, predvsem z agregati priskočili na pomoč še: URSZR, RK Slovenije, 
RK Avstrije, GRC Novo mesto, Komunala, Policijska uprava Novo mesto, 
Taborniki, PGD Vavta vas, PGD, Prečna, PGD Stopiče, PGD Jablan, PGD 
Globodol.

Ob tej priložnosti bi se v svojem in v imenu svojih sodelavcev iskreno 
zahvalil vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri odpravi posledic visoke žledi. 
Kljub temu, da je bilo na trenutke zelo težko, saj je bilo skoraj pol občine 

Žled, naravna nesreča, je močno prizadel 
tudi Občino Žužemberk in Suho krajino

ostalih, ki so prispevali prenosne agregate in tako mnogim omogočili vsaj 
najnujnejšo začasno oskrbo z električno energijo. Potrebovali pa bi vsaj še 
10 prenosnih in dva močnejša agregata tam okoli 120 kW za naselji Žvirče 
in Ratje. Prav tako je pohvalil medsebojno sosedsko pomoč ter izrekel vse 
pohvale izredno prizadevnim pripadnikom prostovoljnih gasilskih dru-
štev, ki so bili na terenu. Nevarna dela, odstranjevanja dreves na vodnikih 
in stebrih, ki jih je opravljalo kar 84 izjemno prizadevnih gasilcev, vojakov, 
sekačev in drugih delavcev ter občanov, so tudi prekinili, saj je delo v goz-
du prenevarno in so ogrožena življenja pripadnikov sil Zaščite, reševanja 
in pomoči. Fotografije, ki so jih posneli udeleženci intervencije, so grozlji-
ve, saj se gozd, po katerem je bila Slovenija prepoznavna po svetu, spremi-
nja v žalostno pokrajino.

n Vlado Kostevc

V začetku februarja so tudi našo občino 
prizadele izredne vremenske razmere 

šest dni brez elektrike, smo dokazali, da znamo stopiti skupaj, ko je to naj-
bolj potrebno. Ob tej priložnosti smo spoznali, da je veliko ljudi, ki so pri-
pravljeni neumorno pomagati sočloveku. Lahko povem, da sem ponosen, 
da sem župan Občine Žužemberk, kjer so doma srčni ljudje.

Župan

n Franc Škufca
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Združenje zgodovinskih mest Slovenije deluje od leta 2001 in povezuje slovenska mesta: 
Idrijo, Koper, Kostanjevico na Krki, Kranj, Novo mesto, Piran, Ptuj, Radovljico, Slovenske 
Konjice, Škofjo Loko, Tržič in Žužemberk, ki imajo stara mestna jedra zaščitena za kultur-
ni spomenik. Mesta so se  povezala z namenom iskanja načinov in možnosti ohranjanja in 
oživitve mestnih središč, izvajanja prenove ter razvijanja strategije skupnega trženja, prav 
pa tako z namenom povečanja ozaveščenosti, da so zgodovinska mesta  umetnostni za-
klad in turistična privlačnost.  

V Evropskem parlamentu je bila na povabilo evropske poslanke Tanje Fajon 24. marca 
2014 zelo odmevna otvoritev, ki so se je ob gostiteljici udeležili tudi piranski župan Peter 
Bossman, predstavniki zgodovinskih mest, razstavo pa je odprl veleposlanik Slovenije v 
Bruslju mag. Matjaž Šinkovec. Odprtja razstave se je udeležil tudi predstavnik občine Žu-
žemberk in podpredsednik TZS Vlado Kostevc, v kulturnem programu pa je s srednjeve-
škimi in renesančnimi plesi nastopila skupina Seinsenbergensis Tumultus iz TD Suha kra-
jina in požela obilo navdušenja.

Razstava bo v Evropskem parlamentu na ogled do 28. marca, po tej zelo obiskani raz-
stavi pa bo gostovala tudi po mestih združenja tako, da bo za Trške dneve na ogled tudi 
v Žužemberku.

S sodelovanjem in članstvom v Združenju zgodovinskih mest Slovenije sta Kostanjevica 
na Krki in Žužemberk, kot najmlajša člana od leta 2012, naredila veliko za promocijo in 
spoznanje, da ohranjanje kulturne dediščine omogoča gospodarski in kulturni razvoj.

n VladiMir

Zadovoljstvo po otvoritvi

Žužemberk med top 12

V Bruslju razstava 'Mesta kulture' Združenja 
zgodovinskih mest Slovenije
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V ponedeljek, 31. marca 2014, bo GVO začel graditi naročniške priključ-
ke in priključevati na omrežje tudi vse zainteresirane uporabnike, ki doslej 
še niso bili priključeni na omrežje. Objavljamo predvideni terminski načrt 
priključevanja uporabnikov po posameznih naseljih.

Priključevanje uporabnikov na belih lisah, ki so interes po priključitvi 
sporočili do dne 1.12.2013, bo zaključeno v mesecu marcu, nato bo GVO 
začel graditi naročniške priključke in priključevati uporabnike tudi na ob-
močjih sivih lis. Cena izgradnje naročniškega priključka (zadnjih 200 metrov 
omrežja) za vse uporabnike, ki so pogodbo o izgradnji priključka sklenili 
v predpisanem roku, znaša 192 EUR. Tisti uporabniki, ki jim je bil v prvi 
fazi zgrajena le kabelska kanalizacija in omarica na hiši, so sprva prejeli ra-
čun v znesku 132 EUR, račun za preostalih 60 EUR pa jim bo izstavljen po 
tem, ko bo v kabelsko kanalizacijo upihnjen še optični kabel. Cena izgra-
dnje naročniškega priključka za uporabnike, ki se za priključitev na omrežje 
odločijo naknadno, se obračuna po novem ceniku, ki je objavljen na spletni 
strani GVO (http://www.gvo.si/sl/kaj_ponujamo/OSO_za_obcane/). Na tej 

spletni strani lahko zainteresirani novi uporabniki najdejo tudi obrazec za 
naročilo izgradnje priključka.

Storitve na omrežju lahko občani začnejo koristiti po tem, ko imajo zgra-
jen naročniški priključek (gradbeno in montažno) ter sklenjeno pogodbo 
z izbranim ponudnikom storitev. Trenutno lahko uporabniki izbirajo med 
ponudniki storitev Amis, Telekom Slovenije, Telekomunikacije, Janez Jaz-
binšek s.p. in Zavod kabelske televizije NHM Sevnica.

V prihodnjih mesecih bodo tako potekala vsa montažna in gradbena dela, 
potrebna za priključevanje zainteresiranih uporabnikov na odprto široko-
pasovno omrežje. Izvajalec del bo preostale prekope cest, ki jih je izvajal v 
zimskem obdobju, saniral in asfaltiral po odprtju asfaltnih baz v spomla-
danskem času, za vse nove gradnje pa sproti po izvedenih delih.

V nadaljevanju objavljamo terminski plan po naseljih v občini.
Za dodatne informacije se lahko obrnete na vodjo projekta s strani Ob-

čine Žužemberk: 
Martin Grčar, ceste@zuzemberk. Si, GSM: 031-777-880. 

Poročilo o komunalnih zadevah april 2014

Občina Žužemberk
Opombe:

- Za priključke, ki gradbeno še niso pripravljeni, bodo gradbena dela potekala predvidoma v tednih pred načrtovanim terminom 
izvedbe montažnih del.

- Uporabniki bodo storitve lahko začeli uporabljati po zaključku del po tem terminskem načrtu in po priključitvi s strani 
ponudnika storitev. Za čimprejšnji začetek delovanja storitev predlagamo, da uporabniki pogodbo o storitvah z izbranim 
ponudnikom storitev sklenejo najkasneje 3 tedne pred predvidenim zaključkom del po tem terminskem načrtu.

- Terminski načrt je informativne narave. Zaradi nepredvidenih dejavnikov lahko pride do posameznih odstopanj.

Montažna dela

Naselje Načrtovan 
začetek

Načrtovan 
zaključek

Boršt pri Dvoru 28.5.2014 31.5.2014
Breg 28.5.2014 31.5.2014
Brezova Reber pri Dvoru 28.5.2014 31.5.2014
Budganja vas 22.5.2014 31.5.2014
Dešeča vas 1.6.2014 6.6.2014
Dolnji Ajdovec 1.6.2014 6.6.2014
Dolnji Križ 17.5.2014 21.5.2014
Drašča vas 17.5.2014 21.5.2014
Dvor 17.5.2014 21.5.2014
Gornji Ajdovec 11.5.2014 16.5.2014
Gornji Križ 11.5.2014 16.5.2014
Gradenc 7.6.2014 10.6.2014
Hinje 11.6.2014 15.6.2014
Hrib pri Hinjah 11.6.2014 15.6.2014
Klečet 6.5.2014 10.5.2014
Lašče 16.6.2014 19.6.2014
Lopata 31.3.2014 4.4.2014

Nadaljevanje gradnje priključkov na 
širokopasovno omrežje

Terminski načrt izgradnje priključkov na odprto širokopasovno omrežje po naseljih (montažna dela)

Načrtovan začetek del: 31.3.2014
Načrtovan zaključek del: 14.8.2014

Dodatne informacije:

n Dušan Golob, 031/255-561

Montažna dela

Naselje Načrtovan 
začetek

Načrtovan 
zaključek

Visejec 13.7.2014 19.7.2014
Vrhovo pri Žužemberku 20.7.2014 24.7.2014
Zafara 20.7.2014 24.7.2014
Zalisec 20.7.2014 24.7.2014
Žužemberk 30.7.2014 2.8.2014
Žužemberk - Cvibelj 1.6.2014 6.6.2014
Žužemberk - Dolga vas 1.6.2014 6.6.2014
Žužemberk - Nad 
Miklavžem 20.6.2014 26.6.2014

Žužemberk - Stranska vas 27.6.2014 2.7.2014
Žužemberk - Trške njive 3.7.2014 12.7.2014
Žužemberk - Vrti 20.7.2014 24.7.2014
Žvirče 20.4.2014 25.4.2014
Zaključna dela 14.8.2014

Montažna dela

Naselje Načrtovan 
začetek

Načrtovan 
zaključek

Pleš 20.6.2014 26.6.2014
Plešivica 20.6.2014 26.6.2014
Podgozd 5.4.2014 10.4.2014
Podlipa 25.7.2014 29.7.2014
Poljane pri Žužemberku 25.7.2014 29.7.2014
Prapreče 25.7.2014 29.7.2014
Ratje 1.5.2014 5.5.2014
Reber 26.4.2014 30.4.2014
Sadinja vas pri Dvoru 11.4.2014 19.4.2014
Sela pri Ajdovcu 27.6.2014 2.7.2014
Sela pri Hinjah 27.6.2014 2.7.2014
Srednji Lipovec 27.6.2014 2.7.2014
Stavča vas 27.6.2014 2.7.2014
Šmihel pri Žužemberku 27.6.2014 2.7.2014
Trebča vas 3.7.2014 12.7.2014
Veliko Lipje 3.7.2014 12.7.2014
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Končno lahko povemo in napišemo, da bomo zgradili nov most, ki se bo 
začel fizično graditi s 1.4.2014 in bo po planu zaključen do 30.8.2014. Most 
bo lesen, s tremi lesenimi podporniki oprt oziroma temeljen s kovinskimi 
piloti in betonskimi povezovalnimi gredami. Vse, kar bo vidno nad vodo-
stajem reke Krke, bo leseno.

Most bo dolg 52 m, vozišče bo široko 3,5 m in bo imel nosilnost 10 
ton.

Projekt je izdelalo podjetje ISB iz Maribora. Projektantski nadzor gra-
dnje bo vodil g. Krajnc Metod, inž. grad. Gradnjo bo izvedla firma CGP 
Novo mesto, ki si bo s kvalitetnim izdelkom lahko pridobila velik renome 
na tem področju.

Cena? Brez DDV je 365.000,00 EUR. Od tega smo uspeli pridobiti 
276.000,00 EUR nepovratnih sredstev iz države zaradi odprave posledic 
naravnih nesreč v letu 2010.

Objekt bo izrednega pomena  tako za turizem (pohodništvo, ribištvo), 
kot za obvozno prometno »žilo«. Postavljen nad reko bo zapolnil pogled 
na prelepe slapove Krke, ki se penijo od Tomaževega pa do Vehovčevega 
in Zajčevega mlina.

Zemljišča imamo urejena. Ob tem zahvala za zelo korekten pristop g. 
Rojc Franca. In malo za vnaprej hvala tudi g. Zajec Marku za »servisiranje« 
graditeljem (elektrika, voda…), kar je že obljubil.

Tej dobri novici lahko dodamo še to, da imamo obljubljeno donatorstvo 
od vsaj dveh naših občanov, ker sta vesela in navdušena, da bomo uspeli 
zgraditi tak objekt v teh dokaj težkih časih za investicije. Kdo in koliko bo 
prispeval, pa v naslednjem poročilu.

Upamo, da nam Krka ne bo nagajala in da bo finančni tok potekal tako, 
da bo gradnja realizirana. Izkušenj in samozavesti nam ne manjka. Zaupamo 
vase, saj nam bo od leta 2011 to že 3. (tretji!) na novo zgrajeni most. 

Vodja projekta 

n Martin Grčar, inž.kom.

Projekt: Tomažev most čez reko Krko v Žužemberku
V letu 2010 nam je povodenj odnesla leseni Tomažev most. Kljub intenzivnemu prizadevanju za gradnjo novega mostu se 
zadeve nekako niso premikale v pravo smer.

CENIK OGLAŠEVANJA 
V SUHOKRANSKIH POTEH

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

Cene oglaševanja:

NA dRUGI ALI PREdZAdNJI STRANI 1/1 
okvirna mera
(19 x 25) cm

360,00 EUR

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

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

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

n Uredništvo



10 pomlad 2014,  IZ NAŠE OBČINE 

Marinka, kot jo imenujejo do-
mačini, je aktivna tudi na hu-
manitarnem področju, pri delu 
v RK in Karitasu. Tako kot veči-
no prebivalcev ožje in širše Suhe 
krajine je tudi ona v življenju do-
živela dobro in slabo, vendar se 
danes veseli igre s svojimi vnuki 
in zanjo so veseli otroci največje 
bogastvo. 

Kako se kot domačinka po-
čutite v vlogi ravnateljice 
OŠ Prevole ? 
Kot domačinka se čutim še bolj 

odgovorna za obstoj šole in razvoj 
kraja. Ni mi vseeno, kaj je z našim 
krajem. Skušam omogočiti učen-
cem, staršem in učiteljem, da bi 
imeli naši učenci enake možnosti 
in pogoje šolanja kot ostali učenci 
po Sloveniji. Zavedam se pome-
na povezanosti šole s krajem, saj 
je šola središče dogajanja na vseh 
področjih življenja, zato ustvar-
jam take pogoje, da lahko med 
seboj sodelujemo z vsemi društvi 
in s posamezniki. 

Katere so največje težave pri 
vodenju in kako vam uspe 
zagotavljati uspešno delo-
vanje osnovne šole? 
Največje težave pri vodenju 

so finančna sredstva. Učencev je 
malo, normativi MIZŠ pa so za 
vse enaki. Oddelki so kombinira-
ni in učitelji morajo biti zelo fle-
ksibilni in vsestranski. Pri kombi-
naciji na predmetni stopnji nam 
pomaga tudi občina, za kar smo 
ji zelo hvaležni, saj nam vsaka sa-
mostojna ura veliko pomeni. Skr-
bim za strokoven in dobro uspo-
sobljen kader, dodatna izobraže-
vanja in mislim, da smo na tem 
področju res uspešni.

Zelo ste vpeti v družbeno in 
tudi politično življenje v 

KS Hinje. Koliko prebival-
cev živi na območju KS Hi-
nje? Koliko je vasi in kako 
veliko je območje?
KS Hinje šteje 11 vasi in sku-

paj okoli 700 prebivalcev. Vasi so 
med seboj zelo oddaljene, zato je 
potrebno še bolj sodelovati in po-
vezovati ljudi. To skušam uresni-
čiti kot predsednica KS Hinje in 
seveda kot ravnateljica, pa tudi 
preko občine, saj se mi zdi zelo 
pomembno, da sem na tekočem z 
vsem dogajanjem.

Kaj je največji problem v KS 
in kako ga rešiti? 
 Zaradi raztresenosti vasi je ve-

lik problem infrastruktura in vsi 
krajani morajo veliko žrtvovati ter 
prispevati k izgradnji in vzdrževa-
nju te infrastrukture. Veliko infra-
strukture je KS opravila že pred 
letom 1998, sedaj pa jo je potreb-
no vzdrževati. Največji problem 
je vzdrževanje makadamskih cest 
Žvirče–Polom in Žvirče–Ambrus 
in zimsko pluženje. Trajna rešitev 
je asfaltiranje, drugače pa pro-
blem rešujemo sproti. 

Ste tudi članica občinskega 
sveta Občine Žužemberk. 
A lahko članom občinske-
ga sveta predstavite svo-
je poglede ? Kako so spre-
jeti?
Kot občinska svetnica se ne po-

čutim dobro, ker imam občutek, 
da so naši kraji zapostavljeni in 
ker nas je malo v svetu, nas ne 
upoštevajo. Nekatere moti zlasti 
šola, ker vse gledajo preko financ 
in prav nič v korist otrok. Komu-
nikacija na občinskem svetu je pa-
dla pod nivo, potrebno bi bilo več 
strpnosti in malo več pozitivnega 
mišljenja, še zlasti s strani svetni-
ške skupine. 

Pogovor z gospo Marijo Breceljnik, 
ravnateljico OŠ Prevole
Marija Breceljnik, profesorica matematike in fizike, ravnateljica Osnovne šole Prevole, predsednica sveta Krajevne skupnosti 
Hinje, članica Občinskega sveta Občine Žužemberk, je v domačem okolju in širše poznana kot zelo prizadevna, družabna in 
družbeno aktivna oseba, ki je vedno pripravljena pomagati ter se zavzeti za preprostega človeka, še posebno pa za razvoj in 
napredek vasi in območja krajevne skupnosti. 

In na koncu, kaj bi sporočili 
občankam in občanom?
Živimo v težkih časih, zato je 

potrebno več strpnosti, medseboj-
ne pomoči, razumevanja in pod-
pore drug drugemu. Med zadnjo 
ujmo v februarju smo dokazali, 
da to še zmoremo. Stopili smo 
skupaj krajani, gasilci, ki so ure 
in ure preživeli na terenu v težkih 
in nevarnih razmerah, pa seveda 
vojaki in ne nazadnje ves čas nam 
je stal ob strani župan. Mislim, da 
bi morali večkrat pokazati to člo-
veško plat, se povezati in lajšati 
življenje drug drugemu. Kaže, da 
nas bo v to prisilila narava. Pa 
seveda sprejemati kompromise, 
se znati pogovarjati in posluša-

ti med seboj ter iskati pozitivne 
strani, ne pa gledati vse črno in 
iskati sovražnost. Tak način nima 
prihodnosti. 

Vsem, ki so nesebično pomagali 
nam in našim krajanom v ujmi, bi 
se rada ob tej priliki zahvalila.

Če imate še kakšno misel, ki 
bi jo radi povedali….
Še enkrat bi opozorila svetni-

ke, da so naši učenci dobri, uspe-
šni, ustvarjalni, nič ne zaostajajo 
za drugimi in si zaslužijo občin-
sko podporo. Šola je nujna za ra-
zvoj kraja, naj nam pri tem po-
magajo!

n Vlado Kostevc
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Zlati maturantki Vlasti Pestotnik priznanje 
župana Občine Žužemberk
Brez znanja si ne moremo predstavljati napredka in tega se zaveda tudi župan 
Občine Žužemberk, ki je na posebnem sprejemu 20. decembra 2013 podelil 
priznanje Vlasti Pestotnik, zlati maturantki z vsemi možnimi točkami.

Zlata maturantka Vlasta je na pomladanskem 
roku mature dosegla vse možne točke, ob tem pa 
je v lanskem letu prejela še naziv za prostovoljko 
leta na humanitarnem področju in z vsem je lah-
ko v ponos občini. S trdim in prizadevnim delom 
ter s vztrajnostjo je pokazala, da tudi Suha krajina 
premore in zmore. Zlata maturantka je v ponos 
družini Pestotnik.

Zagotovo je, da je k temu pripomogla tudi do-
bra osnovnošolska podlaga, ki jo je bila Vlasta 
deležna najprej na Podružnični šoli Dvor in nato 
na Osnovni šoli Žužemberk. Šolanje je nadalje-
vala na Srednji zdravstveni in kemijski šoli Novo 
mesto. Vsa leta šolanja je bila vzorna in odlična 
dijakinja, šolanje pa je zaključila z vrhunskim 
dosežkom. Podelitev priznanja

Zadovoljna družina, župan in direktor občinske uprave

Za več kot odličen uspeh je prejela čestitke 
predsednika države Boruta Pahorja ter ministra 
za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pi-
kala na sprejemu zlatim maturantom na dvorcu 
Brdo pri Kranju.

Slovesnosti in sprejema pri županu in predstav-
nikom Občine Žužemberk se je ponosno udeležila 
cela družina, župan Franc Škufca pa je študentki 
zdravstvene nege zaželel polno uspeha in vztrajno-
sti, ki jo Suhokranjci vsekakor premorejo.

Dobrim željam in čestitkam se pridružuje tudi 
uredništvo, ki želi še več tako prijetnih, znanju 
ter mladim namenjenih priznanj in sprejemov.

n VladiMir

Konec januarja so se zbrali člani Občinskega 
odbora SDS Žužemberk na volilni konferen-
ci. Člani so na konferenci izvolili novo vod-
stvo občinskega odbora, in sicer predstavnike 
nadzorne komisije, člane izvršilnega odbora in 
predsednika. 

Za predsednika je bil izvoljen mag. Jože Jen-
kole. V svojem predstavitvenem nagovoru je 
izpostavil, da si bo prizadeval za krepitev in 
izboljšanje delovanja odbora SDS Žužemberk, 
ki bo temeljilo na sodelovanju in povezovanju 
članov ter simpatizerjev SDS. Hkrati pa je po-
udaril, da si kot predsednik odbora SDS Žu-
žemberk želi sodelovanja z vsemi Suhokranjci, 
ki želijo s svojim pozitivnim in poštenim de-
lom prispevati k boljšemu skupnemu bivanju 
v občini Žužemberk, ne glede na politično pri-
padnost. Novo izvoljenemu vodstvu so veliko 
uspeha zaželeli generalna sekretarka stranke 
ga. Anja Bah Žibert, regijski predstavnik SDS 
g. Albert Pavlič, poslanec g. Zvonko Lah ter 
državni svetnik mag. Bojan Kekec. Veliko časa 
so člani namenili aktualnim političnim temam 

SdS Žužemberk z novim vodstvom

ter pripravam na bližajoče se evropske kot tudi 
lokalne volitve. Na prvi konstitutivni seji v me-
secu februarju so člani izvršilnega odbora začr-
tali smernice in program dela odbora do bližajo-
čih se volitev ter izvolili delovne organe odbora. 
Tako sta bila za podpredsednika izvoljena Bojan 
Vidmar in Mitja Mavsar. 

