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6. seja Občinskega sveta občine 
Žužemberk
Sklepčni svetniki na zadnji 
seji pred poletnimi počitni
cami
Gladko in sorazmerno hitro so svetniki in 
svetnice Občinskega sveta Občine Žužem
berk prešli čez dnevni red, ki je skupaj s toč
ko razno štel 17 točk. 

Svetniki so v uvodnem delu seje sprejeli nov 
strateški prostorski načrt, ki je izredno po
memben za zasnovo prostorskega razvoja 
občine, usmeritve v razvoj ter zasnovo gos
podarske javne infrastrukture. Brez glasu 
proti so ponovno potrdili tudi soglasje k ime
novanju mag. Milene Zupan Kramar za di
rektorico Zdravstvenega doma Novo mesto, 
kot tudi odlok o odvajanju in čiščenju od
padne komunalne in padavinske vode. Več 
skeptičnosti pri svetnikih pa je naletel odlok 
o občinskih taksah, pa tudi sprememba od
loka o ustanovitvi skupne občinske uprave 
medobčinskega inšpektorata in redarstva. 

»Represivni« organ, kar inšpektorat nedvom
no je, pri svetnikih ne vzbuja pretiranih sim
patij, vseeno pa upajo, da bo inšpektorat s 
korektnim delovanjem kot servis občanov 
vzpostavil mehanizme za preprečevanje 
oziroma nastajanja nedovoljenih oz. škodlji
vih dejanj ter v tem pogledu občini dvignil 
ugled. Svetniki so po krajšem odmoru zavr
nili predlog sklepa o zagotovitvi dodatnih 
sredstev za zaposlitev v Osnovni šoli Pre
vole, kot tudi v Osnovni šoli Žužemberk in 
na predlog svetnika Jožeta Pečjaka potrdili 
predlagano povišanje le v višini 50 %, osta
lo pa morata šoli najti v okviru notranjih re
zerv. Poleg tega so svetniki potrdili odprtje 
dodatnega oddelka vrtca na Dvoru in spreje
li sklep o fleksibilnem normativnem poveča
nju števila otrok v vrtcu OŠ Prevole.

Sprejeli in potrdili so tudi sklep o podelitvi 
priznanj zaslužnim občanom in občankam. 
Slednja so bila podeljena ob osrednjem ob
činskem prazniku.

Urednik 

So gasilci res “sveta krava” 
Občine Žužemberk?

Svetniki so se odrekli eni sejnini 
kot pomoč Železnikom 
Svetniki in svetnice Občine Žužemberk so na 
svoji 7. redni seji občinskega sveta Občine Žu
žemberk v četrtek, 20. septembra, sprejeli in 
obravnavali več pomembnih sklepov za delo 
in življenje te občine. 

V uvodnem delu so svetniki zavrnili poslovno 
poročilo novomeške Komunale za preteklo 
leto ter predlog povečanja cen vode iz zajetja 
Globočec, z veliko večino pa so potrdili pred
log poslovnega plana Komunale za letošnje 
leto in hkrati plan prepotrebnih novih inve
sticij, obnovi in rekonstrukcij v občini. Z ve
čino so sprejeli tudi pravilnik o dodeljevanju 
sredstev iz naslova finančnih intervencij za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Žu
žemberk za programsko obdobje 2007 2013 
ter se seznanili s dosedanjim potekom priprav 
sprejemanja Občinskega prostorskega načrta 
OPN. Nov svet za preventivo in vzgojo v cest
nem prometu, ki ga sestavljajo Mojca Hoče
var, Mira Kovač, Albert Lah, Franc Bukovec 
in Martin Grčar bo imel tudi v tem mandat
nem obdobju veliko dela. Kljub nasprotovanju 
svetnika z opazko »da so gasilci sveta krava 
Občine Žužemberk«, pa je občinski svet skle
nil, da poroštvo žužemberškim gasilcem pri 
najemu lizinga ali kredita za gasilsko vozilo 
z nadgradnjo in pripadajočo opremo ne sme 
biti vprašljivo.

Med obravnavanimi temami in sklepi je za 
nadaljnje delo zelo pomemben tudi Etični ko
deks izvoljenih predstavnikov občine, ki bo 
v prihodnje okrepil spoštljiv odnos in višji 
nivo do komunikacije med svetniki, poudaril 
odnos do javnih uslužbencev in medijev, hkra
ti pa bo omejil nekatere izjave svetnikov, ki 
so bile prisotne tudi na tej seji. Tisoč evrov 
pomoči so svetniki namenili prizadetim ob 
nedavni vodni ujmi prebivalcem in občini v 
Železnikih, odrekli pa so se tudi eni sejnini.

Urednik 

7. seja Občinskega sveta Občine Žužemberk z dne 20. septembra 2007

Sprejet sklep o določitvi po
letnih rezervacij in rezerva
cij za primer daljše bolezni
Na pobudo Sveta staršev vrtca pri Osnovni šoli 
Žužemberk je bila občini dana pobuda, da bi 
omogočili rezervacijo mesta v vrtcu v juliju in 
avgustu zaradi poletnih počitnic ali drugih dalj
ših odsotnosti zaradi bolezni otroka in mora 
trajati neprekinjeno vsaj en mesec. V primeru 
poletne rezervacije morajo starši napovedati 
odsotnost otroka sedem dni pred prvim dnem 
odsotnosti. S uveljavitvijo pravice koriščenja po
letnih rezervacij naj bi se vzpodbujalo bivanje 
otrok v družini ali pri starih starših. Višine teh 
rezervacij po posameznih občinah v Sloveniji 
se gibljejo od 25%75 %. Občinski svet Občine 
Žužemberk pa se je odločil za srednjo vrednost 
in tako bo znašala višina plačila rezervacije za 
tako obliko odsotnosti iz vrtca v višini 50% pla
čilnega razreda, ki jim je bil določen z odločbo 
o določitvi višine plačila za program vrtca, ki se 
dodatno zniža še za stroške neporabljenih živil. 
V praksi to pomeni, da če so morali starši po od
ločbi plačali za otroka npr. 200 EUR mesečno, 
bodo v primeru koriščenja rezervacij plačali le 
100 EUR, ta znesek pa se bo dodatno znižal še 
za stroške neporabljenih živil v času koriščenja 
rezervacij. Razliko do polnega plačila oskrbe v 
vrtcu pa bo zato iz svojega proračuna nato pla
čala Občina Žužemberk. 

Dare Pucelj

Dražja rekreacija v zimskih 
mesecih
Že od leta 2002 dalje in vse do zadnje seje ob
činskega sveta so veljale nespremenjene cene 
za najem pokritih športnih objektov v Občini 
Žužemberk. Te so bile najnižje v bližnji in dalj
ni okolici. Da so bile tako nizke vrsto let, pa je 
bil poglavitni vzrok v želji, da bi se v zimskih 
mesecih v njih na športnem področju srečeva
lo kar največ ljubiteljev rekreacije. 

Po sklepu, ki ga je sprejel občinski svet, pa 
bodo od 01. 09. 2007 dalje za najem telovad
nic v Žužemberku, na Dvoru in v Prevolah 
veljale nove, višje cene najema. Tako bodo mo
rali člani domačih društev in vadbenih skupin 
za 60 minut rekreacije odšteti 6,25 EUR, vsi 
tisti, ki se bodo prišli rekreirat v naše pokrite 
športne objekte iz krajev izven območja naše 
občine, bodo morali odšteti 13,14 EUR, za 
malo telovadnico pri OŠ Žužemberk pa 4,38 
EUR, k tem zneskom pa je potrebno prišteti 
še DDV. 

Tako pridobljena sredstva šoli namenita za 
ogrevanje teh prostorov, vodo za tuširanje, za 
njihovo čiščenje in vzdrževanje. Da bi le luči v 
telovadnicah v zimskih mesecih gorele pozno 
v noč, kar bi pomenilo, da so v njih našli svoj 
koristen prostor za sprostitev predvsem naši 
mladi občani in občanke in vsi tisti v zrelih 
srednjih letih, ki so pripravljeni narediti nekaj 
dobrega za svoje telo, dušo in zdravje.

Dare Pucelj

Organizacije ZB vabijo na žalno svečanost,

ki bo v soboto, 27.10.2007, ob 15. uri, 
pri spomeniku padlih borcev NOB in aktivistov OF

na CVIBLJU v Žužemberku.

Na svečanosti bo imel memorialno besedo 
Janez STANOVNIK, predsednik ZZB NOB Slovenije.

Žalne svečanosti se bodo udeležili tudi predstavniki veleposla
ništev držav, katerih državljani so padli v Suhi krajini.
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Mag. Milena Gregorčič, aka
demska slikarka Ljubljana:

»Trški dnevi so izjemno zahteven projekt, pred
stavitev koncertov, razstav in podelitev, zato 
gredo organizatorjem vse čestitke. Vesela sem, 
da so k sodelovanju povabili tudi mene.

V prostorih gradu Žužemberk sem postavila 
razstavo svojih slik iz cikla Valovanja. Še pose
bej mi je v čast, da sem svoja dela lahko pred
stavila prav v krajih, od koder je doma moja 
mama.

Zahvalila bi se gospodu Vladu Kostevcu za 
njegovo profesionalno, korektno sodelovanje 
in gospodu Ludviku Leganu za pomoč pri po
stavitvi razstave. 

Res, prireditve so bile tako privlačne, da sem 
kar dvakrat prišla iz Ljubljane in si še posebej 
ogledala koncert Adija Smolarja in seveda ču
dovit ognjemet.«

Božidar Magajna, občan, 
oče pravih 7 slovenskih 
otrok, Žužemberk:

»Za veliko lepega se v parih besedah ne da izra
ziti. Kot vsako leto je tudi letošnja osrednja pri
reditev občine Žužemberk izvenela kot nekaj 
posebnega in vrhunec Suhe krajine. Običajni 
dogodki s srečanjem zgodovinskega kraja Žu
žemberka so letos spet blesteli, višek vsega pa 
so bile tri izredne, kar pravljične prireditve, s 

kar dvema izven kategorije človeških razume
vanj; sobotni orgelski in violinski koncert v do
mači in žegnanjski farni cerkvi sv. Mohorja in 
Fortunata, naša več kot 1000 let nazaj oglejska 
zaveznika in drugi nedeljski koncert domači
na prof. Bizjaka na novih hinjskih orglah po 
duhovni bogati nedeljski maši. Za višek vsega 
pa še nedeljski koncert legendarne pevske sku
pine Beneških fantov z ikono Adijem Smolar
jem, da po o ognjemetu, ki nas je po vseh lepih 
Trških dnevih še dokončno » požegnal«, sploh 
ne govorimo. Vsi ti izredni dnevi so za vso 
občino in naši »glavi« županu Francu Škufci 
samo v ponos.

Na zadnjem koncertu v nedeljo zvečer pa je 
ob vseh teh lepih dogodkih kot vitez turjaški 
pri Beneških fantih le mirno in skromno slo
nel »Duh vsega tega«, naš direktor občinske 
uprave in šef turističnega društva, gospod Vla
do Kostevc, in ob tem le mirno, brez honorar
ja sprejemal blagoslov vsega truda za tako lep 
praznik in zaključek Trških dni in zato na tem 
mestu le skromna in iskrena zahvala. »Aleluja« 
prijatelj!

Ljubimka Schleien, Tel Aviv, 
Budganja vas:

»Prijetni spomini me vežejo na ta kraj. Sedaj 
živim v Izraelu, moj dom pa je tukaj v Budga
nji vasi, ki je najlepši kraj na svetu. Spomini na 
moje članstvo v lovski družini Plešivica so se 

ANKETA o občinskem prazniku in Trških dnevih 2007
obudili in oživeli ob razstavi Lovske družine 
Plešivica, ki so jo odlično pripravili lovci ob 
občinskem prazniku. V družino sem bila včla
njena kot prva lovka z diplomo. Prav prijetni 
spomini me vežejo tudi na prve trofeje in števil
na druženja z lovci. V prihodnje pa morate še 
bolje poskrbeti za številne goste, ki prihajajo v 
ta kraj. Kot prvo mislim na pomanjkanje pre
nočišč in postelj, saj so v kraju res lepe možno
sti za kolesarjenje, lov in ribolov ter za krajše 
in daljše sprehode po okolici.«

Jože Šteingel, občinski 
svetnik SDS, Sadinja vas:

»V okviru trških dni in ob občinskem prazniku 
sem letos sodeloval in bil udeležen na večini 
prireditev. Moja ocena je, da so prireditve zelo 
dobro organizirane in sem se jih kot občinski 
svetnik po svoji dolžnosti tudi udeležil. Sodelo
val sem pri različnih pogovorih z ministri, dr
žavnimi sekretarji in drugimi visokimi gosti in 
tako pripomogel, da so se pri nas prijetno po
čutili. Prav pri teh pogovorih, ki so neformal
ne in prijateljske narave nastajajo tesni stiki in 
pripomorejo k realizaciji programa, katerega 
smo začrtali v Občini Žužemberk. V prihod
nje podpiram želje krajanov, da se posamezni 
dogodki zvrstijo tudi na obrobju občine, pač 
po možnosti in željah krajanov in društev.« 

Izjave zbral: Urednik

Ob prazniku Občine Žužemberk priznanja podelil tudi župan
Ob občinskem prazniku, 15. juliju, je na podlagi odloka o občinskih priz
nanjih pisna priznanja podelil tudi župan Franc Škufca. Bronasti grb 
Občine Žužemberk je prejela Genovefa Miklič, delavka za pomoč sta
rejšim, ki z izjemnim občutkom, požrtvovalnostjo in humanostjo skrbi 
za starejše občane. Pisna priznanja so prejeli: Konjerejsko društvo 
Suha krajina, KGN, Novinc Jože s.p. in Martin Blatnik, pisno zah
valo pa je prejela Jelka Kocjančič.

Vlado Kostevc

Trški dnevi 2007Trški dnevi 2007



4 oktober 2007,  

S spo minsko slo ve snost jo pos ve če no 110let
ni ci prve slo ven ske film ske igral ke Ro za li je 
Sr šen  Zal le Zarane, ro je ne v Žu žem ber ku, 
so se v Žu žem ber ku kon ča li tra di cio nal ni, že 
osmi po vr sti, Trš ki dne vi, v ok vi ru ka te rih se 
je prek 300 iz va jal cev zvr sti lo na raz lič nih kul

Bo gat in pe ster pro gram
Nove pri do bi tve in vr sta za ni mi vih do god kov 

Spošto va ni,

Glo ba li za ci ja raz mi ka naša ob zor ja do sko
raj ne raz poz nav nih širin. A obe nem, ko raz
gri nja nove pri ložno sti, z ve li ki mi za ma hi 
tudi za briše po do be po sa mez ni kov in jim 
spod mi ka te melj za sle her ni ka tako bis tve
ne lo kal ne iden ti te te. V zdra vo skupno se da
njost lah ko ra ste mo samo iz trd ne oseb ne in 
mi kro lo kal ne pre te klo sti. Sled nja je lah ko 
za nas trd no iz ho dišče za pri hod nost le, če 
jo do bro spoz na mo in se z njo soočamo do
volj dol go, da jo lah ko v ce lo ti sprej me mo. 
Tu kajšnji kra ji z iz jem no le po to pokra ji ne in 
kul tur ne de diščine so v pre te klo sti doživ lja li 
tudi senčna ob dob ja, tudi uničeva nje le po te 
in bo gas tva kul tur nih spo me ni kov. Po za slu
gi zag na no sti in vztraj no sti tu kajšnjih res šte
vil nih po sa mez ni kov in lo kal ne in državne 
de nar ne po moči te dra goce no sti spet ra ste jo 
v po do bo nek da nje le po te. Go vo ri ca le po te 
ne po tre bu je pre vo da. Na tem očar lji vem ob
močju Slo ve ni je lah ko ob šte vil nih do mačih 
občudo val cih ne po zab no na go vo ri tudi ved
no po go stejše tuje go ste, ko se z od pr ti mi 
očmi spre ho di jo od žužemberškega gra du 
in cerk ve sv. Mi klavža in si z veščo roko tu
kajšnjih vod ni kov dajo raz ka za ti os tan ke rim
ske ce ste, re sta vri ran plavž na Dvo ru, cer kev 
sv. Neže, kar je os ta lo v teh tleh zaz na mo
va ne ga od kelt skih na se lij, mli nov, rim skih 
na grob ni kov in še vrsto za pom lji vo sti iz dra
go ce ne kul tur ne in zgo do vin ske de diščine 
v tem živem in vsak dan oživah nje nem mu
ze ju, raz pro stra nje nem v neo kr nje ni na ra vi 
Kr ki nih bre gov. 

Poz na va nje pre te klo sti, ki tu upra vičeno 
vzbu ja tudi po nos, zla sti pri ha ja jočim ro do
vom po ma ga soob li ko va ti nji ho vo sa mo za
vest in jim po sre do va ti iz ho dišče za us pešen 
ko rak v pri hod nost. Tudi za nji hov »vemk
do sem« je po mem bno, da vsi ti dra go ce ni 
pom ni ki pre te klo sti na me sto na ne kih od
mak nje nih mu zej skih pri zo riščih zaživi jo v 
vsak da njem, a s tem tudi ne neh no ne ko li ko 
praz nično obar va nem živ lje nju. Po se bej 
praz nične so po let ne, le tos že enaj ste, graj
ske pri re di tve na žužem berškem gra du in 
z nji mi zra ste jo v ene ga od vr hun cev Trški 
dne vi, z vsa ko leto šte vil nejšimi pri re di tva mi 
in prav da nes še z občin skim praz ni kom, ki 
s skrb no iz bra nim da tu mom tudi pri po ve du
je eno od tu kajšnjih vi har nih zgo do vin skih 
zgodb. Več ti soč obi sko val cev na dan je že 
prejšnja leta po tr di lo, da v so dob nem, sa me
ga sebe pre hi te va jočem živ ljenj skem rit mu, 
ved no bolj ra ste želja po pre te klo sti kot umir

Go vor mi ni stra dr.Va ska Si mo ni ti ja ob    občin 

tur nih, šport nih in za bav nih do god kih. 

Med naj po mem bnej ši mi pri do bi tva mi je bila 
go to vo ot vo ri tev ob nov lje ne Zdravs tve ne po
sta je z no vim pri zid kom, ka te ra ce lot na vred
nost zna ša prek 536.000 evrov; slav nost ni 
trak sta pre re za la mi ni ster za zdrav je An drej 
Bru čan in žu pan Franc Škuf ca, ter od prt je 
zbir no re ci klaž ne ga cen tra. Na og led so bile 
tudi raz sta va aka dem ske sli kar ke mag. Mi le ne 
Gre gor čič, v šo li raz stava ob 110let ni ci rojs tva 
prve slo ven ske film ske igral ke Ro za li je Sr šen 
in mu zej zna nih Su ho kranj cev, raz sta vi roč nih 
del čla nic druš tva upo ko jen cev ter LD Ple šiv
ca ob nji ho vi 60let ni ci. 

Na svoj ra čun so priš li tudi vi no grad ni ki z 
novo od pr tim vi no to čem, čla ni ce druš tva 
kmeč kih že na pa so na su ho kranj ski trž ni ci 
pred sta vi le svo je šte vil ne iz del ke. Or ga ni za tor 
Tu ri stič no druš tvo Suha kra ji na je v Žu žem
berk pri pe ljal šte vil ne sej mar je, ki so se pred
sta vi li na sred nje veš ki trž ni ci in vi te ze, ki so se 

po me ri li v me če va nju 
in lo ko strels tvu, pri ka
za li pa so tudi sred nje
veš ke ple se in igra li na 
glas bi la. 

Vin sko klet so na pol ni
li har moni kar ji in kr
vo da jal ci, ki so iz rok 
po slan ca DZ RS Iva na 
Gril la pre je li priz na nje 
in ju bi lej ne znač ke za 
da ro va nje krvi. Na ne
delj ski slav nost ni seji 
ob čin ske ga sve ta pa so 
po de li li tudi ob čin ska 

Trš ki dne vi 2007 Trš ki dne vi 2007

nadaljevanje
na strani 6
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ja ob    občin skem praz ni ku

je val ki vsa kršnih pre na pe to sti. Tre nut ki, ko 
si lah ko rečemo: »Za hip po stoj in občuduj!« 
nas sre di mo der nih ne mi rov ved no zno va 
tudi urav no težijo. Po me na ne pre tr ga ne na
ve ze pre te klo sti v se da njost, iz tra di ci je iz
vi ra joče mo dernosti in ne ka te rih bis tve nih 
spoz nanj v na go vo ru zgo do vi ne se očitno 
ved no bolj za ve da tudi so dob ni člo vek in s 
to za vest jo pri nas in po sve tu vid no ra ste 
za ni ma nje za zgo do vin ske ro ma ne in fil me 
z zgo do vin sko te ma ti ko, po večuje se obisk 
v mu ze jih in tudi množični po gled se ozi ra 
po do ga ja njih z zgo do vin skim pri di hom. V 
fran co skem sred nje veškem me stu Chi non, 
na pri mer, z nad vse živah ni mi pri re di tva mi 
oživ lja jo sred nje veško ozračje v spo min na 
slo vi te ga pi sa te lja Ra be lai sa, ko se po uli cah 
spre ho di jo ju na ki nje go vih ro ma nov. Po Slo
ve ni ji so ob po klo nu sred nje mu veku ved no 
bolj pri ljub lje ni vi te zi in nji ho ve igre in se ve
da nji ho ve gos pe. V ok vi ru tu kajšnjih Trških 
dne vov je sred nje veški dan z vi te zi vi teškega 
reda Ju ri ja in Vol ka En gel ber ta Tur jaškega iz 
žužemberškega gra du in sploh z več kot sto 
obu je val ci sred nje ga veka v sred nje veških ob
lačilih iz Slo ve ni je in tu ji ne prav mo gočen. 
Tudi vr sta dru gih do god kov tu do ka zu je, da 
pre te kla po mem bna de ja nja ne os ta ja jo na 
ne kem po zab lje nem oto ku dav ni ne, am pak 
spontano in živo do pol nju je jo po do be se da
njo sti. Po gum in celo v sve tu od mev ni us pe
hi vaših pred ni kov so lah ko zla sti mla dim 
spod bu da za se da nje iz zi ve. Tu kajšnje oseb
no sti so se od li ko va le in se od li ku je jo z iz jem
ni mi do sežki v špor tu in na šte vil nih dru gih 
področjih, ve li ko krat tudi v kul tu ri, tako da 
ne pre se neča, da so le tošnji Trški dne vi med 
dru gim tudi v zna me nju spo mi na na 110. ob
let ni co rojs tva prve slo ven ske holly wood ske 
film ske igral ke z umet niškim ime nom Zal la 
Za ra na, ki je ne koč odšla iz Žužem ber ka kot 
Ro za li ja Sršen. Tako se nje na us tvar jal na 
pot os vežena za ri su je v da našnji čas, saj je, 
čeprav je igra la v 20 fil mih, tudi z ne ka te ri mi 
naj večjimi zvezd ni ki ne me ga fil ma, pri nas 
ve de nje o njej še ved no bolj skrom no.

V teh dneh, ko se pred stav lja več kot 300 za
ni mi vih na sto pa jočih z raz ličnih po dročij in 
je kul tu ra med nji mi lah ko tudi po ve zo val na 
moč, vam ob občin skem praz ni ku čes ti tam 
in po se bej še pre jem ni kom občin skih priz
nanj, hkra ti pa želim, da bi vsi, so de lu joči in 
obi sko val ci, pe stro bo gas tvo tega do ga ja nja 
dožive li v čim pri jet nejšem ozračju.

Koncert na hinjskih orglah
V ne de ljo, 15. 7. 2007, je bil v cerk vi Ma ri ji ne ga oz na nje
nja v Hi njah kon cert na or glah. Kon cert je bil or ga ni zi ran v 
ok vi ru ob čin ske ga praz ni ka, iz va jal pa ga je or ga nist Mil ko 
Biz jak. Iz va ja lec de lu je kot sa mo stoj ni kul tur ni de la vec, pe
da gog in pub li cist. Do se daj ja na sto pil že na več kot dva 
ti soč kon cer tih po vsej Evro pi in po snel pre ko 60 plošč.

Na kon cer tu, ki je tra jal do bre pol ure, je iz va jal or gel ske 
sklad be raz lič nih skla da te ljev iz raz lič nih ob do bij, več ji del 
kon certa pa smo po slu ša li Bac ho ve sklad be.

Po kon ča nem kon cer tu, ki je bil kar do bro obi skan, so se 
ljud je ne ko li ko za dr ža li pred cerk vi jo, kjer je bilo v ok vi ru 
KS Hi nje po skrb lje no za manj šo po go sti tev.

Moj ca Pa pež

Zad nji zvo ki an samb la Be neš ki fant je
Na graj skem odru so ime li Be neš ki fant je svoj zad nji kon cert v tej za sed bi – sku paj so igra li več 
kot 50 let, v dru gem delu ve če ra pa je na sto pil še Adi Smo lar.

Po slo vesni po de li tvi ob čin skih priz nanj so sto pi li na oder slav ni Be neš ki fant je, zdaj zre li mož
je, a še v zad njem na sto pu so po ka za li, kako zna jo igra ti v svo jem zna čil nem me lan ho lič no 
izob li ko va nih zvo kih. Ve se lo so in z nav du še njem, kot bi še le za če li svo jo 50let no glas be no pot, 
dvig ni li na noge s svo ji mi pesmi mi zbra no ob čins tvo, ki se ve da ni sko pa ri lo z gla sni mi vzkli ki 
in plo ska njem. Zai gra li so ve li ko svo jih us pe šnic, se ve da pa ni manj ka la nji ho va naj bolj zna na: 
‘Ru de či cvet’.

Tudi Adi Smo lar je v s svo jim iz va ja njem in od Be neš kih fan tov dru gač ni mi pe smi mi po pe stril 
ne delj ski ve čer. Lah ko bi re kli, da so sklad be an ga ži ra ne, ak tual ne da naš nje mu ča su. Po se bej se 
je še po tru dil s svo ji mi ko men tar ji, ki po slu šal ce vpe lje jo v pe sem, ki sle di. Med pe smi mi je še 
po seb no pri mer na za da naš njo mla di no, ki vča sih vse pre več na lah ko vza me pri hod nost svo je ga 

živ lje nja, ko jim je za pel: 
‘Je tre ba de lat’!

Adi Smo lar je od pel, po
slo vi li so se Be neš ki fant
je, toda nji ho ve pe smi 
bodo ži ve le da lje med 
nami in nam raz ve se lje
va le sive in pu ste vsak da
ne s svo jimi meh ko zvoč
ni mi me lo di ja mi, in med 
nji mi bo ‘Ru de či cvet’ 
ved no in več no cve tel. 

Foto: Slav ko Mir tič 
Rudi Cer kov nik 

2. trš ke igre us pe le
V ok vi ru Trš kih dni so mla di Druš tva po de žel ske mla di ne Suha kra ji na v me se cu ju li ju pri pra vi
li že dru ge tra di cio nal ne trš ke igre. Na 
tek mo va nju so se eki pe po me ri le v ska
ka nju z vre ča mi, is ka nju in pri vi ja nju 
ma tic, hoji s ho du lja mi, ga še nju po ža ra 
in pre na ša nju vode sko zi su ho kranj ski 
vo do vod. Tek mo val ce in tek mo val ke 
so spod bu ja li šte vil ni gle dal ci, prvo me
sto in po kal pa so os vo ji li lan sko let ni 
zma go val ci, eki pa Druš tva po de žel ske 
mla di ne Met li ka pred Druš tvom po de
žel ske mladine Suha kra ji na in eki po 
Zgor nje kra ji ne, zad nje čast no me sto 
pa je os vo ji la eki pa Vin ske mu ši ce.

Foto: S. M.
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Lara Jankovič in Miran Rudan 
sta številnim gledalcem prepeva
la na odru grajskega dvorišča in 
ustvarila prijetno vzdušje z vsak 
po svoje zapetimi pesmimi.

V petek, 13. julija, prvi dan Trških dni, po 
otvoritvenih govorih, je naprej nastopila 
igralka in šansonjerka Lara Jankovič. Že 
ko je odpela prvo pesem, so jo gledalci nav
dušeno sprejeli, ko je svojim na trenutke za
molklim glasom imenitno izvajala pesem 
glede na njeno vsebino. Saj kot igralka začu
ti, kako mora pesem predstaviti, da poslu
šalci zaznajo čustva, ki jo skladba izraža. 
Tako nas je popeljala s pesmimi v življenje 
osamljenih, zaljubljenih, v svet ljubosumja, 
hrepenenja in žalosti. Vse to pa je začinila 
ob vsaki šansoni z iskrivimi komentarji.
Tako smo se zaradi njenega odličnega iz
vajanja gledalci vživel v občutja, ki člove
ka prevzamejo ob srečnih in manj srečnih 
doživetjih v življenju in jo seveda po vsaki 
pesmi nagradili z navdušenim ploskanjem. 
Zaradi takega sprejema je tudi njo prevze
lo, da je pela vedno bolj zavzeto. Posebej je 
poklonila gledalcem pesem pariškega slavč
ka Edith Piaf Milord.
Zadnji šanson pa je izzvenel kot njena last

priznanja. Naziv častnega obča
na je prejel Anton Papež, zlati 
grb Franc Rojc, srebrni grb sta 
prejela Jože Konte in Peter 
Lavrič, bronastega pa Slavka 
Legan, Marija Pavlič, Andrej 
Banko in Genovefa Miklič, 
podeljeno pa je bilo tudi več 
občinskih priznanj in zahval s 
strani sveta in s strani župana. 

Glasbeno dogajanje so v glasbe
no  zabavnem delu popestrili 
igralka in pevka Lara Jankovič, 
pevec Miran Rudan, Beneški 
fantje in Adi Smolar. Izjemna 
sta bila tudi koncerta za violino 
in orgle Pierlugija Mencattina 
violina in Walteja D, Arcangela 
 orgle v farni cerkvi sv. Mohor
ja in Fortunata v Žužemberku 
in koncert za orgle prof. Milka 
Bizjaka v Hinjah.

SLAVKO MIRTIČ 

Trški dnevi 2007 Trški dnevi 2007
nadaljevanje
s strani 4

Lara in Miran navdušila  p

Foto: S. Mirtič
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Žlahtna kapljica na kolesih
Suhokranjski vinogradniki so prišli na dobro idejo, saj svoj zwaigelt in ostala vina, pridelana 
v Suhi krajini, ponudijo na pokušanje kar iz prikolice. To je sila domiselna in odlična pogrun
tacija, saj žlahtno kapljico lahko meni nič tebi prepeljujejo iz kraja v kraj in jo tako ponudijo 
širokemu krogu ljudi.

To se je dogajalo tudi na Trških 
dnevih. Prikolico postavili so v 
senco kostanja, in od daleč se 
je videlo množico ljudi, ki jo je 
obkrožala, in kjer so postregli z 
izbrani vini, ki jih pridelajo vino
gradniki z našega področja. Zdaj 
so postali že izurjeni vinogradni
ki in kletarji in vedo, kako se stre
že vinu, da je kvalitetno. Gojijo 
že celo paleto vin. Med njimi so 
najbolj pogoste sorte: zweigelt, 
scheurebe, kerner, traminec in še 
bi se našla kakšna sorta. Ljudje, 
ki so ga dajali ‘na zob’, so jih hva
lili, da imajo značilno cvetico in 
da so prijetnega okusa. Slišalo se 
je tudi: »Nisem vedel, da imajo tako dobra vina, mislil sem, da v Suhi krajini še vedno pijejo 
samo šmarnico.«

Tako se Suhokranjčani izkazujejo tudi v vzgoji dobrih vin in bomo lahko zapeli: »Sladko vince 
piti, to me veseli,« tudi o žlahtni kapljici, ki zraste na suhokranjski zemlji.

Foto: S.M, Tekst: Rudi Cerkovnik 

na izpoved, kajti LJUBEZEN JE VSE …
Po krajšem premoru je na oder ‘skočil’ kot 
pravi roker Miran Rudan. Z njim so priš
li na svoj račun mlajši poslušalci, pa tudi 
malo starejši, saj pevec že dvajset let nav
dušuje s svojim nastopi širom po Sloveniji. 
Vemo, da je imel težko prometno nesrečo, 
in kot sam pravi, je po čudežu ostal živ in 
da je zdaj spet v pravi formi. In res, že po 
prvi skladbi smo videli, da je spet ‘stari’ Mi
ran. Seveda je dobil ‘bučen aplavz’. Nato je 
po vrsti zapel svoje največje uspešnice: Lau
re ni več, Debela deklica, Ko si na tleh in še 
druge. Od ene do druge so bili gledalci bolj 
navdušeni. Tudi njega je prevzelo, da smo 
taka zavzeta publika, posebej pa je pohva
lil, da v tako prekrasnem ambientu, kot je 
žužemberški grad, še do zdaj ni nastopil.
Tako nas je popeljal s svojimi popevkami 
največkrat v svet ljubezni, pa tudi žalostnih 
vzdihljajev, hrepenenja in še na POT, KI JE 
VEČ NI.
Doživeli smo lep večer, saj sta bila Lara in 
Miran, sicer po izvajanju popolnoma različ
na, a oba sta izpovedovala iste življenjske 
občutke in čustva, med katerimi je najmoč
nejša: ljubezen.

