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Dobra, pregrešno 

draga voda polzi skozi 

dotrajane cevi!

Vroča razprava na 19. seji je sledila že pri potr-
ditvi dnevnega reda, saj je bil svetnik mag. Jože 
Jenkole proti dodatni točki dnevnega reda, ker 
se z gradivom še ni seznanil. Župan Franc Šku-
fca je pojasnil, da je gradivo izvedbo projektov 
gradnje odprtega širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij po hitrem postopku 
obravnaval že odbor, sam pa od svetnikov pri-
čakuje čim hitrejše sprejetje vseh treh odlokov, 
ki so pomembni in v korist občanov. 

Po sprejetju odloka o kategorizaciji cest v Obči-
ni Žužemberk, sprejetem po krajšem postopku, 
so se svetniki seznanili s poročilom pitne vode 
Komunale Novo mesto. Na tokratni seji pa sta 
bila prisotna tudi vodja sektorja ekonomike pri 
novomeški Komunali Ladislav Jaki in vodja 
sektorja vzdrževanja Istok Zorko. Predsednik 
Odbora za okolje in prostor, komunalo in pro-
met Jože Papež se je spraševal, zakaj se izguba 
nenehno povečuje in ne zmanjšuje. Zagotovilu 
novomeških komunalcev, ki se opirajo na ustre-
zne meritve, predvsem pa prevelikih stroških in 
o pregrešno velikih izgubah, številnih okvarah 
na sistemu je opozoril tudi svetnik Dušan Pa-
pež. Dejstvo, da kar 45 odstotkov zajete vode iz 
Globočca ponikne iz prerešetnih vodovodnih 
cevi, položenih v šestdesetih in sedemdesetih 
letih, še preden pride do zadnjega uporabnika v 

Gornjem in Dolnjem Kotu, je spodbudilo tudi 
svetnika Jožeta Zupančiča, ki je na občinsko 
upravo, župana in Komunalo postavil kar nekaj 
vprašanj v zvezi kanalizacije v Žužemberku, ki 
pa je bila položena pred kratkim in povzroča 
težave, o čemer se je skliceval na pisanje Do-
lenjskega lista. Posledica ogromnih izgub je 
tudi slabo vzdrževanje vodovodnega omrežja, 
ki je razpršeno po 51 naseljih, pa bodo obču-
tili predvsem občani v svojih žepih. Svetniki 
so po razpravi sprejeli tudi letno poročilo JP 
KOMUNALE Novo mesto za leto 2008 ter 
zaradi strožjih razpisnih pogojev razveljavili 
lanskoletni odlok o elektronskih komunika-
cijah in sprejeli novega, s katerim bodo lahko 
skupaj z občinami Šentrupert, Mokronog-Tre-
belno, Trebnje in Mirno Pečjo kandidirali za 
evropska sredstva. Svetniki so sprejeli tudi Na-
črt razvoja širokopasovnega omrežja v Občini 
Žužemberk. 

Razprava se je že na začetku, še pred glaso-
vanjem o dnevnem redu, razvnela o svetniku 
Marjanu Romihu, ki je konec decembra mi-
nulega leta podal svoj odstop. Svetniki so se v 
nadaljevanju seje seznanili z letnim inventur-
nim poročilom za leto 2008 in poslovnim na-
črtom ZD Novo mesto za leto 2009, ki ga je 
obrazložila direktorica ZD Novo mesto Milena 
Kramar Zupan in ga v celoti potrdili. Sledilo je 
sprejemanja in obravnavanje sklepa o izplačilu 
delovne uspešnosti direktorice ZD Novo mesto, 
čemur je nasprotoval svetnik mag. Jože Jenkole, 
sklicujoč se na recesijo, in izrazil začudenje sve-
tnikom, ki so na zadnji seji varčevali pri denar-
ju za šport in jih pozval k boljšemu gospodar-
jenju. Predlog za nagrado pa so podprli številni 
svetniki, med drugim Marjan Romih in Jože 
Papež, ki je pohvalil direktorico ob uspešnem 
poslovanju Zdravstvenega doma z željo, da bi 
še naprej imela posluh za Zdravstveno posta-
jo Žužemberk. Marica Ban je poudarila velik 
napredek v delu žužemberške postaje, svetnik 
Dušan Papež pa je pojasnil, da ima končno be-
sedo pri tem Ministrstvo za zdravje, ki tudi do-

loča tudi višino nagrade, občinski svet pa daje 
le soglasje, tako da se »nagrada ne bo izplačala 
iz proračuna občine«, je zaključil. Svetniki so 
razpravljali tudi o novem delovnem času Kra-
jevnega urada Hinje. Veliko truda in sestankov 
je bilo potrebnih, da Krajevnega urada Hinje 
niso ukinili, je v tej točki poročal predsednik 
Odbora za lokalno samoupravo Dušan Papež. 
Sklenili so, da se Krajevni urad v Hinjah ne 
ukine, vendar se temu primerno zmanjša delov-
ni čas. Ostali uradi so precej oddaljeni, zato bi 
samo zaprtje tega pomenilo hud udarec za vse 
občane. Pojasnilo o delovanju urada in novem 
delovnem času je podal tudi načelnik upravne 
enote Novo mesto Jože Preskar. 
Razprava in obravnava predloga Odloka o Za-
ključnem računu proračuna Občine Žužem-
berk za leto 2008 je bila je bila dokaj živahna, 
več vprašanj županu in občinski upravi pa je 
postavil Jože Zupančič. Dušan Papež je pre-
dlagal, da se poveča predvsem delež pri projek-
tih, ki so fi nancirani iz evropskih sredstev. Kot 
vedno je bila zanimiva zadnja točka dnevnega 
reda, pri vprašanjih in pobudah članov občin-

19. seja Občinskega sveta Občine Žužemberk

18. seja Občinskega sveta Občine 
Žužemberk
Krajevni urad Hinje ne bo zaprl svojih vrat 

V nadaljevanju seje so svetniki dopolnili le-
tni načrt o pridobivanju in odtujitvi stvarnega 
premoženja občine, podali soglasje k novim 
cenam storitve pomoči na domu in izdali po-
zitivno mnenje kandidatke Marije Breceljnik 
za ravnateljico OŠ Prevole. Marjan Romih je 
s pisno izjavo preklical odstopno izjavo, ki jo je 
podal na zadnji lanskoletni seji. Tako je pred-
sednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja Dušan Papež podal sklep, ki so 
ga sprejeli na seji odbora, da svojo funkcijo lah-
ko opravlja naprej. Na seji Občinskega sveta pa 
je pisno podal izjavo o odstopu iz Odbora za 
družbene dejavnosti mag. Jože Jenkole. Večina 
svetnikov je na koncu seje šokirala tudi vest, ki 
je padla med vprašanja in pobude svetnikov. 
Dušana Papeža je namreč zastavil vprašanje 
o Industrijski coni Hinje, ki je postala zopet 
kmetijsko zemljišče. Na tej coni namreč že 
obratuje ena tovarna, morebitni vlagatelji, ki 
že trkajo na vrata te cone, pa bodo morali, kot 
kaže, drugam. S tem bodo prikrajšani tudi šte-
vilni občani, ki leta čakajo na delovna mesta v 
tem koncu Suhe krajine. Župan Franc Škufca je 
pojasnil, da je Ustavno sodišče leta 2006 zaradi 
pritožbe občanov razveljavilo dva občinska od-
loka, ki sta urejala poseganje v prostor. 

Mag.Jelka Mrvar je opozorila na slabo izgra-
dnjo in težave, ki se pojavljajo na fasadi in ogra-
ji ob novi podružnični šoli na Dvoru, pa tudi o 
razglasitvi dveh znanih Suhokranjcev. 

Urednik 

Direktorica ZD Novo mesto Milena Kramar Zupan 
in Jože Preskar

skega sveta. Svetnik Jože Pečjak je izpostavil 
vprašanje o gradnji ceste Beli graben do meje 
občine; svetnika mag. Jožeta Jenkoleta so za-
nimala sredstva porabljena v prejšnjem letu 
za gasilstvo, povprašal pa je tudi za delo obeh 
podžupanov. Svetnik Milan Ivkovič je posta-
vil več vprašanj o stanju mostov: v Drašči vasi, 
Tomaževem mostu in mostu v Žužemberku, 
svetnica mag. Jelka Mrvar pa je med drugim 
seznanila svetnike o visokem vpisu v vrtec in o 
nujni investiciji, ki so jo izvedli v telovadnici in 
bo potrebna pomoč občine. Med razpravo, ki jo 
je začel Jože Zupančič, je več svetnikov, še pred 
koncem protestno, zapustilo sejo. 

Urednik 
 

|  IZ NAŠE OBČINE  |



3julij 2009  

OBRTNO 
INDUSTRIJSKA CONA 
HINJE ALI KMETIJSKO 
ZEMLJIŠČE ?
Hinjska in ajdovška obrtno 
- industrijska cona nista 
več zazidljivi?

Na majski seji Občinskega sveta Občine Žu-
žemberk je bilo zastavljeno vprašanje, ali je 
mogoče v obrtno industrijski coni Hinje gradi-
ti? Žal je namenska raba zemljišča v coni spet 
kmetijsko zemljišče. 

Občinski svet Občine Žužemberk je zadnje 
spremembe prostorskega plana sprejel julija 
2004. Ustavno sodišče pa je maja 2006 spre-
membe prostorskega plana iz leta 2004 razve-
ljavilo, kar pomeni, da imajo zemljišča iz pred-
metnega prostorskega plana prvotno namensko 
rabo. Tako so cona v Hinjah in na Ajdovcu, 
zemljišča v Praprečah in več manjših lokacij 
spet kmetijska zemljišča. Poudariti je potreb-
no, da je bil postopek sprememb prostorskega 
plana voden v skladu z zakonodajo in da je 
Ministrstvo za okolje in prostor spremembe 
prostorskega plana po pregledu in ugotovitvi, 
da je dokument pripravljen v skladu z veljavno 
zakonodajo, posredovalo Vladi Republike Slo-
venije, ki ga je s sklepom potrdila, nato pa ga 
je sprejel še Občinski svet Občine Žužemberk. 
Žal je Ustavno sodišče na pobudo nekaterih 
krajanov spremembe prostorskega plana razve-
ljavilo. Tako so v tem prostorskem planu opre-
deljena stavbna zemljišča spet postala kmetij-
ska. Občina Žužemberk pripravlja občinski 
prostorski načrt in upamo, da bomo ne glede na 
spremenjeno zakonodajo uspeli zemljišča spet 
spremeniti v stavbna, da bodo investitorji lahko 
pridobili gradbena dovoljenja. 

OBČINSKA UPR AVA

tudi občan Anton Pasar, ki je med prvimi dal 
zemljišče, da se bo lahko širil razvoj cone in 
podjetništva tudi v Žužemberku.«

Jože Papež, podžupan Občine Žužemberk: 
»Zavzemam se za poštenost, sem proti širje-
nju neresnic po terenu in raznim ovadbam, ki 
jih nekateri občani pošiljajo na razne naslove. 
Tudi zame osebno je novica, da je hinjska cona 
postala nezazidlijiva, prava katastrofa. Tako so 
se dolgoletna prizadevanja svetnikov, ob tem 
bi izpostavil prizadevno delo svetnika Dušana 
Papeža, ki se resnično vsa leta zavzema za kraj, 
za nova delovna mesta, ob nepremišljenosti 
nekaterih padla v vodo. Javno pohvalo zasluži 

Jože Šteingel, podžupan Občine Žužemberk: 
»Ne razumem nekaterih svetnikov, ki so polna 
usta hvale v prizadevanju za dobrobit občanov, 
ob glasovanju pa stiskajo fi ge in nasprotujejo po-
membnim odločitvam, ki so v korist vseh obča-
nov in cele občine. Opažam nekatere svetnike, 
da kljub gradivu, katerega so prejeli 14 dni prej, 
le-to ne preberejo. Podpiram hitre odločitev in 
odloke, ki jih je pripravila uprava, sprejel odbor, 
ki bo odstranil bele lise in omogočil občanom 
v vsako vas v občini internet. Tudi glede cone 
v Ajdovcu sem globoko pretresen. Namesto da 
bi zaposlovali mlade ljudi, nekateri občani to, 
s pritožbami vsepovsod, veselo preprečujejo. 
Sem za to, da bi se te občane dalo v javnost!«

Svetnica Marija Breceljnik: »V Hinjah smo 
leta 2005 začrtali industrijsko cono. Z vsemi 
lastniki zemljišč smo sklenili dogovor, da je ta 
industrijska cona za razvoj kraja nujno potreb-
na, zato so vsi pristali, da prodajo zemljišče po 
ceni, ki jo določi investitor. Pojavil se je inve-
stitor, ki je v tej coni odprl obrat, ki še danes 
deluje. Vsi lastniki zemljišč smo upali, da se bo 
končno naš kraj začel razvijati. V letošnjem letu 
se je pojavil še drugi investitor in začel urejati 
papirje za postavitev obrata. Ko je dobil loka-
cijsko informacijo, je začudeno ugotovil, da je 
ta industrijska cona postala prvo kmetijsko ze-
mljišče, čeprav je sam kamen in teren je v zara-
ščanju. Nad tem smo vsi zelo ogorčeni, ker smo 
spoznali, če hočemo sami, da se bi razvijali, pa 
nam drugi to onemogočijo. 

Ne spreglejtelllll

Priloga
Poziv in seznam 

upravičencev do 

vračila vlaganj v javno 

telekomunikacijsko 

omrežje na območju 

občine Žužemberk

Priloga

Trški dnevi 2009

Stran 10
Pogovor z novomašnikom 

Sašom Kovač

stran 5
Telegrafsko o komunalnih 

zadevah št. 06
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SPREMEMBA 
URADNIH UR 
NA KRAJEVNIH 
URADIH 
ŽUŽEMBERK 
IN HINJE

trih in kakovostnih storitvah se moramo pri 
poslovanju na Upravni enoti Novo mesto ves 
čas prilagajati. Tako je tudi letos, zato bomo 
od 1.5.2009 dalje poslovni čas in uradne ure 
krajevni uradov prilagodili novim razmeram. 

Tako bodo od 01.05.2009 dalje na 
Krajevnem uradu Žužemberk uradne ure 
za stranke ob:

torkih 13.00 - 15.00
sredah 8.00 - 12.00 in 13.00 - 18.00
petkih 8.00 - 13.00

na krajevnem uradu Hinje ob

torkih 8.00 - 12.00

Občane želimo spomniti, da na krajevnem 
uradu lahko opravijo predvsem naslednje 
upravne zadeve:

 dajo vloge za izdajo osebne izkaznice, po-• 
tnega lista, za vpis spremembe naslova v po-
tnem listu ter naznanitve pogrešitve osebne 
izkaznice in potnega lista in potrjujejo do-
voljenja zakonitim zastopnikom za potova-
nje v tujino mladoletnim osebam do 15. leta 
starosti; 

 zahtevajo potrdila iz uradnih evidenc;• 

 zahtevajo zapisnike o priznanju očetovstva • 
in smrtovnice;

 prijavijo in odjavijo stalno in začasno pre-• 
bivališče ter prijavijo spremembo naslova 
stanovanja;

 potrdijo podpore volivcev;• 

 zahtevajo upravne overitve.• 

Za navedene upravne naloge ni določene kra-
jevne pristojnosti, kar pomeni, da lahko na-
štete upravne storitve opravijo v časi uradnih 
ur, na katerem koli krajevnem uradu v okviru 
upravne enote, lahko na sedežu Upravne eno-
te Novo mesto, Oddelku za upravne notranje 
zadeve, lahko pa tudi na kateri koli upravni 
enoti v Republiki Sloveniji

Prepričani smo, da bodo tudi ob teh spre-
membah na Krajevnih uradih Žužemberk in 
Hinje naše storitve opravljene kakovostno in 
pravočasno. 

Jože Preskar, načelnik

V zadnjih letih smo v državni upravi posvetili 
veliko pozornosti našim uporabnikom. Vsem 
prebivalcem v Republiki Sloveniji, državlja-
nom, občanom in krajanom smo poenostavili 
upravno postopke pri nekaterih najpogostejših 
obveznostih, ki jih morajo opraviti v odnosu 
do države. Odpravljenih je veliko administra-
tivnih ovir za uporabnike. Na primer naloge, 
ki so jih včasih morali opravljati občani: pri-
dobivanje izpiskov iz rojstne matične knjige, 
izpiske iz zemljiške knjige, potrdila o sku-
pnem gospodinjstvu, mapne kopije itd., sedaj 
po sprejemu vloge namesto stranke opravijo 
državni uslužbenci. Spremenile so se tudi 
upravne meje. Občan ali krajan ni več v vseh 
primerih vezan na upravne meje kraja stalne-
ga prebivanja. Vlogo za potno listino, osebno 
izkaznico, podaljšanje registracije osebnega 
avta ter overitev podpisa, ki je v pristojnost 
upravnih enot itd., lahko poda na katerikoli 
upravni enoti v Republiki Sloveniji. Izmenja-
va podatkov med državnimi organi in med 
občinami je hitra, saj poteka po elektronski 
pošti. 

Spremembam podpisov in fi nančnim okvirom 
ter odzivu in pričakovanju uporabnikov po hi-

Načelnik upravne enote Novo mesto Jože Preskar

Enakovreden 
razvoj po celi 
občini
S konference žužemberškega 
Občinskega odbora SDS

Konec marca je občinski odbor SDS Žužem-

berk v prostorih večnamenskega doma v Aj-

dovcu imel redno letno konferenco, na kateri 

sta bila gosta poslanec DZ RS Ivan Grill in 

predsednik regijske koordinacije SDS Bo-

jan Kekec. Občinski odbor, ki ima prek 90 

članov, vodi Milan Ivkovič, ki je pozdravil 

udeležence in podal tudi poročilo minulega 

dela. Konferenco SDS je vodil Jože Šteingel, 

sicer podžupan Občine Žužemberk, sam pa 

se poleg Ivkoviča v občinskem svetu Občine 

Žužemberk prizadeva za čim hitrejši razvoj 

občine. Le-ta pa mora biti, po besedah raz-

pravljavcev, enakomerna po vseh delih obči-

ne. Člani konference so opozorili na številne 

probleme na področju infrastrukture, v na-

daljevanju pa so podprli prizadevanje obeh 

svetnikov, da bi se čim prej pričel težko pri-

čakovani projekt Suhokranjski vodovod, ki je 

pomemben za celo Ajdovško planoto. Precej 

ostro, a enotno, pa so bili proti posamezni-

kom in klubu, ki dolga leta nasprotujejo iz-

gradnji avtobusnega postajališča na Dvoru 

in tako ovirajo razvoj kraja. Poslanec Ivan 

Grill je pohvalil delo žužemberškega odbora 

kot enega boljših v regiji, kajti pohvalijo se 

lahko z veliko aktivnostmi tako na občinski 

kot tudi regijski ravni. Državni svetnik in 

regijski predsednik Bojan Kekec pa je člane 

opozoril na prihajajoče dogodke in naloge, ki 

jih v tem obdobju tudi čakajo.

S.M.

Foto: S.M.

Spoštovane občanke  in spoštovani občani!

Naj bo letošnji občinski praznik prepleten z 
dobrimi mislimi in dejanji za razvoj in prijetno 
bivanje v občini Žužemberk

Župan Franc Škufca Vošcilo
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VODOVOD

VODOVOD REBER 
Projekt po vasi je zaključen in vsi občani, ki so 
poravnali svoje obveznosti, imajo priključen 
vodovod.

VODOVOD REBER 

(spodnja) IN ZALISEC
Junija 2009 se bodo začela zemeljska in mon-
tažna dela na nadaljevanju projekta vodovod 
KRIŽI – REBER – ZALISEC. Izvajalec ze-
meljskih del je izbran. Montažna dela z mate-
rialom bo izvedla Komunala Nm. Projekt ob-
sega kompletno izvedbo s hišnimi priključki. 
Do katere faze bomo prišli do konca 2009, pa 
je odvisno od rebalansa proračuna oziroma fi -
nančnih sredstev. Z vaščani bo opravljen sesta-
nek, na katerem bomo predstavili projekt in jih 
informirali o vsem potrebnem.

VODOVOD ZGORNJI 

CVIBELJ
Projekt je tik pred zaključkom. Manjši časov-
ni odmik je povzročilo pridobivanje soglasij za 
priklop začasnega črpališča na elektro omrežje. 
Do 15.06.2009 bo vodovod v obratovanju.

VODOVOD ZAFARA
Projekt je zaključen in pripravljen za prevzem 
in predajo v upravljanje.

VODOVODNO OMREŽJE 

OBČINE ŽUŽEMBERK
V črpališču Višnje smo zamenjali stare črpalke 
z novimi. Investicija bo zaradi izboljšave pokri-
ta v roku 2 let. Imamo velike probleme z iz-
gubami vode. Lahko govorimo o 50% vode, ki 
odteče v zemljo, na črpališču jo moramo plačati 
100%. Rešitev je edino v uspešni izvedbi pro-
jekta Suhokranjski vodovod.

FEKALNA KANALIZACIJ

CENTRALNA ČISTILNA

NAPRAVA ŽUŽEMBERK
Obremenitev ČN je trenutno le cca 10%. V 
roku 2 let bodo praktično vsi v Žužemberku 

odvajali odplake v kanalizacijo. Pripombe, da 
ČN ne deluje v mejah normale, lahko takoj 
ovržemo s kontrolnimi testi, ki jih po pogodbi, 
tehničnih pravilnikih in zakonih izvaja Komu-
nal Novo mesto. Dilemo, kaj je bilo prej, kura 
ali jajce (čistilna naprava ali kanalski sistem), ki 
so jo do nedavna komentirali nekateri občinski 
svetniki z obveznim dodatkom, da je itak vse 
narobe, je nekako zvodenela.

PROJEKT DVOR – 

FEKALNA KANALIZACIJA
Izdeluje se študija, ki bo povedala, ali se na 
Dvoru gradi čistilna naprava, ali se odplake vo-
dijo v že zgrajeno ČN v Žužemberku, ki ima 
načeloma dovolj kapacitet. Vse ocene kažejo, 
da bo aktualna druga opcija s tlačnimi vodi in 
črpališči. Po odločitvi bo izdelan projekt, ki bo 
osnova za aktivno prijavo na primerne razpise 
za nepovratna sredstva, kot je na primer projekt 
Porečje Krke.

PROJEKT BREG 
Na tem delu projekta smo imeli kar nekaj pro-
blemov z izvajalcem. Problem je bil kratko 
opisan v Dolenjskem listu. V samem članku je 
prišlo tudi do neljube slovnične napake, ki je 
močno razburila enega od občinskih svetnikov. 
Njegove zahteve po kazenski odgovornosti in 
pregonu dotičnih sodelujočih so sicer brezpred-
metne, ker se reklamacije ne rešuje na tak na-
čin. S policijo, kriminalisti in sodišči. Seveda, 
če izvajalec 100% odpravi svoje napake v pri-
mernem času in na svoj račun, kar je bilo v tem 
primeru tudi narejeno. Cevovod je bil pregle-
dan s kamero in tlačno preizkušen. Projekt je 
pred prevzemom in priključitvijo v delovanje. 
G. svetniku je podan pismen odgovor v tem 
časopisu. Občinska uprava nima nič proti, prej 
nasprotno, da se projekti, ki jih izvaja na osnovi 
sprejetega proračuna na občinskem svetu, kon-
trolirajo s strani svetnikov. Vsaka konstruktiv-
na kritika je dobrodošla.

PROJEKT PRAPROČE
Izvedba je praktično končana. Praproče se bodo 
priključile na fekalno kanalizacijo takoj, ko bo 
zgrajeno načrtovano črpališče pri bivši Iskri.

PROJEKT SKOZI CENTER

ŽUŽEMBERKA
Trasa se že načrtuje.

CESTNA

INFRASTRUKTURA

DRŽAVNE CESTE

CESTA SKOZI PRAPROČE
Cesta in vsa ostala infrastruktura skozi Prapro-
če je zaključena. Izvajajo se še dela na odtoku 
meteorne kanalizacije. Občina je večkrat urgi-
rala na DRSC, da se nove oporne zidove obloži 
z naravnim kamnom. Zaenkrat še ni dokonč-
nega odgovora.

CESTA SKOZI CENTER 

ŽUŽEMBERKA
Pripravljajo se projekti za vso potrebno infra-
strukturo in zgornji ustroj ceste. Projekt bomo 
vodili po sistemu JOIN VENTURE, enako 
kot Praproče. Kljub obnovi ceste nam bo ostal 
problem ozkega grla med starimi hišami. Tako 
za motorni promet kot za pločnik.

CESTA BELI GRABEN 

– PAJČNA
Projekti so izdelani in revidirani. Dela se bodo 
po zagotovilih DRSC začela izvajati v leto-
šnjem letu.

TELEGRAFSKO O KOMUNALNIH 
ZADEVAH ŠT. 06
V nadaljevanju vas bom na kratko obvestil o projektih na področju komunale, cest, elektrike, optike in 
ostalega. Kot lahko razberete, imamo odprtih zelo veliko stvari na komunalnem področju. Ponovno 
bi prosil vse občane, da z razumevanjem sprejemajo občasne ovire na prometnicah in možnih krajših 
prekinitvah dobav pitne vode.
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CESTA SKOZI DVOR Z

AVTOBUSNO POSTAJO
Projekt se žal odmika že vsaj tri leta. S ŠD Fu-
žina iz Dvora še do danes nimamo sklenjenega 
dogovora o odstopu zemljišča in gradnji nove-
ga nogometnega igrišča pri šoli. Tukaj močno 
pogrešam sodelovanje občinskih svetnikov, 
posebej g. Jožeta Jenkoleta, s katerim sicer del-
no sodelujeva pri čistilnih akcijah, ki jih orga-
nizira Ekološko društvo Dvor. Vsi svetniki so 
pred časom dobili v roke kopije vseh dosedanjih 
dokumentov o dotični parceli s prošnjo, da sku-
paj razrešimo problem v dobro krajanov Dvora. 
Odziva ni bilo. Trenutno je parcela, last ŠD 
Fužina v centru Dvora, eno čudno parkirišče 
za osebne avtomobile, tovornjake, nepokoše-
no, neočiščeno, razni kosovni odpadki, skratka 
kaos, ki lepemu kraju Dvor ni v ponos. Resnič-
no je zadnji čas, da se zadeve razrešijo.

CESTNA

INFRASTRUKTURA

OBČINSKE CESTE 

IN JAVNE POTI
Redno vzdržujemo tako asfaltirane kot maka-
damske ceste. Zimsko službo smo izvedli na 
(pre)visokem nivoju, kar se občutno pozna na 
preostalih fi nancah za redno letno vzdrževanje 
cest. V naslednji sezoni bomo primorani zniža-
ti standard in s tem prihraniti kakšen evro za 
letno vzdrževanje.

S 01.06.2009 smo začeli s košnjo bankin ob ce-
stah. Po tem opravilu bomo s posebnimi škar-
jami in po potrebi tudi ročno obstrigli še bujno 
grmovje, ki nam dela probleme pozimi.

Na tem mestu bi vljudno prosil občane, ki ima-
jo svoje parcele ob občinskih javnih cestah in 
poteh, da sami obstrižejo žive meje, okrasno 
grmičje in sadna drevesa. Prometna varnost je 

pomembna za vse, tudi za lastnika stare neo-
brezane »češplje«, ki ovirajo promet in vzdr-
ževanje ceste. Primorani bomo uporabiti člene 
odlokov in zakonov, ki govorijo o nemajhnih 
kazni za odgovorno osebo. Enako velja tudi za 
odstranitev razpadajočih nevarnih objektov v 
privatni lasti.

V primeru, ko se obdelovalna zemlja (orna 
njiva) dotika cestnega telesa, mora gospodar 
spoštovati odloke in zakone in ne sme podorati 
utrjeno cestno bankino. Primer na desni strani 
lokalne ceste od Sadinje proti Trebči vasi.

CESTA V CONO OIC 

SEJMIŠČE - ŽUŽEMBERK
Nadaljevanje projekta že narejene, cesta je v 
fazi pridobivanja zemljišč in projektiranja.

CESTA PROTI ZAFARI
Zaradi množice cevi in kablov smo asfaltni sloj 
popolnoma obnovili.

CESTA RATJE – SAMOTAR
Cesta je kompletno obnovljena (vključno s pre-
pusti za odvodnjavanje) v makadam izvedbi 
in pripravljena za asfaltno prevleko. Pohvaliti 
moram lastnike zemljišč, posebno g. Turk Sta-
nislava, Ratje 16 in g. Škufca Jožefa, Ratje 15, 
da sta dovolila na svojih zemljiščih poravnavo 
zemlje za bankine. Brez tega bi bili hudi pro-
blemi pri opravljanju zimske službe. Upamo, da 
bo cesta čimprej asfaltirana.

CESTA STAVČA VAS – JAMA 

IN PROTI CEGELNICI
Cesti smo razširili in utrdili v makadam 
izvedbi.

CESTA DRAŠČA VAS-IVANC
Letos naj bi dobila asfaltno prevleko.

PLOČNIKI DVOR
Letos bomo obstoječe pločnike asfaltirali.

CESTA FRATA
Občinsko cesto, ki poteka okrog doma na Frati, 
smo posodobili in asfaltirali.

CESTA BREZOVA REBER 
– PREČNA

Narejen je geodetski posnetek. Pripravljamo 
razpis za izdelavo PGD. Hkrati se dogovarja-
mo z vsemi tangiranimi občinami o skupnem 
nastopu.

CESTA PROTI TOMAŽEVEM 
MOSTU (ZAJČEV MLIN)

DRSC je na našo zahtevo izvedla odvodnja-
vanje meteorne vode s ceste v vodotok. Ta cev 
bo porabljena tudi za odvodnjavanje servisirane 
ceste skozi center Žužemberka. Izkoristili smo 
priliko in v okviru vzdrževanja cesto razširili.

CESTA SREDNJI LIPOVEC 

– PODLIPA
Letos bomo izvedli večji servis na asfaltni 
prevleki.

AVTOBUSNA POSTAJA 

ŽUŽEMBERK
Pridobljeno je GD, izbran izvajalec (GPI TEH-
NIKA), projekt je v delu in mora biti dokončan 
do 30.06.2009. Planiramo, da bomo ob samem 
postajališču pridobili še vsaj 25 parkirnih mest 
v makadamu, ki jih bodo lahko uporabljali naši 
občani, ki se z avtobusi vozijo na delo. S tem 
bomo občutno sprostili parkiranje na samem 
trgu pred gradom. Občani – vozači bodo dobi-
li posebne kartice (Tisti, ki so oddali pismeno 
prošnjo na osnovi ankete v enem od prejšnjih 
glasil!) in bodo na tej osnovi lahko parkirali 

svoje vozilo za čas, ki ga potrebujejo. Kontrolo 
bo izvajal občinski redar.

Postajališče in nov pločnik bo končno pomenil 
uresničitev vseh želja in standardov po prome-
tni varnosti ljudi, predvsem učencem in dija-
kom. Odmik starega opornega zidu pri šoli pa 
bo voznikom končno omogočil varno pot pri 
priključevanju na cesto NM – IV.Gorica iz 
smeri Trebnje.