Novo izvoljeno ekipo sestavljajo sveži, še ne 
obremenjeni obrazi izobraženih mladih in tudi 
že izkušenih starejših članov. Vsem pa je sku-
pni cilj, da s svojim znanjem, idejami in delom 
pripomorejo k boljšemu skupnemu življenju v 
domači občini. 

n Občinski odbor SDS Žužemberk
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Na območju občine Žužemberk smo policisti s PP Dolenjske Toplice 
v času od 1.1.2014 do 10.3.2014 obravnavali 12 kaznivih dejanj, od kate-
rih so bile 4 tatvine, 3 goljufije, 3 povzročitve lahke telesne poškodbe, 1 
grožnja in 1 izsiljevanje.

Obravnavali smo 6 prometnih nesreč l. kategorije, katerih vzrok je bila 
v dveh primerih neprilagojena hitrost, v treh primerih nepravilna smer in 
stran vožnje ter v enem primeru prekratka varnostna razdalja.

Ne glede na to, da številke trenutno kažejo razmeroma majhno število 
kaznivih dejanj tatvin ter v letošnjem letu še nič kaznivih dejanj velikih 
tatvin - vlomov v hiše in vikende, občane pozivamo, naj ne bodo zmo-
tno prepričani, da so tovrstna kazniva dejanja v upadu ter naj ne opustijo 
ukrepov za zaščito svojega premoženja, saj se vsako leto tudi na območju 
občine Žužemberk zgodi manjša ali večja serija vlomov v stanovanjske 
hiše ter tudi vikende v vinorodnih okoliših, med katerimi izstopajo Bri-
nova gora, Boršt, območje Gradenca in Lipja.

Vlomilci ponavadi odnašajo denar in zlatnino. Policisti smo na podla-
gi konkretnih primerov ugotovili, da storilci v stanovanjske hiše vlamlja-
jo predvsem popoldne, in sicer od mraka pa do 20. ure. Storilci kaznivih 
dejanj objekt praviloma pred tem opazujejo in v temi vstopajo v notra-
njost. V nekaterih primerih so bili lastniki od doma samo dve uri, objekt 
pa je bil neosvetljen. Za storilce kaznivih dejanj so še posebej privlačne 
samotne, odmaknjene hiše.

Policisti svetujemo, da ...
 – Večjih vsot gotovine in dragocenosti ne hranite doma.
 – Ne odpirajte vrat neznancem.
 – Zapirajte in zaklepajte vhodna vrata.
 – Pred vhodnimi vrati imejte ustrezno razsvetljavo. Zelo priporočljiva je 

senzorska luč.
 – Vrata opremite s ključavnico z varovalom ali varnostno verigo in ku-

kalom.
 – Namestite domofon ali videofon.

Če vas oropajo, se ne odzovite preveč pogumno, še posebno, če je ropar 
telesno močnejši, oborožen ali je roparjev več. Takoj po dejanju pokličite 
policijo. Poskušajte si zapomniti videz roparjev in njihovo govorico. Če 
so prišli z avtom, poglejte, za kakšen tip avtomobila gre, in si poskušajte 
zapomniti registrsko številko. Bodite pozorni tudi na smer, v katero so 
roparji pobegnili.

POLICIJA SVETUJE POLICIJA SVETUJE POLICIJA SVETUJE POLICIJA SVETUJE

 Vir: internet

Čeprav vlomov v gostinske lokale, ki jih na območju občine Žužemberk 
ni malo, v letošnjem letu do 10.3.2014 še nismo obravnavali, vse lastnike 
in najemnike gostinskih lokalov opozarjamo, da ne opustite samozašči-
tnih ukrepov. Zelo priporočljivo je, da v objektu namestite kakovostno 
alarmno napravo ali video nadzorni sistem. Storilci iz gostinskih lokalov 
najpogosteje odnašajo alkoholne pijače, tobačne izdelke in denar.

Od vseh nesreč najlažje prenašamo tujo. Naslednji ste na vrsti vi – ali pa 
tudi ne. Ukrepajte pravočasno – zavarujte sebe in svoje premoženje.

Vse občane občine Žužemberk obveščamo o spremenjenem času dežur-
stva v policijski pisarni Žužemberk, ki je od 10.3.2014 namesto ob petkih 
od 9.00 do 10.00 ure sedaj ob četrtkih od 9.00 do 10.0 ure, medtem ko je 
ob ponedeljkih in torkih nespremenjeno, to je od 9.00 do 10.00 ure v po-
nedeljek in od 15.00 do 16.00 ure v torek.

V kolikor kljub vsej previdnosti vseeno postanete žrtev kaznivega dejanja, 
obvestite policiste na PP Dol. Toplice na tel. št. 07 3843890, po elektronskem 
naslovu pp_dolenjske_toplice.punm@policija.si ali na številko 113. 

V kolikor pa želite, da se vodja policijskega okoliša zglasi pri vas doma, 
ker ste postali žrtev kaznivega dejanja, potrebujete pomoč ali nasvet polici-
je, imate konkretne varnostne probleme na območju vaše lokalne skupno-
sti, želite predlagati ukrepe ali dejavnosti za izboljšanje varnosti v vašem 
okolju ali ker želite neformalni razgovor, pa lahko pišete na elektronski 
naslov edvard.kramar@policija.si.

n Edvard Kramar,
VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA

Lansko leto je PGD Žužemberk 
na Dolenjsko prvič pripeljalo tek-
movanje Fire Combat, ki je bilo zelo 
dobro sprejeto tako med tekmoval-
nimi ekipami iz cele Slovenije, kot 
tudi med obiskovalci.

Organizatorji tekmovanja tudi za 
letošnji 10. maj napovedujejo nape-
to tekmovanje s še pestrejšim druž-
benim dogajanjem med in po tek-
movanju. Že sedaj ste vabljeni, da si 
drugo soboto v maju rezervirate za 
ogled tekmovanja ter s tem podpre-
te delo in trud domačih gasilcev. Na 

V Žužemberku bo tudi letos 10. maj 
v znamenju ognjene bitke risov

tekmovanju letos poleg ekip iz cele 
Slovenije pričakujejo tudi udeležbo 

ekip iz tujine. Tekmovanje bo po-
tekalo na igrišču pri Osnovni šoli 

Žužemberk s pričetkom v popol-
danskih urah, zaključilo pa se bo v 
poznih večernih ob zabavi z ansam-
blom Diamanti. 

Vljudno vabljeni!
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Ledeni oklep, v katerem se je v začetku letošnje-
ga februarja znašla Slovenija, je pokazal, kako po-
membna in kako močna je složnost prostovoljnih 
gasilcev po celi Sloveniji. Tudi v Suhi krajini.

Okoli 60 prostovoljnih gasilcev iz PGD Ajdo-
vec, PGD Dvor, PGD Hinje, PGD Križi, PGD 
Šmihel pri Žužemberku in PGD Žužemberk je 
skupaj v tednu dni opravilo blizu 700 ur prosto-
voljnega dela. Gasilci so zaradi posledic snego-
loma morali odstranjevati drevje s cestišč in so 
ob tem v samo enem dnevu razžagali preko 100 
dreves, ki so ovirala ali povsem zapirala prometne 
poti. Skupaj z nekaj predstavniki slovenske vojske 
ter sekači Gozdnega gospodarstva Novo mesto so 
se naši gasilci izkazali tudi pri sekanju in pospra-
vljanju poškodovanega drevja, ki je onemogočalo 
ali ogrožalo dobavo električne energije v nekatere 
suhokranjske vasi. Delo je bilo naporno, marsi-
kateri gasilec je svoj dom zapustil že v jutranjih 

V led uklenjena Suha krajina in nesebična 
pomoč prostovoljnih gasilcev

urah in se vanj vrnil šele v večernih. Kljub na-
poru, ki ga zahteva posredovanje na tovrstnih in 
drugih naravnih nesrečah, pa se gasilci, kot pra-
vijo sami, klicu ''Na pomoč!'' ne morejo upreti. 

Njihovo delo je zato zagotovo vredno omembe, 
pohvale in iskrene zahvale.

n Mateja Filipič
FOTO: PGD Žužemberk

dvorski Železolivarski muzej in galerija 
že sprejela prve mlade obiskovalce

V četrtek, 6. marca, je dvorski Železolivarski muzej 
sprejel 60 nadobudnih šestošolcev iz Novega mesta, ki so 
v spremstvu učiteljev raziskovali ostanke kulturne dedišči-
ne Dolenjske. Učenci so se razdelili v dve skupini; medtem 
ko je ena raziskovala okolico muzeja, je druga v muzeju 
najprej spoznala kratko zgodovino same železarne, nato pa 
preko videoprikaza spoznala še postopek ulivanja železa. 
Učenci so bili navdušeni nad videnim in slišanim in so za 
konec postavili tudi nekaj zanimivih vprašanj. 

Dvorski muzej tako že odpira svoja vrata za vse, ki si 
želite pobliže spoznati to pomembno dolenjsko kulturno 
dediščino. Za ogled muzeja so trenutno potrebne pred-
hodne najave (na  07/388-80-24 in 041/234-744), več in-
formacij pa boste v prihodnje lahko dobili tudi na spletni 
strani muzeja www.zelezolivarna.si, ki je trenutno v za-
dnji fazi priprave.

FOTO: Stanka Novinc
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Šmihelski mešani pevski zbor je ustanovil Ro-
bert Kohek pred približno šestimi leti za potrebe 
cerkvenega bogoslužja, kasneje pa tudi za prire-
ditve v okoliškem kraju. Po Kohkovem odhodu 
je zbor prevzel Aleš Rojc, študent orglarske šole 
na Teološki fakulteti v Ljubljani.

Zbor šteje osemnajst pevcev, šmihelskih pev-
cev, saj so vsi pravi domačini. Zbor je po sestavu 
mlad, člani štejejo med 16 in 45 let. Vaje pote-
kajo enkrat na teden, razen v primeru nastopa, 
ko imajo tudi ločene vaje. Takrat vadijo samo 

Šmihelski mešani pevski zbor
moški ali samo ženske, lahko pa tudi tenorji in 
soprani, alti in basi. Zborovodja pravi, da je po-
tek vaje določene skladbe odvisen predvsem od 
pevske linije glasov. 

 V repertoar vključujejo skladbe najrazličnej-
ših slovenskih cerkvenih skladateljev [France 
Ačko, Angelik Hribar, Franc Kimovec, Lojze Mav, 
Gregor Rihar, p. Hugolin Sattner, Maks Strmčnik, 
Ivan Šček, Matija Tomc, Jože Trošt, Vinko Vodo-
pivec, …]. Zborovodja Rojc pravi, da izbira pro-
gram »glede na zmožnost pevcev in mora biti 

hkrati primeren tudi 
za poslušalce«. Sle-
dnje se mu zdi še posebno 
pomembno, saj jim je v in-
teresu, da ima zbor čimveč poslušalcev. Pojejo 
predvsem za potrebe cerkvenega bogoslužja, 
radi pa se odzovejo tudi povabilu ter nastopa-
jo na raznih prireditvah. Pri večjih projektih 
se zborovodja Rojc posveti dirigentski palici, k 
sodelovanju pa povabi organista Luka Posavca, 
ki poskrbi za orgelsko spremljavo. 

Pevci in pevke se povezujejo tudi s sosednjim 
Ambrusom, kjer pripravijo koncert ali obogati-
jo petje pri maši. 

Zbor v svojih hotenjih nima pevskih tek-
movanj. Rad pa se odpravi na Revijo pevskih 
zborov, kjer pokaže svoje napredovanje. Oce-
njevalec jim na podlagi nastopa poda poročilo. 
Večinoma so to dobronamerni nasveti, ki zboru 
in zborovodji pomagajo k še boljšemu nadalje-
vanju in ustvarjanju.

V preteklem letu so imeli v okviru projekta 
Žive jaslice v Šmihelu odmevnejši božični kon-
cert. Zbor se je predstavil s koncertom božičnih 
skladb slovenskih skladateljev, kar je predsta-
vljalo uvod v svetopisemsko zgodbo.

V mesecu aprilu načrtujejo petje pri veliko-
nočni maši, v maju pa bodo s petjem polepšali 
bogoslužje birmancev. 

Cilj zbora je predvsem povečati število kvali-
tetnejših koncertov in čimbolj obogatiti bogo-
služje v cerkvi sv. Mihaela v Šmihelu. 

n Tjaša Lenarčič

Leto je naokoli. Člani DU Žužemberk smo se dne 
4.3.2014 v velikem številu zbrali na rednem občnem 
zboru. Pregledali smo delo in poslovanje v prete-
klem letu ter ga soglasno potrdili. V letu 2014 smo 
si zadali enake naloge. Moramo pa vedeti, da je v 
društvu čedalje več članov, zato ni velikega zanima-
nja za športne dejavnosti, zelo radi pa se udeležuje-
mo kakšnega izleta ali srečanja. Zato smo si v pro-
gram za leto 2014 zapisali program izletov, ki naj bi 
bili naslednji: ogled Olimja s kosilom in kopanjem, 
izlet na avstrijsko Koroško, ogled gradu Strmol in 
parka na Brdu pri Kranju. Tudi na organizacijo po-
sameznih srečanj upokojencev (prvomajsko, v Do-
lenjskih Toplicah, kostanjev piknik, martinovanje 
in silvestrovanje) nismo pozabili. 

Ob koncu občnega zbora pa smo podelili tudi 
priznanja prizadevnim poverjenikom, ki skrbijo 
za obveščenost naših članov in jih seznanjajo z 
našimi aktivnostmi. Priznanja so prejeli Terezija 
Glavič, Franc Kmet, Anica Marc, Nada Plot, An-
ton Nose in Jana Špiletič. Občni zbor smo zaklju-
čili ob dobri malici in prijetnem druženju.

n Tajnica DU Tinca Cajnko

Občni zbor Društva upokojencev Žužemberk
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Tudi letos smo v Križih, na sobo-
to, najbližjo dnevu sv. Valentina, pri-
pravili že tradicionalni Valentinov 
nočni pohod. Nezahtevna, 8 km dol-
ga krožna trasa, nas je po različnih 
poteh in stezah vodila skozi vse štiri 
vasi Kriške planote, ki jih na ta način 
tudi simbolično povezujemo. 

Kot običajno, je bil start pohoda 
ob 17.30 pri gasilskem domu PGD 
Križi, kjer smo se ustrezno pripra-
vili za pot, na kateri so nas čakale še 
tri okrepčevalnice s hrano in pijačo: 
pri Branetu na Blaju, pri Nahtigalo-
vih na Vrhovem in v zidanici Perko 
v Brinovki. Ob povratku v gasilski 
dom je bila pripravljena topla ma-
lica, sledilo pa je druženje, ki se je 
zavleklo pozno v noč.

Pohoda, namenjenega sproščene-
mu druženju v gibanju, se je udeležilo 
nekaj čez 60 pohodnikov vseh staro-
sti- domačinov in njihovih sorodni-

4. Valentinov pohod po Kriški planoti

kov ter prijateljev od blizu in daleč. 
Za razliko od lanskega leta, ko se je 
pohod odvijal v snežnem metežu, je 
bilo letos prav nasprotno- uživali smo 
v suhem vremenu, temperaturi pre-

ko 10° C, del poti nas je med oblački 
spremljala tudi polna luna.

Ob tej priložnosti se v imenu po-
hodnikov in organizatorja- PGD 
Križi zahvaljujem vsem, ki na ome-

njenih okrepčevalnicah že vsa leta 
prijazno sprejemate in se trudite za 
prijetno počutje, včasih tudi mokrih 
in premraženih pohodnikov.

n Tomaž Špelko, tajnik PGD Križi

Predsednica društva Tadeja Lavrič je v 
nagovoru številnim navzočim spregovorila 
o ženi, materi in gospodinji, ki že od nek-
daj predstavlja srce vsakega doma. »Kruh, 
naj nas tudi danes povezuje, saj nosi v sebi 
globoko sporočilo ljubezni,« je zaključila 

nagovor Lavričeva in pohvalila dolgoletno 
predsednico Slavko Legan, ki je pred osem-
najstimi leti pričela s tovrstno razstavo. Lepo 
število zbranih v lovski dvorani je tudi tokrat 
prisluhnilo pestremu kulturnemu progra-
mu, za katerega so poskrbeli otroci žužem-

18. razstava suhokranjskih dobrot

Krušne suhokranjske dobrote polnoletne 
Ob slovenskem kulturnem prazniku so 8. februarja v lovski dvorani v Žužemberku članice Društva kmečkih žena Suha krajina 
– Žužemberk odprle osemnajsto razstavo suhokranjskih dobrot. 

berške osnovne šole in pevska skupina Žitni klas. Na ogled 
bodo vse tri dni številne pekovske dobrote kmečkih žena, 
številna ročna dela in izdelki domače obrti. Tudi letos so se 
na razstavi pridružili domači medičarji, vinogradniki, roko-
delci in tudi najmlajši iz vrtca. Polnoletni razstavi in člani-
cam so ob tej priložnosti čestitali tudi direktor novomeške-
ga kmetijskega zavoda Jože Simončič, žužemberški župan 
Franc Škufca in v imenu Društev zveze kmetic Slovenije in 
Društvo kmečkih žena Novo mesto Štefka Vidic. Razstava 
bo odprta za širšo javnost vse do ponedeljka, ko si jo bodo 
organizirano ogledali tudi žužemberški osnovnošolci. 

n S.Mirtič 
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Gasilci so lahko po besedah predsednika To-
maža Obštetarja upravičeno ponosni na svoje 
delo, saj so člani samo za prostovoljno aktivnost 
v minulem letu vložili 2400 delovnih ur, v kate-
rih je veliko truda in odrekanja na človekoljub-
nem področju. Predsednik se je med drugim za-
hvalil posebej Alešu Reparju,vsem mentorjem in 
tekmovalnim ekipam, ki so prav v minulem letu 
dosegli velike uspehe. Dvorski gasilci so sicer v 
letu 2013 glede na poročilo poveljnika Klemna 
Kužnika opravili kar 20 intervencij, 17 gasilcev 
je uspešno zaključilo osnovni tečaj, 13 gasilcev 
in gasilk pa nadaljevalni tečaj, ki so ga zaključili 
v začetku letošnjega leta. Več gasilcev je uspešno 
opravilo različne tečaje in usposabljanja. Razve-

dobro opravljajo poslanstvo
Na rednem letnem občnem zboru, ki se je za prostovoljno gasilsko društvo Dvor odvilo že 84-ič, so gasilci in gasilke strnili 
rezultate minulega leta ter si začrtali nove cilje. 

seljivo je tudi dejstvo, da je v zadnjih letih v ga-
silske vrste stopilo precej novih, mladih in elana 
polnih članov. Društvo trenutno šteje 182 članov, 
42 članov pa so konec minulega leta izbrisali iz 
uradnih evidenc zaradi neopravljanja obveznosti. 
V svoje vrste so člani na zboru soglasno sprejeli 
dve članici - Katjo Kren in Petro Hočevar. Obse-
žno poročilo svojega dela so podale tudi predstav-
nica članic Nastja Nahtigal, mladine Nina Legan, 
veteranov Ludvik Legan, disciplinske komisije 
Aleš Repar in nadzornega odbora Andrej Ban-
ko. Za kulturni del so poskrbeli oktet Dvorjani 
in mladi harmonikaši. S svojo prisotnostjo pa so 
močan pečat zboru dodali tudi gostje: župan ob-
čine Žužemberk Franc Škufca, gasilci sosednjih 

društev ter gasilci pobratenega društva PGD Šen-
tilj. Gasilci so podelili tudi številna priznanja, na-
predovanja in zahvale, po uradnem delu pa se je 
srečanje dvorskih gasilcev zaključilo s pogostitvi-
jo in druženjem. 

n S. Mirtič

Vabimo vas na 
Zelemenjavo – Pomlad 2014,

v četrtek, 24. aprila 2014, 
od 9.00 do 18.00,

pred humanitarnim centrom RK Novo me-
sto, Ulica Slavka Gruma 54a, Novo mesto,

na izmenjavo sadik zelenjave, poletnih rož, 
potaknjencev, zdravilnih rastlin, semen.
Ponudili bomo strokovne nasvete za vzgojo 
rastlin ter se osredotočili tudi na gojenje ra-
stlin na balkonih. Aktualna bo tudi menjava 
in podarjanje strokovnih revij, setvenih ko-
ledarjev, cvetličnih lončkov in korit, receptov 
za prevrelke in naravna gnojila.

Lepo vabljeni.
Območno združenje Rdečega križa

Novo mesto
Ulica Slavka Gruma 54 a

Veronika Gorenčič, doma iz Ve-
likega Lipovca, je gospodinja, upo-
kojenka in članica Društva kmečkih 
žena Suha krajina. V svojem pro-
stem času najraje ustvarja izdelke 
iz testa: različne vrste kruha, piško-
tov in drugih slastnih dobrot. Vsako 
leto svoje pekarske izdelke pokaže 
na Razstavi suhokranjskih dobrot v 
Žužemberku. Kruh in pecivo peče 
za različne dogodke in prireditve. 
Redno sodeluje na tekmovanjih 
na Ptuju, kjer v okviru prireditve 
Dobrote slovenskih kmetij poteka 
ocenjevanje kruha; v Dolenjskih 
Toplicah, kjer ocenjujejo jabolčne 
zavitke v sklopu prireditve Praznik 

Zlata pletenica
topliškega jabolka in v Prečni, kjer 
tekmuje s svojo pletenico. Na tek-
movanjih je zelo uspešna. V svoji 
zbirki ima veliko zlatih, srebrnih in 
bronastih priznanj. Tudi letos se je 
udeležila Državne razstave pletenic 
v Prečni. Razstava je potekala v ne-
deljo, 16. 2. 2014. V sklopu razsta-
ve so ocenjevali pletenice in pletena 
srca.  Na tekmovanju je sodelovalo 
108 udeležencev. Komisija je pri 
izdelkih ocenjevala zunanji videz 
(obliko pletenice, barvo in izgled 
skorje, okraševanje), videz sredice 
(barvo in strukturo, vonj, okus) in 
zahtevnost izdelave. Tudi letos je 
prejela zlato priznanje za svojo ple-

tenico. Veronika zna s svojimi roka-
mi ustvariti okusne dobrote, saj ve-
dno dela z ljubeznijo in veseljem. 

n Tina Štupar
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Predvojna tradicija starega običaja, s katerim so tudi Žužemberčani 
počastili svetega Antona Puščavnika, zavetnika živinorejcev, pastirjev, 
mesarjev, proti ognju, gasilcev in tudi proti kugi, se nadaljuje. Na ta ro-
marski praznik so verniki tudi v petek, 17. januarja, na god sv. Antona 
Puščavnika, prinesli meso in mesne dobrote v cerkev sv. Roka, kjer je ob 
somaševanju blagoslov podelil novomeški škof mons. Andrej Glavan. V 
gostišču Koren, kjer se je odvijalo že devetnajsto tradicionalno kračevanje, 
se je zbralo veliko ljubiteljev starega običaja. Pod taktirko dveh izkušenih 
kračmanov, Franca Longarja in Vlada Kostevca, predsednika TD Suha 
krajina, je hitro kopnel kup krušnih in suhih mesnih dobrot, ki so jih da-
rovali mesarji in domačini. Krača, težka 3,45 kg, je tokrat za dobrih 410 

evrov prišla v roke ekipi županov in gospodarstvenikov pod vodstvom 
župana Franca Škufce, dobrih 215 evrov so za poslikan sodček namenili 
motoristi, 130 evrov pa so za malo manjši »poslikan sodček« dodali čla-
ni Konjerejskega društva Suha krajina. Dobro ceno, dobrih 160 evrov, je 
doseglo tudi likovno delo domačina, likovnega pedagoga Martina Šušter-
šiča, ki je upodobil sv. Martina s cerkvijo sv. Roka. Pri licitiranju pa so se 
tokrat poleg omenjenih izkazali tudi Ivek s prijateljicami in Turistično 
društvo Suha krajina. Celotni izkupiček, ki je znašal dobrih 2410, evrov 
bodo kračmani v celoti namenili za obnovo cerkve sv. Roka. 

n Urednik

dolgoletna tradicija kračevanja 

Po besedah dosedanjega predsednika Simona Koncilja je bilo minulo 
leto 2013 za društvo zelo uspešno. Največji dogodek je bila organizacija 
državnih športnih iger v okviru Zveze slovenske podeželske mladine, ki so 
jih izpeljali pri osnovni šoli na Prevolah. Na športne igre so privabili šte-
vilne ekipe društev iz celotne Slovenije, ki so bile z organizacijo dogodka 
zelo zadovoljne, pa čeprav domov niso odnesle prav veliko pokalov, saj so 
se ekipe domačega društva bolje odrezale. Da pa Suhokranjci niso uspešni 
samo na športnem področju, so člani dokazali z doseženim 2. mestom na 
regijskem kvizu v Metliki. Pokazali in dokazali so, da je med suhokranjsko 
mladino prisotno veliko znanja o kmetijstvu in podjetništvu na podeželju. 
Poleg vseh ostalih dogodkov so člani sodelovali pri izvajanju delavnic za 
otroke pri odmevnem dogodku na Noči čarovnic, v gradu Žužemberk, ki 
ga je pripravilo društvo Srednjeveški najemniki. 