Foto in tekst:
Rudi Cerkovnik 

Trški dnevi 2007Trški dnevi 2007

la  poslušalce …

Tudi sladke dobrote na štantih
Na Trških dnevih je pri
ložnost, da lahko pokažejo 
in se izkažejo, kaj in kako 
delajo v različnih društvih. 
In na stojnicah vidimo 
marsikaj, saj prodajajo in 
razstavljajo raznovrstne 
stvari. Tako je bilo tudi zani
mivo pogledati in poskusiti 
razstavljene sladke dobro
te Društva kmečkih žena 
Suha krajina.

Društvo je zelo aktivno, 
saj se udeležuje različnih 
prireditev, razstav, kjer po
kažejo, kaj vse zmorejo 
speči in ustvariti. Tako je 
bilo tudi letos, ko so pripra
vile in napekle nešteto vrst peciva in kruha in vse prinesle trg, kjer so razstavile na stojnicah. 
Ne samo razstavile, nekaj so sicer prodale, večinoma peciva pa so razdelile ljudem. Ljudje, še 
posebej pa otroci, so se pridno sladkali s krofi, flancati, z orehovo, rozinovo, pehtranovo im 
makovo potico pa še z drobnim pecivom, kot so breskvice, sladki jurčki, orehovi štrukeljčki 
in še kaj bi se našlo. Za vse to so se potrudile in napekle predsednica društva Slavka Legan 
iz Nad Miklavžem, Veronika Gorenčič in Marija Jarc iz Velikega Lipovca, Slavka Hrovat z 
Rebri, Tadeja Lavrič s Podlipe, domači kruh pa je spekla Zalka Papež s Cviblja. 

V nedeljo, 15. 7., pa so po maši Slavka Legan, Zalka Papež in Stanka Novinc bogato postregle 
z sladkimi dobrotami tudi viteze in njihove spremljevalke.

Pozabil sem jih pa vprašati, ali imajo tudi naslednice, ki bi povzele vso to znanje o teh sladkih 
rečeh. Saj upamo, da se bo nadaljevala tradicija in se bomo tudi v bodočnosti enako sladkali 
z dobrotami s kmečkih miz.

Foto in tekst: Rudi Cerkovnik 
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Spet zanimiv 
glasbeni večer in 
razstava slik
V petek, 17. 8., sta se v grajski kleti zgodila kar 
dva kulturna dogodka. Prisluhnili smo skladbam, 
ki sta jih mojstrsko izvajala na klavirju gospa 
Maja Tanjšek in violinist Branko Brezavšek, sle
dila pa je še otvoritev slikarske razstave umetnika 
čopiča Emira Šaračevića Sare.

V grajski kleti se je zbralo lepo število poslušal
cev, ki so tokrat prisluhnili zvokom resne glasbe. 
Akademsko izobražena glasbenika Maja Tanjšek 
na klavirju in Branko Brezavšek na violini sta iz
brala kar težek program. Celo skladbo Bethovna 
sta nam predstavila. V prvem delu sta nam prei
grala še dela španskih, madžarskih in nemških 
mojstrov glasbe. V drugem delu koncerta pa sta 
zaigrala lahkotnejše, za uho bolj mikavne sklad
bice, nekaj je bilo vmes tudi filmskih zimzelenih 
melodij pa še nekaj znanih napevov popevk smo 
slišali.

Njuno lepo in izvrstno izvajanje nas je navdušilo. 
Čeprav glasba ni bila taka, ki bi jo vsakdan poslu
šali, smo kljub temu uživali prav zato, ker sta nam 
glasbenika, res glede na vrsto skladbe, znala priča
rati občutke, da smo uživali v poslušanju. Še pose
bej sta bila deležna našega močnega navdušenja, 
ko sta zaigrala našim ušesom znane melodije.

S svojim slikami pa se je ta večer predstavil umet
nik Emir Šaračević Sara. Je Ljubljančan, zdaj ži
vi blizu Laškega, študiral pa je slikarstvo v Italiji. 
Je samostojni sli
kar, ki morda ni 
tako znan, ven
dar ko gledamo 
njegove slike, 
najdemo v njih 
predvsem njego
vo osebno noto 
in njegov pogled 
na svet, ki se izra
ža v slikah s kar 
temačnimi toni, 
barvami in še po
sebej s figurami. 
Najbolj značilna 
med njimi kaže, 
recimo, tri ose
be, kot bi bile v 
zadnjem kriku 
pred svojim kon
cem. Zelo je pa 
poetična slika 
Mati z otrokom.

Tako smo v enem 
večeru doživeli dva kulturna dogodka. Vsak nas 
je po svoje zaznamoval, saj smo uživali v zvokih 
skladb, ki so nam prinesli nove glasbene užitke, in 
v slikah videli odseve ne ravno vsakdanjega sveta 
ali pa tudi, saj je danes svet poln krikov, ki kličejo: 
na pomoč!

Foto in tekst:
Rudi Cerkovnik

Razstava ročnih del sekcije TD Suha 
krajina in Društva upokojencev Žužemberk
Letos j bilo v času Trških dni na ogled postavljena že 9. razstava ročnih del. Pod vodstvom men
torice Mihaele Ožbolt je več kot 25 članic vse leto pridno ustvarjalo izdelke. Razstavile so izbor 
najlepših del belega in barvastega narodnega vezenja, tkaničenja, križcev, rešeljeja (richelieu), 
pletenja, kvačkanja in klekljane idrij
ske čipke. Poleg več deset članic obeh 
društev so svoje izdelke predstavile 
tudi gostje iz Stične, ki so se reko leta 
naučile veščin klekljanja pod mentors
tvom Mihaele Ožbolt. 

Ob tej priložnosti ste vabljeni vsi, ki vas 
zanima ustvarjanje ročnih del in bi se 
radi teh veščin naučili, da se udeležite 
srečanj, ki bodo enkrat tedensko v Os
novni šoli Žužemberk. Za dodatne in
formacije pokličite Mihaelo Ožbolt na 
telefon: 041 581 340. Vabljeni!

Foto in ureditev:
Rudi Cerkovnik 

Kri za življenje
Vsak dan slišimo po radio, kjer vabijo krvodajalce v posameznih krajih po Sloveniji na odvzem 
krvi, saj slovenske bolnišnice sleherni dan rabijo za operacijske posege 300 litrov te dragocene 
tekočine. 

In kdo so ti ljudje, ki darujejo kri neznanemu človeku, ki jo rabi, da bi lahko ohranil najpomem
bnejše, kar je dano ljudem – življenje?

Jih poznamo? Ne. A živijo med nami. Tudi v Suhi krajini je mnogo krvodajalcev, takih, ki daru
jejo kri v krvodajalskih akcijah, in tudi takih, ki jih lahko vsak trenutek pokličejo v bolnico, kjer 
rabijo v tistem času kri določene krvne skupine.

Nekatere smo poznali na Trških dnevih v soboto, 14. 7., ko jim je Rdeči križ podelil plakete, od 
5kratnega darovanja pa navzgor.

Pred nami so Sukranjčanke in Suhokranjčani, ki s svojo humanostjo rešujejo življenja. Takole 
so se izkazali posamezniki:

5krat so darovali kri: Ludvik Legan, Dol. Ajdovec 20, Petra Legan, Dol. Ajdovec 3, Domen 
Mohorčič, Prapreče 11, Anton Špec, Stavča vas 5, Andrej Vidmar, Šmihel 7;

15krat: Ivan Vidmar, Gradenc 19, Jože Vidmar, Malo Lipje 3, Bojan Zupančič, Jama 4;

20krat: Saša Kostevc, Grajski trg 37, Marjetka Novinec, Veliki Lipovec 22, Tom Pečar, Dvor 
39, Andrej Pršina, Grajsk trg 33;

25krat: Justi Bonifer, Dolnji Križ 8, Branko Hrovat, Stranska vas 41, Borut Koželj, Gornji 
Podšumberk 1;

30krat: Janez Jarc, Podgozd 12, Anton Gorenčič, Trebča vas 6/a, Ludvik Kocjančič, Nad Mi
klavžem 3, Marija Legan, Podgozd 20, 
Jože Turk, Visejec 33;

35krat: Anton Krakar, Jurčičeva 74;

40krat: Stanko Zarabec, Dolnji Ajdo
vec 19;

45krat: Igor Lavrič, Trške njive 10;

60krat: Jože Vidmar, Mačkovec 9;

70krat: Janez Krese, Zalisec 10.

Tudi uredništvo Suhokranjskih poti se 
pridružuje čestitkam vsem zgoraj ime
novanim, pa tudi vsem, teh prav tako 
ni malo, ki v letu 2007 niso prišli na 
vrsto za priznanja, ker niso imeli okro
glega števila darovanj. 

Foto in tekst: Rudi Cerkovnik 

Trški dnevi 2007Trški dnevi 2007



�oktober 2007,  

V nedeljo, 1. julija, je gostovalo v Žužember
ku Kulturno društvo Gledališče Krka s Krke 
z veseloigro Vdova Rošlinka. Še to moramo 
takoj na začetku povedati, da se je grajska klet 
napolnila do zadnjega kotička, kar drugače ni 
v navadi. Ljudje so s smehom spremljali zgode 
in nezgode in uživali ob zapletih in razpletih 
na odru. 

Komedijo je napisal slovenski dramatik Cvet
ko Golar. Predstavlja življenje na vasi, saj v 
njej nastopajo kmečki ljudje. 

Vsebina je taka, da glavno osebo predstavlja 
premožna kmetica Rošlinka, v poznih srednjih 
letih in je kratek čas vdova. Ker jo ‘hormoni’ 
še vznemirjajo, se ji zahoče, da bi se ponovno 
poročila. Ker pa je pri roki ženitni posrednik, 
ki zasluti, da bi se dalo dobro zaslužiti, ji brž 
najde kandidata za ženina, temu pa mu je všeč 
Rošlinkina hčerka, on pa njej. Prihaja seveda 
do več komičnih zapletov, ki končno pripeljejo 
do tega, da se mlada dva vzameta, tako da je 
vse v redu in prav.

Igra temelji na nesporazumih, saj vsak od oseb 
pač želi doseči svoje namere in cilje in vse to 
pelje od ene smešne prigode do druge. Vse se
veda sloni na tem, da se vdova Rošlinka, ki ni 
več rosno mlada, ima glede ljubezni še zadnje 
vzdihljaje, naveže na mladega kmečkega fanta. 
V svojih sanjarijah se vedno bolj razvnema in 
to pripelje do tega, da izgubi glava, in kot pravi
jo ‘ljubezen je slepa’, se tudi njej to zgodi. Pri 
tem ji zvesto stoji ob strani ženitni posrednik, 
ki vse še posebej podpihuje. Mlad, malo nero
den fant pa se tudi materi od hčere, v katero 
je zaljubljen, noče zameriti, saj bi rad prišel za 
‘ta mladega’ k hiši. Bodoča mlada pa včasih ne 
ve, pri čem je pri fantu Janezu, zato je večkrat 
ogenj v strehi. Tako se vrstijo komične situaci
je, ki nato končno pripeljejo do srečnega kon
ca, da prideta skupaj tista dva, ki ‘pašeta’ in 
kakršen je vedno konec v komediji.

Da je gledalcem prinesla komedija obilo sme
ha, zaploskali so celo večkrat med predstavo, 
so ‘krivi’ igralci, ki so se z vživetjem v posa
mezne vloge, predstavili določen lik tako, da 

je nastop deloval komično.

Vdova Rošlinka, zaigrala jo je Joži Petrič, je 
bila ves čas na odru in je dajala s svojim pred
našanjem ‘tempo’ dogajanju. Temperamentno 
in suvereno se je postavljala pred gledalce na 
odru in dala je s svojo igro vedeti, kaj želi žen
ska, ki jo predstavlja.

V vlogi sosedovega sina Janeza se je predstavil 
Primož Bradač in je svojo vlogo gradil na tem, 
da se je pokazal malo nerodnega in okornega, 
a v odločilnih trenutkih je znal pravilno zasta
viti besedo, da se je izteklo njemu v prid.

Barbara Jamnik je izoblikovala vlogo prepro
stega kmečkega dekleta Manico na način, da 
je pokazala na začetku pravšnjo mero naivno
sti, a tudi odločnost, da se postavi proti materi, 
ko gre za njenega ljubega in bodočega moža.

Jože Pečjak vedno dobro zadene lik, ki ga 
predstavlja. Tokrat je ‘zašpilal’ svetega moža, 
romarja Balantiča, ženitnega posrednika, ki se 
je lepo obnašal, saj je pokazal zadostno mero 
svetosti, pa tudi s svojo igro razkril pravo bar
vo, da dobi predvsem kaj ‘pod palec’.

Svoje pa so dodali pravemu komedijanskemu 
vzdušju še Mirko Podržaj, Franci Koželj, Ja
nez Miklavčič, Robi Škufca kot kmetje s tak
šnimi ali drugačnimi komedijanskimi vstopi v 
dogajanje na odru.

Enkraten in izviren pa je bil Jurij Piškur kot 
hlapec Tinče, ki je svojimi ‘kriki’ izzval spon
tan smeh vseh gledalcev, saj je ‘tele ušlo’ ved
no v najbolj nepravem času.

Gledalci smo bili navdušeni, saj smo spet gle
dali, sicer preprosto igrico, vendar zaigrano s 
pristnim vživljanjem, še posebej pa zato, ker 
so jo zaigrali v pojoči, domači govorici. Vse 
je teklo ‘kot po maslu’ tudi zato, ker je reži
serka Marjana Hočevar dobro uigrala svoj an
sambel.

Tako smo urico in še čez preživeli s smehom 
in zato prijetno, in kar prehitro je minilo.Upa
mo pa in želimo, da nam bodo ljubitelji gleda
lišča s Krke pričarali še več takih večerov.

Foto in tekst: Rudi Cerkovnik 

Komedija Vdova Rošlinka v grajski kleti

Poročilo 8. in 9. seje 
KS Hinje
Člani sveta KS Hinje so se sestali konec mese
ca julija, po krajšem predahu pa tudi v mesecu 
septembru.

V sodelovanju z občino in hinjskim župnikom 
so organizirali koncert na orglah, ki ga je iz
vajal organist Milko Bizjak in je bil lepo obi
skan.

Prejeli so odgovor Direkcije RS za ceste na do
pis o slabem stanju ceste Ambrus – Žvirče in 
ceste skozi vas Žvirče. Opravljen je bil ogled 
– cesta skozi vas je trenutno zakrpana, hkrati 
pa je uvrščena v plan krpanja v letu 2008. Ma
kadamska cesta Ambrus – Žvirče je bila tudi 
nekoliko popravljena, na žalost pa je to kratko
trajna rešitev. Člani KS so opozorili tudi na 
skale ob cesti, ki so ob srečevanju dveh avto
mobilov nevarne. Direkcijo za ceste bodo opo
zorili tudi na ta problem.

Kar nekaj dopisov so poslali tudi na občino in 
dobili naslednje odgovore:

1. Kako je z vračanjem sredstev krajanom, 
ki so do teh upravičeni s strani Telekoma? 
Občinska uprava je potrebno dokumentaci
jo že poslala na zahtevani naslov, o nadalj
njih postopkih pa bodo občani pravočasno 
obveščeni. Žal na občini ne morejo zagoto
viti, kdaj se bo to zgodilo.

2. Glede košnje bankin in obsekovanje dre
ves ob cestah s strani občine zagotavljajo, 
da je bilo delo dobro opravljeno. V občini 
je predvidena le ena košnja bankin v letu, 
razen na odsekih z bujnejšo vegetacijo. 
Opozarjajo pa na številna sadna drevesa, ki 
bi jih bilo potrebno odstraniti od cest, saj 
ogrožajo promet in ovirajo pluženje.

3. Na Ratju bi potrebovali še en kontejner. 
Ta kontejner bo po zagotovilu občine do
stavljen še v tem letu. Vaščani pa se mora
jo dogovoriti o prostoru, kjer bo betonski 
podstavek in ograja – v prihodnje mora biti 
primerno za ločeno zbiranje odpadkov.

4. Poslan je bil tudi dopis glede dotrajanosti 
ceste Sela – Vrh, nanj pa ni bilo odgovora. 
Člani KS so že poslali dopis o potrebnih po
pravilih na različnih odcepih cest po KS Hi
nje in se odločili, da bodo to ponovno storili.

Predlagali so tudi, da se še posebej povabi 
predstavnike občine, saj se do zdaj sej niso 
udeleževali. Prisotnost predstavnika občine 
bi prispevala k sprotnim povratnim informaci
jam, člani KS pa bi dobili tudi kakšno drugo 
pojasnitev. Primer je »žvrška škarpa«, kar je 
kot velik problem izpostavil Dušan Papež pri 
poročanju iz občinske seje. Pri tej temi se je 
razvnela široka debata, saj je primer zelo poz
nan, hkrati pa ga domačini očitno ne poznajo 
preveč natančno.

Na zadnji seji pa so spregovorili še o postavitvi 
avtobusnega postajališča Sela, kar je pomem
bna pridobitev za naš kraj, predvsem za tiste, 
ki v selskem križišču vsak dan in ob vsakem 
vremenu čakajo avtobus.

Mojca Papež 
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V prejšnji številki smo vas med drugimi zade
vami »telegrafsko« informirali tudi o fekalni 
kanalizaciji. Danes vam že lahko sporočimo 
novico, da sistem kanalov, jaškov, črpališč in 
končno ČN Žužemberk, ki smo ga skupaj gra
dili kar nekaj let, prehaja v svojo namensko 

funkcijo.
V začetku septembra 2007 je 83 gospodinj
stev na desnem bregu Žužemberka dobilo 
pošto od JP Komunala NM, da se lahko zač
ne z deli na individualnih priključkih na zgra

Prvi priključki kanalizacije na ČN Žužemberk
jeni kanalski sistem fekalne kanalizacije.
V obvestilu so podrobno obrazloženi vsi po
trebni postopki in finančne zahteve za vsak 
individualen priključek. Glede »projekta« in 
tehnične izvedbe priključka se dotični ob

Katere odpadke lahko pripeljemo v ZRC Žužemberk
Zap Šifra Ime materiala DA: NE:

1 Napis: PAPIR Šifra: PAP  
  Kartonska embalaža Kartonska embalaža - predvsem škatle Onesnažena kartonska embalaža
  Papir časopis, revije, prospekti, knjige, pisarniški p… Povoskan in plastificiran papir

� Napis: LES Šifra: LES  

  Les odpadni Lesene deske, deske za rezanje, vezane plošče,
Les zaščiten z barvami z nevarnimi 
snovmi

   iverke, police od omar, leseni stebrički, … Kov. primesi (max: žebelj, vijak)
  Lesena embalaža Lesene palete, gajbice  

� Napis: PLASTIKA Šifra: PLA  
  Plastika mešana Plastične cevi, kosi plastike, ki ni embalaža Poliester

  Plastična embalaža plastične vreče, trakovi, posoda, PET (plastenke), 
Embalaža onesnažena s hrano ali 
tekočino

   tetrapak, lončki - kozarci, mape, emb. stiropor,…  
4 Napis: KOVINE Šifra: KOV  

  Pločevina - stara Kosi železa in pločevine,  
  Kovinska embalaža Konzerve (prazne in oprane), kovinski sodi (izpraznjeni), Tekočine in gošče - odcejeno
   pločevinke (prazne), Al folija  

5 Napis: STEKLO Šifra: STE  
  Steklena embalaža Steklenice (prazne in oprane) Pesek, tekočine

� Napis: RAVNO STEKLO Šifra: STR  
  Steklo ravno Steklo od oken, armirano steklo Pleksisteklo, ogledala

� Napis: GUME Šifra: GUM  

  Avtomobilske gume Gume od osebnih avtomobilov  do premera 1�5 cm
Gume od koles in gume premera 
nad 1�5 cm

� Napis: IZOLACIJA Šifra: IZO  
  Izolacija Stiropor, stirodur, kamena volna, steklena volna Izolacija lepljena s kovino

� Napis: KOSOVNI ODPADKI Šifra: KOD  

  
Kosovni odpadki - eno-
stavni

Mize, stoli, omare, okvir lesenih oken, podboj (štok 
od vrat)

Električna oprema, akumulatorji in 
baterije,

   (� vrsti materiala, ki nista plastificirana ali lepljena in Gume, barve in laki, deli m. vozil,

   največji kos “ključavnica”)
gradbeni odpadki, biološki od-
padki, razne

  
Kosovni odpadki - ses-
tavljeni

Plastificirani ali lepljeni kosi, jogiji, fotelji, oblazinje-
no pohištvo Tekočine in gošče, 

   
kosovni odpadki sestavljeni iz treh ali več različnih 
materialov  

10 Napis: KOMUNa. ODPADKI Šifra: MKO  

  
Mešani komunalni 
odpadki Vse, kar se ločeno ne zbira  

11 Napis: BARVNE KOVINE Šifra: BKO  

  
Barvne kovine (sorti-
rane)

Baker, aluminij, zlitine barvnih kovin, svinec, cink, 
inox Kovine, ki jih prime magnet.

Zbirno reciklažni center Žužemberk. ZRC bo deloval vsak četrtek od 09:00 do 12:00 in 
od 13:00 do 17:00 ter vsako prvo soboto v mesecu od 09:00 do 12:00. Delovni čas je po
skusen in se bo po potrebi v letu 2008 prilagodil potrebam občanov v okviru možnosti.
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ča ni do go var ja jo z de lav cem Ko mu na le. Fi
nanč no pa je za de va sle de ča:
 500 EUR se pla ča Ob či ni Žu žem berk za 
pri mar ni vod
 489,88 EUR se pla ča na Ko mu na li ob skle
ni tvi po god be
 stro šek grad nje in di vi dual ne ga pri ključ ka 
nosi ob čan
Čas, v ka te rem morajo vsi pri ključ ki funk
cio ni ra ti, je 6 me se cev. Zelo po mem bno je 
ve de ti, da se na si stem lah ko pri klju či samo 
od pad na voda iz gos po dinj stev. Ozi ro ma bo
lje re če no, v si stem se ne sme pri klju če va ti 
me teor na voda!
Hkra ti vas lah ko ob ve sti mo, da je pro jekt ka
na la od Za fa re do ob čin ske stav be prak tič no 
iz de lan (Fir ma ACER NM). Pri dobiti mo ra
mo le še eno so glas je na še ob čan ke in vlo ži li 
bomo zah te vo na UE Novo me sto za GD. 
Hkra ti bomo štar ta li z raz pi som za dela, in 
si cer zaen krat le od OŠ ŽBK (»S« ka na la) pa 
do ob čin ske stav be, kjer bo za ča sno čr pa liš
če. Ob ce sti bomo to rej pri klju či li OŠ, blo ke 
in še ne kaj in di vi dual nih ob jek tov. Od pad ne 
vode bodo pro sto pa da le do čr pa liš ča, s čr
pal ko pa jih bomo ri ni li do že zgra je ne ga »S« 
ob dr žav ni ce sti, ki vodi do ČN.
Fi nanč no ima mo pro jekt de lo ma po krit s 
ko mu nal no tak so, ki nam jo je dr ža va ve li ko
du šno pu sti la, da z njo sami gos po dar no raz
po la ga mo. Dru gi del sred stev pa bo po treb
no naj ti v pro ra ču nu na še ob či ne in del no 
s fi nan ci ra njem ob ča nov, ki se jim bo s tem 
omo go čil ka na li za cij ski pri klju ček.
Pla ni ran ča sov ni ok vir iz de la ve ome nje ne ga 
dela pro jek ta je od 4 do 6 me se cev, kar bi 
ne ka ko us kla di li s pri klo pom de sne ga bre
ga. S tem bi »za do sti li« ne mo te no teh nič no 
– teh no loš ko de lo va nje ČN. To li ko. Zelo na 
kratko. Za vsa va ša vpra ša nja se obr ni te na: 
Mar tin Gr čar, 073885191, 031777880, 
ceste@zuzemberk.si.
Na od del ku za ko mu na lo bo ste ned vom no 
do bi li vse toč ne in for ma ci je v zve zi s ka na
li za ci jo in tudi os ta limi za de va mi s tega po
droč ja. Na pač no je, če gra di te svo je mne nje 
na os no vi »re klaka za la«. Poh va li ti mo ram 
red ke iz je me na ših ob ča nov in svet ni kov, ki 
se ne ka ko en krat na me sec oseb no og la si jo 
v pi sar ni in VPRAŠAJO vse o vsem. Re zul
tat je do bra in for mi ra nost, ki je da nes zla ta 
vredna in do se že na je še ena, viš ja stop nja 
ob veš ča nja med ob čin sko upra vo, ob čin skim 
sve tom in ob ča ni. Sma tram in hkra ti tudi 
opo zar jam, da tale naš ča so pis ni samo »za 
slik ce gle dat«, am pak je na še skup no gla si lo, 
ki ga mo ra mo s pri dom uporab lja ti.

Mar tin Gr čar

VODOVOD
VODOVOD KRIŽI  REBER
Do bra no vi ca je, da so po god be no pre da na 
dela za po ve zo val ni vodovod Kri ži – Re ber 
v dol ži ni cca 2 km. Iz bra ni iz va ja lec za grad
be na dela je fir ma Vi dic, in si cer za vred nost 
64.000,00 EUR, za mon taž na dela pa ima mo 
pod pi sa no po god bo s Ko mu na lo NM v vred
no sti 80.000,00 EUR. Pri do bi li smo na men
ska sreds tva v vi ši ni 113.883,82 EUR od Služ
be vla de RS za lo kal no sa mou pra vo. Raz li ko 
bomo mo ra li po kri ti iz pro ra ču na za 2007.

Z iz grad njo vo do hra na Re ber in se ve da se
kun dar ne po ve za ve med Re br jo in Za lis cem 
ter po ve zavami ozi ro ma hi šni mi pri ključ ki 
bomo konč no do se gli, da bodo vaš ča ni do tič
nih dveh vasi priš li do či ste pit ne vode. Oce na 
do kon ča nja kom plet ne ga pro jek ta je neh va lež
na za de va. Gle de na oce no fi nanč nih pri li vov 
in tako ime no va nih do ta cij iz RS in EU naj 
bi se pro jekt za klju čil v 4 do 5 le tih. Z malo 
re zer ve.

VODOVOD JAMA
Mini pro jekt na Jami, ki je že dve leti pri prav
ljen in bo omo go čil pri do bi tev vo do vod ne ga 
pri ključ ka 5 gos po dinjs tvom in je oce njen na 
cca 40.000,00 EUR, bomo po sku ša li uvr sti ti v 
re ba lans pro ra ču na za leto 2008/09. Ob sta ja 
pa tudi op ci ja, da bi se pro jekt iz ve del v ok vi ru 
oprem lja nja IC JAMA.

VODOVOD ‘ZGORNJI’ CVI
BELJ
Za ra di zgo do vin ske na pa ke pri grad nji vo do
hra na na desnem bre gu Krke v Žu žem ber ku je 
gor nji Cviblja os tal brez vode do da nes. Cvi belj 
se si cer ne deli na gor nji in spod nji. To je urad
no ena uli ca. Oz na ke zgor nji/spod nji je samo 
za ra di razume va nja za de ve. Na zgor njem je 
to rej še 7 gos po dinj stev brez vode. Vklju či mo 
lah ko še dva nova ob jek ta na spod njem delu 
Cvib lju. Pro jekt s tlačno čr pal ko je bil na re jen 
dalj ne ga leta 1999. Oce nje na vred nost pro jek
ta je cca 25.000,00 EUR. Dela se bodo iz ved la 
po tem pro jek tu, če pri mar ni (glav ni) vod z 
Rebri ne bo šel mimo za sel ka. Rok iz ved be je 
tako moč no ve zan na suho kranj ski vo do vod.

SUHOKRANJSKI VODO
VOD
Pro jekt se in ten ziv no iz va ja. Fir ma TOPOS, 
ki je na raz pi su pri do bi la dela za pri pra vo do
ku men ta ci je za raz pis do kon ca leta 2007, sku
paj z ude le že ni mi ob či na mi pri prav lja te melj
ni kon cept os kr be z vodo. Vred nost del je cca 
42.000,00 EUR. Do go vor o pla či lu pri pra ve 
do ku men ta ci je pa je sle deč: 50% MOP Mi ni
strs tvo za oko lje in pro stor in 50 % ude le že ne 
ob či ne po do go vor je nem klju ču. Sto ri li bomo 
vse, da Suha kra ji na, kljub kva li tet ne mu pro
jek tu in ve li ki po tre bi po zdra vi pit ni vodi, ne 
bo po nov no »po zab lje na« od Boga, dr ža ve in 

na še nove EU skup no sti!

VRH PRI KRIŽU – POL
JANE
Kra ja ni so us ta no vi li od bor za ser vis ozi ro ma 
re kon struk ci jo ce ste. Iz ka za li so tudi ve lik in
te res za vo do vod, in si cer bi bilo na tra si 16 
pri ključ kov. Tudi ta pro jekt bo po ča kal do do
konč ne stro kov ne od lo či tve o glav nih vo dih v 
ok vi ru ce lot ne ga omrež ja.

CESTNA INFRASTRUKTURA
DRŽAVNE CESTE
Pra preče bomo iz ved li v letu 2008. Le tos se je 
po ru ši la sta ra hi ša. Pro jekt je iz de lan, po god
ba o so de lavci med DRSCom in ob či no je 
pod pi san, sreds tva naj bi v dr žav nem pro ra ču
nu bila re zer vi ra na, del no bomo še ko ri gi ra li 
ozi ro ma us kla di li vzpo re den pro jekt fe kal ne 
ka na li za ci je. S tem bo re še no tudi kri tič no od
vod njavanje na vsto pu v na se lje s stra ni NM.

Ce sta sko zi Dvor je ve lik prob lem. De nar za 
ser vis ce ste s kri žiš čem je na DRCS za go tov
ljen. Pro jekt je bil iz de lan do faze us kla je va nja. 
Za de va se je po pol no ma blo ki ra la za ra di ne do
go vorje no sti med Šport nim druš tvom Dvor in 
ob či no. O za de vi so bili na tanč no ob veš če ni 
svet ni ki. Iz de lu je se več va riant, da bi se po
treb ne ga zem ljiš ča izog ni li, kar nam bo si cer 
omo go či lo iz ved bo in pred vsem po ra bo de nar
nih sred stev v za čet ku 2008, os ta lo pa bo kup 
za dev, ki jih os nov ni projekt zelo za do vo lji vo 
re šu je, va riant ne iz ved be pa ne. Po raja pa se 
cela vr sta vpra šanj. Pa poj di mo lepo po vr sti:

 Kam lo ci ra ti av to bu sno po sta jo Dvor, če ne 
v cen ter?

 Kje pla ni ra ti par ki riš ča za mi ru joč pro met, ki 
mo ra jo biti čim bli že cen tru?

 Kako iz pol ni ti med se boj ne do go vo re med ob
či no in in ve sti tor jem v lo kal v cen tru Dvo ra? 
Do go vor je po tre ben za ra di me nja ve zem ljišč 
in s tem omo go ča nje kva li tet ne ga pri ključ ka 
uli ce na dr žav no ce sto.

 Kako re ši ti do stop do za seb ni ka, ki se uk var
ja z obrt jo? 

 Kaj sto ri ti s pro sto rom pri novi šo li Dvor, 
ki je pla ni ran za novo no go met no igriš če in v 
na da lje va nju za grad njo igriš ča za od boj ko na 
miv ki in v na da lje va nju v šport ni park, ki ima 
na tej po zi ci ji vse mož no sti za raz voj in ko mu
nal ne pri ključ ke?

 Kako opra vi či ti in ve sti ci jo v po ve ča nje te lo
vad ni ce?

 Kako opra vi či ti »hi sto riat« pri do bi tve last niš
tva nad do tič no par ce lo in ta krat spre je te ob ve
ze s stra ni Ob čin ske ga sve ta do ŠD Dvor? 

 Kako obrav na va ti ob sto je če igriš če in čr no 
par ki riš če v ur ba ni stič nem na čr tu za Dvor z 
oko li co?