JAVNA RAZSVETLJAVA

Redno vzdrževanje poteka na zadovoljivem 
nivoju. Naročen imamo projekt Načrt JR, ki 
ga moramo imeti zaradi novih zakonov. Na-
črt obstoječe JR nam bo »povedal«, kaj nam 
je storiti, da bi zmanjšali stroške in svetlobno 
onesnaževanje. Pridobili bomo tudi računalni-
ški program za spremljanje stroškov tokovine 
in samega vzdrževanja. Vsa odjemna mesta 
bodo posneta z GPS in zelo natančno vnešena 
v program.

Do konca leta ni sredstev za ostale predvidene 
projekte na področju JR.

JR DVOR
Letos bomo opremili s kandelabri in svetilka-
mi prenovljeni del državne ceste in ceste proti 
šoli.

JR ŽUŽEMBERK
V sklopu avtobusnega postajališča bo montira-
na tudi JR od lekarne do šole.

KOMUNALNI ODPADKI

ZRC obratuje po ustaljenem delovnem redu. 
Upam, dragi bralci Suhokranjskih poti, da ste 
opazili pohvalo o urejenosti področja v Dolenj-
skem listu. V imenu naših komunalnih delav-
cev se novinarju zahvaljujem in obljubljam, da 
bo tudi vnaprej tako ZRC kot tudi okolica ČN 
lepo urejena in pospravljena. Občani pripelje-
jo zelo veliko odpadkov, kar se pozna v našem 
okolju. Letos bomo postavili še 4 EKO otoke 
po vaseh. Naročenih je tudi 20 novih zabojni-
kov za dopolnitve in zamenjavo dotrajanih.

V vaseh se pojavljajo težnje določenih občanov, 
lastnikov zemljišč, po odstranitvi zabojnikov 
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za komunalne odpadke, ki so bili pozicionirani 
že od začetka vpeljave odvoza kom. odpadkov. 
Vzroki so različni. Apeliram na vse občane, da 
moramo pri tem najti skupni jezik in od vasi 
do vasi reševati probleme. Samo zahteva po od-
stranitvi ne reši problema.

Skupaj s KOMUNALO smo 1., 2. in 3. 
06.2009 organizirali odvoz kosovnih odpadkov 
po vsej občini. Nabralo je se kar veliko stvari. 
V jeseni bo organizirano še zbiranje nevarnih 
odpadkov. O datumu in kraju boste obveščeni 
pravočasno.

MRLIŠKE VEŽICE 

IN POKOPALIŠČA

ŠMIHEL
Izvedli smo cenitev zemljišča, odmero parce-
le, potrebne za gradnjo vežice, širitev ceste in 
pločnika. Po prejetju podatkov iz geodetske 
uprave bomo izvedli postopek nakupa zemlji-
šča od RKC, ki je z njihove strani že odobren. 
Pohvaliti moram g. župnika Uroša Švarca, da 
je izredno kooperativen pri tem projektu. V 
OPN-ju (novi prostorski načrt) je predlog o 
spremembi namembnosti zemljišča. Do konca 
leta bo izdelan projekt.

VELIKO LIPJE
Izvedli smo cenitev zemljišča od privatnih la-
stnikov. Smo v razgovorih za odkup. Pridobiti 
moramo vsaj idejni projekt, ki bo zavzel tudi 
obnovo sedanjega gasilskega doma.

POKOPALIŠČE ŽUŽEMBERK
Na spodnjem delu pokopališča smo končno 
uredili popolnoma degradiran prostor. To ni 
več prostor za odpadke ampak urejen prostor za 
grobove. Pripravili bomo nekaj žarnih grobov. 
V obnovljen ograjni zid pokopališča pa naj bi 
naslednje leto vgradili tudi žarne niše. Projekt 
še nima dokončne idejne rešitve.

Pri vhodu na pokopališče je koncesionar Novak 
postavil prostor za ločeno zbiranje bioloških 
odpadkov (CVETJE, ZEMLJA, PESEK). V 
prihodnje bomo tudi ostala pokopališča opre-
mili s podobnimi prostori.

Vljudno prosimo, da vsi odlagate navedene 
odpadke v te prostore!

POKOPALIŠČE DVOR
Občani! Če zmanjka vode, vljudno prosim, da 
pokličete na občino ali NOVAKA! Zadeva bo 
takoj rešena! (Hvala za zadnji opozorilni klic 
ga. Jenkoletove z Dvora.)

POKOPALIŠČA V OBČIN (8)
Vseh osem pokopališč v občini je zelo dobro 
vzdrževanih. Pohvaliti moram našega koncesi-
onarja, ki odlično izpolnjuje pogodbene obve-
znosti in naredi še veliko drobnih stvari, ki niso 

pogodbeno obvezne, po drugi strani pa dvigne-
jo nivo standarda pokopališč, vežic in okolice 
teh objektov. Nekateri naši občani se dostikrat 
izgovarjajo, češ, kako je vse na nivoju v sose-
dnjih občinah. V tem primeru se kvečjemu lah-
ko pohvalijo, da je pri nas pač najboljše.

UREJANJE PARKOV 

in OSTALIH JAVNIH

POVRŠIN

Trenutno imamo 4 komunalne delavce. Enega 
redno zaposlenega, dva najemamo preko fi rme 
Trenkwalder in enega nam je zaenkrat začasno 
odstopila fi rma iz Kranja, in sicer brez plačila. 
Občasno pomaga v gradu, ostali čas pa dela za 
občino.

Občina je letos nabavila motokultivator BCS s 
priključki v vrednosti cca 5.000,00 EUR. 

Redno čistimo (pometamo, kosimo …) center 
Žužemberka in Dvora, avtobusna postajališča, 
področje Loke v Žužemberku, lokalne maka-
damske ceste in mulde na asfaltiranih cestah.

Še kar naprej se srečujemo z vandalizmom, 
ki mu žal ne moremo pristriči peruti. Zadnji 
podvig je razbitje dveh kaljenih stranskih stekel 
na postajališču Vrhovo. Strošek: vsaj 1.000,00 
EUR.

Uredili smo stopnice ob gradu s poročji. Na-
daljujemo z obnovo opornega zidu ob gradu s 
peš potjo do Krke. Servisirali bomo celotno peš 
pot v dolžini cca 90 metrov. Postavljena bo tudi 
varovalna ograja in v bodoče primerna javna 
razsvetljava.

MOSTOVI

MOST DVOR – LESENI
Potrebna je nujna sanacija ograje in delno vozne 
površine. Soglasje ZVKD NM je pridobljeno, 
fi nančna sredstva se bodo prerazporedila z re-
balansom. Dela bomo izvedli v ca 3 mesecih. 
Sanacija predvideva kovinske pokončne nosilce 
prečnih lesenih lat, ki se bodo lahko enostav-
no zamenjevale, ko bo to zaradi dotrajanosti 
potrebno.

MOST DRAŠČA VAS
Izdelan je geodetski načrt. Skupaj z Občino 
Ivančna Gorica bomo čimprej pripravili projekt 
obnove in poskušali že v letošnjem letu most 
obnoviti.

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naše področje pokriva fi rma ELEKTRO 
LJUBLJANA. Še vedno se nam dogajajo izre-
dno kratkotrajne prekinitve električne energije. 
Elektrod je o tem obveščen in v naslednjih letih 
planira veliko boljšo oskrbo z gradnjo novih 
daljnovodov. 

ELEKTRO LJUBLJANA izredno dobro so-
deluje pri vseh naših projektih. Skupaj načrtu-
jemo potrebne kablovode in transformatorske 
ter razdelilne postaje.

PROJEKT ODPRTEGA

ŠIROKOPASOVNEGA 

OPTIČNEGA OMREŽJA 

V OBČINI ŽUŽEMBERK

V prejšnji številki našega glasila smo objavili 
članek o tej zadevi in priložili anketni list, ki 
naj bi ga izpolnila večina družin v občini. An-
keta bi občinski upravi ogromno pomagala pri 
pridobivanju dokazil, da resnično nujno potre-
bujemo optično povezavo po vsej občini in da 
na »belih lisah« nimamo le ca 500 družin, kot 
nam jih »dirigira« država, ampak skorajda vse!

 Rezultat:

Vrnili ste 37 izpolnjenih anket !!

Če je v občini 1.500 gospodinjstev je to 2,5% 
odziva !!

To preprosto pomeni, da imajo vse ostale 
družine, ki jih je 1.463, v svoji hiši oziroma 
stanovanju priključen optični kabel in nobe-
nih problemov na področju sodobnih komu-
nikacij !!??

Še drobna zanimivost: Vsi naši občinski sve-
tniki so že priključeni na optiko, saj nihče ni 
vrnil ankete. Če se motim, me lahko popravite 
in bom zadevo z opravičilom objavil v nasle-
dnji izdaji. Na splošno je odzivnost naših ob-
čanov na informativne in strokovne članke zelo 
medla. Ta problem bom obdelal v posebnem 
članku.

MOST ŽUŽEMBERK
Izdelan je geodetski načrt, pridobljen je idejni 
projekt z variantnimi rešitvami, naročen je pro-
jekt, in sicer varianta obnove obstoječega mo-
stu. Do konca leta 2009 bodo pridobljeni vsi 
dokumenti, vključno z gradbenim dovoljenjem. 
Sanacija bo potekala v prvi polovici leta 2010. 
Sredstva so delno zagotovljena. Samo upamo 
lahko, da bo mostna konstrukcija zdržala še 
cca 10 mesecev. Z ZVKD Novo mesto je dogo-
vorjeno, da bomo skupaj s projektantom našli 
rešitev za obliko mostne ograje in razsvetljave.
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Priprave na 
Trške dni v 
Žužemberku 

Na zadnjem Občinskem svetu je bil sicer spre-
jet nov odlok, ki omogoča občini, da se začne-
jo postopki za prijavo na razpis za nepovratna 
sredstva za projekt optične povezave na celo-
tnem področju občine.

Vseh 5 občin (Občine Mokronog – Re-
belno, Mirna peč, Trebnje, Šentrupert in 
Žužemberk) 

 je na svojih občinskih svetih sprejelo skupni 
odlok, pripravljena je sledeča dokumentacija:

-Načrt razvoja odprtega širokopasovnega 
omrežja elektronskih komunikacij v Občini 
Žužemberk.

-Dokument identifi kacije investicijskega pro-
grama (DIIP)

-Osnutek Razpisne dokumentacije za izvedbo 
postopka sklenitve razmerja javno – zasebnega 
partnerstva.

Po izboru zasebnega partnerja, se bo občina 
Mokronog-Trebelno v imenu ostalih občin ja-
vila na razpis za nepovratna sredstva. V »vreči« 
naj bi bilo cca 37 mio EUR.

PROJEKT NUJNIH 

VZRDŽEVALNIH DEL 

OBNOVE DRŽAVNEGA 

OBJEKTA (Lončarja) 

ŽELEZARNA DVOR

Ob svojem rednem delu, ki je trenutno dejan-
sko natrpan z različnimi projekti, poskušam 
storiti vse, da bi sklenili dogovor (Pogodbo o 
100% sofi nanciranju) z Ministrstvom za kultu-
ro RS, da investira ca 90.000,00 EUR sredstev 
v nujna vzdrževalna dela na objektu »Lončarja« 
Železarne na Dvoru, ki je kulturni spomenik 
državnega pomena in lastništva. Občina je 
pripravila oceno potrebnih del, izvedla bi javni 
razpis ter vodila dela. Na tej osnovi bodo vsa 

potrebna sredstva nakazana na občino, ki bo po 
pogodbi plačala na razpisu izbranega izvajalca.

Izvedla naj bi se obnova strehe (prekritje z bo-
brovcem) z odvodnjavanjem (žlebovi), menjava 
lesenih obojev, rušenje neoriginalnega prizid-
ka, vhodnih vrat, manjša zidarska dela, odvo-
dnjavanje platoja med stavbami.

V primeru uspešnega »lobiranja« bi tako prido-
bili dva velika objekta na Dvoru. Lončarija bi 
bila vsekakor primerna za muzej železarstva in 
s tem zbirko spoštovanega g. Marinca. Upra-
vljavec bi bil Dolenjski muzej. Že obnovljena 
stavba »Trajberk« pa bi služila potrebam dru-
štev, ki delujejo na Dvoru.

Z Ministrstvom za kulturo RS pričakujemo 
podpis pogodbe o rednem letnem vzdrževanju 
okolice področja dvorske železolivarne. Delo 
pa dejansko že opravljamo.

Pred oddajo članka v redakcijo, sem dobil po-
trdilo, da je denar za redno letno vzdrževanje 
s strani ministrstva zagotovljen.

In še slaba novica: Pri drugem rebalansu raz-
porejanja sredstev na Ministrstvu za kulturo 
je prišlo do »odvzema« fi nančnih sredstev v 
višini cca 300.00,00 EUR in s tem do izpada 
možnosti planirane obnove strehe zgodovin-
skega objekta na Dvoru!

S strani Občine Žužemberk in s pomočjo 
ZVKD Novo mesto in Dolenjskega muzeja 
bomo storili vse, da se izpad sredstev korigira 
in letos zagotovi denar za prekritje strehe.

Za konec bi samo napisal misel, ki jo je izre-
kel g. Papež Dušan, občinski svetnik, na zadnji 
seji: »Kol med »špice« kolesa zna vsak vtakni-
ti!« Mišljeno je bilo »kolo« razvoja naše občine. 
Naša občina rabi dobre »motorje in voznike«, 
da bomo skupaj omogočili razvoj in napredek za 
vsa področja in s tem pridobili ali vsaj zadržali 
mladino v dolini Krke. Vsaka primerna kritika 
ali vprašanje na vse zapisano je – dobrodošlo!

Martin Grčar, kom. inž.
07-38-85-191 / 031-777-880

ceste@zuzemberk.si

19. seja sveta 
KS Hinje
19. seja je potekala v soboto, 25. 4. 2009. 

Člani so najprej pregledali zapisnik prej-
šnje seje in ugotovili: 

da je bil opravljen pregled križišča na • 
Smuki. Na križišče niso postavili nobe-
ne prometne signalizacije, poskrbljeno 
pa je bilo za izboljšanje preglednosti, ko 
so križišče dobro obsekali;

da se bodo dela na cesti Žvirče -Am-• 
brus začela naslednje leto, cesto bodo 
razširili in asfaltirali;

da bo Matični urad v Hinjah z majem odprt • 
vsak torek od 8. do 12. ure.

Pri drugi točki so se pogovarjali o predlogih 
za občinska priznanja. Predloge s kandidati za 
priznanja bodo poslali komisiji.

Pod problematiko je bila izpostavljena cesta 
proti Samotarju, ki je na novo nasuta s peskom. 
Ker je nasut material slab, se cesta v slabem vre-
menu globoko udira in je nevarna.

Izpostavljena je bila tudi problematika delova-
nja in obstoja Kulturnega društva Hinje. Dušan 
Papež je dal pobudo, da se skliče sestanek do-

sedanjih in novih članov. Na sestanku bi 
se bilo potrebno dogovoriti o nadaljnjem 
delu društva, kajti vsi člani so se strinjali, 
da je obstoj društva pomemben za kraj.

Člani so se spraševali tudi, kdaj in kako bo 
potekalo vračanje sredstev od Telekoma 
in ali bo do tega sploh prišlo. Prepričani 
so, da mora biti to opravljeno natančno, 
sredstva, ki ostanejo na občini pa naj se 
sorazmerno s številom naročnikov poraz-
delijo za dela po posameznih vaseh.

Mojca Papež

Letošnji tradicionalni Trški dnevi 2009 
v Občini Žužemberk bodo trajali skupno 
devet dni. Na željo prebivalcev občine in 
izvajalcev prireditev bodo posamezni do-
godki in prireditve razporejeni po celi ob-
čini, medtem ko bo osrednja prireditev in 
slovesnost ob samem občinskem prazniku 
ter podelitev občinskih priznanj v Žužem-
berku. Med pomembnejše investicije, ki 
bodo predane svojemu namenu, spadajo 
otvoritev prenovljenega odseka regional-
ne ceste skozi Prapreče in otvoritev nove 
avtobusne postaje v Žužemberku. Pod 
vodstvom župana Franca Škufce in pred-
sednika TD Suha krajina Vlada Kostevca 
se je v sejni sobi Občine Žužemberk sestal 
širši organizacijski odbor in se seznanil s 
programom prireditve in njenim potekom. 
V samem programu letošnjih Trških dni 
sodelujejo številna društva v občini, pred-
stavniki teh pa so v širšem organizacijskem 
odboru, ki ga vodita župan občine Franc 
Škufca in Vlado Kostevc, predsednik TD 
Suha krajina. 

Urednik
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G. Zupančič je na zadnji seji Občinskega sveta 
prebral in predal pismeni zahtevek za pojasni-
tev nekaterih zadev v zvezi z investicijami na 
komunalnem področju v naši občini. Ker je za-
deva vsekakor zanimiva za širši krog naših ob-
čanov, mu odgovarjamo pismeno kar v našem 
časopisu. Vzrok zahteve je preprosto lapsus nič 
krivega novinarja Dolenjskega lista, g. Rustje, 
ki je naše podatke žal napačno defi niral:

 Vprašanje novinarja do občine:

- Ali bo treba zaradi neupoštevanja projek-
tne dokumentacije in slabo izvedenih del 
kaj zamenjati tudi na drugih delih žužem-
berške kanalizacije?

Podatek Občine do novinarja:

- Preizkus tesnosti  kanalizacije in posnet-
ki z video kamero so izvedeni na celotnem 
sistemu novozgrajene kanalizacije. Izva-
jalec je dolžan izvesti zamenjavo jaškov 
ali cevi ali pa  na ustrezen tehničen način 
odpraviti ugotovljene napake na tistih 
mestih, kjer so meritve pokazale, da je to 
potrebno. To je tudi izvedeno. Na drugih 
mestih so meritve pokazale ustreznost 
izvedbe.

Podatek novinarja v članku DL:

- Grčar pravi, da so preizkus tesnosti in po-
snetke z video kamero naredili na celotnem 
sistemu novozgrajene kanalizacije, ponekod 
so meritve pokazale ustreznost izvedbe ...

Prvo odgovori Komunale 

Novo mesto d.o.o.:
Vse delujoče omrežje fekalne kanalizacije v • 
Žužemberku je bilo tehnično pregledano, 
kontrolirano z video kamero, kontrolirano 

na tesnost in na osnovi uporabnega dovoljena 
s strani UE Novo mesto predano v upravlja-
nje Komunali Novo mesto. Tukaj so mišljeni 
vsi cevovodi, gravitacijski in tlačni, črpališča 
in čistilna naprava. Vse je zgrajeno v skladu s 
projektno dokumentacijo.

Vsi vgrajeni materiali odgovarjajo tehničnim • 
predpisom.

Vsi zgrajeni kanalizacijski sistemi ustrezajo • 
tehničnim zahtevam.

Kanalski sistem, ki ni prevzet, ni v uporabi. • 
Kanalski sistemi, ki obratujejo, imajo upo-
rabno dovoljenje. Za kanalske sisteme, ki so 
v gradnji, se bo po prevzemu gradbišča od iz-
vajalca, opravil tehnični pregled in pridobilo 
uporabno dovoljenje.

Čistilna naprava ima uporabno dovoljenje. • 
Zaradi premajhne obremenitve je še v po-
skusnem obratovanju. ČN Žužemberk deluje 
trenutno v skladu s pričakovanji. Procesi, ki 
so vezani na obremenitev ČN so se vzposta-
vili in so pod zakonsko določenimi vrednost-
mi za izpust v vodotok. Proces denitrifi kacije 
pa poteka počasneje in potrebuje za vzpo-
stavitev delovanja več časa in tudi obreme-
nitve. Iz tega razloga tudi še ni optimalne-
ga odstranjevanja dušikovih spojin, vendar 
poudarjamo, da glede na naše izkušnje, na 
enakih napravah, ki so v našem upravljanju, 
ne vidimo nobenih zadržkov, da se proces s 
časom ne bi vzpostavil. Stanje je razvidno iz 
poročil oz. analiz, ki jih opravlja Komuna-
la Novo mesto za spremljanje in optimalno 
nastavitev procesa. Analize so dostopne na 
Občini Žužemberk.

ČN trenutno ne deluje ekonomsko optimal-• 
no. Komunala se skupaj z Občino Žužem-
berk prizadeva, da bi bil ČN v najkrajšem 
možnem času čimbolj obremenjena in tako 
služila svojemu namenu.

Komunala Novo mesto d.o.o.:
Jordan Hrvatin, dipl. ing. str.

In še odgovori občinske 

uprave:

Navedba g. Zupančiča je že razložen lapsus • 
novinarja v uvodu članka. Kljub vsemu bi za 
naprej predlagali, da se g. Zupančič zaradi 
porabe časa in s tem denarja, drugič ustno 
kratko prepriča o zadevi, preden pismeno 
obelodani zadevo.

Napake so se pojavile med gradnjo in takoj-• 
šnja reakcija nadzora in investitorja – občine 
je povzročila, da je izvajalec odpravil očitno 
storjene napake.

Ne obstaja nikakršen sum o vgradnji neu-• 
streznih materialov in ostalih na dolgo in 
počez opisanih zadev. Operiramo lahko le 
z dejstvi. V normalnem poslovnem odno-
su se zadeve rešujejo z reklamacijo in s tem 
odpravo napak, ne pa s 145. členom Zakona 
o kazenskem postopku. Le-ta ali pa kateri 
drugi zakon in sodišče seveda pride v poštev, 
če se zadeve na rešijo na normalen, posloven 
način.

Gospod Zupančič! Z vašimi konstantnimi 
zahtevami po pismenih odgovorih, brez da bi 
se prej ustno kratko in jedrnato pozanimali o 
dejstvih v konkretnem primeru, ne boste prav 
nič prispevali za tako opevano dobrobit obči-
ne. Osebno sem vas večkrat povabil v pisarno 
in tudi večkrat ste se odzvali. Opisal bom le en, 
zadnji primer Projekt avtobusnega postajališča 
v Žužemberku. Pokazal sem vam vse dokumen-
te, od proračunske postavke, gradbenega dovo-
ljenja, zahtevka za razpis, sam razpis in prispele 
ponudbe z izborom najcenejšega izvajalca, nad-
zor, varnostni načrt in ne nazadnje sem vam ra-
zložil vse prednosti, ki jih bo izvedba projekta 
prinesla na področju prometne varnosti. Nekaj 
ste si zapomnili, nekaj zapisali. Upam, da vam 
je vse jasno in da projekt podpirate.

V razgovoru sva omenjala dolenjsko občino, 
kjer imajo zaposleni delo samo z doooolgimi 
pismenimi odgovori na pismena vprašanja svo-
jih občinskih svetnikov. Le kam so s tem pri-
peljali občino? Po informacijah sodeč v »kozji 
rog«! Strokovni kader odhaja, projekti stojijo, 
ni vizije, ni strategije, čakajo se naslednje lokal-
ne volitve … Če je to vaš cilj, potem vas vljudno 
prosim, da skupaj čimprej uberemo drugo pot, 
da se nam ne bodo zanamci smejali ali še huje, 
zgražali nad našimi potezami. 

Občina Žužemberk:
Martin Grčar, kom. inž.

(07-38-85-191)
(031-777-880)

(ceste@zuzemberk.si)

Javni pismeni odgovor občinskemu svetniku 
g. Zupančič Jožetu 
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Dobitniki 
občinskih 

priznanj za 
leto 2008

Po javnem razpisu za zbiranje predlogov za 
prejemnike priznanj Občine Žužemberk je 
Občinski svet Občine Žužemberk na 20. 
seji, dne 29.06.2009, sprejel sklep o pode-
litvi priznanj Občine Žužemberk za leto 
2008. Prejemniki občinskih priznanj so:

častni občan občine je postal Bojan Brulec, 
prof. in odbojkarski trener iz Meniške vasi, 
zlati grb je prejel Jože Hribar, ravnatelj v 
pokoju iz Ratja, srebrni grb Janez Boben, 
samostojni podjetnik iz Visejca, bronasta 
grba pa sta prejela: Osnovna šola Žužem-
berk in Andrej Jaklič, upokojeni šofer iz 
Lazine. 

Občinski svet je podelil tudi pisna prizna-
nja občine, ki so jih prejeli: Konjerejsko 
društvo Suha krajina, odbor za ustanovitev 
Kulturnega društva Šmihel pri Žužember-
ku in Jožefa Pelc s Prevol. Pisna zahvala pa 
bo podeljena posthumno Veroniki Maver 
iz Češnjic.

V skladu z odlokom pa je tudi župan Franc 
Škufca sprejel sklep o podelitvi občinskih 
priznanj, in sicer, bronasti grb je prejela 
Ljuba Šenica iz Žužemberka, pisni prizna-
nji Veterina Novo mesto d.o.o., izpostava 
Žužemberk, in odgovorni urednik Suho-
kranjskih poti Slavko Mirtič. Pisno zahva-
lo župana pa je prejel Branko Zaman.

Vlado Kostevc 

Priprave na 
srečanje že 
tečejo 
Občina Žužemberk in časopis Suhokranjske 
poti so letos izbrane za gostitelja največjega le-
tnega dogodka na področju lokalnih medijev, in 
sicer 12. srečanja lokalnih časopisov Slovenije, 
ki bo 11. septembra 2009. Ta dogodek je tako za 
našo občino kot Dolenjsko izredna priložnost, 
saj bomo gostili novinarje, urednike, fotografe 
in tržnike od skoraj 300 registriranih časopi-
sov, glasil in revij iz cele Slovenije, ki imajo v 
lokalnih okoljih nesporno pomembno mesto.V 
želji, da bi ohranili tradicijo stanovskega dru-
ženja, prvo je bilo pred 12. leti, so nas na lan-
skoletnem srečanju v gradu Slovenska Bistrica 
pod organizacijo tednika Panorama izbrali 
za gostitelja 12. srečanja. Udeleženci srečanja 
bomo izmenjali izkušnje o vlogi lokalnih časo-

pisov in občinskih glasil, kako delovati v času 
krize, pomen lokalnih novic, svojo priložnost 
bodo dobili tudi fotografi  z nagradnim nateča-
jem in podobno. V svoji sredini bomo gostili 
tudi znana imena gospodarskega življenja, svoj 
obisk pa je potrdil tudi predsednik vlade RS g. 
Borut Pahor. 
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Delo odbora za 
obnovo gradu v 
Žužemberku

Odbor za obnovo žužemberškega gradu je imel 

zadnjo sejo 26. novembra 2008, na kateri je 

potrdil sklep o pripravah za zadnjo izdajo no-

vega, četrtega Suhokrajinskega zbornika, ki bo 

izšel letu 2010. Pripravljene vloge za sponzor-

je smo začeli razpošiljati letošnjo pomlad. To 

delo bo trajalo vse do priprave gradiva za tisk 

v letu 2010. Odziv sponzorjev je manjši kot 

pri prejšnjih zbornikih, saj se veliko naslovni-

kov izgovarja na gospodarsko krizo oziroma 

recesijo. Upamo, da bomo kljub temu uspeli 

zbrati dovolj denarja za vse predvidene stroške. 

Okvirno se je odbor že odločil o vsebini zbor-

nika, končno pa bo ta znana, ko bomo prejeli 

vse napovedane prispevke. Nekaj jih je ostalo 

še od prejšnjega zbornika iz leta 2003. V juniju 

bomo imeli v tej zvezi novi sestanek odbora.

Z obnovitvenimi deli v letu 2008 in 2009 je bil 

storjen velik korak naprej. Obnovljen in pokrit 

je stolp številka 6, ki je bil že v zelo slabem sta-

nju. Za letos imamo pripravljeno dokumentaci-

jo za stolp številka 5 s spremljajočima zidovoma 

v grajskem jedru (palaciju). Tako bi za leto 2010 

ostala le še obnova stolpa 7 (ob montažnem 

prireditvenem odru) in vzhodne stene v smeri 

nekdanje klavnice. Sedmi stolp z armiranimi 

betonskim stebrom že dolgo čaka na svoje po-

pravilo. S tem bi bila končana faza konzervacije 

pri obnovi gradu.

V kleti prvega, največjega stolpa, bo dobilo 

prostor Društvo vinogradnikov Suhe Krajine, 

ki je k njegovi uporabnosti pripravljeno tudi 

samo prispevati.

Ljubljana, 15.5.2009

Slavko Gliha
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Koncert
legende
Elda Viler
10. julija. 2009, 

ob 21. uri 

na grajskem dvorišču

Žužemberškega gradu.

Vabljeni!
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10. 7. 2009
petek od 19. ure

 TRŠKI DNEVI:   pozdravni nagovori ob otvoritvi, 

otvoritev razstave slik Jožeta Kotarja, koncert Elde Viler, 

Matije Cerarja ter skupine LAVANDA

12. 7. 2009
sobota od 9. ure

 TRŠKI DNEVI:   kolesarska dirka po Suhi krajini, 

otvoritev razstave ročnih del, otvoritve novih objektov, 

suhokranjska tržnica, predstavitev mladih harmonikarjev, 

pevk, Trške igre, priznanja krvodajalcem, predstavitve 

turističnih društev, koncert za orgle, gasilska veselica – igra 

ansambel  GAMSI

12. 7. 2009 
nedelja od 9. ure

od 21. ure 

 11. srednjeveški dan:  otvoritev srednjeveške tržnice in 

zgodovinske razstave o Andreju Turjaškem, predstavitev 

viteških redov z mimohodom vitezov, grajskih gospa, maša 

in farno žegnanje, predstavitev srednjeveškega plesa in 

viteških veščin, srednjeveška glasba, nastop viteške skupine 

iz tujine, nastopi viteških skupin in glumačev in mnogo 

presenečenj večerna proslava ob občinskem prazniku s 

podelitvijo občinskih priznanj, nagovor župana in častnega 

gosta, 

koncert skupine 

DRUŠTVO MRTVIH PESNIKOV, ognjemet

13. 7. 2009
ponedeljek, ob 20h

 TRŠKI DNEVI:   spominska ura posvečena Zalli 

Zarana (prvi Slovenki v Hoolywoodu), ogled kratkega in 

celovečernega fi lma

19. 8. 2009  
sreda ob 19. uri 

Tango po gradovih,  nastop in predstavitev izjemnega 

plesa tango skupine Malevo iz Argentine …. 

23. 8. 2009 
sobota ob 19. uri

Koncert  Maje Tanjšek in Branka Brezavščka 

najlepše klasične in slovenske glasbe

30. 8. 2009 
nedelja ob 19. uri

Potopisni šov Andreje Jernejčič

11. 9. 2009
petek ob 19. uri

Večer plesa, petja in poezije, nastopi plesalcev, pevk, 

recitatorjev in pesnikov z Jurijem Marussigom

PGD Žužemberk

vabi v soboto, 

11. julija 2009

s pričetkom ob 20.uri na

SUHOKRANJSKO 
NOČ

Igral bo ansambel GAMSI

7. kolesarska dirka 
“Po Suhi Krajini” 
za pokal Slovenije
Sobota, 11.7. 2009

2009

PROGRAM 13. 
POLETNIH 

GRAJSKIH 
PRIREDITEV

Vljudno vabljeni!