Članstvo je izvolilo novo vodstvo društva, in sicer s predsednikom Kle-
mnom Papežem na čelu, blagajnikom Vinkom Longarjem, tajnico Karmen 
Koncilja in ostalimi organi društva. Novo izvoljeni predsednik je predstavil 
načrt dela za prihodnje obdobje in pri tem dodal, da se bo trudil po svojih 
najboljših močeh uspešno nadaljevati vodenje društva.

Na koncu sta zbrane pozdravila g. župan Franc Škufca in podžupan g. 
Jože Šteingel ter zaželela uspešno delovanje društva tudi v bodoče. Prav 

društvo podeželske mladine Suha krajina 
z novim vodstvom
V soboto, 1. 2. 2014, so se v gostišču Koren v Žužemberku zbrali 
člani Društva podeželske mladine Suha krajina na že devetem 
občnem zboru, na katerem so izvolili novo vodstvo društva.

tako je uspešno delovanje in sodelovanje med društvi zaželel tudi predse-
dnik društva Srednjeveški najemniki Jože Košmerl.

Z izvolitvijo novega vodstva, prihoda številnih novih članov in z bogati-
mi izkušnjami iz minulega obdobja ter s polnim elanom za prihodnost se 
lahko nadejamo aktivnega delovanja Suhokranjske mladine tudi v bodoče. 
Občni zbor so člani DPM Suha krajina zaključili z obetavno mislijo: »Mladi 
niso samo prihodnost, ampak tudi sedanjost«. V nadaljevanju večera so za 
dobro vzdušje poskrbeli mladi muzikantje Anže, Blaž in Klemen, za pogo-
stitev in pijačo pa prijazno osebje gostišča Koren.

n Mitja Mavsar
Foto: Urednik
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Društvo upokojencev Dvor združuje številne vasi Dvora z okolico, hinj-
skega in ajdovškega konca. Ustanovljeno je bilo pred 60 leti, praznovanje 
častitljive obletnice pa so člani in članice, skupaj s predstavniki sosednjih 
upokojenskih društev Straže, Žužemberka in Dolenjskih Toplic, v soboto, 8. 
marca, obeležili na občnem zboru v dvorani gasilskega društva Ajdovec.

Društvo šteje 311 članov, okroglega jubileja pa se je udeležilo preko 120 
članov. Častna gostja dr. Mateja Kožuh Novak, predsednica ZDU Slove-
nije, je pohvalila delo društva, še posebej projekt »Starejši za starejše«, pri 

Turistično društvo Suha krajina je v nedeljo, 
29. decembra, v gostišču Zupančič v Žužember-
ku na slovesnosti obeležilo 20. obletnico svojega 
delovanja. Turistično društvo Žužemberk-Dvor 
je bilo ustanovljeno 7. 9. 1993 na pobudo teda-
njega in sedanjega predsednika Vlada Kostevca. 
Tedanji upravni odbor je štel pet članov, vodila 
pa sta ga predsednik Vlado Kostevc in podpred-
sednik Slavko Mirtič. Ustanovnih članov je bilo 
17, danes društvo šteje že krepko čez sto aktiv-
nih članov. V letu 1995 se je društvo na občnem 
zboru preimenovalo v Turistično društvo Suha 
krajina. Društvo od ustanovitve skrbi, uspešno 
nadaljuje delo in uresničuje zastavljene cilje ter 
naloge leta 1938 ustanovljenega Tujsko-prome-
tnega društva Žužemberk. Turistično društvo 
je eno najaktivnejših turističnih društev na Do-
lenjskem in širšem prostoru. Slogan turističnega 
društva »Suha krajina, kjer čas teče drugače« je 
postal prepoznavna turistična blagovna znamka.  
Predsednik Turističnega društva Suha krajina 
Vlado Kostevc je delovanje društva v preteklih 
20 letih ocenil kot zelo uspešno: »V teh dvajse-
tih letih smo sodelovali na preko 2000 dogod-
kih , v zadnjih letih pa izvedemo letno že preko 
200 dogodkov letno. Med najaktivnejšimi člani 
so ljudske pevke v pokrajinskih narodnih no-

dvajsetletnica Turističnega društva Suha krajina

šah, viteški red, ljudski godci in članice ročnih 
del.« V kulturnem delu programa so se predsta-
vile ljudske pevke pod vodstvom Mojce Pršina, 
številne zbrane člane pa so pozdravili in jim če-
stitali ob jubileju tudi župan Občine Žužemberk 
Franc Škufca, član upravnega odbora TZ Slove-
nije Jože Barbo in predsednik ivanške turistične 

zveze, Pavel Groznik. Predsednik TD Suha kra-
jina Vlado Kostevc je ob jubileju članom izročil 
priznanja za dvajset in desetletno aktivno delo v 
društvu, ob tem pa je društvo prejelo tudi viso-
ko priznanje Turistične zveze Slovenije za razvoj 
turizma(na sliki).

Foto: Urednik 

dvorski upokojenci počastili obletnico
Ajdovec, 8. marec 2014

katerem so dvorski upokojenci zelo 
uspešni. Predsednik društva Dušan 
Mikec je v govoru orisal prehojeno 
pot društva, katerega je leta 1954 
osnoval pobudnik in tudi njegov 
prvi predsednik Ivan Božič. Koor-
dinatorica Zvonka Bradač je med 
drugim predstavila delo v projektu 
»Starejši za starejše«. Prisotne sta 
med drugim pozdravila tudi predse-
dnik pokrajinske zveze društev upo-
kojencev Dolenjske in Bele krajine 
Jože Jazbec in žužemberški župan 
Franc Škufca. Častna člana sta po-
stala Franc Šenica in Ivanka Kren, 
ki ima že 50-letni staž v društvu. 
Poleg številnih društvenih priznanj 
in plaket ZDUS so posebno prizna-
nje prejeli tudi predsedniki, ki so v 
preteklih letih sooblikovali delo dru-
štva: Francka Ožbolt, Franc Šenica, 
Anton Brulc, Zvonka Bradač in Du-
šan Mikec. V kulturnem programu 
so se predstavili upokojenci litera-
ti, dvorski pevci in številni mladi 
glasbeniki.

Foto: S.Mirtič

Častna članica Ivanka Kren 

Častni član Franc Šenica
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Jubilejno, dvajseto 
ocenjevanje suhokranjskih vin
Vinogradniško društvo Suha krajina je v petek, 21. februarja, pripravilo že dvajseto 
ocenjevanje vin.

Vinogradniki so na ocenjevanje 
prinesli 65 vrst vina, kar je precej 
manj vzorcev kot prejšnja leta, kar 
kaže na zaostrovanje kmetijske po-
litike. Ekonomske razmere v kme-
tijstvu so zaskrbljujoče, lep primer 
pa je tudi stanje v vinogradništvu. 
Vina sta ocenjevali dve komisiji pod 
vodstvom dr. Mitja Kocjančiča in dr. 
Julija Nemaniča, v katerih pa so bili 
poleg domačih ocenjevalcev tudi 
priznani vinarji in enologi. V skle-
pnem komentarju, ki sta ga podala 
oba vrhunska strokovnjaka, je bilo 

Tudi letos smo organizirale kuharski tečaj, ki je potekal v OŠ Žužemberk. 
Ga. ravnateljica Mira Kovač je našemu društvu zelo naklonjena in ima po-
sluh za vse, kar je domače, pristno in slovensko. 

Že nekaj let je naša mentorica na kuharskih tečajih ga. Valerija Poreber. 
Na preprost in vsem razumljiv način pokaže, kako se pripravi določeno 
jed. Letos smo kuhale vegetarijansko kosilo in spekle nekaj slaščic. Tečaja 
se je udeležilo kar 25 članic. 

Vse, kar smo kuhale, nam je zelo dobro uspelo. Na koncu smo tudi po-
skusile, kar smo pripravile.

Komaj čakamo naslednjega tečaja in vabimo vse, ki imate radi domač-
nost in cenite pristnost, da se nam pridružite v društvu. Vsakega novega 
člana bomo še kako vesele.

Ljubezen gre skozi želodec (jedi pa tudi skozi oči)
Pregovor pravi, da gre ljubezen skozi želodec. Tega se članice DKŽ Žužemberk zelo dobro zavedamo. Vedno smo se 
pripravljene naučiti kaj novega .

Ga. Slavka Legan, bivša predsednica, je vedno rada povedala tale re-
cept:

RECEPT ZA STARO IN MLAdO
• Vzame se 15 dag zvestobe,
• 15 dag zaljubljenosti,
• 3 dag ljubosumnosti (lahko malo manj).
Vse skupaj se zmeša s 7 dag nežnosti in se doda 20 dag poljubčkov, da dobi 

pecivo boljši okus.
A ko postanejo lica dovolj vroča, se vse skupaj peče s potrpežljivostjo in se 

servira z zaljubljenimi pogledi.
n Lilijana Hrovat, članica DKŽ

slišati veliko pohvalnih besed na ra-
čun odličnih suhokranjskih vin, pa 
tudi realnih ocen in pravih usmeri-
tev pridelovalcem za delo v naprej. 
Svečana podelitev priznanj in odličij 
je bila 15. marca z družabno priredi-
tvijo v Žužemberku.

n Urednik 
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Na karnevalu na Igu
Kljub temu, da v Žužemberku ni več Suhega pustnega karnevala, saj 

je bili zanimanje domačih društev za sodelovanje in soorganizacijo pre-
skromno, so se člani turističnega društva tudi letos udeležili tradicio-
nalnega Podkrimskega pustnega karnevala na Igu, ki je pritegnil pustne 
skupine iz vse Slovenije in tujine ter množico obiskovalcev.

Foto: VladiMir 

Grajski zeliščni vrtiček
V lanskem letu so prizadevni člani turističnega društva v zapuščenem 

in zaraščenem delu žužemberškega gradu prostor očistili in v njemu ure-
dili pravi zeliščni vrtiček. Največ zaslug za lep in tudi nazorni prikaz raz-
ličnih zdravilnih zelišč in tudi začimb imata aktivni članici Renata Pršina 
in Staša Kostevc, pri delovnih akcijah, izdelavi napisnih tablic in rednem 
zalivanju pa so sodelovali tudi ostali člani turističnega društva.

n VladiMir

Nabiranje zelišč za praznično noč

Da smo v naših krajih res ljudje dobre volje, 
kaže to, da je bilo kljub kislemu vremenu in dej-
stvu, da je bil pohod organiziran prvič, kar zna-
tno število pohodnikov. Udeležili so se ga tudi 
naši prijatelji iz drugih krajev; Ljubljane, Marin-
če vasi in Trebnja.

Pohodna trasa nas je vodila od Zalisca preko 
Zafare do Trebče vasi ter naprej do Malega Li-
povca in do našega končnega cilja - Hriba. Ce-
lotna trasa je dolga nekaj čez deset kilometrov 
in glede na zahtevnost primerna za pohodnike 
vseh starosti.

Najmlajši udeleženci pohoda so bili štiriletni 
Ajda in Urban Krese ter Sara Kastelic. Najstarej-
ši si je naložil že šest križev.

Na cilju je za obnovitev moči poskrbel Janez 
Krese ml. z golažem in pogostitvijo. Kot se za 
naše kraje spodobi, smo pogostitev poplaknili s 
kozarcem domačega, za dobro razpoloženje pa je 
poskrbela Nastja Krese s harmoniko.

Glede na številno udeležbo, veselo vzdušje in 
traso pohoda, ki je primerna za vse starosti in fi-
zično pripravljenost pohodnikov, smo se odločili, 
da prihodnje leto pohod ponovimo. Upamo, da 
ga bomo v prihodnje lahko razvili v tradicionalni 
pohod iz Zalisca na Hrib na Štefanovo.

n Janez Krese

Pohod Zalisec - Hrib
V četrtek, 26.12., na Štefanovo, smo se na pobudo in v organizaciji Janeza Kreseta ml. vaščani Zalisca odločili, da izvedemo 
pohod od Zalisca do Hriba.
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Iz podanih poročil je bilo razvidno, da so bili 
v društvu celo leto precej aktivni. Udeleževali so 
se tekmovanj in izobraževanj, skrbeli so za urejen 
gasilski dom in okolico in nabavili nekaj opreme. 
Domači gasilci so še posebej ponosni na defibrila-
tor, ki je na gasilskem domu dostopen vsem, ki bi 
ga morda potrebovali. Organizirali so 23. tradici-
onalno tekmovanje harmonikarjev na frajtonarici 
z veselico ter sodelovali pri organizaciji pohoda iz 
Žužemberka do Hinj. Gasilske veščine so urili na 
treh gasilskih vajah: požar in evakuacija podjetja 
Lunca plast na Žvirčah, evakuacija šole na Prevolah, 
v okviru meseca požarne varnosti pa so se udeležili 
tudi vaje v izvedbi PGD Dvor. Imeli pa so tudi prave 
intervencije, saj so se dvakrat spopadli s požarom, 
posredovali so pri padcu osebe iz višine ter interve-

nirali pri vstopu v hišo do onemogle osebe.
Zaradi oddaljenosti poveljnika od domačega 

kraja so izvolili novega poveljnika Mateja Skebeta, 
Andrej Hočevar pa bo odslej podpoveljnik.

Na srečanju so podelili kar nekaj priznanj, med 
katerimi je bilo tudi priznanje za 60 let aktivnega 
dela, ki ga je prejel Franc Blatnik iz Hinj.

Gostje so delo hinjskih gasilcev pohvalili, hkrati 
pa so jih spodbudili k nadaljnjemu izobraževanju 
ter sodelovanju z ostalimi društvi. 

Kljub temu, da so se gasilci poslovili z željo, da 
bi imeli čim manj intervencij, so letošnje leto za-
čeli zelo marljivo. Vremenska ujma je poskrbela za 
številne nevšečnosti, ki so jih v sodelovanju z dru-
gimi službami odpravljali kar pet dni.

n Mojca Obrstar

Občni zbor gasilcev v Hinjah
V soboto, 11. 1. 2014, je v Hinjah potekal občni zbor gasilcev. Poleg domačih 
gasilcev so se srečanja udeležili tudi: predstavnik GZ Novo mesto, Metod Blatnik, 
župan in podžupan občine Žužemberk ter predstavniki okoliških gasilskih društev.

Na pustno nedeljo je Kulturno društvo Dvor 
že osmič zapored na Dvoru organiziralo pustno 
rajanje za otroke in njihove spremljevalce. Kot 
vsako leto je pustna zabava pritegnila veliko šte-
vilo malih maškar in njihovih staršev iz okoliških 
krajev, ki so željni takšnih prireditev v domačem 
kraju. V šolski telovadnici so otroci plesali in ra-
jali pod taktirko čarodeja Tonija, ki je s svojimi 
vragolijami tudi prisrčno nasmejal tako otroke kot 
odrasle. Kot se za pusta spodobi, so organizatorji 

poskrbeli, da so se maškare in ostali obiskovalci 
posladkali s slastnimi krofi in sadnimi napitki. 
Tudi medved Čalapinko je upravičil svoje ime in 
za vsakega otroka spekel veliko palačinko z čo-
kolado ali marmelado. Otroci so kljub utrujeno-
sti po končanem rajanju vztrajno čakali v vrsti 
na palačinke, mojster Čalapinko pa je kljub dol-
gi koloni uspel pripraviti sladko presenečenje za 
vse maškare. Po tako prijetni zabavi in pogostitvi 
so maškare kar težko zapustile čarodeja Tonija, 

medveda Čalapinka in Miki miške iz Kulturne-
ga društva Dvor, ki so ponovno pripravile tako 
prijetno pustno zabavo. 

Člani Kulturnega društva Dvor so tudi letos 
uspeli pridobiti naklonjenost donatorjev, ki so 
jih podprli s finančnimi prispevki. Iz srca se jim 
zahvaljujejo! Brez njih jim ne bi uspelo!

n Valerija Vidmar, Jadranka Meglen in Vesna Može
Foto: Jadranka Meglen

Pustno rajanje s čarodejem Tonijem in 
medvedom Čalapinkom na dvoru
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Ponovno je prišel čas, da se dru-
štvo kmečkih žena Suha krajina – 
Žužemberk odpravi na izlet. Od-
ločile smo se za Belo krajino in v 
soboto, 12. 10. 2013, smo obiskale 
Osnovno šolo Brihtna glava v Rado-
vici, Mojco Kramarič v Rosalnicah, 
si nato ogledale znamenit kompleks 
romarskih cerkva Treh far in Oljar-
no Pečarič v Drašičih. Po kosilu na 
turistični kmetiji Bajuk v Radovici 
smo se ustavile pri Veri Vardjan v 
Velikemu Nerajcu. Na koncu smo si 
v Adlešičih ogledale še belokranjske 
vezenine, tkanja in pisanice.

Kot ponavadi smo bile že navse-
zgodaj dobro razpoložene. To jutro 
je bilo še posebno pestro, saj smo 
imele učno uro v Osnovni šoli Brih-
tna glava v Radovici. Kar je priklica-
lo različne spomine iz naših šolskih 
dni. Pri učni uri smo pridno po-
slušale in odgovarjale na učiteljeva 
vprašanje. Ker je minilo že nekaj let, 
odkar smo bile za šolskimi klopmi, 
nas je moral učitelj spomniti na šol-
ska pravila. Ko smo podrobneje pre-
učevali belokranjsko pisanico, ki je 
vedno obešena na rdečo volno, nam 
je učitelj postavil vprašanje: » Zakaj 
je volna od belokranjskih ovc rde-
ča?« Ker nismo vedele odgovora, je 
rekel: » Zato, ker pijejo Metliško čr-
nino.« Učna ura je bila zelo uspešna, 
saj smo poslušale učitelja, se izredno 
trudile pravilno odgovarjati na uči-
teljeva vprašanja in izvedele veliko 
novih stvari. 

Prav tako kot v šoli, smo tudi me 
imele čas za zajtrk. Tega je pripravila 
gospa Mojca Kramarič iz Rosalnic. 
Gospa Mojca je srednjih let, ven-
dar ima zelo veliko izkušenj. Nje-
ne domače dobrote, kot so kruh, 
belokranjska pogače, piškoti, itn., 
privabijo veliko ljudi že mnogo let. 
Podrobneje nam je predstavila belo-
kranjsko pogačo. 

Nato smo se odpravile proti robu 
vasi Rosalnice, kjer so znamenite Tri 
fare. Ta romarski kompleks se odli-
kuje po treh gotskih cerkvah, stisnje-
nih znotraj visokega pokopališkega 
obzidja, ki je deloma verjetno še 
ostanek protiturškega tabora. Turške 
horde, ki so požigale in ropale, vse-
eno niso mogle ugnati tamkajšnjih 
ljudi. Starodavne cerkve so preživele 
skupaj z njimi in zato ni čudno, da 
jih obiskujejo ljudje iz obeh strani 
Kolpe, tako Hrvati kot Slovenci. 

Poučni izlet po Beli Krajini
Dobri prijateljski odnosi so izre-

dno pomembni. Prav tako so po-
membni družinski odnosi, kar lah-
ko potrdi družina Pečarič iz Draši-
čev. Na njihovi domačiji ponujajo 
prenočišča in njihov največji ponos 
je oljarna. Pri tem se je vključila vsa 
družina, ki sodeluje pri pobiranju 
plodov, pri čiščenju nasada, suše-
nju jedrc ter pri stiskanju. Družina 
Pečarič je lahko izredno ponosna na 
svoja olja, saj smo pri poskušanju 
ugotovile, da so izredno kakovostna, 
okusna in aromatična. Poskusile 
smo orehovo, lešnikovo, marelično, 
makovo, mandljevo, sezamovo, la-
neno in olje iz grozdnih pešk. Zara-
di raznolike in kakovostne ponudbe 
izdelkov ter njihove želje po uspehu 
ima ta domačija izredno dober slo-
ves, kar je v današnjem času izredno 
pomembno. 

Čeprav so razmeroma težki časi, 
se z delavnostjo in iznajdljivostjo 
pride daleč. To je dokazala Turistič-
na kmetija Bajuk. Samo s 7 ha zemlje 
jim je uspelo postati ena izmed bolj 
priznanih belokranjskih izletniških 
kmetij. Ta kmetija ima zidanico, ki 
je nekaj posebnega: pet metrov pod 
zemljo odpre svoje vinske zaklade, 
kjer je prava temperatura za vinsko 
kapljico. Kmetija, kjer si napaseš oči 
in napolniš želodec, saj pripravljajo 
regionalne specialitete, ki smo jih z 
veseljem poskusile. 