 Kako do se či kom pro mis o na daljnji funk ci ji 
se da nje ga igriš ča z ob sto je čo so se sko?

TELEGRAFSKO O KOMUNALNIH ZADEVAH, ŠT. 02
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Dogovor med lastniki spornega zemljišča 
– ŠD Dvor, občinskimi svetniki, občinsko 
upravo, krajani Dvora in končno tudi stroke 
je NUJEN!

Od Poljan do že obnovljenega Belega grabna je 
projekt izdelan. Manjka le še soglasje lastnice 
zemljišča, ob katerem poteka nov normalen 
priključek za Šmihel. Če ne bo dogovora v do
glednem času, bo DRSC pristopila k postopku 
razlastitve, ker enostavno ni druge možnosti. 

OBČINSKE CESTE IN MO
STOVI TER POSTAJALIŠČA
Obnova cest Križi, Vrhovo, Vrh pri Križu se za
ključuje. Cestišče bo servisirano na kritičnih 
mestih. Na križiščih in priključkih smo izved
li razširitve v soglasju z lastniki zemljišč in s 
tem omogočili varen promet. Dela se izvajajo 
v okviru rednega vzdrževanja in so ocenjena 
na 33.000,00 EUR. Izvedla jih je firma CGP, 
s katero imamo letno pogodbo.

Polovico ceste Veliki Lipovec – Brezova Reber 
v dolžini cca 1000 m in tri priključke lokalnih 
poti bomo asfaltirali do konca 2007. Oce
njena vrednost posla je cca 79.000,00 
EUR. Dela bo izvedlo podjetje, ki bo 
na osnovi razpisa poslalo najugodnejšo 
ponudbo. Priključke bodo sofinancirali 
dotični občani po pogodbi v vrednosti 
500,00 EUR.

Rimska cesta in Kacenberk. Cesti sta ma
kadamski. Letos smo izvedli generalni 
servis z grederjem. Izvajalec GG Novo 
mesto.

Dvor – Vinkov vrh. Z lastnikom spornega 
zemljišča bomo do konca leta poskušali 
razrešiti odkup. Če ne, bomo žal primora
ni pristopiti k razlastitvi v smislu širšega 
družbenega interesa, za kar imamo vso 
pravno osnovo.

Hinje in Sela pri Hinjah. Letos bomo na že 
izvedene temelje postavili avtobusni postaja
lišči.

Osnovne šole, podružnice in vrtci. Pred 
01.09.2007 smo obnovili vse talne oznake za 
varno udeležbo v prometu naših najmlajših 
občanov.

Dostopna cesta z infrastrukturo v cono 
SEJMIŠČE – ŽBK. Projekti so v izdelavi. Pri
dobivajo se služnosti. Vložena bo prošnja za 
GD na UE Novo mesto in nato izveden razpis 
za dela. Potrebno bo zagotoviti denar v prora
čunu.

Most v Žužemberku. Pridobili smo idejno za
snovo z oceno vrednosti za servis oziroma 
novogradnjo dotrajanega mostu, ki je edina 
povezava občinskega središča med bregovoma 
Krke. Finančno je to od 600 do 850.000,00 
EUR! Servis je nujen v letu 2008/09, ker 
bomo drugače prisiljeni most zapreti za motor
ni promet.

Most v Drašči vasi. Podpisujemo pismo o na
meri za servis mostu z Občino Ivančna Gori
ca. Na osnovi enostavnega projekta obnove 
bomo skupaj zagotovili sredstva in most v letu 
2008 sanirali.

KOMUNALNI ODPADKI

Nabavljene kontejnerje z volumnom 770 l do
polnjujemo in zamenjujemo po vsej občini. 
Prostore za kontejnerje bomo po planu uredili 
v čim krajšem možnem času. Planiramo tudi 
prostor za posodo za bio odpadke, ki se bodo 
začeli ločeno zbirati v prihodnjih dveh letih. 
Potrebno bo veliko storiti na informiranju, da 
bo ločeno zbiranje odpadkov na izvoru kvali
tetno in učinkovito. Pripravljamo tudi komple
ten plan pokritosti občine z eko otoki, vključ
no z šolami in vrtci.

V letu 2008 imamo v planu tudi rešitev zbira
nja in odvoza komunalnih odpadkov iz tako 
imenovanih vinogradniško – sadjarskih podro
čij v naši občini. Ni namreč pošteno, da plaču
je stroške odpadkov tisti, ki jih ne povzroča.

Urediti moramo še kar nekaj črnih odlagališč 
in uvesti strogi režim nekontroliranega odlaga
nja odpadkov. V tem projektu bomo zagoto
vo našli dobrega partnerja v vseh društvih in 
organizacijah v občini. Posebej v Ekološkem 
društvu.

Kosovne odpadke smo uspešno pospravili in 
odpeljali na deponijo. Pospravili smo tudi zbra

ne odpadke iz akcije, ki jo je organiziralo Eko
loško društvo na Dvoru.

V četrtek, 13.09.2007, bomo začeli s posku
snim (do konca 2007) obratovanjem ZRC – 
Zbirno reciklažnega centra Žužemberk. ZRC 
bo deloval vsak četrtek od 09:00 do 12:00 in 
od 13:00 do 17:00 ter vsako prvo soboto v me
secu od 09:00 do 12:00. Tudi delovni čas je 
poskusen in se bo po potrebi v letu 2008 prila
godil potrebam občanov v okviru možnosti.

Vsi naši občani oziroma gospodinjstva odlagajo 
pripeljane odpadke v center BREZPLAČNO! 
Prevzem odpadkov bo organiziran in natanč
no voden, da se bo ugotovila ekonomika ali 
uvedle potrebne spremembe.Vljudno prosimo 
občane, da pripeljejo vse odpadke v center in 

tako poskrbijo za čisto okolico svojega doma.

V priloženih tabelah lahko razberete, kaj vse in 
kaj ne smemo odlagati v ZRC. Akcija informi
ranosti pa bo potekala sprotno.

POKOPALIŠČA IN VEŽICE
Veliko Lipje. Letos smo na pokopališče pripe
ljali vodovod in sanirali celotno pokopališča z 
okolico. Na osnovi idejnega projekta se pogo
varjamo z ZVKD in gasilci o skupnem projek
tu.

Šmihel. Zaradi naknadnih želja občanov o po
ziciji mrliške vežice, se ponovno pogovarjamo 
z ZVKD Novo mesto. Po odločitvi, ki bo ver
jetno kompromis med vsemi akterji, bomo raz
pisali naročilo za projektno dokumentacijo.

Žužemberk, Žvirče, Veliko Lipje. V letu 2008 
bomo v soglasju z lastniki obnovili stare mrliš
ke vežice na omenjenih pokopališčih.

Žužemberk in Sela pri Ajdovcu. V roku 2 let bo 
potrebno zaključiti obnovo obzidja.

Izbrani koncesionar na osnovi stalne kontrole 
in končno tudi na osnovi odziva vas, občanov, 

zaenkrat zelo dobro opravlja pogodbene 
obveznosti. Pogodba o koncesiji je prav
noformalno veljavna in naknadno prever
jena s strani odvetnika. Zastavljeni cilji, 
da bomo imeli to pomembno področje 
v roku 5 do 8 let urejeno na visokem ni
voju, se zaenkrat uspešno realizirajo. Na 
vsa pokopališča bomo postavili info table 
s katastrom grobnih polj in vso potrebno 
ostalo informatiko. Problemi se pojavljajo 
predvsem s kamnoseki. Nekaterim še ni ja
sno, da hočemo vzpostaviti red. Tudi neka
teri občani, ki pa so v manjšini, še vedno 
vržejo odpadke »za zid« in »lastninijo« zali
valke, ki so postavljene pri pipah. Zavedati 
se moramo, da je prostor za zadnji počitek 
naših pokojnih sorodnikov in mrliške veži

ce izredno velikega pomena za “obraz” občine 
Žužemberk.

Zaradi širokega področja, ujetega v besedi ko
munala, sem vas informiral le z najbolj aktual
nimi zadevami in to zelo na kratko. Ker pa nas 
to področje zelo zanima, predlagam, da sami 
postavite vprašanja in odgovorili vam bomo 
osebno (pisno ali ustno) oziroma bomo odgo
vor posredovali v SP.

Kontakt: Martin Grčar, 031777880, 073885
191, ceste@zuzemberk.si

Martin Grčar

OBČINA ŽUŽEMBERK ZAČELA S PRIPRAVO 
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE 
ŽUŽEMBERK
Občinski svet Občine Žužemberk je na moj predlog ter na podlagi 46. in 98. člena Zakona o 
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07), dne 29.06.2007 obravnaval 
in sprejel Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Žužemberk. 
Sklep je objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/2007. 

Franc ŠKUFCA, župan 
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Globalni manager
Anton Papež je danes eden najuspešnejših glo
balnih slovenskih managerjev. TCG Unitech 
LTHOL d.o.o. vodi od leta 1997. Od podjetja 
v Škofji Loki ga je v okviru tujega lastništva 
razvil v uspešno družbo, ki zaposluje več kot 
1.800 delavcev v Sloveniji, na Hrvaškem in v 
Makedoniji. Mnogim častnim nazivom je pred 
kratkim dodal še naziv častnega občana Obči
ne Žužemberk. Zato smo se tudi odločili, da 
bolj podrobno pogledamo njegovo karierno 
pot.

Svojo strokovno izobrazbo je začel na Srednji 
tehniški šoli, nadaljeval pa na Fakulteti za stroj
ništvo v Ljubljani. Tri leta po končanju prvega 
študija je dodal k izobrazbi še diplomo na Eko
nomski poslovni fakulteti, leta 1992 pa se je 
v Centru Brdo pridružil diplomantom IEDC. 
Poklicno pot je takoj po študiju začel v podjet
ju Intertrade, kjer je bil v oddelku ladjedelniš
tva predstavnik za prodajo prometa s tujino. 
Po dobrih petih letih izkušenj v mednarodni 
prodaji je odšel v Tanzanijo, kjer je kot general
ni direktor podjetja Traillco postavil tovarno. 
Leta 1988 je za štiri leta prevzel mesto enega 
od direktorjev v Emona Commerce. Največji 
uspehi Antona Papeža so bili ustanovitev nove 
družbe – EmonaGlobtec, vodenje konzorcija 
za sodelovanje z Republiko Korejo in vodenje 
vrste poslovnih projektov. Nato je pot nadalje
val v Žitu, kjer je bil vodja prodaje in marke
tinga dve leti. Tu je bil tudi zadolžen za razvoj 
izvoza. Sledila je zaposlitev v Skupini Tomos 
Koper. Kot podpredsednik družbe je bil odgo
voren za prestrukturiranje družbe. Njegovi naj
večji uspehi tega obdobja so bili zmanjšanje 
stroškov, ustanovitev uspešnega »jointventu
re« podjetja, ustanovitev J/V Tomos Shanghai, 
izboljšave v prodaji in nabavi. Sledil je izziv 
glavnega direktorja v TCG Unitech LTHOL, 
ki ga vodi še danes.

Uspešnost Unitecha
Podjetje TCG Unitech Lthol d.o.o. je del med
narodne korporacije Trident Components 
Group iz Londona. V skupino so vključena 
proizvodna podjetja iz Avstrije, Nemčije, Hr
vaške, Makedonije in Slovenije. TCG je eden 
izmed vodilnih evropskih proizvajalcev kom
ponent in modulov iz aluminija in magnezija. 
Slovenski Unitech ima proizvodnjo danes na 
dveh lokacijah – v Škofji Loki na Vincarjih in 
v Ljubljani, v Litostroju. Skupno je v teh dveh 
tovarnah zaposlenih 1.300 delavcev. Slovenski 
Unitech pa je tudi skrbnik za proizvodnjo na 
Hrvaškem, kjer je 300 zaposlenih, in Makedo
nijo z 200 zaposlenimi. Ste vedeli, da ima prak
tično vsak v Evropi izdelan avto vsaj en del iz 
proizvodnje Unitecha?

Stavi na kakovosten razvoj 
Anton Papež stavi na kakovosten razvoj – tako 
v podjetju kot v njegovi okolici. Konec lanske
ga leta je Anton Papež okrog sebe oblikoval 
novo vodstveno ekipo Unitecha ter tako ponu
dil priložnost za razvoj mladim managerjem. 

Predstavitev Antona Papeža - dobitnika 
naziva častni občan Občine Žužemberk

Unitech ima certificirane proizvodne procese, 
tako kakovosti z ISO 9002 in okoljske odgovor
nosti z ISO 14001. Oba certifikata je prejel že 
v letu 1999. Podjetje poleg okolja skrbi tudi za 
varnost in zdravje pri delu – lani je ta prizade
vanja nagradilo tudi Ministrstvo za delo, dru
žino in socialne zadeve za program dualnega 
sistema usposabljanja učencev za poklic orod
jarja v povezavi s Šolo za strojništvo Škofja 
Loka. Sistem se je izkazal za izredno učinkovi
tega tako na področju pridobivanja kakovost
nih kadrov kot tudi izboljševanja varnosti pri 
delu. Unitech pa v Sloveniji najdemo tudi med 
pogostimi podporniki ljubiteljskih dejavnosti, 
strokovnih in drugih združenj. 

Družbena odgovornost
Družbeno in okoljsko odgovornost podjetij 
prenaša tudi na druge pridružene proizvodne 
obrate – tako ena največjih naložb v ekologi
jo trenutno teče na Ohridu v Makedoniji. V 
Sloveniji pa je načrtovana nova naložba v proi
zvodnjo na Vincarjih, kjer še potekajo urejanja 
postopkov s strani Občine Škofja Loka. Uni
tech bo tako predvidoma v dveh letih pridobil 
nove kapacitete ter s tem tudi boljše pogoje 
poslovanja in možnosti širitve. Razvoj trgov na
mreč zahteva vedno več prilagajanja kupcem. 

Mednarodni manager
Njegova poslovna pot je zahtevala tudi pozna
vanje tujih jezikov, tako da bi ga lahko šteli kar 
za poliglota. Poleg slovenskega jezika tekoče 
govori še angleškega in hrvaškega, nemškega 
in italijanskega pa pasivno. Njegov delovnik 
praktično nima urnika. Tako delovno mesto 
zahteva celega človeka – sodelovanje z mno
gimi tujimi državami pa prilagajanje urnika 
njihovim časovnim dimenzijam. 

Na kratko bi o njegovi strokovno poslovni poti 
lahko rekli, da ga odlikujejo dobre managerske 
sposobnosti, dobro poznavanje avtomobilske 
industrije ter bogate mednarodne izkušnje. 
Dobro poznavanje kulturnih razlik med posa
meznimi državami in poznavanje različnih po
slovnih običajev danes vnaša v celotno korpo
racijo s sedežem v Londonu. V letošnjem letu 
so slovenskemu delu Unitecha poverili celotno 
finančno koordinacijo skupine, saj se je Anton 
Papež izkazal tudi kot odličen mednarodni ma
nager. 

Manager leta 2005
V vsem tem času zahtevnega 
manageriranja v vrsti slovenskih 
podjetij pa je Anton Papež vedno 
našel čas tudi za svoje osebne iz
zive. V letu 2005 ga je Združenje 
Manager razglasilo za manager
ja leta – tako so njegovi poslov
ni rezultati dobili tudi strokovno 
potrditev. Leto kasneje je postal 
tudi častni konzul Malezije v Slo
veniji. Nedavno pa mu je Občina 
Žužemberk podelila naziv čast
nega občana občine. 

Častni občan Občine Žužemberk
Anton Papež s svojo nadarjenostjo in izkuš
njami, kot uspešen podjetnik, vsa leta podpira 
razvoj v Suhi krajini – tako kot sponzor raznih 
prireditev, kot tudi svetovalec in pobudnik na 
področju gospodarstva. Dal je tudi pobudo in 
pomoč pri ustanovitvi podjetja SK storitve, 
d.o.o., ki se trenutno razvija v industrijski coni 
Hinje in s tem rešuje problem zaposlenosti na 
tem področju.

Kot zaveden Suhokranjec, rojen na Hribu pri 
Hinjah, ni nikoli pozabil na svoje korenine. Če
prav že leta živi od doma, pušča pečat v doma
čem kraju ter posredno in neposredno poma
ga k razvoju in osveščenosti kraja.

Kaj meni Anton Papež o nazivu, ki mu je bil 
podeljen?
Cenim to priznanje, ki je rezultat dela ne samo 
posameznika temveč ekipe, s katero sodelu
jem. Priznanje meni pomeni tudi priznanje 
celotni moji ekipi, zagotovo pa tudi hrabrosti 
ekipe SK storitve, ki je to podjetje ustanovila 
in ga tudi uspešno vodi. 

Obenem je potrebno poudariti, da je to prizna
nje obveza in spodbuda za delo vnaprej; kot je 
moto podjetja TCG Unitech, želimo v okolju, 
kjer delamo nastopati kar se da družbeno od
govorno v smislu trajnostnega razvoja in uspe
šnosti. 

Foto: S. Maver
Uredila Mojca Papež
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Ustavil sem se v gostilni ‘Pri Rojcu’ na Laš
čah, kjer je pred leti vodil gostilno slavljenec s 
soprogo. Prišel sem na pogovor z dobitnikom 
letošnjega zlatega grba Francem Rojcem, pa 
me je sin Franci, sedanji ‘birt’, napotil k zida
nici, kjer z ženo Marico preživita skoraj vsak 
dan. Makadamska pot me je pripeljala v Staro 
goro v bližini vasi. Znašel sem kot bi bil v raju, 
povsod sami vinogradi in ob njih lični vinski 
hrami in pogled na obširne gozdove, dokler se
že oko. In v tej idili preživljata svoje dni Franc 
Rojc in njegova soproga Marica.

Rojčeve sem našel na pokriti terasi pri zidani
ci. Ko sem mu čestital za visoko priznanje, je 
odvrnil: »Zahvaljujem sem vsem, ki so me pred
lagali, komisiji, ki me je izbrala pa svetnikom 
in seveda tudi županu Franciju Škufci, da sem 
prejel zlati grb Občine Žužemberk. Pomeni mi 
veliko, saj je nekaka potrditev za moje delo, da 
sem tudi jaz nekaj prispeval, da je šel turizem 
v Suhi krajini naprej. Hvala vsem še enkrat! To 
je bilo zame res veliko presenečenje.«

Nato je začel pripovedovati: »Doma sem z Lo
pate. Otroška leta sem preživel kot vsi kmeč
ki otroci. Komaj smo dobro shodili, smo že 
morali prijeti za kakšno delo. Potem pa samo 
delati in delati, od jutra do večera. V nedeljo 
pa k maši, samo popoldne smo malo noreli ok
rog. Najlepše je bilo v šoli, kar lahko bi rekli, 
da smo počivali, hodil sem na Sela. Pa kaj, ko 
nismo imeli časa za učenje, zato sem končani 
šoli kmalu zaposlil v Iskri v Žužemberku. Tu 
sem naredil nekaj tečajev in bi kmalu postal 
delovodje, pa me je potegnilo v gostinstvo.«

Nadaljevala je soproga, gospa Marica: «Jaz 
sem bila tista, ki sem ga navdušila, namreč, tu 
na Laščah, kjer je zdaj naša gostilna, jo je že 
imela moja mama. Po njej sem jo prevzela jaz 
in sem bila tedaj najmlajša obrtnica na Dolenj
skem. Odprla se je možnost, da prevzameva 
planinski dom na Frati. France je naredil go
stinsko šolo. In tako sva se začela ‘matrati’ na 
Frati.«

Na Frati sta se jima rodila sinova Franci in 
Roman, torej je bilo to še dodatno delo. Ne
verjetno, koliko sta pregarala in zdržala. V pla
ninski dom je takrat zahajalo zelo veliko ljudi, 
posebej ob sobotah in nedeljah, in vsem sta 
postregla. Poleg tega sta imela krave v hlevu 
pa prašiče pa zajce pa kure pa purane. »Ime
la sva cel domači živalski vrt,« se je pošalila 
gospa Marica. Sama sta obdelovala njive in si 
pridelala zelenjavo, krompir, in to toliko, da 
sta ga celo prodajala. France je vozil kombi, z 
njim celo mleko vsak dan v Ivančno Gorico, 
kmetom prašičke, pozneje kosilnice, včasih je 
moral kar po dvakrat na dan v Ljubljano. »Bilo 
je kljub temu enkratno, lepo, ljudje iz bližnjih 

Franc Rojc, dobitnik zlatega grba Občine 
Žužemberk

vasi so bili izredno dobri, pomagali so, res, do
bro smo se razumeli. Tu sva sicer preživela ga
raška leta, toda kljub vsemu težkemu delu, so 
nama ostali nepozabni spomini, to je bil čas, 
ko nama je bilo najlepše v življenju. Včasih 
so bili zasedeni vsi stoli na terasi, 140, pa so 
bili vsi ti gostje postreženi, tudi z dobro voljo. 
Zgodilo se je tudi, da je France dobil žulje na 
roki, saj je v enem dnevu odprl 100 gajb, izra
čunajte, koliko je to steklenic. Jaz sem mora
la oprati v enem tednu tudi do 40 rjuh. Kljub 
utrujenosti nam ni bilo težko postreči, zato 
tega obiskovalci niso pozabili in so se vedno 
vračali, saj tam, kjer ti je lepo in kjer človek 
uživa, tega ne pozabi,« je modro ugotovila gos
pa Rojčeva. 

Mož France pa je dodal:« Imeli smo tudi ime
nitne goste, Edvard Kardelj je okoli Frate nabi
ral gobe, tu so bila tudi Sergej Kraigher, Bog
dan Osolnik, Luka Leskovšek in še kdo, in ker 
jim je bilo všeč, so obiske večkrat ponovili.« 

Gospa Marica je nadaljevala: »Prišli so iz zi
danic, tudi ob treh zjutraj, pa me je mož zbu
dil, da sem, recimo, napravila jetrca, potem pa 
sem šla spet nazaj spat. On je pa ostal z gosti. 
Zgodil se je tudi tako, da so eni gostje zjutraj 
odšli, pa so že drugi prestopili prag, tako ni 
zatisnil oči, ampak kar nadaljeval z strežbo in 
z drugimi deli. Včasih je samo za pol ure za
dremal, pa spet dalje na delo. Enako tudi jaz, 
za pol ure sem po kosilu počivala na terasi, po
tem spet naprej. A če bi bila mlajša in zdrava 
kot takrat, bi takoj šla nazaj,« je zatrdila.

Oba nista mogla prehvaliti, kako so se na Fra
ti dobro počutili, a sinova sta rasla, ponudila 
pa se je priložnost, da prevzameta gostilno od 
mame oziroma sta jo odkupila, ker je mama 
drugje odprla svojo. Tako sta hišo na Laščah 
porušila in zgradila novo in ta kot gostišče ‘Pri 
Rojcu’ še danes nasiti in pogasi žejo gostom 
od blizu in daleč.

Gospod France pa je dodal: »Včasih sem delal 
kot žival, skoraj bi lahko rekel noč in dan. Ve
likokrat nisem videl tudi po dva dni postelje, 
saj ko gostje zjutraj odšli, jaz pa v hlev, ali sem 
šel zaklat prašiča, saj sem moral poskrbeti, da 
so stranke dobile krvavice, pa še druge mestne 
dobrote, tako sem postal znan daleč naokoli, 
da so moje salame, pečenice, krvavice najbolj
še, tudi iz Ljubljane so se pomujali zanje. Lah
ko bi rekli, da sem imel delavnik, ki ga ni bilo 
konca.

Vsega sem s lotil, posadil sem kar okrog 7000 
mladih smrek, zdaj so stare približno že 20 
let, imajo že 20 cm premera. Ali, recimo, s 
Plutovim Jožetom sva šla pobirat jelenove ro
gove, ki so jih na pomlad odvrgli, nabral sem 
jih blizu 200. Po cele dneve sva se podila po 
gozdovih.« 

In dodal: »Enako se je matrala tudi moja že
na Marica. Za vse je bila sama, skrbela je za 
sinova kot mama, delala pa kot kuharica, sna
žilka, natakarica. Recimo, vode nismo imeli, 

ni bilo vodovoda, vso je znosila na roke. Tudi 
njen delavnik se ni nikoli končal. Tudi ona se 
je namučila enako kot jaz, zato si lahko prizna
nje kar deliva.«

»Vse to neprestano garanje je seveda prineslo 
posledice, z solzami očeh pove gospa Marica, 
»hudo je zbolel, je mesec dni bil komi. Pa je nje
gova trdna volja zmagala, kot je prej delal, se je 
zdaj boril za življenje in premagal je smrt.« 

»Pa ne bi bilo zdaj tu,« jo dopolni gospod Fran
ce, »če mi Marica ne bi stala ob strani in mi na 
vse načine pomagala.« 

»Če sva skupaj in složno delala, ko sva bila 
zdrava, mi zato tudi danes ni hudo, ko skrbim 
zate.« je odvrnila.

Gospa Marica je malo spremenila temo: »Pa 
da ne bomo samo o delu in garanju in bolez
nih jamrali, zgodilo se je v gostilni tudi mar
sikaj veselega, pa tudi takega, kar ni za vsaka 
ušesa. Saj veste, da se po gostilnah marsikaj do
gaja, vemo, kako je, če je pijača zraven. Toda 
od nas se ni ničesar izvedelo, kje bo pa veselo 
in zabavno ali tudi razposajeno ali tudi malo 
tistega, kar človek v vsakdanjem življenju ne bi 
počel, če ne v gostilni. Toliko je zabavnih do
godivščin, da bi iz tega človek napisal zabaven 
roman. Vendar vse resnične zgodbe ostanejo 
skrivnost, čeprav si ni nič kaj tako groznega 
ni zgodilo, bilo pa je luštno kaj takega videti 
in doživeti.« 

»Recimo, jaz sem hitro napravil red,« nadalju
je gospod Franc. »Če je bil kdo preveč tečen in 
je iskal prepir ali pretep, sem ga po hitrem po
stopku postavil na hladno. Nekoč mi je eden 
takih pozneje rekel: »Imaš pa brzino. Sem bil 
ekspres zunaj!«

Povedal je še, kaj se je zgodilo potem, ko je 
zbolel: »Seveda nisem mogel več tako delati, 
nadaljevala je žena, pomagala sta pa sinova. 
Pred 12timi je sin France prevzel vse. Priden 
je, dober gospodar, pa tudi žena Fanika, ki se
veda skupaj v redu furata in nadaljujeta najino 
delo, saj, če ne bi propadlo. Če je ne bi onad
va naprej gor držala, bi gostilno zaprli. Delata 
tako kot sva midva, tudi onadva ne gledata na 
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uro. Zdaj že tudi vnukinja postreže, sicer pa 
hodi v turistično, tako bo tudi ona nadaljevala 
najino začeto delo. Tako to bo že tretji rod go
stincev ‘Pri Rojcu’ na Laščah.«

Gospa Marica ga še dopolni: »Gostje prihaja
jo iz Žužemberka, z Dvora in iz vasi v Suhi 
krajini, mnogo se jih pa ustavi, ko gredo na ali 
z morje iz širše Dolenjske, Zasavja, Posavja in 
pohvalijo, ker so prijazno postreženi z odojki 
in drugimi dobrotami naše kuhinje. In tako jih 
veliko postane naših stalnih obiskovalcev, ki 
se vračajo sami ali z družinami, pa praznovat 
rojstne dneve, na poročna slavja, na srečanja 
ob obletnicah mature. Skratka, zadovoljni so 
in prijetno se počutijo pri nas, saj sva se mid
va in tudi mlada dva držita pravila, da je gost 
kralj. In ponosna sva, da mlada tako delata, 
kot sva midva.« (Tudi jaz sem spoznal njuno 
gostoljubnost, saj sem od njih nisem poslovil 
ne lačen ne žejen.)

Pestro in raznoliko je bilo življenje slavljenca 
Franca Rojca, eno pa je gotovo: zanj je bilo 
samo delo in še enkrat delo, enako bi rekli tudi 
za ženo Marico. Gospa Marica mi je zaupno 
povedala: »Včasih je pa kar jezen, ko vidi, kako 
drugi delajo, on pa ne more, tudi name. To 
mu pride najtežje, to težko prenaša. Če bi bil 
zdrav, ga sigurno ne bi videli sedeti.« 

Takole je še povedal dobitnik zlatega grba na 
koncu pogovora: »Zelo sem hvaležen ženi, ki 
tako lepo skrbi zame in mi pomaga ves čas 
moje bolezni, tako mi daje voljo do življenja, 
pa čeprav tudi ona ni zdrava. Vesel sem in 
tudi ponosen na oba sinova in njuni družini. 
Srečen sem, ko vidim, da sin Franci z ženo 
Faniko nadaljuje najino delo, saj bi lahko vso 
garanje, ki sva ga vložila v to, kar sva ustvarila, 
šlo v nič.«

Vprašal sem ju, kaj si osebno želita in skoraj v 
en glas sta odgovorila: »Samo več zdravja!«

Res, kot vidimo, gostilna z mladim gospodar
jem in s skupnim prizadevanjem z ženo lepo 
uspeva in na vidiki je že tretji rod, mlada vnuki
nja Nina, ki se že spretno suče za šankom.

Foto: Stane Maver
Rudi Cerkovnik 

Sporna tudi pomembna ribja farma, ki proi
zvaja različne vrste salamonidov in opravlja 
poriblevanje slovenskih voda?

Pred kratkim ustanovljeno Ekološko društvo 
Suha krajina in Civilna inciativa so že pole
ti pričeli z zbiranjem podpisov proti gradnji 
male hidroelektrarne z dvema turbinama. 
Krka pri Dvoru kaže v poletnih mesecih res 
klavrno podobo, še posebej pa je žalosten po
gled na suhe slapove in kaskade, ki so bile od 
nekdaj ponos Dvora.

»Povečan odvzem vode za hidroelektrarno bo 
popolnoma porušil stanje Krkine struge v dol
žini 500 m, to nam kaže že pogled na suhe 
in propadajoče slapove in strugo reke Krke za 
samo ribogojnico, ki je bila zadnji vikend po
polnoma motna,« je dejal Jože Jenkole, ki sku
paj s Civilno inciativo in Ekološkim društvom 
nasprotuje dodatnim posegom v neokrnjeno 
in zavarovano naravo. »Z novo investicijo, ki jo 
namerava izpeljati Ribogojstvo Goričar se bo 

kvaliteta okolja in življenjskega 
habitata v tem delu zelo poslab
šala,« meni Jenkole in dodaja, 
da zahtevajo takojšnjo zaustavi
tev projekta, hkrati pa proučitev 
možnosti zaprtja gospodarskega 
objekta – ribje farme, ki s svojo 
dejavnostjo onemogoča okolju 
prijazen razvoj področja. Poleg 
pisne podpore več kot 750 kraja
nov in naravovarstvenikov, pod
pore in mnenja novomeške eno
te zavoda za varstvo narave, ki 
označuje nameravani poseg kot 
nedopusten, za njimi odločno 
stoji tudi Zveza ekoloških gibanj 
Slovenije, računajo pa na pomoč 
tudi neodvisnih strokovnjakov.

Lastnik ribogojnice in investitor Mirko Go
ričar je odločno zavrnil trditve in namigova
nja ekološkega društva. 

»Naša ribogojnica, ki smo jo prevzeli leta 
1999 v razpadajočem stanju, proizvaja rib
je mladice za poriblevanje odprtih voda z 
različnimi vrstami salmonidov, od potoč
nih postrvi, lipana, sulca, opravlja pa zelo 
pomembno dejavnost za preskrbo prebi
valstva z ribami,« pojasnjuje Goričar. Pove
dal je še, da so že leta 2003 pridobili vsa 
soglasja za utrditev in obnovo jezu pred 
ribogojnico, niso pa ga dvignili niti za en 
milimeter, »hoteli pa smo zadostiti ekološ
kemu minimumu, da bi preplavilo celotno 
krono jezu od enega do drugega brega in 
da z novo pridobitvijo ne bodo jemali več 
vode, kot je dovoljeno«.

