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Svetniki žužemberške občine Žužemberk, so se 10. julija še zadnjič, pred 
dopustniškimi dnevi, sešli na redni, 15. seji. Med drugim so potrdili nov 
odlok o občinskih cestah, sprejeli sklep o soglasju k ceni socialno varstvenih 
storitev Pomoč družini na domu v Občini Žužemberk, dali soglasje k od-
prtju dodatnega 11. oddelka v vzgojno varstveni družini Brulec ter soglasje 
k novi sistematizaciji delovnih mest v šolah Prevole in Žužemberk. Večino 
časa, v vroči in soparni sejni dvorani, so svetniki namenili točki o podelitvi 
priznanj. »Mi imamo inflacijo častnih občanov,« se je ob predlogu komisi-
je in njenega predsednika Dušana Papeža spraševal svetnik Franci Jarc in 
dodal, da sploh ne pozna kandidata, da bi se o tem opredelil. Da so kriteriji 
za podeljevanje zvodeneli, pravilnik pa je potreben temeljite predelave, so 
menili tudi ostali opozicijski svetniki. Na koncu so svetniki z minimalno 
večino sprejeli predolg in potrdili seznam občinskih nagrajencev za leto 
2011, ki jih bodo svečano razglasili na slavnostni seji. Na občinski svet sta 
obe šoli Žužemberk in Prevole dali vlogo za dodatna finančna sredstva in 
nemoteno delo v naslednjem šolskem letu. » Radi bi dodatne ure za otroke 
sedmega in osmega razreda , ki so v kombinaciji,« je povedala ravnateljica 
OŠ Prevole in svetnica Marija Breceljnik in dodala, da si otroci zaslužijo 
normalno poučevanje, prihranili pa bi tudi pri prevozih otrok. Kot je po-

Razpravljali so o stališčih do pripomb k osnut-
ku Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih 
spomenikov lokalnega pomena na območju ob-
čine Žužemberk. Mnenje Zavoda za kulturno var-
stvo je predstavila ga. Judita Podgornik Zaletel. Po 
razpravi so svetniki potrdili sklep, da bo občina v 
sodelovanju z Zavodom za kulturno varstvo pri-
pravila nova stališča in novi Odlok bo potem šel v 
obravnavo (predvsem gre za zmanjšanje vplivnih 
območij). Nekateri svetniki so podali zelo kon-
struktiven predlog, da se na kulturne spomenike 

postavi identifikacijske table, kjer bi bili napisani 
osnovni podatki o kulturnih spomenikih.

Na seji je bila predstavljena strategija zbiranja 
in odvoza komunalnih odpadkov. Cilj strategije 
je zmanjšati mešane komunalne odpadke, trend 
je ločevanje odpadkov. Dolenjske občine so v 
zmanjševanju mešanih odpadkov v samem vrhu, 
saj je že sedaj 40 % odpadkov ločenih, zato so cilji 
zapisani v strategiji, realno dosegljivi. Za naprej 
se predlaga nadgradnja obstoječega integralnega 
sistema (50 prebivalcev na eno zbirno mest za lo-

15. seja Občinskega sveta Občine Žužemberk

O častnih občanih 

udarila Breceljnikova, ta pomoč velja predvsem otrokom in ne učiteljem. 
Na koncu so svetniki obema šolama za dodatne dejavnosti odobrili predla-
gan polovični znesek, kar znese okoli 14.000 evrov, s čimer se nista strinjala 
svetnika Jože Zupančič in Jože Jenkole. Na seji je prvič sodeloval tudi novi 
direktor občinske uprave Jacques Gros. 

n Urednik

16. seja Občinskega sveta Občine Žužemberk
V četrtek, 27. 9., so se žužemberški občinski svetniki prvič po počitnicah sestali na 16. seji občinskega sveta. Na dnevnem redu 
seje je bilo šestnajst točk, o katerih so svetniki razglabljali kar 6 ur. 

čene frakcije na gosto poseljenih območjih – pa-
pir, embalaža, steklo, biorazgradljivi odpadki; na 
drugih območjih za papir in steklo posode na 100 
prebivalcev). Svetniki so predlog podprli.

Po razpravi so svetniki podprli Odlok o določi-
tvi in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne 
službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno 
biomaso »DOLB ZUZ«, predlog sklepa o usta-
novitvi stvarne služnosti z namenom postavitve 
oziroma izgradnje sončnih elektrarn na strehi OŠ 
Žužemberk s telovadnico. Po kar burni razpravi 
in polemiki o tem, kje bi bilo najboljše mesto za 
postavitev čistilne naprave, so svetniki vseeno 
potrdili Investicijski program za investicijo Ka-
nalizacija naselja Dvor z okolico in navezava na 
čistilno napravo Žužemberk. 

Svetniki so se seznanili z izvrševanjem pro-
računa v prvem obdobju (januar-junij) in spre-
jemali rebalans proračuna. Župan je predlagal 
potrditev rebalansa po hitrem postopku, vendar 
se s tem nista strinjali dve tretjini svetnikov (en 
glas je zmanjkal), tako so v prvi fazi potrdili drugi 
rebalans. Proračun se s predlaganim rebalansom 
manjša, tako na prihodkovni kot na odhodkovni 
strani. V rebalansu so še vedno zajeti projekti, s 
katerimi bi občina lahko kandidirala na razpisih, 
in tisti projekti, ki bi se lahko začeli izvajati že le-
tos. Na odhodkovni ravni so predvideli stroške za 
zaposlitev dodatnega delavca na občinski upravi, 
kar je župan utemeljil s tem, da dobijo vedno več 
zahtev od svetniške skupine in drugih inštitucij, 
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Žužemberk – S prvim julijem je postal novi di-
rektor Občinske uprave Občine Žužemberk postal 
Jacques Gros, univ. dipl. pravnik iz Črmošnjic pri 
Novem mestu, ki je zamenjal dosedanjega direktorja 
Vlada Kostevca. 

Vlado Kostevc tako po dobrih dvanajstih letih uspe-
šnega dela in vodenja občinske uprave odhaja na delov-
no mesto svetovalca župana, prevzel pa bo tudi družbe-
ne dejavnosti. Kot je povedal župan Franc Škufca, so na 
razpis za novega direktorja v predpisanem roku prejeli 
štiri prijave, ki so bile popolne. Izbirni postopek se je 
opravil v obliki presojanja strokovne usposobljenosti 
in dokumentacije, ki so jo predložili kandidati, ter na 
podlagi ustnega razgovora. Župan je po merilih izbir-
nega postopka in presoji izbral najprimernejšega kandi-
data. Župan je prepričan, da bosta z novim direktorjem 
uspešno sodelovala: »Jacques Gros je kreativen, prihaja 
tudi iz gospodarske sfere, pozna delovanje občine, ob-
činsko upravo, lokalno samoupravo in specifiko dela 
občine. Glede na izobrazbo in delovne izkušnje se mi 
zdi primerna in prava izbira,« je dejal župan. Novi di-
rektor Občinske uprave Jacques Gros je ob prevzemu 
dela povedal: »Gre za odgovorno funkcijo, vsekakor pa 
bo po primopredaji dela med prvimi nalogami urejanje 
tekočega dela in upravnih postopkov«. Med priorite-
tami, ki jih je izpostavil, so razni projekti, pomembni 
za občino, med drugim tudi pridobivanje sredstev iz 

po pripravi različne dokumentacije, česar pa sedanja 
občinska uprava ne zmore in potrebujejo nekoga, ki bo 
to delal, če želijo zagotoviti odgovore. Prav tako naj bi 
ta dodaten delavec skrbel za projekt Suhokranjski vodo-
vod. Opozicija je replicirala, da ni potrebno, da župan 
govori, da je njihova svetniška skupina razlog za novo 
zaposlitev, saj to ni res ter. Ne bi zahtevali dokumenta-

cije in različnih odgovorov, če bi župan delal v skladu 
z zakonodajo.

Precej burna razprava se je vnela tudi pri potrjevanju 
Predloga o pridobivanju, uporabi in vzdrževanju službe-
nih vozil Občine Žužemberk ter uporabi zasebnih vozil 
za službene namene. Predlog so svetniki potrdili.

n Tinka Fric

Jacques Gros je novi direktor 
občinske uprave

različnih virov, priprava na Suhokranjski vodovod, 
novi Občinski prostorski načrt in nadaljevanje izgra-
dnje infrastrukture.

Foto: Urednik
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Velika večina naših občanov naš ZRC dobro 
pozna in ga tudi redno uporablja v namene od-
laganja vseh vrst komunalnih odpadkov. Občin-
ska uprava je že na začetku uvedla delovni čas, 
in sicer vsak četrtek od 9. do 17. ure in vsako 
prvo soboto v mesecu. Odpiralni čas se dobro 
obnese in bo zato ostal nespremenjen.

Ko občan pripelje komunalne odpadke, ga 
sprejme delavec in skupaj razložita traktor, pri-
kolico ali avto in v osnovi sortirata odpadke po 
materialih. Če ni strank, ima delavec nalogo, da 
s sortiranjem odpadkov nadaljuje.

Oddaja odpadkov v ZRC Žužemberk je za 
naše občane brezplačna. Stroške delovanja 
ZRC krije Občina Žužemberk iz proračuna.

Nekaj neodgovornih občanov konstantno ne 
spoštuje odpiralnega časa ZRC in odlaga od-
padke pred zaklenjena vrata centra. Kljub pri-
mernemu odpiralnemu času in z zavestjo, da je 
tako odlaganje pravzaprav kaznivo na osnovi 
občinskega odloka. Stanje pred vhodom v ZRC 
je s takim odlaganjem grozljivo. Zbiralci odpa-
dnih kovin običajno vse še dodatno razbijejo 
in razmečejo. Če je v nepravilno odloženih od-
padkih pred zaprtimi vrati še kakšen hobuka 
ali plastična ročka z neznano kemično snovjo, 
se le ta razlije in ekološka katastrofa je lahko hi-
tro velik problem.

Zato ponovno vljudno prosimo, da vsi spo-
štujete odpiralni čas ZRC. Kdor ga ne bo upo-
števal, bo ob prvi prilik z odločbo medobčin-
skega inšpektorja finančno kaznovan.

Zelo veliko težav imamo s stalnimi vdori na 
področje ZRC, predvsem s strani Romov, ki iz 
drugih občin (Novo mesto, Črnomelj, Semič, 

Kočevje, Trebnje) neprestano vdirajo v zamre-
žen prostor ZRC in nam ropajo že zbrane in lo-
čene materiale, kot so železo, barvne kovine in 
les, ki jih mi sami prodajamo predelovalcem in 
si s tem delno krijemo stroške delovanja ZRC. 
Kraje se izvajajo praktično vsak dan. Velik pro-
blem je tudi to, da ob priliki kraje Romi razbi-
jejo vso belo tehniko in dele raztrosijo v samem 
ZRC in tudi izven varovanega področja. Žal je 
kljub stalnemu opozarjanju policije problem za-
enkrat nerešljiv. 