Dobra hrana v Sloveniji ni red-
kost, je pa redkost, da v človeka 

udari strela in še redkeje se zgodi, 
da ta preživi. Gospa Vera Vardjan 
iz Velikega Nerajca je ena izmed teh 
redkih srečnežev. Vanjo je 23. maja 
2012 popoldne, ko se je podala na 
sprehod proti Nerajskim lugom v 
krajinskem parku Lahinja, udarila 
strela. Skozi njeno telo je šel električ-
ni tok napetosti 4000 V, a je vseeno 
preživela. To je res izredna redkost, 
saj človeka lahko ubije že električni 
tok napetosti 230 V. Električni tok, 
ki je šel skozi njeno telo, ji je povzro-
čil samo opekline po telesu. Zato je 
gospa Vera v koledar ta dan zapisa-
la kot dan, ko se je drugič rodila. Z 
velikim veseljem in občudovanjem 
smo poslušale njeno zgodbo. 

Vendar smo se morale odpraviti 
naprej, ker smo obiskale še gospo 
Nado Cvitkovič iz Adlešičev. Njena 
domača obrt je poznana daleč nao-

krog, tako po Sloveniji, kot po celem 
svetu. V razstavnem prostoru smo si 
ogledale njeno belokranjsko vezenje, 
tkana lanena platna, tkane pasove za 
belokranjske ženske narodne noše, 
dekorativne šopke lanu, belokranj-
ske pisanice, itd. Da so njeni izdelki 
res kakovostni, dokazujejo številna 
mednarodna priznanja in diplo-
me. Po končanem obisku pri gospe 
Nadi Cvitkovič smo se odpeljale 
proti domu. 

Ta prekrasen jesenski izlet je po-
magala organizirat Mateja Zajc, po-
speševalka za dom in družino. Da je 
bil izlet popoln, pa je poskrbela naša 
tajnica društva Milena Iskra. Ponov-
no nas je seznanila z znamenitostmi 
krajev med potjo in skrbela za prije-
tno vzdušje na avtobusu.

n Tadeja Lavrič
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V DU Dvor in Žužemberk izvajamo ta projekt 
od leta 2007. Izvaja ga 20 usposobljenih prosto-
voljcev (DU Dvor - 13, DU Žužemberk - 7), od 
teh je 17 prostovoljk in 3 prostovoljci, pod vod-
stvom Anice Kmet in Zvonke Bradač.

Spadamo med 35 društev upokojencev Pokra-
jinske zveze društev upokojencev Dolenjske in 
Bele krajine. V letu 2013 je bilo od teh društev v 
projekt vključenih 23, ki so povezana v 16 enot, 
ta pa zajemajo 8610, starejših od 69 let. Na tem 
območju deluje 266 prostovoljcev, ki smo lani 
opravili 7446 obiskov.

Osnovni cilji projekta:
•	 spoznati	 potrebe	 vseh	 starejših,	 ki	 živijo	

doma,
•	 poiskati	tiste,	ki	ne	znajo	ali	ne	zmorejo	iskati	

pomoči,
•	 izboljšati	kakovost	bivanja	in	odpravljati	osa-

mljenost,
•	 organizirati	 pomoč	v	 lastnih	vrstah	 (pomoč	

pri enostavnih opravilih, sprehodih, prevozih 
k zdravniku, druženje) in s tem pomagati po-
sameznikom, da lahko čim dlje živijo v doma-
čem okolju,

•	 poiskati	in	sodelovati	z	vsemi,	ki	se	ukvarjajo	
s pomočjo na domu.

delo v letu 2013
Prostovoljci delujemo po načelu spoštovanja 

posameznika in varovanja osebnih podatkov. Vsi 
podatki, ki jih zberemo, so strogo zaupne narave 
in se uporabljajo le za namene pomoči anketira-
nim. Prostovoljci obiskujemo starejše občane na 
osnovi seznamov, praviloma v okolju, naselju, v 
katerem tudi sami živimo. Večkrat letno se se-
stanemo in poročamo o opravljenem delu, rešu-
jemo dileme, načrtujemo delo in se še dodatno 
izobražujemo. Poročila o opravljenem delu, an-
ketne liste o nudeni in organizirani pomoči vnaša 
Anica Kmet vsak mesec v računalniški program 
ZDUS-a-imenovan BOPRO, ki omogoča spre-
mljanje vseh aktivnosti projekta.

V letu 2013 smo imeli 5 delovnih sestankov, 
izobraževanja na teme:
•	 Prostovoljstvo,	staranje	prostovoljcev,	njihove	

potrebe, delo s prostovoljci (Nada Povše, ko-
ordinatorica ''Starejši'' pri PZDU Dolenjska in 
Bela krajina),

•	 Kako	prepoznati	nujna	stanja	in	uporaba	defi-
brilatorja (dr. Jana Mrvar, zdravnica Prve me-
dicinske pomoči),

•	 Nujna	medicinska	pomoč	 (dipl.	med.	 sestra	
Brigita Muhič),

•	 BOPRO	program	za	koordinatorje	in	pomoč-
nike.

Udeležili smo se :
•	 srečanja	prostovoljcev	v	Tolminu	v	okviru	pro-

stovoljcev PZDU,
•	 strokovne	 ekskurzije	 v	Brežice	 in	Bizeljsko	

skupaj s prostovoljci iz Straže in Dolenjskih 
Toplic,

•	 Festivala	za	tretje	življenjsko	obdobje	v	Ljublja-
ni.

Prostovoljcem, ki so aktivni v projektu najmanj 
5 let, je ZDUS tudi podelil priznanja.

Rezultati anketiranja v letu 2013
•	 na	našem	področju	 je	v	 letu	2013	živelo	745	

občanov, starejših od 69 let,
•	 število	vključenih	v	projekt	v	času	od	vstopa	je	

bilo 778,
•	 opravili	smo	989	dejanskih	obiskov,	kar	je	196,4	

% glede na načrtovane,
•	 prvih	obiskov	je	bilo	41,
•	 v	dom	je	bilo	po	naših	podatkih	premeščenih	6	

oseb, preseljenih je bilo 8, umrlih pa 27 oseb,
•	 prostovoljci	 smo	nudili	654	pomoči,	od	 tega	

je bilo največ druženja (536), sledijo prevoz k 
zdravniku (74), dostava iz trgovine (26) in po-
moč pri hišnih opravilih (17),

•	 Karitas	je	posredoval	pomoč	163-krat,	od	tega	
je bilo največ dostave hrane (142), preostalo pa 
druženje,

•	 Rdeči	križ	je	opravil	76	pomoči,	od	tega	dosta-
vo hrane (58), preostalo je bilo druženje.

Naj omenimo še odziv obiskanih, ki v večini 
obisk prostovoljcev komaj pričakujejo, jih zelo ce-
nijo, so veseli in prijazni ter navežejo z njimi pri-
jateljske stike. Nekateri pa še vedno težje, z neza-
upanjem sprejmejo obisk, posebno takrat, ko jih 
prostovoljec obišče prvič. Predvsem opažamo tako 

ravnanje pri tistih občanih, ki se počutijo še dokaj 
zdravi in so neodvisni od svojcev. Tudi te pustimo 
v evidenci z namenom, da se obisk lahko ponovi 
pozneje, ko bodo potrebovali pomoč. Največ ob-
čanov pa si vsekakor želi predvsem druženja.

Problematika prostovoljstva
V času delovanja v tem projektu je prenehalo s 

prostovoljnim delom že 6 naših prostovoljcev in 
letos še 2. Za zdaj smo vse uspešno nadomestili. 
To kaže, da je prostovoljstvo zahtevna naloga, po-
trebno je kar precej dela, srčnosti, zahteva veliko 
našega prostega časa in znanja, da znamo delati 
s starejšimi ljudmi. Aktivnostim, ki jih opravijo 
prostovoljci, so dodane prijaznost, ljubezen, člo-
večnost, kar večini obiskanih največ pomeni in 
po čemer se tudi temeljno razlikuje od dela, ki ga 
opravijo po uradni dolžnosti državne organizaci-
je. Delo je neplačano, iz sredstev projekta lahko 
krijemo samo najnujnejše stroške (potni stroški, 
materialni stroški…).

Načrti za leto 2014
Naša družba se stara in z njo tudi mi. Pomemb-

no za prostovoljce pa je, da na terenu odkrijemo 
starejše, ki potrebujejo našo pomoč in jim jo tudi 
priskrbimo. Včasih je dovolj že en sam obisk ali 
pogovor. S projektom ''Starejši'' smo tudi v naši 
občini zgradili mrežo prostovoljcev, ki omogoča, 
da se projekt izvaja, se razvija in se bo še v priho-
dnje. Predvsem je pomembno, da bo postal stal-
nica pomoči vsem starejšim v občini, predvsem v 
premagovanju osamljenosti, v druženju in pri za-
gotavljanju ustreznih življenjskih razmer, pa tudi 
drobnih pozornosti, ki so zelo pomembne pri sta-
rejši populaciji. Vendar so še vedno svojci tisti, ki 
jim prvi priskočijo na pomoč. Je pa tudi nasprotno, 
da starejši pomagajo mlajšim. Opažamo tudi, da 

Projekt ''Starejši za starejše'' v letu 2013
Projekt za medsebojno pomoč starejših z imenom ''Starejši za višjo kakovost življenja starejših doma'' teče v slovenskem prostoru 
na ravni ZDUS že od leta 2004. Izvajamo ga posamezna društva upokojencev v svojih občinah z namenom, da vsem občanom, 
starim nad 69 let, pomagamo, da bi čim dlje živeli v domačem okolju in s tem izboljšali kakovost življenja vseh starejših.
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ima tudi na našem območju vse več starejših čeda-
lje manj sredstev za preživljanje, nekatera področja 
pa zelo dobro oskrbujeta Karitas in RK.

Še naprej bomo nadaljevali s prostovoljstvom 
in se izobraževali. Za prvi obisk pridejo v poštev 
občani, rojeni v letu 1945.

Za vse opravljeno delo, za prijaznost, spošto-
vanje do starejših se v imenu starejših vsem pro-
stovoljcem lepo zahvaljujem. Lepa hvala tudi 
Anici Kmet, ki nas s tako voljo in zagnanostjo 
spodbuja in skrbi, da je vse pravočasno vneseno 
v računalnik.

Prav tako se lepo zahvaljujem tudi predstav-
nikom Občine Žužemberk za uspešno sodelova-
nje pri tem projektu, z upanjem, da bo tako tudi 
v prihodnje.

n Zvonka Bradač
DU Dvor, koordinatorica projekta ''Starejši''

Eden izmed največjih turističnih sejmov v Slo-
veniji se odvija konec januarja na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani. Tudi letos so bila s strani 
TZS povabljena turistična društva, da promovira-
jo svoja območja in prireditve na sejmu Turizem 
in prosti čas. Tako je TD Suha krajina kar dva dni 
predstavljalo naravno, kulturno ter živo dediščino 
Suhe krajine, prireditve ter ostale turistične zani-
mivosti Občine Žužemberk. Na stojnici turistič-
nega društva so se predstavila ročna dela, peko-
vski izdelki, suhomesnati proizvodi, vina, med 
ter dogodki, ki se bodo v letošnjem letu odvijali 
pri nas. Posebno povabilo obiskovalcem sejma 
na letošnje Trške dneve, ki se bodo odvijali od 4. 
do 14. julija, so uspešno izvedle ljudske pevke v 
pokrajinskih nošah ter žužemberški viteški red, 
prijetna pa je bila tudi javna prezentacija vasi, 
znamenitosti in naravnih lepot.

Foto: VladiMir Na stojnici je bilo živahno

Suha krajina predstavljena na 
mednarodnem sejmu Alpe-Adria

Številni člani in članice društva pod vodstvom 
predsednika Boštjana Bradača so se 18. januar-
ja zbrali na rednem občnem zboru. V uvodnem 
delu so prisluhnili poročilom za minulo in pripra-
vili program dela za letošnje, jubilejno leto. Med 
drugim so se dogovorili, da bodo vsak mesec or-
ganizirali jezdenje, podali pa so tudi predlog za 
obnovo ceste od Vinkovega Vrha proti Plešivici, 
ki bo bistveno skrajšala pot do njihovega doma. 
Rezultati dela so vidni, člani in članice pa so ak-
tivni tudi na številnih prireditvah v občini in 
izven nje. Predsednik Bradač se je zahvalil šte-
vilnim posameznikom in članom društva, ki so 
pomagali suhokranjskim konjerejcem pri razvo-
ju društva in delu na njihovem posestvu na Ple-
šivici. Člani so v svoje vrste sprejeli tudi novega 
člana Toneta Jalovca z Vinkovega Vrha. Zbrane 
na občnem zboru sta pozdravila tudi žužember-
ški župan Franc Škufca in predstavnik društva 
Martin Krpan, s katerim suhokranjski konjerejci 
tesno sodelujejo. 

Foto: S. Mirtič

Suhokranjski konjerejci zborovali
Da je reja konj tudi v Suhi krajini v porastu, je v zadnjih letih velika zasluga konjerejskega društva Suha krajina, ki bo letos 
slavilo 15 let delovanja.

Sprejem novega člana Toneta Jalovca
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Leto 2013 je bila še ena od prelomnic za naše 
društvo. Pod novim vodstvom smo pričeli z re-
alizacijo projektov, ki smo jih načrtovali že dlje 
časa in nekatere od njih tudi že uspešno zaključili. 
Uspeh je v naše vrste prinesel nov zagon, kar je 
bilo vidno tudi na občnem zboru, saj je dvorana 
dobesedno »pokala po šivih« od številnih udele-
žencev in prešernega razpoloženja.

Iz poročil o delu v preteklem letu je potreb-
no izpostaviti celostno ureditev okolice gasil-

skega doma, še posebej prireditvenega prostora, 
ki je v lanskem letu gostil kar štiri dogodke pod 
okriljem PGD, ter visoko motiviranost gasilske 
desetine- članice A, ki so društvo zastopale na 
več tekmovanjih v Dolenjski regiji. Društvo je 
bogatejše za dve specialnosti, ki ju do sedaj še 
nismo imeli- varno delo z motorno žago in bolni-
čar, veseli pa smo tudi novih članov in članic, ki 
so vstopili v naše vrste in nekateri takoj prevzeli 
določene zadolžitve.

Ob uspehih smo si zadali tudi nove naloge, 
s katerimi se nameravamo odločno spoprije-
ti v letošnjem letu, ki je prav tako posebno, saj 
bomo v juniju praznovali 40. obletnico ustano-
vitve PGD Križi.

Minulo leto je v našem okolišu minilo brez ve-
čjih nesreč, še naprej pa se bomo trudili, da bomo 
nanje vedno ustrezno pripravljeni.

n Tomaž Špelko, tajnik PGD
Foto: Urednik

V petek, 7. marca, so v prostorih Izletniške 
kmetije Meden v Šmihelu članice in člani tega 
društva opravili šesti redni letni občni zbor. O 
opravljenem delu v letu 2013 je zaradi upraviče-
ne odsotnosti predsednice Helene Barle poroča-
la tajnica Jožica Zaletelj. Dogodki in prireditve, 
ki jih je 34 članov in članic, organiziranih v šte-

Svež veter in optimizem v vrstah Kriških gasilcev
Člani PGD Križi smo se 18. januarja 2014 zbrali na rednem občnem zboru in skupaj s predstavniki GZ Novo mesto, občine 
Žužemberk, OGP, sosednjih društev in prijateljskega društva DVD Pravutina (HR), pregledali delovanje društva v preteklem letu 
in postavili smernice za naprej.

Razcvet kulture v Šmihelu
Kulturno društvo Šmihel pri Žužemberku je lani obeležilo peto leto delovanja. Prejšnji mandat je delo društva 
zagnano vodila Slavka Vidic, zadnje leto pa društvu uspešno predseduje Helena Barle.

vilne sekcije, pripravilo lansko leto, so navdušili 
številne udeležence in obiskovalce. Za preporod 
kraja so tako poskrbeli člani sekcije Mlaj, nogo-
meta, pevskega zbora, pohodništva, pritrkovalci 
in telovadci. Po besedah dr. Maje Papež Iskra, 
vodje sekcije »Mlaj«, je poleg glavne dejavnosti 
številnih srečanj, kjer najdejo udeleženci mir in 
trenutek sprostitve, akcija topli piškotki za sta-
rejše in ljudi s posebnimi potrebami, pripravili 
pa so tudi odmevno predstavitev Jožeta Kasteli-
ca, izseljeniškega duhovnika in gornika, rojaka iz 
Klečeta. »Žegnanje v Šmihelu je postalo osrednji 
dogodek v našem okolišu, na njem smo razglasili 
tudi zmagovalna dela fotografskega in literarnega 
natečaja,« je zaključila bogato poročilo Papeže-
va. Šmihelci so pod vodstvom Rafaela Vidmarja, 
Veronike Perko in Slavke Vidic organizirali tudi 
žive jaslice, ki so požele veliko navdušenja med 
številnimi obiskovalci. Veliko uspehov žanje tudi 
mešani pevski zbor pod vodstvom mladega, na-
dobudnega zborovodje Aleša Rojca. Številni do-

godki pričajo o kulturnem razcvetu in prepozna-
vanju vseh posebnosti in znamenitosti kraja, ki 
ga bodo v bodoče še pospešili. Pri tem računajo 
na mlade, ki so pripravljeni s svojo zamislijo in 
prispevkom sodelovati pri osvežitvi podobe tega 
edinstvenega kraja nad reko Krko. 

n Urednik
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Po besedah predsednice, ki je vodenje društva 
prevzela lansko leto, je bilo društvo v preteklem 
letu zelo dejavno. Posebno skrb so članice na-
menile izobraževanju v obliki tečajev kuhanja, 
ročnih del in raznih predavanj. S svojimi dejav-
nostmi so članice popestrile številne dogodke v 
občini in izven nje, med drugim so sodelovale 
tudi na tradicionalnih Trških dnevih , gostovanju 
evropskih študentov Easa, srečanju Selanov itd. V 
sklopu Društva kmečkih žena Suha krajina deluje 

tudi pevski zbor Žitni klas, ki se je že predstavil 
na različnih koncih Slovenije. Vse bolj je društvo 
razpoznavno tudi z organizacijo vsakoletne kuli-
narične razstave suhokranjskih dobrot. Čez dve 
leti bo društvo praznovalo pomembno obletnico; 
takrat bodo zložile »kamenčke« dvajsetletnega 
dela v mozaik, ki je po besedah predsednice La-
vričeve že sedaj zelo pisan in raznolik. Uspešno, 
s polno energije so se predstavile tudi na udarni 
glasbeno zabavni oddaji »Na zdravje«. Veliko po-

udarka bodo članice tudi v prihodnje namenile 
izmenjavi izkušenj, druženju in izletom. 

Delo društva in marljivost članic sta v nagovo-
ru pohvalila tudi župan občine Žužemberk Franc 
Škufca in predsednik TD Suha krajina Vlado Ko-
stevc. Ob osebnem jubileju predsednice Tadeji 
Lavrič so pravo presenečenje pripravili člani an-
sambla Diamanti. 

Foto: S. Mirtič

Z vlakom na Ptujski karneval

Aktivno društvo kmečkih žena Suha Krajina
Društvo kmečkih žena Suha krajina- Žužemberk je konec februarja na rednem letnem občnem zboru pregledalo delo vseh 
udov društva v preteklem letu. O delu društva v preteklem letu in načrtih za prihodnje je poročala predsednica Tadeja Lavrič.

Predsednici Tadeji so presenečenje pripravili tudi člani ansambla DiamantiZ zbora

V povorki je sodelovalo kar 600 kurentovSkupina iz Suhe krajine na železniški postaji v Trebnjem

V okviru Turistične zveze Dolenjske in Bele krajine so si člani turističnih društev Mirna Peč, Straža, 
Trebnje in Suha krajina za pustno nedeljo ogledali velik mednarodni pustni karneval na Ptuju. Nav-
dušenje je bilo že s tem, da so na Ptuj potovali s posebnim vlakom in marsikdo se je z vlakom peljal 
prvič ali pa po dolgem času. Ptujski karneval je presegel vsa pričakovanja, saj toliko izvirnih pustnih 
skupin, bilo jih je kar 68, in neverjetno število obiskovalcev, ni pričakoval nihče. Organizatorji so na 
poti najboljše maske nagradili s praktičnimi nagradami in pisnimi priznanji, udeleženci pa so skle-
nili, da bi podobno popotovanje z vlakom lahko še kdaj ponovili. 

Foto: VladiMir
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»Ideja o živih jaslicah se mi je prikradla v misli 
že kar nekaj časa nazaj,« je po odlično izpeljanem 
koncertu v Šmihelu in uprizoritvi živih jaslic de-
jal Rafael Vidmar, član kulturnega društva Šmi-
hel pri Žužemberku.

Vse skupaj se je začelo odvijati zelo hitro. Vsi 
zainteresirani so se zbrali neko nedeljo po maši 
in ideje so začele takoj padati. Vsak je imel svoje 
zamisli, vsak je izkoristil svoj talent in obogatil 
uprizoritev. Čisto vse je bilo plod njihovih idej, 
od tega, kako narediti obore za živali, kako ure-
diti hlev, kako se čim bolj približati izgledu me-
sta Betlehem in tako dalje, vsem pa je bil skupen 
cilj-uprizoriti čim bolj pristne žive jaslice. Po-
trebno je bilo kar nekaj sestankov, prilagajanj, 
pripravljenosti, vendar so zaradi pristne volje 
in pozitivnega pristopa v kratkem času naredili 
okviren načrt in vsak izmed njih je k organizaciji 
dogodka prispeval svoj del. Veselje je bilo gledati 
prav vsakega izmed sodelujočih, ki se je posvečal 
delu. Trudili so se, vložili res veliko časa in dela v 
končni izdelek, a uspelo jim je. 

28. decembra 2013 so člani kulturnega društva 
organizirali božično-novoletni koncert ter upri-
zoritev živih jaslic.

V veliki šmihelski cerkvi se je zbralo res ogro-
mno ljudi. V prvem delu smo na koncertu pri-
sluhnili MePZ Šmihel pri Žužemberku, pod vod-
stvom Aleša Rojca, mladega umetnika, ki svoje 
znanje trenutno nadgrajuje na orglarski šoli v Lju-
bljani, poleg tega pa uspešno vodi in izpopolnjuje 
naš zbor, ki se počasi veča in kaže na vse širše za-
vedanje pomena kulture v našem kraju. Na kon-

certu so se pod vodstvom mentorice doktorice 
Lorene Mihelač predstavile tudi mlade pianistke 
Neža Kuhelj, Sara Kastelic in Lana Papež.

 Po koncertu smo se odpravili skozi vrata šmi-
helske cerkve in zagledali čisto drugačen svet. 