Zgodba še gotovo ni končana.
Urednik

Foto: Stane Maver 

Vroči poletni meseci
Novo ekološko društvo Suha krajina, Zveza ekoloških gibanj Slove
nije in Civilna inciativa odločno proti gradnji male hidroelektrarne 
na Dvoru

Po novinarski konferenca so dali izjavi glede 
problematike pri nameravani graditvi male 
elektrarn pri ribogojnici na Dvoru. 
Najprej za Ekološko društvo Suha 
krajina in civilno inciativo Jože 
Jenkole: Problem je pri odvzemu 
vode, dovoljeno po pogodbi ima 
2 kubična metra, težave so poleti, 
sedaj ob vsakoletni suši po mne
nju članov ekološkega društva in 
okoljevarstvenikov se je stanje še 
poslabšalo. Poleti, kot vidite, so sla
povi suhi. 
Izjavo je dal tudi predsednik Zveze 
ekoloških gibanj Karel Lipič: Reka 
Krka je precej onesnažena zaradi 
kmetijstva, greznic, tako je v 2. In 3. 
kakovostnem razredu. In če iz tega 
izhajamo, da je vode zaradi podneb

nih razmer vsako leto manj od izvira pa do iz
liva. Krka kot vodotok ni primerna za gradnjo 

malih elektrarn.
Tudi župan Franc Škufca Občine Žužem

berk je dal naslednjo izjavo: Lahko 
rečem, glede prihodnje gradnje elek
trarne in obstoječe ribogojnice, prav 
gotovo nisem za poseganje v naravo 
ali bilo kakšno večje izkoriščanje kot 
sedaj. Seveda pa je investitor sam 
dolžan poiskati vsa soglasja, ki jih 
dajejo državni organi, od vodovars
tvenih, naravovarstvenih in kulturno
varstvenih pogojev in pa za vse, kar 
vpliva na okolje.
Več bomo poročali po sestanku, 
kjer se bodo zbrali vsi, ki se soočajo 
na tak ali drugačen način o gradnji 
male elektrarne pri ribogojnici na 
Dvoru.

Rudi Cerkovnik

Novinarska konferenca Ekološkega društva na Dvoru in 
Civilne inciative

Izjave glede graditve male elektrarne na Krki na Dvoru
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Kot župan Občine Žužem berk po da jam po
ja sni la na neu pra vičene in nere snične očitke 
svet ni ka Jožeta Zu pančiča, ki jih je 10. sep
tem bra 2007, ob 11. uri, v pro sto rih Občine 
Žužem berk po dal na ‘no vi nar ski’ kon fe ren ci. 
Naj do dam, da Jože Zu pančič za sto pa svo je in
te re se in ne in te re se večine svet ni kov Občine 
Žužem berk. 

1. OČITEK GLEDE GRADNJE BENCIN
SKEGA SERVISA

Pod jet je Ener get ski si ste mi, d.o.o., je lani av gu
sta pri do bi la grad be no do vo lje nje za gra di tev 
ben cin ske ga ser vi sa, ki je pri dob lje no na pod
la gi pra vi ce o gra di tvi s pod jet jem FS pre vo zi, 
sto ri tve in tr go vi na, d.o.o. Pred hod no od ju ni
ja do av gu sta lani je pod jet je Ener get ski si ste

mi, d.o.o., pri do bi lo tudi vsa po trebna so glas ja 
in do vo lje nja.

Iz tega sle di, da so vsa do vo lje nja pri dob lje na 
le galno in ni po vsem no be ne spor no sti ter so 
očitki Jožeta Zu pančiča neu te me lje ni.
2. OČITEK GLEDE POKABLITVE 20 k V 
DALJNOVODA IN GRADNJE DOVOZNE 
CESTE

V občin skem lo ka cij skem načrtu Občine 
Žužem berk, spre je tim leta 2004, je na ve de no, 
da je pred od prt jem pro stora za raz širi tev in du
strij ske obrt ne cone tre ba iz ve sti po kab li tev 20 
kV dalj no vo da, ure di tev do voz ne ce ste in vseh 
in fra struk tur nih vo dov (fe kal ne in me teor na 
ka na li za ci je, vo do vo da, pločnika, jav ne raz
svet lja ve). Za to je bila iz vršena 1. faza po kab li

tve v do go vo ru z Elek tro Ljub lja na, kjer naj bi 
ze melj ska dela iz vršila naša občina, mon tažna 
dela pa ome nje no pod jet je.

Pojasnila na neupravičene in neresnične očitke člana Občinskega sveta Jožeta Zupančiča

PREJELI SMO
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Dela so bila v 1. fazi od da na z na ročil ni co, kar 
do pušča za ko no da ja gle de na oce nje no vred
nost. V fazi iz ved be pa se je po ka za lo, da lah
ko hkra ti v isto tra so pri pra vi mo ka bel sko ka
na li za ci jo tudi za pri hod nji do vod ze melj ske ga 
dalj no vo da iz sme ri Treb nje, kar je v na da lje va
nju za ra di večje oce nje ne vred no sti zah te va lo 
tudi jav ni raz pis. 

Do voz na ce sta v raz pi su tega pro jek ta ni bila 
vključena in so se iz va ja la dela samo za po kab
li tev, več ze melj skih del pa je bilo za ra di ra cio
nal no sti in do končanja višin elek tro jaškov, ki 
so bili v pro jek tu.

Iz tega sle di, da je Občina Žužem berk de la la 
v skla du s pred pi si in v smi slu do bre ga gos po
dar ja, kaj ti v pri hod nje bo po teh tra sah vse 
pri prav lje no in iz ve de no za nad grad njo in 

po večanje gos po dar ske ga raz vo ja ter boljšo 
preskrb lje nost z elek tri ko tako za občane kot 
tudi za gos po dars tvo.

Vso do ku men ta cijo v zve zi z na ve de nim brez 
težav do bi te na vpo gled na Občini Žužem
berk.

Kot župan Občine Žužem berk pou dar jam, da 
je bilo po pol no ma vse, kar smo de la li, na re je
no v skla du z za ko no da jo in so očitki Jožeta 
Zu pančiča neu pra vičeni in po da ni z na me ro 
bla te nja moje ga ime na in dela občine, ki jo za
sto pam. 
Kot župan bi rad pou da ril, da se na občini zav ze
ma mo in de la mo za raz voj naše občine in Suhe 
kra ji ne. Vsi pro jek ti, ki so se iz ved li in se še 
bodo, so bili spre je ti ter ima jo os no vo v od lo kih, 
ki jih je spre jel občin ski svet.

Žal opažam, da se po jav lja jo po sa mez ni ki, ki 
z neresni ca mi, očitki in ne pre ver je ni mi ali po
manjklji vi mi in for ma ci ja mi želi jo za va ja ti jav
nost in s tem ško do va ti občini. Prav tako so pro
ti raz vo ju Suhe kra ji ne za ra di oseb nih in te re sov 
ali zgolj na me re, da se ta del Do lenj ske ne bi 
raz vi jal.
Z na pi sa nim sem po dal kon kret ne in for ma ci je 
na neupra vičene očitke po sa mez ni ka, vsaj na 
občini de lam sklad no z za ko ni in pred pi si in se 
zav ze mam za rea li za ci jo ob ljub lje nih pro jek tov. 
Pred vsem pa si bom še na prej pri za de val, da 
se občina raz vi ja in ne stag ni ra, kot bi ne ka te
ri radi vide li, ker vem in ver ja mem, da si naše 
občanke in občani to za služijo.

Franc Škuf ca,
župan Občine Žužem berk
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Ko umanj ka in for ma ci ja za lju di
Od lan sko let nih lo kal nih vo li tev je no vi nar Dra go Rust ja na moj ra čun in ra čun ob čin ske 
upra ve Ob či ne Žu žem berk v svo jih član kih že pre več krat po da jal eno stran ske in for ma ci je in 
za pi so val ne re sni ce. Za ra di ško do va nja ug le du mo je mu ime nu in do bre mu de lo va nju ob či ne 
sem pri si ljen tudi v ob čin skem gla si lu po da ti na sled nja po ja sni la. 

V član ku Ko umanj ka in for ma ci ja za lju di, št. 34, 23. 8. 2007, str. 3, no vi nar Dra go Rust ja 
ko men ti ra živ lje nje žu žem berš ke ob či ne in po rod dveh ci vil nih ini cia tiv ter z za pi sa ni mi in
for ma ci ja mi za va ja jav nost. No vi nar si z na pi sa nim pri za de va po ka za ti, da ob čin ska ob last 
ni dala ve de ti ob ča nom za ne kaj, kar si ona pred stav lja kot raz voj in lju di ni sez na ni la, da je 
iz da la lo ka cij sko in for ma ci jo.

Prvo po ja sni lo: Ob čin ski uprav ni or gan je dol žan vsa ko mur na zah te vo iz da ti lo ka cij sko in
for ma ci jo. O tem se lah ko vsak sez na ni, če po gle da pri stoj ne za ko ne. Lo ka cij ska in for ma ci ja 
ima zna čaj po tr di la iz urad ne evi den ce in se izda v skla du s pred pi si o uprav nem po stop ku 
pro ti pla či lu tak se. V zah te vi za iz da jo je tre ba na ve sti na men, za ra di ka te re ga se lo ka cij ska 
in for ma ci ja po tre bu je.

Lo ka cij ska in for ma ci ja, gle de na izra žen na men, vse bu je:

– po dat ke o na men ski rabi pro sto ra,

– lo ka cij ske in dru ge po go je, kot jih do lo ča jo ob čin ski iz ved be ni pro stor ski akti ter 

– po dat ke o pro stor skih ukre pih, ki ve lja jo na do lo če nem ob moč ju.

Dru go po ja sni lo: Ne gre za raz voj ne pro jek te ob či ne, kot je za pi sal no vi nar, am pak za že lje in 
raz voj ne po bu de in ve sti tor jev in pod jet ni kov, ki so pri prav lje ni in ve sti ra ti na ob moč ju ob či ne.

No vi nar z ne ra zum no gren ko bo ko men ti ra tudi zna čil no sti žu žem berš ke ob či ne, da na mno gih 
kon cih sple ta ne kaj raz voj ne ga, ob ča ni pa so za ra di neob veš če no sti po stav lje ni pred iz vr še na 
dejs tva. Naj ja sno pou da rim, da so ob ča ni z raz voj ni mi po bu da mi ob či ne ob veš če ni, ven dar pa 
ob ča ne ne mo re mo ob veš ča ti o vsa ki raz voj ni po bu di nje nih ob ča nov, pod jet ni kov in po dob no, 
ki ima v de mo kra tič ni dr ža vi pra vi co ži ve ti, de la ti in gra di ti v skla du z ve ljav no za ko no da jo. 

Naj do dam še, da so ob čin ski mož je de cem bra 2004 izdali lo ka cij sko in for ma ci jo za na men 
re kon struk ci je ba ze nov za proi zvod njo rib z iz grad njo male hi droe lek trarne in či stil nih na
prav za čiš če nje vode, ki je na po tek pro jek tan tu, in ve lja le do uve lja vi tve spre memb pro stor
ske ga akta.

No vi nar tudi pri ko men tira nju ob čin ske splet ne stra ni in ob ja vi od lo ka med ob ve sti li vno vič 
na va ja ne re sni co, saj je bil od lok ob jav ljen že v Urad nem li stu RS št. 73, 29. 7. 2003. Prav 
tako je bil ta od lok, kot tudi vsi os ta li ob jav lje ni akti na splet ni stra ni ob či ne na ve de ni že od 
leta 2005. Tako je tudi se daj v da to te ki Ob jav lje ni akti Ob či ne Žu žem berk.

V pri hod nje bi no vi nar je in ome nje ne ga no vi nar ja vljud no po va bil in pro sil, da pri pi sa nju 
član kov, na ve zu jo čih na žu žem berš ko ob či no ali moje de lo va nje, pri do bi tudi moj od go vor. 
Ne bom tr dil, da mo ram ime ti ved no prav, zdi pa se mi pra vil no in ko rekt no od no vi nar ja, 
da dobi ali vsaj sku ša pre ve ri ti in for ma ci je od vseh vple te nih stra ni. 

Naj bodo pris pev ki se stav lje ni iz re snic in ne za va ja jo čih, eno stran skih in for ma cij, kar je 
tudi vo di lo vsa ke ga pro fe sio nal ne ga no vi nar ja.

Franc Škuf ca,
žu pan Obči ne Žu žem berk

Ob rim ski, še e-ce sta
»Konč no,« bi re kli pre bi val ci Dvo ra in oko liš kih 
vasi,saj so se za če la tež ko pri ča ko va na grad be na dela 
za bolj šo, pa tudi hi trej šo te le fon sko in in ter net no 
po ve za vo. Tra sa iz ve de nih del po te ka od Žu žem ber
ka, mimo Za fa re, Treb če in Sa di nje vasi, Mač kov ca 
do Dvo ra. Po gled na grad biš če, ki te če na ne ka te rih 
me stih ob rim ski ce sti, ka že na kam nit in te ža ven te
ren, s ka te rim se soo ča jo grad bin ci. »Te ren je izred no 
te ža ven, kljub temu pa ra ču na mo, da bomo po lo ži li 
vse cevi do me se ca ok to bra ali pa tudi ka sne je,« je po
ve dal Ro man Ga bri jel, koor di na tor v sek tor ju za in
ve sti ci je Te le ko ma, ki je tudi in ve sti tor del.Po po lo ži
tvi 110 mm PVC cevi bo sle di lo po la ga nje op tič ne ga 
kab la, po ve za ve in pri klo pi na cen tra lo. Po pro jek tu 
bo oprav lje na tudi po ve za va z No vim me stom, na od
ce pu v Sa di nji vasi pa bo oprav ljen pri klop op tič ne ga 
kab la na Aj dovš ko pla no to.

Na sli ki: S su ho kranj skim kam nom se spo pa da ljub
ljan ska fir ma Ta bas 

Foto: S.Mir tič

Splošne ambulante 
in patronažna služba 
že v novih prostorih
Zdravs tve na de jav nost na pri mar ni rav ni se v 
ob či ni Žu žem berk iz va ja v stav bi Zdravs tve ne 
po sta je v Žu žem ber ku. Zdravs tve no vars tvo 
ob ča nov za go tav lja jo Zdravs tve ni dom Novo 
me sto in za seb ni ka, ka te ri ma je bila po de lje na 
kon ce si ja za oprav lja nje de jav no sti na po droč
ju splo šne me di ci ne in zobozdravs tve ne ga 
vars tva odra slih. Gle de na šte vi lo pre bi val cev 
in nji ho vo sta rost no struk tu ra v po sta ji oprav
lja jo svo je delo 2,5 splo šne ga zdrav ni ka, zo boz
drav nik za zo boz dravs tve no vars tvo odra slih 
in zo boz drav nik za mla din sko zo boz dravs tvo 
ter pa tro naž na služ ba. 

Zdravs tve no vars tvo ob čank in ob ča nov se iz va
ja v stav bi, ki je bila zgra je na kma lu po kon cu 
dru ge sve tov ne voj ne in nje na pro stor ska ure di
tev ni več us tre za la niti os nov nim stan dar dom. 
V stav bi je bilo pro sto ra le za dve splo šni am
bu lan ti, zato je pri ha ja do pro stor ske sti ske in 
ča ka nja pa cien tov, ker v eni am bu lan ti iz va ja ta 
svo jo de jav nost v do pol dan skem ali po pol dan
skem ča su dve zdrav ni ci. Za ra di pro stor ske sti
ske se je Ob či na Žu žem berk pri ja vi la na jav ni 
raz pis Mi ni strs tva za zdravs tvo, za so fi nan ci
ra nje in ve sti cij na pri mar ni rav ni zdravs tve ne 
de jav no sti za pro ra čun ski leti 2006 in 2007 in 
bila na raz pi su us pe šna. 

Z iz va jal cem del GPI TEHNIKA d.o.o. iz No
ve ga me sta je bila na os no vi jav ne ga raz pi sa 
pod pi sa na po god ba za iz ved bo grad be no obrt
niš kih del v vi ši ni 457.370 EUR, od ka te rih 
bo Mi ni strs tvo za zdrav je pris pe va lo 224.674 
EUR, Zdravs tve ni dom Novo me sto 83.458 
EUR in Ob či na Žu žem berk 149.238 EUR. 
Za na kup opre me v zdravs tve ni po sta ji pa bo
sta pris pe va la Zdravs tve ni dom Novo me sto 
17.057 EUR in Ob či na Žu žem berk 48.000 
EUR, za iz de la vo pro jekt ne do ku men ta ci je pa 
je bil iz pro ra ču na Ob či ne Žu žem berk po treb
no za go to vi ti še 14.271 EUR. Ce lot na vred nost 
in ve sti ci je naj bi tako zna ša la 536.698 EUR. V 
pri zid ku k ob sto je či stav bi bo s tem za go tov lje
nih 134m2 no vih pro sto rov za še eno splo šno 
am bu lan to, v klet nem delu so na raz po la go 
novi pro sto ri za pa tro naž no služ bo, za od vzem 
krvi in os ta li po treb ni pros to ri za ne mo te no 
delo po sta je. Preu re di la se je tudi no tra njost 
ob sto je čih pro sto rov z za me nja vo opre me in 
in šta la cij, iz ved bo no vih fi nal nih tla kov in kli
ma ti za ci ja pro sto rov. 

Spre me nje na je tudi zu na njost ob sto je če stav
be, saj se je na njej iz ve de na top lot na izo la cij
ska fa sa da, ure di la se je te ra sa nad vhod nim ve
tro lo vom v kle ti in nova kot lov ni ca, od stra ni le 
pa so se tudi ob sto je če vhod ne stop ni ce in ram
pa za in va li de, ki je bila pre str ma. K ob sto je či 
stav bi so pri zi da ne nove sa ni ta ri je za pa cien te, 
s pre no vo pa bo zdravs tve na po sta ja po sta la 
laž je do stop na in bolj pri jaz na tudi in va li dom 
z novo ram po in us trez ni mi sa ni ta ri ja mi za nje. 
Z deli se je za če lo v ok to bru 2006, in ve sti ci ja 
pa je bi bila za klju če na v ju li ju 2007. V ča su 
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zaključnih del pri obnovi so od aprila do koca 
avgusta ambulante in patronažna služba oprav
ljale svojo dejavnost nad prostori lekarne v sre
dišču Žužemberka, v začetku septembra pa vse 
službe znova opravljajo svojo dejavnost na stari 
lokaciji na Jurčičevi ulici. 
Z adaptacijo in prizidkom k obstoječi stavbi 
Zdravstvene postaje v Žužemberku so izpol
njeni vsi pogoji za nemoteno delo vseh izva
jalcev na področju primarnega zdravstvenega 
varstva na območju Občine Žužemberk in sku
paj z zasebnico, ki v novih prostorih lekarne 
izvaja koncesijsko lekarniško dejavnost, bo v 
občini za daljše časovno obdobje ustrezno re
šena prostorska problematika zdravstvenega 
varstva občank in občanov. 

Dare Pucelj

Mladinsko 
zobozdravstvo ostaja 
pereč problem v 
občini
V zadnjih nekaj letih se je v mladinski zoboz
dravstveni ambulanti izmenjalo kar nekaj 
zobozdravnic in en zobozdravnik. To obliko 
zobozdravstvenega varstva mladih v naši obči
ni izvaja Zdravstveni dom Novo mesto, ki pa 
nikakor ne uspe zagotoviti trajne rešitve zago
tavljanja stalne prisotnosti zobozdravnika v tej 
ordinaciji. Zato se pojavlja med starši vse več 
nezadovoljstva, saj morajo svoje otroke k zoboz
dravniku voziti izven območja naše občine. Že 
kar nekaj časa na vratih ambulante visi listek, 
da je zobozdravnica v bolniškem staležu, v re
snici pa je bila na njeno zahtevo premeščena 
v zobozdravstveno ambulanto v Zdravstvenem 
domu Novo mesto, kjer sedaj opravlja svoje 
delo. Občinska uprava vodstvo Zdravstvenega 
doma Novo mesto že ves čas opozarja, da je 
potrebno za mladinsko zobozdravstveno ambu
lanto v Žužemberku poiskati trajno rešitev, ker 
za starše ni sprejemljivo, da otroka praktično 
skoraj vsakič, ko pride na pregled, sprejme nov 
zobozdravnik ali zobozdravnica, ki po nekaj me
secih preneha s svojim delom v tej ambulanti in 
odide nazaj v Novo mesto. 

V Zdravstvenem domu Novo mesto je prišlo 
do zamenjave v vodstvu zavoda in občinska 
uprava je novo direktorico z dopisom takoj sez
nanila z navedeno problematiko. Od Zdravs
tvenega doma Novo mesto smo zahtevali, da 
v najkrajšem možnem času zagotovi stalno pri
sotnost zobozdravnika v mladinski ambulanti, 
v nasprotnem primeru bo Občina Žužemberk 
za navedeno področje razpisala in podelila 
koncesijo zasebniku. Odločitev Zdravstvene
ga doma v zvezi z rešitvijo te problematike bo 
znana v kratkem in v primeru, da stalne prisot
nosti zobozdravnika ne bodo mogli zagotoviti 
zaradi pomanjkanja kadra, bo občina temu us
trezno tudi takoj ukrepala.

Dare Pucelj

12. srečanje dolenjskih obrtnikov
Gostiteljica letošnjega že 12. srečanja dolenjskih obrtnikov in pri njih zaposlenih delavcev je bila 
Občina Žužemberk z Območno obrtno zbornico Novo mesto. Srečanje je bilo 1. septembra v 
športni dvorani Marof v Novem mestu.

Pred uradnim delom srečanja je za lepo dobrodošlico poskrbelo Društvo vinogradnikov Suha 
krajina s predstavitvijo novega mobilnega vinotoča ter suhokranjskih vin, v kulturnem programu 

pa so nastopili Ljudski godci Tu
rističnega društva Suha krajina. 
Zbrane goste in udeležence je 
pozdravil tudi žužemberški žu
pan Franc Škufca, med govorni
ki pa so bili še: predsednik ob
močne obrtne zbornice Franc 
Bukovec, predsednik upravnega 
odbora OZS Štefan Pavljinek in 
poslanec Ivan Grill.

Podeljena so bila tudi priznanja 
in razglašen je bil častni član Pe
ter Kovačič. Med dobitniki naj
višjih priznanj za 40 in večletno 
delo v obrti pa je bil tudi Žužem
berčan, čevljarski mojster Jože 
Gliha.

VladiMir 

Obnova gradu
Ko so naši predniki postavili grad v Žužemberku, 
so bili na svoje delo ponosni, kljub vsem žrtvam, 
prisilam in dvomom, ki so zagotovo spremljali 
njegovo gradnjo. Tekom stoletij je postal grad 
simbol doline in samega trga. Tako se pogosto 
dogaja v življenju: napori in žrtve se pozabijo, 
ponos in občudovanje pa ostaneta. Navsezadnje 
bi lahko tudi katedralo v Kölnu zgradili nižjo 
in manjšo, vendar ne bi bila tako mogočna in 
občudovanja vredna. Potomci pa so dolžni take 
zgradbe vzdrževati, saj so z njimi identificirani 
in v etičnem smislu zadolženi. Obnova takih zgradb spada med tiste stvari, ki jih preproste sre
dine običajno označujejo z besedami, »da se ne izplača«. 

Toda kaj vse ljudje naredimo v življenju, pa se nam to ne izplača. Nekateri pišejo pesmi, drugi 
jih berejo, tretji hodijo na izlete, kupujejo umetniške slike ali pa poležavajo na soncu. Zato, ker 
jim to godi in jim je pri tem lepo. Življenje nima le materialne plati, ima tudi duhovno. Pametni 
ljudje skrbijo za obe, predvsem pa za ravnotežje med njima. Ne sme se zgoditi, da naprezanje za 
materialnimi koristmi ogrozi duhovno rast ljudi in obratno. Tega se zavedamo tudi člani Odbora 
za obnovo gradu skupaj z občinsko upravo. Obnova gradu je zato počasna in pretehtana, kar 
nam daje več časa za pridobivanje denarja izven domače občine, saj ga ta rabi za vrsto projektov 
za odpravo težav, ki grenijo življenje prebivalstvu (vodovod). 

Kljub omenjeni počasnosti pa se le bliža čas, ko bo zaključena prva faza obnove, to je faza 
konzervacije: utrditev vseh zunanjih in notranjih zidov, njihova zaščita in nadkritje stolpov ter 
še spodobno ohranjenih prostorov. Ta faza bo vrnila veduto gradu in ohranila njeno razgledno 
veljavo, ki je med najbolj imenitnimi v Sloveniji. V septembru 2007 je bila podpisana pogodba 
za statično utrditev južne stene gradu, ki pomeni najbolj zahteven poseg v tej fazi. Upamo, da 
bo delo končano uspešno in brez nesreč. Neobnovljena bo ostala le še vzhodna stena gradu in 
jugozahodni stolp, ki ga bo potrebno tudi prekriti. Naj omenim, da je ob trenutni konjukturi, 
ki vlada v gradbeništvu, zelo težko pridobiti primerne izvajalce za takšna dela, kot so obnova 
stoletnih zidov. 

Za tem bo sledila druga faza obnove, to je določitev namembnosti gradu (čemu in komu naj 
služi) in njegova rekonstrukcija, to je usposobitev za sodobne namene. Zgledov za to je veliko 
v Sloveniji (Metlika, Otočec, Jable …), končna odločitev pa bo zelo težka, Gradu je potrebno 
v prvi vrsti priskrbeti take uporabnike, ki ga bodo lahko tekoče in investicijsko vzdrževali. Tu 
se je potrebno ravnati po nasvetu angleškega filozofa F. Bacona: ne boj se enkratnih stroškov, 
boj se stroškov, ki se ponavljajo! Navsezadnje se je teh stroškov zbal tudi prejšnji lastnik knez 
Auersperg, ki je grad še pred II. svetovno vojno prodajal domačinu v Žužemberku. Naj sklenem 
z mislijo A. Čehova, ki je dejal: »Če bi vsak lastnik na svojem kosu zemlje storil to, kar zmore, 
kako lepa bi bila naša domovina!«

Slavko Gliha
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JAVNI RAZPIS ZA KMETIJSTVO

Na pod la gi Pra vil ni ka o do de lje va nju sred stev iz na slo va fi nanč nih in ter ven cij za ohra nja nje in raz voj kme
tijs tva v Ob či ni Žu žem berk za pro gram sko ob dob je 2007 – 2013 (Urad ni list RS, št. 90/07) v na da lje va nju 
pra vil nik in Od lo ka o pro ra ču nu ob či ne Žu žem berk za leto 2007 (Urad ni list RS, št. 31/07) Ob čin ska 
upra va Ob či ne Žu žem berk ob jav lja

JAVNI RAZPIS
za do de li tev sred stev iz na slo va fi nanč nih in ter ven cij za ohra nja nje in raz voj kme tijs tva v Ob či ni Žu žem
berk v letu 2007

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
Pred met jav ne ga raz pi sa je do de li tev ne po vrat nih sred
stev iz pro ra ču na ob či ne za leto 2007 v skup ni vi ši ni 
92.000 EUR po she mi dr žav nih po mo či v kme tijs tvu, 
sklad no z Ured bo ko mi si je (ES) 1857/2006 – sku pin ske 
iz je me in Ured bo ko mi si je (ES) št. 1998/2006 – po mo
či de mi ni mis, za na me ne, ki pris pe va jo k ohra nja nju 
po se lje no sti in kul tur ne kra ji ne, k ohra nja nju in iz bolj
ša nju na rav ne ga oko lja, po ve ča nju kon ku renč no sti pri
mar ne ga sek tor ja, bolj ši učin ko vi to sti in stro kov no sti 
kme tijs tva. 

II. SPLOŠNA DOLOČILA – POGOJI IN 
MERILA ZA UPRAVIČENCE
Upra vi čen ci do po mo či so:

• prav ne in fi zič ne ose be, majh na in sred nje ve li ka 
pod jet ja, kot je opre de lje no v Pri lo gi I.dr žav lja ni Re pub
li ke Slo ve ni je, ki se uk var ja jo s kme tij sko de jav nost jo, 
ima jo stal no pre bi va liš če ozi ro ma se dež v ob či ni, so vpi
sa ni v re gi ster kme tij skih gos po dar stev (MID) in ima jo 
v la sti oz. v za ku pu kme tij ska zem ljiš ča, ki le ži jo na ob
moč ju Ob či ne Žu žem berk,

• čla ni kme tij ske ga gos po dinjs tva, ki ima jo stal no 
pre bi va liš če na na slo vu no sil ca de jav no sti – na kme tij
skem gos po dars tvu, ki je vpi sa no v re gi ster kme tij skih 
gos po dar stev in ima se dež in kme tij ske po vr ši ne na ob
moč ju ob či ne,

• or ga ni za ci je, ki so re gi stri ra ne za oprav lja nje sto ri
tev na po droč ju kme tijs tva,

• re gi stri ra na sta nov ska in in te re sna zdru že nja in 
zve ze, ki de lu je jo na po droč ju kme tijs tva, goz dars tva, in 
pre hra ne na ob moč ju ob či ne.

III. UKREPI, PREDMETI PODPORE, 
UPRAVIČENCI, UPRAVIČENI STROŠKI, 
VIŠINA IN ZNESEK POMOČI TER VIŠINA 
SREDSTEV 

Ukrep št. 1. In ve sti ci je v kme tij ska gos po dars tva 

Vi ši na raz pi sa nih sred stev zna ša 48.840 € 

Na men ukre pa:

Na men ukre pa je po so dab lja nje in pre struk tu ri ra nje pri
mar ne kme tij ske proi zvod nje, dvig do dat ne vred no sti in ka
ko vo sti v pri de la vi, po ve ča nje za po sle no sti v kme tijs tvu in 
ohra nja nje ob de la no sti kme tij skih po vr šin v ob či ni.

Cilj ukre pa: 

• zmanj ša nje proi zvod nih stroš kov,

• iz bolj ša nje ali preu sme ri tev proi zvod nje,

• iz bolj ša nje ka ko vo sti,

• ohra nja nje in iz bolj ša nje na rav ne ga oko lja, iz bolj ša
nje hi gien skih raz mer.

Pred met pod po re - upra vi če ni stroš ki ukre pa:

• iz de la va pro jekt ne do ku men ta ci je, štu di je iz ve dlji
vo sti,

• na lož be v po so do bi tev hle vov s pri pa da jo čo no tra
njo opre mo (opre ma za krm lje nje, mol žo in iz loč ke) za 
pri re jo mle ka, mesa in jajc,

• na lož be v skla diš ča za krmo s pri pa da jo čo opre mo 
(si lo si, su šil ne na pra ve),

• na kup no vih stro jev in opre me,

• agro me lio ra cij ska dela,

• po sta vi tev več let nih na sa dov: za na kup več let ne
ga sa dil ne ga ma te ria la, pri pra vo zem ljiš ča in po sta vi tev 
opo re ter ogra je, po sta vi tev pro ti toč ne zaš či te (za traj ne 
na sa de nad 0,3 ha po vr ši ne),

• na kup in po sta vi tev rast li nja kov, pla ste nja kov 
vključ no s pri pa da jo čo opre mo,

• na kup kme tij skih zem ljišč do vi ši ne 10% upra vi če
nih stroš kov in ve sti ci je, če je na kup zem ljiš ča se stav ni 
del ce lot ne in ve sti ci je,

• na lož be v po sta vi tev pa šni kov za nad zo ro va no pa
šo do ma čih ži va li in obor za rejo go je ne div ja di;

• na lož be v iz ved bo agro me lio ra cij skih del in ure di
tev do sto pov (polj ske poti, do voz ne poti, poti v traj nih 
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JAVNI RAZPIS ZA KMETIJSTVO
na sa dih na kme ti ji) na kme tij skih gos po dars tvih.

Pod po re se ne do de li jo za:

• stroš ke za va ro va nja,

• in ve sti ci je po ve za ne z na ma ka njem in dre na ža mi 
kme tij skih zem ljišč,

• dav ke, raz ne tak se, re žij ske stroš ke,

• za že iz ve de na dela, ra zen za iz de la vo pro jekt ne 
do ku men ta ci je,

• stroš ke za re fi nan ci ra nje obre sti,

• na kup proi zvod nih pra vic,

• na kup ži va li in sa mo sto jen na kup kme tij skih 
zemljišč,

• na kup eno let nih rast lin,

• in ve sti ci je, ki so fi nan ci ra ne iz dru gih jav nih sred
stev Re pub li ke Slo ve ni je in EU,

• in ve sti ci je, ki se iz va ja jo iz ven ob moč ja ob či ne,

• in ve sti ci je v na lož be tr go vin.

K vlo gi mora upra vi če nec pred lo ži ti še do dat no do ku men
ta cijo:

• mne nje o upra vi če no sti in eko no mič no sti in ve sti ci
je, ki ga pri pra vi pri stoj na stro kov na služ ba,

• po nud bo ozi ro ma pre dra čun za na me ra va no in ve
sti ci jo, za pro jekt no do ku men ta ci jo pa ra čun o iz ved bi,

• v pri me ru agro me lio ra cij skih del pa tudi ko pi jo ka
ta strskega na čr ta in pro gram del, ki ga pri pra vi pri stoj na 
stro kov na služ ba,

• v pri me ru in ve sti cij po ve za nih z gra di tvi jo ob jek
tov us trez no pro stor sko do ku men ta ci jo.