Vsako leto organiziramo tudi ogled ZRC s 
kratko predstavitvijo delovanja za osnovne šole 
in vrtce v naši občini. Hkrati učencem razloži-
mo tudi delovanje čistilne naprave Žužemberk.

Zaradi vse večjih zahtev po ločevanju odpad-
kov na izvoru, predvsem pa zaradi ekološke zave-
sti nas samih, bomo do konca leta 2012 dopolnili 
zbiralnice po vaseh z EKO otoki za ločeno zbira-
nje papirja, embalaže in stekla. Tudi na pokopa-
liščih v Žužemberku in na Dvoru bo Komunala 
Novo mesto postavila svoje zabojnike za zbiranje 
BIO odpadkov.

Pojavlja se problem količine odpadne emba-
laže, ker ima zelo velik volumen. Razmišljamo 
tudi v smeri, da bi to embalažo zbirali doma v 
rumene vreče, ki bi jih vsake 14 dni na določen 
dan odložili ob za to določenih zabojnikih. O 
postavitvi manjših, individualnih zabojnikih ob 
vsakem objektu (hiši) zaenkrat ne razmišljamo, 
ker bi to precej povečalo stroške občanom.

Opozarjamo občane, da na zbirnih mestih 
pazijo na čistočo in predvsem na pravilno lo-
čevanje komunalnih odpadkov. Kmalu bo zima 
in zato prosimo, da takoj po sneženju odstrani-

te sneg s pokrovov zabojnikov, preden pritisne-
te na vzvod za odpiranje – dviganje pokrova. V 
nasprotnem primeru povzročite škodo sami sebi 
in ostalim občanom. Zabojniki so namreč last 
občine, kupujejo in vzdržujejo pa se tudi z va-
šim denarjem!

Vse pravne osebe (podjetja, trgovine, s.p., 
d.o.o. itd…) morajo imeti svoje zabojnike. O 
vsem se lahko dogovorijo s Komunalo Novo me-
sto, kontakt: g. Simon Štukelj, 041-504-596.

Pri prvi akciji Očistimo SLO leta 2010 smo 
tudi v naši občini postorili izredno veliko. Od-
ziv občanov je bil velik in temu primeren tudi 
rezultat. Praktično smo odstranili vsa »črna od-
lagališča« odpadkov, jih sortirali in odložili na za 
to določena mesta. Večina »črnih odlagališč« se 
ni ponovno pojavila. V drugi akciji v letošnjem 
letu je sodelovalo bistveno manj občanov. Kljub 
temu so bili rezultati dobri, kar je bilo razvidno 
iz dostave odpadkov v ZRC Žužemberk.

Dejstvo je tudi, da naj bi vsak skrbel za odpad-
ke, ki jih povzroča. S tem, da lokalna skupnost 
vzpostavi dober sistem zbiranja, ločevanja, od-
voza in končno reciklaže ali odlaganja nastalih 
komunalnih odpadkov. V naši občini je z delo-
vanjem ZRC, odvozom odpadkov s strani Ko-
munale in odlaganjem na uradnem odlagališču 
CeROD v Leskovcu to področje vzorno urejeno. 
Nikoli pa ni dovolj dobro in zato skupaj s Komu-
nalo Novo mesto intenzivno iščemo optimalne 
rešitve na tem področju.

Pomemben je odnos nas, občanov, da stremi-
mo za ciljem, ki prinaša večinsko ločeno zbiranje 
in končno čim manj odpadkov!

n Martin Grčar

Delovanje Zbirno – reciklažnega centra Občine Žužemberk 
in zbiranje, ločevanje ter odvoz komunalnih odpadkov

Zbirno - reciklažni center 
Žužemberk - ZRC

je odprt:

 vsak četrtek 
od 9. do 17. ure

vsako prvo soboto v mesecu 
od 9. do 12. ure

Sprejem odpadkov za naše 
občane je brezplačno.
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Po devetdesetih letih delovanja so v čast pro-
stovoljnega gasilskega društva Hinje v soboto, 7. 
julija hinjski gasilci pripravili veliko slovesnost. 
Na pomembno obletnico in spomin na čase, ko 
se je v Hinjah porajal gasilski duh, so zbrane 
spomnili predsednik Ciril Papež, občinski sve-
tnik Dušan Papež ter Irena Blatnik, ki je slove-

Kopa velikanka
S tradicionalno etnografsko prireditvijo, priži-

gom kope, so 6.julija v Srednjem Lipovcu pri Dvo-
ru predstavili star, že skoraj pozabljen običaj, vezan 
na spravilo lesa, pripravo drv za kopo in postavlja-
nje le-te, uporabo oglja, zlasti pri kovaštvu. Letos je 
bila kopa, ki sta jo več tednov pripravljala oglarja 
Franc in Brane, še posebej velika. Vanjo sta s pomo-
čjo sovaščanov vgradilo kar okoli 25 prostorskih 
metrov drv, jih razžagala in skrbno zložila po vseh 
pravilih izdelave kope in kuhanja oglja.

Zmagovalca žužemberškega turnirja v odboj-
ki na mivki ALKEMIST ŽUŽEMBERK 2012 sta 
postala brata Danijel in Jan Pokeršnik, prvo 
mesto med dekleti pa sta osvojili Tamara Borko 
in Sara Sakovič. Med rekreativnimi ekipami 
je slavila ekipa Samo110let (Miro Kump, Samo 
Gotenc, Jani Laznik in Lojze Zupančič), drugi 
so bili ekipa Debeluhi (Domen Škufca, Žiga 
Vidmar in Jan Gačnik)in tretji ekipa Pokemo-
ni (Tanja Koren, Damjan Plantan, Tom Smrke 
in Mirko Košiček).

Turnir v odbojki na mivki 

Oglarja Franc Vidmar in Branko Skube

90 - letnica hinjskih gasilcev
snost tudi povezovala. Dušan Papež se je v govoru 
zahvalil vsem dobrotnikom in donatorjem, ki so 
s finančnimi sredstvi pripomogli k nakupu nove-
ga vozila Ford Ranger in nove potopne črpalke. 
Novo vozilo, ki bo hinjskim gasilcem služilo za 
hitre intervencije in gašenje gozdnih požarov, je 
blagoslovil tukajšnji župnik Ciril Murn.

Foto: M. Obrstar

 Urednik
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Prenovljena cesta 
V petek, 13. julija, so na Rebri svečano predali svojemu namenu eno 

izmed številnih pridobitev ob občinskem prazniku Občine Žužemberk, 
prenovljeno lokalno cesto Žužemberk-Bič v dolžini 3330 m. Obnova ce-
ste, ki jo je izvedlo podjetje CGP Novo mesto, je stala 400.000 evrov, od 
tega pa sta investicijo pokrila Dars in polovico občina Žužemberk. Ce-
sta bo tako bolj varna za vse udeležence v prometu, najbolj pa so vese-
li pridobitve vaščani vasi Reber in Zalisec. Pridobitev so družno odprli 
direktor CGP Gradnje, gradbeništvo d.o.o. Andrej Gričar, župan Franc 
Škufca, podžupan Jože Šteingel in domačin Janez Papež, moderniziran 
odsek pa je blagoslovil dekan Franc Vidmar.

Literati za praznik
Kot vsako leto doslej so tudi upokojenci v torek, 10. julija, pripravili 

tradicionalno srečanje literatov, na katerem so predstavili širok nabor 
pesmi, iskrenih izpovedi srca in življenja. Zbrane sta pozdravila tudi žu-
žemberški župan Franc Škufca in predsednik Društva upokojencev Dvor 
Dušan Mikec, ki je predstavil nekaj pesmi iz svoje, najnovejše izdane pe-
sniške zbirke. Prijetni literarni večer je popestril tudi mešani pevski zbor 
KD Dvor in mladi harmonikarji. Sledilo je prijetno družabno srečanje z 
izmenjavo izkušenj in poglobitvijo dosedanjega, odličnega, medgenera-
cijskega sodelovanja med upokojenskimi društvi domačinov z Dvora, iz 
Mirne Peči, Straže, Dolenjskih Toplic in Žužemberka.

Podelitev priznanj krvodajalcem 
V organizaciji Območnega združenja RK Novo mesto in krajevnih od-

borov v občini Žužemberk je bilo 8. julija tradicionalno srečanje krvodajal-
cev – jubilantov. »Na našem območju smo do sedaj zabeležili 2107 odvze-
mov krvi na Centru za tranfuzijsko dejavnost in na terenskih akcijah,« je 
povedala predsednica Območnega združenja RK Novo mesto mag. Mojca 
Špec Potočar in dodala, da je bilo letos kar 213 mladih krvodajalcev, ki so 
prvikrat darovali kri. Med krvodajalci in prostovoljci je tudi veliko obča-
nov iz žužemberške občine in prav slednjim je bila namenjena slovesnost s 
podelitvijo zahval. Krvodajalcem jubilantom so čestitali mag. Mojca Špec 
Potočar, poslanec DZ RS Ivan Grill in župan Franc Škufca. Program so za-
znamovale pevke Žitni klas in recitatorka z recitacijo pesmi Magde Hočevar 
Kastelic. Med plemenite jubilante z največ odvzemi sodi tudi Olga Mikec 
iz Sadinje vasi pri Dvoru, ki je darovala kri kar 70-krat.

V nedeljo, 8. julija, se je v župnijski cerkvi 
Gospodovega oznanenja Mariji v Hinjah pred-
stavil vrhunski ansambel za staro glasbo En-
semble labirinto armonico iz Italije. Stefania 
Di Giuseppe na orglah, Pierluigi Mencattini 
in Giovanni Rota, oba z baročno violino, so se 
občinstvu predstavili z več kot uro dolgim kon-
certom znanih skladateljev. Župan Škufca se je 
ob tem zahvalil tudi župniku Cirilu Murnu in 
prof. Milku Bizjaku, ki sta poskrbela za organi-
zacijo koncerta in nastop znamenitega ansam-
bla v Suhi krajini.

Trški dnevi 2012  •  Trški dnevi 2012  •  Trški dnevi 2012

Člani ansambla skupaj z župnikom Cirilom Murnom, županom Francem Škufco in gosti

Vrhunski koncert v Hinjah

Upokojenci literati iz petih društev

 Urednik
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 Veseli Janez je dva dni brezplačno vozil po okolici Žužem-
berka.