V prijetnem siju ognjev so nas pastirji popeljali 
v mesto Betlehem, ki ga je z vsemi majhnimi de-
tajli čudovito prikazal scenograf Boštjan Zaletelj. 
Obiskovalce je še prav posebej, v svoji pristnosti, 
navdušila ureditev hleva. Pastirji Jože Pucelj, Ma-
tej in Slavko Mrvar, Boštjan Rojc, Ludvik Pečjak, 
Jože Miklič, Žarko Pirnat, Franci Kastelic, Boštjan 
Koler, Perko Tone, Hrovat Brane, Pucelj Ciril, Ku-
helj Ciril, Zaletelj Boštjan in Vidic Franc so nas 
popeljali v pretekli čas, o katerem so bila zgovor-
na tudi njihova oblačila. Ogenj je nežno plapolal, 
ljudje so se pomenkovali o božičnem času in ne-
strpno pričakovali, da se prižgejo luči. V čas Je-
zusovega rojstva so nas popeljali tudi Sveti trije 
kralji, ki so jih doživeto odigrali Rafael Vidmar, 
Marjan Vidmar ter Tone Šeme. Nepogrešljiv lik 
je bil tudi kralj Herod, v katerega se je vživel Jože 
Hrovat. Ob njem so bili mladi kraljevi vojaki: Gal 
Hrovat, Nejc Muhič in Žan Zaletelj.

Osrednja lika večera pa sta bila, tudi v realnem 
življenju zakonca, Miklavčič Marija in Stane. An-
gelu, ki Mariji sporoči božjo voljo, je glas posodil 
Simon Vidic, celotno zgodbo pa je povezovala 
Andreja Malnar. Dogajalni prostor je bil ozek, a 
hkrati tako zelo razgiban. Sceno so poživile do-
mače živali. Med njimi je posebno izstopala osli-
ca, katere lastnik je mlad fant Žiga Perko, ki je kot 
mlad pastir skupaj z Galom Hrovatom prav tako 

Žive jaslice, živa kultura v Šmihelu
sodeloval pri uprizoritvi. Otroci podružnične 
šole Šmihel so pod vodstvom učiteljic Petre Za-
del in Marjete Zore uprizoritev povezovali s pre-
pevanjem. Režija je delo Slavke Vidic in z vsemi 
sodelujočimi, upoštevši tonskega mojstra Dejana 
Rojca, maskerko Tjašo Vidmar, kostumografinjo 
Veroniko Perko in osvetljevalce, so ustvarili izje-
men dogodek. Ljudje so bili navdušeni. Vzdušje 
po koncertu in živih jaslicah je bilo neverjetno 
pozitivno. Ozračje je bilo nabito z dobro voljo. 
Prav vsak obraz je izražal zadovoljstvo.

 Po zaključni pesmi so Šmihelci pripravili po-
gostitev s pecivom, kuhanim čajem in vinom. V 
kuhinji je spretno upravljala Marija Vidmar, ka-
tere slastno pecivo je obiskovalcem šmihelskih 
prireditev dobro poznano. 

In prav to, ta neverjetna pripravljenost, nasme-
jani obrazi… Ravno to nas označuje kot ljudi, ki 
znajo, ne glede na majhen kraj, zbrati vsak svoj 
talent in narediti najboljše. 

V Šmihelu se je tisti dan res trlo ljudi. Prišli so 
otroci, prišli so njihovi starši, stari starši in osta-
li obiskovalci, tudi iz precej oddaljenih krajev. 
Šmihelci so zopet dokazali, kako nepomembna 
je velikost kraja pri njegovem kulturnem razvo-
ju . In ni to v današnjih časih najpomembnejše? 
Pri organizaciji projekta je sodelovalo mnogo lju-
di, in to z dobro voljo. Člani društva se iskreno 
zahvaljujejo posebno KUD v Ambrusu in KUD 
Zagradec in Samostanu Stična za pomoč pri teh-
nični izvedbi dogodka. 

n Nika Vidic
Foto: Urednik
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Žužemberški odbojkarji, ki nastopajo v 2. državni odbojkarski ligi, 
uspešno zaključujejo tekmovalno sezono 2013/2014. Po težavah v prvem 
delu tekmovanja so zasedali zadnje mesto, z izkupičkom 8 porazov in 1 
zmaga. Spomladanski del so začeli še z dvema porazoma, od takrat na-
prej pa nanizali kar 6 zaporednih zmag in se učvrstili na sredini lestvice. 
V soboto jih čaka še zadnja tekma sezone v Kočevju. Ta bo zelo važna za 
domačine, ki se borijo za obstanek v ligi. Žužemberčani so si že zagotovili 
šesto mesto, z zmago morda tudi peto.

Za odličen zaključek sezone so zaslužni igralci: kapetan ekipe Matic 
Jefim, Primož Zajec, Rok Pucelj, Tom Smrke, član mladinske državne re-
prezentance Primož Vidmar, Žiga Vidmar, Sašo Smrke, povratnik v eki-
po Leon Konte, Matic Novak, Matevž Longar, David Obrstar, najstarejši 
Gregor Rifelj in najmlajši, osnovnošolec Žan Papež, ki je v članskem dre-
su prvič zaigral na zadnji domači tekmi.

V polnem teku so tudi tekmovanja v mlajših kategorijah.
Kadetska ekipa zaseda trenutno 1. mesto v B ligi.
Ekipa starejših dečkov vodi v B ligi in je še nepremagana.
Ekipa starejših deklic zaseda v A ligi 6. mesto s štirimi porazi.
Igralci male odbojke so na dveh turnirjih štirikrat zmagali.
Igralci mini odbojke so se že uvrstili med 8 najboljših slovenskih ekip. 

Na treh turnirjih so petkrat zmagali in enkrat izgubili.
Konec lanskega leta sta se ekipi starejših dečkov in deklic udeležili med-

narodnega turnirja v Zagrebu. Dečki so zasedli 4. mesto, deklice pa 11. 
mesto. Med zimskimi počitnicami so v teh kategorijah naši igralci zasto-

Članska ekipa odbojkarskega kluba Žužemberk 
uspešno končuje tekmovanje v 2. dOL

pali Dolenjsko regijo na dvodnevnem turnirju regij v Šempetru. Tri naša 
dekleta so z ekipo osvojile 6. mesto, pet fantov pa si je z ekipo Dolenjske 
priborilo zlate medalje.

Igralce do teh uspehov vodijo odgovorni, volonterski in požrtvovalni 
trenerji: Tom Pečar, ki je tekmovalni del letošnje sezone službeno odsoten, 
Bojan Brulec, Rok Pucelj, David Obrstar, Neva Čopi in Bernarda Perko. 
Za pokritje vseh stroškov skrbi generalni pokrovitelj kluba, domače pod-
jetje KEKO Oprema, za kar smo mu zelo hvaležni.

n Bojan Brulec

Najobsežnejše je bilo poročilo poveljnika Da-
nijela Sajevica, ki je izpostavil številna usposa-
bljanja in izobraževanja članov,uspehe tekmo-
valnih ekip, tekmovanja Fire Combat in tudi 
številne intervencije. Tako so v minulem letu 
žužemberški gasilci intervenirali kar osemin-
dvajsetkrat. Zaradi dotrajane avtocisterne, ki je 
gasilcem služila vrsto let, bo predvidoma meseca 
maja letos v gasilsko garažo zapeljala nova avto-
cisterna MAN TGS 18 400. Podvozje novega vo-
zila je gasilce stalo 88.450 evrov, sama nadgra-
dnja vozila pa bo stala dobrih stošestindvajset 
tisočakov. Finančna sredstva za to visoko inve-
sticijo bodo poleg privarčevanih lastnih sredstev 
pridobili s pomočjo donatorstva, sponzorstva, 
prispevkov občanov, občine , kredita in tudi le-
asinga v višini 103.522 evrov, je povedal blagaj-
nik Mihael Filipič. 126. občni zbor so z navdu-
šenjem pozdravili tudi delegat GZ Novo mesto 
Franc Andrelič, župan Franc Škufca, poveljnik 
Občinskega gasilskega poveljstva Boris Sajevic, 
predstavniki pobratenih društev PGD Belavići, 
PGD Črnomelj, PGD Zbure in sosednjih društev. 
Prizadevnim članom in članicam društva so bila 
podeljena tudi priznanja in zahvale, zahvale pa 

Žužemberk kmalu z novo avtocisterno
Prostovoljno gasilsko društvo Žužemberk letos obeležuje 126 let delovanja. V soboto, 23. februarja, so se žužemberški gasilci 
sestali na rednem občnem zboru, na katerem so pregledali delovanje vseh udov v preteklem letu.

so prejeli tudi gasilci, ki so pomagali ob nedavni 
ledeni ujmi, ki je prizadela tudi Suho krajino.V 
kulturnem delu občnega zbora se je predstavil 

moški pevski zbor Žužemberk pod vodstvom 
Nine Zajec in harmonikaš Vid Teme. 

n Urednik
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Zgodovinski roman Grenki kruh, 
najobsežnejše delo suhokranjske 
pisateljice Ivanke Mestnik, je bil iz-
dan l. 2003 pri založbi Mondena, 
Grosuplje.

Druga izdaja je izšla l. 2013 v sa-
mozaložbi v 300 izvodih pri Tisku 
Šepic iz Novega mesta. Obsega 426 
strani. Izvirne fotografije na naslov-
nici sta prispevala Foto Maver Dvor 
in Bojan Radovič iz Dolenjskega 
muzeja. Lektorsko delo je opravila 
V. Eržen; spremna beseda je delo 
mag. Jelke Mrvar in dr. Matije Žar-
gija. Drugo izdajo knjige so denarno 
podprli sponzorji.

Suha krajina, dolgo pozabljena 
dežela preproste, neodkrite lepote, 
je dobila literarne podobe v delih 
pisateljice Ivanke Mestnik, doma iz 
Drašče vasi pri Žužemberku. Po po-
klicu učiteljica slovenskega jezika, ki 
je službovala v Brežicah, na Malem 
Slatniku in v Novem mestu, je ve-
dno ostala globoko povezana s Suho 
krajino in Suhokranjci. Njen literarni 
opus obsega številna dela za otroke in 
odrasle. Roman Grenki kruh zavze-
ma zaradi obsežnosti in zgodovinske 

prepričljivosti posebno mesto.
V njem je pisateljica posegla v čas 

železarne na Dvoru, od njenega 
nastanka l. 1794, razcveta in pro-
pada, do l. 1991, ko postane Slove-
nija samostojna država.

Nosilci glavne zgodbe, Podbregar-
ji, poženejo korenine v suhokranj-
skih vaseh: v Mačkovcu, v Žužem-
berku, na Ajdovcu in Prevolah ter 
Hrastnem. Živijo in se razvijajo z 
nastankom in razcvetom dvorske že-
lezarne. Po njenem propadu si iščejo 
kruha na Jesenicah, v Štorah, v Bosni, 
predvsem pa v Ameriki. Simbolični 
zaključek romana je vrnitev Podbre-
garjeve Amerikanke, ki rojakom čez 
lužo prinaša vesele novice o novih, 
lepših časih v pravi domovini.

Pisateljica preprosto, a slikovito, z 
globokim poznavanjem suhokranj-
skega človeka riše vsakdanje in izje-
mne dogodke na Dvoru in v okolici 
v zadnjih dvesto letih. Časovna od-
maknjenost ne odtujuje; prepričljive 
podobe o delu, veselju in žalosti so 
bralcu človeško blizu. Posamezni deli 
v romanu so tenkočutno lirični, vsak 
zase pa svetla podoba v sicer obse-

žnem besedilu. (Matija Podbregar in 
Cigančkova Anica ob Krki, Manca 
umre, zlata poroka).

Posebno težo daje romanu zgodo-
vinski okvir. Avtorica je s pomočjo 
zgodovinskih virov razgrnila nasta-
nek železolivarne, slovečega tehnič-
nega spomenika evropskih dimen-
zij, predstavila njene lastnike, direk-
torje, delo, življenje tovarniških de-
lavcev in njihovih družin, tovarniški 
red, pri čemer je zgodovinska dejstva 
organsko vključila v zgodbo.

V pripovedi ne manjka slikovitih 
opisov starih običajev ob rojstvu, 
poroki in smrti, pretresljivih do-
godkov in socialnih stisk (nesreča 
na Plešivici), utrinkov o prebujanju 
narodne zavesti (nagrobnik za spo-
menik barona Karla Zoisa, ograja za 
Prešernov grob).

V poglavju o nastanku in življe-
nju dvorske šole, o zaslužnih mo-
žeh, kot sta bila izjemni ravnatelj 
France Mrvar in učitelj Dequal, se 
zrcali podoba takratnega suhokranj-
skega šolstva.

Žive podobe suhokranjskih vasi, 
kjer ima vsak dom svoje ledinsko 

Ob predstavitvi izvirnega zgodovinskega romana 
Grenki kruh suhokranjske pisateljice Ivanke Mestnik

V prostorih bivše železarne na Dvoru, kjer je 
podjetnik Stanko Novinc uredil nov Edukacijski 
in produktni center železolivarne na Dvoru, je 1. 

februarja, v organizaciji Kulturnega društva Dvor, 
potekala prijetna kulturna prireditev, na kateri je 
pisateljica Ivanka Mestnik predstavila ponatis svo-

Galerija Novinc zaživela

jega zgodovinskega romana Grenki kruh, ki je iz-
šel s pomočjo donatorjev v samozaložbi. Roman 
Grenki kruh je pravzaprav dvestoletna zgodovi-
na Suhe krajine, ki bralca vodi skozi obe svetov-
ni vojni do osamosvojitve Slovenije. Dobršen del 
romana pa se dogaja tudi v Ameriki, predvsem v 
Clevelandu, kjer je nekdaj živelo veliko slovenskih 
izseljencev. Pogovor z avtorico je vodila Dijana Pe-
čjak, oktet Dvorjani, mlade glasbenice in otroci 
tukajšnje podružnične šole Dvor so poskrbeli za 
glasbeno popestritev, za literarno obogatitev kul-
turnega večera pa je poskrbela Andreja Može. Šte-
vilne zbrane sta pozdravila tudi podjetnik Stanko 
Novinc in žužemberški župan Franc Škufca. 

n Urednik

ime, napolnjujejo Suhokranjci z nav-
zven robato, a v sebi nežno naturo, 
zaupljivostjo in zvestobo.

Z junaki romana doživlja bra-
lec večni spopad med človeškimi 
vrlinami in slabostmi: dobrota in 
poštenost se pogosto vračata z ne-
hvaležnostjo in krivico. A sporoči-
lo romana je globoko pozitivno: 
delato dobro, vztrajati v dobrem, 
verjeti v dobro, upati in se boriti 
za Dobro.
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Pred bralcem zaživijo tovarniški 
kompleksi s plavžem, delavnice in 
seveda litoželezni, umetniško obliko-
vani izdelki iz dvorske železarne. Še 
danes občudovanja vredni predmeti 
so ohranjeni v muzejih, tudi v malem 
muzeju Marjana Marinca na Dvoru, 
v družinah po Suhi krajini in drugod. 
Pričajo o umetniških darovih mode-
larjev in livarjev, o kvaliteti izdelave 
in funkcionalnosti izdelkov.

Roman odlikuje preprost, a sliko-
vit slog; pripoved teče dinamično; 

odlikujejo jo narečni in železarski 
strokovni izrazi.

Delo Ivanke Mestnik je izviren 
leposlovni tekst, ki odkriva po-
memben del zgodovine Suhe kra-
jine, tudi širše Dolenjske v zadnjih 
dvesto letih. Upodobitev dvorske 
železarne kot izjemnega tehničnega 
spomenika z umetniškimi dosežki 
v ulivanju ima vseslovenski pomen. 
Za nas, Suhokranjce, pa pomeni še 
veliko več: utrjevanje suhokranjske 
identitete in prodobivanje samoza-

vesti. Ob odpiranju v Evropo je zato 
Grenki kruh dota in popotnica, ki 
zasluži mesto v vsakem suhokranj-
skem domu.

Ob ponatisu prvega zgodovinske-
ga romana o Suhi krajini razveseljuje 
dejstvo, da prav zdaj, v lepo obnovlje-
nih prostorih dvorske železolivarne, 
nastaja z zasebno pobudo Eduka-
cijski in produktni center EPC že-
lezolivarna na Dvoru, v katerem se 
urejajo livarska učilnica in galerija, 
razstava Marinčeve zbirke železoli-

varskih izdelkov, svoje mesto pa bo 
dobil tudi Grenki kruh.

Kljub finančni krizi se tako v 
letu 2013, iz zavesti o evropsko 
pomembnih koreninah železoli-
varstva na Dvoru ob Krki, rojeva 
nova duhovna vrednota, ki bo v 
izvirni podobi dajala vedenje in 
znanja ter vzgajala ne le rodove 
Suhokranjcev ampak tudi mlade 
iz vse Slovenije in sveta.

n mag. Jelka Mrvar

V šolskem letu 2013/2014 imamo 
na OŠ Žužemberk za naše učence 
pripravljenih kar veliko prometno-
preventivnih dejavnosti. Precej smo 
jih že izvedli, večina pa bo izvedenih 
do konca šolskega leta. Ob prvih 
šolskih dnevih smo sodelovali s po-
licisti in z ZŠAM, ki so poskrbeli za 
varnost učencev v okolici šole. Poli-
cist g. Boštjan Jernejčič je v okviru 1. 
roditeljskega sestanka staršem podal 
nekaj uporabnih napotkov za večjo 
varnost vseh udeležencev v prome-
tu. V mesecu oktobru pa je pripravil 
predavanje tudi za učence 7., 8. in 9. 
razreda. Ob tednu otroka smo orga-
nizirali različne dejavnosti, v katere 
so bili vključeni učenci vseh razre-
dov ter starejše vrtčevske skupine. 
Učenci so na temo prometa ustvar-
jali pri likovni umetnosti, risali na 
asfalt, obiskal nas je policist na mo-
torju ter nam predstavil svoje delo, 
ogledali smo si lutkovno igro z na-
slovom Tri kepice prometa, v okviru 
šolske skupnosti so se predstavniki 
razredov pogovarjali o problemih, 
ki jih čutijo v prometu ter iskali mo-
žne rešitve. Dva učenca sta preživela 
dopoldne z g. B. Jernejčičem ter spo-
znala poklic policista tudi z druge 
plati. Policist je obiskal tudi učen-
ce 1. razreda ter jih podučil, kako 
se pravilno prečka cesto. Izdelke, ki 
so nastali ob teh dejavnostih, smo 
obesili na vidna mesta v domačem 
kraju, na šoli pa smo uredili oglasno 
desko. Učenci 3. in 4. razreda so so-
delovali v akciji Bodi previden ter ob 
pomoči učiteljic napisali pismo svo-
jim dedkom in babicam, v katerem 
so jih opomnili na uporabo odsev-
nih sredstev, ki naj bi jim omogočila 

Prometna dejavnost na OŠ Žužemberk s 
podružnicami in z vrtcem

Policist g. Boštjan Jernejčič med predavanjem za učence 7., 8. in 9. razreda. Foto: ga. Irena Špiler.

večjo vidnost in varnost na cesti. V 
4. razredih poteka prometni krožek, 
kjer učenci spoznavajo prometne 
znake in izvajajo dejavnosti v okviru 
prometnih projektov. V 5. razredu so 
učenci vključeni v projekt Leon sve-
tuje, pripravljajo pa se tudi na kole-
sarski izpit. Teoretičnemu delu, ki ga 
bodo učenci opravili preko računal-
nika, bo spomladi sledil še praktični 
del na poligonu, v aprilu in maju pa 
še vaje na cesti ter izpitna vožnja v 
začetku junija. Nižji razredi OŠ ter 
starejše vrtčevske skupine so vklju-
čeni v projekt Pasavček. Vsi pa smo 
bili navdušeni nad nastopom Poli-
cijskega pihalnega orkestra, ki nas je 
obiskal decembra in je bil hkrati tudi 
darilo učencem za vsa dobra dela.

 n učiteljica Jana Mrvar
Gal Hrovat in Tomaž Štepic pred Policijsko postajo Dolenjske Toplice. Foto: g. B. 
Jernejčič.
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Ravno v času okoli praznika nam je ponagajala narava s svojo ledeno skor-
jo - žledom in posledično odvzemom električne energije. Tako smo morali 
prireditev za teden dni preložiti. Združili smo jo z valentinovim in jo izvedli 
v dveh delih – kulturno prireditvijo in zabavnim, plesnim delom. Prireditev 
je bila namenjena vsem krajanom in odziv je bil velik. V kulturnem progra-
mu so sodelovali učenci s pesmimi slovenskih pesnikov, ki so bili izbrani za 
Cankarjevo tekmovanje. Nadaljevali smo z zaključkom literarnega natečaja 
z naslovom Razmere v družbi, kar je tudi tema letošnjega šolskega parla-
menta. Učenci so tekmovali po triadah in najboljši učenec v vsaki skupini 
je prejel nagrado in priznanje. Tako je bila v prvi triadi nagrajena učenka 
Karin Hribar, v drugi Urška Turk, v tretji triadi pa David Ljube. 

Drugi del prireditve pa je bil namenjen predstavitvi in nastopu skupi-
ne Ice on fire, katere član je domačin Amadej Papež. S svojo živo glasbo 
in bogatimi besedili so razživeli publiko in mnogi, tako otroci kot odrasli, 
so zaplesali. 

n Irena Blatnik

 Moji starši in jaz se velikokrat vprašamo, kakšne so razmere v Sloveniji, 
Evropi in nasploh na celem svetu, zato vneto spremljamo poročila o stanju. 
A na žalost velikokrat ne izvemo nič dobrega, ampak večinoma same slabe 
novice, zato lahko trdim, da razmere za nas mlade niso zelo obetavne.

 Gospodarska kriza kaže zobe povsod in nekateri pravijo, da se bo po-
novila kriza iz leta 1930, v kateri je čez noč padel svetovni BDP. Iz tega se 
lahko naučimo, kako hitro se lahko zlomi svetovna ekonomija.

 Ko je leta 2008 prišlo do krize, je EU sprejela veliko zakonov, ki so po-
magali nekaterim državam iz krize, a v Sloveniji ti zakoni niso prišli do 
izraza, ker je Slovenija izbrala povsem zgrešen pristop k reševanju iz kri-
ze. Veliko denarja smo izgubili v referendumih, ker se politiki niso mogli 
odločiti, to pa nam je prineslo samo izgubo, ker referendumi veliko sta-
nejo, vse pa so (smo) plačali davkoplačevalci. 

To je samo en primer metanja denarja stran. Problem je tudi v tem, 
da nekatera prej zelo uspešna podjetja propadajo, ker preprosto zmanjka 
denarja. Kam je šel denar, pa je zdaj vprašanje. Velikokrat se zelo očitno 
vidi, da je denar romal v žepe direktorjev, ki si potem gradijo lepe vile, 
medtem pa so delavci, ki že več mesecev niso dobili plače, povsem odvi-
sni od Karitasa in Rdečega križa, saj so popolnoma brez denarja. Neka-
teri direktorji, ki so obogateli na tak način, so že v zaporu, a je kazen po 
mojem premila, morali bi jih priviti, da bi vrnili ves denar, potem pa jih 
še spraviti v zapor za najmanj deset let. A direktorji so bili zelo previdni 
in so opazili marsikatero luknjo v zakonu, zato jim je te goljufije zelo tež-
ko dokazati. Tako podjetja propadejo, a če ni podjetij, ni dviga BDP in 
delovnih mest, zato se življenjski standard manjša.