Trasa:

Žužemberk - Gradenc 
- Prevole - Hinje - 
Lazina - Lašče - Jama 
- Dvor - Sadinja vas - 
Srednji Lipovec - Veliki 
Lipovec - Brezova Reber 
- Ajdovec - Mačkovec - 
Žužemberk

Start, ob 9. uri.
Vabljeni.

Kolesarski klub Adria Mobil in 
Občina ŽBK

foto: Tomaž Grdin
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Kako in na kakšen način je dozorel duhov-
niški poklic? Kdo te je usmerjal na novi 
življenjski poti? Si v svojem otroštvu kdaj 
pomislil, da boš nekoč duhovnik. (Lahko 
opišeš in predstaviš tudi svoje otroštvo, 
odraščanje … V čem vidiš veličino duhov-
niškega življenja?

Malo pred prvim obhajilom sem skupaj z ba-
bico hodil k jutranji maši k sv. Roku. Ker smo 
takrat živeli v bloku, me je babica zgodaj zjutraj 
z zvoncem zbudila, nato pa sva odkorakala k 
maši čez Krko. Sedel sem navadno med pevka-
mi na koru in na nenehno prigovarjanje starej-
ših pevk sem začel pevcem pomagati s svojim 
glasom. Seveda moje petje nikakor ni olepšalo 
njihovega petja, a me je pripeljalo do razmišlja-
nja o vsebini besedil pesmi, kot se za šestle-
tnika spodobi. Če sem iskren, sem že takrat 
na poseben način doživljal presežno in moje 
razmišljanje o Bogu je besedilo pesmi le pod-
krepilo. Spomnim se, da sem od maše odhajal 
drugačen, poln nekega notranjega veselja. Veli-
kokrat sem v igri s sestro in dvema sestričnama 
na dvorišču maševal in bral iz kakih molitveni-
kov, kot da gre za najresnejšo zadevo na svetu. 
A pri tem nisem bil dovolj prepričljiv za moje 
tri faranke, zgražale so pri mojih litanijah le do 
obhajila, za kar sem uporabljal piškote, in so se 
me kmalu naveličale. Tako je šel moj poklic za 
dalj časa po gobe. 

Moje življenje je gotovo na poseben način za-
znamovala sestra Krista, ki je nas otroke deset 
let učila petja v cerkvenem otroškem zborčku. 
Ob vsaki ponujeni priložnosti je izrabila čas za 
pogovor o Jezusu, Mariji in vsemu nebeškemu 
zboru ter nas na preprost način vabila k molitvi. 
Ne bom rekel, da sem bil pobožen ali veren, 
sem pa v določenih trenutkih potreboval po-
govor in molitev. Hkrati mi je cerkveni prostor 
postajal domač in počutil sem se sprejetega. 

Na poseben način sta poživila moje dojemanje 
Cerkve papeževa obiska v Sloveniji. Množice 
ljudi, ki derejo okrog oltarja brez vsakega pre-
rivanja, papeževi prisrčni nagovori mladim in 
naši spontani odzivi, so me fascinirali. Začutil 
sem, da pripadam širši družini. Na Cerkev sem 
začel gledati kot na svojo Cerkev. 

Sredi srednje šole sem ob neki pubertetni-
ški notranji krizi prvič prijel v roke rožni ve-
nec. Seveda tega ni nihče nikoli vedel, saj se 
mi je takrat zdelo, da je molitev znak šibkosti 
in sem skrival. Pred spanjem mi je velikokrat 
delal družbo. Molitev me je osvobojevala in 
pomirjala.

Ko sem zapustil Gradbeno fakulteto in sem 
imel pred sabo na izbiro vso paleto izobraževal-
nih ustanov, sem se odločil za Teološko fakul-
teto, saj se mi je zdela edina pametna in svetla 
možnost, ki se mi je zdela zanimiva. Tako sem 

prvič izkusil študij, ki me je res zanimal in pr-
vič sem dobil izkušnjo, ko je študij postal vese-
lje in radost. Kar naenkrat se nisem učil zaradi 
ocen, ampak, ker me je to zanimalo in sedem 
let je minilo, kot bi mignil. Lahko rečem, da 
sem duhovni poklic počasi spoznaval in obliko-
val ob študiju in semenišču. Za vsako eksisten-
cialno odločitev je potreben temeljit premislek 
in čas, da dobiš potrditve od zgoraj. To ti daje 
zagotovilo, da si se pravilno odločil. Instant re-
šitve v mojem primeru niso prišle v poštev. Za 
vse to sem neizmerno hvaležen. 

Duhovnik ni človek zgodovine in zatohlih za-
kristij, kamor bi ga radi mnogi odrinili, njego-
vo poslanstvo je v pozitivnem povezovanju med 
ljudmi in Bogom, ki je ljubezen, ki nam ponuja 
odrešenje in notranjo svobodo od vseh zuna-
njih okvirov in družbenih ter socialnih pravil, 
ki nas omejujejo. Daje nam moč in gotovost, 
da delujemo v svetu. Duhovnik je vzet iz sveta 

in vendar ni od sveta. Za svet je poslan, da ga 
dviguje Bogu in da Boga prinaša svetu. V tem 
je veličina duhovništva.

Predanost Bogu zahteva določene odpo-
vedi. Duhovnik s predanostjo služi Bogu, 
cerkvi in ljudem, ob tem pa ga gotovo čaka-
jo številna odrekanja!??

V današnjem času prihajata pred duhovni-
ka zlasti dva pomembna izziva, namreč, da je 
strokovnjak in voditelj na duhovnem področju, 
obenem pa skrbni oče in povezovalec ljudi v 
skupnost Cerkve, ki jih dviga Bogu. To po-
vezovanje je težko, še posebno, ker je današnji 
čas izrazito človeško in materialno usmerjen ter 
zanemarja duhovno plat življenja in povezav. 
Toda polnega življenja in upanja ni brez tega. 
Pri tem je odrekanj mnogo ali nič. Odvisno 
kako gledaš na vse to. Če imaš ob sebi ljudi, s 
katerimi skupaj hitiš k istemu cilju in te hkra-

Pogovor z novomašnikom Sašom Kovač

Veselite se v gospodu zmeraj; ponavljam vam, 
veselite se (fl 4,4).
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ti podpirajo in te sprejemajo v svojo skupnost, 
postane delo veselje. Če tega ni, hitro postaneš 
čudak in odtujen svetu. Odgovornost je vedno 
na obeh straneh, tako duhovnika kot ljudi.

V mladosti si bil vseskozi aktiven član šte-
vilnih društev, še najbolj smo te poznali kot 
pevca in hramonikarja, ki je spremljal do-
mače pevke TD po številnih odrih Slove-
nije. Spomini na te nastope so gotovo lepi, 
jih boš pogrešal? Zelo dober stik imaš tudi 
z mladimi na najrazličnejših dogodkih. 
Kako boš vzdrževal te stike v prihodnje!

Turistično društvo in ostala društva so mi nu-
dila prostor koristnega preživljanja prostega 
časa, kar je za mladega človeka danes izrednega 
pomena. Prijetno s koristnim. S TD smo na 
nastopih doživljali mnogo lepih trenutkov in 
spoznavali veliko ljudi, kar zasluži večkratno 
spominjanje. Še posebno mi bodo ostala v le-
pem spominu srečanja na vajah, na katerih smo 
se neštetokrat nasmejali do solz in se veselili 
vsakega novega napredka. Pogrešal bom moje 
pevke, saj so mi bile kot babice in kolegice hkra-
ti. Pogrešal g. Vlada in g. Janeza Gliha, saj sta s 
svojim delom in pojavo zaznamovala družbeno 
življenje v Žužemberku in sta nezamenljiv člen 
TD. Bodo pa obenem naša nadaljnja srečanja 
in sodelovanje toliko bolj plemenita in zaže-
ljena. Z mladimi danes v komunikacijski dobi 
ni težko ostati povezan. Internetna razsežnost 
nas vse povezuje v dnevno komunikacijo, zato 
je vprašanje o vzdrževanju stikov z njimi odveč. 
Seveda bom pa vesel vsakega povabila domačih 
ljudi na najrazličnejša srečanja, in če bo le mo-
goče, se jih bom z veseljem udeležil. 

Komu v prvi vrsti si hvaležen za novo pot, 
za službo duhovnika? Prav bi bilo, da bi 
našim bralcem predstavil realno podobo 
današnjega duhovniškega stanu.

V prvi vrsti sem hvaležen Bogu, da me je izbral 
in da mi je dajal potrditve. Če ne bi bil v tem 
gotov, ne bi nadaljeval poti do cilja in tudi ne bi 
bilo pošteno do sebe samega. Seveda je pa odi-
gralo ključno vlogo kar nekaj ljudi. Med drugi-
mi najbolj izstopajo bivši župnik Franc Povirk, 
sestra Krista, prijatelji in ljudje, ki so me pod-
pirali, navsezadnje tudi domači, sorodniki in 
ostali farani. Vsem sem globoko hvaležen.

Duhovnik je danes javno izpostavljen najrazlič-
nejši jezi in gnusu ljudi, ki se brez zadržkov in 
predhodnega premisleka zliva nanj. Naj to velja 
za medijski prostor kot vsakodnevna srečanja. 
Vse to vpliva na medsebojno komunikacijo in 
ne malokdaj je začutiti strah pred ljudmi. Vpli-
va pa tudi na pastoralno delo. Veliko projektov 
je načrtovanih, veliko dela in molitev vloženega 
v iskanju izboljšav standarda in duhovne rasti 
ter izobraževanja ljudi in mladine, a ko naj bi 
prišlo do izvedbe, pride do upora ali naveliča-
nosti s strani ljudi. Še vedno je čutiti prepad 
med javnim življenjem in delovanju Cerkve. 
Cerkev smo vsi, ki smo krščeni in zato vsi po-
klicani za razdajanje drug drugemu in konč-
nemu izgledu naše velike družine. Prebuditi je 
potrebno ponovno čut za odgovornost vsakega 

posameznika, da lahko sodeluje in sooblikuje 
dejavnost Cerkve med ljudmi v sodelovanju z 
duhovnikom. Pri tem se oziram predvsem na 
mlade in mlade družine. Le mlajša generacija je 
sposobna prinesti pozitivne spremembe na tem 
področju. Vprašanje je le, če hoče.

Si čas študija izkoristil za nova spoznanja v 
življenju, mogoče popotovanja, odkrivanja 
novih kotičkov našega sveta?

Imel sem možnost prepotovati srednjo Evropo, 
zahodne Združene države, južno Afriko ter 
Bližnji Vzhod. Potovanja mi razširjajo obzorja 
ter polnijo baterije za vsakodnevno delo. Sreče-
vanje najrazličnejših ljudi različnih ver, kultur, 
miselnosti in pogledov me notranje bogatijo in 
napolnjujejo. 

Kako so tvoji domači, tvoji najbližji doži-
vljali tvojo odločitev?

Ha-ha-ha, tu je bilo zanimivo. Seveda se niso 
strinjali in so potrebovali leta, da so mojo od-
ločitev sprejeli. Mislim, da so jo na začetku do-
življali, kot da bi eksplodirala atomska bomba, 
a se vsaka juha ohladi in sedaj se z nasmehom 
spominjamo na stare čase.

Nova maša je enkraten dogodek za celo žu-
pnijo in dekanijo in Občino Žužemberk. 
Ob tvojem novomašniškem geslu, simbo-
liki križa, žužemberški grad in farna cer-
kev v ozadju, ki krasi vabilo na novo mašo, 
nam zaupaj svoja pričakovanja in želje ob 
tem velikem dogodku!

Nova maša ni novomašnikova „ohcet“, temveč 
pred vsem veselje ljudi Bogu, da je iz njihove 
srede poklical duhovnika. Vse dogajanje okoli 
nove maše in sama nova maša naj bo zunanje 
znamenje ljudi, koliko jim nov duhovnik po-
meni. Hkrati pa je nova maša priložnost, da 
izkažejo ljudje podporo novomašniku, saj ka-
morkoli bo duhovnik stopil, povsod bo nosil s 
sabo ime kraja in ga bo s svojim delom in zgle-
dom zastopal. Čutiti medsebojno povezanost in 
podporo mlademu duhovniku veliko pomeni.

Nam lahko ob koncu zaupaš še kakšne po-
drobnosti o novi maši, ki bo v nedeljo, 19. 
julija 2009, v župnijski cerkvi sv. Mohorja 
in Fortunata!

Podrobnosti ne poznam, saj je vse odvisno od 
ljudi in njihove pripravljenosti v sodelovanju z 
novomašnim ceremoniarjem, ki svetuje v pri-
pravi in vodi protokol. Z moje strani bi bilo le 
obvestilo in prošnja, da se pripravlja prireditve-
ni prostor po novi maši za pogostitev in pro-
gram za vse osebno povabljene na Loki. Prišli 
bodo ljudje iz vseh strani Slovenije in tudi izven 
meja, zato prosim domačine za potrpežljivost 
ob gneči, gostoljubnost in pomoč pri izvedbi. 
Obenem pa vabim vse župljane in občane, da 
se slovesnosti nove maše v župnijski cerkvi sv. 
Mohorja in Fortunata udeležijo v največjem 
številu, da se lahko srečamo, sežemo v roke in 
skupaj poveselimo tega dogodka.

Hvala za pogovor, iskrene odgovore in 
naj te spremlja Božji blagoslov z Marijino 
priprošnjo!

Urednik
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STAREJŠI NA KOLESU
V prometnih nesrečah so najpogosteje ude-• 
leženi starejši kolesarji, še zlasti starejši od 
65 let. 

Premalo so pozorni na vozila, ki jih prehite-• 
vajo, slabše slišijo, vidijo in počasneje ustre-
zno reagirajo. 

Pred spremembo smeri vožnje večkrat po-• 
glejte, kaj se dogaja za vami in pravočasno 
odločno nakažite svoje namene. 

VESELO NA KOLO
Zdravo, aktivno, prijetno, a varno !

Kje naj vozim? 
po kolesarski stezi in kolesarskem pasu,  • 

ob desnem robu vozišča, če ni kolesarske ste-• 
ze oziroma pasu. 

Kako naj vozim ? 
Promet skrbno opazujem, predvidevam rav-• 
nanje drugih udeležencev in skrbim za svojo 
varnost.  

Kolesarji so poleg pešcev 

najbolj ogrožena in 

izpostavljena skupina 

prometnih udeležencev!
ZAKAJ NOSIM 

ČELADO ?
Skoraj deset odstotkov 

mrtvih in poškodovanih 

v nesrečah je kolesarjev. 

Največkrat se 

poškodujejo po glavi.

ŠPORTNIKA ŠOLE
Mateja Škrbe in Žiga Gliha sta postala športni-
ka šole za šolsko leto 2008/09. Mateja škrbe se 
je udeleževala razrednih, šolskih, občinskih in 
državnih tekmovanj v badmintonu, namiznem 
tenisu, krosu, atletiki, odbojki in odbojki na 
pesku. Skupaj je zbrala 156 točk. Žiga Gliha pa 
je tekmoval na razrednih, šolskih, občinskih, 
področnih, državnih in mednarodnih tekmo-
vanjih v badmintonu, namiznem tenisu, krosu, 
atletiki, nogometu, odbojki, odbojki na mivki. 
Skupaj je zbral 300 točk.Obema za njune vr-
hunske dosežke iskreno čestitamo.

Ljuba Nose

Žužemberk obiskala le 
Ljudmila Novak

Kandidati Nove Slovenije za volitve v Evropski parlament so se pred volitvami mudili na Dolenj-
skem. Žužemberk je kot edina kandidatka od vseh strank na listah obiskala evropska poslanka in 
predsednica stranke Nova Slovenija Ljudmila Novak. Predsednik žužemberškega občinskega od-
bora NSI Jože Papež je gostjo seznanil s težavami in s številnimi projekti, ki ta trenutek potekajo 
v občini. Poslanka Evropskega parlamenta Ljudmila Novak je ob morebitni izvolitvi obljubila po-
moč pri pridobivanju evropskih denarnih virov, še posebej pa na pomoč pri izgradnji vodovoda.

Še posebej pozoren sem na vozila, ki me do-• 
hitevajo in prehitevajo. 

V križiščih sem nadvse previden, z roko od-• 
ločno nakažem smer in se prepričam, ali so 
me opazili. Če je situacija nejasna, raje sto-
pim s kolesa in grem peš čez križišče. 

Da me pešci in vozniki opazijo, uporabljam • 
tudi zvonec. 

Ponoči poskrbim, da sem še bolj opazen (luči, • 
odsevniki, svetla oblačila ...). 

Prtljago vozim v zato namenjeni košarici ali • 
pritrjeno na prtljažniku. Roke imam proste 
za krmilo in nakazovanje smeri.

V primeru da imate informacije, ki bi pripo-
mogle k raziskavi neraziskanih kaznivih de-
janj oziroma izboljšanju prometne varnosti, 
vas naprošamo, da o tem obvestite policijo na 
interventno številko 113.

Z upoštevanjem teh priporočil boste tudi 
sami veliko storili za vašo varnost in varnost 
svojega premoženja!

SKUPAJ ZA VARNOST - 

VAŠA POLICIJA

Vodja policijskega okoliša
Albert Lah

Foto:S.M. 
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ZAKLJUČNA 
PRIREDITEV 
OB DRŽAVNEM 
PRAZNIKU IN 
KONCU ŠOLSKEGA 
LETA

Osnovna šola Žužemberk je ob zaključku šol-

skega leta podelila priznanja in knjižne nagrade 

mentorjem dvanajstih raziskovalnih nalog in 

zunanjim sodelavcem za njihovo delo. Razgla-

šena sta bila tudi športnika šole.

V prizidku telovadnice OŠ Žužemberk je bila 

v petek, 19. 6. 2009, zaključna prireditev ob 

državnem prazniku in koncu šolskega leta. Na 

njej so sodelovali OPZ OŠ Žužemberk, PŠ Aj-

dovec, Dvor in Šmihel, Cici zborček iz Vrtca, 

recitatorji in plesalca. Prireditve se je udeležilo 

veliko gostov, med njimi g. Utenkar, nekdanji 

ladijski kapetan, sestra prelata Janeza Mrvarja, 

Cilka Gašperlin, kovač Franc Skube. V uvo-

dnem govoru je ravnateljica šole Jelka Mrvar 

povedala: »Pomembni so vsi majhni koraki v 

pravo smer. Vsak takšen korak pomeni nekaj 

več. Šola je sodelovala v več zbiralnih akcijah, 

na katerih je bilo zbranih okoli 3800 evrov. Na 

takšen način so učenci pomagali ljudem v bli-

žnji okolici in celo v daljni Afriki. Posebnost 

šole pa so raziskovalne naloge. Od leta 1994 

pa do danes je bilo predstavljenih 112 razisko-

valnih nalog. Vse so shranjene v naši knjižnici. 

Letošnja bera je posebno bogata. Vsi dosežki 

naše šole so prispevek k prazniku državnosti 

naše domovine.«

Predstavljene so bile naslednje raziskovalne 

naloge:

OSKRBA Z VODO NA AJDOVŠKI • 

PLANOTI (učiteljici Milena Legan in Ire-

na Prodanič) - Voda je naravna dobrina, ki 

je pogoj za življenje na Zemlji. Vendar se v 

nekaterih krajih še danes srečujejo s proble-

mom oskrbe z vodo. Tako je tudi na Ajdov-

ški planoti. Cilj te naloge je bil ozavestiti 

pomanjkanje vode in s tem nujno potrebnega 

vodovoda na tej planoti.

VARUJMO NARAVO•  (učiteljica Petra Za-

del) - Kraji, kjer živimo, so čudoviti, čarobni, 

skoraj pravljični. Kako velik pomen ima čisto 

okolje, voda in zrak za nas, se ne bomo za-

vedali vse do tedaj, dokler nam teh dobrin 

ne bo zmanjkalo. Toda to se utegne zgoditi 

kaj kmalu, če bomo nadaljevali s takšnim 

tempom onesnaževanja, kot se dogaja sedaj. 

Ekološki vzgoji so letos na PŠ Šmihel posve-

tili veliko pozornost.

ZBIRKA KAMNIN NA PŠ ŠMIHEL•  

(učiteljica Petra Zadel) - Kamen je tesno po-

vezan s človekom in njegovo zgodovino. PŠ 

Šmihel je v dar dobila veliko število kamnin. 

Odločili so se, da kamnine, glede na nasta-

nek, uredijo v zbirko, ki bo lahko služila kot 

učilo. Učenec Matic Malovrh pa je pod men-

torstvom učiteljice Petre Zadel izdelal mo-

zaik-znak šole, ki bo poseben okras njihove 

šole.

LADJA ŽUŽEMBERK•  (pet učencev 8. in 

9. r. in učiteljica Majda Pucelj) - G. Utenkar 

je spregovoril nekaj besed o takratnih ladjah, 

ki so bile stare, a imele so dušo. Mornarji so 

bili radi na njih. Vsaka je bila poseben uni-

kat; pogoji za delo in življenje na njih so bili 

skromni.

zdrav odnos do okolja. Na žalost so v dana-

šnjem času ročna, fi zična dela vse manj ce-

njena. Tako rokodelske obrti vse bolj tonejo 

v pozabo. Ena izmed njih je tudi kovaštvo. 

Učenci so prišli do spoznanja, da še tako raz-

vita industrija ne more zamenjati pristnega 

človeškega odnosa, občutka domačnosti in 

vrednosti izdelka, narejenega s preprostim 

orodjem, pa vendar z občutkom in veliko 

mero natančnosti. Ogledali so si delo kovača 

Franca Skubeta iz Malega Lipovca.

LES, ČLOVEKOV PRIJATELJ•  (učitelji-

ca Zvonka Struna in učenci 4. r. PŠ Dvor) 

– Podrobneje so opisali in predstavili les in 

njegove polizdelke ter vpliv lesa na življenje 

ljudi. Raziskali so lesno proizvodnjo v naši 

najbližji okolici. 

Osnovna šola Žužemberk nadaljuje pomem-

ben projekt spoznavanja in vrednotenja znanih 

osebnosti iz Suhe krajine. Tako sta tudi v leto-

šnjem šolskem letu nastali dve raziskovalni na-

logi. Mentorici Erika Gjereg in Tinka Fric sta 

s petimi učenci 8. b r. raziskali ŽIVLJENJE 

IN DELO TISKARJA IN ZALOŽNIKA 

IGNACIJA KLEINMAYERJA. Že kot de-

ček je izgubil očeta, zato je za njegovo šolanje 

poskrbela mama. Pokopan je v Žužemberku.

ZNANI SUHOKRANJEC PRELAT JA-• 

NEZ MRVAR (učiteljica Helena Smrke) – 

Naš rojak in neznani misijonar je kar 42 let 

preživel v Ekvadorju in skrbel za ljudi, ki so 

pomoči potrebni, ter širil božjo besedo. Nje-

gova sestra je povedala, da se je v življenju 

razdajal do konca.

Zdrav duh v zdravem telesu je vodilo vsakega 

uspešnega športnika. Na šoli je veliko učencev, 

ki se skozi celo šolsko leto udeležujejo številnih 

športnih tekmovanj in hkrati dosegajo zavidlji-

ve rezultate, ki so plod njihovega trdega dela 

in njihovih mentorjev. Učitelja športne vzgoje 

Darja Sedaj in Bojan Brulec sta razglasila špor-

tnika šole za letošnje šolsko leto, in sicer sta to 

postala Mateja Škrbe in Žiga Gliha. 

Šola Žužemberk spodbuja razvoj učencev ne 

le na športnem, temveč tudi na mnogih dru-

gih področjih, podpira njihovo vedoželjnost in 

udeleževanje na tekmovanjih iz znanja. Rav-

nateljica šole je podelila učencem priznanja za 

največje dosežke v letošnjem šolskem letu. Te 

je dobilo kar 74 učencev. OB zaključku slove-

sne prireditve pa so prejeli priznanja in knjižne 

nagrade tudi mentorji raziskovalnih nalog in 

zunanji sodelavci šole, in sicer: Franc Jarc (igre 

z žogo), Emil Glavič (varstvo narave), Darinka 

Pirc (kulturno področje), Neva Čopi (odbojka), 

Marko Čopi (odbojka), Bernarda Perko (odboj-

ka), Tom Pečar (odbojka), Jernej Rojc (odbojka) 

in učenec Ambrož Čopi za mentorstvo pri ša-

hovskem krožku.

Ljuba Nose

RAZVOJ GASILSTVA IN SPODBUJA-• 

NJE MLADIH ZANJ (učiteljica Irena A. 

Horžen in pomočnica Mojca Papež z učenci 

1. r.)

IGRE Z ŽOGO V VRTCU ŽUŽEM-• 

BERK (vzgojiteljice in pomočnice v Vrtcu 

Žužemberk) - Predšolsko obdobje je temelj 

gibalnega razvoja, zato so ustrezne gibalne 

dejavnosti prav v predšolskem obdobju ključ-

nega pomena za otrokov gibalni in funkcio-

nalni razvoj. Žoga je znana kot prva igrača 

otrok.

DELOVNA VZGOJA PREDŠOLSKIH • 

OTROK V VRTCU DVOR (vzgojiteljice 

in pomočnice iz skupin Čebelice, Pikapolo-

nice, Miške in Metulji) – Delo je ena izmed 

najpomembnejših vrednot že v predšolski 

dobi. Zato otroci pometajo, brišejo, pospra-

vljajo, zalivajo rože. Poskrbijo sami zase, po-

magajo drug drugemu in odraslim. Do dela 

imajo pozitiven odnos.

IZVOR IN PRIDELAVA HRANE•  (vzgo-

jiteljici Lidija Lebar Tomšič in Mira Hrovat) 

– Otroci zelo malo vedo o izvoru hrane. Ve-

liko dejavnosti je potekalo na terenu in v vrt-

cu. Omislili so si majhen vrtiček pri igrišču 

PŠ Dvor, ki ga skupaj obdelujejo in jim je v 

veselje.

KOVAŠTVO V SUHI KRAJINI•  (učitelji-

ca Tatjana Hren in učenci 4. i 5. r.) – Delo je 

pomembna vrednota, brez katere tudi dan-

danes ne gre, čeprav živimo v dobi računal-

ništva. Z delom pridobivamo spretnosti, se 

navajamo na red in disciplino ter razvijamo 
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Strokovna komisija je izmed 50 prijavljenih 
skladb za festival Narečna popevka 2009 iz-
brala 15 fi nalistov in med njimi je tudi Renata 
Novak, ki bo pesem z naslovom Pr`znej zapela 
v suhokranjskem narečju. Avtor melodije in be-
sedila je Matej Kocjančič, priredbo za orkester, 
ki bo v živo spremljal vse nastopajoče, pa je pri-
speval Slavko Avsenik ml. 

Renato ljubezen do glasbe spremlja od ranega 
otroštva, ko je že kazala izjemen vokalni po-
tencial in v otroških pevskih zborih so ji zbo-
rovodje radi zaupali solistične vložke. Že pri 
devetih letih je začela nastopati kot pevka v 
ansamblu Simona Ceglarja, pri 15 letih pa je 
nastopala s skupino Zapeljivke. Leta 2006 se je 
udeležila bitke talentov v oddaji Spet doma pri 
Mariu Galuniču, kjer je v izjemni konkurenci, 

danes uveljavljenih vokalistov, osvojila odlično 
šesto mesto in s tem opozorila nase širšo stro-
kovno in laično javnost. Večja prepoznavnost ji 
je prinesla tudi lepo število ponudb za sodelo-
vanje in tako je postala članica zasedbe Veseli 
Gorenjci, kjer si je z mnogimi nastopi doma in 
v tujini nabirala dragoceno pevsko kilometrino. 
Decembra 2008 je prekinila sodelovanje v an-
samblu in se resneje posvetila študiju. 

Renata navdušuje s suverenim vokalom, kate-
rega krasi precizno intoniranje in prepričljiva 
interpretacija. Pravi, da se ji je s telefonskim 
klicem: »Imam komad za narečno popevko ...« 
uresničila velika želja, da bi se podala na samo-
stojno glasbeno pot, katero začenja na festivalu 
Narečna popevka 2009.

Avtor skladbe Pr`znej je povedal, da je skladba 
kvazi-ljubezenska balada, ki govori o napač-
nih odločitvah, ki jih sprejemamo zavestno in 
o trenutkih, ki se na prvi pogled zdijo sladki, 
skozi čas pa postajajo vse bolj patetični.

Na festivalu bodo nastopili tudi Domen Ku-
mer, Lidija Kodrič, Rudi Šantl, skupina Ma-
libu in Jože, Tomaž Domicelj, Orlek in ostali. 
Prireditev bo potekala v nedeljo, 13. septembra 
2009, ob 19.55 v Slovenskem narodnem gleda-
lišču v Mariboru z neposrednim prenosom na 
Televiziji Slovenija in Televiziji Maribor ter ra-
diu Slovenija in radiu Maribor. Pri ZKP RTV 
SLO pa bo izšla festivalska zgoščenka. 

Festival, ki se je včasih imenoval Vesela jesen 
ima bogato tradicijo in je v veliki meri zazna-
moval naš glasbeni prostor skozi desetletja. 
Danes velja, poleg Slovenske popevke, za naj-
bolj cenjen popevkarski festival, na katerem so-
delujejo in zmagujejo kvalitetne skladbe, ki jih 
izvajajo vrhunski vokalisti, letos pa bomo pre-
mierno na njem slišali suhokranjsko narečje. 

Renata 
Novak 
na Narečni 
popevki 
2009

Tudi v žužemberški občini se je 6.aprila mudi-
la poslanska skupina stranke SDS. Na Občini 
Žužemberk so jih sprejeli župan Občine Žu-
žemberk Franc Škufca, direktor občinske upra-
ve Vlado Kostevc skupaj ter podžupan občine 
in obenem predsednik občinskega odbora SDS 
Jože Šteingel. 

Poslanci so z velikim zanimanjem prisluhnili 
težavam, ki tarejo Suho krajino, beseda pa je 
tekla predvsem o številnih težavah na podro-
čjih vodooskrbe in problematiki pitne vode, 
kajti brez primerne vodooskrbe je v Suhi kra-
jini kar 804 prebivalcev ali 19,2% vseh obča-
nov. Tudi cestna in prometna infrastruktura, 
prekategorizacija cest, industrijske cone, dom 
starostnikov, turizem in zaposlovanje so bile 
predmet razprave kratkega, a vendar pomemb-
nega srečanja s poslanci. Poslanci, med njimi so 
bili Peter Verlič, Darko Menih, Branko Mari-
nič in evropska poslanka Romana Jordan Cizelj 
so se v nadaljevanju srečanja ogledali kraj in se 
seznanili z nekaterimi perečimi težavami na 
področju izgradnje infrastrukture. 

S. Mirtič

Poslanska skupina SDS na obisku

Foto: S. M.
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v preteklosti.« je končal svojo pripoved naš sogo-
vornik Turk. 

Čuti se, da vsi trije rodovi živijo v sožitju, razu-
mejo se in tako vemo, se veliko naredi, v slogi 
je moč. Njegova starša, ki sta kolikor toliko pri 
močeh in 'furata' kmetijo, imata še nekaj repov v 
hlevu, za katere skrbita, da jima ni dolgčas in sta 
še koristna pri hiši. Čeprav jim je pred leti strela 
uničila staro hišo in hlev in so bili poškodovani, 
niso obupali, tako danes lepo živijo dalje.