Zmagovalci 'Trških iger ' - ekipa DPM Zbure z evropskim po-
slancem Lojzetom Peterletom in občinskim vodstvom.

Predsednik Vinogradniškega društva Suha krajina Anton Kon-
cilja je čestital najboljšima Suhokranjcema Henriku Štuparju 
in Antonu Majerju, ki sta na 39. tednu cvička prejela veliki zlati 
medalji za vino kerner in modro frankinjo.

Na koncertu za orgle v cerkvi sv. Mohorja in Fortunata so se 
pod mentorstvom Milka Bizjaka predstavili Nina Zajec, David 
Pavlin in Žiga Jernejčič.

V farno cerkev sv. Mohorja in Fortunata so viteze in grajsko 
gospodo z vpregami popeljali člani konjerejskega društva 
Suha krajina. 

Tudi letos je bila srednjeveška tržnica 
polna stojničarjev. 

Gostje, skupina 'Bratstvo svetog Miho-
vila' iz Hrvaške.

Zdravico in kupico z žužemberškimi vitezi je poslednjič zaželel 
Gašper z blejskega gradu. 

 Viteške veščine z ognjem Viteškega reda Gašperja Lambergarja 
v grajskem jarku. 

V streljanju z lokom je bil najboljši Tomaž 
Žužemberski. 

Minister Bogovič je v grajski vinoteki, ki so jo uredili člani 
društva vinogradnikov, prisluhnil težavam, pa tudi uspehom, 
s katerimi se ponašajo vinogradniki.

Za zanimive boje je poskrbela slovaška 
skupina Kompánia trnavských žoldni-
erov. 

Tudi grajski pisar je nagovoril ljudstvo. 

 Urednik
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Ob prazniku Občine Žužemberk so v soboto,14. juli-
ja, slovesno odprli prenovljeni ulici Nad Miklavžem in 
ulico Breg. Vrednost del rekonstruiranih obeh ulic, ki je 
vključevala izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije, 
vodovoda, javno razsvetljavo in elektriko, telefonsko in 
optično širokopasovno omrežje, asfaltno prevleko z rob-
niki in tlakovanje, je preko milijon evrov. Sama gradnja 
je bila zaradi težavnega terena, ožine, starejših hiš tik ob 
cesti in strmine zelo zahtevna, ob tem pa so zgradili tudi 
nove oporne zidove ter ojačali temelje opornih zidov 
nekaterih objektov. Kar 60 % sta financirali država in 
Evropska unija iz sklada za regionalni razvoj, ostalo pa 
sama Občina Žužemberk. Svečana otvoritev obeh ulic 
je potekala ob prisotnosti številnih občanov in vabljenih 
gostov, med njimi so bili tudi predstavniki izvajalcev in 
nadzora. Pomembno pridobitev za občino in občane so 
svojemu namenu predali župan Franc Škufca, podžupan 
Jože Šteingel, poslanec DZ RS Ivan Grill, častni občan 
Občine Žužemberk Anton Anderlič ter predstavnika 
izvajalcev, GPI Tehnika Drago Muhič in Komunalne 
gradnje iz Grosuplja Viktor Dolinšek. 

Slovesno odprtje prenovljenih ulic 

Društvo praženega krompirja in izvajalci 
gradbenih del so poskrbeli za presene-
čenje v obliki zastonjskih porcij krompirja 
in pečenega vola, ki ga je peklo Mesar-
stvo Cvetan.

Članice društva Kmečkih žena Suha krajina so na tržnici pred-
stavile svoje dobrote

Joži iz Kanade si je z velikim zanimanjem ogledovala dogajanje 
v gradu.

Pokušino suhokranjskih vin je pripravilo 
Društvo vinogradnikov Suha krajina na 
čelu s predsednikom Antonom Konci-
ljo in Slavkom Blatnikom, za pekovske 
dobrote pa so poskrbele gospodinje iz 
Kitnega Vrha.

Blagoslov obeh ulic je opravil domači župnik in dekan 
Franc Vidmar. Župan Franc Škufca se je zahvalil vsem 
svetnikom, ki so podprli in razumeli vrednost izvedbe 
tega projekta, prav tako tudi vsem stanujočim ob trasi 
obeh ulic za strpnost v času gradnje. V kulturnem pro-
gramu, ki so sodelovali Žužemberški rogisti in pevke 
TD Suha krajina.

Občani so lahko preventivno izmerili krvni tlak, sladkor in 
holesterol v krvi ter preizkusili defribilator.

 Urednik
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 Rado Mužan-Gašper 
Lambergar iz 
skupine Vitezi 
Gašperja 
Lambergerja:

»Zelo prijetno se po-
čutim tu v Žužember-
ku, kjer smo prišli v go-

ste vitezi z blejskega gradu. Lepo smo bili spre-
jeti, vzdušje je temu primerno in veselje deli-
mo z vašimi graščaki. Predstavili smo nekate-
re viteške veščine in srednjeveške plese.«

Mojca Gal iz skupine 
Lonca:

»V Žužemberku sem 
že drugič. Zelo prijetno 
druženje in vsakič sem 
bolj presenečena nad 
pestrim dogajanjem.«

Kristina 
Žagar,Srednjeveški 
popotniki iz Kočevja:

»Ne glede na vreme 
je bila letošnja priredi-
tev čudovita. Žužem-
berčani pripravijo do-
bro vzdušje, zanimiv 

program in upam, da bo ta prireditev traja-
la še veliko let.«

Marko Popović iz 
skupine Aureus 
Unicornis iz Zagreba:

»Gostitelji so nas lepo 
sprejeli. Naša skupina 
nastopa profesionalno. 
Prikazali smo šolo me-
čevanja ter predstavili 

orožje iz 15. in 16. stoletja.« 

Lidija Tomše, Viteški 
red Viridi Hedera iz 
Ribnice: 

»V Žužemberk pri-
hajamo že šesto leto. 
S prijaznimi in gosto-
ljubnimi žužemberški-
mi prijatelji zelo dobro 

sodelujemo. Predstavljamo orožje, staro po-
hištvo in obleke iz tedanjih časov.« 

Mateja Zajc, »Mis 
mokre majice«, 
Društvo podeželske 
mladine Zbure:

»Vsa pohvala orga-
nizaciji tekmovanja. S 
tukajšnjim Društvom 
podeželske mladine 

Suha krajina dobro sodelujemo in se bomo 
prihodnjih tekmovanj v okviru trških dni 
zagotovo udeležili.«

Za kolesarje ter morebitne poškodbe vsako leto skrbi dr. Nataša 
Žagar z ekipo.

Razstavo ročnih del so družno odprli prof. dr. Janez Bogataj, 
predsednik TD Suha krajina Vlado Kostevc, žužemberški župan 
Franc Škufca in predsednik DU Žužemberk Anton Novak. 

Ob prazniku šoferjev in avtomehanikov je delegacija ZŠAM 
položila venec pri spomeniku na Cviblju. 

Starodobniki Kluba OLD TWIN so popestrili dogajanje na trgu 
pred gradom.

Povedali so:

Po nagovoru župana Franca Škufce je 
zbrane na slovesni seji občinskega sveta 
pozdravil slavnostni govornik minister za 
kmetijstvo in okolje Franc Bogovič in v na-
daljevanju podprl načrte občine pri izgra-
dnji Suhokranjskega vodovoda. Med dobi-
tnike občinskih priznanj za leto 2011 so se 
zapisali; častni občan je postal Jože Rozman, 
publicist in urednik Suhokranjskih zborni-
kov, zlati grb je posthumno prejel profesor 
in lektor Jože Škufca iz Malega Lipja, srebrni 
grb Prostovoljno gasilsko društvo Hinje ter 
bronasti grb Jože Papež, podjetnik iz Žvirč. 
Pisno priznanje sta prejela Nika Papež z Ra-
tja ter Mirko Pršina iz Dolenjskih Toplic. V 
skladu z občinskim odlokom je tudi župan 
Občine Žužemberk Franc Škufca podelil pri-
znanja. Tako je prejela bronasti grb družina 
Papež s Cviblja, pisno priznanje Nina Zajec 
ter pismeno zahvalo Franc Vidmar in Bran-
ko Skube. V kulturnem delu slovesnosti, ki 

Slovesnost ob občinskem prazniku 

Častni občan je postal publicist Jože Rozman

ga je vodila Ljudmila Bajec, so se predstavili 
Žužemberški rogisti in Mešani pevski zbor 
Dvor. Slovesni večer sta zaključila legenda 
slovenske popevke Ivo Mojzer in dalmatin-
ska klapa More.

Trški dnevi 2012  •  Trški dnevi 2012  •  Trški dnevi 2012

 Urednik

Foto: Urednik
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Glasbeni koncert
Maloštevilni gledalci so lahko ta zvečer 

uživali ob glasbi treh skupin, različnih glas-
benih zvrsti skupine Umbilikal, narodno za-
bavnega ansambla Roka Žlindre in skupine 
Kalamari.

Razstava likovnih del
Ob občinskem prazni-

ku je bila 13. julija zvečer 
v grajski kleti žužember-
škega gradu odprta raz-
stava likovnih del aka-
demskega slikarja Jožeta 
Kumra ter ljubiteljskih 
slikarjev Dinke in Gre-
gorja Petje. Slikar Jože Kumer je predstavil 
daljši pregled svojega obširnega dela, še naj-
več slik gradu z različnih obdobjih ter nekaj 
abstraktnih del. Domačina Dinka in Gregor 
Poje sta na ogled predstavila delček njunega 
slikarskega in kiparskega dela, ki ga ustvarjata 
v prostem času. Za kulturni del programa so 
v uvodnem delu trških dni poskrbeli Žužem-
berški rogisti, pevke TD Suha krajina v naro-
dnih nošah ter recitatorka Mateja Skube.

Jože Kumer

Kalamari

Trški dnevi 2012  •  Trški dnevi 2012  •  Trški dnevi 2012

S peto spominsko uro so se 
v Žužemberku 16. juliija spo-
mnili na prvo slovensko igralko 
v Hollywoodu Rozalijo Sršen. 
Zalla Zorana je bilo umetniško 
ime Rozalije Sršen, ki se je ro-
dila 16. julija 1897 v Žužember-
ku 143, današnja Avbljeva hiša v 
ulici Breg.

Spomin na igralko je v progra-
mu obudila Magda Kastelic Ho-
čevar, vezno besedo je obogatila 
Mateja Skube, v priložnostnem 
programu pa so se s pesmijo 
predstavile tudi sestri Špela in 
Nina Zajec ter s plesom Laura 
Košiček, Kristjan Šetina, Eva Vi-
dic in David Nose. Zbrane so na-
govorili Metka Dariš iz Slovenske 
kinoteke, župan Franc Škufca, 
predsednik TD Suha krajina Vla-
do Kostevc in direktor Občinske 
uprave Jacques Gros.