 Evropska komisija napoveduje, da bo Slovenija letos poleg Cipra edi-
na članica območja evra, ki bo še vedno v recesiji. Napovedujejo tudi, da 
bo Slovenija letos beležila 7,1 % primanjkljaj. Temu jaz čisto verjamem, 
saj če se ne bo našel nov obraz v politiki, ne bomo prišli nikamor, kvečje-
mu bomo zdrsnili na mesto, na katerem sta bili Grčija in Ciper. Napako 
smo naredili tudi takrat, ko smo Grčiji poslali pomoč, čeprav bi jo sami 
potrebovali. Medtem ko je Slovaška pomoč Grčiji zavrnila, mislim, da so 
naredili prav, saj veliko revnejša država ne more plačati za nesposobnost 
veliko bogatejše članice EU.

Nagrajeni spis

Razmere v družbi
 V Sloveniji imajo veliko težav tudi banke, saj so ostale brez denarja. 

Bančna luknja je velika, ker so bankirji zelo nepremišljeno dajali zelo viso-
ke kredite, a denarja niso dobili nazaj. Vse skupaj diši po korupciji, ker so 
banke podale ovadbe, a šele potem, ko je o tem že govorila javnost. Veliko 
kreditov je bilo danih po prijateljskih in političnih povezavah.

 Mladi se srečamo z vprašanjem, ali naj gremo študirat ali naj se hitro 
zaposlimo. Nekateri zmotno mislijo, da če greš na gimnazijo, ne boš dobil 
službe. Jaz pa mislim, da če si delaven in se veliko učiš, imaš enake možno-
sti kot tisti, ki ni šel študirat, čeprav je veliko mladih brezposelnih. 

Slovenski parlament viša delovno dobo, zato ljudje delajo dlje časa, a 
s tem se povečuje brezposelnost mladih. Kar pa je huda napaka, kajti na 
mladih svet stoji. Zavedati se moramo, da tisti, ki je študiral, bo ob višanju 
delovne dobe delal tudi po šestdesetem letu, medtem ko bo še več mladih 
na robu preživetja, in to zato, ker je državi zmanjkalo denarja za pokojni-
ne. Tako veliko izobraženih mladih odide iz Slovenije v druge države, saj 
v Sloveniji ne najdejo službe. To pa je za Slovenijo zelo slabo, saj bi Slove-
nija potrebovala mlade izobražene ljudi, ki bi lahko s svojimi idejami in 
patenti pripomogli k dvigu Slovenije iz krize. Danes pa za sprejem v službo 
na žalost niso najbolj pomembne narejene šole in spretnosti, ampak zve-
ze z ljudmi na višjih rangih in to se ne dogaja redko, ampak velikokrat, a 
zelo dobro prikrito. Tako se veliko ljudi povzpne navzgor, pa čeprav niso 
najbolj primerni kandidati.

 Vse preveč ljudi pa se povzpne na vrh še s ponarejanjem diplom, in 
tako kar čez noč opravijo zelo zahtevne šole. Morali bi bolj zaostriti kazni, 
institucije za pregon kriminala pa bi morale biti bolj učinkovite, čeprav 
vem, da je tovrstne ponaredke težko odkriti.

 A spremembe se dogajajo in upam, da se bo vse kmalu obrnilo na bo-
lje, čeprav za zdaj ne kaže tako. Pravijo, da upanje umira zadnje in jaz 
verjamem v to.

Upam, da denar v svetu ne bo imel več tako pomembne vloge, ampak da 
bomo začeli ceniti sočloveka in gradili na odnosih, spoštovanju in pomoči 
drug drugemu ter si prizadevali za boljše življenje vseh ljudi na svetu. 

n David Ljube, 8. r.
OŠ Prevole

Počastitev slovenskega kulturnega 
praznika na Prevolah
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Javna prireditev ob slovenskem 
kulturnem prazniku

Ko je vsa Slovenija ječala pod žledom, smo na Dvoru pripravili v 
domu PGD Dvor prireditev in z njo počastili kulturo in njeno vlogo 
za naš narod. 

Kljub izrednim razmeram, saj je pretežen del prireditve potekal v dvo-
rani, ki ni imela električnega toka, je prireditev lepo uspela. Učenci so 
se predstavili s prizorčkom Darilo z Marsa, številnimi deklamacijami, 
petimi pesmimi, plesom in igranjem na Orffove instrumente. Prireditev 
je obogatil tudi g. župan s svojim nagovorom. 

Tudi ta večer se je izkazalo, da je Slovence vedno povezovala kultura, 
saj je bila dvorana kljub slabim vremenskim razmeram polna.

n Zvonka Struna

Suhokrajinski Triglav je Sveti Peter in šolarje PŠ 
Dvor privlači kot magnet. Ker nam zima ni nasula 
snega in omogočila izvedbe zimskega športnega 
dne s sankanjem in tekom na smučeh, smo opra-
vili orientacijski pohod na Sv. Peter. Vzpon smo 
opravili na delavno soboto in v lepem suhem vre-
menu. Med potjo smo opazovali posledice žleda 

in ljudi, ki so čistili gozd, ki ga je napadel luba-
dar. Videli smo past za lubadarje, prve cvetlice, 
ki oznanjajo pomlad, se nadihali svežega zraka in 
bili zadovoljni, da zmoremo opraviti to pot. Na 
vrhu so nas pričakali planinci in člani ŠD Stavča 
vas ter za nas pripravili topel čaj. Ko smo se raz-
gledali po dolini in se orientirali ter podpisali v 

knjigo obiskov, smo naredili še skupno fotografijo 
ter se napotili v dolino. Navzdol je šlo lažje in hi-
treje. Utrujeni in zadovoljni smo pohod zaključili 
na Laščah. Z avtobusom smo se odpeljali do PŠ 
Dvor, uredili vtise in zaključili delavni dan.

n Zvonka Struna

Obisk pedagogov cirkokroga in 
televizijsko snemanje

 V četrtek, 13. 3. 2014, so četrtošolce PŠ Dvor obiskali cirkuški peda-
gogi društva Cirkokrog in  sodelavci RTV Slovenija 1, natančneje otro-
ške oddaje Infodrom. Učenci so pod budnim očesom vaditeljev posku-
šali žonglirati z žogicami, kitajskimi krožniki, obroči, postavili piramido 
ter se učili sodelovanja, medsebojnega zaupanja, razvijali samozavest, 
različne gibalne spretnosti ter spoznavali, kako nastaja TV oddaja. Dru-
ženje je potekalo  dve uri. Učenci in izvajalci ter televizijci so bili zelo 
zadovoljni z opravljenim delom. Izvajalcem pedagogom, novinarju in 
snemalcu ter šolski psihologinji ga. Anji Gruden se zahvaljujemo za 
enkratno izkušnjo.

n Zvonka Struna

Pohod na Sveti Peter
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V petek, 7. 2. 2014, je na Osnovni šoli Žužemberk potekala kulturna 
prireditev v čast našemu največjemu slovenskemu pesniku Francetu Pre-
šernu. Prireditev smo izvedli dvakrat. Prvo šolsko uro je bila namenjena 
vsem učencem OŠ Žužemberk, vključno s podružnicami, zvečer ob 18.00 
uri pa je bila prireditev javna. Učenci so se predstavili z recitacijami in pe-
tjem. Podeljena so bila tudi priznanja v okviru literarno- likovnega nate-

čaja ‘’Prijatelji si pomagamo’’. Zvečer smo gostili še učiteljski pevski zbor 
in pisateljico go. Ivanko Mestnik, ker je pred kratkim izšel ponatis njene-
ga romana »Grenki kruh«. V prizidku je bila odprta razstava z naslovom 
Grafika 2011-2013. Po razstavi je potekalo prijetno druženje.

n Špela Strnad, 9. r.
Fotografije: Foto Maver in Helena Smrke

8. februar zaznamuje Slovenijo s številnimi kulturnimi prireditvami; po 
vsej državi se odvijajo proslave, športne prireditve in razstave.

Otroke v vrtcu že zelo zgodaj navajamo na kulturno obnašanje. Z njim 
se srečajo v vseh prostorih: v igralnici pri igri in prehranjevanju, na igrišču, 
pri gledanju televizije, ob obiskih prireditev, proslav in gledališča.

Slovenski kulturni praznik smo v skupini Ribice želeli še posebej zazna-
movati. Cel teden so otroci prinašali pisni in slikovni material ter spozna-

vali življenje in delo dr. Franceta Prešerna. Pripravili smo plakat, obiskali 
knjižnico in si celo sami pripravili oddelčno proslavo. Zapeli smo sloven-
sko himno, nato pa so se otroci še individualno predstavili. Vsak nastop 
smo nagradili s ploskanjem, le pri himni smo se tiho posedli na stole in s 
spoštovanjem izvajali kulturni program.

n Erika Gjerek

Kulturna prireditev

Slovenski kulturni praznik tudi v vrtcu
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V skupini Zajčkov je na obisku muca Copatarica. To je prav posebna 
muca, ki otroke navaja na red in prijateljstvo. Kar cel mesec se pogovarja-
mo o njej in vse dejavnosti so vezane na to temo. Otroci so jo zelo dobro 
sprejeli in vsak dan želijo, da pravljico dramatiziramo. Čeprav so še majh-
ni, so se v igro vlog zelo dobro vživeli. 

Da pa ne bo muca Copatarica samo v vrtcu otrokom za motivacijo, ko 
pospravljajo svoje stvari za seboj, smo se odločili, da bomo imeli delavnico s 
starši, kjer si bo vsak otrok s pomočjo starša izdelala lutko muco Copatarico. 
Odziv je bil zelo dober in kmalu so izpod spretnih rok otrok in staršev nastale 
čudovite lutke, ki so v njihovih rokah takoj oživele. Med nami je bil tudi zelo 
spreten očka, ki je pokazal, da ne velja stereotip,češ da je izdelovanje igrač iz 
blaga samo žensko opravilo.

Za vsakega otroka je neprecenljiv dogodek in trenutek, ki ga starši pre-
živijo z njim. 

Prijetno druženje je zelo hitro minilo.
n Lilijana Hrovat

»Tu pri nas je v Mali vasi sto in sto in sto otrok ,
nepospravljenih copat pa dvakrat toliko okrog …«

Tra ra ra, tra ra ra, pust se pelja…
V vrtcu smo z najmlajšimi iz skupine Ptičkov, Muckov in Zajčkov skle-

nili, da preženemo zimo. Na pustni torek smo se našemili in se zbrali v 
skupnem prostoru. Združili smo moči ter s pesmijo in plesom v deželo 
povabili pomlad.

n Mojca Obrstar

Pustni torek je bil na PŠ Šmihel poseben dan. V klopeh niso sedeli učen-
ci PŠ Šmihel, pač pa so njihova mesta zasedli vojaki, princeske, pikapolo-
nica, klovn, „ninje“, hudiček... Celo dve pravi pravcati smrti s kosama sta 
bili med njimi.

Začetek dneva je bil kar malce negotov in strašljiv. Toliko različnih likov 
in bitij skupaj. No, pa se je dan lepo odvijal. Vsaka maškara se je v prvi uri 
predstavila. Po pravi pustni malici- krofu je sledila ura ustvarjanja beneških 
mask. Ob 11. uri pa smo šli po vasi preganjat zimo. Ljudje so nas z veseljem 
pričakali s sladkimi dobrotami. Verjetno tudi zato, ker si vsi že po malem 
želimo, da bi v deželo prišla pomlad. Če nam je zimo res uspelo pregnati, 
pa bomo kmalu videli.

n Petra Zadel in Marjeta Zore

PUST- veselih ust na PŠ Šmihel

Kultura na Ajdovški planoti
»Že tako majhni, kot so naši učenci, skrbijo za kulturo in ohranjajo košč-

ke kulturne dediščine v svojih srcih, ki jo najprej spoznavajo v bližnji okolici 
svojega doma in šole. Svet pred domačim pragom jim je najlepši.« (učiteljica 
ga. Milena Legan) 

V ponedeljek, 10. 2. 2014, se je v gasilskem domu Ajdovec ob 17.00 uri 
začela prireditev, ki je bila posvečena dr. Francetu Prešernu. V celotnem 
programu smo nastopili učenci vseh razredov podružnične šole Ajdovec. 
Na začetku smo zapeli slovensko himno, nato pa je učiteljica Milena Le-
gan povedala nekaj o Francetu Prešernu. Potem so učenci 3. in 4. r. prebrali 
nekaj podatkov doktorjevemu življenju in pokazali so risbe, na katerih so 
upodobili portret dr. Franceta Prešerna. V nadaljevanju smo predstavili tri 
pesnike: Grafenauerja, Rozmana in Pavčka. Vsi učenci pa smo nastopili z 
dramskim prizorčkom o Juriju Muriju v Afriki. Na koncu nam je Tamara 
Hočevar zaigrala še pesem Zima je prišla. Prireditev mi je bila zelo všeč in 
upam, da bomo še kdaj razveselili gledalce, kot smo jih tokrat. 

n Božidar Miškovič, 3. r. 
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Pustovanje na PŠ Ajdovec
Pustovanje v šoli mi je bilo zelo všeč. Najlepše mi je bilo, ko sem bil raz-

iskovalec. Ko smo prišli v šolo, smo si vsi povedali, kaj je kdo. Kmalu se je 
začel pouk. Ni minilo dolgo, ko smo se odpravili na sprehod po vasi. Po 
poti smo peli in tako preganjali zimo. Ko smo se vrnili v šolo, smo izbirali 
najbolj izvirno masko in nagrado je dobil učenec 3. r. Božidar Miškovič, ki 
je bil mušnica. Posladkali smo se s sladkarijami, ki smo si jih »prislužili« s 
sprehodom po vasi, malo zapeli ter zaplesali in pustnega rajanja je bilo ko-
nec. Imel sem se zelo lepo. 

n Jan Papež, 3. r. 

Šolo preplavile maškare
Na pustni torek, sveti dan maškar,smo na šoli odganjali zimo in zim-

sko razpoloženje prav na poseben način – s šolskim pustnim praznova-
njem s kulturnim in tekmovalnim programom, ki sta ga vodila čarovnica 
in klovn.

Je že res, da je na tak dan narobe - prav. Prav zares težko delo pa je ča-
kalo šolsko strokovno pustno komisijo, ki je na koncu le izbrala najboljše 
posamezne, skupinske in celo učiteljske maske.

Najlepša hvala vsem - šemam, pregvantanim kreaturam vseh sort in di-
menzij, od bikcev do kavbojev,super junakov, princesk do živih kock, pa da 
o vilici&žlici ne govorimo - za sodelovanje in ustvarjalne domislice.

Se spet dobimo – pod isto ali drugo masko – ob letu osorej!
Organizator: Šolska skupnost.

Foto: Helena Smrke

Nočni pohod na Frato
V petek, 14. 2. 2014, smo se podali na naš prvi nočni pohod. Z žužem-

berške avtobusne postaje smo krenili proti Trebči in Sadinji vasi. Ko nas 
je ujela noč, smo poiskali svoje svetilke in ob obronkih gozdov  nadaljeva-
li pot proti Ajdovcu in Frati. Ob kratkih postankih smo imeli priložnost 
opazovati zvezde in polno luno, ki nam je bila prav na dosegu roke. Pot je 
bila za mlade planince razmeroma dolga in tokrat so si žig v knjižice res 
prislužili. Čestitke vsem!

n Irena Anžlovar

Čarobno božično presenečenje v 
vrtcu na Prevolah

V pričakovanju veselega decembrskega vzdušja smo se v vrtcu pri OŠ 
Prevole potrudili in si to vzdušje pričarali kar sami.

Na popoldanski ustvarjalnici smo se 18. 12. 2013 v velikem številu zbra-
li starši in otroci vrtca. Z veliko vnemo smo vsi poprijeli za delo in si pod 
mentorstvom vzgojiteljic izdelali lučke. Vsaka izdelana lučka je bila nekaj 
posebnega in unikatnega, njen plamen je bil za otroka najlepši.

V mraku smo se v soju lučk in v toplih oblačilih podali na pot, saj nas je 
teta zima že obiskala in nam polepšala naravo z lesketajočim ivjem in niz-
kimi temperaturami.

Sprehodili smo se po bližnjih travnikih, do cerkve v vasi, kjer nas je ča-
kalo veliko presenečenje – ogromen paket z veliko pentljo, v njem pa pol-
no praskalic in rimskih palic. Najprej smo prižgali praskalice, nato pa sta 
vzgojiteljici poskrbeli za nekaj čarobnega – to pa je bil ognjemet, ki smo si 
ga vsi z navdušenjem ogledali.

Pot smo nadaljevali proti vrtcu, kjer smo se pogreli s toplim božičnim 
čajem.

n Urška Zore
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V soboto, 28. decembra 2013, smo v cerkvi sv. Mohorja in Fortunata v 
Žužemberku prisluhnili božičnemu koncertu kar štirih sestavov, ki so se 
izmenjaje in z eleganco podajali skozi koncert. Pevce smo tako poslušali 
peti s kora, z oltarja ali pa kar iz prvega oboka. Da pa smo poslušalci lah-
ko sledili celotnemu dogajanju, je med vsako zamenjavo zbora z veznim 
tekstom in z občutkom za predajanje besedila ter citatov pospremila go-
spa Lilijana Hrovat.

Koncert se je pričel z božičnim koralom Puer natus za solista, zbor in orgle. 
Solistična vložka sta suvereno odpela Janez Kranjc in Špela Zajec, zbor jima je 
s sprehodom po cerkvi odgovarjal, na orglah jih je spremljal Žiga Jernejčič. 

Sledil je program koncerta. Mešani pevski zbor je občinstvu ponudil še 
šest samostojnih skladb, pretežno slovenskih skladateljev. Starejši mešani 
pevski zbor, pod vodstvom zborovodkinje Slavke Hrovat, je predstavil tri 
skladbe, prav toliko jih je zapel tudi Moški pevski zbor Cirila Zajca. Slednji 
se je edini predstavil a cappella.

Moramo si priznati, da so bili najbolj simpatični pevci iz vrst Otroškega 
pevskega zbora. Škoda je le, da so nam zapeli le tri skladbe, na naslednjem 
koncertu bi si zaželeli še kakšno skladbo več.

Za konec so nam vsi zbori skupaj zapeli Gruberjevo Sveto noč, ker pa 
aplavzu ni bilo konca, so nas počastili še s z dvema skladbama, na poti iz 
cerkve pa smo bili priča igranju odličnega organista Žige Jernejčiča. Sle-
dnji je s spremljavo na orglah ali klarinovi dodal pomemben vložek v iz-
vedbo skorajda vseh del. Ne smemo pa pozabiti še na kitarista Marka Ža-
klja, ki je z igranjem na kitaro popestril skladbo Srce mi poje pesem Otro-
škega pevskega zbora.

Pohvalim naj še izbiro programa. Zborovodkinji sta nam ponudili pester 
izbor tako tujih, ljudskih kot slovenskih skladateljev. Všeč mi je, da je bilo 
prav slednjih več. Saj veste, kako pravijo: Kdo pa bo izvajal slovenska dela, 
če ne prav mi, Slovenci.?Zbori so nam dokazali, da je tudi slovenska pesem 
lepa in vredna vsakega programskega lista.

Vsem nastopajočim želim še veliko delovnega elana in odlično zapetih 
skladb. Za vse tiste, ki vas ni bilo, pa naj povem, da to ni bil le koncert, bil 
je lep, harmonije poln božični dogodek, ki nas je grel še dolgo po konča-
ni zadnji skladbi.

n Tjaša Lenarčič

Ajdovški farani smo se v ponedeljek, 3. 2. 2014, ude-
ležili svete maše ob obletnici smrti našega rojaka škofa 
Janeza Frančiška Gnidovca. Slovesna maša je potekala 
v cerkvi Srca Jezusovega na Taboru, v kateri so tudi nje-
govi posmrtni ostanki. Naš Božji služabnik je dolga leta 
deloval v Skopsko-prizrenski škofiji, umrl pa je v Lju-
bljani 3. februarja 1939. Slovenskim škofom in duhov-
nikom kaže smer življenja in delovanja v Gospodovem 
vinogradu, nam vernikom pa daje zgled.

Na pot proti Ljubljani smo se odpravili v velikem šte-
vilu z avtobusom. Čas vožnje smo izkoristili za druženje 
in pogovor, ki nam ga v tem hitrem tempu življenja še 
kako primanjkuje. Molitveno uro pred slovesnostjo smo 

pod vodstvom našega bogoslovca Boštjana Goriška pri-
pravili verniki iz Ajdovca. Ob 18.30 je sledila slovesna 
maša, ki jo je daroval arhidiakon in urednik Družine 
Franci Petrič ob somaševanju drugih duhovnikov, tudi 
našega župnika Janeza Zaletela. Pri maši so sodelovali 
tudi bogoslovci. Ob koncu smo se vsi poklonili škofu 
Janezu Frančišku Gnidovcu ob njegovem grobu in mo-
lili za njegovo beatifikacijo. Za nas so po maši pripravili 
pogostitev. Dobro smo se telesno okrepčali in poklepe-
tali med seboj v prijateljskem duhu. Dogodki, poveza-
ni s cerkvijo, prebivalce Ajdovške planote združujejo in 
nas močneje povezujejo. 

n Tina Štupar

Je bil res le koncert?
Otroški pevski zbor, zb. Nina Zajec
Mešani pevski zbor, zb. Nina Zajec
Starejši mešani pevski zbor, zb. Slavka Hrovat
Moški pevski zbor Cirila Zajca, zb. Nina Zajec
Žiga Jernejčič, organist in pianist
Marko Žakelj, kitarist

Ajdovški farani počastili rojaka Janeza F. Gnidovca
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dvor 
Sredi decembra minulega leta  je svoj okrogli jubilej, 70-letnico prazno-

val, dolgoletni aktivni član in predsednik dvorskega gasilskega društva 
Roman Pajk z Dvora. Ob visokem življenjskem jubileju so slavljencu na 
poseben način čestitali tudi člani Prostovoljnega gasilskega društva Dvor. 
Praznovanju in čestitkam so se pridružili tudi žužemberški  župan Franc 
Škufca, sedanji predsednik društva Tomaž Obštetar, nekdanja predsednika 
Andrej Banko in Franc Jenkole, poveljnik Anton Legan  ter ostali vidnejši 
člani društva. Vidno presenečenega in ganjenega slavljenca so doma gasilci 
presenetili s sireno, nato pa so se po skupinskem fotografiranju preselili v 
bližnjo gostilno Štupar, kjer so nazdravili s slavnostno zdravico. Trda volja, 
pripravljenost za delo in pomoč bližnjemu so njegove lastnosti, ki jih goji v 
društvu. Roman je zaslužen za izgradnjo in popolno prenovitev gasilskega 
doma na Dvoru, ki so ga gasilci  prenavljali v osemdesetih letih, in nakup 
novega avtomobila TAM 80. Izredno se je izkazal tudi z udarniškim in ne-
sebičnim delom. Na občnem zboru leta 1986 je bil izvoljen tudi za predse-
dnika društva in to funkcijo je vestno opravljal vse do leta 1990. S svojim 
delom je prispeval k ugledu gasilske organizacije, ki je v jubilejnem letu 
2012 praznovala častitljivih 80 let.