Upra vi čen ci do sred stev so:

• do sred stev so upra vi če na kme tij ska gos po dars tva, 
majh na in sred nje ve li ka pod jet ja, kot je opre de lje no v 
Pri lo gi I in Ured bi (ES) št. 70/2001, vpi sa na v re gi ster 
kme tij skih gos po dar stev, ki ga vodi pri stoj no mi ni strs tvo 
za kme tijs tvo in ima jo se dež v ob či ni.

Splo šni po go ji upra vi če no sti:

• kme tij sko gos po dars tvo mora biti vpi sa no v evi den
co kme tij skih gos po dar stev, ki ga vodi pri stoj no mi ni strs
tvo za kme tijs tvo,

• kme tij sko gos po dars tvo mora z in ve sti ci jo pris pe
va ti k iz pol nje va nju vsaj ene ga od na ve de nih ci ljev ukre
pa,

• kme tij sko gos po dars tvo ne sme biti pod jet je v te ža
vah

• kme tij sko gos po dars tvo mora ime ti ob od da ji vlo
ge vsaj 1 ha pri mer lji vih po vr šin,

Za 1 ha pri mer lji vih kme tij skih po vr šin se šte je:

• 1 ha njiv ali vr tov (GERK 1100, 1130) ali 

• 2 ha trav ni kov (GERK 1300) ali ek sten ziv nih sa
dov nja kov (GERK 1222) ali

• 4 ha pa šni kov (GERK 1330) ali

• 0,25 ha plan taž nih sa dov nja kov (GERK 1221) ali 
vi no gra dov (GERK 1211) ali hme ljišč (GERK 1160) 
ali oljč ni kov (GERK 1230) ali os ta lih traj nih na sa dov 
(GERK 1240, 1180) ali

• 0,2 ha za va ro va nih pro sto rov pri pri de la vi vrt nin, v 
dre ve sni cah in pri tr sni čars tvu (GERK 1190) ali

• 200 m2 proi zvod nih po vr šin pri pri de la vi gob ali

• 8 ha goz dov ali 

• 5 ha gozd nih plan taž (GERK 1420) ali

• 6 ha moč vir nih trav ni kov ozi ro ma dru gih po vr šin 
(GERK 1321).

V pri me ru rabe kme tij skih zem ljišč, ki je pod la ga za pre ra
čun 1 ha pri mer ljivih kme tij skih po vr šin, se šte je raba po 
GERKih.

Fi nanč ne do loč be:

• fi nanč na po moč se do de li v ob li ki ne po vrat nih 
sred stev,

• naj viš ja stop nja po mo či zna ša do 50% upra vi če nih 
stroš kov na ložb v OMD, ali 40 % upra vi če nih stroš kov 
na os ta lih ob moč jih

• naj viš ji zne sek do de lje ne po mo či po sa mez ne mu 
pod jet ju ne sme pre se či 400.000 EUR v ob dob ju treh 
pro ra čun skih let, ali 500.000 EUR, če je pod jet je na ob
moč ju z ome je ni mi de jav ni ki

Ukrep št. 3: Po moč za pla či lo za va ro val
nih pre mij 
Vi ši na raz pi sa nih sred stev zna ša 4.600 €
Na men ukre pa:

• na men ukre pa je s po ve ča njem ob se ga za va ro vanj 
zmanj ša ti po sle di ce in tve ga nja, ki jih na plo do vih in po
sev kih na re di jo neu god ni vre men ski po go ji, ki jih lah ko 
ize na či mo z na rav ni mi ne sre ča mi kot so spom la dan ska 
po ze ba, to ča, po žar, udar stre le, vi har in po pla ve ter 
zmanj ša ti iz gu be na sta le za ra di bo lez ni do ma čih ži va li.

Cilj ukre pa:

• zmanj ša nje tve ga nja pred neu god ni mi vre men ski
mi raz me ra mi in bo lez ni ži va li v kme tij ski proi zvod nji.

Upra vi če ni stroš ki:

So fi nan ci ra se za va ro val na pre mi ja v te ko čem ko le dar skem 
letu kot to do lo ča ured ba o so fi nan ci ra nju za va ro val nih pre
mij za za va ro va nje kme tij ske proi zvod nje na na cio nal nem 
ni vo ju za po sa mez no leto za:
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• za va ro va nje po sev kov pred spom la dan sko po ze bo, 
to čo, po ža rom, uda rom stre le, vi har jem in popla vam,

• za va ro va nje plo dov pred spom la dan sko po ze bo, to
čo, po ža rom, uda rom stre le, vi har jem in po pla vam.

• za va ro va nje do ma čih ži va li pred ne var nost jo po gi
na za ra di bo lez ni.

Pod po re se ne do de li jo:

• za ti ste de le že po mo či, kot jih z Ured bo o so fi nan
ci ra nju za va ro val nih pre mij za za va ro va nje kme tij ske 
proi zvod nje za te ko če leto do lo či Vla da Re pub li ke Slo ve
ni je,

• kme tij skim gos po dars tvom, ki niso vpi sa na v re gi
ster kme tij skih gos po dar stev, ki ga vodi pri stoj no mi ni
strs tvo za kme tijs tvo,

• kme tij skim gos po dars tvom, ki ima jo se dež in pre
tež ni del po vr šin, ki so pred met za va ro va nja, iz ven ob
moč ja ob či ne.

Splo šni po go ji upra vi če no sti:

• kme tij sko gos po dars tvo mora biti vpi sa no v evi den
co kme tij skih gos po dar stev, ki ga vodi pri stoj no mi ni strs
tvo za kme tijs tvo,

• kme tij sko gos po dars tvo ne sme biti pod jet je v te ža
vah.

Upra vi če ni do sred stev:

• upra vi čen ci do so fi nan ci ra nja za va ro val ne pre mi je 
za za va ro va nje kme tij ske proi zvod nje so kme tij ska gos
po dars tva, ki skle ne jo za va ro val no po god bo za te ko če 
leto.

Fi nanč ne do loč be:

• fi nanč na po moč se do de li v ob li ki ne po vrat nih 
sred stev,

• z upo šte va njem Ured be o so fi nan ci ra nju za va ro val
nih pre mij za za va ro va nje kme tij ske proi zvod nje za te ko
če leto, ki jo sprej me Vla da Re pub li ke Slo ve ni je, zna ša 
naj viš ji de lež raz li ko po mo či do 50% upra vi če nih stroš
kov.

Ukrep št.6: Za go tav lja nje teh nič ne pod
po re v kme tijs tvu 
Vi ši na raz pi sa nih sred stev zna ša 11.960 €
Na men ukre pa:

• na men ukre pa je omo go či ti teh nič no po moč pri
mar nim kme tij skim proi zva jal cem za pri do bi va nje no
vih znanj za za go tav lja nje us trez ne us po sob lje no sti in 
mož no sti ko riš če nja sto ri tev sve to va nja, kar je te melj ni 
po goj za iz va ja nje pri mar ne kme tij ske de jav no sti.

Ci lji ukre pa:

• po ve če va nje kon ku renč no sti kme tij skih gos po dar
stev sko zi izo bra že va nje oz. stro kov no us po sab lja nje nji
ho vih no sil cev.

Upra vi če ni stroš ki:

• stroš ki izo bra že va nja in us po sab lja nja kme tov in 
de lav cev na kme tij skem gos po dars tvu,

• stroš ki sto ri tev na do meš ča nja mi kro pod jet jem, 
us ta nov lje nim za nu de nje to vrst nih sto ri tev, sklad no 
s pro gra mom raz vo ja po de že lja Re pub li ke Slo ve ni je 
za ob dob je 2007/ 2013: de jan ski stroš ki na do meš ča
nja kme ta, kme to ve ga part ner ja ali de lav ca na kme tij
skem gos po dars tvu med bo lez ni jo in do pu stom,

• stroš ki sve to val nih sto ri tev: stroš ki ho no rar jev za 
sto ri tev, ki ne spa da jo med traj ne ali ob ča sne de jav no sti 
kot je to ru tin sko davč no sve to va nje, red ne prav ne sto ri
tve ali og la še va nje,

• stroš ki or ga ni za ci je fo ru mov za iz me nja vo znanj 
med kme tij ski mi gos po dars tvi, tek mo vanj, raz stav, in 
sej mov ter so de lo va nja na njih: stroš ki ude lež be, pot ni 
stroš ki, stroš ki pub li ka cij, na jem ni ne raz stav nih pro sto
rov,

• stroš ki na po droč ju šir je nja znans tve nih dog
nanj (pri ka zi in de mon stra cij ski po sku si, de lav ni ce, 
fo ru mi,in pre da va nja za šir šo jav nost) pod po go jem, 
da po sa mez na pod jet ja, znam ke ali po re klo niso poi
me no va ni, z iz je mo proi zvo dov iz Ured be Sve ta (ES) 
št. 510/ 2006 in Ured be Sve ta (ES) št. 1493/1999, 
kjer so po sa mez na pod jet ja, znam ke in po re klo ime
no va ni,

• stroš ki pub li ka cij kot so ka ta lo gi ali sple tiš ča, ki 
pred stav lja jo de jan ske po dat ke o proi zva jal cih iz dane 
re gi je ali proi zva jal cih da ne ga proi zvo da, če so in for ma
ci je in pred sta vi tev nev tral ne in ima jo za dev ni proi zva jal
ci ena ke mož no sti, da so pred stav lje ni v pub li ka ci ji.

Pod po re se ne do de li jo:

• za že iz ve de ne ak tiv no sti,

• za ak tiv no sti, ki se iz va ja jo iz ven ob moč ja občine,

• za ak tiv no sti raz šir ja nja znans tve nih dog nanj, ka
ko vo sti za proi zvo de iz dru gih dr žav, 

• za stroš ke za sto ri tve po ve za ne z obi čaj ni mi ope ra
tiv ni mi stroš ki pod jet ja, na pri mer ru tin sko davč no sve
to va nje, red ne prav ne sto ri tve ali og la še va nje.

Upra vi čen ci do sred stev:

• do sred stev so upra vi če ne ne vlad ne or ga ni za ci je 
(druš tva) in or ga ni za ci je, ki so re gi stri ra ne za iz va ja nje 
ak tiv no sti tega ukre pa in oprav lja jo de jav nost na ob moč
ju ob či ne.

Fi nanč ne do loč be:
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• fi nanč na po moč se do de li v ob li ki ne po vrat nih 
sred stev,

• po moč se do de li do 100% upra vi če nih stroš kov v 
ob li ki sub ven cio ni ra nih sto ri tev in ne sme vklju če va ti ne
po sred nih pla čil v de nar ju kme tij skim gos po dars tvom,

• po moč mora biti do stop na vsem upra vi čen cem na 
ob moč ju ob či ne,

• člans tvo v ne vlad nih or ga ni za ci jah ne sme biti po
goj za do stop do sred stev.

Ukrep št.7: In ve sti ci je v do pol nil ne de
jav no sti na kme ti jah 
Vi ši na raz pi sa nih sred stev zna ša 10.000€
Na men ukre pa:

Na men ukre pa je us tva ri ti po go je in mož no sti za za če tek 
oprav lja nja do pol nil ne de jav no sti na kme ti ji ali za po so do
bi tev in mo der ni za ci jo že ob sto je če do pol nil ne de jav no sti, 
sko zi so fi nan ci ra nje in ve sti cij, us mer je nih v:

• pre de la vo kme tij skih proi zvo dov, opre de lje nih v 
Pri lo gi 1 Ured be o vr sti, ob se gu in po go jih za oprav lja
nje do pol nil nih de jav no sti na kme ti ji (UR. I. RS, št. 61/ 
2005),

• pre de la vo kme tij skih proi zvo dov, ki niso za je ti 
v Pri lo gi 1 Ured be o vr sti, ob se gu in po go jih za oprav
lja nje do pol nil nih de jav no sti na kme ti ji (Ur. I. RS, št. 
61/2005), 

• tu ri zem na kme ti ji,

• de jav no sti (sto ri tve in iz del ki), po ve za ne s tra di cio
nal ni mi zna nji na kme ti ji,

• pri do bi va nje in pro da ja ener gi je iz ob nov lji vih vi
rov,

• kom po sti ra nje or gan skih sno vi.

Ci lji ukre pa:

• iz bolj ša nje do hod kov ne ga po lo ža ja kme tij ske ga 
gos po dars tva,

• us tvar ja nje no vih de lov nih mest,

• uve ljav lja nje pod jet niš kih ini cia tiv čla nov kmeč ke
ga gos po dinjs tva.

Upra vi če ni stroš ki ukre pa:

• vsi stroš ki v zve zi z iz grad njo ali ob no vo ob jek ta,

• na kup nove opre me,

• pro mo ci ja,

• splo šni stroš ki.

K vlo gi mora upra vi če nec pri lo ži ti še do dat no do ku men
ta ci jo:

• finanč no kon struk ci jo in ve sti ci je s pla nom iz ved be 

oz. do kon ča nja le te,

• prav no moč no grad be no do vo lje nje (če gre za grad
njo ob jek ta) oz. lo ka cij sko in for ma ci jo (če gre za adap ta
ci jo ob jek ta),

• ra ču ne za na kup stro jev ali opre me oz. ra ču ne o 
iz ved be nih de lih,

• fo to ko pi jo do vo lje nja o re gi stra ci ji do pol nil ne de
jav no sti ali iz ja vo, da bo re gi stri ral do pol nil no de jav nost 
naj poz ne je eno leto po za klju če ni in ve sti ci ji v pri me ru, 
če le ta še ni re gi stri ra na.

Upra vi čen ci do sred stev:

• no sil ci kme tij skih gos po dar stev in čla ni kmeč ke ga 
gos po dinjs tva, ki se uk var ja jo ali se bodo uk var ja li z do
pol nil ni mi de jav nost mi na kme tij skem gos po dars tvu, ki 
je vpi sa no v re gi ster kme tij skih gos po dar stev, ter ima se
dež in kme tij ske po vr ši ne na ob moč ju ob či ne.

Splo šni po go ji upra vi če nosti:

• upra vi čen ci mo ra jo iz pol nje va ti vse po go je za 
oprav lja nje do pol nil ne de jav no sti, do lo če ne v jav nem 
raz pi su, sklad no z ve ljav no za ko no da jo in Ured bo o vr
sti, ob se gu in po go jih za oprav lja nje do pol nil ne de jav no
sti na kme ti ji (Ur.I. RS, št. 61/ 2005),

• dejavnost se mora oprav lja ti v ok vi ru do pol nil ne 
de jav no sti na kme ti ji vsaj še na sled njih 5 let po za klju če
ni in ve sti ci ji.

Fi nanč ne do loč be:

• fi nanč na po moč se do de li v ob li ki ne po vrat nih 
sred stev, 

• naj več ji de lež po mo či zna ša do 50% upra vi če nih 
stroš kov in vestici je,

• skup na po moč »de mi ni mis«, do de lje na ka te re mu 
koli pod jet ju, ne sme pre se ga ti 200.000 EUR bru to v ka
te rem koli ob dob ju treh pro ra čun skih let.

Ukrep št.8: In ve sti ci je v oprav lja nje sto
ri tev in tr že nje proi zvo dov in sto ri tev s 
kme tij
Vi ši na raz pi sa nih sred stev za 8 in 8a zna ša 20.160 €
Na men ukre pa:

Na men ukre pa je so fi nan ci ra nje in ve sti cij v:

• ne po sred no pro da jo kme tij skih proi zvo dov na kme
ti jah,

• ne po sred no pro da jo kme tij skih proi zvo dov iz ven 
kme ti je,

• sto ri tve s kme tij sko in goz dar sko me ha ni za ci jo, 
opre mo, oro dij in ži val mi ter od da jo le teh v na jem,

• izo bra že va nje na kme ti jah, po ve za no z goz dars
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tvom in do pol nil ni mi de jav nost mi na kme ti jah.

Ci lji ukre pa:

• utr je va nje trž ne ga po lo ža ja kme tij skih gos po dar
stev,

• iz bolj ša nje do hod kov ne ga po lo ža ja kme tij skih gos
po dar stev,

• po ve ča nje šte vi la kme tij skih gos po dar stev, ki oprav
lja jo sto ri tve in tr že nje proi zvo dov in sto ri tev s kme tij.

Upra vi če ni stroš ki ukre pa:

• na kup nove opre me,

• pro mo ci ja,

• vsi stroš ki v zve zi z iz grad njo ali ob no vo ob jek ta,

• os ta li splo šni stroš ki.

K vlo gi mora upra vi če nec pri lo ži ti še do dat no do ku men
ta ci jo:

• fi nanč no kon struk ci jo in ve sti ci je s pla nom iz ved be 
oz do kon ča nja le te,

• prav no moč no grad be no do vo lje nje (če gre za grad
njo ob jek tov) oz. lo ka cij sko in for ma ci jo (če gre za adap
ta ci jo ob jek ta),

• ra ču ne za na kup stro jev ali opre me oz. ra ču ne o 
iz ve de nih de lih,

• fo to ko pi jo do vo lje nja o re gi stra ci ji do pol nil ne de
jav no sti ali iz ja vo, da bo re gi stri ral do pol nil no de jav nost 
naj poz ne je eno leto po za klju če ni in ve sti ci ji v pri me ru, 
če le ta še ni re gi stri ra na,

Upra vi čen ci do sred stev:

• no sil ci kme tij skih gos po dar stev in čla ni kmeč ke ga 
gos po dinjs tva, ki se uk var ja jo ali se bodo uk var ja li z do
pol nil ni mi de jav nost mi na kme tij skem gos po dars tvu, ki 
je vpi sa no v re gi ster kme tij skih gos po dar stev ter ima se
dež na ob moč ju ob či ne.

Splo šni po go ji upra vi če no sti:

• upra vi čen ci mo ra jo iz pol nje va ti vse po go je za 
oprav lja nje do pol nil ne de jav no sti, do lo če ne v jav nem 
raz pi su, sklad no z ve ljav no za ko no da jo in Ured bo o vr
sti, ob se gu in po go jih za oprav lja nje do pol nil ne de jav no
sti na kme ti ji;

• de jav nost se mora oprav lja ti v ok vi ru do pol nil ne 
de jav no sti na kme ti ji vsaj še 5 let po za klju če ni in ve sti ci
ji.

Fi nanč ne do loč be:

• naj viš ji zne sek do de lje ne po mo či zna ša do 50% 
upra vi če nih stroš kov. Skup na po moč »de mi ni mis«, do
de lje na ka te re mu ko li pod jet ju, ne sme pre se ga ti 200.000 
EUR bru to v ka te rem koli ob dob ju treh pro ra čun skih 
let.

Ukrep št.�a: Po kri va nje ope ra tiv nih stroš kov trans por-
ta z odroč nih kra jev

Na men ukre pa:

Z ukre pom se že li po kri va ti ope ra tiv ne stroš ke to vor ne ga 
trans por ta na odročnih, raz pr še nih ob moč jih ob či ne.

Upra vi čen ci:

Sub jek ti, ki so re gi stri ra ni za oprav lja nje de jav no sti to vor
ne ga trans por ta.

Splo šni po go ji upra vi če no sti:

• Upra vi če nec (iz va ja lec) trans por ta mora pred lo ži
ti do ka zi lo o oprav lje nih to vor nih trans por tih na odroč
nih ob moč jih, z na ved bo raz dalj,

• Sez nam lo kal nih odroč nih prog z na ved bo raz dalj 
in šte vi lo pre vo zov let no,

• Za go to vi ti us tre zen in ka ko vost nin trans port.

Upra vi če ni stroš ki:

Ope ra tiv ni stroš ki to vor ne ga pre vo za /km v odroč nih kra
jih. 

Fi nanč ne do loč be:

• Bruto in ten ziv nost po mo či do 50% upra vi če nih 
stroš kov za pre voz.

• Skup na po moč »de mi ni mis«, do de lje na ka te re mu
ko li pod jet ju, ne sme pre se ga ti 100.000 € bru to, v ka te
rem koli ob dob ju treh pro ra čun skih let. 

Ukrep št. 10: Šti pen di je bo do čih no sil
cev kme tij
Vi ši na raz pi sa nih sred stev zna ša 6.440 €
Na men ukre pa:

• na men ukre pa je fi nanč na po moč pri izo bra že va
nju učen cev (di ja ki, štu dent je) kme tij skih pro gra mov, ki 
so pred vi de ni za na sled ni ke kme tij.

Po go ji za pri do bi tev po mo či:

• iz ja vo, da bo pro si lec prev zem nik kme ti je,

• ko pi jo zad nje ga šol ske ga spri če va la,

• po tr di lo o ka ta str skem do hod ku pro sil ca,

• po tr di lo o vi ši ni pre je ma nja šti pen di je (če jo pro si
lec pre je ma).

Do dat ni po go ji za pri do bi tev sred stev:

• pred nost pri do de li tvi sred stev ima jo pro sil ci, ka
te rih edi ni vir dohod ka iz ha ja iz kme tij ske de jav no sti in 
pro sil ci z manj ši mi do hod ki na dru žin ske ga čla na.

Upra vi čen ci do sred stev:

• ude le žen ci izo bra že va nja, ki so pred vi de ni za na
sled ni ke kme tij.
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Fi nanč ne do loč be:

• do 300 EUR/ učen ca v te ko čem letu. 

IV. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Raz pi sna do ku men ta ci ja za jav ni raz pis vse bu je:

• pri jav ni obra zec »Vlo ga za do de li tev sred stev iz na
slo va fi nanč nih in ter ven cij za ohra nja nje in raz voj kme tijs
tva v Ob či ni Žu žem berk v letu 2007.

• vlo ga mora biti iz pol nje na na pri jav nem obraz cu, 
vse bo va ti mora vse v obraz cu zah te va ne po dat ke in ob
vez ne pri lo ge, ki se pred lo ži jo kot do ka zi la k po sa mez
nim ukre pom. 

V. OB DOB JE ZA PO RA BO DO DE LJE NIH 
SRED STEV
Do de lje na sreds tva mo ra jo biti po rab lje na v pro ra čun skem 
letu 2007.

VI. KJE SE DOBI RAZPISNO DOKUMENT
ACIJO IN KONTAKTNA OSEBA ZA POJAS
NILA GLEDE VSEBIN RAZPISA 
Raz pi sna do ku men ta ci ja je vla ga te ljem na vo ljo od dne va 
ob ja ve jav ne ga raz pi sa do 30.10.2007, in si cer v spre jem ni 
pi sar ni ob či ne Žu žem berk, do stop na pa je tudi na splet ni 
stra ni Ob či ne Žu žem berk: www.zu zem berk.si

In for ma ci je v zve zi z jav nim raz pi som lah ko do bi te pri g. 
Jo že tu Banu ali Jasmini Mirtič, Ob či na Žu žem berk, Graj
ski trg 33, te le fon: 07/ 38 85 180.

VII. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG
Vlo ge se od da jo oseb no v spre jem ni pi sar ni ob či ne, Graj
ski trg 33 ali poš lje jo na na slov: Ob či na Žu žem berk, 
Graj ski trg 33, 8360 Žu žem berk, do vključ no po ne delj ka, 
05.11.2007 oz. mo ra jo biti naj poz ne je ta dan od da ne na 
po šti kot pri po ro če na po šilj ka.

Vlo ga mora biti spe ta in od da na v za pr ti ku ver ti ter us trez
no oz na če na. Na spred nji stra ni ku ver te mora biti iz pi sa
no:

»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – ohra nja
nje in raz voj kme tijs tva v Ob či ni Žu žem berk v letu 2007, 
ukrep št. ________!«.

Na hrbt ni stra ni ku ver te mo ra jo biti na ve de ni po dat ki o vla
ga te lju: ime in prii mek ter na slov (če gre za fi zič no ose bo) 
oz. na ziv in na slov (če gre za prav no ose bo).

Od da ja vlo ge po me ni, da se vla ga telj stri nja z vse mi po go ji 
jav ne ga raz pi sa.

VIII. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK 
ODOBRITVE 
Po sto pek jav ne ga raz pi sa bo vo di la Ko mi si ja za kme tijs
tvo in goz dars tvo, ki jo ime nu je žu pan.

Od pi ra nje vlog ne bo jav no. Vlo ge, ki jih ne bo vlo ži la 
upra vi če na ose ba ali vlo ge, ki ne bodo pra vo ča sne, bodo 
iz lo če ne iz na dalj nje ga po stop ka. Ko mi si ja bo opra vi la 
pre gled pris pe lih vlog in jih oce ni la na pod la gi po go jev in 
me ril, ki so na ve de ni v jav nem raz pi su.

Če Ko mi si ja ugo to vi, da je vlo ga ne po pol na, pri stoj na 
stro kov na služ ba ob čin ske upra ve na pred log Ko mi si je 
po zo ve pro sil ca, da jo v roku 8 dni do pol ni. Če pro si lec 
vlo ge v do lo če nem roku ne do pol ni ali v tem roku ne 
za pro si za po dalj ša nje roka ozi ro ma pri stoj ne ga or ga na 
ne ob ve sti o na sta lih ob jek tiv nih oko liš či nah, se vlo ga s 
skle pom kot ne po pol na za vr že.

Ko mi si ja bo pri pra vi la pred log vi ši ne so fi nan ci ra nja.

Pre jem ni kom sred stev se bo iz dal sklep o vi ši ni odo bre
nih sred stev za po sa me zen na men.

Med se boj ne ob vez no sti med ob či no in pre jem ni kom po
mo či se ure di jo s po god bo. Upra vi čen cem se sreds tva 
iz pro ra ču na ob či ne iz pla ča jo na pod la gi zah tev ka po sa
mez ne ga upra vi čen ca. 

Stro kov na ko mi si ja lah ko zmanj ša de lež so fi nan ciranja 
pri po sa mez nih ukre pih za ra di več je ga šte vi la zah tev
kov kot je za go tov lje nih sred stev v pro ra ču nu. 

IX. RAZPOREDITEV SREDSTEV
V ko li kor bo za po sa me zen ukrep pris pe lo manj še šte vi lo 
vlog kot je raz pi sa nih sred stev, se pro sta sreds tva lah ko pre
raz po re di jo na drug ukrep zno traj ok vi ra jav ne ga raz pi sa.

IX. OBVEŠČANJE O IZIDU
O izi du jav ne ga raz pi sa bodo vla ga te lji ob veš če ni naj ka sne
je v 45 dneh po iz te ku raz pi sne ga roka.

Šte vil ka: 3312203/0007400 

Žu žem berk: 10.10.2007 

Žu pan

Ob či ne Žu žem berk

Franc Škuf ca l.r.
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Leto je naokoli in najpomembnejši praz
nik Dan državnosti je bil pred vrati. Zato 
smo se Longar Robert, Veselič Peter Čun
ga, Klobčar Iztok – Išo, Škufca Nejc, Pod
brežnik Uroš – Feldo, Ožbolt Uroš – Uji 
in Klobčar Borut dogovorili, da se zopet 
povzpnemo na naš najvišji vrh – Triglav.
V nedeljo 24. junija, ob treh zjutraj smo 
se dobili na »placu« v Žužemberku in se 
odpravili proti Pokljuki. Vzdušje je bilo že 
med potjo odlično, zato nam je tudi dve 
urna vožnja hitro minila. Na Pokljuki nas 
je pričakalo sveže jutro. Po krajšem dogovo
ru smo se ob peti uri zjutraj odpravili proti 
Vodnikovi koči. Vreme nam ni bilo najbolj 
naklonjeno, saj sta nas spremljala megla in 
mraz. Med potjo smo se večkrat ustavili, 
da smo si ogledali lepote naših gora. Med 
drugim smo videli prve planike in svizce, 
kako nabirajo lešnike in borovnice za čoko
lado, ki jo potem zavijejo v folijo. Po treh 
urah hoje smo prišli do Vodnikove koče, 
kjer smo se najedli, odpočili in odšli naprej 
proti naši najvišji koči na Kredarici. 
Po dveh urah smo prisopihali do koče, kjer 
pa nas je zopet pričakala megla. Seveda 
se nas je osebje v koči takoj spomnilo iz 
preteklih let, saj smo vedno med najbolj 
lačnimi in žejnimi 
gosti. Poiskali smo 
»vremenkota« in 
ga vprašali, kako 
kaže z vremenom. 
Prijazno nam je 
odgovoril, da se en 
oblak že cel teden 
»jaha« okoli Trigla
va in da bo zjutraj 
veliko lepše za vz
pon na vrh. Dogo
vorili smo se, da 
raje počakamo na 
jutro. Preostanek 
dneva smo se ve
činoma smejali in 
tudi nekateri dru
gi planinci so radi 
prisluhnili naši de
bati in se ob tem 
do solz nasmejali. 

Tabor slepih in 
slabovidnih v OŠ 
Žužemberk
V OŠ Žužemberk je od 6. do 13. 7. 2007 pote
kal 18. poletni tabor slepih in slabovidnih. Že 
drugo leto so bili v Žužemberku. Tabor je bil 
pod okriljem Škofijske Karitas, vodil pa ga je 
Boštjan Štefanič. Slepih in slabovidnih ter nji
hovih spremljevalcev je bilo skupaj 31, nekaj 
dni pa je z njimi preživel tudi g. Tone Kompa
re, direktor Škofijske Karitas.

Njihovi dnevi so potekali po določenem pro
gramu. Vsak dan so imeli v dopoldanskem ča
su različne delavnice. Tisti, ki imajo radi les in 
oblikovanje, so izdelovali izdelke iz lesa. Mno
gim tudi peka peciva kljub slepoti ni nikakršna 
ovira. Pod vodstvom ga. Slavke Legan so nare
dili in spekli različne slaščice.

Sedem udeležencev tabora je zanimala zgodo
vina Žužemberka in okolice. To delavnico je 
vodila ga. Majda Pucelj, ki poučuje zgodovino 

na OŠ Žužemberk. V okviru te delavnice so 
obiskali tudi Baragovo rojstno hišo. Socialno 
kontaktno delavnico pa je vodila udeležen
ka tabora ga. Albina Krek. Ta je potekala na 
terenu, saj so v treh dneh obiskali kar nekaj 
slepih, slabovidnih, invalidov in starih ljudi v 
okolici Žužemberka. Za oboje so bila ta sreča
nja priložnost za pogovor in navezovanje stika 
morda tudi za naprej.

Popoldneve so preživeli ob Krki, popeljali so 
se tudi s čolnom, najbolj korajžni pa so tudi 
zaplavali. Večeri so bili duhovno obogateni, 
imeli so predavanje po Mojzesovih stopinjah, 
z monodramo Evangelij po Čušinu jih je raz
vedril igralec Gregor Čušin. Dva učenca OŠ 
Žužemberk pod vodstvom ga. Mire Kovač sta 
jim predstavila tudi skeč v suhokranjskem na
rečju.

Za vse tiste, ki smo bili v teh počitniških dneh 
še na šoli in smo jim po potrebi kakor koli po
magali, predvsem kuharice, ki so skrbele za 
prehrano, smo bili obogateni. Družili smo se 
z drugačnimi od nas, pogosto smo se čudili, 
kako vse to zmorejo, čeprav ne vidijo.

Zato včasih pozabimo na svoje skrbi, upoča
snimo svoj tempo, poglejmo okrog sebe. Mor
da pa kdo potrebuje malo našega časa.

Marjeta Zupančič 

Zvečer pa je veter najprej spat odpihnil ob
lak, kmalu zatem pa tudi nas. 
Ob pol petih zjutraj pa nas je zbudil Uji
tov petelin. V nahrbtnik smo dali le najnuj
nejše: vodo, ‘šnopec’, fotoaparat, zastavo 
in ‘štrik’, oblekli pa bunde, rokavice in 
kapo. Na malem Triglavu smo ujeli sončni 
vzhod, od tam pa nas je spremljal močan 
veter, tako da smo se večkrat ustavili in 
malo bolj poprijeli za »zajle«. Po dobri urci 
pa smo le stopil na vrh Triglava in ves trud 
je bil poplačan s prelepim razgledom. Na 
stolp smo izobesili slovensko zastavo, ker 
pa sta bila Feldo in Nejc prvič na Triglavu, 
ju je čakal še krst po starem planinskem 
običaju – ‘s štrikom trikrat po tazadnji’, po
tem pa smo se odpravili nazaj proti koči 
in naprej proti našemu cilju. Sestop do pla
nine Uskovnica je bil zelo zahteven, saj je 
pot speljana po zelo strmem pobočju. Po 
skoraj desetih urah hoje pa smo le prišli 
na naš cilj.
Sledila je še obvezna analiza ob hladnem 
pivu in zaobljuba, da se naslednje leto za 
Dan državnosti zopet povzpnemo na naš 
najvišji vrh  Triglav.