Predsednik TD 
Suha krajina Vlado 
Kostevc:

Kljub težkim časom za vse organizator-
je prireditev smo skupaj z Občino Žužem-
berk in mnogimi društvi, klubi in organi-
zacijami iz občine Žužemberk uspešno iz-
peljali vse prireditve ob prazniku občine in 
Trške dneve. 

V okviru letošnjih Trških dni, ki so po-
tekali od 6. pa do 16. julija, je bilo izvedeno 
kar 47 različnih kulturnih, etnoloških, re-
kreativnih prireditev, slovesnosti in raznih 
otvoritev in predstavitev. Po ocenah naj bi se 
vseh prireditev udeležilo okoli 9.000 obisko-
valcev, za katere smo organizatorji pripravi-
li zanimive programe in dogodke. Izjemna 
popestritev je tudi tokrat bil panoramski tu-
ristični avtobus Veseli Janez, ki je brezplačno 
prevažal obiskovalce na krožni vožnji Žu-
žemberk-Dvor-Stavča vas-Žužemberk, dva-
krat pa sem vodenje opravil tudi sam. Med 
kulturnimi prireditvami velja omeniti oba 
koncerta za orgle v farni cerkvi na Hinjah 
kot v žužemberški farni cerkvi, med etno-
loškimi pa vsekakor slavnostni prižig kope 
v Srednjem Lipovcu. Kljub dopoldanskemu 
dežju pa je bil popoldne uspešno izpeljan že 
14. srednjeveški dan na Žužemberškem gra-
du, zvečer pa so obiskovalci uživali v dalma-
tinskih pesmih klape More iz Splita. 

Iskrena zahvala gre vsem prostovoljcem 
in članom društev, še posebej pa gre pohvala 
in zahvala članom turističnega društva, ki 
so vsakodnevno 10 dni v delovnih akcijah 
pripravljali prizorišča, aktivno nastopali in v 
treh dneh dogajanj v Žužemberku bili zme-
raj na razpolago in z izjemno požrtvovalno-
stjo skrbeli, da so bile prireditve uspešno iz-
peljane in obiskovalci zadovoljni.

Spominska ura prve slovenske 
igralke Zalle Zarana v Hollywoodu

 Urednik

Foto: Urednik

Dinka in Gregor Petje



oktober 2012, 11 IZ NAŠE OBČINE 

•	 Kakšne	oblike	finančnih	pomoči	obstaja-
jo,	če	sem	zaposlen	 in	obiskujem	srednjo	
šolo	ob	delu	ter	si	izobraževanje	sam	pla-
čujem?

•	 Končano	imam	srednjo	strokovno	šolo	eko-
nomski	 tehnik.	Kaj	 lahko	študiram?	Ali	 se	
lahko	vpišem	v	vse	univerzitetne	progra-
me?	

•	 Kakšni	so	pogoji	za	vpis	v	pripravo	na	NPK	
maser	ali	 socialni	oskrbovalec	na	domu?	
Kako	lahko	z	Nacionalno	poklicno	kvalifika-
cijo	(NPK)	izboljšam	svoje	zaposlitvene	mo-
žnosti	in	dobim	uraden	certifikat,	ki	potrju-
je	moja	že	pridobljena	znanja?	Kje	najdem	
seznam	izvajalce	in	seznam	vseh	NPK-jev?

•	 Imam	končano	srednjo	cvetličarsko	 šolo.	
Kako	bi	najhitreje	prišel	do	srednje	strokov-
ne	izobrazbe?

•	 Ali	lahko	dobim	brezplačno	učno	pomoč?	

•	 Kje	izvajajo	izpit	za	viličarja?	Kako	je	tečaj	
organiziran	ter	kakšna	je	vsebina?

•	 Maturo	sem	končal	neuspešno	in	sem	brez	
statusa.	Kakšne	so	možnosti?

Želite odgovore na podobna 
vprašanja tudi vi?

•	 Zaključila	 sem	 izobraževanje	gostinski	 teh-
nik.	Rada	pa	bi	poklic	pomočnik	vzgojitelja	
predšolskih	otrok.	Kam	in	kako?

•	 Nimam	dovolj	finančnih	 sredstev,	da	bi	 se	
vključila	v	tečaj	tujih	jezikov.	Osnovno	zna-
nje	angleščine	pa	nujno	potrebujem,	ker	je	
to	pogoj	za	zaposlitev.	Pri	učenju	bi	potrebo-
vala	pomoč.	Kako	si	lahko	znanje	pridobim?

•	 Že	več	let	sem	brezposeln.	Redno	pregledu-
jem	delovna	mesta	po	internetu,	časopisih,	
teletekstu.	Poslal	 sem	že	veliko	prošenj,	na	
katere	sploh	ni	bilo	odgovora	ali	pa	je	bil	od-
govor	negativen.	Kje	še	lahko	iščem	zaposli-
tev	in	kako?

OBIŠČITE SVETOVALNO SREDIŠČE in PO

IŠČITE ODGOVORE NA VAŠA VPRAŠANJA.	

Brezplačna	pomoč	pri	odločanju	za	izobra-

ževanje,	pomoč	pri	učenju,	načrtovanju	ka-

riere	ter	iskanju	zaposlitve	(v prostorih Ob

čine Žužemberk, SEJNA SOBA, KONTAKT 

ZA INFORMACIJE  031 701 191).

INDIVIDUALNO SVETOVANJE  vsak 1. 

ponedeljek v mesecu od 8. – 11. ure

DELAVNICA OZ. PREDSTAVITEV  vsak 

3. ponedeljek v mesecu (urnik bo obja

vljen za vsak mesec sproti)

BREZPLAČNO UČENJE OSNOV RAČU

NALNIŠTVA – vsako 2. in 4. sredo v me

secu od 8. 11. ure

Ministrovo izjavo, del govora v Dragi, sem 
povzel zaradi jasnega pristopa k pojasnjevanju 
problematike naše družbe. Praktično vsi čutimo 
neprijetne spremembe, ki so se zgodile v zadnjih 
letih vsak na svoj način. Mi mladi z brezposelno-
stjo, srednja generacija z izgorelostjo, starejši pa 
vsak dan nižjo težko prigarano pokojnino. Vendar 
malo je takih, ki se sprašujejo po bistvu problema 
in še manj takih, ki iščejo uporabne odgovore ter 
dolgoročne rešitve. Z dogodkom, ki ga za Žužem-
berk pripravljamo v začetku avgusta prihodnje 
leto, naslavljamo te spremembe in poskušamo 
nanje odgovoriti z nizom praktičnih delavnic, ka-
terih uspeh lahko prinese tudi vaša soudeležba, 
spoštovani prebivalci občine Žužemberk. 

Študenti arhitekture se od leta 1981 vsako leto 
srečujemo na srečanju imenovanem EASA. Gre 
za sklop praktičnih delavnic, ki sledijo predlaga-
ni temi v smislu prenosa univerzitetne teorije v 

prakso. Vsako leto se srečujemo v drugi državi, 
letos prvič v Sloveniji, v Žužemberku. Zakaj Žu-
žemberk? Ob snovanju teme, ki naslavlja zgoraj 
omenjeno problematiko, smo poskušali najti kraj, 
ki bi poosebljal slovenske naravne in kulturne da-
nosti, ki bi ponujal dovolj odprtih mest za smisel-
ne intervencije, prostor, ki bi bil zaradi izbora na 
natečaju atraktiven, imel oprijemljivo zgodovino 
in ambiciozno upravo. Lansko leto oktobra smo 
se srečali z g. Vladom Kostevcem in po krajšem 
ogledu ugotovili, da je to mesto, v katerem želi-
mo pustiti dve leti svojega prostovoljnega dela. S 
podporo župana g. Franca Škufce smo odšli na 
vmesno srečanje študentskih predstavnikov iz vse 
Evrope v daljni Baku, Azerbajdžan (gostitelji le-
tošnje Evrovizje). Žužemberk je bil v tekmovanju 
proti eminentnemu mestu La Valletti, prestolnici 
otoške države sredi Sredozemlja – Malti, izbran 
soglasno. Prevladala je naša obravnava vseevrop-

'Preživele so družbe, ki so svet in odnose okrog sebe videle uporabno in vre-
dnotile uporabno. Imele so uporabne moralne temelje, na katerih so gradile 
svoj moralni kapital.'

n Žiga Turk,	minister	vlade	RS,	DELO,	8.9.2012

Odziv Žužemberka

ske problematike, homogenost ekipe in prelep žu-
žemberški grad. A obenem tudi zelo pomembno 
dejstvo, da si želimo sodelovanja s skupnostjo in 
obujanja lokalne obrti. 

Prav s tem namenom se obračamo na vas. Že-
limo si vaše prezence, vaših mnenj, vaših želja. 
Kaj lahko v Žužemberku naredimo mi in s čim 
bi nam lahko pomagali vi. Želimo si vzajemnega 
sodelovanja v skupno dobro. Želimo si, da bi se 
povezali okoli skupne skrbi za boljšo prihodnost. 
Na podlagi uporabnih moralnih temeljev, ki nas 
ne bi delili, na podlagi uporabnih predlogov, ki bi 
jih realizirali. Med drugim se na vas obračamo s 
konkretnim predlogom po ponovni oživitvi – re-
vitalizaciji – objekta, podrte cerkve, katere temelji 
so zakopani na grajskem trgu. Konkretno nas za-
nima, kakšno je vaše mnenje in kaj bi lahko bila 
vsebina novega objekta. Imamo mnogo predlo-
gov, od vas je pa odvisno, kaj si tam želite. 

Z lepimi pozdravi!

Ekipa	organizatorjev	srečanja	EASA	013	Žužemberk

n Aleš Kobe,	abs.	arhitekture

Ekipa študentov arhitekture:	Aljoša	Merljak,	Aleš	Kobe,	
Matic	Brdnik,	Tadej	Pavlič,	Marta	Vrankar,	Andraž	Lečnik,	
Ksenija	Zdešar	in	drugi.
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GOŠO – GRaDnJa ODPRTeGa 
ŠiROKOPaSOVneGa OmReŽJa

Imeli smo kar nekaj problemov s servisira-
njem prekopov tako cest kot tudi kmetijskih ze-
mljišč. Večina problemov so izvajalci odpravili. 
Pred prevzemom pa bomo v navzočnosti nad-
zornika prekope in zasipe še enkrat pregledali in 
zahtevali garancijo asfaltiranja in ureditev kme-
tijskih površin.