Suha krajina, tu in tam

Slavko Mirtič  Foto: Urednik

Žužemberk
V Občinskem gasilskem poveljstvu Žužemberk pod vodstvom poveljni-

ka Borisa Sajevica  veliko pozornosti namenjajo izobraževanju. Tako je v 
zimskem času opravljalo kar 36 tečajnikov nadaljevalni tečaj za gasilca. Ta 
je zajemal predvsem spoznavanje opreme in vozil, ki jih imajo v gasilskih 
društvih,  postopek intervencije, delo gasilca na intervenciji in s kakšnimi 
težavami se lahko srečajo gasilci  pri svojem delu. Celotno usposabljanje so 
izvedli  domači predavatelji iz Občinskega poveljstva Občine Žužemberk 
ter predavatelji iz Gasilske zveze Novo mesto. Tečajniki so imeli na koncu 
tečaja tudi pisni preizkus znanja iz številnih predmetov. 

dvor, 
Soteska

Soteska je nekdaj 
slovela po tradicio-
nalnih skokih v reko 
Krko. Idejni oče in 
tudi organizator pr-
vih skokov na novega 
leta dan je bil pokojni Tone Škufca. Prireditev, ki je požela veliko zanima-
nja, si je ogledalo več sto ljudi. Kmalu so se skoki preselili v bližnji Obrh, 
nato pa je množična udeležba na prazničnih skokih utonila v pozabo. V 
Krko so se zadnja leta pognali posamezniki, med njimi tudi Tomaž Strel in 
Tomaž Špelko, ki sta se lanskega prvega januarja pognala v ledeno Krko s 
Kandijskega mosta v Novem mestu.  Tudi 1. januarja letošnjega leta se je z 
mostu v Soteski pognalo osem skakalcev. Najprej so skočili trije domači-
ni, nato še Tomaž Špelko in Darko Hribar iz Križev, Ilič Uroš iz Ljubljane, 
Mitja Kozinc iz Kriške vasi in najmlajši, petnajstletni  Tim Bolhar Novak z 
Vinkovega Vrha. Peterica je opravila en skupinski skok, le zunanja precej 
visoka temperatura na tekmovalce ni vplivala blagodejno.  Sprva so junaki 
prvega januarskega dne načrtovali skok pri »italijanki« na Dvoru,  pa so ga 
zaradi varnosti izvedli v precej mirnejši Krki v Soteski.

Hinje
V soboto, 22. februarja, so na domačiji Krnc v Hinjah pripravili tekmo-

vanje in izbor najboljše suhokranjske klobase. V prostorih gostilne Krnc 
so člani komisije, prekaljeni in izkušeni mesarji Anton Meglen, Peter Kra-
šovec in Silvo Škufca, izbirali najboljšo suhokranjsko klobaso. Idejni vodja 
edinstvenega tekmovanja v Suhi krajini Dušan Papež je povedal, da so na 
izbor pridelovalci prinesli dvanajst vzorcev, po dva pa sta bila tudi za po-
kušino. Suhokranjska klobasa kot kulinarična posebnost  je tako kot ljud-
ska pesem ali  preprosta kmečka noša del zgodovine, ki je gradila identiteto 
skromnih Suhokranjcev. Izpod veščih rok so po svojstvenem receptu pov-
sem naravnega postopka izdelave ter načina dimljenja in sušenja nastale 
suhe klobase. Skozi dolga desetletja se je edinstveni recept ohranil iz roda 
v rod  in se skozi leta izpopolnil v vsej kvaliteti. Zmagovalni pokal za naj-
boljšo klobaso je prejel Silvo Škufca. 
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Ob slovenskem kulturnem prazniku 8. februarju so v TD Suha krajina 
letos pripravili že 3. Prešernovanje, kulturno srečanje s recitiranjem pe-
smi dr. Franceta Prešerna in drugih pesnikov ob kuhanem vinu. Tokratna 
prireditev je bila prva prireditev v novem Pavilijonu, ki so ga za Žužem-
berk izdelali udeleženci mednarodnega tabora EASA 2013, ki je avgusta 
lani potekal v Žužemberku. 

Prijetne kulturne prireditve se je letos udeležila zelo lepo število obisko-
valcev, med njimi pa se jih je kar 9 opogumilo in recitiralo Prešernove pe-
smi in tudi pesmi drugih pesnikov ali pa tudi lastne, Primož pa je družno z 
obiskovalci zapel Zdravljico. Pohvalo je potrebno izreči organizatorjem, so-
delujočim ter vsem, ki so darovali pecivo in vino ter ga nato še skuhali. 

n VladiMir

Prešernovanje v Pavilijonu EASA Žužemberk

Zavezanci za izpolnjevanje zahtev navzkrižne 
skladnosti so tisti, ki: 
- uveljavljajo neposredna plačila: shema enotne-

ga plačila (zahtevek za izplačilo plačilnih pra-
vic), vlagatelji zahtevkov za dodatno plačilo za 
ekstenzivno rejo ženskih govedi in vlagatelji za 
dodatno plačilo za mleko za gorska višinska in 
strma kmetijska gospodarstva; 

- uveljavljajo plačila za ukrepe osi 2 (OMD, KOP 
in Dobrobit živali – DŽ); 

- so prejemniki podpor za: 
- trajno izkrčitev vinograda, in sicer v obdobju 

treh let po prejemu podpore; 
- prestrukturiranje vinogradniških površin v ob-

dobju treh let po prejemu podpore; 
- zeleno trgatev v obdobju enega leta po prejemu 

podpore. 

V letu 2014 je pri preverjanju predpisanih 
zahtev ravnanja in standardov navzkrižne skla-
dnosti nekaj sprememb, pri čemer izpostavlja-
mo bistvene: 

- prilagoditev zahtev zaradi sprememb Ured-
be o varstvu voda pred onesnaževanjem voda z 
nitrati iz kmetijskih virov.

POMEMBNI dATUMI:
- kmetijska zemljišča brez zelene odeje - prepo-

ved uporabe tekočih organskih gnojil med 15. 
novembrom in 15. februarjem in med 1. decem-
brom in 31. januarjem v katastrskih občinah v 
območju s submediteranskim podnebjem; 

- kmetijska zemljišča z zeleno odejo - prepo-
ved uporabe tekočih organskih gnojil med 15. 
novembrom in 15. februarjem (za zemljišča 

v katastrskih občinah v območju s submedite-
ranskim podnebjem ni prepovedi); 

- kmetijska zemljišča nad nadmorsko višino 
800 m - prepoved uporabe tekočih organskih 
gnojil med 15. novembrom in 1. marcem; 

- kmetijska zemljišča z rabo njiva - prepoved 
uporabe hlevskega gnoja med 1. decembrom 
in 15. februarjem, razen, če talne razmere 
omogočajo zimsko obdelavo in je hlevski gnoj 
zaoran najpozneje v treh dneh; 

- prepoved uporabe mineralnih gnojil, ki vsebu-
jejo dušik, med 15. novembrom in 1. marcem, 
razen če se gnoji kmetijske rastline v rastlinja-
kih; 

- prepoved gnojenja ozimin z mineralnimi gno-
jili, ki vsebujejo dušik, med 1. decembrom in 
15. februarjem; 

Kmetje, bodite pozorni na nove zahteve navzkrižne skladnosti

Janez Krmelj je misijonar, ki dela dobro delo, saj konkretno pomaga in se 
posveča ubogim revnim ljudem, svoje poslanstvo pa opravlja že več kot 25 
let na Madagaskarju. Med dopustom v Sloveniji se je 24. novembra lanske-
ga leta mudil tudi v župniji Žužemberk, kjer so ga prisrčno sprejeli župlja-
ni z župnikom Francem Vidmarjem, ki je bil njegov sošolec v semenišču. 
Otroška leta je Janez Krmelj preživel na Selu nad Polhovim Gradcem, kot 
mlad fant pa je obiskal tudi suhokranjski vasi Prevole in Lopato. Misijonar 
Janez Krmelj je kar 12 let deloval v Matangi, danes pa skrbi za vsesplošen 
razvoj jugovzhodnega dela Madagaskarja v misijonu Ampitafa in župniji 
Ranomena. Misijonar Janez Krmelj je v homiliji med nedeljsko mašo opo-
zoril na pomembno poslanstvo, oznanjevati Evangelij z lastnim življenjem 
ter se osebno odločati za vero. Predstavil je tudi svoje delo in poslanstvo 
v svojem misijonu ter se tudi osebno zahvalil za vse darove, ki jih zbirajo 
praktično vse župnije preko Misijonskega središča Slovenije. Brez zbranih 
darov iz Slovenije bi bilo njihovo delo bistveno težje ali skoraj nemogoče. 
Njegovo delo je različno, saj zaobjema tako pastoralno delo, kakor social-
no pomoč ljudem. Misijonarji gradijo cerkve, šole, ceste, ob tem pa se tudi 
aktivno ukvarjajo z ozaveščanjem ljudi v šoli in bolnišnici. Tudi s pomo-
čjo Suhokranjcev, njihovih darov, prostovoljcev skupine Pota, ki vsako leto 
pomagajo pri projektu, laičnih misijonarjev in misijonark, med njimi velja 

Misijonar Janez Krmelj v Žužemberku 

omeniti tudi Heleno Travnik iz Žužemberka, je misijonar Janez, skupaj s 
številnimi misionarji in Pedrom Opeko mnogim Malgašem omogočil ko-
likor toliko normalen razvoj in življenje.

n Slavko Mirtič
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- na kmetijskih zemljiščih s povprečnim na-
gibom nad 20 %, kjer obstaja nevarnost od-
tekanja tekočih organskih gnojil v površinske 
vode, se tekoča organska gnojila uporabljajo 
na način, ki ne povzroča odtekanje tekočih or-
ganskih gnojil po površinah v površinske vode. 
Odmerek dušika ob posameznem gnojenju 
ne presega 80 kg/ha – noslilci za površine, ki 
so nagnjene k vodotokom in se na njih gnoji s 
tekočimi organskimi gnojili, vodijo evidence 
o vrsti, količini in o času uporabe tekočega 
organskega gnojila; 

- kmetijska zemljišča z rabo njiva s povprečnim 
nagibom nad 20 %, na katerih obstaja nevar-

nost odtekanja tekočih organskih ali mineral-
nih gnojil v površinske vode, se pri poljščinah 
s počasnim spomladanskim razvojem (koruza, 
pesa) uporablja tekoča organska ali mineralna 
gnojila, ki vsebujejo dušik, le na njivah, kjer je 
zagotovljen eden od naslednjih ukrepov: 

	 •	 njiva	mora	biti	razmejena	s	prečnimi	ozele-
njenimi pasovi, ki preprečujejo odplavljanje 
gnojil ali 

	 •	 med	njivo	in	površinsko	vodo	mora	biti	naj-
manj 15 m širok pas zemljišča, porasel z zele-
no odejo ali drugimi kmetijskimi rastlinami, 
razen poljščinami s počasnim spomladan-
skim razvojem ali 

	 •	 njiva	mora	biti	obdelana	prečno	na	strmino	
ali 

	 •	 njiva	mora	biti	preko	zime	prekrita	z	zeleno	
odejo; 

	 •	 na	kmetijskem	gospodarstvu	se	hlevski	gnoj	
lahko začasno shranjuje na kmetijskem zemlji-
šču v uporabi, vendar ne več kot 2 meseca. 

Za vse informacije smo vam na voljo v naši pi-
sarni v Straži ali na tel številko 07/ 30 83 815.

Vir: MKO, Navodila za uveljavljanje ukrepov kmetijske 
politike 2014

n Polonca Seničar, dipl. ing. zoot.

Spodbujanje ekološko obdelanih kmetijskih 
površin, ki so vključene v kontrolo in imajo za 
svoje kmetovanje pridobljene certifikate, je ena 
od perspektivnih možnosti številnih dolenjskih 
kmetij. Na letošnji konferenci »AKTUALNO 
NA PODROČJU EKOLOŠKEGA KMETIJ-
STVA 2014« je eden od zaključkov spodbudil, 
da ekološko kmetijstvo postane prednostna obli-
ka kmetijske prakse na najožjih vodovarstvenih 
območjih, pa tudi drugje, saj vsaka ekološko ob-
delana površina doprinaša pozitivne učinke k iz-
boljšanju okolja in družbe. To so edine kmetije 
s tradicionalnim kmetijstvom in številnimi do-
polnilnimi dejavnostmi, vključno s turizmom. 
Več o zaključkih si lahko preberete na:

(http://www.fk.uni-mb.si/fkbv/index.php/
katedre/1756-katedra-za-ekolosko-kmetovanje-
poljscine-vrtnine-in-okrasne-rastline?start=5). 

Med pomembnejšimi deli v tem času je go-
tovo nakup semen. Kako kupujejo seme eko-
loški kmetje?

Vemo, da ekološki kmet potrebuje ekološko 
seme in sadilni material, kot je semenski krom-
pir, čebulček, potaknjenci, sadike zelenjave, ze-
lišč, dišavnic, sadike sadnih dreves in drugo. 

Ekološki kmetje se zavedajo velikega pomena 
kakovostnega semena na dober pridelek. S tem 
namenom si želijo seme pridelati sami. Kadar 
pa to ne uspe, si ga poiščejo pri drugih ekolo-
ških kmetih. Kadar pa se zgodi, da ni ne prve ne 
druge možnosti je treba iskati ekološko seme na 

trgu. Ta trg je precej pester, saj se ponudniki se-
men neprestano spreminjajo. Opaža pa se, da se 
ponudba v maloprodajnih trgovinah izboljšuje, 
kar pomeni, da je tudi vrtičkarjem na voljo vedno 
več ekološkega semena v malih vrečkah. V koli-
kor v vaši trgovini tega še ni na voljo, spodbudite 
trgovce, da organizirajo ponudbo materialov tudi 
za ekološke vrtičkarje in večje pridelovalce. 

Katero ekološko seme je v Sloveniji na razpo-
lago, se najbolj obširno vidi v podatkovni zbirki 
ekološkega semena, ki je objavljena na internetni 
strani ministrstva za kmetijstvo in okolje: http://
www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/
ekolosko_kmetovanje/podatkovna_zbirka_ekolo-
skega_semena_semenskega_krompirja_in_vege-
tativnega_razmnozevalnega_materiala/ . Tu so 
navedene različne vrste rastlin, ki so združene 
v rubrikah: krmne rastline, oljnice in predivni-
ce, vrtnine, zeli, žita, semenski krompir, sadilni 
material vrtnin, sadilni material zelišč-dišavnic 
in sadike sadnega drevja. Evidenca semenske-
ga materiala se obnavlja dvakrat letno, in sicer 
konec februarja in konec avgusta. Lahko pa se 
zgodi, da tudi v tej evidenci ne bo zajetega vse-
ga ekološkega semena, ki ga imajo semenarji na 
razpolago, zato preverite ponudbo tudi pri večjih 
semenarskih hišah. 

Kljub navedeni ponudbi ekoloških semen in 
sadik se izjemoma dovoli tudi uporaba nekate-
rih neekoloških semen in sadik, ki pa ne smejo 
biti kemično obdelani. Če se pojavi taka potreba 

na ekološki kmetiji, je treba predhodno oddati 
posebno prošnjo na kontrolno službo: 

http://www.kon-cert.si/datoteke/Ekoloska_pri-
delava/prosnja_za_dokup_konv_semen_3-3-2011.
pdf . V prošnji se navede količino semena, ki ga 
potrebujemo za setev določene vrste, in sorte ra-
stline, ki jo želimo posejati v določenem času. 
Navesti je potrebno tudi razloge za uveljavljanje 
te izjeme. Ti razlogi so lahko le sledeči: če nobena 
sorta vrste ni registrirana v podatkovni zbirki eko-
loškega semenskega materiala (na spletni strani 
MKO), če ekološko seme ali semenski krompir ni 
dobavljiv kljub pravočasnemu naročilu (potrdi-
lo dobavitelja o nedobavljivosti semenskega ma-
teriala, potrebno priložiti izjavo), če nobena od 
registriranih sort iste vrste ni ustrezna za mojo 
pridelavo (nujno je potrebno navesti razlog, zakaj 
vam druge registrirane sorte, vrste ne ustrezajo), 
če se izvaja poljski poskus ali se želi ohraniti sor-
to. Med najpogostejšimi razlogi za setev konven-
cionalnih semen so pomanjkanje zgodnjih sort 
pšenic, uporaba avtohtonih ali udomačenih sort 
ajde, neustrezne mešanice detelj in trav za posa-
mezne talne lastnosti ali načine rabe travnatega 
sveta, neustrezne sorte lucern, pomanjkanje se-
mena industrijske konoplje in posameznih sort 
in sadik vrtnin. Pogostejše izjeme so tudi pri po-
manjkanju ekoloških sadik jagod, vinskih trt in 
neustreznih podlagah in kakovosti za posamezne 
odporne sorte jabolk na škrlup. 

n Mateja Strgulec, KGZS Zavod NM

Nakup ekoloških semen in sadik

Svit je državni presejalni program, ki je namenjen zgodnjemu odkrivanju 
raka debelega črevesa in danke. V program je vključena ciljna populacija v 
starosti od 50 do 69 let, moški in ženske. Podatki Registra raka namreč ka-
žejo, da se rak debelega črevesa in danke začne izraziteje pojavljati ravno v 
starosti od 50. leta dalje. Program SVIT koordinira in izvaja v sodelovanju s 
partnerji, kamor sodijo tudi regijski zavodi za zdravstveno varstvo, Inštitut 
za varovanje zdravja RS. Zastavljen je kot učinkovito sredstvo za zmanjše-
vanje umrljivosti zaradi raka debelega črevesa in danke, seveda ob pogoju, 
da se vanj vključi vsaj 70 % vabljene populacije. Odzivnost v Sloveniji se z 

leti nekoliko spreminja, opaziti pa je razlike med regijami, kar prikazujemo 
v nadaljevanju. Še vedno poudarjamo, da se je potrebno vključevati v pro-
gram, ne glede na to, da ste v njem že sodelovali, pa je bil izvid negativen. 
Razvoj raka debelega črevesa in danke je namreč počasen proces, ki traja 
ponavadi več let. Zato je potrebna redna kontrola. Torej, če je bil test na 
prikrito krvavitev v blatu negativen, potem bo oseba v program ponovno 
povabljena čez dve leti in pomembno je, da se v program SVIT vključi. Le 
tako bomo lahko zmanjšali breme raka debelega črevesa in danke.

 v zdravstveni regiji Novo mesto v letu 2013
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Zato spodbujajmo vse, sodelujte v programu Svit, to je program, ki re-
šuje življenja.

Izvajanje Programa Svit V SLOVENIJI 
V letu 2013 je bilo v program povabljenih 248.004 oseb. Izjavo o sodelo-

vanju je vrnilo 148.427 oseb (60,09%). Podrobnejšo analizo odzivnosti po 
zdravstvenih regijah kaže preglednica 1.

Preglednica 1. Odzivnost vabljenih v Program Svit, Slovenija in zdravstvene regije

Zdravstvena regija Odzivnost (%)
Celje 59,47
Koper 56,01
Kranj 62,15
Ljubljana 62,54
Maribor 56,82
Murska Sobota 55,87
Nova Gorica 62,85
Novo mesto 61,87
Ravne na Koroškem Slovenija 60,19
Slovenija 60,09

IZVAJANJE PROGRAMA SVIT V ZdravstvenI regijI Novo mesto
V letu 2013 je bilo v program povabljenih 16.505 oseb. Izjavo o sodelo-

vanju je vrnilo 10.188 (61,87%) oseb. Odzivnost vabljenih po občinah zdra-
vstvene regije Novo mesto prikazuje preglednica 2. 

Preglednica 2. Odzivnost vabljenih v zdravstveni regiji Novo mesto po občinah po 
posameznih obdobjih

SKUPAJ Odzivnost
2010 2011 2012 2013

Mirna Peč 62,94% 62,66 % 64,00% 72,78%
Semič 70,28% 66,13 % 70,44% 69,56%
Mirna 55,16% 58,92 % 55,03% 68,79%
Straža 52,85% 54,77 % 54,44% 66,74%
Šmarješke Toplice 62,65% 59,00 % 63,08% 66,30%
Žužemberk / 72,16 % 64,92% 65,33%
Šentrupert 59,41% 66,38 % 76,46% 65,28%
Črnomelj 58,55% 60,00 % 61,32% 64,80%
Dolenjske Toplice 64,06% 60,93 % 66,27% 64,48%
Novo mesto 72,97% 66,19 % 76,04% 62,53%
Trebnje 64,99% 66,30 % 71,33% 61,40%
Mokronog-Trebelno 59,66% 56,72 % 67,05% 61,15%
Škocjan 63,86% 61,20 % 68,46% 60,22%
Šentjernej 52,68% 53,01 % 58,49% 59,60%
Metlika 57,83% 59,60 % 63,55% 58,81%
Krško 60,24% 60,33 % 65,28% 56,87%
Kostanjevica na Krki 54,45% 58,51 % 59,51% 51,48%
NOVO MESTO 60,51% 60,02 % 63,46% 61,87%

Iz preglednice je razvidno, da je odzivnost najnižja v občini Kostanjevica 
na Krki (v letu 2013 je dosegla najnižjo raven, odkar beležimo podatke), še 
vedno pa je pod regijskim povprečjem v občinah Krško, Metlika, Šentjer-
nej, Škocjan, Mokronog-Trebelno in Trebnje. 

n Doroteja Kuhar, dr.med., specialistka javnega zdravja
Vir:Nacionalni inštitut za javno zdravje, Oddelek SVIT

Jubilanti - 90 let

Tekavčič Terezija 
(po domače Hrovatova), Šmihel pri Žužemberku

Ga. Tekavčič Terezija je bila rojena 11. 1. 1924 v kmečki 
družini s 6 otroki (4 dekleta in 2 fanta). Ko je malo odra-
sla, je šla služit, da je družina lažje preživela. Kmalu po 
končani vojni se je zaposlila v OŠ Šmihel pri Žužember-
ku, kjer je bila zaposlena kot kuharica do svoje upokoji-
tve. Ostali otroci so se poročili in odselili od doma, sama 
pa je ostala na kmetiji in pomagala staršem pri delu. Po 
smrti staršev je ostala sama. Občasno je skrbela tudi za 
varstvo nečakov oz. nečakinj. Ti pa ji to vračajo s svojimi 
obiski. Kljub starosti še vedno opravlja manjša kmečka 
dela in skrbi zase. Žive ima še tri sestre, ki ji s svojim obi-
skom in občasno pomočjo polepšajo dneve.

Člani DU Žužemberk smo jo obiskali skupaj z župa-
nom občine g. Francem Škufco, ji zaželeli še veliko zdrav-
ja in zadovoljstva v krogu svojih domačih.