Franc Turk upa, da bo kriza minila in da bodo 
bolj mirno spali. Želja, da bi napredoval, ga je 
gnala, da je vse to dosegel, kar ima danes. In 
tako tudi drugim pokazali, da se da tudi iz ma-
lega raste veliko, da se da z voljo in pridnostjo s 
trudom uspeti v življenju in vztrajanjem tudi v 
težkih trenutkih, da doseči, ker vedno za dežjem 
pride sonce. Tako je drugim za vzgled, in vredno 
bi ga bilo posnemati. Obkrožajo nas gozdovi in 
potrebno bo samo vstopiti vanje in pljuniti v roke 
in podirati drevesa, saj potem zrastejo druga, to 
je večni krog življenja. Vemo, da bo nafte vedno 
manj, saj vidimo, kako se draži. Mi se niti ne 
zavedamo, kakšno bogastvo skrivajo naši gozdo-
vi, če še danes nimajo ustrezne cene, jo bodo pa 
imeli čez čas imeli, čas dela za nas. Torej velja 
izkoristiti naše gozdno bogastvo, da bomo imeli, 
kot so včasih rekli, vsak dan bel kruh na mizi.

Podjetnik Miroslav

Strnad uspešen

gradbinec

Če se peljete skozi Draščo vas, ne morete prezre-
ti zadnjih dveh lepih hiš. Mi se bomo ustavili pri 
predzadnji, veliki, s pokrito teraso in z kar mo-
gočnim gospodarskim poslopjem. V njej imajo 
živino, garaže, še posebej pade v oči vzorno ure-
jeno okolica s pokošeno travo, tlakovanim dvori-
ščem, s škarpo, v kateri so gredice z raznobarv-
nimi rožami, ki krasi dom, in še okrasno drevje. 
Vse to polepša domovanje Strnadovih. Tako da 
lahko vidimo prav lepo podobo domačije, kjer 
se vidi, da živijo prijazni in skrbni ljudje. Vse bi 
rekli je na svojem mestu, lepo, z občutkom nego-
vano, zato pa skrbijo podjetnik Strnad in njegova 
žena, otroka in, čeprav že v letih, tudi mama. 

Jaz sem jih obiskal v nedeljo. In ko sem izstopil iz 
avta, me je sprejela pesem harmonike. Na terasi 
so Strnadovi gostili prijatelje. Ko smo se pozdra-
vili, sem rekel, da se imajo lepo, da uživajo, kar 
je prav. Pa je takoj odgovoril: »Ni samo delo, am-
pak si tudi kaj privoščimo, kot danes s prijatelji. 
Poznate pregovor, in tega se držim, delam zato, 
da živim, in ne živim zato, da delam. Ker sem čez 
teden večinoma zdoma po gradbiščih, sobote in 
nedelje zaživim in se poveselim skupaj z družino 

in s prijatelji in tako v ponedeljek grem laže spet 
na delo,« razloži podjetnik Slavko. 

Začel je čisto preprosto, sam, lahko bi rekli 
dobesedno s 'kejlo' v roki. Opravljal je različna 
zidarska del, ko pa je videl možnost in se čutil 
sposobnega, je začel zaposlovati delavce. Zdaj in 
že prej opravljajo različna gradbena dela, zidajo 
hiše na ključ, bloke oblagajo s fasado. Tako sezi-
dajo hišo, nato nadaljujejo drugi, s katerimi ima 
pogodbe, da napeljejo elektriko, vodovod, kar je 
pač treba, da je hiša vseljiva. In kupec dobi ključ 
in se lahko vseli. Trenutno delajo v Železnikih, 
in sicer opravljajo zemeljska dela za toplovod. 

Njegovo podjetje ima trenutno zaposlenih pribli-
žno 40 delavcev. Življenje teh delavcev je težko. 
Saj delajo ne glede na vremenske razmere, ali je 
mraz ali vročina, ta kruh je grenak. Kot lastnik 
podjetja skrbi posebej za varnost delavcev, pa 
tudi gleda na to, da so zadovoljni. Administra-
tivna dela opravljata dve uradnici. Pohvali se, da 
ima naslednika, saj njegov najstarejši obiskuje 
gradbeno šolo. Tako bo dobil ustrezno znanje in 
bo bolj strokovno lahko vodil podjetje kot on.

In kakšne ima načrte. Pravi, da se ne bo več širil, 
da je to zanj dovolj, ker so gradbišča na več kon-
cih Slovenije, ne bi mogel več vsega obvladati, bo 
ostal kar pri tem obsegu, ker pač ne išče ne vem 
kakšen dobiček, ampak želi imeti tudi nekaj od 
življenja. Če bi samo garal, bi šlo življenje mimo, 
če si ne bi nič privoščili, trpela bi tudi družina. 
Vidi se, da ima zdrave poglede na življenje. Že po 
tem vidimo, kako imajo urejen dom. Živi življe-
nje, ki mu daje zadovoljstvo. Želi si, da bi jim še 
naprej tako šlo, predvsem pa, da bi bili zdravi.

Mi mu želimo, da bi še naprej gradil hiše, še ve-
liko hiš, da bi v njih živeli zadovoljni, srečni in 
veseli ljudje. 

Bi pa dodali, Slavko naj bi bil tudi vzgled in ka-
žipot drugim, ki si želijo nekaj narediti s svojim 
življenjem. Takim priporočamo, naj ga posnema-
jo. Vedno se najde pot, da človek uresniči želje, 
treba je samo volja in dvoje pridnih rok, da si člo-
vek ustvari tisto, kar je načrtoval in s tem najde 
tudi srečo v življenju.

V Suhi krajini je kar precej samostojnih pod-
jetnikov. Vemo pa tudi, da so Suhokranjci pri-
dni in delavni ljudje. Danes bomo predstavili 
podjetnika, kot že naslov pove, s šmihelskega 
konca. Predstavljamo Turka, Miroslava Strna-
da zato, ker sta začeli dobesedno, tako rekoč iz 
nič, danes pa sta kolikor toliko na konju, kot 
pravimo, v svojem poslu.

Franc Turk 

podjetnik žagarstva 

Obisk pri Turkovih ali po domače Kranjških je 
bil zanimiv in zame tudi poučen. Tu živijo trije 
rodovi. Mladi gospodar z družino in starša. Ta-
kole pripoveduje: »Začel sem s sekularjem, žagal 
sem ljudem, kar so potrebovali. Ker sem videl, 
da daleč naokoli ni nobene žage, ker pa je bilo 
povpraševanje veliko, in da sem zmogel vsem 
ustreči, sem postavil večjo žago in hitrejšo, in 
ta, ki jo vidite, je že četrta. Ta je zelo moderna, 
je hitra tračna žaga, ki je računalniško vodena. 
Tako je potekalo moje napredovanje in razširitev. 
Danes delamo največ palete po pogodbi, pa tudi 
druge stvari po potrebi. Ker je dela dosti in je 
proizvodnja razširjena, pomagajo domači in ob-
časno imam zaposlene študente,« je povedal naš 
podjetnik Turk.

In razgrnil je še drug načrt: »Druga dejavnost, 
ki me zanima, je, da bi si kupili stroj za izdelavo 
sekancev, to je biomase za kurjavo. Kar je nekako 
danes že potreba po tem kurivu, saj vemo, kako 
je s ceno nafte v današnjem času, zato je taka pro-
izvodnja priporočljiva in še bolj bo. Nam ostaja 
veliko odpadnega lesa. Zdaj trenutno kurimo z 
žagovino, potem bi pa uporabili sekance, da bi 
sušili deske pa še prodajali bi jih. Redno obisku-
jemo sejme, kjer se seznanjamo z novostmi na 
področju lesarstva. Pri tem mi je v veliko pomoč 
sin, ki je trenutno študent 4. letnika na fakulte-
ti za lesarstvo. Nekako se dopolnjujeva, jaz sem 
praktik, on pa obvlada teorijo. Imam pa tako v 
sinu tudi naslednika, ki bo s svojim znanjem na-
daljeval naš posel veliko laže, kot se to jaz počel 

Delavni in prizadevni podjetniki na šmihelskem koncu

Žaga izgleda že kot mala tovarna

SUHA KRAJINA V SLIKI IN BESEDI

PRAV LEPA 
JE ŠMIHELSKA FARA

Foto in zapis: Rudi Cerkovnik

Takole se kaže domovanje družine Strnad
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Kje pa Šmihelce in 
ljudi iz ostalih vasi 
čevelj žuli?
Predstavniki občanov iz 

vasi s šmihelskega konca 

so povedali želje in potrebe, 

ki jih imajo predvsem glede 

splošnih stvari, kaj bi bilo 

treba urediti in uresničiti, 

da bi ljudje iz teh vasi bolje, 

mirneje in lažje živeli.

Rafael Vidmar, Šmihel

»Najbolj nujna je mrliška vežica, katere gradnja 
se že vleče 5 let, niso se mogli sporazumeti gle-
de lokacije, zdaj zgleda, da bo stekla gradnja. 
Drugo je, da bi morali nekako lužo treba sa-
nirati, ker se ob dežju napravi skoraj že jezero. 
Tudi razsvetljava bi bila dobrodošla, pa pločni-
ki, predvsem zaradi varnosti otrok. Ljudje od 
drugod sprašujejo za pot do bližnjih vasi, zato 
bi morali postaviti smerokaz pri šoli. Križi-
šče, kjer se zavije z glavne ceste, tam bi morali 
zgraditi zavijalno cesto. Na Krko prihajajo ri-
biči, navadno parkirajo pri mostu, tu bi morali 
namestiti smetnjak. Za še lepši izgled Šmihela 
pa bi morali zrušiti Zajčevo hišo, a spomeniško 
varstvo ne dovoli. To bi bile naše želje in po-
trebe, upam, da se bo kaj uresničilo, saj jih ima 
občina že v načrtu.«

Jože Hrovat, Klečet

»Največje probleme imamo s hidranti, ki bi jih 
morali postaviti nad zemljo. Pa še to, imamo 
zelo slab pritisk v vodovodnem omrežju, tako 
da bi v primeru požara bili nemočni, saj bi bili 
onemogočeni gasiti. Dali smo že večkrat vlogo 
na občino in komunalo, obljubili so, da bodo 
to s pritiskom uredili, potem bomo lahko bolj 
mirno spali. Vas se zvečer ponoči v temi, zato 
bi tudi za javno razsvetljava bi bilo dobro, če bi 
jo imeli, pa še otoke za kontejnerje.« 

Marjan Pečjak, Plešivica

Najbolj težko čakamo na cesto do Šmihela. Po-
lovico, to je 1,5 kilometer, so jo že razširili. Va-
ščani smo kupili železniške pragove za kanale. 
Občina bo dala mreže in cement. Radi bi, da bi 
se že to leto vozili po njej in si tako skrajšali pot 
za 2 tretjini, saj zdaj moramo preko Žužem-
berka v Šmihel. Rečeno pa je bilo, da bo tudi 
asfaltirano, upamo, da čimprej. Zdaj je to tako, 
imamo slab pritisk vod v hidrantih. Takrat ko 
je gorelo pri Cirkov, nismo mogli dobro gasi-
ti, zato je nujno, da se to uredi. Spet bi morali 
usposobiti vodohram, tudi to je obljubljeno s 
strani občine, oni bi dali opeko in ostali mate-
rial, mi bi pa popravili. 

Problem je tudi ta, da več kot pol vasi ne dobi 
lovi signala za mobilne telefone. Dali smo 
prošnjo na Mobitel, pa so odgovorili, da nas 
je premalo v vasi. Vidite, vedno smo nekje za-
postavljeni, za vsako stvar se moramo boriti. 
Tako je to, če si daleč od oči in ušes tistih, ki 
odločajo.«

Franc Vidic, Drašča vas

»Most čez Krko obljubljajo že 5 let, nujno bi 
bilo dvigniti hidrante, da lahko pridemo ob 
primeru požara zraven, to bi bilo treba nujno 
narediti, pa otok za smetnjake, cesta je potreb-
na preplastitve, odtoke, tudi avtobusno posta-
jališče bi bilo dobrodošlo, da bi meli streho nad 
glavo, tudi pri nas kdaj pa kdaj pada dež. 15 let 
se ni pri nas ničesar naredilo. Čas je, da pri-
demo še mi na vrsto. Tudi v planu občine so 
zabeleženi.«

Ciril Pucelj, Dešeča vas

»Tudi mi imamo težave, pogovarjali smo se že z 
županom, in sicer, da so nekateri hidranti niso 
dvignjeni, pa tudi preblizu hiše, 2 metra, saj v 
primeru požara se ne bi mogli priključiti nanje.

Rabili pa bi še pa dva. Naša vas je razpotegnje-
na in bi poleg tega rabili okrog 300 metrov cevi, 
da bi dosegli najbolj oddaljene hiše in bi lahko 
tudi sami posredovali, če bi kje začelo goreti, saj 
smo skoraj vsi gasilci. Prav tako bi bilo dobro, 
da nam bi ponoči svetila javna razsvetljava.

Pravite, da ta podrtija hiše kazi podobo vasi. 
Res je, toda kakšno je bilo prej, ne da bi govoril, 
Zdaj je nov gospodar in ker so v redu ljudje, 
bodo sigurno uredili, da bo lepše.« 
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Robert Struna ustvarja in 
dela za ljubi kruhek

Obrazi časa

Kaj je ustvaril in delal v preteklem letu: »Kaj 
sem delal zadnje leto, kar nekaj, in to predvsem 
za našo faro. Videli ste, kako je zdaj lep obno-
vljen gasilski dom v Šmihelu. Da tako izgleda, 
je tudi nekaj moja zasluga. Naredil sem na na-
mreč ograjo, pa grb, sv. Florijana sem 'namalal' 
in dodal še napis, da se ve, čemu služi dom. Pri 
tem so mi pomagali tudi gasilci. Mislim, da 
vse, kar sem izdelal, predvsem krasi stavbo, jo 
poživi.

Druga stvar, ki pa je vrednostno in še veliko 
bolj pomembna, je postavitev Zupančevega 
parka. Ne boste verjeli, da sem se s pokojnim 
Zupancem nekako v mislih pogovarjal, tri leta 
sva premlevala, kako bi vsa stvar izgledala. 
'Samo ti me lahko narediš,' mi je prišepetaval. 
In ko sva se nekako dogovorila in ko sem za-
čel, sem delal v nekem transu, po domače bi 
rekli v 'švunku., v šestih urah sem bil tik pred 
tem, da končam, a sem bil pred zadnjimi posegi 
zmoten, pa mi je vse ušlo iz rok, ustvarjalni za-
gon je v trenutku ugasnil. Obstal sem in nisem 
mogel več nadaljevati, naenkrat nisem imel več 
navdiha. Da sem pa dokončal, potem sem za 
skulpturo porabil še tri mesece. Če bi delal še v 
tistem 'švunku' naprej, ko sem bil, kot se reče, 
notri, takrat bi ga moral dokončati. Potem sem 
jo pa popravljal, reševal, in nisem zadovoljen, 
takrat bi moral reči: to je to, in pika, konec, fi -
nito. To je kot kaplja. ki pade vodo in se razprši. 
Tako se ustvarja, to je potem to, ko potegneš 
pravo gesto in zaključiš, ne bi se smel dati mo-

titi. Nekateri me zaradi parka hvalijo, a drugi 
spet negodujejo. Toda zdaj, kar je, je, a namen 
je bil dober in pošten,« je zatrdil sogovornik 
Robert. 

Kot zapisovalec pa naj dodam, tako material 
kot opravljeno delo, ki ga ni bilo malo, pa tudi 
delo, vse ostalo, kar je pred izdelavo, tako ideje, 
kot osnutek, načrt, to je še najdražje, vse stane. 
In vse to je Robert podaril, računal si ni niti 
centa. Dodal je: »To je moje darilo krajem in 
tukajšnjim ljudem, vsej Suhi krajini; izdelki in 
skulpture na govorijo svoje, tudi ko mene več 
ne bo. Sodeloval sem tudi pri novoletnem kon-
certu kot član kulturnega društva, izdelal sem 
majhne umetniške fi gurice iz gline in lesa za 
božično novoletni bazar. Na pomlad sem raz-
stavljal na gospodarskem razstavišču v Ljublja-
ni na sejmu Dom in prosti čas. Razstavo si je 
ogledalo ogromno ljudi, saj je bilo 6 eksponatov 
razstavljenih v avli razstavišča.«

Popeljal me je tudi v nastajajočo galerij, ki je 
še v obdelavi, a se že vidi, da bo to nekaj po-
sebnega, tu bodo razstavljena njegove vrhunske 
stvaritve. Obiskovalci bodo lahko videli, kako 
se ustvarja in kaj je že ustvaril. O njej kaj več, 
ko bo otvoritev. Tu mi razkrije tudi svojo skriv-
nost, zamislil si je svoje, kot je rekel, življenjsko 
delo, a pravi, da naj ostane skrivnost.

Vprašal sem ga, kako si služi za ljubi kruhek: 
» Ja, trdo delam, saj nas je pet članov družine. 
Živimo običajno življenje, posvetim se otrokom 
in ženi, kolikor morem, v nedeljo. Za vsakdanji 

kruh največ izdelujem ograje po naročilu. So 
pa tudi te po svoje unikatne, načeloma v stilu 
narave, a vdahnem jim svoj pečat, vedno se pri-
lagodim arhitekturi in okolju, kamor jih potem 
vkomponiram. Hodim po sejmih, razstavah, se 
udeležujem delavnic, tako spoznavam ljudi in 
navezujem stike.« 

Nazadnje me je peljal še v klet, kjer je vse v 
stilu, slike in skulpture so podobe žalostnega 
viteza Don Kihota in njegovega oprode Sančo 
Pansa. Kot se je Don Kihot brez upa zmage 
boril z mlini na veter, tako se tudi Robert po-
čuti kot Don Kihot, saj se prav tako bori s sicer 
malo drugačnimi mlini, a bitke so še težje, ker 
mnogokrat naleti na nerazumevanje okrog sebe 
in še kaj bolj bolečega ga udari in rani njegovo 
dušo. 

Tako smo spoznali še enega, ki je začel tako 
rekoč iz nič, to je Roberta Struno, ustvarjalca in 
umetnega kovača, ki je s svojim delom v 15 le-
tih postal poznan in cenjen tako v Sloveniji kot 
tudi že v Evropi. Vredno je, da mu kdo sledi in 
posnema, kajti pregovor pravi: Največje uspehe 
se doseže le s trdim delom in vztrajanjem na 
začrtani poti!

|  ZANIMIVOSTI, DOGODGI  |

Koncert 

Društvo mrtvih pesnikov

Vabljeni!

12. julija 2009, po 21. uri 
na grajskem dvorišču

Žužemberškega gradu.
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Matjaž Nose, diplomiran 

inženir elektro fakultete, 

iz Šmihela je obiskal že 60 

držav sveta, zaposlen pa 

je kot komercialist v Keko 

Varicon v Žužemberku.

Kam jo boš letos mahnil?

Za letni dopust računam na obisk Armenije in 

Gruzije. Ti dve deželi sta kot nek otok v tistem 

delu sveta. Deželi sta znani po tem, da imata 

znamenite cerkve in samostane. Zlasti Gruzijci 

so posebni ljudje, največjo starost doživijo, pra-

vijo, da zaradi kefi rja. Pokrajina po slikah so-

deč je slikovita, zelo pametni so, odlični šahi-

sti, pisatelji, glasbeniki, imajo burno preteklost, 

ne nazadnje pridelujejo dobra vina, zato lahko 

pojejo celo šest glasno. Podobno atraktivna je 

Armenija. To je mo letošnji načrt za dopust.

Kako si začel potovati? 

Začel sem kot mnogo Slovencev, s potovanji v 

Trst in Celovec po takrat ugodnih nakupih.

Najprej pa s skupino leta 93 po vzhodni Evropi, 

po Madžarski, Slovaški, Rusiji, prevzel me je 

Sankst Petersburg s svojo razsežnostjo in bo-

gatimi muzeji. Potem sem začel samostojno 

potovati. Za začetek sem obiskal teto v Kanadi. 

Obisk sem ponovil in potoval po tej prostra-

ni deželi mesec dni. Tu me je najbolj prevzela 

neukročena narava. Do zdaj sem obiskal skoraj 

vse evropske države, v Aziji Japonsko, Južno 

Korejo, pa še v Južni Ameriki, Čile, v Peru-

ju me je prevzelo in navdušilo znamenito in-

kovsko mesto Machu Pichu in najvišje ležeče 

jezero Titicaca, tu živijo Indijanci v hiškah na 

jezeru, ki so narejene iz trsja.

Katere države so nate naredile največji 

vtis?

Zanima me vse, ljudje, običaji, kako živijo. Tudi 

znamenitosti, zgodovina države, obiskujem de-

žele, ki imajo bogato in pestro preteklost.

Do zdaj mi je bila všeč najbolj Južna Ameri-

ka. Peru, potomci Inkov, inkovska kultura. Pa 

Velikonočni otok sredi Tihega ocean, kar 4000 

kilometrov jih loči od celin. Otok je znan po 

živalih, ki živijo samo tu in po skrivnostnih 

velikih kipih, ki še danes burijo domišljijo o 

njihovem namenu in nastanku. 

Zelo sem bil presenečen nad Južno Korejo. Je 

mešanica kitajskega in japonskega stila življe-

nja. Primerjava je ustrezna, ker je tudi ekonom-

sko uspešna, pravijo ji azijski tiger. Pridni so 

Matjaž Nose 

Doma je najlepše! 

kot mravljice. Znani so po avtomobilih in ele-

ktroniki. Nesrečo imajo, ker so razdeljeni. Saj 

so ločene kakšne družine že več kot 50 let, to 

lahko rečemo, je kar tragično, da se kaj take-

ga dogaja, danes v 21. stoletju in to samo zardi 

politike.

Prevzela me je tudi Etiopija, to je bilo eno 

mojih zadnjih potovanj. Znamenito staro ce-

sarstvo. Posebno zanimiv je bil obisk južnega 

dela države ob kenijski meji, že v srcu Afrike. 

Tu prebivajo stara plemena, ki živijo prvinsko 

življenje v slamnatih kolibah, sezidanih z bla-

tom, nimajo tako rekoč nič, bi se reklo, spijo 

na kozjih kožah, za štedilnik imajo dva kamna, 

na katerih je postavljena večja konzerva, kjer si 

skuhajo, kar pač imajo. So pa veseli ljudje, re-

kel bi, da so srečni po svoje, največ nasmejanih 

ljudi sem videl prav tu, pa tudi, zanimivo, pred-

vsem v revnih deželah.

A za čuda, nekako najbolj nesrečne, zaskrblje-

ne, mračne ljudi sem videl v najbolj razviti de-

želi sveta, Japonski. Vsi hitijo, štejejo minute, 

zamišljenih obrazov, vozijo se po tri ure v služ-

bo, drenjajo v podzemeljski železnici, saj imajo 

celo porivalce, ki jih stlačijo v vagone, so kot 

sardine v konzervi. Je to kakšno življenje? 

Česa ne boš pozabil? 

Tega je kar nekaj. Večinoma so vtisi pozitivni. 

Morda je en neprijeten dogodek, ki sem ga do-

živel v nekem perujskem mestu, ko sem se zna-

šel med demonstranti. Takrat sem se 'naužil' 

solzivca, precej neprijetna stvar, ki te duši in sili 

na bruhanje. Drugače nimam slabih izkušenj, 

se pa prej vedno zavarujem. Zato pa še vedno z 

veseljem hodim po našem širnem planetu. 

Kaj pa služba?

 Zaposlen sem v Keko Varicon kot komercia-

list. Tako imam tudi tu tako delo, da potujem, 

največ v Francijo, pa tudi v Rusijo in še kam, 

ker v teh državah sklepamo posle.

Kaj pa nežni spol v svetu?

Povsod po svetu se najdejo 'fejst' punce. Kot 

sem omenil, sem lansko leto obiskal Etiopijo, 

tam so Etiopke navdušene nad belci, kar z me-

noj so hotele, želijo si v beli svet, saj se bi s tem 

rešile svojega življenja brez perspektive.

Ko hodiš po svetu, kaj nas čaka v 

bodočnost?

Nič kaj dobrega. Če bo šlo tako naprej, se slabo 

piše našemu planetu in življenju na njem. Otok 

Maldini imajo meter nadmorske višine. Če se 

bo gladina morja dvignila, so si za vsak slučaj 

že kupili drugje zemljo, da se preselijo. Upam, 

da se bodo tisti, ki lahko, osvestili in rešili naš 

planet pogube, ki nas čaka, če se ne bo ničesar 

ukrenilo. 

Tudi prispevke pišeš o potovanjih?

Ja, objavil sem kar nekaj opisov s svojih potepanj 

po svetu, tudi na radio smo jih lahko slišali. 

Primerjava Slovenije z drugimi deželami 

sveta?

Po vseh teh potovanjih sem videl mnogo lepega, 

a po teh potepanjih po svetu veliko bolj cenim 

Slovenijo in kraje, kjer živim. Imamo zelo veli-

ko srečo glede narave, je ni lepše, vse je zeleno, 

gozdovi, slikovite reke, kot je naša Krka itd., to 

je neprecenljivo. Resnično velja pregovor: Pov-

sod je lepo, a doma je najlepše!
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Tudi na šolo 
v Šmihelu so 
ostali nepozabni 
spomini
Po dveh letih poučevanja je bila moja žena Mi-
lena premeščena leta 1960 na Osnovno šolo 
Šmihel. Kakšna razlika, kot ste prebrali, se je 
odvijal pouk na Selih v kmečki hiši, tu pa je 
stala lepa enonadstropna stavba, kjer sta bili v 
pritličju dve svetli učilnici, v prvem nadstropju 
pa zbornica in knjižnica in dvoje trisobnih sta-
novanj za učitelje. Kakšno razkošje! Zraven se 
je šopiril velik vrt, kje se je pridelalo vso zele-
njavo, sadno drevje pa je dalo jeseni obilo jabolk 
in hrušk. K šoli je spadala še njiva, tako so na 
njej pridelali krompir za šolarje in še za učite-
ljici ga je bilo dovolj. Razumljivo, da je tu že 
svetila elektrika, le vodo je bila kapnica.

Milena je imela veliko dela in obveznosti, učila 
je dopoldne in popoldne. Šola je takrat živela s 
krajem. Tako je organizirala delo Rdečega kri-
ža, vodila sestanke krajanov, kamor so prihajali 
razni ljudje z občine in reševali različne zadeve 
v zvezi s krajem. In moram reči, da se je v vseh 
ozirih izkazala pri teh aktivnostih. 

Zgodile so se pomembne stvari tudi v najinem 
osebnem življenju: prav v Šmihelu sem naštudi-
ral za diplomo, poročila sva se in rodil se nam 
je prvi sin Matjaž. Lepo se nama je teklo življe-
nje in kar načrtovala sva, da bi ostala v Šmihe-
lu. Ker pa sem jaz končal študij, me je čakalo 
delovno mesto v Žužemberku. Tako sva se po 
dveh letih Mileninega poučevanju na šmihelski 
šoli preselila sem in tu ostala. Potem je poteka-
lo najino delo pač tako, kakor se odvija življenje 
pedagoškega delavca. Povečala se tudi je druži-
na, rodila je dvojčka, Aleša in Boruta. A leta so 
prehitro minevala v delu in skrbeh in bolezni. 
Komaj sva se prav zavedla, sva se že upokojila.

In doživel sem tisto najhujše. A ostalo mi je za-
dovoljstvo, da lahko podoživljam, obujam spo-
mine, nepozabne spomine na skupna doživetja 
z mojo sopotnico v življenju, saj to mi daje moč, 
da živim.

Rudi Cerkovnik

Ambasador Republike

Srbije položil venec 

Pred dnevom zmage, ki je, 

kot vemo, 9. maja, je pri 

spomeniku na Cviblju položil 

venec in se z minuto tišine 

poklonil padlim borcem 

ambasador Republike Srbije.

Ambasadorja Republike Srbije Predraga Fili-
pova sta najprej sprejela župan France Škufca 
in direktor Občinske uprave Vlado Kostevc in 
ga po kratkem pogovoru seznanila, kako živi in 
tudi napreduje Občina Žužemberk. Nato sta ga 
odpeljala k spomeniku na Cviblju, kjer je po-
ložil žalni venec in se poklonil z minuto tišine 
padlim borcem in aktivistom.

Zatem pa je predsednica Občinske zveze bor-
cev za vrednote NOB Ljuba Šenica razgrnila 
medvojna preteklost v Suhi krajini in med dru-
gim povedala, da sta v bližini, v vasi Šumberk, 
padla dva komandanta Srb Jevtić in Črnogo-
rec Šaranović skupaj z poveljnikom Kavčičem 
in še, da je pri na spomeniku vklesano tudi 30 
imen padlih Srbov, ki so se borili v Suhi krajini 
in dali svoja življenja za skupno domovino, ki 
smo si jo priborili leta 1945.

Ambasador je odgovoril, da je počaščen, da 
lahko položi venec ob tem veličastnem spome-
niku, ki simbolizira s svojo podobo občudo-
vanja vreden upor in boj ne smo slovenskega, 
ampak vseh narodov, ki so si ustvarili skupno 
državo Jugoslavijo in ki je sedaj, po kruti iz-
kušnji, to je vojni v 90-tih razdeljena na nove 
države, ampak to naj ne bi bila ovira, da imamo 
in negujemo junaške spomine, ko smo se skupaj 
borili za svobodo in jo tudi dosegli.

Gosta je pozdravil tudi župan Franci Škufca 
in ga povabil, da se udeleži komemoracije za 1. 
november.

Nato si je ambasador s spremstvom ogledal še 
grad in na koncu predlagal, da bi poiskal pri-
merno občino v Srbiji, s katero bi se naša po-
bratila in navezala stike. Tako je minil obisk 
srbskega ambasadorja in spet se vzpostavljajo 
prijateljske vezi kot nekoč. 

Foto in tekst: Rudi Cerkovnik

Zaživela je 
kultura in še …
V Šmihelu ustanovili kulturno 

društvo z več sekcijami: za 

kulturo, šport, pohodništvo, 

ples, jogo, dramsko, za 

zboljšanje kvalitete življenja. 

Ena od aktivnih članov društva Slavka Vidic je 
takole predstavila novo ustanovljeno Kulturno 
društvo Šmihel; »Predvsem je ideja o kultur-
nem društvu prišla od Lučke Zupančič in Maje 
Papež. Ideja je tlela že dlje časa, da je stvar 
prišla v življenje, se je zgodilo v jeseni 2008. 
Prvo srečanje je privabilo neverjetno dosti lju-
di. Pogovarjali smo se, katere sekcije bi delale 
v okviru društva. O ustanovitvi društva, smo 
rekli, se ne bomo pogovarjali, začnimo najprej 
delati, pa bomo videli. Na pomlad smo videli, 
da je društvo po sekcijah polno zaživelo. 