Konec septembra računamo, da se bodo začeli 
izvajati individualni priključki. Gradnja bo po-
tekala po fazah. Na primer: Obvestili bomo vas 
Žvirče, da bo ekipa za izvedbo prišla v vas čez te-
den dni. Dan ali dva pred tem bo vsak objekt obi-
skal predstavnik firme GVO (po potrebi skupaj s 
predstavnikom občine) in skupaj z lastniki - bo-
dočimi naročniki, trasiral kanale za vkop mikro 
cevi za optični kabel in pozicijo omarice na fasa-
di. Občina bo pred tem izbrala tudi gradbenega 
nadzornika, ki bo skrbel, da bo vse narejeno po 
predpisih in predvsem, da bo vsak poseg v zemlji-
šče saniran v prvotno stanje.

Ponovno apeliramo na vse občane, da se velika 
večina, če že ne vsi, priključimo na optično omrež-
je. Izvedba priključka v okviru projekta GOŠO in 
kasnejša priključitev na optično omrežje (z izbi-
ro operaterja) ima številne prednosti pred bakre-
nimi kabli:
-  za vkop mikrocevi in montažo omarice na 

objekt boste plačali le cca140 EUR,
-  za enako delo in material z že vpihnjenim op-

tičnim kablom le cca 200 EUR,
-  naselja bodo, če se vsi priključijo, le enkrat pre-

kopana,

POROČILO O KOMUNALNIH ZADEVAH september 2012

Spoštovane občanke in občani!
Hitro gre čas okrog in spet vam lahko na kratko sporočim, kaj se v naši 
skupnosti dogaja in kaj se planira. Za nami je zelo uspešno obdobje na 
področju investicij v infrastrukturo. Na optičnem omrežju smo že čez polovico 
investicije. Naselje Žužemberk bo kmalu 100% pokrito s kanali za fekalno 
kanalizacijo. Odločitev za črpanje fekalne odpadne vode iz Dvora v CČN ŽBK 
nam bo omogočilo, da ne gradimo ČN na Dvoru. V nadaljevanju podajam 
informacije po projektih.

-  kasnejši priklop bo seveda možen, vendar bo 
sam prekop bistveno dražji.
S povezavami omrežja med vsemi občinami bo 

izbira operaterjev – ponudnikov TV programov, 
hitrega interneta in telefona bistveno večja. S tem 
pa cenejša in kvalitetnejša:
-  napeljava optičnega kabla je popolnoma neob-

čutljiva na motnje in fizične poškodbe strele 
in ostalih elektromagnetnih vremenskih vpli-
vov,

-  omogoča vam praktično neomejeno hitrost in 
kvaliteto prenosa podatkov,

-  vse omrežje je vkopano v zemljo in zato ne ovi-
ra ne optično ne fizično,

-  vsi vkopani vodi so geodetsko posneti, podatki 
o poziciji bodo javno dostopni.
Kdor še ni podpisal pogodbe o priključitvi, bo 

to lahko storil ob priliki trasiranja individualnih 
priključkov po krajih.

VODOVOD
VODOVOD ReBeR – ŽUŽemBeRK 
Z VODOHRanOm ReBeR

Tehnični pregled je bil izveden. Projekt PID je 
pokazal, da so se med izvajanjem projekta zara-
di geodetskih meritev spreminjale številke parcel 
na državni cesti. Poleg tega smo zaradi znižanja 
stroškov projekta vkopali cevi na dve dodatni 
privatni parceli. Za vse parcele smo že pridobili 
služnostne pogodbe in s korekcijo dokumentacije 
bomo zadevo vložili na UE Novo mesto, ki nam 
bo nato izdala uporabno dovoljenje.

OBnOVa KRiTiČniH DeLOV 
VODOVODneGa SiSTema

V Sadinji vasi in Trebči vasi, skupaj s Komuna-
lo, obnavljamo dva kritična odseka vodovodnega 
sistema. S temi posegi znižujemo stroške vzdrže-
vanja in vodne izgube, ki so še vedno prevelike.

PROJeKT SUHOKRanJSKi VODO-
VOD

Zaključujemo pridobivanje gradbenih dovo-
ljenj po odsekih celotnega projekta. Z lastniki 
zemljišč, kjer bodo grajeni 4 novi vodohrani, 
smo se uspeli dogovoriti za odkupe oz. pravice o 
graditvi do odkupa zemljišča. Dokumentacija za 
razpis del je pripravljena. Intenzivno sodelujemo 
z ministrstvom v zvezi z razpisom za kohezijska 
EU sredstva.

Ta projekt je edina rešitev, da vsem občanom 
pripeljemo čisto pitno vodo in znižamo vodne 
izgube na normalni nivo.

FEKALNA 
KANALIZACIJA
PROJeKT ULiCa BReG in naD 
miKLaVŽem

Zbiramo potrebno dokumentacijo za vložitev 
na UE za tehnični pregled.
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PROJeKT FeKaLna KanaLiZaCi-
Ja ZaFaRa

Projekt je zaključen. Po pridobitvi PID-a pri-
java na UE za tehnični pregled.

PROJeKT DOPOLniTeV FeKaLne 
KanaLiZaCiJe ŽBK

Uporabno dovoljenje pridobljeno. V postopku 
predaje v upravljanje Komunali Novo mesto.

PROJeKT TLaČni FeKaLni Ka-
naL DVOR – CČn ŽUŽemBeRK

Pridobili smo gradbeno dovoljenje. Pripravlja-
mo še ostalo potrebno dokumentacijo za prido-
bitev nepovratnih sredstev za 2013/14.

PROJeKT FeKaLna KanaLiZaCi-
Ja ULiCa TRŠKe nJiVe

Gradbeno dovoljenje je pridobljeno.Pogodba z 
izvajalcem je podpisana. Začetek del planiramo 
konec septembra 2012. Rok do konca 2012.

PROJeKT FeKaLna KanaLiZaCi-
Ja ŽBK. – CViBeLJ

Dela so v zaključni fazi. Servisiramo še del vo-
dovodnega omrežja, polagamo cevi za optični 
kabel in delno odkupujemo zemljino za širitev 
ceste oz. bodočega pločnika od šole do Cviblja. 
G.župan Škufca se je kljub strašno slabim finanč-
nim razmeram na DRSC dogovoril, da bo drža-
va financirala cca 90 m opornega zidu, ki bo že 
zdaj omogočil bistveno večjo širino cestišča in 
manj posegov v privatna zemljišča pri obstoje-
čih objektih.

PROJeKT mČn PRi ŠOLi DVOR
Planirana je montaža nove MČN do konca 

septembra 2012.

PROJeKT aGLOmeRiOaCiJ V 
OBČini

Na osnovi našega naročila nam bo Komunala do 
konca oktobra 2012 izdelala grafični prikaz celo-

tne občine, z vsemi objekti, ter prikazala možnosti, 
kako iz posameznega objekta odvesti fekalno vodo. 
Na grafiki bodo že prikazani glavni vodi, praktično 
na parcelo natančno, vsako posamezno naselje pa 
bo obdelano tudi v finančnem smislu.

To bo temelj za nadaljnje investicije na tem po-
dročju. Pričakujemo tudi, da bo UE sprostila mo-
žnosti investicije tudi v sisteme, ki bodo manjši od 
2000 PE. Pomeni, da bomo lahko črpali denar iz 
EU skladov tudi za naselja s svojo čistilno napra-
vo, ki imajo npr. le 50 ljudi. Zdaj to ni možno.

CESTNA 
INFRASTRUKTURA
DRŽAVNE CESTE
CeSTa SKOZi CenTeR ŽUŽemBeRKa

DRSC je izvedla dela na sami cesti, vgradila 
meteorno kanalizacijo, robnike in povozne mu-
lde. Občina Žužemberk je investirala v razvod 
kablov za javno razsvetljavo (tudi za eventuel-
ni »pametni semafor«) in dva osvetljena preho-
da za pešce ter pločnike s potrebnimi opornimi 
zidovi. Vkopale so se tudi vse potrebne cevi za 
optične kable. V začetku leta 2013 planiramo 
nabaviti in postaviti še drogove javne razsvetlja-
ve in montirati omenjena svetlobna znaka s sve-
tlobnimi opozorili pri dveh prehodih za pešce. 
Projekt je zelo dobro uspel, če računamo, da je 
bil poseg zaradi starega trškega jedra zelo zahte-
ven. Žal se zaenkrat nismo mogli izogniti ožini 
ceste od poslopja banke proti LJ. DRSC namreč 
nima sredstev za potreben odkup vsaj dveh, če 
ne treh objektov in obnovo opornega zidu, ki lo-
čuje državno cesto od naše, lokalne, ki vodi proti 
Tomaževemu mostu.

CeSTa OD OŠ ŽBK. DO CViBLJa
V delu ceste se trenutno vkopuje fekalna kana-

lizacija, cevi za optiko in servisira vodovod. Delno 
se širijo bankine in betonirajo oporni zidovi.

Naročiti bo potrebno projekt ceste s pločnikom. 
Ta prometnica je z ureditvijo ceste proti Biču iz-
redno prometno obremenjena. Da je zadeva še 
bolj problematična, je hkrati cesta tudi intenzivna 
pešpot za farno cerkev sv. Mohorja in Fortunata, 
učence, ki hodijo k verouku, v OŠ Žužemberk, 
obiskovalce pokopališča in vežice Žužemberk ter 
spomenika padlim borcem NOB na Cviblju.

Hkrati s projektom bo potrebno pridobiti sred-
stva od DRSC, da se bo cesta s pločnikom čim-
prej naredila.

Opozoriti moramo še občane, ki s svojimi ze-
mljišči mejijo eno ali drugo stran, da bo projekt 
ceste in pločnika zahteval tudi manjše posege v 
privatna zemljišča. Brez tega ne moremo graditi 
ne pločnika ne ceste. O vsem bodo občani pra-
vočasno informirani. 

CeSTa SKOZi CenTeR DVORa
Žal smo s tem projektom, zaradi znanih težav 

pri zagotavljanju odkupa zemljišč od privatnih 
lastnikov, zamudili vse možnosti za sanacijo dr-
žavne ceste, križišča , izdelave pločnikov in vse 
potrebne infrastrukture. Dejstvo je, da sta OU in 
župan z velikim trudom dvakrat zagotovila sred-
stva na DRSC. Takrat smo imeli zadevo finančno 
pokrito tudi v občinskem proračunu. Zemljišča 
imamo sedaj urejena, projekte pripravljene, fi-
nančna sredstva pa so zelo vprašljiva. Prepotrebna 
investicija se zato zamika v prihodnost.