Sestavil: Borut Klobčar

Na dan državnosti na Triglav

Radioamaterji ne počivajo 
Kljub prostorskim in kadrovskim težavam, ki že dolga leta pestijo žužemberške radioamaterje, 
leti ostajajo optimisti. Kljub šibki kadrovski zasedbi pa so v minulem letu opravili kar 1000 ra
dijskih zvez in se udeležili sedmih tekmovanj na UHF, VHF in KV omrežjih.

Radioamaterji so se letos uspešno predstavili tudi v okviru Trških dni in izvedli prenos kolesar
ske dirke po Suhi krajini, urejali okolico kioska in pripravili novo spletno stran. Dušan Mikec, 
ki je spletno stran tudi pripravil, se je pohvalil s samim obiskom na tej strani, saj je že prvi dan 
dosegla rekordnih 383 klikov. V zlatih, dobrih časih, ko so radioamaterji imeli svoje prostore in v 
njih skupaj s šolo kalili nove kadre in še o čem, so žal mimo. Društvo še vedno pestijo prostorske 
težave. Prostora za peščico zagretih članov, kljub številnim predlogom in rešitvam, ni. So si pa 
zastavili program v okviru svojih finančnih možnosti, med katere sodi tudi nakup sodobne 144 
in 434 MHz radijske postaje, ki bo klubsko blagajno, če bodo tudi sponzorji v tem letu radodar
ni, oklestila za dobrih 1882 evrov.

S. M.
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Ekologi za čisto Krko
V nedeljo, 26. avgusta in v soboto, 29.septembra so člani in simpatizerji Ekološkega društva 
Suha krajina z Dvora pripravili že drugo, oziroma tretjo veliko čistilno akcijo z namenom, da 
očistijo brežine in samo reko Krko od Dvora do Podgozda. 

Z delom so ekologi začeli pri Cegelnici v bližini Stavče vasi, kjer so iz požiralnika potegnili av
tomobilsko lupino starega fička in več ton druge nesnage. S čolni in brez pa so se lotili čiščenja 
reke Krke od lehnjakovih slapov navzdol. Še največ nesnage človeške malomarnosti so našli 
globoko v vodi in na brežinah reke pod vasjo Jama in pod Dvorom. 

Akcija je, sodeč po 
nabranih odpadkih in 
smeteh in po številu 
udeležencev, več kot 
štirideset se jih je zbra
lo, odlično uspela, za
dovoljni pa so bili tudi 
sami organizatorji. 

Skrb za čisto reko Krko 
bo njihova glavna nalo
ga, postopoma pa bodo 
odkrivali in sanirali 
tudi črna odlagališča 
odpadkov.

Akcijo je podprlo tudi 
veliko obrtnikov in pod
jetnikov iz kraja, na 
pomoč pa so priskočili 
tudi dvorski gasilci z 
odvozom odpadkov.

FOTO: J. Mirtič

Žužemberški viteški 
red gostoval na 
Škotskem
Viteški red Jurija in Volka Engelberta Turjaš
kega iz Žužemberškega gradu, ki se je nedav
no poimenoval Seinsenbergensis tumultus, 
se je 18. in 19. avgusta 2007, na povabilo 
Small Bussiness Gateway in programa Lea
der + udeležil dvodnevnega Srednjeveškega 
festivala Lanark Medieval Festival v Lanar
ku na Škotskem. Viteški red je predstavil 

srednjeveške in renesančne plese ter navdušil 
obiskovalce. Vsekakor je dostojno zastopal 
Žužemberk, Suho krajino in tudi Slovenijo.  
Na Škotskem so člani spletni nova prijateljstva 
tako, da bodo Trški dnevi 2008 še zanimivejši.  
Kdor ne verjame lahko pogleda na:

http://www.lanarkmedievalfestival 
co.uk/gallery/index.html  
in se prepriča na lastne oči.

Da smo bili Slovenci izjemno prijateljsko 
sprejeti, pa lahko prisluhnete in poslušate 
pesem Aye Cam Tae Slovenia, ki so jo Škoti 
spesnili in zapeli za Slovenijo že junija na 
Otočcu. Še naslov:

http://homepage.mac.com/matthew. 
cochrane/filechute/AyeCamTaeSlovenia.zip 

VladiMir

Viteški red 
– ambasadorji 
Žužemberškega 
gradu
Viteški red Jurija in Volka En
gelberta Turjaškega iz Žužem
berškega gradu je v letošnjem 
poletju sodeloval na skorajda 
vseh večjih srednjeveških prire
ditvah v Sloveniji. 

S svojim sodelovanjem na teh 
prireditvah so člani viteškega 
reda najprej podali zahvalo 
organizatorjem za povabilo, s 
svojimi plesnimi nastopi pa so 
navdušili obiskovalce.

Viteški red Jurija in Volka En
gelberta Turjaškega se je udele
žil naslednjih prireditev v Škof
ji Loki, na Bledu, v Celju, na 
Otočcu in v Ljubljani. 

VladiMir 
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Otvoritev knjižnice je bila na slovenski kulturni 
praznik, 8. februarja 2007, kjer sta imela otvori
tveni govor župan Občine Žužemberka Franc 
Škufca in vodja Oddelka za mladino v Knjižnici 
Mirana Jarca iz Novega mesta Slavka Kristan. 
Dogajanje ob otvoritvi so s programom pope
strili malčki iz vrtca in učenci podružnične šole 
Dvor.

Knjižnica se nahaja na podstrešju podružnične 
šole na Dvoru in ima poseben vhod z zadnje 
strani šole, tako da je ločena od drugih šolskih 
prostorov. Prostor in njegovo opremo je zagoto
vila Občina Žužemberk, gradivo pa Knjižnica 
Mirana Jarca Novo mesto.

Na začetku je knjižnica obsegala fond približno 
2500 knjig, ki pa se veča in danes znaša že okoli 
3500 knjig. Knjižni fond se tedensko dopolnju
je z vsemi novostmi, pretežno z leposlovnega 
področja. Oblikuje pa se tudi glede na želje in 
potrebe bralcev. 

Knjižnica nudi gradivo za odrasle, predšolske 
otroke, šolarje in mladino: med drugim romane 
(kriminalne, ljubezenske, biografske…), poezi
jo, strokovno literaturo (kmetijstvo, kulinarika, 
sobne rastline, geografija, zgodovina, etika, psi
hologija, pravo …), gradivo za domače branje, 
pravljice in slikanice, revije in časopise, DVD
je, videokasete, zgoščenke …

Na voljo je tudi čitalnica, namenjena branju 
knjig in časopisov pa tudi izdelovanju referatov 
ali seminarskih nalog. Za ta namen je na voljo 
brezplačna uporaba računalnika in dostop do 
interneta. Poleg tega je omogočeno tudi barvno 
tiskanje, fotokopiranje in skeniranje dokumen
tov.

Pred kratkim je Knjižnica Mirana Jarca Novo 
mesto knjižnico na Dvoru prijavila kot eknjiž
nico na razpis Ministrstva za kulturo Republike 
Slovenije, da bi pridobila sredstva za nabavo do
datne računalniške opreme, saj je trenutno na 
voljo samo en računalnik za uporabnike. 

Vpis v knjižnico je za mladino do osemnajstega 
leta brezplačen. Odrasli morajo plačati vpisni
no 7,00 EUR, sicer pa knjižnica letne članarine 
nima. Ob vpisu je treba predložiti veljaven oseb
ni dokument s sliko (osebna izkaznica, potni 
list, vozniško dovoljenje …). Članska izkaznica 
se nato lahko uporablja v vseh enotah Knjižni
ce Mirana Jarca: na Dvoru, v Potujoči knjižnici, 
na vseh oddelkih v Novem mestu, Straži, Šent
jerneju, Škocjanu in na Otočcu.

Od otvoritve do danes se obisk povečuje. Na 
dan obišče knjižnico okrog 45 ljudi. V povpreč
ju pomeni to 50% odraslih in 50% otrok. Ti si 
izposodijo približno 60% gradiva za mladino in 
40% za odrasle.

V vetrolovu pred knjižnico je prostor za obvesti
la knjižnice in dve vitrini za razstave. Februarja 
sta bili na ogled razstava o Francetu Prešernu 
in razstava Ob otvoritvi knjižnice, kjer so bile 
razstavljene fotografije nastopajočih. Aprila so 
si lahko obiskovalci ogledali razstavo z naslo

vom »Velika noč – praznik pomladnega sonca«, 
zdaj pa sta na ogled razstavi »Kresnik 2007« in 
»Suha krajina na starih razglednicah«, kjer so 
razstavljene stare upodobitve krajev Suhe kra
jine … Razstava bo na ogled do oktobra. Raz
stavljeno gradivo je v pretežni meri del fondov 
oddelka Posebne zbirke Boga Komelja Knjižni
ce Mirana Jarca, kjer se hrani več kot 100.000 
kosov raznovrstnega gradiva (stare in redke knji
ge, rokopisno gradivo, drobni tisk, stare razgled
nice, fotografije itd.).

Na začetku je bila knjižnica odprta enkrat na 
teden po štiri ure, in sicer ob četrtkih od 13.00 
do 17.00 ure. Ker pa je obisk že dosegel priča
kovano kvoto in smo želeli ustreči tudi željam 
ter potrebam uporabnikov se je od meseca julija 
naprej obratovalni čas podaljšal za uro in pol, 
torej v četrtek od 13.00 do 18.30. Vabljeni!

Mateja Kambič
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto

Krajevna knjižnica Dvor

Stavba nove PŠ Dvor

Knjižnica je odprta enkrat na 
teden, ob četrtkih od 13.00 do 

18.30

Turistično društvo Suha krajina se je predsta
vilo s svojimi dejavnostmi gostom zdravilišča 
in Topličanom.

V soboto, 7. julija, smo člani našega društva, 
to so bili vitezi, pevke v pokrajinskih nošah, 
ljudski godci in recitatorji, priredili v gostišču 
Rog, v letnem vrtu, spoznavni večer, kjer smo 
predstavili zgodovino Žužemberka in kako utri
pa življenje društva na različnih področjih.

Najprej so ljudski godci na svojih značilnih 
glasbilih zaigrali nekaj znanih ljudskih viž in 
ogreli gledalce, saj so bili prijetno presenečeni, 
da iz takih nenavadnih instrumentov izvabijo 
tako prijetne zvoke.

Tudi pevke v pokrajinskih nošah so pokazale, 
da obvladajo svoj posel, saj so v tihi večer za
zvenele pesmi in so zvočne melodije lepo od
mevale v prostor letnega vrta in parka okoli 
njega, tako da so se tudi mimoidoči ustavili 
in prisluhnili in ob koncu zaploskali lepemu 
petju.

S seboj smo imeli tudi našega župana Franca 
Škufco, ki je pozdravil vse v imenu Suhokranj
čanov in med drugim poudaril, da imajo pred 
seboj ljudi, ki res zavzeto in razpoznavno tudi 
širše delajo na turističnem, kulturnem področ
ju in s strani zgodovine, saj s svojimi vitezi in 
sploh z oživljenjem srednjega veka predstavlja
jo s svojimi nastopi pretekle čase. Najbolj pa 
se to pokaže na Trških dneh, saj privabijo že 
okrog 10.000 ljudi, in ob tem je izkoristil pri
ložnost in povabil turiste in domačine, da pri
dejo tudi oni pogledat prireditev z zanimivimi 
predstavami. 

Na oder je nato prišel grajski gospod v svečani 

opravi, sam Jurij Turjaški, v osebi predsednika 
TD Suha krajina Vlada Kostevca. Z izbranimi 
besedami je oživel bogato zgodovino žužem
berškega gradu, saj je grad skozi čase svojega 
nastanka okrog leta 1000 in v nadaljnjih stolet
jih doživljal burne dogodke, ki kažejo na čas, 
ko se je delila ‘pravica’ predvsem preko meča, 
torej obdobja, ki ni poznalo usmiljenja. 

Da je bilo res tako, sta pokazala viteza, ki sta 
se tokrat spopadla za voditeljico programa. 
Vnel se je srdit boj, toda zmagovalec je bil mi
losten, premagancu je podaril življenje. Nekaj 
viteških veščin so vitezi naučili tudi topliškega 
župana, gospoda Vovka, ki pa se je posebej iz
kazal z veščino, saj je šampanjec odprl kar s 
sabljo.

Tudi lepi trenutki so se zgodili, saj so se v sred
njem veku znali tudi zabavati. Tudi ta večer so 
grajski gospodje zaplesali z grajskimi gospemi 
in nam pričarali prijetne občutke, predvsem z 
gracioznostjo, ki so jo izražale dame.

Med temi nastopi so si sledile recitacije, ki so 
jih izvajali Mojca Pršina, Staša Kostevc in spo
daj podpisani. Tudi te slišane pesmi so prav 
tako oživljale preteklost in življenje teh časov.

Tako se je zgodil še en lep poletni večer, na 
katerem smo člani Turističnega društva Suha 
krajina turistom in Topličanom razgrnili vso 
raznolikost naših aktivnosti, od petja, plesa, 
muziciranja, recitiranja do viteškega bojeva
nja.

Na samem zaključku pa je predsednik društva 
Vlado Kostevc povabil vse, da so dobrodošli 
na bližajočih se Trških dnevih.

Foto in tekst: Rudi Cerkovnik 

Knjižnica Dvor
Knjižnica Dvor je zdaj odprta že več kot pol leta in lahko rečemo, da 
počasi postaja sestavni del življenja na Dvoru in v okolici. Je vzajem
na enota Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto in Občine Žužemberk.

Turistično društvo Suha krajina v 
Dolenjskih Toplicah
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LynnMarie navdušila 
z valčkom in polko 
Na grajskem dvorišču odmevala valček in pol
ka na ameriški način. Predstavila se je Lynn
Marie, kraljica ameriške polke in nominiranka 
za nagrado gremmy.

Pred letom se je že predstavila, ko se je prvič og
lasila v Žužemberku in pokazala svoje mojstrs
tvo z igranjem na frejtonarici in s petjem. Zato 
jo je Turistično društvo Suha krajina povabilo, 
da izvede celovečerni koncert. LynnMarie je, 
lahko rečemo, ‘naše gore list’, saj njeni starši iz
virajo iz Zagradca. Vemo, kot se je mnogo Suho
kranjčanov preselilo ‘čez lužo’ ‘s trebuhom za 
kruhom’, so na isto pot krenili tudi njeni starši. 
Ker pa je bil njen oče tudi muzikant, jabolko pa 
ne pade daleč od drevesa, je tudi LynnMarie že 
kot otrok vzela harmoniko v roke in kmalu do
segala tolikšne uspehe, da je postala ameriška 
kraljica polke in se potegovala za vseameriško 
nagrado gremmy. In kot taka zvezda je nastopi
la tudi pri nas, v Suhi krajini, tako ni pozabila, 
kje ima svoje korenine. 

To se je zgodilo v petek, 7. julija, ko je stopila 
na oder na grajskem dvorišču pred številnimi 
poslušalci in ‘raztegnila’ svojo harmoniko, da 
so melodije odmevale od debelih zidov gradu.

Poznalo se je, da je nastopa pred tako rekoč 
domačim občinstvom, saj je igrala in pela s 
‘polnimi’ pljuči in z vsem srcem, kot pravimo, 
razdajala se je, zato smo kljub temu, da je pela 
v angleškem jeziku, razumeli njeno sporočilo: 
za vas tako igram in pojem, ker vas imam rada. 
Preigravala je znane skladbe, seveda na svoj, 
svojstven način, rekli bi ameriški, a vse je izzve
nelo virtuozno. Iz harmonike je izvabljala me
lodije, ki so prijetno božale naša ušesa in nam 
priklicale v naše srce prijetne občutke zado
voljstva. Še posebej, ko je zapela in zaigrala slo
venske ljudske pesmi in zapela v slovenskem 
jeziku, torej v govorici svojih staršev. Seveda 
je bila deležna glasnega aplavza, kar jo je še 
bolj vzpodbudilo, tako da je dala vse od sebe 
in nam pričarala res čudovit glasbeni večer.

Nepozaben večer je prehitro minil, čeprav je 
zaigrala in zapela še dodatni program. Toda 
vsega lepega je enkrat konec, a smo kljub temu 
razšli zadovoljeni in s prijetnimi občutki, da 
smo bili bogatejši za glasbene užitke, saj nam 
je LynnMarie, kraljica ameriške polke, priča
rala vso lepoto glasbe, ki je bila tako domača 
njenim in našim staršem.

Foto in tekst: Rudi Cerkovnik 

Kot v starih časi spet po cviček na 
Dolenjsko
Tradicija se po dolgem premoru nadaljuje. Znano je, kakor govorijo viri, da je bilo pred sto 
in več leti v Ljubljani gostiln kot listja in trave. In lahko verjamemo, saj so jih v Žužemberku 
nekoč premogli reci in piši 24. Če je pa toliko pivnic, se tudi precej popije. Za priskrbeti pi
jačo pa so zadolženi furmani s konji. In od kod so vozili vino, iz vinorodnih področij, tudi z 
Dolenjske. Tako je bilo nekoč. 

Pa so se spomnili vrli Ljubljančani, da bi to tradicijo oživeli. In res, letos na pomlad so se 
pripeljali s tremi vozovi in s ustavili tudi v Žužemberku. Tu so jih sprejeli član Turističnega 
društva Suha krajina. Pozdravil ji je podpredsednik Ludvik Legan, nato takoj pogostil z žlaht
no kapljico, saj so bili vidno žejni po dolgi in utrujajoči poti. Sledil je kulturni program in 
pozdravni govori gostov pa še pogostitev.

Po vsem tem pa 
so odpravili na 
počitek, saj so 
naslednji dan 
spet nadaljeva
li potovanje po 
Dolenjski, seve
da z namenom, 
da kupijo cviček 
tako kot nekoč 
in ga nato pre
peljejo v Ljub
ljano.

Ob odhodu 
smo jim zaželeli 
srečno pot in na 
svidenje prihod
nje leto.

Rudi Cerkovnik

Javno-zasebno partnerstvo v Občini 
Žužemberk
Občina Žužemberk ima podeljene nasled
nje koncesije:
  za opravljanje javne službe za področje 

splošnega zobozdravstva na območju 
Občine Žužemberk, na podlagi 4., 5. 
in 42 člena Zakona o zdravstveni de
javnosti (Ur. l. RS, št. 9/92 in 86/2002, 
2/2004), Zlatku Povšetu, dr. stomatolo
gije, Jurčičeva 32, Žužemberk, konce
sija je podeljena za nedoločen čas od 
7.7.2004

  za opravljanje lekarniške dejavnosti kot 
javne službe na območju Občine Žužem
berk, na podlagi 13., 22. in 23. člena 
Zakona o lekarniški dejavnosti (Ur. l. 
RS, št. 9/92 in 86/2002), Tanji Lukanc, 
mag. farmacije, koncesija podeljena od 
7.11.2003 

  za opravljanje javne službe na primarni 
zdravstveni ravni na območju Občine 
Žužemberk, na podlagi 4., 5. in 42. čle

na Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. 
l. RS, št. 9/92 in 86/2002), dr. Nataša 
Žagar Arkar, Jurčičeva 32, Žužemberk, 
koncesija je podeljena od 1.10.2003

  za izvajanje gospodarske javne službe 
pokopališke in pogrebne dejavnosti ter 
urejanja pokopališč na območju Občine 
Žužemberk, na podlagi 36. člena Zako
na o gospodarskih javnih službah (Ur. l. 
RS, št. 32/93 in 30/98), 3. člena Odloka 
o gospodarskih javnih službah v Občini 
Žužemberk (Uradni list RS, št. 27/02), 
10. člena Odloka o načinu izvajanja 
gospodarske javne službe na področju 
pokopališke in pogrebne službe ter ure
janja pokopališč v Občini Žužemberk 
(Ur. l. RS, št. 54/04), Pogrebne storitve 
Novak, Marija Novak s.p., Reber 2a, 
Žužemberk, koncesija je podeljena od 
1.1.2007 za dobo 5 let

Vlado Kostevc
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Vitezi suhokranjski 
prekrižali meče na Rakitni
Zdravilišče za otroke astmatike na Rakitni vsako 
leto povabi viteze Turističnega društva Suha kraji
na, da pokažejo svojim varovancem viteške vešči
ne in da predstavijo življenje v srednjem veku.

V nedeljo, 8. julija, so se na tribuni košarkarske
ga igrišča zbrali otroci, da si ogledajo predstavo 
suhokranjskih vitezov. Za otroke je bilo to poseb
no doživetje, saj ni vsak dan, da bi se srečali in 
spoznali viteze, grajsko gospodo in s seznanili, 
kako so živeli ljudje v srednjem veku. Vse jim je 
razložil gospod Andrej Pršina kot vitez Andrej 
Šumberški. Bili so vsi seveda v srednjeveških 
oblačilih, tudi ostala oprema je bila narejena po 
merilih tistega časa. Posebej je otroke zanima
lo srednjeveško orožje, kot so meči, buzdovani, 
loki, oklepi, šlemi in drugo, še posebej zato, ker 
so vse lahko poskusili. Najbolj jih je razveselilo 
streljanje z loki. Kar s strahom pa so opazovali 
dvoboje, ki so jih uprizorili vitezi. Tako so nasto
pili še Aleš Drenšek, Rok Skube, Gregor Grivec, 
Renata Pršina in podmladek viteškega rodu: Eva 
in Anže Pršina. Kako so pisali v srednjem veku, 
pa jim je pokazal grajski pisar Stane Osolnik, ki 
je vsakemu napisal v pisavi tistega časa ime in še 
kaj zraven.

Tako so otrokom, ki jim muči astma, žužemberš
ki vitezi pripravili prijetno nedeljsko popoldne, 
pa še marsikaj so se nehote naučili na zabaven 
način.

Rudi Cerkovnik 

19. tekmovanje harmonikarjev v Hinjah
Prvo soboto v juliju je v Hinjah potekalo že 19. tradicionalno tekmo
vanje harmonikarjev na frajtonarici. Tekmovanja se je udeležilo 20 
harmonikarjev iz različnih krajev po Sloveniji in različnih starosti. 
Razdeljeni so bili v tri starostne kategorije.

V 1. kategoriji je tekmo
valo 12 harmonikarjev, 
mlajših od 15 let. 1. mesto 
si je zaslužil Blaž Brudar, 
2. Klavdija Ceglar, 3. pa 
Kristjan Avbar.

V 2. kategoriji – od 15 do 
30 let – je tekmovalo 5 
harmonikarjev. Komisijo 
je najbolj navdušil Rok Le
gan, sledila mu je Ksenja 
Rihtar, na tretje mesto pa 
se je uvrstil Rok Zupan
čič.

Najslabše je bila zastopa
na 3. kategorija harmoni
karjev – od 30 let dalje. 
Na frajtonarico so zaigrali 

trije harmonikarji. Na prvo mesto se je uvrstil Tone Malenšek, na drugo Alojz Murgelj, na tretje 
pa Franc Marko. 

Vsi tekmovalci so prejeli priznanja za sodelovanje, najboljši trije iz vsake kategorije pa pokale 
in praktične nagrade. Praktične nagrade so bile podeljene tudi najmlajšemu in najstarejšemu 
tekmovalcu – slednji je izven konkurence zaigral na ustno harmoniko oz. orglice.

Tekmovanju je sledila gasilska veselica z domačim ansamblom Kosobrin, dobro hrano, pijačo, 
bogatim srečelovom in čudovitim ognjemetom.

Mojca Papež

Avgusta je bilo živahno tudi igriščih za od
bojki na mivki na Loki v Žužemberku. Or
ganizatorjem je namreč uspelo pripraviti že 
trinajsto odprto prvenstvo Keko Varicona. 
Turnir moških in ženskih dvojic v Žužember
ku se je prvič štel za Pokal Slovenije, ki ga 
vodi Odbojkarska zveza Slovenije, zato so 
se turnirja udeležili najboljši slovenski igral
ci in igralke v odbojki na mivki. 

Pri ženskih dvojicah sta v končni finalni 
tekmi pred številnimi gledalci slavili zmago 
Ana Oblak in Barbara Kristan  Interblock 
Kelme, pred domačinkama Eriko in Simo
no Fabjan, sicer ekipe VC Portorož. V pr
vem nizu sta povedli Fabjanovi, nato pa sta 
v igri popustili, naredili nekaj napak in zma

go prepustili dvojici Oblak  Kristan. Tretje 
mesto je osvojila ekipa Armal Ness Sloving 
 Tjaša Dimec in Snežana Rajak.

Med moškimi dvojicami sta zmagala Jani 
Makovec in Damir Šabec, člana ekipe Her
vis, z rezultatom 2:0. V dokaj izenačenih 
nizih sta premagala ekipo Kalcerja Dejana 
Matijašiča in Bojana Kristana, tretje mesto 
pa sta osvojila Jure Bedrač in Andrej Grat, 
člana ekipe Optika Darja Ptuj, pred Sašem 
Ropom in Davidom Sevničkarjem.

Prehodne pokale Keka –Varicona in prak
tične nagrade najboljšim tekmovalcem so 
podelili: župan občine Žužemberk Franc 
Škufca, direktor Stelema Dejan Gabrič in 

13. odprto prvenstvo Keko Varicon-a
predsednik OOZ (Območne obrtne zborni
ce) Novo mesto Franci Bukovec. 

Damir Šabec, član ekipe Hervisa, ki je bil 
proglašen tudi za najboljšega igralca tur
nirja, pa se je domov odpeljal z novim ko
lesom.

Med rekreativci pa so izmed trindvajsetih 
ekip najboljše znanje in moč v finalni tek
mi pokazali Risi, ki so premagali ekipo Tr
donje. Tretje mesto je osvojila ekipa Pivski 
bratje in četrto Pekarna Malka. Risi so dru
go leto zapored osvojili tudi prehodni pokal 
Dolenjskega lista. 

Organizatorjem je šlo na roko tudi vreme, 
saj jim je uspelo v Žužemberk privabiti 63 

ekip iz cele Slove
nije, v dveh dneh 
pa so pripravili 
kar 120 tekem, ki 
so se odvijale na 
treh igriščih. Po
leg športa pa so 
gledalci uživali 
tudi v večernem 
glasbenem progra
mu prireditve, ki 
so ga zaključili s 
koncertom skupi
ne Dan »D«.

Foto: S.MIRTIČ
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Gasilski 
veterani so se 
dobro izkazali
V so bo to, 1. 9. 2007, je v Ždi nji vasi 
po te ka lo 2. sre ča nje ga sil skih ve te
rank in ve te ra nov GZ Novo me sto. 
Dru žab no sre ča nje se je na da lje va lo 
s tek mo va njem ve te rank in ve te ra
nov, kjer so zelo do bro so de lo va le 
eki pe iz na še ob či ne. V žen ski kon ku
ren ci so tek mo va le tri ekipe, od ka te
rih so bile naj bolje uvrš če ne Žu žem
ber čan ke. Tek mo va lo pa je tudi 14 
moš kih in me ša nih ekip. 1. mesto so 
si z do brim na sto pom pri služi li ve te
ra ni iz Hinj, tek mo va li pa so tudi šmi
hel ski ve te ra ni in za sed li 4. me sto.

Moj ca Pa pež

Druš tvo upo ko jen cev po ča sti lo 
dve 80-let ni ci
V me se cu ju ni ju sta dve na ši upo ko jen ki praz
no va li svoj vi so ki živ ljenj ski ju bi lej, 80 let, in 
si cer:

Štan gelj Ma ri ja, roj 4. 6., in Žni dar šič Vida, 
roj. 9.6. 1927.

Štan gelj Ma ri ja je ro je na v vasi Za fa ra nad 
Žu žem ber kom. Vsa svo ja leta je pre ži ve la v 
tej vasi. Leta 1957 se je po ro či la z mo žem Iva
nom, ki se je k njej pre se lil iz vasi Raj nuš če 
pri No vem me stu. V za ko nu so se jima ro di li 
4 otro ci. Eden od otrok je kma lu po rojs tvu 
umrl. Leta l997 pa ji je umrl mož in kma lu za 
njim še sin Ivan. Po leg dveh hče ra, ki sta se 
po ro či li in od se li li od doma, ima še 7 vnu kov. 
Vsi jo radi obi sku je jo in ji s svo ji mi obi ski po
pe stri jo dne ve.

Vse sko zi sta z mo žem in otro ki de la la na 
manj ši kme ti ji, ki jim je za doš ča la za skrom no 
pre živ lja nje. Se daj, ko je os ta la sama, ob de lu je 
le manj ši del za last ne po tre be, lah ko bi re kli 
kar po do ma če »zel nik«. Zelo rada pa oprav lja 
dela v manj šem vi no gra du, saj pra vi, da ima z 
nje ga prav lep po gled na žu žem berš ko far no 
cer kev in žup niš če.

Žni dar šič Vida je ro je na v Žu žem ber ku. Med 
voj no je mo ra la za ra di bo lez ni za pu sti ti rod ni 
kraj in odi ti na zdrav lje nje v Ljub lja no, kjer se 
je leta 1947 tudi za po sli la. Ne kaj ča sa je de la la 
na že lez ni ci, nato pa pri Slo ve ni ja le su, kjer je 
do ča ka la tudi upoko ji tev.

Kljub služ bi v Ljub lja ni se je red no vra ča la 
v rod ni kraj k svo ji mami ter ji po ma ga la pri 
delu. Leta 1949 se ji je ro dil sin Ja nez, ki je 
ne kaj ča sa otroš tva pre ži vel pri sta ri mami v 
Žu žem ber ku, šo lal pa se je v Ljub lja ni, poz ne
je tudi za po slil v Ljub lja ni, ka sne je pa oprav
ljal delo v Nem či ji. Poz ne je sta sku paj s si nom 
po leg sta re hi še na re di la novo, kjer se daj pre
bi va v zgor njih pro sto rih, v spod njih pa sin z 
dru ži no. Ima 2 vnu ka in vnuč ko, ki ji kraj ša jo 
dne ve.

Čla ni druš tva upo ko jen cev Žu žemberk smo ju 
obi ska li in skrom no ob da ri li, za že le li še mno
go zdra vih let v kro gu svo jih naj draž jih in na 
svi de nje ob na sled njem vi so kem ju bi le ju.

Cajn ko Tin ca 

94 LET MIRKA REPARJA

12. ju li ja je Mir ko Re par iz pol nil 94 let svo je ga 
živ lje nja. Še ved no je čil in zdrav in je pra va le
gen da v do ma čem kra ju. Še ved no se rad sam 
za pe lje z av to mo bi lom. V hi ši ži vi sam, v bli ži
ni pa ži vi jo hče re.

Le tos smo mu če sti ta li na li te rar nem ve če ru v 
pri sot no sti še dru gih pe sni kov – upo ko jen cev. 
Na šim če stit kam so se pri dru ži li tudi čla ni 
KORK Dvor. Za že le li smo mu do bre ga zdrav
ja in še ve li ko ve se lih dni.

Taj nik DU Dvor
Tonč ka Ban ko

DRUŽABNA SREČANJA DVORSKIH 
UPOKOJENCEV
DU Dvor skr bi tudi za dru žab nost. Na leto or ga
ni zi ra 45 iz le tov in dru ga dru žab na sre ča nja. Vsa
ko leto pri re di mo pik nik. Le tos smo ga or ga ni zi
ra li na Kmeč kem tu riz mu Štu par na Vin ko vem 
vrhu nad Dvo rom. Og le da li smo si ob nov lje no 
cerk vi co sv. Pa vla in se sez na ni li s sta ro na sel bi
no Graz Prim v ne po sred ni bli ži ni kme ti je.

Pik nik je bil do bro obi skan, ime li smo se lepo in 
pri jet no. Tudi za vr te li smo se ob glas bi an samb la 
To ne ta Fin ka.

Do kon ca leta nas še ča ka ta mar ti novanje in sil
ve stro va nje. Upam, da bo sta obe pri re di tvi lepo 
obi ska ni.

Taj nik DU Dvor
Tonč ka Ban ko
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Na praznik 15. avgusta, na veliko mašo, so 
prizadevni lastniki vinogradov na Kriški 
gori, med katerimi je bil glavni pobudnik 
postavitve klopotca in tudi glavni postav
ljalec Brane Štefanič, znan po celi Sloveni
ji kot Hišnik Brane. 

Klopotec je izdelal 70letni Franc Hriber
šek iz Središča ob Dravi. V prijetni družbi 
lastnikov zidanic, krajanov, prijateljev, so
delavcev ter nekdanjih Branetovih študen
tov z družinskimi člani ter ob odličnem go
lažu in dobri kapljici so ga po blagoslovu 
župnika iz Velikega Gabra Davida Jenster
leta postavili med kriške vinograde, od ko
der bo daleč po dolini reke Krke pel svojo 
značilno pesem ter preganjal nepovablje
ne ptiče. Hišniku Branku pa je potrebno 
izreči veliko pohvalo za prizadevnost ter 
novo turistično zanimivost.