Ko se je začela zima, smo hodili k telovadbi, 
Maja Papež je vodila pogovore v svoji sekciji 
Mlaj o kvaliteti življenja. Ustanovili smo pevski 
zbor in začeli prepevati pod taktirka pevovodje 
Robija Kohka. Čeprav smo le kratek čas vadili, 
smo se okorajžili in nastopili že za božič, pred-
vsem da smo se pokazali, da smo tu, da delamo. 
In niti ni bilo slabo. V pevskem zboru nas je 
17 pevcev, to je mešani zbor. Zdaj imamo manj 
vaj, ker se naš pevovodja pripravlja na diplomo 
na konservatoriju, drugače imamo vaje 2-krat 
na teden. Še zanimivost: naš pevovodja je že 
z 11-imi leti igral orgle v šmihelski cerkvi in 
naša veliko želja je, da bi nas on še naprej vo-
dil, ker je res maestro svoje stroke. Sekciji za 
pohodnišvto je uspel že prvi pohod,saj se ga 
je udeležilo kar 160 pohodnikov in na koncu 
so bili vsi zadovoljni. Z dramsko sekcijo smo 
nastopili s kratkim prizorom v šoli na materin-
ski dan. Obnesel se je tudi tečaj joge. Močnejši 
spol pa se je podil za košarkarsko žogo in igral 
še odbojko. Deset parov pa se je veselo vrtelo na 
plesnem tečaju. To so dejavnost, ki se odvijajo 
predvsem v zimskem času.« je povedala predse-
dnica o delu društva.

 In nadaljevala: »Zdaj smo društvo uradno re-
gistrirali. Občni zbor smo imeli 14. junija. Vsa-
ka sekcija s svojim vodjem pripravlja program 
aktivnosti. Tako bodo v sekciji za pohodništvo 
organizirali 2 pohoda, dramska sekcija, vodim 
jo jaz, bo pripravila 3 nastope, to je dramske 
prizore. Vse druge sekcije, ki smo jih omeni-
li, pa bodo aktivne predvsem pozimi, ko je več 
časa. V bistvu bomo nadaljevali s tem, kar ima-
mo zdaj. Želje so v tem, da bi na Robi vodil 
pevski zbor. V načrtu imamo predstavite dru-
štva na Trških dnevih, to je predvsem nastop 
pevskega zbora nastopil bi zbor, pa še kaj bo se 
našlo.« je zaključila Slavka Vidic.

Rudi Cerkovnik 
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Milena v Šmihelu leta 1962 s sinom Matjažem
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Onstran Krke se 
skriva za gričem 
Šmihel
Če pogledaš čez polja in travnike, se vidi nekaj 
šmihelskih hiš, pa zelo je viden zvonik cerkve. 
Naselje je po najdenem nagrobniku obstajalo že 
v prvih stoletjih našega štetja, v rimskih časih, 
seveda je doživljal Šmihel, pa tudi ostali kra-
ji v fari kraji tragične in tudi prijetnejše čase v 
zgodovini. Danes je to lepo urejena vas, kot vse 
ostale, in ima vse, kar mora imeti sedež fare: 
šolo, gostilno, gasilski dom, cerkev in od prej-
šnjega leta še celo kot mesto Zupančev park in 
še vse ostalo, kar sodi zraven.

tedanji farani pristopili in pomagali, kolikor 
je vsakdo pač zmogel pridati, da je bila lahko 
cerkev zgrajena v treh letih. Če jo pogledamo, 
je za šmihelsko faro kar velika, vendar mora-
mo vedeti, da je v tistem času živelo v vaseh res 
veliko ljudi. Cerkev je zgrajena v gotskem slo-
gu, kar kaže že sam ošiljen zvonik, ki se visoko 
dviga proti nebu. Tudi notranjost je izpolnje-
na in olepšana s slikami križevega pota, a tudi 
kipi svetnikov krasijo podobo svetega hrama. 
Vse je takega izgleda, ko se spodobi za kraj, ki 
je posvečen iskanju notranjega miru. In farani 
šmihelski so lahko ponosni, da imajo tako lep 
božji hram. 

Krka zelena v 
lepoti se blesti

Vsak, ki obišče 
naše kraje in tudi 
mi, ki živimo v 
Suhi krajini, ima-
mo poseben od-
nos do reke Krke. 
Zamislite si, da 
ne bi tekla skozi 
krajino, dežela bi 

bila pusta in prazna. Nepredstavljivo. Vredna je 
vsega občudovanja, posebno pri Šmihelu. Tu se 
je v tisočletjih in tisočletjih globoko zarezala v 
skale in ustvarila globok kanjon in njeni strmi 
skalnati bregovi pričajo o moči njenih voda. Je 
vsa poskočna, zelena in bistra, ko se zapodi čez 
skaline. Njej tok je tu močan in hiter, saj njeni 
živahni valovi hitijo preko brzic in se kot sla-
povi izlivajo v temne tolmune. Kdor se vanjo 
zagleda, ne more spregledati Krkinih izrednih 
čarov, ki jo krasijo. Vse to je ena sama lepota, 
ki človeka prevzame, da jo kot tako vedno nosi 
v srcu.

Olepšan gasilski 
dom

no je bilo na pobudo župnika Alojza Zupanca 
leta 1928. Po vojni so zgradili dom, ki ga vidite. 
Danes šteje z mladino okrog 100 članov. Smo 
aktivni na različnih področjih, kot recimo na 
tekmovanjih, na katerih so dosegli lepe uspehe 
predvsem mladi gasilci, letos so se pa izkazale 
prvič tudi članice. Trudimo se, 2007 smo dom 
'oblekli' v novo fasado, da ima lep izgled. Vse 
temelji na prostovoljni bazi in upam, da bo še 
naprej tako.« 

Kozolci prazni 
samevajo

Spodaj Krka, pa polja, travniki in Šmihel

Cerkev je 
Šmihelu v okras 
in ponos

Cerkev sv. Mihaela je bila zgrajena leta 1908. 
Zgradil jo je župnik Jože Zupančič in v ta na-
men prodal svoja dva grunta. Seveda so tudi 

Prava lepotica se na ogled postavi

V tisočletjih je Krka zarezala 
globoko sotesko

Predsednik Gasilskega društva Šmihel Rafael 
Vidmar je predstavil zgodovino in današnje ak-
tivnosti društva: »Društvo je lansko leto, 2008, 
praznovalo 80-letnico ustanovitve. Ustanovlje-

Lepo obnovljeni dom je delo pridnih rok

Včasih se je v kozolcih sušilo seno in različna 
žita in še kaj, danes pa se skozi prazne late le 
veter igra. Mnoge kmetije se opuščajo, polja so 
neposejana, le redki, večinoma starejši še vztra-
jajo na zemlji. Imajo samo še eno namembnost, 
so nam v okras, saj so zgrajeni z občutkom za 
lepoto in tako v pokrajini dajejo poseben čar. 

Nekoč pa noč 
in dan so mleli 
mlini
Še pred pol stoletja so se veselo vrtela mlinska 
kolesa tu v šmihelski fari in mleli za Suho-
kranjce dneve in noči. Danes vse stoji in kaže 
žalostno podobo propadanja. A je rešitev. Mli-
ni bi lahko 'delali' elektriko. Res, treba bi bilo 
vlagati, država bi lahko to bolj vzpodbujala in 
pomagala s sredstvi, saj govorijo, da bo kmalu 
tudi kriza z električno energijo. Če bi se to ure-
sničevalo, bi bilo spet več življenje ob Krki.

Tudi ta opuščen kozolec 'paše' na začetku 
vasi Šmihel

Mlini so verjetno za vedno utihnili

V OBJEKTIVU
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Fotografi je: Rudi Cerkovnik



23julij 2009  

V šmihelsko šolo je lepo 
hoditi
Tako pravijo otroci, ki obiskujejo 
Podružnično šolo Šmihel. Zakaj? 
Tudi zato, ker je od strehe do tal 
obnovljena in lepša s svojo zunanjo 
podobo Šmihel. Zraven je prijeten 
vrt z drevesi, ki otrokom daje senco 
in na igralih na vrtu se lahko prije-
tno sprostijo. Za šolo imajo še ure-
jeno majhno igrišče, ki jim služi za 
igre z žogo, tako med dvema ognje-
ma kot tudi za igranje košarke. Skratka, za vse, kar otroke razveseljuje, da 
se sprostijo, šola ima, zato se lahko še bolj zbrano učijo. 

Že 200 let v gostilno k 
Štac'narjem

Sončna stran je prava za trte
To se vedeli pred davnimi 
leti tako Šmihelci kot iz 
ljudje iz bližnjih vasi. Zato 
so sejali žita, sadili krom-
pir in ostale poljščine na 
desnem bregu Krke, kjer 
ni toliko sonca, trte pa 
na levem, kjer so pobočja 
cel dan obsijana s soncem. 
Tako so potem pridelali tako 
vince, da so si lahko zapeli: »Sladko vince piti, to me veseli, dobre volje 
biti svoje žive dni!« Sicer pa vemo, da če toča sklesti koruzo, ni dobro, če 
pa trte, joj, katastrofa, potem je pa najhujše, kar se lahko zgodi. Pa tudi 
iz Zdravljice vemo zakaj: »Spet trte so rodile, prijat'li, vince nam sladko, 
ki nam oživlja žile, srce razjasni in oko, ki utopi vse skrbi, v potrtih prsih 
up budi!«

Šterna včasih pri vsaki hiši
Še ne dolgo nazaj so imeli v Suhi krajini pri vsaki hiši šterno. Zdaj je ena 
še redkih, ki jo lahko občudujemo, na Plešivici. Vemo, zakaj ima ime 
Suha krajina, saj večina vode ponikne zaradi kraških tal v globine. In lju-
dje so začeli loviti kapnico. Napeljali 
so žlebove, zgradili šterne in omislili 
so si, brez znanja fi zike, enostavno 
napravo, da so lažje dvigovali vodo. 
Tako so prišli do te dragocene teko-
čine zase in za živino. Potem so prišle 
mladinske brigade in tudi na Plešivici 
je pritekla voda iz pip, a tega ni dolgo, 
morda še ne 30 let. Tako se svet vrti, 
da tudi kaj dobrega se kdaj stori.

Od lanskega leta so 
Šmihelci, ljudje iz bli-
žnjih vasi in iz Suhe 
krajine lahko ponosni 
na lepo in skrbno ure-
jen spominski park, ki 
je posvečen pomemb-
nemu človeku, to je žu-
pniku Alojzu Zupancu. 
A ni bil samo župnik, 
ki bi skrbel samo za 
blagor duš, ampak veli-
ko več je storil dobrega 
in koristnega za ljudi iz 

teh krajev. Bil je celo svétnik v Dravski banovini, isto kot bi bil danes 
državni poslanec, pa poznan je kot zgodovinar teh krajev, ustanovitelj 
gasilskega društva in dolga leta njegov blagajnik, vodil je tudi izgradnjo 
betonskega mostu čez Krko, načrtoval, in to pred drugo vojno, vodovod, 
ni neznano, da je bil dober čebelar in skoraj neverjetno: tudi urar.

Tako so se mu ljudje obdolžili za njegovo nesebično delo za napredek 
teh krajev, a največ zaslug gre idejnemu snovalcu in potem ustvarjalcu 
skulpture Robertu Struni. 

Lepo izgleda spominsko obeležje, park 
Alojza Zupanca

Tudi jaz se oglasim 
pri sedanji 'birtinji' 
Darinki. Seveda 
sem takoj postrežen, 
nato mi pa razloži 
'zgodovino' gostil-
ne: »Tu je gostilna že 
200 let, ves ta dolgi 
čas so bili 'birti' moji 
predniki. Do mojega 
očeta na ime Hro-
vati, zdaj pa Nose. 
Drugače pa skoraj vsakdo reče, da gre k Štac'narjevim. To pa zato, ker so 
vedno imeli in imamo še danes majhno trgovino. Včasih, še jaz se spo-
mnim, je bila ob žegnanjih prava veselica, saj je streglo kar po osem 'kel-
narjev' in tudi stepli so se vedno. Ob nedeljah so hodile kmečke ženice na 
govejo 'župco', možaki so pa tako največkrat mašo in spoved opravili pri 
nas. Tako je bilo nekoč, danes pa pivo, kakšen špricer, kakšno besedo, in 
na svidenje,« zaključi 'šefi ca' Darinka. 

Park Alojza Zupanca 
polepšal vas

Takole se košati šola 
sredi zelenja

Zidanice pa kljub krizi še kar gradijo

Marsikdo rad zavije in se odžeja pri Štac'narjevih

S tako 'rečjo' so včasih Suhokranjci 
zajemali vodo
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vabi na zabavne, sproščene, 
poučne in zelo ugodne

POLETNE ANGLEŠKE 
JEZIKOVNE DELAVNICE 

za otroke od 4. do 8. razreda, 
ki bodo julija in avgusta na Pajčni.

Septembra se zopet pričnejo 

začetni in nadaljevalni TEČAJI 
ANGLEŠČINE IN NEMŠČINE

za odrasle v Žužemberku, 
na Dvoru in na Pajčni. 

Za več informacij obiščite spletno stran 
www.znamjezik.com ali pokličite 

051 615 212.  
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GASILKE V 
ŠMIHELU SO 
DOKAZALE, DA 
ZMOREJO !
Gasilstvo v Šmihelu pri Žužemberku že dolgo 
povezuje svoje člane. Zlasti aktivni in uspešni 
so v gasilskih tekmovanjih. Veliko pokalov, ki so 
jih osvojili pionirji, mladinci, mladinke in člani, 
se blešči v gasilskem domu. Letos pa smo dodali 
še dva, ki smo jih osvojile šmihelske gasilke.

Priprošnja pri sv. Katarini za 
zdravo pamet

Foto: S.M.

Letošnji velikonočni ponedeljek je bil lep, 
sončen dan. Prijeten, vabljiv tudi za sprehod v 
naravo, obisk pri sorodnikih, za prijeten izlet v 
neznano. Hrib obdan z gozdom nad reko Krko 
na eni in drugi strani nad vasjo Plešivica, ki 
šteje le par hiš, je ta dan oživel.

Na velikonočni ponedeljek, 13. maja, je nad 
ruševinami cerkve sv. Katarine, nad vasjo Ple-
šivica v Suhi krajini, daroval sveto mašo Uroš 
Švarc, župnik župnije Ambrus in obenem sou-
pravitelj župnije Šmihel pri Žužemberku.. Med 

številnimi obiskovalci tega priljubljenega kraja 
v šmihelski fari so bili tudi farani iz Ambru-
sa, Zagradca, šmihelske, žužemberške fare in 
tudi od drugod. Okoli trideset pa je bilo tudi 
jezdecev in konj, ki so na sam vrh prišli tudi 
z vprežnimi vozovi. Sv. Katarina, ki slovi kot 
zavetnica zdrave pameti, je edina cerkev v šmi-
helski fari, ki že dolga leta kliče po obnovi, prav 
na ta praznik pa se župljani množično zberejo 
pri molitvi. 

Šmihelska ženska desetina 2009

Ženski del gasilskih družin je vsa leta podpi-
ral svoje najbližje pri pripravah na tekmovanje. 
Letos pa smo se odločile in začele z zbiranjem 
kandidatk za žensko desetino. Pozitivno prese-
nečene nad odzivom smo kmalu oblikovale sku-
pino, ki je bila starostno mešana in pripravljena 
na akcijo. Potrebovale smo dobrega mentorja, saj 
smo bile na področju gasilskih tekmovanj popol-
ne začetnice. S to nalogo se je spopadel Žarko 
Pirnat, ki mu je uspelo dobro motivirane gasilke 
pripeljati do dveh pokalov. V prvi vrsti pa smo 
spoznale zadovoljstvo druženja, dobre organiza-
cije dela doma, veliko smeha in povezanosti.

Dokazale smo da zmoremo in pripravljene smo 
pomagati vsem gasilkam v naši okolici, ki bi 
se odločile za podobno akcijo. Z veseljem vam 
bomo zaploskale, ko se drugo leto srečamo na 
tekmovanj. 

Šmihelske gasilke
 

Bravo Šmihelke 
in Šmihelci 
Šmihelski gasilci v zadnjem času tudi po zaslu-
gi boljše preventive gasijo manj, vendar so ve-
liko bolj aktivni na tekmovanjih, kjer dosegajo 
lepe rezultate. To je zasluga vseh gasilcev, po-
sebej mladega vodstva in številnih mentorjev in 
mentoric. Naša kamera je zabeležila zanimivo 
nedeljsko vajo šmihelskih gasilk.

Foto: S. Mirtič

Člani TD Suha 
krajina in 
Plešivčani pri 
sv. Katarini
Na predvečer pred 1. majem so po stari nava-
di, kot vsako leto, začeli praznovati delavski 
praznik člani TD Suha krajina in domačini 
pri sv. Katarini. Tokrat jih je bilo precej manj 
obiskovalcev kot prejšnja leta. Vzrokov je več, 
med drugim tudi strogi predpisi glede kurje-
nja kresa, leto so se pogreli smo ob majhnem 
ognju, bilo je malo ljudi tudi zaradi tega, ker se 
je obetalo slabo vreme. Pa vendar, po pripove-
dovanju predsednika društva Vlada Kostevca, 
so se imeli lepo, saj so drug drugega pogostili, 
si nazdravili in tudi pesem je odmevala, skratka 
bilo je veselo in zanimivo. In predsednik upa, 
da ne bodo opustile te lepe navade, saj so se zbi-
rali na predvečer delavskega praznika na hribih 

in kurili kresove že pred več ko 50-timi leti, ko 
so se morali sestajati celo na skrivaj, saj so bila 
taka zborovanja takrat prepovedana. 

Tudi današnji časi kažejo, da se bo treba spet 
boriti za pravice delavcev, zato naj bo 1. maj res 
praznik, ki bo delovnim ljudem dajal vzpodbu-
de in upanje za boljši in svetlejši jutri.

Rudi Cerkovnik 

Foto: Vlado Kostevc
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Kviz mladi in 
kmetijstvo ter 
kmečke igre
Prostovoljci Društva podeželske mladine Suha 
krajina dosegamo dobre rezultate na vseh po-
dročjih tekmovanj med društvi podeželskih 
mladine v Sloveniji. Z odlično uvrstitvijo na re-
gijskem tekmovanju Mladi in kmetijstvo v Ga-
brju, kjer smo dosegli 2. mesto, smo se uvrstili 
na državno tekmovanje. Potekalo je v Dolah pri 
Litiji. Tudi tam smo pokazali svoje znanje na 
področju kmetijstva in zasedli odlično 4. me-
sto. Naše društvo so zastopali trije tekmovalci. 
To smo bili: Miha Iskra, Boštjan Gorišek in 
Mojca Kostevc ter Marko Zupančič, ki je na 
državnem tekmovanju nadomeščal odsotnega 
Boštjana Goriška. Tekmovalci smo se preizku-
sili predvsem v znanju kmetijstva. Tematika pa 
se je delila na 4 področja: navzkrižna skladnost, 
gozdarstvo, odnosi z javnostmi ter Zakon o 
društvih. 

Dobre rezultate pa dosegamo tudi na Kmečkih 
igrah. Na regijskih Kmečkih igrah v Metliki 
so naši tekmovalci društva dosegli tretje mesto 
in se zaradi odličnega dosežka uvrstili na Dr-
žavne kmečke igre, ki bodo v Mislinjski dolini, 
4.7.2009. 

Pridružite se nam na Trških igrah v Žužem-
berku, ki bodo ob prazniku občine, na Trških 
dnevih, 11. julija 2009, na trgu pred gradom. 

Mojca Kostevc

PREVENTIVNI
UKREPI ZA 
ZDRAVE RASTLINE 
V EKOLOŠKEM 
KMETOVANJU 
V maju so bile posejane 

še zadnje, toplotno 

najzahtevnejše rastline. V 

toplem in vlažnem vremenu, 

ki se nam obeta, lahko 

pričakujemo skokovito rast 

in razvoj rastlin. Žal pa tako 

pospešeno rast pogosto 

spremljajo tudi rastlinske 

bolezni. Za večino nastalih 

rastlinskih bolezni so 

odgovorne parazitske glive. 

V tleh imajo glive pomembno vlogo pri razkro-
ju rastlinskih ostankov in nastanku humusa. 
Do bolezenskih problemov pa pride, ko preraz-
množene talne glive začnejo prehajati v ozračje 
in na rastline. Takrat to postanejo škodljivi or-
ganizmi (ŠO), ki povzročajo bolezni rastlin. Za 
zdravljenje teh bolezni se v kmetijstvu upora-
blja fungicide, ki sicer sodijo med manj nevarna 
fi to-farmacevtska sredstva. 

V zadnjih časih pa se več govori tudi o nega-
tivnih učinkih, ki nastajajo pri prekomerni 
uporabi vedno manjšega števila registriranih 
pripravkov. Tako se kmetovalci v praksi pogo-
sto srečujejo s situacijo, ki povzroča odpornost 
bolezenskih gliv in drugih mikroorganizmov, 
kar je ravno nasprotno od proti-odpornostne 
strategije, ki se spodbuja pri sonaravnih kme-
tijskih pridelavah. Pri iskanju dovoljenih oz. 
registriranih sredstev pogosto spregledamo 
možnost uporabe naravnih fungicidov in sred-
stev, ki dvigujejo odpornost rastlin. Slednje se 
koristijo pri ekološkem kmetovanju, nikakor pa 
niso prepovedane tudi pri integrirani in kon-
vencionalni pridelavi. Še posebej se k preven-
tivnim ukrepom za vrsto rastlin spodbuja vse 
pridelovalce, ki se ukvarjajo s samooskrbnim 
kmetovanjem, saj si s tem pridelajo pridelke 
najvišje kakovosti. 

Da je možno doseči dobre rezultate pri zdravlje-
nju rastlin tudi z najbolj blagimi, kontaktnimi 
sredstvi iz vrst fungicidov in sredstev za dvigo-
vanje odpornosti rastlin, nam kažejo izkušnje 
na ekoloških kmetijah. Bistvo uspeha je v pre-
ventivnem delovanju, ki omogoča optimalno 
rast rastlin. Pri tem mislimo na vzdrževanje 
rodovitnosti tal z večletnim kolobarjenjem in 
vključevanjem vrst in sort rastlin, ki povečuje-
jo humus v tleh ter vključevanjem rastlin, ki so 
odpornejše na bolezni in škodljivce. Na ta način 
je poskrbljeno, da se organska snov reciklira in 
ustvarja ustrezno ravnovesje tudi s škodljivimi 
organizmi. Preventivni ukrepi pri ekološkem 
kmetovanju so še posebej smiselni pri varstvu 
žit in krompirja pred plesnijo, plesnih na vr-
tninah in plesnih v trajnih nasadih. Kot naj-
pogosteje uporabljeni fungicidi v ekološkem 
kmetijstvu so baker, žvepleno apno, mineralna 
olja, žveplo in lecitin. Našteta sredstva se lahko 
kupijo v rastlinskih apotekah

Kot naravni fungicid, ki si ga lahko kupimo 
v apoteki kot izvleček ali pa si ga pripravimo 
sami doma, kot čaj ali gnojnico njivske presli-
ce (Equisetum arvense). Ta rastlina, ki nam 
lahko povzroča težave kot plevel, daje v praksi 
čudovite učinke pri preventivnem zdravljenju 
glivičnih bolezni. Preslični čaj uporabimo kot 
5x preventivno škropljenje v suhih dneh, tako 
da začnemo škropiti po tleh še pred setvijo ali 
presajanjem ter nadaljujemo v času rasti. Še 
posebej uporabljamo sredstvo na površinah, 
ki bodo zasajene s kulturami, katerim grozijo 
močnejše glivične okužbe – krompirju, žitom, 
paradižniku, papriki, kumaram, jagodam ali 
sadovnjaku. V času večje nevarnosti glivičnih 
okužb daje uporaba gnojnice iz njivske preslice 
še boljše rezultate od čaja ali izvlečka. V takih 
akutnih primerih škropimo rastline vsak dan, 
3 dni zapored. 

In kako naredimo omenjen pripravek? Presli-
co nabiramo v naši okolici pozno poleti. 300 g 
preslice kuhamo 1 uro v 5 litrih vode na zmer-
nem ognju. Ko se ohladi, jo precedimo. Pred 
škropljenjem dodamo še 5-kratno količino 
vode. Čaj lahko uporabimo takoj, če pa ga pu-
stimo stati dlje časa, se spremeni v gnojnico, ki 
ima ravno tako lastnosti fungicida. 

V boju zoper glivične bolezni se na ekoloških 
kmetijah uporablja tudi preparate, ki poveču-
jejo odpornost na glivične bolezni. Vedno več 

Obvestila in navodila
iz

Kmetijske svetovalne službe
se tudi v strokovnih krogih govori o pozitivnih 
rezultatih poskusov s komarčkovim ekstrak-
tom, vodnim steklom ali natrijevim silikatom, 
pripravki iz kislih glin in kamenih mok ter alg, 
ki se lahko kupijo v rastlinskih apotekah. 

Z opisanim preventivnim zatiranjem, glede na 
pragove gospodarske škode in ugodnosti raz-
mer za razvoj posameznih bolezni, v začetku 
epidemije bolezni oziroma še pred njo daje 
zdravljenje višje učinkovitosti in odpornostni, 
procesi ŠO ne potekajo tako hitro, kot je to 
nevarnost pri nepravilni rabi fi tofarmacevtskih 
sredstvih. 

Mateja Strgulec, KGZS- Zavod Novo mesto
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ŠKODE V 
KMETIJSTVU 
ZARADI 
SIVIH 
VRAN
V zadnjih letih smo v kmetijski pridelavi za-
znali povečanje škod zaradi divjadi. Še posebej 
so naraščajoče škode po pticah, predvsem sivih 
vranah. Na naraščajočo škodo v kmetijstvu je 
opozarjala tudi Kmetijsko gozdarska zbornica 
Slovenije, ki je oddala pobudo na Ministrstvo 
za kmetijstvo. Slednje je februarja izdalo od-
ločbo za izredni poseg v populacijo sivih vran 
(http://www.mkgp.gov.si/nc/si/splosno/cns/
novica/article//5925/). 

V zadnjih letih je opazno povečana škoda na 
njivah s posajeno koruzo in drugih poljščinah, 
na posajenih sadikah vrtnin ter na balah sena, 
ki se nahajajo na parcelah. Ta območja spada-
jo pod lovne površine in tu nastalo škodo so 
dolžni pokrivati upravljalci lovišč. Zaznati pa 
je tudi vedno močnejši pritisk ptic na nelov-
nih površinah, kamor spadajo naselja, vrtovi, 
ograjeni sadovnjaki in rastlinjaki. Za škodo od 
divjadi, ki nastane na tem prostoru, kot tudi za 
škodo, ki jo povzročijo zavarovane (redke) ži-
vali, odgovarja država oz. Ministrstvo za okolje 
in prostor. 

V postopku uveljavljanja odškodnin za škodo po 
divjadi ugotavljamo kot glavni problem v tem, 
da pridelovalci ne prijavljajo nastalih škod, am-
pak jih prenašajo zgolj na svojih plečih. Glede 
na nastalo situacijo pridelovalcem svetujemo, 
da nastalo škodo čimprej pisno prijavijo, poleg 
tega lahko tudi ustno, najkasneje v 3 dneh od 
opažene škode. Le na tak način bomo skupaj 
z lovskimi družinami poskrbeli za ohranitev 
ravnovesja v naravi.

Mateja Strgulec
KGZS Zavod Novo mesto 

Kmetje, 
preverite 
navzkrižno 
skladnost na 
kmetiji!
Že od začetka leta se s strani ARSKTRP inten-
zivno izvajajo kontrole navzkrižne skladnosti, 
zato smo prepričani, da vam predhoden pregled 
s kmetijskim svetovalcem lahko zelo koristi. 
Kmetijski svetovalci smo za potrebe svetovanja 
iz navzkrižne skladnosti strokovno pripravljeni, 
saj smo opravili potrebna izobraževanja, zato 
vam bomo v primeru ugotovljenega neskladja 
oz. nepravilnosti znali tudi ustrezno svetovati. 

Čeprav morajo zahteve navzkrižne skladno-
sti izpolnjevati vsa kmetijska gospodarstva, ki 
vlagajo zbirno vlogo, ugotavljamo namreč, da 
kmetje premalo izkoriščate možnost konkre-
tnega predhodnega preverjanja svoje kmetije po 
zahtevah navzkrižne skladnosti. V skladu z za-
konodajo EU je svetovanje iz zahtev navzkrižne 
skladnosti na voljo vsem kmetijam tudi v naši 
državi. Pomembno je, da ste seznanjeni z zah-
tevami, ki jih vaša kmetija mora izpolnjevati. 
Te zahteve se med letom kontrolirajo v sklopu 
rednih (izvaja jih AKTRP) in administrativnih 
kontrol navzkrižne skladnosti. Administrativ-
na kontrola pomeni, da so tudi drugi organi 
(kmetijski, okoljski, veterinarski inšpektor …) 
dolžni morebitno neizpolnjevanje zahtev spo-
ročati Agenciji za kmetijske trge; posledično 
ste lahko sankcionirani celo dvakrat, in sicer po 
nacionalni zakonodaji in v obliki zmanjšanja 
subvencij.

Zato vam ponovno predlagamo, da izkoristite 
možnost in preverite svoje kmetije glede izpol-
njevanja zahtev navzkrižne skladnosti. 

Vsekakor pa se zainteresirani kmetje oglasite 
na naši izpostavi kmetijsko svetovalne službe v 
Straži (tel. 07 308 38 16 ali 051 692 401), da se 
skupaj uskladimo glede najprimernejšega ter-
mina za obisk svetovalca na vaši kmetiji.

Kmetijska svetovalka
Seničar Polona

Obvestilo za javnost 
Poziv za obrezovanje dreves in grmičevja 
ob občinskih cestah
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Za vsako 
bolezen rož́ ca 
raste
Zdaj smo že sredi leta in mnoge zdravilne ra-
stline smo že nabrali in shranili. Za nekatere pa 
je ravno sedaj pravšnji čas. Jesenski dnevi, ki so 
najbolj primerni  za nabiranje  plodov, korenin 
in korenik, tako in tako šele pridejo.

GLOG je srednje velik grm, ki raste v živih me-
jah, na jasah, ob robu gozda in med grmovjem. 
Cveti od aprila do junija. Na koncu vejic so beli 
cvetovi v bogatih   češuljah, ki imajo izrazito 
močan vonj in ga je mogoče že od daleč zaznati. 
Legenda pravi, da je glog nastal iz Jožefove po-
potne palice. O njem so poročali že leta 1305, 
francoski in angleški zdravniki pa so njegovo 
zdravilnost potrdili v 19. stoletju. 