OBČINSKE CESTE 
Stanje posegov v cestni svet z drevesi, okra-

snim grmičjem, živimi mejami, ograjami, ploti 
in ostalimi ovirami se poslabšuje. Kljub večkra-
tnim opozorilom (tudi na tem mestu…) je le zelo 
redko opaziti, da bi kateri od občanov sam urejal 
področje med cesto in svojo parcelo. Brez prave 
potrebe se bo moral v zadevo vključiti medob-
činski inšpektorat in narediti red.

Ob vseh glavnih občinskih cestah smo morali 
dvakrat kositi oziroma mulčiti brežine zaradi uni-
čevanja alergene rastline pelenolistne ambrozije. 
Opozarjamo vse občane, da to rastlino čimprej 
uničijo tudi na svojih površinah.

CeSTa BReZOVa ReBeR – PReČ-
na

Projekt je izdelan za celotno traso. Potrebno 
bo geodetsko odmeriti cestno telo, oziroma ze-
mljišče, potrebno za cesto. Večina ceste poteka 
po parcelah v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov. Računamo, da bi na osnovi veljavnega 
zakona zemljišče lahko brezplačno prenesli v last 
Občine Žužemberk.

JaVne POTi PReVOLe
Na Prevolah smo servisirali nekaj javnih poti s 

pomočjo kombinirke, navoza peska in dela naših 
komunalnih delavcev. Potrebno bo še rekonstru-
irati dve poti in ju asfaltirati.
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JAVNA 
RAZSVETLJAVA

Javna razsvetljava je tudi eno od področij, kjer 
snujemo tak pristop, ki bo omogočal prihranke 
pri tokovini, nižje cene vzdrževanja in prilago-
ditev vseh starih svetilk tako, da bodo ustrezale 
zakonski uredbi o dopustnem svetlobnem one-
snaževanju in nizki porabi elektrike. Projekt naj 
bi realizirali v začetku 2013.

JR STRanSKa VaS
Projekt se zaključuje s priklopom na elektro 

omrežje.

JR BReG in naD miKLaVČem
Javna razsvetljava je v obeh ulicah priključena 

na omrežje. Kandelabri - stebri in same sijalke 
so bili izbrani na osnovi zahteve ZVKD, kjer so, 
mimogrede, z obliko zelo zadovoljni. Podobne 
oblike stebrov, le da bodo višji, bomo nabavili in 
montirali tudi po centru Žužemberka, kot je bilo 
že omenjeno, v začetku leta 2013.

KOMUNALNI 
ODPADKI

Nove zabojnike za mešane odpadke smo prejeli 
in jih po terenu uporabimo za menjavo kovinskih 
– dotrajanih zabojnikov. Če ima kdo informacijo, 
da je kje v občini zabojnik dotrajan, naj to sporoči 
na spodnji naslov in ga bomo zamenjali.

Dopolnili smo nekaj zabojnikov na vstopnih 
cestah v vinske gorice. Tam namreč tudi raču-
namo zbiranje, odvoz in deponiranje odpadkov 
od zidanic. 

Po naseljih bomo do konca leta dopolnili še 
EKO otoke in verjetno na ta račun kakšen zaboj-
nik za mešane odpadke tudi odstranili.

MOSTOVI
Imamo srečo, da našo občino preseka Krka, 

lepotica med rekami, ki ji posvečamo premalo 
pozornosti. Z ureditvijo čiščenja odpadnih fekal-
nih voda v občini bomo reki nedvomno ogromno 

pomagali. Seveda pa nam tudi reka včasih »naga-
ja«. Spomnimo se le poplav 2010 in potrebo, da 
jo večkrat premostimo z mostovi, ki so v zadnjem 
obdobju stalnica investicij v infrastrukturo. In to 
ne poceni. Glede na stanje vseh naših mostov pa 
lahko upamo, da bomo v roku cca 3 let vse obno-
vili ali na novo zgradili, in to tako, da nam bodo 
služili vrsto let.

mOST ŽUŽemBeRK
Novozgrajeni most ima uporabno dovoljenje.

mOST DRaŠČa VaS
Skupni projekt naše občine in Občine Ivančna 

Gorica se bliža h koncu. Zaradi konstrukcijskih 
sprememb se je rok izvedbe sicer zamaknil za 30 
dni. Spremembe so, ne da bi vplivale na nosilnost 
mostne konstrukcije, prinesle kar nekaj finanč-
nega prihranka. Tako, da bomo v okviru planira-
nih sredstev postorili še nekaj del v okolici mo-
stu, vključno z dostopnimi cestami in potrebnimi 
varnostnimi ograjami na opornih zidovih. Projekt 
bo dokončan do konca septembra.

 Most, ki bo fizično povezoval dve sosednji lo-
kalni skupnosti je izrednega pomena za nadalje-
vanje dobrih odnosov med občinama in temelj za 
naslednje skupne projekte, ki se že snujejo v obeh 
občinskih upravah z županoma g. Francem Škuf-
co in županom g. Dušanom Strnadom.

mOST TOmaŽeV
PGD projekt je v zaključni fazi. Intenzivno so-

delujemo z državo na področju nepovratnih sred-
stev iz poplav 2010. Za naš projekt je denar sicer 
odobren, je pa veliko vprašanje, kdaj in v kakšnih 
terminih bo sproščen s strani državnega proraču-
na. Potrebno pa bo zagotoviti tudi lastna sredstva. 
Urejeni imamo obe dostopni cesti. Vse je geodet-
sko odmerjeno, odkupljeno in pripravljeno za re-
konstrukcijske posege. Most bo narejen. Rok začet-
ka in konca gradnje mostu pa je glede na finančne 
razmere trenutno nemogoče napovedati. 

mOST DVOR LeSeni
Do konca oktobra bomo servisirali povozno 

površino z zamenjavo lesenih »podnic«. Razmi-
šljamo o omejitvi prometa čez ta most, ker ni pri-
meren za prehod težjih vozil in velikih traktor-
jev. Konstrukcija povozne površine ni planirana 
za take obremenitve. Ker prometni znaki nimajo 
in ne bodo imeli učinka, bo potrebna montaža 
omejilca višine prometnih sredstev, ki bodo lah-
ko prečkala most.

mOST ŠmiHeL
Na pobudo krajanov in občinskega svetnika 

g. Rafaela Vidmarja je občina nabavila barvo 
za barvanje mostne ograje na mostu za Šmihel. 
Krajani naj bi ograjo pobarvali do konca okto-
bra v lastni režiji. Zelo pohvalno in posnemanja 
vredno dejanje.

OŠ ŽUŽEMBERK - 
investicije za prihodnost

OGReVanJe na LeSne SeKanCe
Pripravili smo projekt montaže kotla na lesne 

sekance v OŠ Žužemberk, ki bo popolnoma na-
domestil kurjenje s kurilnim oljem. Objekt šole 
in telovadnica letno porabita cca 40.000 litrov ku-
rilnega olja, kar je približno toliko enot EUR. Z 
uvedbo kurjenja na lesne sekance bomo dosegli 
bistveno nižjo ceno ogrevanja.

Zelo na grobo povedano bo razpis za investitor-
ja, ki bo hkrati tudi 100% financer, dal možnost 
ponudnikom, da se prijavijo in projekt izvedejo, 
financirajo in vodijo cca 10 let. Potem preide za-
deva v last občine. V tem času pa občina že pla-
čuje nekoliko nižje stroške ogrevanja, ki se seve-
da po odplačilu investicije še dodatno znižajo. 
Vse podrobnosti projekta vam bomo predstavili 
v naslednji številki Suhokranjskih poti. Informi-
rali bomo vse domače ponudnike opreme in do-
bavitelje lesnih sekancev, da lahko sodelujejo v 
projektu. Računamo tudi na razpis na državi za 
subvencioniranje projekta.

FOTOVOLTaiKa – SOnČna eLeK-
TRaRna 

Do konca leta računamo zaključiti projekt 
sončne elektrarne na strehi telovadnice in delno 
na strehi OŠ Žužemberk. Fotovoltaična elektrar-
na bo imela moč do 40 kW. Občina, kot lastnik 
stavb, bo dala obe strehi v najem potencialnemu 
investitorju. Le-ta bom moral za dobo cca 30 let 
garantirati vzdrževanje strehe in občini plačeva-
ti dogovorjeno najemnino. Vse podrobnosti se 
seveda dogovorijo v pogodbi. Tudi ta projekt bo 
podrobno predstavljen kasneje.

Računamo, da bi oba projekta realizirali že do 
konca letošnjega leta. Ta dva projekta bi bila hkrati 
tudi pilotna projekta za vse nadaljnje investicije v 
občini na področju ekologije, varčevanja z energi-
jo in uporabo domačih obnovljivih virov.

Občina Žužemberk

n Martin Grčar,	inž.	kom.
ceste@zuzemberk.si
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Pogodbo o izgradnji mostu, ki bo povezo-
val dve občini, so župana občin Žužemberk in 
Ivančna Gorica, Franc Škufca in Dušan Strnad, 
ter direktor CGP Novo mesto Marjan Pezdirc 
podpisali 4. aprila letošnjega leta. 

Nove naložbe se bodo tako razveselili predvsem 
občani vasi Drašča vas v žužemberški in vaščani 
vasi Breg v ivanški občini, investicija pa je po-
membna naložba tudi v razvoj turizma. 

Betonski most ima razpon 24 metrov in je širok 
5,6 metra, stoji na dveh podpornikih in nima sre-
dinske podpore. Naložbo, ki bo stala 189.222,91 
evrov, bosta polovično pokrili žužemberška in 
ivanška občina.  

Foto: Slavko Mirtič

Gradnja mostu v gornjem delu reke Krke
Starega in dotrajanega mostu v Drašči 
vasi, ki je dolga leta buril duhove 
in klical po obnovi, ni več. Delavci 
novomeškega CGP-ja so v poletnih 
mesecih,na istem mestu, izgradili nov, 
betonski most. 