VladiMir 

Na Kriški postavljen 
klopotec

2. BIČ´K VOLLEY
Z delovnimi akcijami spomladi in poleti 
je prišlo do dokončne izgraditve igrišča 
za beach volley oz. bič´k volley, kakor mu 
rečemo domačini, saj je ozemlje močvirna
to. 28. julija smo proslavili izgradnjo igriš
ča z organiziranjem že 2. turnirja, saj je 
bil prvi še na travnati podlagi. Glede na 
to, da je bilo tekmovanje rekreacijskega 
značaja, je sodelovalo kar 12 ekip iz bliž
nje okolice. Prvo mesto je zasedla ekipa 
»Počene lojtre« v zasedbi Simon Krakar, 
Gregor Novak ter Jure Iskra. Sledili sta 
ekipi »Belcolor« (Matjaž Hrovat, Uroš 
Škufca, Aleš Zupančič) ter »Nike RZZ« 
(Nuša Košmerl, Meta Knafelc, Mateja 
Škrbe). Poleg metanja po mivki ter zabi
janja žoge se je bilo moč tudi okrepčati 
ali pa spiti kakšno hladno pivo. Za tiste, 
ki pa jim žoga ne diši, pa je vroča julij
ska sobota ponujala kopanje v osvežujo
či Krki, čolnarjenje, sončenje ali ležanje 
v senci.
Zahvala vsem, brez katerih te pridobi
tve, ki druži mlade, ne bi bilo: Občini 
Žužemberk in županu Francu Škufci, 
Roku Ožbaltu, Alešu Smrketu ter mladi
ni iz okoliških krajev.

ŠD Stavča vas

Lovska družina Plešivica-Žužemberk 60 let
Člani LD Žužemberk so organizirali že tradicionalno srečanje lovcev in krajanov – občanov 
Občine Žužemberk ter vseh ljudi dobre volje praznovanje 1. maja. Sprostitveno druženje, iz
menjava mnenj in doživetij, vrisk otrok, vse to nam je omogočilo prijetno druženje ob zvokih 
ansambla Rubin.

Zbrane je pozdravil z lepim nagovo
rom naš župan FRANC ŠKUFCA. 
Starešina LD Plešivica FRANC 
JARC je zaželel vsem prijetno 
počutje ter vse povabil na prazno
vanje 60letnice naše LD v juniju 
prav tako na Komanci.

Ljudje so prihajali kot pohodniki z 
vseh smeri, se poveselili, okrepčali 
in nadaljevali pohod.

Lovci so bili posebno veseli, ker je 
bila to otvoritev velikega pokritega 
jurčka. Nekateri so vložili ogrom
no dela in napora za postavitev 
tako lepega z naravo vklopljivega, 
lesenega, vsestransko uporabne
ga prostora, zgrajenega z lastnimi 
sredstvi.

V režiji članov LD so bili vsi pri
sotni odlično postreženi s točenim 
pivom, odličnim cvičkom in brezal
koholnimi pijačami, posebno so si 
pa dušo privezali z zelo kvalitetni
mi dobrotami na žaru, ki jih je pri
pravljal s svojo družino Franci, naš 
lovski tovariš.

Ni čudno, da smo se pozno v noč 
še krepčali in vrteli ob prijetni glas
bi. 

Dušan Lukman, Znojile
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Solidarnostne akcije na OŠ 
Žužemberk v šolskem letu 2007/08
Na šoli smo že tretje leto sodelovali v misijon
ski akciji Botrstvo Malawi. Učenci šole in otro
ci vrtca so botri dvema mladostnikoma, Glo
rii in Denisu iz afriške države Malawi. Zanju 
zbiramo denar, da se lahko šolata. Sedaj sta 
oba že srednješolca. Denis želi postati trgovec, 
Gloria pa medicinska sestra. Brez pomoči bo
trov se ne bi mogla šolati, saj Denis živi samo 
z mamo, ima pa še 4 brate in sestre, Glorii 
pa je letos umrla še mama. Ostala je sama z 
dvema sestrama. Oba sta dobra dijaka, šolanje 
jima ne dela težav.

V drugi solidarnostni akciji smo z zbiranjem 
kovancev pomagali Zvezi društev za cerebral
no paralizo Sonček. Zveza izvaja za otroke s 
cerebralno paralizo različne programe. Zdru
žuje več kot 4.000 oseb s cerebralno paralizo 
in nezgodnimi poškodbami možganov, njiho
vih svojcev ter strokovnih delavcev. S to akcijo 
smo zbrali 179 EUR. 

Marjeta Zupančič

Blagoslov obnovljenih poti in vlak v Hinjah
Vaščani Hinj so že pred leti ustanovili svojo agrarno skupnost. V zadnjih časih so se redno in 
vestno zbirali na sestankih in sodelovali pri delovnih akcijah. 

V soboto, 8. 9. 2007, so poskrbeli za blagoslov vseh obnovljenih gozdnih poti in vlak. Poti in 
vlake je pri Lukčevem križu blagoslovil domači župnik Ciril Murn. Po blagoslovu je pred zbrani
mi v imenu vaščanov spregovoril Dušan Papež, ki je na kratko predstavil ta projekt. Pohvalil je 
dobro sodelovanje z Zavodom za gozdove – gozdarje in prizadevnost vaščanov.

Natančneje je količino obnovljenih poti in vlak (nekaj več kot 16 km) in pomen tega koraka 
za vas predstavil dipl. ing. gozdarstva Miloš Kecman, predstavnik Zavoda za gozdove – vodja 
oddelka v Žužemberku. Gospod Kecman je poskrbel tudi za zemljevide, na katerih so bile lepo 
razvidne vse obnovljene poti in vlake po hinjskih gozdovih.

Prireditve se je udeležil tudi predstavnik občine Vlado Kostevc, kasneje pa tudi župan Franc 
Škufca in predstavnik 
oddelka za komunalo, 
urbanizem in kmetijstvo 
Jože Ban.

Domačini in donatorji 
so poskrbeli za bogato 
pogostitev pri Močilah, 
kjer je bilo poleg ob 
pijači in hrani možno 
uživati tudi ob pogledu 
na očiščeno vaško lužo 
– Močile z urejeno oko
lico. Prijetno druženje 
na slikovitem kraju se je 
nadaljevalo vse do večer
nih ur.

Mojca Papež

Blagoslov križa na 
Plešivici
Nabožna znamenja so naši predniki postavlja
li v zahvalo Bogu, sveti družini in svetnikom 
za ozdravljenje, pa tudi za srečno vrnitev iz 
vojske ali zdomstva, največ iz Amerike. Veliko 
teh znamenj je bilo postavljenih tudi na kra
jih nesreče, nepredvidene smrti, kot znamenje 
v spomin na pokojnika, da bi tako pripomo
glo k zveličanju duše. Na idiličnem mestu ob 
robu gozda, poleg koče na Plešivici, pa so v 
soboto, 23. junija, ob krajši slovesnosti člani 
Konjerejskega društva Suha krajina postavili 
novo znamenje in ga tudi blagoslovili. Dekan 
Franc Vidmar je novemu križu, ki sta ga izde
lala člana društva Marjan Zupančič in Miha 
Štravs, podelil blagoslov. Danica Bradač se je 
zahvalila vsem, ki so s trdo vero in upanjem po
magali pri postavitvi križa, še posebej pa se je 
zahvalila Miru Novaku, Francu Puclju, Janezu 
in Žanu Bradaču, predsedniku Jožetu Papežu, 
Miru Miklavčiču, Petru in Boštjanu Bradaču 
in družini Adrijanič. Predsednik Jože Papež 
je poudaril pomen križa za člane društva in 
se obenem zahvalil dekanu Francu Vidmarju 
s simboličnim darilom.

FOTO: S. Mirtič

Poznate vaš kraj?
Dobili smo kar 15 pravilnih odgovorov.

Izžrebali smo naslednje nagrajence: 1. Simon Zoran, Dvor 41, 9361 Dvor, Dušan Mikec, Sadi
nja vas 2, 8361 Dvor, 3. Uroš Papež, Lopata 23, 8632 Hinje. Čestitamo!

Fotografija kaže pomemben gospodarski objekt, ki je v pred vojno in po njej 
dajal kruh tudi številnim Suhokrajnčanom in je pred leti tudi pogorel. Kateri 
objekt je to in kje stoji, je nagradno vprašanje, ki ga zastavljamo bralcem v tej 
številki.

Odgovore pošljite na naslov: Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 8360 Žužem
berk, do 30. 11. 2007.
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Oratorij v 
Žužemberku

Konec avgusta se je v Žužemberku končal prvi 
oratorij namenjen mladim. Oratorija, kot so ga 
mladi prvič poimenovali »Teden za mlade in 
z mladimi«, se je v Žužemberku udeležilo več 
kot petdeset udeležencev.

Sam program je potekal zelo razgibano v ve
liki in malih učilnicah tukajšnjega župnišča, 
živžav in smeh pa je bilo slišati tudi po okoliš
kih travnikih. Mladi so dan pričeli z dvigom 
slovenske zastave, molitvijo in himno orato
rija, nadaljevali pa z gledališkim prizorom in 
katehezo. 

Po pretežno duhovnem delu so sledile ustvar
jalne delavnice in različne igre. Voditeljici ora
torija Maji Kadunc iz Ljubljane je pri organi
zaciji pomagalo od jutra do poznih večernih 
ur tudi petnajst animatorjev in animatork iz 
domače župnije, v veliko pomoč pa ji je bil 
tudi bogoslovec Sašo Kovač. Animatorji so se 
trudili, da mladim v Žužemberku res ni bilo 
dolgčas. Seveda so si ob predahu vzeli čas tudi 
za malico in kosilo. Vso pohvalo pa zaslužijo 
tudi tukajšnje gospodinje in mamice, ki so na
pekle veliko dobrot. 

Foto: S. Mirtič

Blagoslov križevega pota in slovo
Ob zvokih orgel, cerkvenega pevskega in mladinskega zbora je pater Simon Peter Berlec, fran
čiškan iz Novega mesta, ob somaševanju domačega župnika Andreja Severja ter duhovnikov iz 
rodne ajdovške župnije, Cirila Murna in Toneta Gnidovca, je zadnjo nedeljo v mesecu juliju v 
cerkvi sv. Trojice v Ajdovcu blagoslovil nov križev pot. Križev pot, štirinajstih postaj, izdelan iz 
gline, je izdelal akademski kipar Viktor Konjedic iz Stražišča pri Kranju, se lepo poda moder
no zasnovani cerkvi, posvečene leta 
1990, katere načrt je izdelal arhitekt 
Peter Kregar. Farani so se ob tej pri
ložnosti zahvalili odhajajočemu žup
niku Andreju Severju za triindvajset
letno dušno pastirsko delo, ki ga je 
zavzeto opravljal v tej župniji, med 
drugim pa je imel veliko zaslug prav 
pri novogradnji, med vojno požgane 
cerkve in župnišča v Ajdovcu.

Na sliki: Ob slovesu sta se v imenu 
vseh faranov in župnijskega pastoral
nega sveta župniku Andreju Severju 
zahvalila Katarina Hočevar in Jože 
Iskra 

Foto: S. Mirtič 

Vrtec na obisku na ekološki kmetiji Zore
V času, ko je večina otrok na zasluže
nih počitnicah, smo otroke iz vrtca Žu
žemberk, ki so se jim počitniški dnevi 
že iztekli, popeljali na ogled ekološke 
kmetije Zore. Bil je muhast poletni 
dan, torek 21.08.2007, ko nas je iz Žu
žemberka na Sela pri Hinjah odpeljal 
avtobus OŠ Prevole. Ogled kmetije 
sem vodila z gospo Olgo Longar in Mi
leno Turk. 

S pomočjo palčkov, ki so nam zastav
ljali uganke o domačih živalih, smo se 
sprehodili po kmetiji. Na dvorišču sta 
nas pričakala pes in muca, prijazno pa 

so nas pozdravile tudi kokoši in petelin. Nato smo se odpravili do bližnjega pašnika, kjer smo si 
pobližje ogledali in tudi božali konje in osle. Najštevilčnejše živali kmetije, ovce in koze, smo si 
ogledali na pašniku pod vasjo; z eno skupino pred, z drugo pa po ogledu kmetije. 

Ko smo si dodobra napasli oči, smo za konec napolnili še želodčke z domačimi hruškami in sli
vami. Raznolikost živali na kmetiji je bila za otoke prava paša za oči. Najbolj pa so jih navdušili 
osli, saj se z njimi le redko srečajo na suhokranjskih kmetijah.

Urška Zore

V gozdu
»Kje ste predvideli, da bi šli v gozd. Proti Dešeči vasi, na Sevnico ali kar tu
kaj v Šmihel?«, sem vprašala gozdarja, gospoda Miloša Kecmana, ko nas je 
obiskal v sredo, 19.9.2007.

»Meni je vseeno,« je dejal. »Gozd je gozd. Vsak je lep in ima kaj pokazati.«

Res je tako. Samo videti moraš znati. Veliko stvari, ki jih kot večkratni obi
skovalci v taistem gozdu nismo niti opazili, nam je gospod Kecman razodel, 
razložil in predstavil tako, da jih sedaj bolje poznamo. Prehranjevalna veriga
zapleten krog, ki ga sedaj, po njegovi pripovedi, razume vsak. 

Pokazal nam je z lubadarjem napadeno drevo, nas podučil o drevesih, njiho
vih listih, lubju. Zelo zanimive pa so bile njegove pripovedi o živalih. Čeprav 
nam je to pripovedoval v telovadnici, je s svojim bogatim opisovanjem ustvar
jal slike, da smo si vse te živali predstavljali skoraj tako, kot bi jih videli. 

Gospodu Kecmanu se ob tej priložnosti zahvaljujemo za prijaznost. Še ga 
bomo povabili, saj je velik strokovnjak na tem področju in izreden govornik 
s smislom in posluhom za vsakega poslušalca posebej.

Za PŠ Šmihel PETRA ZADEL
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Še naprej poteka 
obnova pomembnega 
kulturnega 
spomenika v Občini 
Žužemberk 
V poletnih mesecih je Restavra
torski center pod vodstvom Ani
te Kavčič Klančar nadaljeval z 
restavratorskimi deli v cerkvi sv. 
Križa na Prevolah. 

Namen restavratorskih del je ohranitev, sana
cija in prezentacija tako oltarja kot tudi kva
litetne stenske poslikave in s tem tudi enega 
ključnih kulturnih spomenikov v Občini Žu
žemberk. Mag. Marinka Dražumerič iz Za
voda za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
območna enota Novo mesto, ki potek celovi
te obnove tudi nadzoruje, je povedala, da so 
restavratorska dela nadaljevanje že pred leti 
začete celovite obnove kulturnega spomenika, 
katerega pomen presega lokalne in regionalne 
okvirje. Dela so zajemala restavriranje baroč
nega glavnega oltarja, restavriranje srednjeveš
kih fresk na severni steni ladje in na slavoločni 
steni. Prizor Pohod in poklon sv. Treh kraljev 
na severni steni ladje kaže na tradicijo “furlan
skih” slikarjev iz okoli leta 1400, fragmenti 
poslikave na slavoločni steni so starejši, še iz 
14. stoletja. »Dela zajemajo vse, od odstranje
vanje ometov, ugotavljanje poškodb, potem 
utrjevanje, kitanje, injektiranje gotskih ome
tov in poškodb ter na koncu do rekonstrukcije 
in retuširanje poslikav«, je dejala mag. Anita 
Kavčič Klančar, ki vodi prizadevno skupino 
študentov restavratorstva, in dodala, da je pri 
delu potrebna posebna mera potrpežljivosti, 
natančnosti, znanja, pa tudi sprotnega ugotav
ljanja, kako se določeni materiali odzivajo na 
osnovo. V sklop prenove sodi tudi restavrira
nje zlatega oltarja, datiranega leta 1688, ki ga 
vodi Franci Kavčič iz Šentjošta. S. M.

FOTO: S. Mirtič

Na Smuki blagoslov novega križa
V nedeljo, 12. avgusta, je na mestu nekdanje cerkve sv. Roka v vasi 
Smuka hinjski župnik Ciril Murn blagoslovil na novo postavljeno 
znamenje. 
Vas Smuka, nekdaj so ji po nemško rekli tudi Langenthon, leži ob glavni cesti Dvor Kočevje, 
ponaša pa se z pestro in zanimivo zgodovino. Nastala pa je že 1614 leta, v letih 1640 pa so teda
nji prebivalci postavili tudi cerkev sv. Roka. Cerkev je bila podobna okoliškim, s kvadrasto ladjo 
in obokanim prezbiterijem. V vasi, ki je 
štela tudi do 340 prebivalcev in je imela 
svojo šolo, so večinoma živeli kočevski 
Nemci, lete pa so po okupaciji Italije 
večinoma izselili. Vojna ni prizanesla 
prebivalcem, niti hišam, leta 1942 pa je 
bila ob letalskem napadu poškodovana 
tudi cerkev. Delno poškodovano, z ohra
njenim zvonikom, pa so leto v petdese
tih letih tudi podrli, material pa navozili 
na bližnjo cesto.

V nedeljo, 12. avgusta, je vas Smuka, ki 
danes šteje okoli sedemdeset duš, doži
vela svetal trenutek v njeni skoraj pet
stoletni zgodovini. Na mestu nekdanje 
cerkve sv. Roka, z dobro ohranjenimi 
tlaki, so na predlog župnika iz Hinj, Ci
rila Murna, v trajni spomin nanjo posta
vili križ. 

Slovesnost je vodil župnik Ciril Murn, 
ki je ob prisotnosti župnikov Franca 
Vidmarja, Jožeta Melčinoviča in Anto
na Ferlica križ pred množico tudi bla
goslovil. Župnik Ciril Murn se je ob tej 
priložnosti še posebej zahvalil družini 
Novak, ki je podprla idejo in z lastnimi 
sredstvi postavila križ. Križanega, kot 
znamenje trpljenja in hkrati pomnik se
danjim in prihodnjim rodovom na me
stu porušene cerkve sv. Roka, je izdelal 
Robi Vreže iz Brstovnice pri Rimskih 
Toplicah.

Foto: S. Mirtič 

Prvi šolski dan na PŠ Dvor
V kombiniranem oddelku 1. in 2. razreda Podružnične šole Dvor je 21 učencev, ki jih poučuje 
ga. Tatjana Hren, 10 ur tedensko pa je z nami tudi vzgojiteljica gdč. Vanja Zalašček.

V novo šolsko leto je letos namreč na Dvoru zakorakalo samo 10 prvošolcev. Prvi šolsko dan 
so učence v šolo pospremili starši. Po skupnem uvodu in pozdravu smo izvedli že tradicional
ni skok v 1. r., ko so bodoči prvošolci premagali prvo oviro in preskočili vrvico nad pragom 
učilnice 1. razreda. Vsi so se 
zelo potrudili in upoštevali 
navodila, vsak je prejel Švi
gazajčka ter rumeno rutko. 
Po odhodu staršev smo se 
posladkali s torto, se spro
stili ob pravljici ter se spoz
navali ob raznih socialnih 
igrah.

V novo šolsko leto smo sku
paj zakorakali veselo in op
timistično, saj nam svetli in 
prijazni prostori naše šole 
omogočajo delo v prijetnem 
vzdušju.

učiteljica 1. in 2.r.
Tatjana Hren

Porušena vas Smuka takoj po vojni Foto: arhiv dru
žine Novak

Družina Novak skupaj z duhovniki Cirilom Mur
nom, Francem Vidmarjem, Jožetom Melčinovi
čem in Antonom Ferlicem, ki so vodili slovesnost

Restavratorska ekipa z vodjo, mag. Anito 
Kavčič Klančar

Učenci 1. in 2. razreda OŠ Žbk,, PŠ Dvor. 
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Gasilci se izobražujejo
V občinskem gasilskem poveljstvu Občine Žužemberk dajejo izredno velik poudarek izobraževa
nju. Tako so se različnih tečajev in izobraževanj v preteklem letu udeležili gasilci iz vseh sedmih 
gasilskih društev na teritoriju občine. 

Letos spomladi je izobraževanje končalo 58 novih gasilcev, ki bodo lahko odslej naprej sodelo
vali v akcijah reševanja in požara. Tečajniki so se med drugim udeležili strokovne ekskurzije v 
Slovenskih Konjicah in Ptuju, kjer so si ogledali tudi sodoben gasilski dom in muzej gasilstva. 
Ekskurzijo pa so zaključili na Dvoru, kjer je potekala slovesna podelitev diplom in priznanj. 
V uvodnem delu programa so se predstavili Žužemberški rogisti, številne zbrane tečajnike in 
mentorje pa so pozdravili vodja tečaja, namestnik poveljnika OGP Občine Žužemberk, Andrej 
Banko, poveljnik Gasilske zveze Novo mesto Tine Filip in župan Občine Žužemberk Franc 
Škufca. Gasilci iz Žužemberka in Ajdovca so se udeležili tudi izobraževanja specialnosti  za 
strojnika, s čimer so si pridobili nova znanja in izkušnje, ki jih bodo potrebovali v morebitnih 
intervencijah. S.M.

Gasilci iz dveh občin pogasili požar 
Na srečo vročinski val ni preveč prizadel travinja in grmovja v Suhi krajini, malo pa je pripomo
gel tudi dež, da se požar, ki se je v četrtek, 26. julija, sredi opoldneva vzplamtel ob cesti Dvor
Hinje, pri vasi Smuka, ni razširil in povzročil večje škode. Odvrženo seno ob cesti, ki je zagorelo 
zaradi samovžiga ali namerne
ga požiga so pogasili gasilci iz 
Hinj, Stare Cerkve in Dvora. 
Na pomoč je pravočasno pri
skočilo šestnajst gasilcev s 
tremi kombiniranimi vozili 
in dvema cisternama. Deset 
hinjski gasilcev je posredova
lo tudi pri gašenju travniške
ga požara, ki je bil v nedeljo, 
22. julija, vasi Žvirče.

Foto: S. MIRTIČ

97 LET MARIJE 
OGRINC
Marija Ogrinc z Dvora pri Žužemberku 
je 17. aprila praznovala visoki jubilej – 97 
let svojega življenja v krogu svojih otrok in 
predstavnikov DU DVOR in KORK DVOR. 
Marija Ogrinc je tudi ustanovni član DU 
DVOR, ki je bilo ustanovljeno leta 1954. Ži
vi pri hčerki Silvi, ki lepo skrbi zanjo. Ob 
jubileju smo ji zaželeli zdravja in da se ob 
letu zopet vidimo.

Tončka Banko

LEP 
POZDRAV!!!
Po ogledu vaše zanimive spletne 
strani, katera je mimogrede zelo 
všečna, vas

sprašujem po reklamni majici, s 
katero bi vas z veseljem promovi
ral. Če jo

imate, mi jo lahko prosim pošlje
te na spodnji naslov:

DUŠAN MITIČ
LEVČEVA 13b
1234 MENGEŠ

ŽELIM VAM VELIKO USPEHOV, 
OBENEM PA SE ZAHVALJUJEM 
ZA POZITIVEN ODZIV!!!!

S spoštovanjem!!!

Dušan

Gasilci iz obeh občin Ko
čevja in Žužemberka so 
uspešno pogasili začetni 
požar

Turistična trojica na 
Frati
Lepa in sončna sobota, 22.9., je privabila kar ve
liko število članov turističnih društev iz Mirne 
Peči, Vavte vasi in Žužemberka in preživeli so 
prijetno družabno srečanje v domu na Frati, 
obdano z obširnimi gozdovi.

Člani društev so prihajali na različne načine: 
peš, s kolesi, pa tudi z avtomobili. Takoj so bili 
deležni osvežilnega čaja in posebnosti: za ma
lico so dobili suhokranjsko specialiteto, neke 
vrste enoločnico, v kateri je marsikaj plavalo, 
tudi klobasa je bila v njej, najvažnejše pa, da je 
bila zelo okusna in je šla vsem v slast.

Za uvod so župani Občine Mirne Peči, pod
predsednik Miloš Dular Občine Novo mesto 
in Franceta Škufca podpisali namero, listi
no, s katero se tri občine zavezujejo, da bodo 
skušali pridobiti finančna sredstva za asfaltira
nje ceste PrečnaBrezova Reber. Po tem so vsi 
pozdravili obiskovalce in spregovorili, da bodo 
namero na vsak način spravili v resničnost.

Sledil je kulturni program, ki ga je duhovito po
vezoval predsednik Turističnega društva Suha 
krajina. Nastopili so Mirnopeški harmonikarji 
in Ljudski godci iz TD Suha krajina.

Nato je sledile zabavne igre. Najprej so močni 

možje vlekli vrv, zmagali so prepričljivo Mir
nopečani. Potem so začeli žagati hlod, seveda 
na star način, v tem sta bila dva zmagovalca: 
Žužemberk in Mirna Peč. Najzanimivejše in 
‘smešno’ se je zgodilo, ko so začeli tekmovati 
s hoduljami. Prišlo je do šaljivih situacij, saj 
nekateri niso mogli shoditi, kljub temu da so 
se na vse načine trudili. Pri nežnem spolu je 
zmagala Mirna Peč, pri močnejšem pa Straža. 
Posebno zanimivi so bili dvoboji županov, kjer 
se je najbolj izkazal župan Dolenjskih Toplic, 
srebrn pa je bil naš župan.

Seveda je vse izzvenelo v zabavo, saj se je spet 
slišalo harmoniko, da so ljudi zasrbele pete in 
so se vrteli in zabavali še pozno v večer.

Ob že kar pozni uri so se vsi razšli dobre volje 
in z obljubo, da se drugo leto na jesen, ko zori 
kostanj, spet srečajo.

Foto in tekst: Rudi Cerkovnik 
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PRODUKT P4 
– sofinanciranje 
nakupa nove 
tehnološke opreme 
v letu 2007/2008
Slovenski podjetniški sklad je dne 07.09.2007 
v Ur. l. RS št. 81/2007 objavili Javni razpis za 
produkt P4 Sofinanciranje (subvencije) naku
pa nove tehnološke opreme. Na razpis se lahko 
prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja 
z minimalno 7 zaposlenimi. Višina sofinancira
nja za mikro in mala podjetja znaša do 50% od 
upravičenih stroškov investicije, za srednja 
podjetja do 40%. Spodnja vrednost upraviče
nih stroškov investicije znaša 70.000€, mak
simalna odobrena višina sofinanciranja pa je 
210.000€. Nepovratna sredstva se odobrijo za 
upravičene stroške investicije nastale po datu
mu izdaje pozitivnega sklepa Sklada o sofinan
ciranju nakupa nove tehnološke opreme pa do 
05.09.2008. 
Podrobnejše informacije v zvezi z navedenim 
razpisom in razpisno dokumentacijo lahko 
najdete na spletnih straneh Sklada www.pod
jetniskisklad.si. 

Vlado!

Ob bolečem spoznanju, da bomo lahko 
nastopali v Žužemberku šele čez leta 
z novo predstavo, se iskreno zahvalju
jemo vsem čudovitim gledalcem, ki so 
nam ploskali in nam izrekali besede 
čestitanja, vsem, ki so sodelovali pri 
organizaciji, in vsem, ki so nas pospre
mili iz kleti do gostilne in avta. Poseb
na zahvala Janezu za spremne besede, 
in predvsem tebi, Vlado, za ves trud. 
Hvala tudi g. Rudiju za kakšno pisano 
besedo že vnaprej. Hvala gostilničarju 
Jožetu za opravljeno pogostitev.

Hvala vsem, ki nas boste ohranili v le
pem spominu!

Krški gledališčniki.

PS: malo humorja za dopustniški čas, 
zahvala pa je iz srca.

Med najbolj nevarna dela na kmetiji zago
tovo sodi delo v gozdu. Slovenija se lahko 
pohvali z črnim rekordom dežele z največ 
nesreč pri delu v gozdu v Evropi. Letos je 
bilo v Sloveniji že več kot 5 smrtnih žrtev 
pri gozdnih opravilih. Na srečo na Dolenj
skem letos ne beležimo hujših nesreč.
Posebno občutljiva kategorija za poškodbe 
so kmetje  lastniki gozdov, ki sami oprav
ljajo dela v svojem gozdu. Da bi bilo teh 
nesreč vse manj, se gozdarji trudimo z 
izobraževanjem o varni opremi gozdnih 
delavcev čimbolj znižati število nesreč. Za
vod za gozdove Slovenije letno organizira 
tečaje in predstavitve varnega dela v goz
du. Del prizadevanj za varno delo so tudi 
sekaška tekmovanja.
V okviru letošnjega mednarodnega kmetij
sko živilskega sejma v Gornji Radgoni je 
bilo tokrat že 9 leto zapored organizirano 
državno sekaško tekmovanje lastnikov goz
dov, ki pa se, tako velevajo pravila tekmo
vanja, ne smejo profesionalno ukvarjati s 
sečnjo.
Tekmovalci so se pomerili v 6 disciplinah. 
Tokrat prvič so morali s testom dokazova
ti teoretično znanje varnosti pri delu. Pri 
disciplini „Kombinran rez” se prežagujeta 
hloda pod različnim kotom, pri „Preciz
nem rezu“ pa se pokaže natančnost pri 
žaganju z motorno žago. Disciplina „Zasek 
in podžagovanje“ simulira podiranje dreve
sa, tako da se na vertikalno postavljenemu 
hlodu izdela zasek in podžagovanje kot pri 

pravem podiranju. „Kleščenje“ je atraktiv
na disciplina, kjer je treba čim hitreje in 
natančno oklestiti veje na ležečem drevesu. 
Pri „Podiranju na balon“ pa se vertikalni 
drog debeline 15 cm podira v točno do
ločeno smer, na balon.
Lastniki gozdov iz cele Slovenije, zbrani v 
14 ekipah s skoraj 50 tekmovalci, so tekmo
vali v nedeljo, 26. avgusta. Ekipo Novega 
mesta so sestavljali štirje suhokranjski last
niki gozdov, tudi dva iz naše občine: Ro
bert Boben in Anton Boben. Vodja ekipe 
je bil revirni gozdar Jože Boben. Ekipa se 
je pred odhodom pripravljala na tekmoval
nem poligonu v Podturnu.
Naša ekipa je izboljšala lanski rezultat in 
se je v skupnem seštevku uvrstila na od
lično 4. mesto, za zmagovalci iz Nazarij, 
Tolmina in Slovenj Gradca. Tak rezultat je 
še toliko bolj ugoden, saj je bil velik napre
dek pri spretnosti, natančnosti in kvaliteti 
dela opazen pri vseh tekmovalcih. V posa
mezni razvrstitvi smo bili Dolenjci z dobri
mi rezultati po disciplinah med 11. in 16. 
mestom.
Pri tekmovanju se je največ pozornosti 
posvečalo kvaliteti dela in varnosti. Naj 
vas opozorilo po varnem delu in uporabi 
varne opreme in osebnih zaščitnih sred
stev spremlja, ko se boste spet lotili dela v 
gozdu, pri pripravljanju drv ali pospravilu 
dreves napadenih od lubadarja.

Miloš KECMAN, univ. dipl. inž. gozd. 

Sekaško tekmovanje lastnikov gozdov
GOZDARSKI KOTIČEK

Lanskoletni izkazani interes lastnikov goz
dov na tečaju o negi mladega gozda nam 
je dal krila, da smo tudi letos organizirali 
podobnega. Zaradi udeležbe predavatelja 
iz Srednje gozdarske in lesarske šole iz Po
stojne pa so se ga poleg lastnikov gozdov 
iz občine Žužemberk udeležili tudi tisti iz 
Občine Ivančna Gorica.
Kljub temu da smo se zbrali na sredo 
(12. septembra), je bil odziv velik, saj je 
bilo udeležencev 19, še trije prijavljeni pa 
so udeležbo morali odpovedati. Tokrat 
se moram za streho nad glavo zahvaliti 
kmečkemu turizmu „Pod gradom“, kjer 
smo udeležencem podali teoretične osno
ve o negi mladega gozda, torej, kako se 
pravilno izvede gojitvena dela v mladem 
gozdu, kakšen je njihov namen in zakaj 
bi lastniki gozdov morali imeti interes za 
izvedbo leteh. Ker država podpira – sub
vencionira izvedbo teh del, smo obenem 
predstavili tudi, kakšen je interes države, 
da subvencionira ta dela, ter kolikšna so 

sredstva, ki jih država namenja posamez
niku. Sledila je odlična malica, ki nam jo 
je pripravila gospa Rezka.
Predavatelj iz Postojne je od nas zahte
val, da pripravimo več objektov, zato se 
je praktični del – prikaz varne uporabe 
različnih orodij  zavlekel od malice na
prej vse tja do druge ure popoldan. Kljub 
temu da udeleženci tokrat niso sami sode
lovali pri negi, ker je bilo časa enostavno 
premalo, pa je bilo vprašanj in komentar
jev na terenu precej. Odzivi udeležencev 
tečaja so bili zelo pozitivni, tako da bomo 
še v letošnjem letu poskusili organizirati 
še kakšen tak tečaj.
V kolikor Vas zanima udeležba na takem 
tečaju, nas pokličite zjutraj v pisarno na 
07 – 308 70 50 ali pa se o tem pomenite s 
svojim revirnim gozdarjem.