Danes velja, da je glog ena izmed najdragoce-
nejših zdravilnih rastlin za najbolj delovno mi-
šico našega telesa – za srce. Glog poživlja, krepi, 
neguje in uravnava delovanje srca. Uravnava 
krvni pritisk, ga znižuje, če je previsok, in ga 
tudi zvišuje, če je srce preslabotno. Je nestrupen 
in brez stranskih učinkov. Dobro se obnese pri 
starostnih okvarah srčne mišice, pri poapnenju 
žil in aritmiji – motnji srčnega ritma. Zdravilno 
učinkuje tudi proti protinu in pri splošni telesni 
oslabelosti povezani z živčnostjo. Za čaj upora-
bimo približno dve čajni žlički droge (posušenih 
zelišč), ki jo prelijemo s tremi dl vrele vode. Po 
10 min čaj precedimo in ga pijemo trikrat na 
dan tri tedne. Po krajši pavzi lahko kuro pono-
vimo. Namesto cvetov lahko vzamemo plodove 
ali pa vsakega nekaj. Plodovi so hruškaste oblike 
(medvedove hruške). Nabiramo le zrele, rdeče 
plodove v septembru in oktobru.

RMAN je ena najstarejših zdravilnih rastlin 
in v sebi združuje toliko učinkovitih zdravilnih 
moči, da ne bi smel manjkati v nobenem gospo-
dinjstvu. Posebno ženskam ga je priporočal že 
župnik Kneipp. Rman čisti kri, spodbuja delo-
vanje ledvic, znižuje visok krvni tlak in poživlja 
krvni obtok. Pomaga pri trebušnih krčih, izbolj-
šuje prebavo, že od nekdaj so ga ljudje uporabljali 
za razkužilo, nepogrešljiv je pri ženskih boleznih 
in težavah v meni.

Mlade liste smo včasih sekljali in dodajali hrani 
za mlado perjad. Za zdravilo nabiramo celo zel 
ali samo cvetove. Ravno sedaj so odprta njegova 
bela socvetja, nabirali pa ga bomo lahko še tja 
do oktobra. Iz droge pripravimo  čaj, lahko pa 
ga shranimo v obliki sirupa, ki ga dodajamo ča-
jem ali pijemo razredčenega z vodo. Res osveži. 
Jaz ga pripravim nekako takole.

Potrebujemo dobri dve prgišči zdravih rmano-
vih cvetov, 3 l vode, 3 kg sladkorja, 3 citronke, 
limono.

Rman prelijemo z litrom vroče vode, v preostali 
vodi prevremo sladkor. Ko se ta ohladi, jo prili-
jemo rmanu, dodamo citronko in pustimo stati 
48 ur. Precedimo, nalijemo v steklenice, zapre-
mo in hranimo v temnem prostoru. (Jaz vzamem 
le eno citronko, druge nadomestim z limoninim 
sokom. Ena citronka je caa 300 ml limoninega 
soka, kar je približno 25 žlic.)

Helena Glavič 

 

Občane Občine Žužemberk obveščamo, da 
smo pričeli izvajati košnjo brežin občinskih 
cest. Pri sami izvedbi smo opazili, da veje dre-
ves in grmičevja posegajo v območje cestišča in 
s tem zmanjšujejo preglednost ter povzročajo 
škodo na vozilih, s čimer je lahko zmanjšana 
varnost prometa na občinskih cestah in poteh.

Zato lastnike parcel ob meji z občinsko cesto 
pozivamo, da obrežejo grmičevja in drevesa, 
ki neposredno segajo na občinsko cesto, so v 
njenem zračnem prostoru (do 7 m višine nad 

voziščem) ali ovirajo preglednost ceste. V ko-
likor lastniki parcel le-tega ne bodo postorili 
sami, bo Občina Žužemberk zaradi zagotavlja-
nja neoviranega in varnega prometa v okviru 
rednega vzdrževanja občinskih cest to storila 
sama v skladu z Odlokom o občinskih cestah in 
zakonskimi ter podzakonskimi akti, ki urejajo 
vzdrževanje javnih cest.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Brigita Kalčič
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Društvo lastnikov gozdov ob reki Krki se je po 
prvih ne ravno prepričljivih korakih, s katerimi 
se sreča vsak malček, v letošnjem letu postavilo 
na noge in začelo strumno korakati po poti, ki 
si jo je začrtalo ob svoji ustanovitvi.

Prva zelo odmevna akcija je bila že v lanskem 

letu. Trije člani društva so se udeležili licitaci-

je lesa v Slovenj Gradcu. Z odkupnim cenami, 

predvsem za smrekovino, so bili zadovoljni.

V letošnjem letu pa se je vsulo kot plaz. Na svo-

jem občnem zboru, ki je bil v torek, 31. marca 

2009 ob 19. Uri, so sprejeli program društva za 

letošnje leto. Med drugim so si zastavili orga-

nizirati eno strokovno ekskurzijo, obiskati dva 

sejma, obiskati licitacijo lesa in organizirati tri 

delavnice nege mladega gozda. Občni zbor 

se je zaključil ob zakuski, sponzorsko pa jo je 

podprla Dvorska pekarna.

V planu ni bil zapisan tudi seminar »Varna dela 

s traktorjem«, ki se je zgodil že pred tem, to je 

25. marca 2009. Tečaj je potekal v Loški vasi 

in v Dolenjskih Toplicah, skupaj pa se ga je 

udeležilo 25 lastnikov gozdov, od tega štirje iz 

občine Žužemberk.

Že po petnajstih dneh je stekla prva planira-

na akcija. 16. aprila 2009 popoldne so se člani 

društva zbrali na tečaju »Nega mladega gozda«, 

ki je potekal v Prelesju. Majhna skupina ljudi, 

vsega skupaj 10, je omogočila, da sta se teore-

tični in praktični del prepletala, zato je bil tečaj 

zanimiv in dinamičen. Ob predstavitvi ciljev in 

ukrepov nege mladega gozda vprašanj ni manj-

kalo, še več pa jih je bilo ob samem prikazu 

nege mladega gozda. Tečajniki so imeli vsak 

svoj kljukec s sabo, tako da so se sami spoprijeli 

z nego mladih drevesc. Dvomov v očeh, prask 

in znoja ni manjkalo, a kar se Janezek nauči, to 

Janezek zna. Vsi pa vemo, da je praksa najboljši 

učitelj.

Deset dni po tem, točneje 25. aprila, so se člani 

društva podali na strokovno ekskurzijo. Pot jih 

je zanesla v Radlje ob Dravi. Akcija je dodobra 

stekla šele po degustaciji dolenjskih specialitet 

»iz nahrbtnika«. Prva točka ogleda je bil že 

stoletja star križev pot v samih Radljah, potem 

pa so se z avtobusom prepeljali na drugo stran 

Drave na obronke Pohorja. Tam so si ogledali 

Pahernikovo fundacijo. Gre za kompleks nad 

600 hektarov gozdov, ki ga je zadnja lastnica 

po svoji smrti zapustila v upravljanje gozdarski 

fakulteti. Skrbno roko gospodarja je bilo čuti-

ti na vsakem koraku. A tudi v gozdu, ki je v 

privatni lasti, ni bilo nič drugače. Zgermova 

posest ne presega 50 hektarjev gozdov, pa se 

vseeno lahko pohvali s skrbno negovanimi goz-

dovi po principu prebiralnega gospodarjenja in 

z najvišjo, 61,7 metrov visoko smreko v Evropi. 

Da so Pohorci pravi gostitelji, so se udeležen-

ci ekskurzije prepričali ob kosilu na kmečkem 

turizmu. Vsega je bilo preveč ... No, račun je 

bil čisto v mejah normale. Škoda le, da je bilo 

udeležencev bolj malo.

V mesecu maju je bil v okviru ''Program razvoja 

podeželja'' odprt javni razpis za sofi nanciranje 

v gozdarstvu. Interesenti so lahko kandidirali 

za subvencije pri nabavi gozdarske tehnike in 

pri izgradnji gozdnih prometnic. Vseslovenski 

odziv je bil neverjetno velik. Upamo, da bo 

našim dvanajstim članom, ki so kandidirali, 

uspelo priti v ožji izbor in bodo subvencijo tudi 

prejeli.

Ob ustanovitvi je bila želja, da se ustvari močno 
društvo z velikim številom članov, saj bi le na 
tak način uspeli doseči cilje, ki so si jih zastavi-
li. Danes je članov že 50 in iz dneva v dan jih je 
več. Tako tudi cilji, da bi bili člani bolje infor-
mirani in bi lahko skupno nastopali na lesnem 
trgu, niso več tako daleč. Želijo si tudi boljšo 
informiranost pri izbiri najboljših izvajalcev 
del, širjenje znanj, zastopanje članov v stikih z 
državnimi institucijami, pridobivanje državnih 
sredstev ter sredstev EU za gospodarjenje, re-
ševanje problemov med lastniki in lovskimi or-
ganizacijami, skupno nabavo strojev, gozdarske 
opreme in literature, popularizacijo območja, 
kjer društvo deluje, mednarodno sodelovanje 
in drugo.

Pomemben partner pri delovanju društva je 
tudi Zavod za gozdove Slovenije. Njegova vlo-
ga je predvsem v nudenju strokovne pomoči in 
v soorganizaciji skoraj vseh akcij, ki jih društvo 
izvaja.

Teh bo letos še nekaj. V juniju še en tečaj nege 
mladega gozda, pa obisk sejma. Kasneje še en 
sejem, pa še kakšen tečaj itn.

Vsi, ki ste zainteresirani za članstvo v Društvu 
lastnikov gozdov ob reki Krki, lahko izpolnite 
pristopno izjavo v prostorih Zavoda za gozdo-
ve, nad bivšo Dolenjko.

Miloš KECMAN

GOZDARSKI KOTI~EK

REDKOST - 

OGLARSKA 
KOPA NA VRHU 

PRI HINJAH
Po opravljenem pomladanskem delu na polju 
so nekoč po gozdovih Suhe krajine zagore-
le oglarske kope. To je bil tisti del leta, ko je 
vreme za to opravilo najprimernejše, saj je že 
dovolj toplo, pa tudi košnja se še ni začela. 

Pred 53. leti je svojo prvo kopo prižgal tudi 

g. Jože Turk iz Vrha pri Hinjah. Skuhal jih je 

približno 30. Sledil je več kot 30-letni premor. 

Letos pa sem ga obiskal pri kopi, ki jo je kuhal, 

saj so, kot je dejal, domači kar nekaj let vztraja-

li, naj jim ves postopek pridobivanja oglja na ta 

tradicionalen način še enkrat prikaže. In ko je 

g. Jože ta postopek razložil meni, moram reči, 

da ni enostaven, pa čeprav sem ga deloma že 

poznal po pripovedovanju svojega očeta, ki se 

je nekoč tudi ukvarjal s tem delom in se zadnje 

njegove kope še spominjam.

Sicer pa je bilo oglarstvo nekoč dodaten vir za-

služka s prodajo oglja kovaškim in kovinarskim 

obratom. Z novimi tehnologijami v teh pano-

gah, pa tudi z novimi načini pridobivanja oglja 

je klasično oglarstvo skoraj izumrlo. 

Za pripravo oglja so lahko uporabili tudi tanjši 

les in celo les grmovnih vrst, ki bi ga druga-

če težko prodali. V današnjem času, ko ima-

mo velike težave s trgom manj vrednih lesnih 

sortimentov, kar posredno vpliva tudi na slabšo 

negovanost gozdov, bi bilo dobro razmisliti o 

pospeševanju oglarstva. Vendar pa bi nato ver-

jetno naleteli na problem trženja oglja.

Naj se še malo vrnem na oglarsko kopo g. Jože-

ta. Pogovor s tako izkušenim človekom, kot je 

on, je kot branje podrobnega leksikona. Veliko 

podatkov, ki mi jih je dal, sem si zapisal in ve-

liko, upam, tudi zapomnil. Vendar pa jih sedaj 

ne bom navajal, saj je najbolje, da si vsi, ki vas 

oglarjenje zanima, to tradicionalno dejavnost, 

ki je skoraj izumrla, ogledate. Z namenom obu-

janja te tradicije se 29. maja ob 18.00 uri po vsej 

državi hkrati prižge več deset oglarskih kop. 

Najbližji bosta v Podturnu in v Ribnici. Lahko 

pa boste imeli srečo in naleteli na kakšnega Jo-

žeta, ki bo, sicer neorganizirano, zato pa še bolj 

pristno kuhal oglje v oglarski kopi.

Gospod Jože, kot ste mi dejali, stoji kopa prav 

na tistem mestu kot tista, ki je bila vaša prva, ta 

pa je najbrž zadnja. Naj ne bo tako.

revirni gozdar Jože BOBEN

AKTIVNOSTI DRUŠTVA 
LASTNIKOV GOZDOV OB REKI 
KRKI
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ŠOLSTVO ŠPORT KULTURA

»V tretje gre rado,« pravi star slovenski prego-
vor. V Kulturnem društvo Dvor smo zvesti tra-
diciji in našim koreninam, zato smo se zadnjo 
nedeljo v marcu letos ponovno lotili organiza-
cije že 3. spominskega pohoda po poti Janeza 
Kmeta, pisatelja in duhovnika. Tako kot pri 
prejšnjih pohodih so se organizaciji in izvedbi 
pohoda tudi letos pridružila ostala lokalna dru-
štva, krajani z ajdovške planote ter tamkajšnji 
župnik, vsi z velikim entuziazmom in zanosom 
pri ohranjanju naše dediščine ter željo po dru-
ženju, saj smo v iskanju svojega zaslužka vedno 
bolj razkropljeni daleč od doma. Tovrstni po-
hodi so dobrodošla popestritev dogajanja v do-
mačem kraju, privabijo pa tudi marsikoga izven 
meja Suhe krajine.

Pohod je potekal po poti, ki smo jo začrtali 
pred tremi let, Janez Kmet pa jo je v svojem 
sicer kratkem življenju večkrat prehodil. Kljub 
dežnikom ali nepremočljivim oblekam nam je 
korak nemoteno tekel. Ker je pot nezahtevna, 
tudi možnosti za prijetno kramljanje ni manj-
kalo. V Srednjem Lipovcu so nas kot že vsa-
ko leto prijazni domačini postregli s pecivom 
in pijačo. Pot smo nadaljevali med vinogradi 
Boršta do cerkve na Selih pri Ajdovcu, kjer je 
bil sedež župnije v času Janeza Kmeta. Skupaj 
s številnimi domačini smo se udeležili spomin-
ske maše, ki jo je daroval gospod Janez Zale-
telj, sedanji župnik v Ajdovcu in rojak gospoda 
Kmeta, ki je v svojem nagovoru obudil spomin 
na svojega vzornika. Hkrati je vse prisotne se-
znanil, da intenzivno teče obnova hiše, ki jo 

je zgradil g. Kmet, zato bo v njej postavljena 
spominska soba. Mašo je obogatila zborovska 
pesem priznanega cerkvenega zbora iz župnije 
Zagradec. Članice Društva kmečkih žena in 
tudi druge gospodinje z Ajdovške planote so 
po maši pripravile mamljivo domače pecivo za 
pohodnike in ostale udeležence, postregle s to-
plo pijačo, kar je bilo glede na vreme še posebej 
dobrodošlo. Duševno in telesno okrepljeni smo 
nadaljevali naš pohod do doma Društva konje-
nikov na Plešivici, kjer smo se kot velika dru-
žina posedli v koči, pogreli ob odprtem ognju, 
člani društva s predsednikom in podžupanom 
na čelu pa so nas obilno postregli. Predsednik 
Planinskega društva Novo mesto je organiza-
torjem v svojem nagovoru izrekel vsestransko 
pohvalo, prav tako tudi g. župan, ki se nam je 
pridružil na Plešivici. 

V zaključku se organizatorke Valerija, Vesna 
in Jadranka iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste 
s svojim delom, lastnimi sredstvi in dobro vo-
ljo pomagali izpeljati letošnji pohod in sicer: 
Konjerejskemu društvu Suha krajina, Društvu 
kmečkih žena – članicam z Ajdovske planote, 
Planinskemu društvu – odsek Dvor, Društvu 
vinogradnikov, pevskemu zboru iz Zagradca 
ter vsem domačinom, ki so nam pomagali iz-
peljati ta pohod. Posebna zahvala velja gospodu 
župniku iz Ajdovca, rojaku in poznavalcu Ja-
neza Kmeta, ki je daroval sveto mašo v spomin 
gospoda Kmeta in nagovoril vse udeležence s 
prijetno besedo.

Valerija Vidmar

3. SPOMINSKI POHOD PO POTI 
JANEZA KMETA

Foto: Jadranka Meglen

Igraj kolo, 
naokolo
Folklorna skupina 

Bunjevaćko kolo iz 

Subotice je plesala 

in pela na trgu v 

Žužemberku.

Vsako leto zadnji teden v aprilu gostujejo fol-
klorne skupine iz različnih, predvsem vzho-
dnih evropskih držav, folklorne skupine, ki 
nastopajo več dni po krajih Dolenjske, Posavja 
in Bele krajine. Letos je Žužemberk, kot smo 
napisali, obiskala mlada folklorna skupina Bu-
njevaćko kolo iz Subotice. V skupini so mladi 
bunjevski Hrvati, ki sicer živijo v Srbiji, ampak 
ohranjajo tradicijo in običaje hrvatske manjšine 
iz Bačke v Vojvodini.

V Žužemberk so prišli na povabilo TD Suha 
krajina. Po seznanitvi in pozdravu predsedni-
ka društva Vlada Kostevca in župana Francija 
Škufce so gostom najprej zapele naše pevke v 
pokrajinskih nošah. Potem so nastopili gostje 
s plesi in pesmimi, ki izvirajo iz Medžimurja, 
Zagorja, Vojvodine, Hercegovine, zaplesali pa 
tudi madžarski čardaš. Nastope je spremljal 
tamburaški orkester. Po njihovem nastopu pa 
so gostom zaigrali še naši ljudski godci.

V začetku se je bilo malo gledalcev. Ko so pa 
zaslišali 'musko', se jih je zbralo kar precej in so 
mlade folkloriste po vsaki pesmi in plesu na-
gradili s ploskanjem.

Tako se je zgodil še en kulturni utrip, ki je po-
pestril dan, da smo spoznali nam sicer manj 
znano kulturno izročilo bunjevskih Hrvatov iz 
Vojvodine. 

Foto in tekst: Rudi Cerkovnik

|  OBVESTILA, ZANIMIVOSTI  |



29julij 2009  

V Šmihelu smo letošnjo prireditev v počastitev 
materinskega dne pripravili člani Kulturnega 
društva Šmihel v sodelovanju s Podružnično 
šolo Šmihel. Poleg prireditve, ki se je odvijala 
v telovadnici šole, smo v eni izmed učilnic pri-
pravili razstavo ročnih del naših krajanov. 

Glasbeno-igrana prireditev je bila poklon 
vsem, ki imajo veliko naročje. Otroci so s svojo 
igro prikazali, kaj vse se lahko zgodi v enem 
dnevu, v eni povprečni družini. Z recitacijama 
so se predstavili tudi naši najmlajši, ki še niso 
prestopili praga ta prave šole. Prisluhnili smo 
nadobudnim glasbenikom. Na prečni fl avti se 
je predstavil Tomaž Rojc, na sintesaizerju Lea 
Vidmar in Špela Strnad. Učenci podružnične 
šole Šmihel so odplesali kar nekaj starih ljud-
skih plesov. Prav lepo jih je bilo videti pri »po-
uštr tancu«, kako je izvoljenima plesalcema, 
objem na »pouštru«, na lička privabil rdečico. 
Plesalce sta na diatonični harmoniki spremljala 
Aleš Rojc in Anže Strnad. Videli smo tudi do-
miselno uprizoritev pesmi »Krava in trgovina«. 
S svojim petjem nam je večer polepšala Tina 
Blažič. Še posebej pa smo uživali v točki, ko 
je prav vsak učenec Podružnične šole Šmihel 
»odrepal« besedilo, ki ga je napisal posebej za 
svojo mamico. Bilo je nadvse izvirno, zabavno 

in »odrepano« iz srca. Prvi del prireditve smo 
zaključili z eno izmed čudovitih Pavčkovih 
pesmi.

Drugi del prireditve se je nadaljeval v spodnjih 
prostorih šole. V eni izmed učilnic smo pripra-
vili razstavo ročnih del, pravzaprav mojstrovin 
izpod rok naših krajanov. Za namen razstave so 
nam jih velikodušno posodili: Vidmar Anton-
Kukčev (pletene košare), Habjan Ivan-Vrtačk-
ov (pletene košare, peharji, pleteni podstavki za 
pod posodo), Košak Marica (gobelini), Mrvar 
Ljubica (gobelini), Struna Franc (lesene make-
te kozolca, lovske preže in v les vžgani lovski 
motivi),Turk Angelca (pleteni puloverji, ročno 
risani in kvačkani motivi na cerkvenih prtih, ki 
so dolga leta krasili oltarje naše šmihelske cer-
kve), Rojc Ivanka (pletene jopice, nogavice, ro-
kavice) Mrvar Andrej (brezove metle), Robert 
Struna (kovaške mojstrovine), Mateja Kastelic 
(šivani izdelki), Maja Papež-Iskra (dekorativni 
izdelki iz gline,stekla,žice, …); klekljani izdel-
ki: Nika Vidic, Gašper Perko in Simon Iskra. 
Marjan in Jože Vidmar (pletene košare, koša-
rice, peharji, metle), Darinka Sadar (gobelini, 
kvačkani prti, kvačkane zavese) Veronika Per-
ko (pisemske čestitke), Sadar Ivanka (pleteni 
komplet za otroke), Irena Jurjevič (slikanje na 

MORJE ENO IMAMO … 
Ali z njim ravnati znamo?

(razstava Podružnične 

šole Šmihel 

na centralni šoli)

Kraji, kjer živimo so čudoviti, čarobni, skoraj pravljični. Reka Krka, griči, do-
line, vzpetine, majhne in velike vasice …

Kako velik pomen ima čisto okolje, voda in zrak za nas se ne bomo zavedali, 
vse dokler nam ne bo zmanjkalo nekaj izmed naštetega. Toda to se utegne 
zgoditi kaj kmalu, če bomo nadaljevali s takšnim tempom onesnaževanja, 
kot ga počnemo sedaj. Čeprav se o zaščiti okolja veliko piše, še več govori, se 
kljub temu premalo stori. Pri skrbi za zdravo in čisto okolje nam ne poma-
gajo sprejeti zakoni in programi, ne pomaga klofuta ali kaznovanje, nobena 
prisila, če ta prizadevanja ne postanejo del našega vsakdanjega razmišljanja 
in načina življenja vsakega posameznika. Življenje otrok postaja vedno bolj 
odtujeno od narave, zato potrebujejo vzgojo, ki je tudi ekološko usmerjena, 
vzgojo, s katero bosta otrok in narava ponovno postala prijatelja. Potrebni so 
projekti, s katerimi spodbujamo opazovanje in raziskovanje okolja in prostora, 
v katerem živimo. Tako bomo začeli sami prepoznavati probleme in posledice 
neodgovornega ravnanja ljudi, hkrati pa razvijali pozitivne vrednote in odnos 
do okolja.

Na naši šoli si prizadevamo veliko narediti na tem področju. 

Vsako leto je ena izmed prednostnih nalog tudi spodbujanje ljubezni do nara-
ve, skrb za naravo in ekološko ozaveščanje učencev. Tudi letos smo se odločili 
za različne akcije: ločevanje odpadkov, zbiranje papirja, pobiranje smeti … Na 
vrtu smo postavili skalnjak, v katerega smo posadili zdravilna zelišča in okra-

MATERINSKI DAN IN RAZSTAVA 
ROČNIH DEL V ŠMIHELU PRI 
ŽUŽEMBERKU

steklo), Angelca in Darko Bedene (pekovski 
izdelki) in Lojzka Blatnik (gobelini). Po ogle-
du smo se vsi skupaj posladkali s pecivom, ki je 
bilo ravno tako mojstrsko delo izpod rok naših 
že preizkušenih pekaric. Ob tej priliki se še en-
krat zahvaljujemo vsem, ki so prispevali svoje 
izdelke za razstavo in hvala tudi gospe Angel-
ci Ozimek, ki je izdelala in nas tudi podučila, 
kako se izdelujejo čudovite vrtnice iz papirja, 
katere smo podarili obiskovalkam prireditve.

 S.V. 

sne rastline, varčujemo z vodo in elektriko, izvajamo pouk v naravi, 
skrbimo za živali …

Na centralni šoli smo se predstavili s projektom MORJE - varujmo ga. 
V razstavi smo predstavili bogastva morja in njegove koristi. Nismo 
pa pozabili opozoriti na neodgovorno ravnanje ljudi do morja oziroma 
do narave. 

Posebnost te razstave je tudi knjiga Morje eno imamo - ali z njim 
ravnati znamo? Knjiga je nastala pod mentorstvom gospe Petre Zadel, 
napisal pa jo je Tomaž Iskra, učenec 3. razreda. Ilustracije je naredil 
ilustrator Gabrijel Vrhovec. Le-ta je učence obiskal tudi na šoli in jim 
predstavil svoje delo. Naučil jih je risati strip in tako knjigo krasijo tudi 
otroški stripi. Knjigo zaključi tudi Ekološka himna, ki jo je uglasbila 
gospa Darinka Pirc.

S to knjigo pa se naša ekološka vzgoja šele dobro začenja. Nadaljevali 
jo bomo in tako pripomogli k ohranjanju lepše narave.

Petra Zadel
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Vrtec pri OŠ Žužemberk deluje že 42 let. V izteka-

jočem šolskem letu 2008/09 so predšolski otroci v 

treh oddelkih centralnega vrtca na Jurčičevi 41, v VVD 

Brulec Žužemberk; en oddelek za najstarejše pa je bil 

1.9.2008 odprt v učilnici stare šole; v objektu PŠ Dvor so 

štirje oddelki. 

V devetih oddelkih je skupaj 153 otrok s povečanim normativom za + 

dva otroka. 

Razlogov za povečan vpis v zadnjih letih je več: brezplačni vrtec za dru-

gega in tretjega otroka, vse manj možnosti za domače varstvo; razvese-

ljivo pa je dejstvo, da se vse več družin v Suhi krajini odloča za tretjega 

otroka.

Vpis otrok v vrtec poteka vse leto. Za sprejem v šol.l. 2009/10 je oddalo 

vloge 44 staršev.

Komisija za sprejem otrok v vrtec je v maju 2009 pregledala sezname 

vpisanih otrok. Ugotovljeno je bilo, da bodo sprejeti vsi otroci, ki bodo 

s 1.9.2009 izpolnjevali pogoje. Vloge dveh staršev iz drugih občin smo 

morali žal zavrniti. 

Na čakalnem seznamu za sprejem med šolskim letom je ostalo 13 otrok. 

Od tega jih bo 5 še sprejetih. Komisija je otroke razporedila na čakalno 

listo po kronološkem zaporedju. 

Šola je Občino Žužemberk seznanila s problemom sprejema 8 otrok, 

ki bodo izpolnili pogoj starosti šele v letu 2010, in predlagala najbolj 

racionalno rešitev: s 1.2.2010 naj bi se odprl dodatni oddelek za 6 otrok 

z eno strokovno delavko, za to pa bo potrebno urediti manjši prostor v 

PŠ Dvor v igralnico. 

Oddelki vrtca pri OŠ Žužemberk so že vrsto let polni glede na normativ 

in s povečanim številom otrok za + dva. Sklep o tem sprejme občin-

ski svet. To pa pomeni prihranek stroškov celega oddelka v občinskem 

proračunu. 

Vzgojno delo in varstvo predšolskih otrok v tako polnih oddelkih in v 

premajhnih igralnicah brez spremljajočih prostorov v Vrtcu Žužemberk 

in stari šoli ni lahko. Na srečo omogočata otrokom gibanje še dve terasi 

in lepo urejeno igrišče z igrali. Za shranjevanje pripomočkov dobro slu-

ži lesena Grahkova hišica. Skupine starejših otrok koristijo tudi šolsko 

telovadnico in malo dvorano; najbolj Ribice iz stare šole, ki si s 1. in 2. 

razredom delijo avlo, sanitarije, šolsko igrišče in peskovnik.

Vrtec Dvor je velika pridobitev. Igralnice so primerno velike svetle, 

opremljene in lepo urejene. Telovadnica je dnevna dobrina tudi za naj-

mlajše. Dodaten gibalni prostor nudijo še tri terase. Žal niso pokrite, 

zato bivanje na zraku v slabem vremenu ni mogoče. Potrebna bo primer-

na arhitekturna rešitev.

Vrtec na Dvoru ima tudi ločeno igrišče s primernimi igrali. Lani posa-

jena drevesa kanadskega javorja že oblikujejo krošnje sence.

Zelo velika pridobitev je v letu 2008 postavljena lesena hišica za shram-

bo športnih rekvizitov, poleg nje pa velik, lep peskovnik. V njem je 

prostor za igro večje skupine otrok, klopi in miza pa za risanje, posluša-

nje ali za namizne igre. Objekt je postavila fi rma Krajnagrad. 

Zaradi povečanja števila oddelkov s 7 na 9 je bila na PŠ Dvor učilni-

ca spremenjena v igralnico, zbornica za učitelje pa v učilnico 1.r. 

V stari šoli je bil pedagoški kabinet spremenjen v učilnico, 

največja učilnica pa je postala igralnica za 5 do 6 letne 

otroke. Spremembe v prostoru zahtevajo poleg fi nanč-

nih stroškov tudi organizacijske spremembe in prila-

goditve zaposlenih. 

Ustanovitev novega družinskega varstva trenutno ni 

smiselna zaradi predvidenega upada števila otrok za 

sprejem v vrtec. Pričakujemo, da bomo v sodelovanju 

z občino Žužemberk uredili potrebno malo igralnico v 

PŠ Dvor in tako rešili probleme varstva otrok za vse naše 

starše. 

Zdi se mi pomembno naglasiti, da je prostor z materialnimi sredstvi 

res eden od pogojev za institucionalno vzgojo. Toda najpomembnejši je 

vzgojitelj, kolektiv vrtca (zaposlenih je 22), ki ima rad delo z otroki, živi 

in daje vzgled pravih vrednot, ob tem pa strokovno napreduje ter osebno-

stno raste. V našem vrtcu se gradi klima umirjenosti, socialnih vezi, 

spoštovanja do odraslih, pravega odnosa do hrane, narave in dela.

V l. 2008/09 so ob prednostnih nalogah nastale 3 raziskovalne naloge: 

Igre z žogo v Vrtcu Žužemberk, delovna vzgoja in Otroci spoznavajo 

izvor in pridelavo hrane v Vrtcu Dvor.

Bogata vsebina dela je na ogled tudi na blogu: solazuzemberk.blog.siol.

net

Nov vrtec v Žužemberku? Mnogi njegovi Marlesovi »bratje« iz l. 1971 

po Sloveniji niso več v uporabi. Res bo treba prav kmalu razmisliti o 

možnostih rekonstrukcije dosedanjega montažnega objekta, morda o 

dozidavi ali pa res popolni novogradnji na zelo lepi lokaciji pod Cvi-

bljem. Čakamo na »našega« nekdanjega učenca – arhitekta, ki bi odkril 

najlepšo, a varčno rešitev. Do takrat pa: ceniti in varovati, kar imamo, 

otrokom pa dajati varnost in pogoje za razvoj osebnosti, znanj in spre-

tnosti – za zdravo in boljšo prihodnost Suhe krajine.