Spoštovani bralci!
Na območju občine Žužemberk je več vino-

rodnih okolišev, ki so s številnimi vikendi in 
zidanicami vedno vabljivi za storilce kaznivih 
dejanj. Število vlomov v stanovanja ali sta-
novanjske hiše, pa tudi vikende, iz leta v leto 
narašča, storilci pa so čedalje bolj predrzni 
ali nasilni. Ker policisti želimo, da v svojem 
domačem okolju občani živite kar se da var-
no, smo vam pripravili nekaj nasvetov, kako 
preprečiti vlom v vašo stanovanjsko hišo, vi-
kend ali zidanico:

•  zaklenite vrata in zaprite okna, 

•  ključev ne puščajte na »skritih mestih«, kot 
so nabiralniki, predpražniki, lončki za rože, 
žlebovi, okenske police ipd., 

•  doma ne hranite večjih vsot denarja in drago-
cenosti (med dopustom raje najemite sef), 

•  o svoji odsotnosti ne puščajte sporočil na te-
lefonskem odzivniku ali celo na listkih, zata-
knjenimi na vratih, 

•  poskrbite, da bo videti, kot da je nekdo vedno 
doma (naj vam prijatelj ali sosed redno pra-
zni poštni nabiralnik, dviguje rolete; vgradite 
časovna stikala za samodejno prižiganje luči, 
odpovejte dostavo časopisov.) 

•  ne puščajte orodja ali drugih priročnih sred-
stev v okolici hiše, saj jih storilec lahko upo-

POLiCiJa SVeTUJe POLiCiJa SVeTUJe POLiCiJa SVeTUJe POLiCiJa SVeTUJe

rabi kot pripomoček pri izvrševanju kaznivega 
dejanja (lestev, sekira, …), 

•  z vidnih mest umaknite vrednejše predmete, 

•  povejte sosedom, kako ste dosegljivi, 

•  zapišite si serijske številke vrednejših predme-
tov ali jih celo fotografirajte, po možnosti pa 
tudi označite (umetniške slike, nakit, tehnične 
predmete idr.). 

Vir:	internet

»Prilika dela tatu« in vlomilec bo raje izbral 
tisto stanovanje ali hišo, kjer bo za kaznivo de-
janje najmanj ovir in tveganje za odkritje naj-
manjše. Stavba, v kateri ni nikogar, ker so stano-
valci na primer na dopustu ali ki je očitno brez va-
rovanja, bo bolj verjetno tarča vloma kot obratno. 
Posebno »vabljiva« za vlomilce so odprta vrata ali 
okna, razpoložljivo orodje za dostop (na primer 
zaboji, lestev, ki omogoča dostop do drugače ne-

dosegljivih oken ipd.), vrtnarsko orodje, s ka-
terim lahko vlomilec nasilno vlomi, zapuščene 
žive meje ali visoke ograje ...

 
V kolikor imate v vinorodnem okolišu vikend 

ali zidanico, v njem ne puščajte vrednejših pred-
metov ali električnega orodja, če tega nujno ne 
potrebujete. Storilci kaznivih dejanj zelo dobro 
vedo, da imajo občani v času trgatve v svojih vi-
kendih in zidanicah veliko raznovrstnega orodja 
in pripomočkov, ki jih zelo radi odtujijo. 

V kolikor v vašem okolišu, v bližini vaše sta-
novanjske hiše, vikenda ali zidanice zaznate 
neznane in sumljive osebe, ki tudi s svojim ob-
našanjem vzbujajo vašo pozornost, obvestite 
policijo na št. 113. 

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

V kolikor pa želite, da se vodja policijskega 
okoliša zglasi pri vas doma, ker ste postali žrtev 
kaznivega dejanja, imate konkretne varnostne 
probleme na območju vaše lokalne skupnosti 
ali ker želite neformalni razgovor, pa lahko pi-
šete na elektronski naslov edvard.kramar@
policija.si.

VODJA	POLICIJSKEGA	OKOLIŠA

n Edvard Kramar
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V dolžini nekaj kilometrov so bili meseca juli-
ja in avgusta v okolici Dvora nastanjeni taborniki 
Kokrškega odreda iz Kranja, Rod soških mejašev 
iz Nove Gorice, Rod Argonitni ježki iz Cerkna, 
Rod Svobodni kamnitnik iz Škofje Loke, rod Skal-
nih taborov iz Domžal ter rod Severnih kurirjev 
iz Slovenj Gradca. Taborniki so bili nastanjeni v 
Dolnjem in Gornjem Kotu, pri vasi Podgozd ter 
v bližini Stavče vasi. Krepili so veščine, ki jim ka-
sneje v življenju zagotovo pridejo prav, po tehnolo-
ških novotarijah mp3-jih, telefonih, računalnikih 
jim ni bilo dolgčas, pa tudi elektrike v taboru ni 
bilo. Vsi skupaj pa so kljub vremenskim neprili-
kam uživali v bistvu življenja skupaj z naravo, reko 
Krko in bližnjimi gozdovi, dobro pa so se razumeli 
tudi z domačini. Taborjenja tabornikom pomeni-
jo največ. Orientacijski pohodi, pa tudi lupljenje 
krompirja, prvi strah v temni noči na straži, kraja 
zastave s sosednjega tabora, bivakiranje v naravi, 
izleti in vožnja po Krki so dogodki, ki jim bodo 
vse življenje ostali v spominu. 

Foto: Slavko Mirtič

SUHa KRaJina, raj za tabornike
Taborjenje v objemu narave in druženje pod zvezdnim nebom je v dolino reke Krke, točneje v Suho krajino, poleti privabilo 
več taborniških rodov iz cele Slovenije. 

Območno združenje RK Novo mesto vsako poletje organizira letovanje 
otrok na Debelem Rtiču. Letos se ga je udeležilo skupaj 351 otrok, od tega 
tudi 40 iz Žužemberka. Otroci so letovali po sedem dni v štirih izmenah. 
Začelo se je 2. julija, zaključilo pa 27. avgusta. V vsakem terminu je bilo 
po 90 otrok, za katere je skrbelo osem vzgojiteljev iz vrst študentov in en 
pomočnik, ki je lahko dijak ter pedagoški vodja, praviloma učitelj. Pred 
kolonijo se vsi sodelujoči usposabljajo za to odgovorno delo, po prihodu 
z Debelega Rtiča pa naredijo analizo vsake izmene in se pogovorijo, kaj 
bi lahko še izboljšali za naprej.

Program letovanja je tudi letos obsegal poleg vsakodnevnega kopanja 
in preživljanja prostega časa na plaži tudi zanimive delavnice. Veliko so 
ustvarjali, sodelovali tudi v socialnih igrah in se ukvarjali s športom. Otro-
kom želimo omogočiti na letovanju najlepši del počitnic. Za nas organi-
zatorje pa je poleg tega pomembno, da se vsi zdravi in celi vrnejo domov 
in letos smo si oddahnili, ker ni bilo niti posebnih zdravstvenih težav niti 

Letovanje otrok na Debelem rtiču

Otroci iz Žužemberka, ki so se udeležili četrte izmene letovanja z dolgoletno 
učiteljico Ivano Pelko, ki jih je obiskala na Debelem Rtiču.

Obisk kolonije
Težko pričakovanih počitnic so se šolarji zelo veselili. Preživljali so 

jih zelo različno. Eni pri sorodnikih, drugi pri prijateljih, tretji so odšli 
s starši na morje ali v hribe, kar 40 šolarjev iz občine Žužemberk pa je 
uživalo v koloniji na Debelem Rtiču. V petek, 27. julija, sem skupaj z 
vodstvom OZRK in nekaterimi župani obiskala zadnjo izmeno. Najprej 
nam je novo vodstvo predstavilo svoj dokaj ambiciozen program, ki bo 
dal možnost, da bo Rtič dostopen širši javnosti skozi vse leto. Preko šol 
želijo dobiti tudi neposreden stik s starši in jim svojo ponudbo predsta-
viti, da se bodo lažje odločali, ko bodo svoje otroke pošiljali v kolonijo. 
Upam, da jim bo to uspelo, saj moraš Rtič videti in doživeti, da znaš ce-
niti njegove naravne danosti.

Letos je tudi vodstvo občine Žužemberk potrdilo svojo udeležbo na 
tem obisku in tudi mene razveselilo. Toda bilo bi prelepo, če bi šlo vse 
po načrtih. Na dan odhoda sem izvedela, da je g. podžupan Šteingel 
zadržan in naj poskrbim, tako kot vsa leta doslej, tudi za njihove učen-
ce. Seveda sva z našim županom g. Jožetom Muhičem poskrbela še za 
suhokranjske šolarje. Presenečenje pa mi je pripravila moja učenka iz 
zadnje generacije mojega poučevanja, ki je bila naključno v tej izmeni 
kolonije in mi še posebej polepšala dan. Vsi skupaj smo potem odšli na 
plažo, kjer jih je župan počastil s sladoledom. Izvedela sem, kaj vse so 
počeli, da so dobili nove prijatelje in da so se imeli lepo, kar jih bo še 
nekaj časa spominjalo na kolonijo na Debelem Rtiču.

n Ivana Pelko

poškodb. So pa bile pa srčne težave, ki so jih mladostniki bolj ali manj 
uspešno prestajali. Saj se še spomnite, na letovanju je veliko zaljubljeno-
sti, česar ne želimo preprečiti.

n Barbara Ozimek
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Frata
Jožeta Šteingla, podžupana občine Žužemberk, je letos obiskal Abra-

ham. Petdeseto letnico je obeležil tudi z najožjimi prijatelji in nekateri-
mi strankarskimi kolegi iz stranke SDS, kateri pripada Šteigel. Žužem-
berškemu podžupanu pa je ob tem jubileju voščil tudi straški župan 
Alojz Knafelj. 

Suha krajina, tu in tam

Slavko Mirtič  Foto: Urednik

Šmihel pri Žužemberku
Vaščani Šmihela in Drašče vasi so konec septembra z delovno akcijo 

polepšali most, ki vodi čez reko Krko v Šmihelu pri Žužemberku. Na 
dvodnevni akciji, ki jo je organiziralo Kulturno društvo Šmihel, so sode-
lovali stari in mladi različnih starosti, pa tudi očetje in mamice z majh-
nimi otroki, med njimi pa je bila tudi triletna Neža Hrovat. Najprej so 
prebrusili rjo z ograje na mostu, druga ekipa pa je ograjo tudi barvala. 
Namesto sive barve bo sedaj ograja lepe zelene barve. Vaščani so se od-
ločili, da bodo s podobnimi akcijami nadaljevali, saj jim veliko pomeni 
urejen in polepšan kraj. Material in barvo za ograjo je prispevala Obči-
na Žužemberk, šmihelske prostovoljce pa je pohvalil tudi žužemberški 
podžupan Jože Šteingel, ki si je ogledal akcijo. 

Dvor
V mesecu avgustu so na domačiji Rezelj potekali Dvorski likovni dnevi. 