Miloš KECMAN, univ. dipl. inž. gozd. 

 Tečaj „NEGA MLADEGA GOZDA“
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Vzgojnovarstvena enota – Vrtec pri Osnovni šoli Žužemberk praznuje 
41letnico delovanja. Slovesnosti ob 40letnici v letu 2006 z otvoritvijo 
novega vrtca v Podružnični šoli Dvor se pridružuje izdani Zbornik, do
kument o začetkih, razvoju in pogledu v prihodnost – za suhokranjske 
otroke, v organiziranih vzgojnovarstvenih oddelkih. 
Od 14 otrok v sobi takratne občinske hiše leta 1966 do 125 varovancev 
v sedanjih 7 oddelkih v Vrtcu Žužemberk, v VVD Brulec v Žužemberku 
ter v Vrtcu Dvor še ni minilo pol stoletja. Kratek čas za zgodovino, bogat 
in pomemben za Suho krajino. 
V skromnih pogojih, a s prednostjo in veseljem so prve vzgojiteljice po
stavljale temelj predšolski vzgoji. Danes skrbi za suhokranjski naraščaj 
20 delavcev, povezanih v odgovoren kolektiv in vraščen v matični zavod 
OŠ Žužemberk. 
Izvajanje nacionalnega programa – Kurikula je razširilo strokovna 
obzorja, spodbudilo k izobraževanju, okrepilo sodelovanje vrtca s 
starši in povezanost z okoljem. Zavedajoč se nenadomestljivosti zdra
ve, trdne družine je v ospredju poudarjena vloga staršev in otroku 
najbližjih, ki zanj skrbijo, ga vzgajajo in mu nudijo občutek varnosti, 
sprejetosti. 
Vizija Vrtca pri OŠ Žužemberk se potrjuje in dograjuje že 13 let. 
Otrokom omogočamo vsestranski razvoj in ustvarjamo pogoje za od
krivanje in razvijanje posebnih darov. Ob upoštevanju enakih možno
sti za vse so enako pomembne razlike in pravice otrok do izbire, kar 
omogoča spremenjena organizacija dela. 

S prednostnimi nalogami gradimo vsako leto izvirno suhokranjsko 
predšolsko pedagogiko, ki temelji na vrednotah in upošteva značilno
sti okolja. Naj navedem le nekatere letošnje: 
 kvalitetno izvajanje dnevne rutine, s poudarkom na umirjenosti in 
stalnosti postopkov;
 vzgoja in učenje v naravi in iz narave; 
 spodbujanje petja, rajalnih iger in plesa; 
 klasična glasba kot metoda umirjanja pred počitkom in ob ustvar
janju; 
 spoznavanje naravne in kulturne dediščine v domačem okolju; 
 skupaj s starši proti razvejanosti otrok; 
 vnašanje elementov pedagogike M. Montessori v vzgojno delo. 
Z načrtnim delom je dosežena prehranjevalna kultura že pri najm
lajših, umirjenost in samostojnost, povezana z redoljubnostjo; razsta
ve izdelkov otrok, fotoreportaže o dogodkih, sporočila in priporočila 
staršem, raziskovalne naloge kažejo na ustvarjalnost, učenje v igri in 
odprtost vrtca v kraj. S tem pa je povezan tudi ugled, ki ga je Zavod 
nedvomno že pridobil. 
Leta 1996 zapisani načrti za materialne izboljšave na področjih 
predšolske vzgoje v Vrtcu pri OŠ Žužemberk so se v celoti uresničili: 
postopno je bil obnovljen Vrtec v Žužemberku. (notranji prostori, 
streha, fasada, preurejena kuhinja), dograjeni sta bili terasi, postavlje
ni igralna hiša, vodnjak in igrala. Zgrajen je bil hodnik med staro in 
novo OŠ Žužemberk. Največja pridobitev pa je nedvomno nov Vrtec 
v objektu PŠ Dvor – s štirimi igralnicami, pralnico, zbornico, terasa
mi, sodobno kuhinjo, jedilnico, veliko telovadnico, z igriščem in lepo 
okolico, kjer že rasteta lipov in kostanjev drevored. Število staršev, 
ki čakajo na sprejem otroka v Vrtec s 01.09.2007, narekuje razširitev 
Vrtca na Dvoru s 4. oddelkom. 
Vrtec je pomemben del šole, ki naravno sodeluje z njo strokovno in 
organizacijsko, vzgledno pa tudi z društvi, organizacijami, obrtniki 
in firmami v kraju.
Naj bo tako tudi vnaprej. 
Lik vzgojiteljice, ki je z lastno osebnostjo, vzgledom in vzorom naj
bolj čisto zrcalo otroku v najpomembnejšem obdobju njegovega 
razvoja, in s starši – v sozvočju z otrokovo naravo – gradi temelje 
zdrave, pogumne in trdne osebnosti – to je moč Vrtca zdaj in bo v 
prihodnje. 
Naj bo prihodnost suhokranjskih otrok zdrava in srečna. 

Ravnateljica: mag. Jelka Mrvar
Kolektiv Vrtca pri OŠ Žužemberk, maj 2007 

Za zdravo in srečno prihodnost suhokranjskih otrok
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Kako do Evropske komisije…..
• Kot državljani se lahko na Komisijo v slovenščini vedno obrnete z vprašanjem ali dru

gim zahtevkom. Odgovor boste dobili v 15 delovnih dneh v slovenščini 

• pokličite Europe Direct (00800 6 7 8 9 10 11), pošljite epošto ali se obrnite na spletne
ga moderatorja (http://ec.europa.eu/europedirect/index_sl.htm)

• predstavništva Evropske komisije po Evropi (v Sloveniji: Breg 14, 1000 Ljubljana)

• sodelujete v spletnih posvetovanjih preko spletne strani Your Voice in Europe (http://
ec.europa.eu/yourvoice/index_en.htm)

• spremljajte razpise in EU zakonodajo v Evropskem uradnem listu preko EURLex 
(http://eurlex.europa.eu/sl/index.htm) ter Dopolnila k Uradnemu listu TED (http://ted.europa.eu/)

• spremljajte bazo Prelex in zakonodajo EU v vseh njenih fazah nastajanja (http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?cl=en)

• navezujte stike (Predstavništvo vam lahko pomaga organizirati sestanke s kabineti komisarjev ali drugim osebjem na Komisiji) 

Če  srečate Praznikovega strica z Vrhovega, 
boste imeli takoj nasmešek na licih, kajti 
on takoj vse obrne na šaljivo stran, vedno 
je dobre volje. Deležni pa boste tudi darila 
v obliki svinčnika ali pipca, ki sta oprem
ljena še z hudomušnimi verzi, in tako zna 
Emil človeka spraviti v dobro razpoloženje. 
Seveda so to njegovi izdelki, saj česar se loti, 
reč naredi kot inovacijo.Vozi se pa okrog z 
mopedom, in to že 50 let, seveda tako poleti 
kot pozimi.

Zakaj ‘izumitelj na mope
du’? Takole pove: »Pogrun
tal sem  čez dvajset ino
vacij, nekaj je samo mojih, 
nekaj pa sva jih tudi sku
paj, žal že s preminulem 
gospodom Gabričem, ko 
sva delala v Iskri.« Zanje 
je dobival tudi povišice pri 
plači, in to se je le počasi 
nabralo, da si je lahko ku
pil samo nov moped. Če  
bi pa to naredil, recimo, 
v Nemčiji, bi se pa vozil 
v mercedesu kot pokojni 
Kramberger.

Pa je tudi z mopedom 
zadovoljen in sploh srečen 
v življenju, ki ga živi, saj ve
dno seje med ljudi le dobro voljo in smeh.

Zadnjič mi je rekel: «A veste, da sem jaz 
graščak? Bom povedal. Med vojno so prišli 
k nam partizani in prosili mamo, da jim da 
kaj za pod zob. Za plačilo pa so ji obljubili, 
da nam bodo po vojni dali grad. No, vojna 
je minila, in kmalu po njej srečam znanega 
žužemberškega funkcionarja, pa ga pobaram, 
češ, da nam je bil med vojno obljubljen grad. 

O B R A Z I  Č A S A

Emil Praznik – izumitelj na mopedu
Pa mi odvrne: «Tale stolp pri kašči je tvoj, 
samo počakaj, da ga obnovimo. Pa čakam 
in čakam, je minilo mnogo let, stolp pa je 
samo pokrit. Toda misel, da bi bil graščak, 
mi ni šla iz glave. Zato, ni dolgo od tega, 
vprašam predsednika Turističnega društva 
Suha krajina Vlada Kostevca, ko je ravno 
šel v grad, kako je zdaj z mojim lastništvom 
enega stolpa. Pa mi odvrne: »Vidite, da se 
grad obnavlja, in ko bo kakšen stolp obnov
ljen, ga bomo imenovali ‘Praznikov turn’, pa 

ga boste imeli.« In zdaj, kadar se pripeljem 
v Žužemberk, vedno pogledam, kako je z 
mojim turnom, kajti malo se že mudi, ker 
ne vem, če bom uspel prerezati slavnostni 
trak.« 

Tako je spet na svoj način zabelil pripoved, 
ker Praznikov stric vedno pravi: »Dobra vol
ja je najbolja!

Foto in besedilo; Rudi Cerkovnik

Štirje letni časi na 
Prevolah
Dan pred dnevom državnosti, 24. 6. 2007, so 
v prevolski telovadnici kar precej gledalcev na
smejali člani KUD Otočec s komedijo Štirje 
letni časi. Igralce so v goste povabili člani KD 
Hinje. Tako so si domačini imeli možnost na 
zabaven način popestriti praznično popoldne.

Mojca Papež

Zlata maturanta
Pred štirimi leti je prevolsko šolo zapusti
lo deset učencev, ki so se vpisali na raz
lične srednje šole. Od teh desetih pa sta 
letos kar dva postala zlata maturanta. 
Na splošni maturi je z odliko maturirala 
Marjana Turk z Visejca, ki je zaključila 
Gimnazijo Josipa Jurčiča v Ivančni Gori
ci. Zlati maturant pa je postal tudi Miha 
Papež iz Hinj, ki je opravljal poklicno ma
turo po končani Srednji šoli za oblikova
nje in fotografijo v Ljubljani – smer gra
fični oblikovalec. Oba sta se udeležila 
srečanja zlatih maturantov na Ministrs
tvu za šolstvo in šport v Ljubljani. Trenut
no še uživata počitnice pred študijem. 
Marjana bo študirala medicino, Miha 
pa matematiko, oba v Ljubljani.

Mojca Papež
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Predavanje o zdravilnih rastlinah
Zdravilne rastline se uporabljajo za lajšanje in 
zdravljenje mnogih bolezenskih stanj, že od
kar obstaja človeštvo. Sporočila o zdravilnih 
močeh rastlin segajo daleč v preteklost. Nara
va ima zdravilno moč, zato je nekaj resnice v 
reku “Eno jabolko na dan, odganja zdravnika 
stran”. Danes se mnogi spet vračamo k nara
vi, kjer iščemo rastline za zdravljenje blagih 
zdravstvenih težav. Vse večjo pozornost zdrav
ljenju z zdravilnimi rastlinami danes posveča 
tudi stroka, ki je uvrstila pripravke iz zdravil
nih rastlin med zdravila. Želite zvedeti kaj več 
o tem? Vljudno vabljeni na brezplačno preda
vanje o zdravilnih rastlinah in egradivu Žive
ti zdravo: zdravilne rastline, ki ga organizira 
Razvojno izobraževalni center Novo mesto v 
okviru Tedna vseživljenjskega učenja. Predava
nje bo potekalo v prostorih Osnovne šole Žu
žemberk, 15.10.2007, ob 18. uri. Vodil ga bo 
zeliščar Jože Majes. 

Več o egradivu si lahko poiščete na portalu 
Centra vseživljenjskega učenja Dolenjska: 
http://www.cvzudolenjska.si, ki je sofinancira
na s strani Evropskih socialnih skladov in Mi
nistrstva za šolstvo in šport. 

Podrobnejše informacije lahko dobite v Raz
vojno izobraževalnem centru Novo mesto na 
telefonski številki 07/3934552. 

Mikrokrediti
Razvojni center Novo mesto d.o.o. je v letu 2007 že 9 leto razpisal posojila in garancije iz sred
stev Garancijske sheme za Dolenjsko (investicijska posojila za pospeševanje podjetništva) ter 
sredstev za odpiranje novih delovnih mest, t.i. mikrokrediti. Tudi pri letošnjem razpisu smo si 
zadali cilj oblikovati obrestno mero, ki bo za podjetnike najugodnejša. Zaradi ugodne investicij
ske klime v državi, je bilo povpraševanje po investicijskih posojilih zelo veliko in je pri nekaterih 
občinah celo preseglo ponudbo razpisanih posojil, tako da so nekatere občine že poskrbele za 
dodatna vplačila sredstev (Občina Dolenjske Toplice in Občina Črnomelj). 

Odplačilna doba posojila je od 1 do 5 let, z možnostjo 6mesečnega moratorija na odplačilo 
glavnice, za nakup opreme, vozil in gradbenih strojev, ter od 1 do 7 let za investicije v novograd
nje, adaptacije in nakup poslovnih prostorov, prav tako z možnostjo 6mesečnega moratorija na 
odplačilo glavnice.

Razpis je namenjen za samo
zaposlitev podjetnikov za
četnikov, za odpiranje novih 
delovnih mest v malem gospo
darstvu in pri delodajalcih (do 
50 zaposlenih) ter za posojila 
za obratna sredstva delodajal
cem, ki so prejeli iz razpisanih 
sredstev Garancijske sheme za 
Dolenjsko za leto 2007 posoji
lo za nakup opreme. Pomem
bno je, da so novo zaposlene 
osebe zaposlene za nedoločen 
čas in pomenijo povečanje šte
vila zaposlenih pri prosilcu v 
primerjavi s preteklim letom, 
prosilec pa lahko zaprosi za 
finančno pomoč za samozapo
slitev le enkrat.

Vse zainteresirane podjetnike po
zivamo, da se zaradi iztekanja 
razpisa čim prej zglasijo na sedežu Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 
Novo mesto. Za dodatne informacije lahko pokličete Damjana Malnariča, telefon 07/33 72 987.

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA GSD: 

Z.šz. Občina   
Razpoložljiva 
sredstva

1. MO Novo mesto   0,00
�. Občina Žužemberk   14.000,00
�. Občina Dolenjske Toplice  1�.500,00
4. Občina Trebnje   10.�00,00
5. Občina Semič   1�.100,00
�. Občina Metlika   1��.400,00
�. Občina Šentjernej   �.400,00
�. Občina Škocjan   14�.�00,00
�. Občina Mirna Peč   1�1.�00,00
10. Občina Črnomelj   ��.400,00
11. Občina Kočevje   5�.�1�,1�
1�. Občina Loški Potok   54.�00,00
1�. Občina Kostel   ��.�00,00
 SKUPAJ   757.116,18

Tako je povedal med drugim slavnostni govornik 
23. julija na proslavi ob obletnici ustanovitve 15. 
udarne brigade v Velikem Lipovcu: »Res, čas bi 
že bil, da bi se v današnjem ‘civiliziranem’ svetu 
ne oglašali več topovi in drugo orožje in bi zavla
dal končno svetovni mir. Toda, kot vidimo, slabo 
kaže. Mi, na srečo, samo obujamo spomine na 
čase smrti in trpljenja, in upajmo, da tako ostane 
za vse večne čase. Vsako leto pa različnih koncih 
Slovenije, na Dolenjskem in v Suhi krajini počas
timo spomin na čase našega boja za svobodo s 
svečanostmi.«

Na teh svečanostih, proslavah pa že nad 30 let 
članice ZZB Žužemberk nastopajo in s petjem 
poživljajo te prireditve s partizanskimi in drugi
mi pesmimi. Od začetka sta bili v zboru Ljuba 
Šenica in Francka Ožbolt, kasneje se jim je pri
družila Jožica Krajnc, sedaj pa nekaj le poje z 
njimi tudi Nada Plot. So pa sodelovale še druge 
članice, toda le občasno. Tudi v tem letu so zape
le že na več svečanostih in praznikih. 

Najprej so pele za 8. marec, za Dan žena, pro
slave se je udeležilo tudi lepo število ljudi. Prijet
no je bilo v pričakovanju 1. maja, praznika dela 
pri spomeniku na Cviblju, kjer se je zbralo ob 
mogočnem kresu veliko starejših in tudi mlajših 
občanov in kjer smo tudi ostali pomagali peti 
našim pevkam.

23. julija so popestrile proslavo s partizanskimi 
pesmimi ob 64. obletnici ustanovitve 15. udarne 

brigade v Velikem Lipovcu in še na Podšumber
ku, kjer je bila žalna slovesnost za tri padle ko
mandante.

Na proslavi ob 65. obletnici Roške ofenzive, ki je 
bila na Bazi20, pa so s pesmijo ‘Tam na Pugled 
gori’ dobile velik aplavz za lepo zapeto pesem.

Na povabilo borčevske organizacije iz Dolenj
skih Toplic so sodelovali na proslavi 64. oblet
nici ustanovitve Levstikove brigade na Riglju 
pri Poljanah. Zapele so več pesmi, najbolj pa 
je navdušila spet ‘Tam na Pugled gori’. Deležne 
so veliko zahval od udeležencev, še posebej od 
preživelih borcev.

Drugače se pa člani ZZB Žužemberk udeležujejo 
različnih obletnic in počastitev. Tako so bili na 
veliki proslavi v Novi Gorici ob 60. obletnici pri
ključitve Primorske k matični domovini in kjer se 
je zbralo 15.000 udeležencev in borcev s častnim 
govornikom, predsednikom ZZB Slovenije Jane
zom Stanovnikom.

Člani naše organizacije in s praporom, ki ga 
nosi zastavonoša Jože Šenica, so prisostvovali 
proslavi na tradicionalnem srečanju borcev, ki 
imajo domicil v Beli krajini, teh je pa veliko, saj 
je veljala ta pokrajina za partizane ‘dežela zlatih 
src’, kot je zapisal Tone Seliškar. Med drugimi 
so bile tu ustanovljene: 15. divizija, Cankarjeva, 
Belokranjska, Zaščitna brigada, organizirali so 
šolstvo, gledališko skupino, tehnične delavnice, 
uredili letališče za prevoz ranjencev, mater in 

Naj za večno utihnejo topovi…

otrok v osvobojeno južno Italijo.

Letos pa še čaka borčevsko organizacijo kome
moracija pri spomeniku Cviblju, ki bo 27. okto
bra 2007, ob 11. uri, s prisotnostjo udeležencev 
in borcev iz vse Slovenije in tudi veleposlanikov 
kot vsako leto.

Zaključimo lahko, da so člani ZZB Žužemberk 
zelo aktivni, saj s tem, da se udeležujejo spomin
skih slavnosti po vsej domovini, obujajo čas, ko 
je šlo za ‘biti ali ne biti’ našega naroda in ker so 
bili v 4letni borbi postavljeni temelji za današnjo 
popolnoma samostojno Slovenije.

Še posebej pa lahko pohvalimo pevke borčevske 
organizacije, saj že več kot 30 let prepevajo ter 
tako ohranjajo in oživljajo partizanske in druge 
slovenske pesmi, ki so tudi med vojno budile v 
borcih predanost in ljubezen do naše male domo
vine.

Rudi Cerkovnik
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Zal ka Pa pež in njen 
kruh iz kru šne pe či
Zal ka Pa pež ži vi v pre le pi va si ci Cvi belj pri 
Žu žem ber ku. Čla ni ca Druš tva kmeč kih že na 
Suha kra ji na je le tos av gu sta do pol ni la šti riin
sedem de set let. 

Že v rani mla do sti je z ma mi no po moč jo pr vič 
spe kla kruh. Kruh je ži vi lo, ki ga ima naj raj
ši in to pe če ne ga v do ma či kru šni pe či. Peka 
kru ha je kot obred, ki ga po nav lja vsak te den. 
Ta krat za me si de vet do de set hleb cev in jih 
po lo ži v vro čo, v nje no »glih prav« raz be lje no 
kru šno peč v »ta sta ri« hi ši, kjer ži vi. Kru ha so 
de lež ni vsi otro ci, ki radi pri ha ja jo na obisk, še 
po se bej pa se kru ha in obi ska pri sta ri mami 
na Cvib lju ve se li vseh dvaj set vnu kov. »Kru ha 
so de lež ni tudi obi sko val ci vsa ko let ne ga far ne
ga žeg na nja pri cerk vi sv. Mo hor ja in For tu na
ta v Žu žem ber ku, »ta krat, ko v cer kev pri de jo 
tudi vi te zi,« pove Zal ka in doda, da vsa ko leto 
so de lu je tudi na raz sta vi Su ho kranj skih do brot 
v me se cu fe bruar ju in trž ni ci na trš kih dne vih. 
Zal ka še do sta vi, da do kler bo Slav ka Le gan 
pred sed ni ca druš tvo, bo po ma ga la po svo jih 
močeh.

S. M.

Od kri va mo sta re fo to gra fi je
Od go vo ri te samo, v ka te rem kra ju je pre del, ki ga kaže sli ka. Od go vor 
pošlji te na na slov Su ho kranj ske poti, Ba ra go va 33, 8360 Žužem berk do 
1. de cem bra 2007, s pri pi som ‘sta ra fo to gra fi ja’.

Na ured ništvo smo pre je li 4 rešitve nagrad ne ga vprašanja. Za na gra do je 
bila izžre ba na Jožica Trun kelj, Ba ra go va17, 8360 Žužem berk. Čes ti ta mo!
Fo to gra fi ja je iz časov, ko sta ime la ‘čez kul tu ro’ Srečko in Mi mi ca Ko
dre, ki sta res zav ze to de la la, saj sta vsako leto pri pra vi la po dve ali tri 
uprizo ri tve, za odra sle in za otro ke. Ljud je so bili nav dušeni, vi de li so 
na odru do mače lju di in svo je otro ke, zato je bila dvo ra na na vsa ki pred
sta vi ved no na bi to pol na. Ker so bile igre kva li tet no pri prav lje ne, so tudi 
pogo sto go sto va li po raz ličnih do lenj skih kra jih, celo v No vem me stu. 
Nju no delo še do da nes ni po zab lje no.

Fo to gra fi ja kaže otroško igral sko sku pi no, ki je zai gra la igro Pa vla Go lie 
Ubo ga Ančka. Na sli ki je režiser ka Mi mi ca Ko dre, igra li pa so: Bet ka 
Trunkelj Čer nač, Mar ja na Mo horčič, Jana Špi le tič, Robi Ku helj, Lili 
Škrbe Hro vat, Tina Šlo gar, Ma te ja No vak Vid mar in Mat jaž Kužnik, 
dva škra ta pa niso pre poz na li.

Za ured ništvo: Rudi Cer kov nik

Sre ča nje Pa le zo vih na Ple ši vi ci
Sreča nje so rod ni
kov rod bi ne Pa lez, 
ki so ga pri pra vi li 
v so bo to, 25. avgu
sta, na Ple ši vi ci 
Slav ko Stru na, Gre
gor Pu celj, Franc 
Grum in Franc Pu
celj je mi ni lo v ve
se lem pri ja telj skem 
vzduš ju. So rod ni ki 
iz cele Slo ve ni je, 
med nji mi je bilo 
naj več Pa le zo vih, 
Puc lje vih, Jau ko
vih in Stru na to vih 
so se spoz navali 
med se boj, skup no 
za pe li in se spom ni
li svo jih pred ni kov, 
pred vsem Fran ca 

Puc lja iz Dol nje ga Kota in Ma ri je Bi jek, po do ma če Jau ko ve iz Pod goz da, ki sta us tva ri la šte vil
ni rod. Ob do bri hra ni in kap lji ci, igra nju har mo ni kar ja Jo že ta Ka ste lica, je pri jet no dru že nje 
tra ja lo do poz nih ve čer nih ur.

foto: S. Mir tič

Na fotografiji or ga ni za tor ji sre ča nja

Zal ka Pa pež na svo jem vrtu, ki ga ima naj
raj ši
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Zahvala
V 82. letu starosti nas je za
pustila draga mama, stara 
mama, babica in tašča

Marija Lavrič,
Podlipa 15.

Iskreno se zahvaljujemo so
rodnikom, sosedom, prijate
ljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje 
in sveče ter darovane maše. Posebno zahvalo izrekamo 
dr. Nataši Žagar, sestri Andreji Šenica pri lajšanju nje
ne zadnje ure. Hvala gospodu župniku za lepo oprav
ljen obred, pevkam Žitni klas ter Društvu upokojencev 
Dvor in pogrebni službi Novak.

Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili k 
večnemu počitku.

Vsi njeni

ZAHVALA

Ob izgubi brata, strica in 
svaka

Janeza Murna
z Lašč 9.

Zahvaljujemo se sorodni
kom, vaščanom, prijateljem 
in znancem za podarjeno cvetje, sveče in sv. mašo.

Posebno se zahvaljujemo za nesebično pomoč dr. Na
taši Žagar, patronažni sestri Andreji Šenica, Nežki 
Primc, družinam Vidmarjevim in Glihatovim z Lašč.

Hvaležni smo župnikoma Franciju Vidmarju in nečaku 
Cirilu Murnu za lepo opravljen obred.

Zahvala tudi župniku Marku Burgerju s Krke za obiske 
na domu.

Hvala pogrebni službi Novak in pevcem za zapete ža
lostinke.

Žalujoči vsi njegovi
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Na grad na križanka

Tudi to krat ste se reševal ci 
križanke iz ka za li, saj je pris pe lo 
22 rešitev. Na gra de so se z žre
ba njem raz de li le ta ko le: 1. Ani
ca Drab, Trške nji ve 22, 8360 
Žužem berk, 2. An drej Ve ho vec, 
Gor kičeva 16, 1000 Ljub lja na, 
Ma ri ja Fi nec, Boršt 18, 8361 
Dvor. Na gra jen cem čes ti ta mo, 
na gra de do bi te po pošti.

Rešitev križanke pošlji te do 1. de
cem bra na na slov Su ho kranj ske 
poti, Graj ski trg 33, 8360 Žužem
berk. 

Za ured ništvo: R. Cer.
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V  O B J E K T I V U
Po tem je sle di la bo ga ta 
po go sti tev, ka kor je to že 
v na va di, saj so se gos po di
nje izred no potru di le in na
pe kle ter pri pra vi le ve li ko 
slad kih do brot, pa tudi za 
pi ja čo je bilo po skrb lje no, 
tako da ni no be den šel do
mov ne la čen ne že jen.

Lepo je, če se ljud je ra zu
me jo in tako pri pra vi jo 
raz lič na sre ča nja, kot se je 
to zgo di lo v Bud ga nji vasi. 
Saj so zdaj ča si, ko ni ma mo več ča sa, da bi se us tavili, se za bavali, vsak 
ne kam hiti in si ne vzame trenut ka, da bi se malo po krat ko ča sil in si s tem 
na bral no vih mo či. Ker, kot sem že več krat napi sal, da de la mo za to, da 
ži vi mo, in ne samo ži vi mo za to, da de la mo. In očit no Bud ganj ci de la jo za 
to, da se vča sih do bi jo in se sku paj po za ba va jo.

Vlo mil ci izro pa li pet zi da nic
V no či iz so bo te na ne de ljo, s 15. na 16. sep tem ber, so ro par ji vlo mi li v pet 
zi da nic ‘Na nji vah’ v bli ži ni Žu žem ber ka in jih izro pa li. To je dru gič, saj 
so se tudi pred enim le tom prav tako na silo vdi ra li in ukrad li več vred nih 
stvari. Tako so bili eni de lež ni že dru ge ga ropa.

Vdi ra li so se ve da na silo in že tako na re di li ve li ko ško do, saj bodo oš ko do
van ci mo ra li za me nja ti po lom lje ne klju čav ni ce in raz bi ta vra ta, da ne go vo
ri mo o tem, kar so po krad li.

Ta to vi so se naj prej do bro za lo ži li s hra no, da ne bili oma ga li pri ro pa nju. 
Iz ene od zi da nic so na mreč od ne sli šun ko in ‘špeh’, iz dru ge čo ko la do, 
na po li tan ke, kek se, že jo so si pa ga si li s ‘šte ka mi pira’ in so kov. Tako so bili 
po tem pri močeh, ko so na da lje va li svoj ro par ski po hod. Ukrad li so tudi kot
li ček za ku ha nje go la ža, a go la ža ver jet no niso us pe li sku ha ti, saj se ta kim 
to lo va jem se ve da ved no mudi. Od ne sli pa so tudi vred nej še stva ri, kot je 

agre gat in av to mo bil ske gume. Če si 
bodo elek tri ko z agre ga tom ‘de la li’, 
tega ne vemo, prav tako ne vemo, če 
ima kdo mer ce de sa, saj so bila gume 
za to znam ko avtomo bi la.

Se ve da so po li ci sti vse prei ska li in za
be le ži li in upaj mo, da bodo zli kov ci 
od kri ti in da bodo pre je li za slu že no 
ka zen.

Foto in tekst: Rudi Cer kov nik

Vaup to ve ga ko zol ca ni več
Sko raj na vsa ki sli ki slo
ven ske po kra ji ne je ko zo
lec. Sle her na slo ven ska 
kme ti ja ga je ime la, več je
ga ali manj še ga. Mar si ka
te ri se je bo ho til z izrez lja
ni mi or na men ti, ki mu je 
po lep šal po do bo.

Tak ko zo lec je bil tudi 
Vaup tov. Do pre te kle ga 
ted na je stal, zdaj ga na
mreč ni več, po go rel je 
do tal, le zvi to že le zo in 
be ton ski te me lji so os ta li. Ob enaj stih je za čel go re ti. Ko so pri hi te li ga sil ci, 
je ogenj se gal vi so ko v nebo in ga še nje ni po ma ga lo. Saj je tudi ra zum lji vo, 
da je moč no go re lo, ker je bilo, kar ko li je že bilo shra je no v njem, suho kot 
po per. Ga si li so bolj zato, da se ogenj ni raz ši ril na po slop ja Is kre.

Se ve da se vpra šu je mo, kaj je bil vzrok po ža ra. Elek trič ne na pe lja ve ko zo lec 
ni imel. Tudi ne vih te ti sti ve čer ni bilo, da bi stre la za ne ti la po žar, zato je 
sko raj go to vo to sto ri la člo veš ka roka. Upaj mo, da bo roko, ki je to sto ri la, 
do se gla roka pra vi ce, da bo sto ri lec do bil us trez no ka zen za tako pod lo 
de ja nje. 

Žeg na nje konj v Bud ga nji vasi
V da naš njem ča su, ko vsak do ži vi bolj zase, je poh val no, da ljud je na raz lič
ne na či ne so de lu je jo.

Tako je bilo tudi v Bud ga nji vasi v ne de ljo, 5. 8. 2007, ko so se zbra li Bud
ganj ci, sta ro in mla do, in se ude le ži li žeg na nja konj. Sre ča nje je or ga ni zi ra lo 
Ko nje niš ko druš tvo Klju se, ki je bilo us ta nov lje no 3. 6. 2007. Lju bi te lji te 
ple menite ži va li so k žegna nju pri pe lja li, ne kaj do mačini, ne kaj pa gost je, 
25 konj. Bla go slov jim je dal do ma či žup nik, de kan Fran ci Vid mar.

Rudi Cer kov nik



Suhokranjske poti, javno glasilo izdaja Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, email: suhokranjske.poti@zuzemberk.si, 

TRR 013930100015568. Medij Suhokranjske poti vpisan v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS pod številko 14 (odločba 006120/01). Odgovorni urednik: Slavko Mirtič, uredniški 
odbor: Slavko Gliha, Ljuba Nose, Mojca Papež in Vlado Kostevc. Zunanji sodelavci: Darko Pucelj, Maja Jarc, Miloš Kecman in Petra Kastelic. Lektor: Rudi Cerkovnik. Oblikovanje, 
grafična priprava in filmi: Špes, grafični studio, Novo mesto. Tisk: Kastelic Zvone, s.p. Novo mesto. Naklada: 1800 izvodov.