Ravnateljica:
mag. Jelka Mrvar

Vrtec pri OŠ Žužemberk – 
varen drugi dom za najmlajše Suhokranjce

Ravnateljica: mag. Jelka Mrvar   Foto: S.M.
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RIBICE NA 
OBISKU PRI 
UMETNIKU 
V našem vrtcu se zavedamo pomembnosti 
vključevanja staršev v vzgojno delo, zato pova-
bimo starše otrok, ki obiskujejo vrtec, da nam 
predstavijo svoj poklic. Tokrat smo obiskali na 
domu umetnika in kiparja – g. R. Struna s Kle-
četa pri Šmihelu.

Kljub hladnemu in deževnemu majskemu vre-
menu smo se po zajtrku podali na pot. Del poti 
smo se peljali z avtobusom, del pa smo preho-
dili peš ter opazovali naravo z okolico. Ob pri-
hodu v Klečet nas je zelo toplo sprejela družina 
Struna s prijateljico, kiparko Marjeto Baša. 
Otroci so si najprej malo odpočili, nato pa smo 
se skupaj odpravili raziskovat.

Otroke smo razdelili v tri skupine, da bi lažje 
opazovali in sodelovali. G. Struna je skupino 
popeljal v delavnico ter jim zelo nazorno poka-
zal postopek dela pri nastajanju kovinske ogra-
je. Vsak kos železa, ki ga je prijel, je v njegovih 
rokah dobil lepo in zanimivo obliko. Tudi če 
je naredil več kosov, nobeden ni bil enak prej-
šnjemu. Vsakemu je vlil, kot pravi sam, dušo. 
Otroci pa so ga pri delu zvedavo opazovali in se 
čudili velikim strojem in spretnostim g. Strune. 
Druga skupina je s kiparko ga. M. Baša spo-
znala delo z glino in se poskusila v oblikovanju. 

Ker smo skupina Ribic, so iz gline oblikovali 
ribe. Tretja skupina pa si je z ga. Struna ogle-
dala galerijo in lepe umetnine, ki jih je izde-
lal g. Struna. Seveda so se skupine med seboj 
zamenjale.

Nato je sledil oddih. Otroci so se razigrano 
razkropili po dvorišču. Sledila je bogata pogo-
stitev, tudi s sladoledom. Dopoldan, ki smo ga 
preživeli, je kar prehitro minil. Otroci bi seve-

da še ostali, a kaj, ko nas je čakal avtobus in 
priganjal k odhodu.

Družini Struna in ga. Marjeti Baša se zahva-
ljujemo za lep in topel sprejem. V tem dopol-
dnevu smo veliko doživeli in ne bomo ga po-
zabili. Hvala.

Otroci iz skupine Ribic, 
Minka Fric in Olga Mačerol

Za izjemne kulturne dogodke v žužember-
ški občini velikokrat poskrbi prav Osnovna 
šola Žužemberk. V zadnjih desetih letih je 
šola gostila veliko pomembnih imen iz sve-
ta kulture, politike, gospodarstva in javnega 
življenja. V mali dvorani prizidka telovadni-
ce OŠ Žužemberk je tokrat odprta razstava 
priznane slikarke, katerih dela so bila obja-
vljena v več kot 250 knjigah. Razstavo sta 
poleg avtorice odprli tudi ravnateljica mag. 
Jelka Mrvar in Dušico Kunaver, avtorica 
številnih učbenikov in knjig o ljudskem iz-
ročilu. Glavnina dela akademske slikarke, 
ilustratorke in oblikovalke Marije Prelog 
predstavlja ilustracija v povezavi oblikovanja 
od strokovnih publikacij do slikanic. Njena 
dela obsegajo tako strokovno publikacijo s 
področja oblikovanja, kot tudi ilustriranja, z 
ilustracijami je opremila tudi številne stro-
kovne in leposlovne učbenike. Je avtorica 
tudi dveh knjig o risanju živali in rezljanju z 
zlaganjem živali iz papirja. 

Urednik

Razstava akademske slikarke Marije Prelog

Z leve: Dušica Kunaver, mag. Jelka Mrvar, Marija Prelog in Irena Piškur     Foto: S.M.
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Zmagali na 
natečaju »RISBICE 
ZMAJČKA JAMIJA«

Učenci PŠ Šmihel, s svojima mentoricama, 
gospodično Košiček in gospo Zadel, radi 
sodelujemo na različnih natečajih. Tudi v 
letošnjem letu smo se priključili kar števil-
nim. In - ne zaman.

Zelo smo bili veseli, da smo na natečaju 
»Risbice Zmajčka Janija« osvojili glavno 
nagrado- ogled Postojnske jame in vivarija. 
Ker naša podružnica šteje le 20 učencev, 
smo se izleta udeležili kar vsi učenci in de-
lavci naše šole.

V sredo, 17. junija smo se tako že ob 7. uri 
zjutraj odpeljali proti Postojni. Najprej smo 
si ogledali vivarij z jamskimi živalmi, nato 
smo se odpravili v jamo. Vsem je bila zelo 
všeč adrenalinska vožnja z vlakcem, prav 
tako lepote v jami. Na koncu si je vsak 
kupil še spominek, ki ga spominjal na ta 
prelep izlet.

Hvala organizatorjem za tako lepo nagra-
do. Mi pa smo se odločili, da bomo v raz-
ličnih natečajih še sodelovali. Se splača.

Petra Zadel

PŠ Šmihel je manjša, podeželska šola, podru-
žnica šole Žužemberk. V šolskem letu 2008/09 
je to šolo obiskovalo 20 učencev, v prihodnjem 
letu se jih obeta še manj. Pouk poteka v dveh 
kombiniranih oddelkih. 1. in 2. razred poučuje 
ga. Petra Zadel, 3. in 4. razred gdč. Jana Koši-
ček. Na šoli je vsak dan po 4 ure tudi čistilka 
in razdeljevalka hrane ga. Marija Papež. Poleg 
stalnih delavcev pa so v tem letu na šolo obča-
sno prihajali tudi drugi: defektologinja, logo-
pedinja, učiteljica angleščine in računalničarka. 
Učenci na šolo prihajajo iz vasi Šmihel, Dešeča 
vas, Klečet in Drašča vas, peš ali se vozijo z 
avtobusom.

Učiteljici: Petra Zadel in Jana Košiček

Defektologinja: Darinka Pirc

Logopedinja: Mira Ciperle

Računalničarka: Helena Smrke

Učiteljica angleščine: Nataša Škrbe 

Poleg rednega pouka, ki ga izvajamo po pred-
pisanem predmetniku, se na naši šoli dogaja 
še marsikaj zanimivega. Učenci sodelujejo v 
različnih interesnih dejavnostih (računalni-
štvo, pevski zbor, ustvarjalni krožek, krožek 
za zdravo in dobro življenje, plesni tečaj) ter na 
raznih tekmovanjih in natečajih. Pripravljamo 
razne razstave in prireditve za starše in krajane. 
Tudi letos smo jih pripravili kar nekaj: Dram-
ska uprizoritev igrice Sneženi medo v mesecu 
decembru, Prireditev ob kulturnem prazniku v 
februarju, prireditev ob materinskem dnevu - v 
sodelovanju s kulturnim društvom, prireditev 
ob zaključku šolskega leta … Pripravljamo tudi 
različne razstave, projekte. Letos smo izdelali 
tudi dve raziskovalni nalogi, sodelovali na ra-
znih natečajih …

Vodja PŠ Petra Zadel

PŠ Šmihel

PRIŠEL JE MURI
Na zadnji šolski dan je bilo na PŠ Šmihel praznično. Po-
delili smo plačilo za celoletno delo in trud. Mape učen-
cev so bile polne pohval, priznanj, diplom in seveda lepih 
spričeval. 

Še nekoga pa so se učenci zelo razveselili …

Založba Mladinska knjiga je objavila nagradno igro Maček 
Muri, v kateri smo sodelovali tudi na PŠ Šmihel. Že smo 
skoraj pozabili nanjo, ko smo 24. junija 2009, prejeli čudo-
vito darilo- velikega Mačka Murija. Le ta se je učencem ta-
koj prikupil in težko že čakajo na začetek novega šolskega 
leta, ko bodo skupaj z Murijem sedli v šolske klopi.

Do tedaj pa SREČNO in veliko lepih dogodivščin.

Petra Zadel
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V nedeljo, 17.5. 2009, se je v Šoštanju odvija-
lo fi nale državnega prvenstva kadetov (letnik 
1992 in mlajši). Na zaključnem turnirju so 
nastopile ekipe Fužinarja Metal z Raven, Ži-
rovnica, RH Žužemberk in domači Šoštanj 
Topolščica. V prvem polfi nalu so favorizirani 
domačini izgubili proti Žirovnici z 0:2, vendar 
velja omeniti, da se je na petkovem treningu 
poškodoval najboljši domači igralec, tudi slo-
venski kadetski reprezentant Jan Klobučar, ki 
ni mogel pomagati svoji ekipi.

V drugem polfi nalu sta se pomerili ekipi Fu-
žinarja in RH Žužemberk. Dolenjci so po-
trdili vlogo favorita v tem dvoboju in tekmo 
gladko dobili z 2:0. V fi nalu jih je že čakala 
Žirovnica.

Domačini so se kljub porazu in velikem raz-
očaranju v polfi nalu, dovolj dobro pripravili 
na tekmo za 3. mesto. Pokazali so več želje in 
znanja kot Ravenčani in zasluženo osvojili bro-
nasto medaljo.

V fi nalu sta se zasluženo pomerili ekipi Žirov-
nice in RH Žužemberk, ki sta se v ligaškem 
tekmovanju že dvakrat pomerili med sabo in 
vedno so bili uspešnejši Dolenjci. Finale je po-
nudilo veliko zanimivih in razburljivih točk. 
V 1. setu so Žužemberčani izkoristili nervozo 
Gorenjcev in mirno pripeljali set do konca. V 
drugem so bolj začeli Gorenjci in Žužember-
čani so ujeli priključek tik pred končnico, kar 
pa ni bilo dovolj in 2. niz se končal z rezulta-
tom 28:26. Žirovnica je ohranila zalet z 2. niza 
in dobro začela, medtem ko so Žužemberčani 
igrali še naprej nervozno. Kolikor je še set bolj 
proti koncu, vedno več napak je naredila Žirov-
nica in rezultat je bil poravnan še pred konč-
nico, ki je ponovno pripadla igralcem Žužem-
berka. Četrti set je postregel z zelo razburljivo 

RH Žužemberk državni prvak

končnico, ko so bili Dolenjci že v izgubljenem 
položaju, pa jih je rešila pogumna igra na ser-
visu najmlajšega v ekipi (Simon Koncilja), ki 
je ekipo pripeljal celo v vodstvo pred samim 
zaključkom. Gorenjci so v končnici naredili 
še nekaj napak, ki so jih Dolenjci velikodušno 
sprejeli in se veselili prvega kadetskega naslova 
v zgodovini kluba. 

Kot je v navadi na zaključku tekmovanj, so tudi 
na turnirju v Šoštanju trenerji izbrali najboljše 
igralce:

Najboljši libero: 
Gregor Ožbalt (RH Žužemberk)

Najboljši napadalec: 
Matej Urbančič (Žirovnica)

Najboljši podajalec: 
Jan Brulec (RH Žužemberk)

Najboljši bloker: 
Urban Kugonič (Šoštanj Topolščica)

Najboljši igralec turnirja: 
Valentin Turk (RH Žužemberk)

OK Žužemberk je v kategoriji kadetov osvojil 
svoj prvi naslov državnih prvakov, kljub temu da 
imajo v svojih vitrinah pokale in medalje z vseh 
možnih tekmovanj v različnih kategorijah.

Nadarjena generacija je poleg talenta potre-
bovala še obilo trdega treninga, ki je na koncu 
pripeljal do največjega uspeha zadnjih let za 
suhokranjski klub. Za ekipo RH Žužemberk 
so nastopili: Strnad Anže, Smrke Tom, Hrovat 
Blaž, Koncilja Simon, Ožbalt Gregor, Longar 
Kristjan, Brulec Jan, Turk Valentin in Koncilja 
Mario. Ekipo je vodil trener Jernej Rojc. 

J.R.

Rezultati

. polfinale: 
Šoštanj Topolščica : Žirovnica 

0:2 
(23:25, 17:25)

. polfinale: 
RH Žužemberk : Fužinar Metal Ravne 

2:0 
(25:14, 25:18)

. mesto: 
Šoštanj Topolščica : Fužinar Metal Ravne 

2:0 
(25:21, 25:18)

. mesto: 
Žirovnica : RH Žužemberk 

1:3 
(20:25, 28:26, 21:25, 21:25)

Na območju 
Občine 
Žužemberk 
izbran 
koncesionar 
dimnikarske 
službe
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 
Uredbe o načinu, predmetu in pogojih iz-
vajanja obvezne državne gospodarske jav-
ne službe izvajanja meritev, pregledovanja 
in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov 
in zračnikov zaradi varstva okolja in učin-
kovite rabe energije, varstva človekovega 
zdravja in varstva pred požarom (Uradni 
list RS, št. 129/04, 57/06 in 105/07) na 20. 
redni seji, dne 2.4.2009 na dimnikarskem 
območju Žužemberk izbrala koncesionarja 
za izvajanje obvezne državne gospodarske 
javne službe izvajanja meritev, pregledova-
nja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vo-
dov in zračnikov zaradi varstva okolja pred 
požarom. 

To je Dimnikarstvo Ana Jelančič s.p., Rib-
niki 12, 8290 Sevnica,

Tel: 07 8162060 Faks: 07 8162061 E-po-
šta: ana.jelancic@siol.net.

Vlado Kostevc
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OŽIVEL SVETI 
PETER
V ponedeljek, 13. aprila, je Planinsko društvo, 
sekcija Dvor, izvedlo pohod z Mirne gore na 
Sveti Peter. Več kot 25-kilometrske razdalje se 
je lotilo kar sto pohodnikov. Udeležence je av-
tobus fi rme FS odpeljal iz Žužemberka že zgo-
daj, saj se je pohod pričel ob 7. uri zjutraj. Poho-
dniki z dobro kondicijo so za to pot potrebovali 
manj kot štiri ure, drugi pa pet, tretji, starejši 
in z manj kondicije pa šest ur. Med potjo so 
člani PGD Dvor pohodnikom ponudili čaj, ki 
ga je skuhala Olga Romih in skrbeli za marka-
cije ter nudili pomoč, če bi jo kdo potreboval. 
Pohod je minil brez posebnosti. Vsi, ki so to 
pot prehodili, so dobili brezplačno golaž, da so 
si vrnili energijo, ki so jo med potjo izgubili, in 
osvežilno pijačo. 

Ob tej priliki pa je veliko pohodnikov izkori-
stilo lep dan in odšlo iz bližnjih krajev tudi po 
krajših peš poteh na naš suhokranjski Triglav, 
kot radi rečemo Svetemu Petru. Res, bilo je 
veliko ljudi, saj so jih ta dan tu našteli skoraj 
tristo. 

Druženje na našem najvišjem hribu je vedno 
prijetno. Upamo, da jih bo drugo leto še več. 

SREČNO ! 

 Dušan Mikec

Občni zbor 
Turističnega 
društva Suha 
krajina
Občnega zbora se je udeležilo okrog 
90 članov, društvo je bilo zelo aktiv-
no - 125 prireditev in nastopov, izvo-
lili smo nove organe društva, načrt 
aktivnosti za leto 2009 je spet obse-
žen, gostje so pohvalili naše delo in 
aktivnosti.

Občni zbor TD Suha krajina se je začel z na-
stopom pevk pokrajinskih nošah. Nato smo 
izvolili delovno predsedstvo. Sledil je nastop 
predsednika Vlada Kostevca, ki je podal pre-
gled dela in aktivnosti društva v letu 2008, med 
drugim je poudaril: »Člani društva smo bili 
zelo aktivni, tako in drugače smo sodelovali na 
125 prireditvah in nastopih: viteški red je imel 
25 nastopov, ljudske pevke 22, ljudski pevci 13, 
lectarka Mihela Ožbolt 7, pustno-karnevalska 
sekcija 3, vezilje 2 na organiziranih razstavah. 
Zahvaljujem se 60 aktivnim članom, ki sode-
lujejo na vseh akcijah društva, županu Francu 
Škufci pri pridobivanju sponzorskih sredstev in 
vsem, ki so kakorkoli pomagali društvu in se 
z nami povezovali. Aktivno smo sodelovali z 
ostalimi društvi v občini in izven nje. Posebno 
pozorno je bilo deležno gostovanje na Češkem, 
ki je nadaljevanje mednarodnega sodelovanja 
in promocije Suhe krajine.« Na koncu svojega 
poročila se je poimensko zahvalil vse sponzor-
jem in donatorjem društva.

Blagajniško poročilo je predstavila Saša Pajk, 
nadzorni odbor ga je prej pregledal in predse-
dnik Janez Gliha je izjavil, da so knjige pravil-
no in natančno vodene. Tudi častno razsodišče 
ni imelo dela, saj je društvo in njegovi člani, 
je zatrdil njen predsednik Slavko Mirtič, de-
lali po pravilih in tudi medsebojni odnosi so 
tovariški.

Prisotni smo soglašali s poročili in po pohvalah, 
ki so bila izrečena za uspešno delo TD Suha 
krajina, so bila vsa poročila sprejeta soglasno.

Po štirih letih dela predsednika in vseh organov 
društva so bili le-ti razrešeni.

Sledili so predlogi za nove organe društva:

Upravni odbor: Vlado Kostevc, predsednik, 
Ludvik Legan, podpredsednik, člani: Saša 
Pajk, Mitja Mavsar, Maja Iskra Papež.

Nadzorni odbor: Slavko Mirtič. Predsednik, 
Malči Klemen, Marija Papež Križman.

Častno razsodišče: Janez Gliha, predsednik, 
Mirko Pršina, Rudi Cerkovnik.

Program aktivnosti društva v letu 2009 je po-
dal stari in novi predsednik Vlado Kostevc: »V 
letu bomo organizirali kulturne, turistične, 
etnološke in rekreativne prireditve in dejavno-
sti. Uredili in vzpostavili nove pohodne poti 
in povezali turistične storitve v Suhi krajini. 
Načrtujemo 52 prireditev, največji bodo vse-
kakor Trški dnevi. Sodelovali bomo z društvi, 
klubi, tudi z občinami in tako promovirali Žu-
žemberk in Suho krajino. Končno naj bi izdali 
kaseto naših pevk in pridobili še nove člane.« 
Razgrnil je tudi fi nančni načrt, ki pa bo zaradi 
krize težko dosežen. Program dela je bil sogla-
sno sprejet. 

Na zaključku so dobili besedo še gostje: dr. 
Marjan Rožič, častni predsednik TZ Sloveni-
je, Jože Barbo, predsednik TZ za Dolenjsko in 
Belo krajino, turistična delavca: iz Višnje Gore 
Pavel Groznik in Tone Perpar iz Trebnjega in 
naš župan Franc Škufca. Njihova skupna ugo-
tovitev: vsi so izrekli čestitke, priznanje članom 
in vodstvu za dosežene rezultate.

Po uradnem delu je sledilo še prijetno družabno 
srečanje v pomenkih z ugotovitvijo, da pri nas 
še vedno čas teče drugače.

Foto in zapis: Rudi Cerkovnik 

Društvo upokojencev Dvor aktivno tudi pri 

ustvarjanju spletne strani. 

Po izvolitvi za predsednika sem si zastavil cilj, da društvo in njeno delo predstavim tudi na svetov-
nem spletu. To mi je uspelo. Strmim pa tudi, da stran še polepšam in obogatim.

Naslov spletne strani je: http://users.volja.net/drudvor. 

Dušan Mikec 
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»Življenje se mi še malo ne zdi kot kratka sveča. 
Sijajna bakla je, ki so mi jo podali, da jo za tre-
nutek podržim kvišku, in preden jo bom predal 
naslednjim rodovom, bi rad, da kar se da svetlo 
zažari.« (George Bernard Show). 

Navedeni rek je očitno tudi vodilo sorodnikov 
z družinskega drevesa Hrovat, kar potrjujemo 
z vsakoletnim srečanjem potomcev Ivana in 
Veronike Hrovat, po domače Kocjanovih iz 
Gradenca. Ker se lastovka najrajši vrača v ro-
dni kraj, smo se letos zbrali v njuni domači, v 
nekoliko odmaknjeni, z gozdom in vinogradi 
obdani vasici Gradenc.

Ob srečanju ne moremo mimo zgodovine naše 
rodbine. Očeta Ivana je kot mladega fanta za-
nesla pot za boljšim kosom kruha v Kanado, 
kjer je delal v rudniku zlata. Za njim je odšlo 
tudi njegovo dekle Veronika. Tam sta sklenila 
skupno življenjsko pot. V Ameriki sta se jima 
rodili dve hčerki. Ker je bila želja po domači 
zemlji močnejša od tujega kruha, so se vsi sku-
paj vrnili v domači kraj Gradenc. Tu se jima je 
rodilo še sedem otrok. Ker je bil »suhokranjski 
kruh« težak in skop, so vsi otroci kasneje odšli 
od doma in si ustvarili družine. Starša sta sama 
še nekaj časa vztrajala na težki suhokranjski ze-
mlji, ko pa je prišla bolezen, sta se oba preselila 

ZAHVALA
Življenje je sestavljeno iz različnih zgodb. 
Mnoge so vesele, so pa tudi težke in žalostne.

Tudi ga. Anica Mačerol in njena družina imajo 
svojo življenjsko zgodbo, ki vsebuje težko pre-
izkušnjo. Pred 10 leti je začela ga. Anica zbo-
levati za multiplo sklerozo - to je bolezen, ki ji 
je v začetku vzela možnost delati v službi. Vse 
težje se je gibala, ni mogla opravljati gospodinj-
skih del in skrbeti za družino. V zadnjih petih 
letih je ga. Anica vezana na bolniško posteljo in 
invalidski voziček, ker se ne more več opreti na 
lastne noge. Videni svet se je zmanjšal le na do-
mačo hišo in njeno bližnjo okolico . Zanjo skr-
bijo mož in njena dva sinova, vsakodnevno jo 
obišče delavka javnih delih, 1-2 krat tedensko 
prostovoljka in patronažna sestra 2-3- krat ...

Skupino UPANJE se je ustanovila ravno s tem 
namenom, da ge. Anici olajšamo njeno premi-
kanje po hiši, iz postelje na voziček in obratno. 
Začeli smo z zbiranjem prostovoljnih prispev-
kov. Napisali in razposlali smo veliko prošenj 
v upanju, da zberemo prepotrebna sredstva. 
Zamenjava invalidskega vozička in nabava hi-
šnega dvigala je omogočil območni zavod ZZS 
Novo mesto po priporočilu specialista nevrolo-
ga; zato so ostala zbrana sredstva. 

Dobrodelno akcijo smo usmerili v 
nakup osebnega avtomobila, 
v katerem bi se ga. Anica 
lahko peljala skupaj 
z vozičkom. Iskre-
na hvala vsem 
ljudem do-
brega srca 
in odprtih 
rok, ki ste 
se na naše 
p r o š n j e 
odzvali.

Najprej zahvala OŠ 
ŽBK - učencem in učiteljem, 
ki so prvi prispevali denar. Nato si sledijo: 
Odvetniška zbornica Slovenije, Občina Žu-
žemberk, RK Dvor, DU Dvor, Tovarna zdravil 
KRKA, Društvo multiple-skleroze, Dolenjske 
lekarne in Božič Matjaž. Iskrena zahvala tudi 
ZD Novo mesto, ki je dal na razpolago prostor 
v ZP Žužemberk, kjer je skupina UPANJE 
imela naslovljeno pošto.

Omogočili ste nakup osebnega avtomobila Re-
nault Kangoo, ki bo ge. Anici omogočal pre-
voz skupaj z vozičkom. Ponovno so se ji bodo 
odprla vrata, katera so bila leta zaprta. Lahko 
bo spremljala svojo družino pri pomembnih 
življenjskih dogodkih. Zgodba Anice in nje-
ne družine se je spremenila v lepšo zgodbo. V 
družino je spet posijalo sonce in dobrota vseh 
darovalcev jim je ogrela srca, v oči pa privabila 
solze sreče.

V imenu ge. Anice in njene družine ter skupine 
UPANJE vsem in vsakemu posebej še enkrat 
iskrena hvala . 

 Zapisala: Andreja Šenica 

SREČANJE POTOMCEV 

VERONIKE IN IVANA HROVATA

h hčerki Mariji v Velenje, kjer sta preživela še 
zadnja leta življenja in sta tam tudi pokopana. 
V veselje in ponos nam je, da je v rodovini že 17 
vnukov, 29 pravnukov in dva prapravnuka. 

Naše druženje smo imeli v soboto, 30. maja 
2009, najprej s sveto mašo v podružnični cer-
kvi sv. Miklavža v Gradencu za pokojne star-
še in sina Ivana Hrovata, to je daroval domači 
župnik Franc Vidmar. Med bogoslužjem je na 
preprost način orisal življenje in delo takratne-
ga revnega suhokranjskega človeka, ki pa je 
imel bogato srce.

Po sveti maši smo se preselili le streljaj naprej 
k lovski koči na Komanci, ki nam jo je prija-
zno odstopila Lovska družina Plešivica, za kar 
se jim najlepše zahvaljujemo. Naše druženje 
v mirnem objemu gozda in žvrgolenju ptic je 
potekalo v prijetnem vzdušju. Na srečanje smo 
prišli iz Velenja, Mozirja, Kočevja, Zaloke pri 
Šentruperta, Stavče vasi, Žužemberka, Malega 
Cerovca pri Novem mestu, Šentjakoba pri Lju-
bljani in Polhovega Gradca. Prijetna druščina 
je po koncu srečanja zaključila, da se samo s po-
močjo takšnih srečanj med seboj bolj spoznamo 
ter tako ohranjamo tisto, kar je v življenju naj-
pomembnejše: prijateljstvo.

Več kot šestdeset konj z jahači, vozovi in koči-
jami se je v nedeljo, 26. aprila, udeležilo bogo-
služja in slovesnega blagoslova konj pri cerkvici 
sv. Antona v Gornjem Kotu pri Dvoru. Jurjevo 
v mesecu aprilu je priljubljen praznik na Slo-
venskem, tradicionalno in vrsto let pa obujajo 
ta običaj člani tukajšnjega Konjerejskega dru-
štva Suha krajina. Predsednik društva Jože 
Papež in članica društva Mateja Papež sta ob 
blagoslovu konj vsem ljubiteljem konj podelila 
spominske medalje. Dvorskega žegnanja so se 
udeležil tudi žužemberški župan Franc Škufca, 
oba podžupana Jože Papež in Jože Šteingel ter 
župan Občine Semič Janko Bukovec. V Suho 
krajino pa so prišli tudi mnogi konjerejci iz Se-

miča in Metlike, s katerimi konjerejci prijate-
ljujejo že vrsto let.

S. M.

Jurjevo na Dvoru
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Uspešni na 
gasilskih 
tekmovanjih
Tudi v letošnji pomladi si vrstijo različna 

gasilska tekmovanja. 25. 4. 2009 so se ga-

silske desetine pomerile na občinskem tek-

movanju v Žužemberku. Na tekmovanju 

so sodelovale ekipe iz gasilskih društev iz 

Občine Žužemberk, ki so se dobro doka-

zale, najboljši pa so v svoja društva odnesli 

tudi pokale.

Tekmovanje GZ Novo mesto je potekalo 

23. 5. pri vojašnici Novo mesto. Tekmova-

nja se je skupaj udeležilo 77 desetin pio-

nirk, pionirjev, mladink in mladincev, od 

tega 16 desetin iz naše občine, ki so se zelo 

dobro odrezale. Da se nam v prihodnje ni 

bati za požarno varnost, so dokazale tri 

ekipe pionirjev, ki so si delile prva tri mesta 

v tej kategoriji. 1. mesto so zasedli šmihel-

ski pionirji, 2. in 3. mesto pa dve desetini 

žužemberških pionirjev. Mladi gasilci so 

poleg pokalov prejeli tudi medalje.

Dobri rezultati so potrdili trud in priza-

devnost mladih gasilcev in njihovih men-

torjev, s tem pa delo še ni zaključeno, saj 

vse tri ekipe čaka še regijsko tekmovanje.

Mojca Papež

Predsednik Janez Skube in poveljnik Jernej Štravs sta se zahvalila županu in Občini Žužemberk za pomoč 
pri nakupu.  Foto: Slavko Mirtič

Najmlajše gasilsko društvo PGD Ajdovec v 
Občini Žužemberk je bilo ustanovljeno pred 
šestintridesetimi leti. V tem obdobju so dosegli 
kar nekaj pomembnih dosežkov, zgradili dom, 
nabavili osnovno gasilsko opremo in posodo-
bili avtopark. Društvo pokriva široko področje 
Ajdovške planote devetih vasi in zaselkov s 600 
prebivalci. Vse te vasi na ajdovški planoti so 
brez tekoče pitne vode, oskrbujejo se s kapnico 
in dovozi vode.

Zadnja, večja pridobitev za gasilce je nova 
motorna črpalka znamke Tohatsu, katero so 
slovesno predali svojemu namenu na posebni 
slovesnosti v petek, 19. junija 2009. Številne 
gasilce in krajane sta pozdravila predsednik 
društva Janez Skube in poveljnik Jernej Štravs. 
Slednji je poudaril pomen nabave nove motorne 
brizgalne, ki je zamenjala petnajst let staro 500 
l motorko Ziegler. 

Ajdovčani ponosni na 
novo brizgalno

»Nova motorna brizgalna z večjo močjo za-
dostuje tudi vsem predpisom, in kar je naj-
pomembnejše, omogočila nam bo hitrejše in 
učinkovitejše posredovanje ob nesrečah,« je ob 
nagovoru poudaril poveljnik Jernej Štravs. V 
kulturnem programu so se predstavili ajdovški 
osnovnošolci in mladi harmonikarji, domači 
župnik Janez Zaletelj pa je novo pridobitev na 
Ajdovški planoti tudi blagoslovil, celotni pro-
gram pa je lepo povezovala Jožica Skube. Željo, 
da bi ajdovški gasilci novo motorno brizgalno 
čimveč uporabljali na tekmovanjih in čimmanj 
ob požarih, pa so izrazili župan Občine Žu-
žemberk Franc Škufca, podžupan Jože Štein-
gel, predsednik GZ Novo mesto Fikret Fejzič 
in poveljnik Tine Filip. Domači gasilci so se 
ob novi pridobitvi, ki jih je stala preko deset 
tisoč evrov, zahvalili vsem donatorjem in gasil-
cem s posebnimi zahvalami, nato pa je sledila 
veselica.