Šlogar Terezija 
(po domače Jamska), Trške njive, Žužemberk

Ga. Šlogar Terezija je bila rojena dne 13. 1. 1924 v Sadinji vasi pri Dvoru v družini z 10 
otroki. Mladost je preživela na domači kmetiji, v tem času pa se je tudi izučila za kuha-
rico. Pozneje je spoznala svojega bodočega moža Jožeta Šlogarja iz Žužemberka in se z 
njim leta 1941 tudi poročila ter se preselila na njegovo kmetijo v Žužemberk. V zakonu 
je rodila 4 otroke (Milena, Jože, Štefka in Anica). Vseskozi je delala doma na kmetiji ob 
pomoči moža in otrok. Otroci so odrasli, hčerke so se poročile in odselile, doma pa je 
ostal sin Jože.Leta 1998 ji je umrl mož, s sinom Jožetom pa sta nadaljevala z delom na 
kmetiji. V zadnjem času sta zaradi starosti in bolezni kmetovanje opustila.

Ima številno družino, ki jo poleg 4 otrok sestavljajo še: 1 vnuk, 4 vnukinje, 5 pravnu-
kov in 4 pravnukinje. Domači jo zelo radi obiskujejo in so ji hvaležni za vso njeno skrb. 
Tudi sama se vseh teh obiskov zelo razveseli.

Skupaj s predstavnik občine Žužemberk, z županom g. Francem Škufco, člani DU in 
člani odbora RK Žužemberk smo jo ob visokem jubileju obiskali, ji zaželeli še mnogo 
zdravih dni in zadovoljstva v krogu domačih.
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Turk Terezija 
(po domače Pastrkova) iz Šmihela

Ga. Turk Terezija, rojena 10.11.1923, v vasi 
Šmihel pri Žužemberku je praznovala svoj vi-
soki življenjski jubilej 90 let.

Rodila se je v kmečki družini z dvema otro-
koma. Po smrti brata je ostala doma in prevzela 
skrb za domačijo. V sosednji vasi Klečet je spo-
znala svojega bodočega moža Vincenca in se z 
njim poročila. Rodila je 6 otrok (Rezka, Tonč-
ka, Jože in Lojze, dva pa sta ji umrla). Mož je bil 
zaposlen, sama pa je skrbela za delo na kmetiji 
in družino, pri tem ji je po končanem delu po-
magal tudi mož in otroci, ko so malo odrasli. 
Otroci so se izšolali, si ustvarili svoje družine in 
se odselili. Mož ji je umrl leta 1978. Na domačiji 
je ostal še sin Lojz z družino. Sama je še dokaj 
pri moči, zato se večkrat poda na pot obiskati 
svoje otroke, pri katerih preživi nekaj časa. Pot 
jo je peljala tudi k hčerki v Prekmurje, kjer se 

okolje precej razlikuje od suhokranjega hribovja. 
Trenutno je pri hčerki Tončki in z veseljem pove, 
da se je v jeseni odpravila v bližnji gozd nabirat 
gozdne sadeže (gobe, borovnice)

Predstavniki DU Žužemberk smo jo obiska-
li skupaj z županom Francem Škufco, ji zaželeli 
še polno zdravja in zadovoljstva pri srečanju z 
otroki, s 6 vnuki in z 2 pravnukoma.

Jubilanti - 80 let
Kovač Ivanka
Baragova ul., Žužemberk

Ga. Kovač Ivanka, rojena 17.1.1934, je praznovala svoj visoki življenj-
ski jubilej – 80 let. 

Člani DU in odbora RK Žužemberk smo jo ob njenem visokem ži-
vljenjskem jubileju obiskali, ji zaželeli še veliko zdravja in zadovoljstva 
v krogu najbližjih.

Ga. Ivanka Kovač je bila rojena v veliki kmečki družini na Rebri pri 
Žužemberku, saj je bilo v družini 7 otrok. Vsa mlada leta je preživela na 
domači kmetiji in pomagala staršem pri delu. Pozneje je spoznala svo-
jega bodočega moža Toneta Kovača iz Šahovca pri Dobrniču, se z njim 
leta 1957 poročila in se preselila k njemu na kmetijo. Zaradi neurejenih 
družinskih razmer sta se leta 1959 odločila za selitev in kupila hišo z 
nekaj zemlje v Žužemberku. Rodila je 4 otroke (Anton, Jože, Anica in 
Maja). Mož je bil zaposlen, sama pa je skrbela za družino. Ko so otroci 
malo odrasli, se je zaposlila najprej v OŠ Žužemberk, pozneje pa v Zdra-
vstvenem domu Žužemberk, kjer je tudi dočakala upokojitev.

Otroci so se izšolali,ustvarili svoje družine in se odselili. Mož ji je umrl 
leta 2004. Sedaj za njo skrbi vnuk Sašo. Veliko veselja ima z ročnimi deli, 
»štikarijo«, saj se s svojimi izdelki vsako leto predstavi na razstavi ročnih 
del upokojenk. Je tudi zvesta članica skupine Žitni klas in cerkvenega 
zbora. S temi deli se tudi zaposli, največ veselja pa ji delajo vnuki (9) in 
pravnuki (5), ki ji s svojimi obiski polepšajo dneve.

Kolarič Ivan
Grajski trg, Žužemberk

G. Kolarič Ivan je bil rojen 22. 1. 1934. Ta dan je praznoval svoj visoki 
življenjski jubilej – 80 let.

Rojen je bil v Ljubnem na Gorenjskem, v družini s 4 otroki. Oče je 
bil čevljar, mama pa šivilja, ki je delala na domu ter skrbela za družino. 
Izšolal se je za strojnega tehnika v Ljubljani. Prvo zaposlitev je dobil v 
Iskri Kranj. Svojo bodočo ženo Mihaela je spoznal na očesnem oddelku 
bolnišnice v Ljubljani, na zdravljenju na Jezerskem pa sta s tem znan-
stvom nadaljevala. Leta l959 sta se poročila, ker pa je bila žena doma iz 
Mokronoga, si je tudi sam poiskal delo v tem kraju in se zaposlil v Iskri 
Mokronog. Pozneje se je zaposlil v Iskri Žužemberk. Ker je tu dobil tudi 
stanovanje, se je preselil v Žužemberk. Ima dva sinova: Janeza in Ma-
teja. Sinova sta se izšolala, si ustvarila svoji družini in se odselila. Tako 
sta ostala z ženo Mihaelo sama, skrbela zase in mirno preživljala upo-
kojenske dneve, ki sta si jih krajšala z obiski otrok in vnukov. A je prišla 
vmes bolezen in mu vzela ženo, ki je umrla pred 2 letoma. Tako je se-
daj ostal sam. Sinova ga večkrat obiščeta, najbolj pa se razveseli obiska 
4 vnukov in malega pravnuka.

Člani DU in KO RK smo ga ob tem visokem jubileju obiskali, mu 
zaželeli še mnogo zdravja in zadovoljstva, saj nam ob vsakem srečanju 
pove samo dve besedi - »pogrešam jo«. Dobro vemo, na koga se to na-
naša, zato smo mu zaželeli pogosta srečanja z domačimi.

n Tinca Canjko
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Rojc Marija
(po domače Maretova) Trške njive, Žužemberk 

Ga. Marija Rojc je dne 11.12.2013 praznovala svoj visoki življenjski 
jubilej 80 let.

Rojena je bila v Budganji vasi v kmečki družini s 7 otroki. Po vojni se 
je oče odselil in nazadnje zaživel v Ameriki. Življenje v tistih časih ni bilo 
lahko. Mama je ostala sama z otroki, ki so ji pomagali po svojih močeh 
pri delu na kmetiji in povojni obnovi domačije. Pozneje se je tudi mama 
z enim otrokom odpravila na pot čez ocean k možu oz.očetu.

Ga. Marija je v Žužemberku spoznala svojega bodočega moža Fran-
ca, se z njim leta 1958 poročila in se preselila k njemu na kmetijo. V za-
konu je rodila 7 otrok, Franci, Meri, Jože, Slavka in Toni, dva pa sta ji 
kmalu po porodu umrla).

Družina se je preživljala z delom na kmetiji. Pozneje se je tudi zapo-
slila kot kuharica v gostišču KZ Žužemberk in pozneje v IMP Ivančna 
Gorica, kjer je tudi dočakala upokojitev.

Vse svoje življenje je posvetila družini in delu na kmetiji. Je tudi ak-
tivna članica društva kmečkih žena.

Člani DU Žužemberk ji ob njenem visokem življenjskem jubileju želi-
mo še veliko zdravja in zadovoljstva v krogu družine z otroki in vnuki.

n Tinca Cajnko, tajnica DU

Osnovna šola Mirna je 12.3.2014 organizirala finale državnega prven-
stva v badmintonu med posamezniki. V kategoriji neregistriranih tekmo-
valcev je nastopil Maj Mišjak iz OŠ Žužemberk. Med tridesetimi tekmo-
valci se je uvrstil na odlično 3.-4. mesto in osvojil bronasto medaljo.

Maj je začel tekmovanje v skupini A, kjer je premagal oba nasprotni-
ka, med njima tudi 1. nosilca turnirja. Tekmovanje je nadaljeval v 1/8 
finala, kjer so se igrale tekme na izpadanje. V tej tekmi je za tekmecem 
že zaostajal 17.14, nato pa odigral odlično in zmagal z 21:18.

V tekmi ¼ finala je vseskozi držal prednost pred tekmecem, vodil 
že 20:16 in medalja je bila že skoraj osvojena. Ko se je tekmec nevarno 
približal le na točko zaostanka, se je Maj zbral in osvojil še odločilno 
točko za zmago 21:19.

V ½ finalu je moral priznati prvi poraz proti tretjemu nosilcu in ka-
snejšemu državnemu prvaku Juretu Hudelji iz OŠ Vinica.

Maj je za OŠ Žužemberk tako osvojil prvo medaljo na državnem pr-
venstvu tudi v tem športu. 

Več o rezultatih lahko najdete na spletni strani Badmintonske zve-
ze Slovenije. 

n Bojan Brulec, mentor

Velik uspeh Maja Mišjaka na 
državnem prvenstvu v badmintonu

ZIDARSTVO IN FASADERSTVO

VIDMAR
Franci Vidmar s.p., Klopce 2, 

8361 DVOR
•	 IZDELAVA FASAD (stiropor, kamena volna…),
•	 POLAGANJE GRANITA (stopnice, balkonske obrobe, 

okenske police…),
•	 MONTAŽA DEKORATIVNEGA KAMNA,
•	 KERAMIČARSKA DELA (notranji in zunanji prostori),
•	 SUHOMONTAŽNA DELA (napušči, spuščeni 

stropi…),
•	 PLESKANJE VSEH VRST FASAD IN NOTRANJIH 

PROSTOROV,
•	 UREJANJE DVORIŠČ (tlakovci, robniki…),
•	 GRADNJA OBJEKTOV

GSM: 041/565-909
e-mail: info@fasaderstvo-vidmar.si

www.fasaderstvo-vidmar.si

Želimo Vam blagoslovljene velikonočne 
praznike, polne vere, upanja in ljubezni. 

Frizerstvo Ivanka Grum s.p.
Dvor 53,8361 Dvor

VESELE 
PRAZNIČNE DNI! 

 

GOSTILNA ŠTUPAR 
MARINKA HUNJET S.P. 

Dvor 96 , 8361 Dvor 

Vsem bralcem 
voščimo 

blagoslovljene 
velikonočne 

praznike.

Naj vam Velika 
noč prinese mir, 

zdravje in veselje.
Uredništvo
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CENA CEPLJENJA: 31,42 EUR

PONEDELJEK– 14. 4. 2014 TOREK – 15. 4. 2014
8.00 Brezova Reber 8.00 Stavča vas
8.30 Veliki Lipovec 8.30 Lašče
9.00 Ajdovec 9.00 Lopata
9.45 Podlipa 9.30 Sela  (Hinje)
10.15 Srednji Lipovec 10.00 Vrh (Hinje)
10.45 Trebča vas 10.30 Visejec
11.15 Sadinja vas 11.00 Ratje
11.45 Vinkov Vrh 11.15 Prevole
12.30 Dvor 11.30 Žvirče
13.00 Gornji Kot 12.30 Pleš
13.15 Dolnji Kot 12.45 Hinje

RAZPOREd OBVEZNEGA LETNEGA 
CEPLJENJA PSOV PROTI STEKLINI PO 
NASELJIH  ZA  LETO  2014

SREDA– 16. 4. 2014 ČETRTEK – 17. 4. 2014
8.00 Podgozd 8.00 Prapreče
8.30 Jama 8.30 Vrhovo
9.00 Veliko Lipje 8.45 Gor. Križ
9.15 Malo Lipje 9.15 Šmihel
9.45 Gradenc 9.45 Klečet
10.00 Plešivica 10.30 Drašča vas
10.30 Budganja vas 11.00 Dešeča vas
11.00 Žužemberk- desni breg 11.45 Cvibelj
12.00 Zafara 12.15 Reber
12.30 Žužemberk- levi breg 12.45 Zalisec

Vir: WWW.VETERINA-NM.SI 

Cepljenje lahko opravite tudi v njihovi ambulanti VETERINA NOVO MESTO D.O.O., Šmarješka 
cesta 2, 8000 Novo mesto (tel.:07/ 393 47 51) vsak delavnik od 7.00 do 19.00 ure, ob sobotah 
od 7.00 do 11.00 ure.

Pri cepljenju imejte s seboj EMŠO lastnika psa, ki je obvezen podatek v centralnem registru 
psov. Odjava psa se zaračunava v vrednosti 10,08€.

Več informacij na tel št.:  07/393 47 40 Novo mesto
 07/ 308 73 19 Žužemberk (med 7.00 in 8.00 uro)

Ob vsakem vašem nakupu goriva 

za 50 EUR ali več
na bencinskem servisu Žužemberk 

Na pomoč! Z Maxenom! 

Akcija traja od 1. 4. do 31. 7. 2014                                  
DOBRODELNA AKCIJA Z MAXENOM!

PODARI 1 EUR
prostovoljnemu gasilskemu društvu 
Žužemberk za nakup novega vozila
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OSNOVNO PRANJE,
VOSKANJE,
PRANJE PODVOZJA

www.fs-prevozi.si

PRANJE OSEBNIH 
AVTOMOBILOV, 

TOVORNIH VOZIL 
IN AVTOBUSOV

Od 1.1. 2014 so NOVE URAdNE URE Svetovalnega središča 
Novo mesto. 

Svetovalno središče Novo mesto bo do nadaljnjega delovalo 
samo na sedežu središča, v Razvojno izobraževalnem centru 
Novo mesto (Topliška 2, 8000 Novo mesto).

Uradne ure za osebno svetovanje (2. etaža, pisarna 10):
PON:  8.00 – 12.00
SRE:  9.00 – 12.00 in 13.00 – 18.00
ČET:  8.00 – 12.00

Za osebni obisk se predhodno naročite!

SVETOVALNI TELEFON: 07 393 45 52 ali 031 701 191.
SVETOVANJE PO E-POŠTI: svetovalno.sredisce@ric-nm.si.
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Kako je prazen dom, dvorišče, 
naše oko zaman te išče, 
ni več tvojega smehljaja, 
le trud in delo tvojih rok ostaja.

ZAHVALA
V 77. letu starosti nas je po hudi bolezni zapustila naša draga 

SILVA LEGAN
z Dvora 25 a

Iz srca se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in sv. maše in 
vsem, ki ste se ji v tako velikem številu poklonili in jo pospremili 
na zadnjo pot. Hvala patronažni sestri Andreji in dr. Ropretovi za 
pomoč na domu, PGD Dvor, DU Dvor ter sodelavki in prijatelji-
ci ge. Danici za poslovilne govore. Hvala tudi pevcem, izvajalcu 
za zaigrani melodiji, pogrebni službi Novak in g. župniku za lepo 
opravljen cerkveni obred.

Žalujoči: vsi njeni

Prav tiho si zapustil nas,
dom,družino,prijatelje in vas.
Za vedno zdaj odšel si tja,
kjer ni ne solz, ne gorja.

ZAHVALA
V 43. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustil naš dragi 

partner, oči, sin in brat

BOGDAN AVSENIK
z Drganjih sel 32, Straža

z Jurčičeve ulice 68, Žužemberk

Z bolečino v srcu se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v tež-
kih trenutkih stali ob strani in sočustvovali z nami. Hvala za ne-
sebično pomoč, darovano cvetje, sveče, denarno pomoč in svete 
maše. Posebna zahvala sorodnikom, sosedom, vaščanom Drganjih 
sel, prijateljem in znancem, dr. Kokalju in osebju SB Novo mesto, 
sodelavcem Dolenjskih pekarn, mesnega centra Novo mesto, No-
volesa, sošolcem 5. In 9. razreda OŠ Žužemberk, kolektivu OŠ, 
pogrebnemu zavodu Novak z Rebri, vsem govornikom, gospodu 
dekanu Francu Vidmarju in vsem, ki ste pokojnega v tako velikem 
številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Še posebno se želimo zahvaliti LD Dolenjske Toplice, praporščakom 
in rogistom. Na koncu še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej, 
ki ste našega dragega Bogdana pospremili v njegov prerani grob. 
Ohranimo ga v lepem spominu.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA
V 59. letu je nenadoma prenehalo biti srce dragemu možu 

in očetu

ZDENKU ŠENICI
z Dvora 92

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste nam v najtežjih trenutkih stali ob strani, nam izra-
zili sožalje, podarili cvetje in sveče. Posebna zahvala PGD Dvor in 
ostalim gasilcem, DU Dvor, Mesarstvu Bradač Kočevje, pevcem in 
Pogrebni službi Novak z Rebri. Hvala govornikom: ga. Danici Bra-
dač, g. Klemenu Kužniku in g. Dušanu Mikcu za poslovilne besede 
ter vsem, ki ste ga tako številno pospremili na zadnji poti.

Vsi njegovi

IM MEMORIAM
SILVA LEGAN

(23. 11. 1937 – 12. 02. 2014)

V petek, 14. februarja, smo se na dvorskem pokopališču poslovili od 
dolgoletne blagajničarke Društva upokojencev Dvor in članice gasil-
skega društva Dvor, Silve Legan.

 Silva se je rodila 23. 11. 1937 v Valandovem v Makedoniji. Kot mlada 
računovodkinja je svojo poklicno pot začela v Kmetijski zadrugi , nato 
v podjetju Remont, v KS Žužemberk in nazadnje v podjetju Gradbenik, 
kjer je delala vse do upokojitve. 

V DU Dvor se je včlanila leta 1992, kjer je bila aktivna kot blagaj-
ničarka vrsto let , pa članica upravnega odbora in drugih komisij. Re-
dno se je udeleževala sej in tako s svojimi predlogi pomagala društvu, 
zaradi česar je bila zelo priljubljena med člani. Za svoje delo je prejela 
priznanje društva, priznanje Pokrajinske zveze društva upokojencev 
Novo mesto in Zveze društev upokojencev Slovenije.

Vrsto let je bila aktivna tudi v Gasilskem društvu Dvor. Opravljala 
je tajniška in blagajniška dela, pomagala društvu pri raznih akcijah in 
izvedbah piknikov.

Delavnost, skromnost in vztrajnost so jo odlikovali kot človeka, ki 
je s svojimi deli pomagala mnogim sokrajanom in obrtnikom pri vo-
denju poslovnih knjig. Čutila je okolje, v katerem je živela, razumela 
stiske ljudi in njihove potrebe in znala vedno prisluhniti in pomaga-
ti vsakomur.

Zato jo ne bodo pogrešali le njeni najbližji in prijatelji, ampak bodo 
prijetno sogovornico pogrešali tudi člani Društva upokojencev Dvor.

Kajne, sedaj te nič več ne boli,
a svet je mrzel, prazen, 
opustošen za nas, ker te več med nami ni.
(S.Makarovič)

Za DU Dvor

n Marija Ban
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Poznate vaš kraj?

Odkrivamo stare fotografije
V prejšnji številki smo objavili starejšo fotografijo in spraševali po 

osebah na njih. Prejeli smo dva odgovora. Na fotografiji je slikana svat-
ba (ohcet/poroka) Kmetove Ivanke iz Mačkovca. Na fotografiji je ženin 
Koman, godec Stane, Matičeva teta, Strojinova Tončka, Kmetov ata, 
Pust Zofija ter ostali gostje. 

Nagrajenca sta Hrovat Milena, Šercerjeva 20, 3320 Velenje in Pe-
stotnik Milan, Mačkovec 15, 8361 Dvor. Oba prejmeta nagrado na-
šega sponzorja. 

Tokrat objavljamo fotografiji iz zasebnega albuma angleškega pilota 
Ernesta Weddella, ki je med drugo svetovno vojno sodeloval v vojaških 
operacijah tudi v naših krajih. Ob napadu je vse posnel s kamero, ki je 
bila nameščena v nosu letala Beaufighters. Če prepoznate oba kraja na 
fotografiji, pošljite odgovor do 5. junija 2014 na naslov: Suhokranjske 
poti, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, s pripisom »Odkrivamo stare fo-
tografije«. Čakajo vas zanimive nagrade. 

n Uredništvo

V prejšnji številki smo vas spraševali po fotografiji, ki je nastala v Dolgi vasi, 
medtem ko so domačini kopali jarek za vodovod. Prejeli smo osem odgovo-
rov. 

Nagrado našega sponzorja prejmejo: Barborič Ivica, Jurčičeva ulica 49, 8360 
Žužemberk; Drab Anica, Trške njive 14, 8360 Žužemberk; Škrbe Ivanka, Ba-
ragova ulica 25, 8360 Žužemberk; Silva Kelšin, Dolga vas 38, 8360 Žužemberk; 
Majda Hrovat, Dolga vas 18, 8360 Žužemberk. 

Tokrat objavljamo fotografijo zanimivega napisa starejšega datuma. Če ga 
spoznate in veste, kje se nahaja, nam odgovor pošljite najkasneje do 5.junija. 
2014, na naslov: Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, s pripisom 
»Poznate vaš kraj«. Z malo sreče boste za pravilen odgovor tudi nagrajeni. 

n Uredništvo

Popravek
V recenziji knjige Spomini dekana Gnidovca je bil na delu tiskarski škrat: 

skrajšal je besedo misionar, besedo dokumentacija je zamenjal z demokracijo, 
pastirja pa s pastorjem. Besedo slovenski je zapisal z veliko, vihro je skrajšal za 
v in izpustil eno vejico. Za napake se opravičujemo.
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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 križanka
Za križanko iz 52. šte-
vilke Suhokranjskih 
poti smo dobili 39 
rešitev.

Tokrat so bili izžrebani 
naslednji reševalci:

Jože Kodelič, Lašče 
10 A, 8361 Dvor; 

Olga Drab, Dolga vas 
12, 8360 Žužemberk;

Franja Kovač, Doblič-
ka gora 14 B, 8340 Čr-
nomelj; 

Boštjan Kuhelj, Stav-
ča vas 28, 8361 Dvor 

in 

Tjaša Ljube, Vrh 8, 
8361 Hinje.

Čestitamo nagrajen-
cem, nagrade dobite  
po pošti.

Rešitve križanke iz 53. 
številke pošljite na 
naslov Suhokranjske 
poti, Grajski trg 33, 
8360 Žužemberk do 
5. junija 2014.
n Uredništvo