Slavko Mirtič

RADIOKLUB  ŽUŽEMBERK

DELAMO, PA ČEPRAV ŠE VEDNO BREZ SVOJIH PROSTOROV
Žužemberški radioamaterji kažemo veliko angaži-
ranost na vseh področjih, predvsem pa na mednaro-
dnih in domačih tekmovanjih. V delo je vključenih 
večina članov. Čeprav se je težko kosati s sloven-
skimi ekipami, ki so tudi v Evropi izredno močne, 
smo z rezultati zelo zadovoljni. Žal pa smo nekoli-
ko bolj zaskrbljeni, ker prejemamo manj sredstev, 
kot pa ostala društva, ki sredstva pridobijo tudi s 
svojo dejavnostjo. Vsa tekmovanja izvajamo s Kore-
novega hriba nad Ajdovcem, kjer je postavljen kon-

tejner. Prostor  je omogočil Nino Primc z Dvora, ki ima tam pašnik, za kar 
se mu zahvaljujemo. Tekmovanja, ki potekajo vsako prvo soboto in  nedeljo 
v mesecu, zahtevajo veliko znanja in  tudi tehnične izkušnje. Tekmovanja 
potekajo namreč neprekinjeno 24 ur. Poleg tega pa je na teren potrebno 
prepeljati vso opremo, za kar sta potrebni kar dve vozili. Priprave za to pa 

potekajo že med tednom pred tekmovanjem in ureditev vseh zahte-
vanih dnevnikov še vsaj nekaj dni po njem. To vsekakor ni enostavno 
in vzame članom veliko časa. Vse delo opravimo prostovoljno in brez 
plačila. Sredstva, s katerimi razpolaga društvo, so le za kritje stroškov 
prehrane in goriva za agregat.

V lanskem letu je zaradi ujm društvo utrpelo kar precej škode. Na 
tekmovalni lokaciji je namreč bil poškodovan rotator za antene in kar 
dvakrat uničene antene, tako bo bomo letos obnovili vse antenske sis-
teme, kontejner in okolico.  

Društvo ima tudi za to leto v načrtu ponovno veliko aktivnosti, tako 
tekmovanja, kot tudi učne delavnice, izobraževanja, predstavitve in še 
marsikaj. Sporočamo tudi veselo novico, da bomo v starih prostorih 
Iskre končno dobili tako željen prostor za delo.  

Dušan Mikec
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BLAGOSLOV 
KONJ V HINJAH 

Člani in članice Zveza slovenskih častnikov, 
Območnega združenja Novo mesto, Dolenj-
skih Toplic, Mirne Peči, Šentjerneja, Škocjana 
in Žužemberka so v soboto, 30. Maja, organizi-
rali 9. pohod Občinskega združenja slovenskih 
častnikov Žužemberk. Rekreativnega pohoda 
se je udeležilo nekoliko manj kot prejšnja leta, 
pot pa jih je vodila od Žužemberka preko Zafa-
re, Trebče vasi, Vinkovega Vrha do lovske koče 
na Plešivici, kjer so pohod zaključili z družab-
nim srečanjem in strelskim tekmovanjem z 
malokalibrsko puško za pokal župana Občine 
Žužemberk. 

Nočno orientacijsko 

tekmovanje v 

Žužemberku 

Nočno vseslovensko, najmnožičnejše tabor-
niško orientacijsko tekmovanje (NOT) z 32. 
letno tradicijo se je letos odvijalo konec mar-
ca odvijalo v Žužemberku, kjer jim je Osnov-
na šola Žužemberk prijazno odstopila šolske 
prostore

Petdeset ekip z 250 tekmovalci in tekmovalka-
mi je v učilnicah osnovne šole Žužemberk, kjer 
so taborniki reševali prve naloge, s topograf-
skimi testi, na zemljevidu ločevali izohipso od 
kolovoza, vrisavali kontrolne točke in se nato, 
kljub slabemu in deževnemu vremenu, v noč-
nem času odpravili na hitrostno etapo v bližnje 
gozdove okoli Žužemberka, kjer so, po uspešno 
prehojenem minskem polju, dokazovali svoje 
taborniške in orientacijske spretnosti. 

Samorodnica za 1. april in 1. maj

Slabo vreme ni zmotilo številnih konjenikov, ki 
so se v nedeljo, 19. aprila, zbrali pred cerkvijo 
Marijinega oznanenja v Hinjah. Poleg težkih 
delovnih konj, kateri so bili za to slovesnost 
še posebej očedeni, so lastniki iz hinjske fare, 
Strug, Dvora, Brezove Rebri in drugod pripe-
ljali tudi športne toplokrvne konje, na veliko 
veselje otrok pa je bilo veliko tudi konj z nižjo 
rastjo - ponijev. Idejo, da bi spet obudili ta lep 
običaj, je pri domačinih naletela na plodna tla, 
pa tudi število konj v tem delu Občine Žužem-
berk iz leta v leto narašča. Po maši, ki jo je da-
roval tukajšnji župnik Ciril Murn in blagoslovil 
sol, posebej pa je podelil blagoslov lastnikom in 
konjem, ki so se zvrstili mimo cerkve.

S. M.Pohodniki, Foto: S.Mirtič .

. V kategoriji »grč«je bila najboljša ekipa Re-
pica, v kategoriji »grčic« Rod Svobodnega ka-
mnitni, v kategoriji »popotniki« Rod zelenega 
žitka in »popotnic« Rašiški rod ter v kategoriji 
»korenine« Rod Argonitnih ježkov. V skupni 
razvrstitvi pa so postali zmagovalci 32. nočne-
ga orientacijskega tekmovanja v Žužemberku z 
največ zbranimi točkami Rod Skalnih taborov 
iz Domžal. 

S.M. 

Častniki se rekreirajo

V gostišču Zupančič je bilo 1. aprila 
I. ocenjevanje samorodnice /šmar-
nice/, 1. maja pa se je 'delilo' na 
Frati zlate in srebrne medalje za to 
zvrst vina in še naziv šampiona.

samo 2 vzorca, to pa pomeni, da  Suhokranjci 
znajo kletariti, negovati vino.

Priznanja je v gostišču Dom na Frati 1. maja 
podelil predsednik TD Suha krajina Vlado Ko-
stevc. Najpomembnejšo nagrado, to je naslov 
šampiona je osvojilo Konjerejsko društvo Suha 
krajina za zvrst /vino je donegoval  Matjaž Ku-
žnik/. Zlate medalje pa so osvojili: Cvetka in 
Leon Gričar, Žužemberk, vinska gora Hrib, za 
domače rdeče: družina Kostevc, Žužemberk, 
Barglov hrib, za jurko mešano; Feliks Goren-
čič; Lipovec, Tali, šmarnica, rdeče in za ameri-
kan; Jože Kužnik, Lipovec, Boršt, za amerikan; 
Marjan Zupančič, Jama, Gradovci, za zvrst; 
Boštjan Hrovat-Boto, Žužemberk, Brinova 
gora, za šmarnico, Henrik Štupar, Vinkov Vrh, 
Vinkov Vrh, za šmarnico; Aleš Lavrič, Straža, 
Straška gora, za šmarnico in Robert Zupančič, 
Straža, Straška gora, za šmarnico. Podeljenih 
pa je bilo še 11 srebrnih medalj.
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Čeprav je bilo 1. ocenjevanje samorodnice 
(šmarnice) za 1. april, ko, kot vemo, tega dne 
ne gre zares, je šlo pri ocenjevanju šmarnice 
čisto zares. Ocenjevala je 5-članska komisija, 
predsednik le-te je bil Ludvik Legan. Poskušali 
in ocenili so 32 vzorcev vin, od tega 17 rdečih 
zvrst in 15 belih /šmarnica/. Ovržena sta bila 

Za prvo tako ocenjevanje samorodnice je 
bilo kar veliko zanimanje, zato bo postalo 
tradicionalno.

Rudi Cerkovnik 

Foto: S.M.

Foto: Rudi Cerkovnik
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Slavka Legan 
vodi društvo še 
naprej
Na občnem zboru, ki so ga konec aprila pri-
pravile dejavne članice Društva kmečkih žena 
Suha krajina, so z veliko pozornostjo pregleda-
le delo v minulem obdobju in zastavile plan za 
tekoče leto. Poročilo, ki ga je podala dolgoletna 
predsednica društva Slavka Legan, priča o nji-
hovem bogatem delu v kraju in izven njega.

Tako jih že vrsto let videvamo na prireditvah 
ob občinskem prazniku Občine Žužemberk, 
predstavijo se tudi na razstavi v mesecu febru-
arju, vsako leto pa sežejo tudi po najvišjih pri-
znanjih na državni razstavi »Dobrote sloven-
skih kmetij« v Ptuju. 

Tako sta prejeli srebrno priznanje za kruh Ve-
ronika Gorenčič in za medenjake Marija Jarc 
iz Velikega Lipovca. Uspešne so tudi na tek-
movanju izven občinskih meja, tako sta na 
tekmovanju pletenic v Straži pri Novem mestu 
prejeli zlato priznanje Veronika Gorenčič in 
Slavka Legan. V društvu je večina kmečkih 
žena, ostale pa so tako ali drugače povezane 
s kmečkim delom, tudi starostna struktura je 
zelo raznolika. 

SPOMLADANSKO 
ČIŠČENJE

VADBENI KRST 

SUHOKRANJSKIH 

GASILCEV

 Na občinskem gasilskem tekmovanja, ki ga je v 

soboto, 25.4., in nedeljo, 26. aprila organiziralo 

OGP Občine Žužemberk, je sodelovalo kar 24 

ekip iz šestih gasilskih društev in ekipa iz So-

teske. Pionirji, pionirke, mladinci in mladinke 

ter člani in članice iz šestih društev z Dvora, 

Ajdovca, Šmihela, Rebri, Hinj in Žužemberka 

so se pomerili v vaji z vedrovko, prenosom vode, 

vajo z motorno brizgalno, mokro taktično vajo, 

vezanjem vozlov in štafeto z ovirami. 

V kategoriji pionirji so bili prvi pionirji iz Hinj, 

pred Dvorom in Šmihelom. Med pionirkami se 

je najboljše uvrstila ekipa z Dvora, pred pionir-

kami iz Hinj in Šmihela. Pri mladincih se je 

najbolje uvrstila ekipa Rebri pred Ajdovcem in 

Žužemberka. Mladinke z Dvora pa so v kate-

goriji mladink premagale Šmihelke. Med člani 

je zmagala ekipa PGD Reber, pred Žužember-

kom in Šmihelom, med članicami pa so blestele 

gasilke iz PGD Reber pred Šmihelom. Dodati 

velja, da se je tekmovalo preko 220 tekmovalcev 

in tekmovalk, najbolj množično pa so se tekmo-

vanja udeležili gasilci in gasilke iz Šmihela, ki 

so v Žužemberk pripeljali sedem ekip. Čestitke 

vsem za sodelovanje in dosežene uspehe sode-

lujočih je na koncu tekmovanja podal poveljnik 

OGP Andrej Banko, najboljšim ekipam pa so 

podelili tudi pokale. Tekmovanje si je ogledal 

tudi žužemberški župan Franc Škufca. 

Suhokranjski gasilci in gasilke so se odlično iz-

kazali na medobčinskem tekmovanju v Novem 

mestu, kjer so v kategoriji pionirji odlično prvo 

mesto dosegli pionirji iz Šmihela, pred prvo in 

drugo ekipo Žužemberka, ekipa Dvora je bila 

petnajsta, Hinje na sedemnajstem mestu in Aj-

dovec triindvajseti. V kategoriji pionirk je bil 

Dvor šesti pred ekipo Hinj na sedmem mestu. 

V kategoriji mladink je bila dvorska ekipa sed-

ma, šmihelske mladinke pa enajste. Med mla-

dinci so bili Dvorjani odlični osmi, medtem ko 

je bila ekipa Žužemberka deseta, ekipa Rebri 

sedemnajsta, ekipa Ajdovca se je uvrstila tik za 

njo in ekipa Šmihela na šestindvajseto mesto. 

Na Avtoralyu so se na odlično tretje mesto 

zavihtele članice iz Rebri pred šmihelskimi 

gasilkami, ki so osvojile nehvaležno, a odlič-

no četrto mesto. Med člani pa so bili osmi Žu-

žemberčani, medtem ko je bila ekipa Šmihela 

osemindvajseta.

Foto: S.Mirtič

Uspešni 

Žužemberški rogisti 

Med prvimi so se temeljitega čiščenja reke Krke 
in njenih bregov lotili tudi člani Ribiške druži-
ne Novo mesto. Člani pododbora Žužemberk 
so družno skupaj s člani Ekološkega društva 
Dvor te dni čistili reko Krko in brežino reke od 
Žužemberka do Dvora. Akcija je po besedah 
gospodarja žužemberškega ribiškega pododbo-
ra Franca Gruma iz Podgozda lepo uspela, saj 
so napolnili kar trideset vreč smeti. Opažajo, 
da je zavest prebivalcev po čistem okolju gotovo 
večja, vse preveč pa je plastenk in smeti prav 
ob počivališčih in ob regionalni cesti, ki pelje 
mimo naše čudovito lepe reke Krke. 

S.M.

V društvu deluje tudi skupina Žitni klas, ki 
se je poleti predstavila na območnem srečanju 
ljudskih pevcev, s svojimi pevskimi vložki pa 
vedno popestrijo tudi prireditve ob občinskem 
prazniku. Članice so si zastavile tudi obširen 
letošnji plan dela, ki ga bo skušal uresničiti novi 
upravni odbor. Vajeti novega upravnega odbora 
so zaupali dosedanji predsednici Slavki Legan, 
na pomoč pa ji bodo priskočile članice, ki so 
odgovorne za svojo dejavnost. Zbrane člani-
ce so pozdravili, jim čestitali in jim obljubili 
podporo župan Franc Škufca, podžupan Jože 
Šteingel, predsednik TD Suha krajina Vlado 
Kostevc in svetovalka ter njihova dolgoletna 
mentorica Cvetka Lavrič iz Kmetijske sveto-
valne službe Novo mesto.

Na sliki: 

Gonilna sila društva - tajnica Tadeja Lavrič, 
podpredsednica Anica Kmet, predsednica 
Slavka Legan in svetovalka Cvetka Lavrič 

S.M.
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Že nekaj let samostojno, kot kulturno društvo 
delujejo Žužemberški rogisti. V vsem tem času 
nastopajo po vsej Sloveniji na različnih prire-
ditvah in slovesnostih. Dobro sodelujejo tudi z 
ostalimi društvi, posebej z Občino Žužemberk, 
Lovsko družino Plešivica in Prostovoljnim ga-
silskim društvom Žužemberk. Gonilna sila 
društva tudi na poletni skupščini, ki so jo imeli 
v aprilu letošnjega leta, je Slavko Setničar 
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Po vinskih 
goricah

Predsednika v 
pogovoru
Predsednik PGD Šmihel Rafael Vidmar in 

predsednik PGD Dvor Tomaž Obštetar sta 

zadovoljno spremljala vajo bodočih usposoblje-

nih gasilcev. Po vaji sta se zatopila v pogovor in 

izmenjala izkušnje. Šmihelski gasilci so imeli 

pred leti vrsto težav pri pridobivanju dovolje-

nja za njihov dom. Tudi dvorske gasilce in nov 

upravni odbor, ki ga vodi Tomaž Obštetar, je 

pred izredno zahtevno nalogo, ki zajema tudi 

izgradnjo nove garaže. Težav pri urejanju do-

kumentacije jim ne manjka, preprek več kot do-

volj, a vztrajnosti, smelosti in volje je še več!

Urednik 

Priznanje za 
življenjsko delo

Po dolini reke 
Krke
Prof. mag. Mirko Kambič, teolog in umetno-
stni zgodovinar, rodom iz Bele krajine, je v 
svoj fotografski objektiv po potovanju skozi 
Suho krajino, po dolini reke Krke, ujel števil-
ne utrinke in podobe povojnega obdobja. Prvič 
je leta 1957 s kolesom obšel te kraje, leta 1986 
pa se je peš nizvodno od vasi Krka v treh dneh 
ogledaval to dolenjsko pokrajino in jih vestno 
prelival na Kodakov fotografski aparat. S tiste-
ga obdobja so nastali čudoviti diapozitivi, med 
drugim tudi delo na polju, nekdanje žagarje in 
mlinarje, mešetarje s sejma na Krki, kozolce in 
pokrajino ob reki Krki, ki jih je avtor predstavil 
na razstavi 21. maja v prijetnem ambientu Bla-
tnikovega hrama na Dvoru. Zanimivo razstavo 
barvnih fotografi j na pot je odprla Zora Može, 
priložnostni kulturni program pa je izvedel 
Mešani pevski zbor KD Dvor pod vodstvom 
prof. Marjane Dobovšek. 

Praktična vaja 
S praktično vajo v nedeljo, 17.maja, je 
svoje znanje in usposobljenost pokazalo 
dvajset novih usposobljenih gasilcev in 
gasilk iz Ajdovca, Dvora in Šmihela pri 
Žužemberku. 

Foto:Slavko Mirtič 

V namišljenem požara v objektu na Dvoru 
so tečajniki izvedli vajo gašenja z vodo ter 
reševanje in evakuacijo oseb, gorljivih sno-
vi iz prostorov objekta. Na prizorišče so se 
pripeljali s štirimi kombiniranimi vozili 
in avtocisterno. Pri eksploziji in požaru, 
ki je sledil, pa je prišlo do lažje poškodbe 
in opeklin dveh stanovalcev, ki sta ostala 
ujeta v prostoru. Gasilci so z dihalnimi 
aparati ter ustreznim varovanjem rešili 
oba, iz objekta pa so prinesli tudi posodo 
z vnetljivimi snovmi.

Novim usposobljenim gasilkam in gasil-
cem so čestitali župan Občine Žužemberk 
Franc Škufca, predsednik PGD Šmihel 
Rafael Vidmar in PGD Dvor Tomaž 
Obštetar. 

Foto: S.Mirtič

Vinko Globokar, pozavnist, skladatelj, diri-
gent in pedagog, sicer tudi častni občan Ob-
čine Žužemberk, je na eni najbolj odmevnih 
medijskih prireditev v jugovzhodni Sloveniji 
»Naj izbor 2008« v izvedbi televizije Vaš kanal 
Novo mesto v Kulturnem centru Janeza Trdine 
v začetku aprila prejel zasluženo priznanje za 
življenjsko delo. Z njo so se priklonili veličini 
človeka, osebnosti dolenjskih korenin, ki je z 
veličino svojih dejanj vrsto let plemenitil doma-
či in tuji svet. Na slovesnem večeru polnih glas-
benih vložkov mu je prestižno nagrado izročil 
glasbenik Zoran Predin. Čestitamo!

Foto: S.Mirtič

Foto: S.Mirtič

Organizirali so ga že četrtič, tokrat pa se je več 
kot osemdeset vinogradnikov Društva vinogra-
dnikov Suha krajina v soboto, 25. aprila, spre-
hodilo in ogledalo več vinskih goric. Zbrali so 
se na križišču za Lisec, kjer jim je par napotkov 
podal predsednik društva Anton Koncilja, žu-
žemberški župan Franc Škufca pa jim je zaželel 
lepo in varno pot. Nato pa so se odpravili na 
krožno pot z mnogimi postanki, ogledi zgo-
dovinskih znamenitostih mimo Lisca, Volčjih 
Jam, Brinove gore, Gornjega Križa, Valične 
vasi, Poljan, Kriške gore, Brinove gore mimo 
Rebri do začetne točke, kjer so se okrepčali z 
golažem. 
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JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA 

ŠTIPENDIRANJE KADROV
IZ ENOTNE REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE 

SHEME ZA DOLENJSKO

Razvojni center Novo mesto d.o.o. je v aprilu na svoji spletni strani www.
rc-nm.si objavil Javni poziv k oddaji vlog za izbor delodajalcev v enotno 
Regijsko štipendijsko shemo (RŠS Dolenjska) za šolsko/študijsko leto 
2009/2010. 

Predmet poziva je izbor delodajalcev za vključitev v RŠS Dolenjska v 
šolskem/študijskem letu 2009/2010. 

Na javni poziv se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni 
podjetniki s sedežem ali poslovno enoto na območju razvojne regije JV 
Slovenije. Delodajalci, ki se s svojimi kadrovskimi potrebami vključijo 
v sistem štipendiranja iz štipendijske sheme, zagotovijo polovico (50%) 
potrebnih sredstev za izplačilo štipendij, po končanem šolanju pa šti-
pendista zaposlijo najmanj za dobo prejemanja štipendije na ustreznem 
delovnem mestu. Preostalih 50% sredstev zagotovi Razvojni center 
Novo mesto d.o.o. s prijavo na razpis iz sredstev Evropskega socialnega 
sklada.

Razpis štipendij bo objavljen po uskladitvi kadrovskih potreb delodajal-
cev z možnostmi štipendijske sheme predvidoma septembra 2009. Izbira 
štipendista, s katerim bo sklenjena pogodba o štipendiranju, je v pristoj-
nosti delodajalca.

Roka za prijavo sta dva: 1. rok je 15.06.2009, 2. rok za prijavo je 
20.08.2009.

Potrebe po štipendiranju oddane na prvem roku bodo informativno ob-
javljene na spletni strani Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. Deloda-
jalci lahko vlogo za prijavo na javni poziv dobijo na naši spletni strani.

Razvojni center Novo mesto d.o.o. vabi vse zainteresirane delodajalce k 
sodelovanju!

ki niso dočakali dneva, ko smo Slovenci spet 
svobodno zadihali. Tu in povsod po naši lepi 
domovini so posejani grobovi, ki so kot žrtve-
niki padlih, katerim se moramo in se bomo ve-
dno poklonili in spomini nanje ne bodo nikdar 
zbledeli,« je zaključil slavnostni govornik.

Sledil je kulturni program. Članice ZB so za-
pele tri partizanske pesmi, poslušali pa smo 
tudi recitacije pesmi partizanskih pesnikov 
Karla Destovnika in Mateja Bora.

Na zaključku je zagorel še kres in s tem smo se 
spomnili, da se bliža delavski praznik, to je 1. 
maj. Imeli smo še družabno srečanje. 

Tako je minil večer, ko smo ponosno obudili 
usodne dogodke, velike trenutke iz naše zgo-
dovine in so se uresničile tisočletne sanje male-
ga naroda – končno svobodni. 

Rudi Cerkovnik 

Proslava na Dan upora pri 
spomeniku padlih borcev
Zveza borcev za vrednote NOB iz Žužemberka je organizirala 

proslavo za državni praznik Dan upora proti okupatorju 

ali po starem imenovanju na Dan osvobodilne fronte, 27. 

aprila, pri spomeniku padlih borcev in aktivistov na Cviblju.

Kljub slabemu vremenu smo se zbrali v velikem 
številu člani Zveza borcev in tudi drugi obča-
ni, da se s proslavo spomnimo in se poklonimo 
borcem in aktivistom, ki so darovali svoja ži-
vljenja za domovino in svobodo. Najprej je vse 
pozdravila predsednica občinske organizacije 
ZB za vrednote NOB Ljuba Šenica. Nato pa 
je Marjan Romih, predsednik občinske SD in 
član ZB, v govoru orisal pomen tega praznika, 
to je Dan upora proti okupatorju. Med dru-
gim je poudaril: »Naš mali narod se je skupaj z 
ostalimi jugoslovanskimi narodi uprl leta 1941 
okupatorju, ki je zasedal v Evropi državo za dr-
žavo. Iz majhnih enot so nastajali čete, bataljo-
ni, brigade, divizije in korpusi. Vemo za velike 
bitke in za končno zmagoslavje, ko smo izgnali 
okupatorja in zaživeli v svobodni domovini. 
… Danes stojimo pred spomenikom, na njem 
je vklesanih imen 1300 borcev in aktivistov, 

Žužemberski popotnik se podaja na eno izmed 
najdaljšíh cest na svetu in sicer, iz Aljaske do 
najužnjšega mesta na svetu v Argentini – Us-
huaia. Pot bo dolga 40 000 – 50 000 km, traja-
la pa bo 4-5 mesecev. »Prevozil bom 19 držav. 
Štartal bom 3.8.09 iz Aljaske, se podal preko 
Kanade do New Yorka, kjer me bo pričakala 
moja Veronika (žal brez otrok), in skupaj bova 
potovala na zahod do Los Angelesa. Veronika 
bo od tu poletela domov. Sam bom nadaljeval 
pot preko Srednje Amerike v temperamentno 
in nevarno Južno Ameriko. Najbolj se bojim 
Columbije. Potoval bom s svojo staro in zvesto 
‚ljubeznijo‘ 10 let staro BMW R1100 GS, ki 
ima prevoženih že 180 000. Skupaj bova tehta-
la 500 kg. Na ta način bi tudi rad sam pozdravil 
vse Žužemberčane.«

Lep pozdrav vsem, Igor
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(07) 38 85 505
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ZAHVALA
ob smrti mame, stare mame, sestre, tete in tašče

†
Jožefe Majer

iz Dolnjega Križa 4

se iskreno zahvaljujemo vsem, 
ki ste nam v teh težkih trenutkih 

stali ob strani, nam izrekli sožalje, 
posredovali žalne sožalnice, 

darovali cvetje, sveče in svete maše. 
Posebej se zahvaljujemo 

sosedom za pomoč, pogrebni službi Novak 
ter župniku 

za opravljen obred in sveto mašo.

 Vsi njeni 

 

SEZNAM UMRLIH V OBČINI 

ŽUŽEMBERK V ČASU
 OD 01.12.2008 DO 31.05.2009

Pokopališče Žužemberk 
KOCJANČIČ HENRIK, Loška vas 4, 8350 Dolenjske Toplice 76, KUHELJ 
MARIJA, Dolga vas 8, 8360 Žužemberk 79, BARBORIČ TOMAŽ, Jurčičeva 
ulica 49, 8360 Žužemberk 44, ŽUŽEK VERA, Jurčičeva ulica 28, 8360 Žu-
žemberk 61, GOMZI MARIJA, Srednje Gameljne 38/E, 1211 Lj-Šmartno 85, 
GORINŠEK MARIJA, Nad Miklavžem 5, 8360 Žužemberk 86 

Pokopališče Hinje
FABJAN ALBIN, Prevole 20, 8362 Hinje 79, NOVAK TEREZIJA, Vrh 
pri Hinjah 3, 8362 Hinje 84, HROVAT IGNACIJ, Visejec 9, 8362 Hinje 81, 
ČAMPELJ JOŽEF, Lazina 6, 8362 Hinje 66, ŠKUFCA PAVLA, Lazina 6, 
8362 Hinje 95, PAPEŽ FRANČIŠEK, Ratje 29, 8362 Hinje 76, VIDMAR 
ANTONIJA, Hinje 1, 8362 Hinje 76, MODIC IVAN, Ratje 14, 8362 Hinje 60, 
MIKLIČ IVAN, Smuka 1/B, 1332 Stara Cerkev 78

Pokopališče Dvor 
ŠPEC JOŽEF, Podgozd 11, 8361 Dvor 82, RIFELJ ŠTEFANIJA, Grajski trg 
40, 8360 Žužemberk 86, ŠPELKO ALOJZIJ, Jama 39, 8361 Dvor 76

Pokopališče Šmihel
ZALETELJ ANA, Klečet 12, 8360 Žužemberk 70, PRUŠEK ALOJZIJA, 
Drašča vas 20, 1303 Zagradec 101

Pokopališče Sela pri Ajdovcu
MIRTIČ ANGELA, Veliki Lipovec 19, 8361 Dvor 79, KUŽNIK MARIJA, 
Podreber 41, 8351 Straža 86, LAVRIČ ANA, Veliki Lipovec 14, 8361 Dvor 85, 
PUST MARIJA, Brezova Reber 3, 8361 Dvor 79

Pokopališče Žvirče
VIDMAR LJUDMILA, Žvirče 43, 8362 Hinje 79
VIDMAR STANKO, Žvirče 43, 8362 Hinje 42

Pokopališče Vrhovo
MAJER JOŽEFA, Dolnji Križ 4, 8360 Žužemberk 75
PEČJAK MAJDA, Dolnji Križ 1, 8360 Žužemberk 37 

|  OBVESTILA  |

 ANA JELANČIĆ s.p. 
tel.: 07 816 20 60

Ribniki 12 8290 Sevnica 
GSM: 031 320 900

Fax: 07 816 20 61
ana.jelancic@siol.net

Dimnikarstvo Ana Jelančič s.p. edino 
pooblaščeno za izvajanje dimnikarskih 

storitev na dimnikarskem območju 
Žužemberk .

Dimnikar na terenu je 
Roman GSM 051 680 920

Vsem uporabnikom kurilnih in dimno 
vodnih naprav smo na voljo tudi na tel. št. 

07 816 20 60, 07 492 05 90 ali 031 320 900.

Kolektiv s 30-letno tradicĳ o 
Dimnikarstvo Jelančić 
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Gostilna Zupančič

Odkrivamo stare 
fotografije

Prejeli smo 4 pravilne rešitve in izžrebali nagrade: 
Urško Zore, Sela pri Hinjah 7, 8362 Hinje in 
Marijo Papež, Hinje 4, 8362 Hinje.

Nagradno vprašanje 
Kako se po domače reče mlinu na sliki, ki sicer že dolgo več ne 
obratuje?

Poznate vaš kraj

SPONZOR

|  NAGRADNI KOTIČEK  |

Nihče ni uganil in tudi odgovorili, res je bilo pretežko, priznamo. Mogoče bo pri naslednji nalogi 
malo bolje: poglejte fotografi jo in prepoznajte vsaj dve osebi in navedite imeni in priimka. Rešitev 
pošljite do 15. avgusta na naslov Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk.

MAVER
Dvor 12 b, 8361 Dvor

Foto digitalni studio

041 722 712

07/ 30 88 322

?

Gostgrad d.o.o.

Grajski trg 4, Žužemberk

07/ 30 87 290
gostgrad@volja.net
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Nagradna križanka

Prejeli smo 30 rešenih križank. Izžrebani so 
bili naslednji nagrajenci: 1. Cveta Florija-
na Zajec, Prapreče 20/a, 8360 Žužemberk, 
2. Janez Košir, Brodarjev trg 14, 1000 Lju-

bljana, Tinca Cajnko, Grajski trg 39, 8360, 
Žužemberk. Nagrajencem iskrene čestitke. 
Nagrade dobite po pošti.

Skedenj za 'Kljuse' iz 
Budganje vasi
Člani Konjerejskega društva Kljuse iz Budganje vasi so zelo delavni. Še 
ne dolgo nazaj je bil skedenj še nepokrit in brez sten, zdaj je pa že dobil 
svojo skoraj dokončno podobo. Zagnani člani društva so skedenj prekrili 
in ga obili z deskami, da ima kar lično zunanjost. Tudi okolico daje lep 
izgled, saj je trava pokošena, grmovje iztrebljeno, le dreves so ostala in 
dajejo prijetno senco. Tako bo s tem skednjem preskrbljeno za konje in 
člane, saj so dobili dobesedno streho nad glavo.

Tako 'Kljuse', kljub nezvenečemu imenu, še naprej kar dobro galopira.

Foto in zapis: Rudi Cerkovnik

Rešitev križanke iz 34. številke pošljite 
do 20. avgusta na naslov Suhokranjske poti, 
Grajski trg 33, 8360 Žužemberk. 

| NAGRADNI KOTIČEK  |



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: 
Slavko Gliha, Ljuba Nose, Mojca Papež in Vlado Kostevc. Zunanji sodelavci: Darko Pucelj, Katarina Vovk, Miloš Kecman in Petra Kastelic. Lektor: Rudi Cerkovnik. Prelom: Studio ENOTA, 
Tomaž Grdin, s.p. Tisk: Kastelic Zvone, s.p. Novo mesto. Naklada: 1800 izvodov.