Slikarske kolonije se je pod vodstvom profesorice likovne umetnosti Ane 
Cajnko udeležilo 11 priznanih slovenskih in tujih likovnih umetnikov Raj-
ko Čuber, Milena Gregorčič, Metka Vovk Mauser, Andrej Pavlič, Mojca 
Vilar, Barbara Demšar, Agata Pavlovec, Lovro Inkret, Lojze Kalinšek in 
Irena Gayatri iz Zagreba. Likovna dela so ustvarjalci, ki jih je prevzela le-
pota reke Krke in njene okolice, razstavili pod kozolcem domačije Rezelj 
in v Blatnikovem hramu, kjer so bila na ogled širši javnosti.

Foto: J. A., Dol. list

Žužemberk
Letošnje leto praznuje 

srebrno mašo ali 25-oble-
tnico mašniškega posve-
čenja duhovnik Franc Vid-
mar. Na slovesni praznik 
rojstva Janeza Krstnika, 
24. junija, so se duhovni-
ki jubilanti iz novomeške 
škofije v Novem mestu za-
hvalili za dar duhovništva. 
Jubilantom je čestital tudi 
škof Andrej Glavan. Jubi-
lantu Francu Vidmarju so 
se zahvalili in mu čestitali 
tudi župljani iz Žužember-
ka, Mačkovca in Hinj.
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Koliko let je minilo, od kar si pod rubriko »stalno 
prebivališče« zapisovala Stavča vas 34?
Uf... To moram pa že kar dobro razmisliti. Zdaj je men-

da tega pa že krepko čez dvanajst let. 

Se še imaš za Suhokranjko?
Vedno se bom imela za Suhokranjko. Še vedno - po toliko 

letih prestolnice - s ponosom povem, da sem Suhokranjka in 
da moje korenine izhajajo iz majhne vasi zraven Žužem-
berka. In vedno s ponosom povem, da sem pač preprosto 
dekle s kmetov, ki je odraščalo med drevesi in ob reki, ki 
zame najlepše diši, ob Krki. Rada imam ljudi, ki živijo tam. 
Veliko so mi dali. Vsaj kar se tiče na pol odraslega obdobja. 
Žal pa imam na osnovno šolo precej grenke spomine.

So se ti zamerili sošolci ali učitelji?
Pravzaprav eno in drugo. Bili so drugi časi in o nekate-

rih stvareh se takrat preprosto ni govorilo. Na primer o na-
dlegovanju deklet s strani sošolcev. Odgovor je bil: So pač 
razigrani. Zame osebno pa je bila največja travma vsako 
jutro spraviti se v šolo. Predvsem govorim o višjih razredih. 
Poleg ur zgodovine seveda. Hoditi pred tablo in upati zgolj 
na srečo, dobro voljo in to, da boš profesorju všeč, pač ni 
ravno eden najprijetnejših občutkov. Na večino profesorjev 
imam sicer zelo prijetne spomine. S profesorjem Cerkov-
nikom sva še dolgo potem, ko sem končala osnovno šolo, 
ostala v zelo prijetnih stikih.

Ko te človek posluša na radiu ali televiziji, lahko 
dokaj hitro ugotovi, da ti je uspelo popolnoma 
izkoreniniti narečje, kar ni ravno pogost pojav 
pri ljudeh z našega okoliša. Si obiskovala kakšen 
tečaj govorjenja in javnega nastopanja? Si nare-
čje izgubila tudi zasebno?
Ah ne, to pa nikakor ni res. Še vedno se mi dogaja, da 

me ljudje z nasmehom opomnijo, da sem in tja prav lepo 
zapojem tudi v eter. K sreči šefi na Radiu 1 celo z veseljem 
slišijo nekaj malega narečja tudi v eter. To nas postavlja 
blizu ljudem. Narečja pa zasebno nisem izgubila. Pravza-
prav se na uradnih pogovorih trudim govoriti knjižno po-
govorno, nikakor pa ne v zasebnih pogovorih. Je pa res, da 
včasih namenoma uporabim kako povsem lokalno, narečno 
besedo. Malo zato, ker vem, da je večina ne bo razumela, 
malo pa zato, ker se mi zdi škoda, da bi izumrla. Prepro-
sto me narečja navdušujejo in jih rada poslušam. Slovenija 
preprosto premore toliko prečudovitih narečij, da je škoda, 
da se ne bi ohranila. So me pa opozorili, da ima višnjegor-
ski klanec name poseben vpliv. Ko zapeljem na dolenjsko 
stran, začnem govoriti po suhokranjsko, čeprav se na primer 

po telefonu pogovar-
jam s Štajercem.

Tečaji javnega na-
stopanja in govorje-
nja baje celo obsta-
jajo. Ampak moram 
priznati, da sem do sem 
uspela priplezati sama. Mogoče me 
je do tega pripeljal dogodek iz časa, ko še ni-
sem razmišljala o mikrofonu. Prijateljica me je 
namreč prosila, da jo spremljam na avdiciji na 
enem izmed novomeških radijev. In nekako sem 
tudi sama končala na testu za mikrofonom. La-
stnik te postaje mi je naravnost povedal, da s svojim 
glasom in naglasom nimam možnosti...

Kako se spominjaš svojih glasbenih začet-
kov v Ansamblu Poljub in kako danes z 
distance gledaš na zasedbo, ki je dala 
kar nekaj uspešnih glasbenikov tudi v 
širši slovenski prostor?
Uf, nostalgično se spominjam Poljuba. Toliko 

vsega je bilo. Od pričkanj z bratrancem in mojega 
pešačenja s klaviaturo pod roko domov v Stavčo 
vas. Do vikendov na kakšnem oddaljenem kon-
cu Slovenije. Predvsem pa se spominjam tega, 
da smo, ne glede na vse, kljub mladosti in neiz-
kušenosti vedno nekako uspeli zgladiti nesoglasja, 
in ostali prijatelji. Z distance... Težko je gledati na 
tako pomemben del življenja z distance... Vesela 
sem, da se skupine po tolikem času, ko ne obstaja 
več, še vedno spomni toliko ljudi. To me preprosto 
vsakič znova preseneti. 

Po razpadu Poljuba si s skupino De-
žur postala zmagovalka festivala 
Slovenska popevka. Kako pravza-
prav dojemaš ta uspeh, ki mu zago-
tovo ni para v zgodovini suhokranj-
ske glasbe?
Tista zmaga na Slovenski popevki je bila tako 

nepričakovana, da nas je vse precej zamajala. 
Zame je povezana z nekim zanimivim obdo-
bjem. Stvari, ki se jih lotim, se lotim z vsem 
srcem in mi ni težko ob stran postaviti svojih 
malih razvad. In takrat je bilo tisto začetno 
obdobje DeŽurja, polno entuziazma in od-
rekanja. In potem se je zgodila popevka, ki 
me je postavila na realna tla. Predvsem v 
spoznanju, da ne razmišljajo vsi tako kot 

Darja Štravs Tisu
Pevka, klaviaturistka, kotrabasistka, tonska tehnica, radijska 
napovedovalka, voditeljica, fotografinja, predvsem pa Suhokranjka, 
ki že vrsto let živi v Ljubljani. Okusila je slast zmage na Slovenski 
popevki, nastopala na največjih koncertnih odrih, postala prvi 
glas ene izmed komercialnih TV postaj, lahko jo slišite v številnih 
reklamnih spotih in v nočnem programu najbolj poslušanega 
radia v Sloveniji, v zadnjem obdobju je predvsem zelo cenjena in 
tudi nagrajena fotografinja. Njeni začetki pa so vendarle povezani 
s Suho krajino, z ansamblom Poljub in z Radiem Krka, kjer je 
začela svojo uspešno glasbeno in medijsko pot. 
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jaz, ki vsakemu privoščim uspeh in bi bila vesela 
za kogarkoli, ki bi bil v tistem trenutku na mojem 
mestu. Nenadoma se je začelo šušljati, kako si tega 
ne zaslužimo - še vedno se dogaja, da nas nacio-
nalna televizija v kakšnih pregledih let preprosto 
izpusti. Obdobje po popevki pa... Stresno... Nena-
doma kup telefonskih klicev, intervjujev, pogledov, 
ki te spremljajo na ulici... Vsak misli, da te pozna 
in da o tebi ve vse. Osebno se ne počutim dobro v 
soju žarometov in pod drobnogledom medijev... 
Ponosna sem na ta uspeh, seveda sem. Dal mi je 
občutek, da tudi to kmečko dekle lahko nekaj do-
seže, čeprav nima 30 kilogramov, prsnih vsadkov, 
nesramno kratkega krila in kilometrskih nog. 

Je res, da si pred leti celo pela predsedniku 
države za rojstni dan?
To se je zgodilo v obdobju DeŽurja. Nastopili 

smo na prireditvi Slovenec leta. Tematika prireditve 
je bila Frank Sinatra in Marilyn Monroe. V nekem 
obdobju sem namreč celo imitirala to filmsko ikono. 
In takrat se je to zgodilo. Zanimiv občutek pravza-
prav... Res pa je, da kot Marilyn nisem bila Darja, 
ampak nekdo drug... Pred nekaj leti me je nacional-
na televizija poklicala s tem v neko sobotno popol-
dne z Oskarjem Trobcem, ki je eden najbolj znanih 
slovenskih imitatorjev Elvisa Presleya. 

Pred časom smo te videvali kot spre-
mljevalno vokalistko zasedbe Prifar-

ski muzikanti, celo kot solistka si be-
ležila uspehe na festivalih, zdaj pa te 
že nekaj časa ni videti v javnosti kot 
glasbenico.  Si še vedno aktivna?

Prifarci so zame še vedno eno najbolj sreč-
nih obdobij v življenju. Fantje so mi dajali kri-

la. Toliko vzpodbude in podpore nisem bila de-
ležna nikjer drugje. Trenutno pa ne nastopam... 

Razen z novomeškim simfoničnim orkestrom. Se-
veda si želim. Oder človeka zasvoji. Res pa je, da 
sem precej timska in raje nastopam v skupini. Po 
drugi strani pa... Zdi se mi, da je dandanes v glas-
bi za nek opazen uspeh potrebno marsikaj drugega 
kot dober glas, posluh in karizma. 

Kako danes gledaš na stanje glasbe v Slo-
veniji? Ne eni strani smo priča zatonu 
festivalov in težavam glasbenikov z la-
stno promocijo, na drugi stani beležimo 
gromozanski vzpon narodno-zabavne 
glasbe. Kam plove slovenska avtorska 
glasba?
Prav z žalostjo spremljam trenutno stanje. Zdi 

se, kot da je slovenske glasbenike zajela nekakšna 
apatičnost. Konec koncev ni nič čudnega. Če samo 
pogledamo nacionalno televizijo, ki bi s tem, da 
nam vsak mesec pošlje položnico, skoraj morala 
imeti nekakšno odgovornost do tistih, ki jo pod-
piramo. Namesto tega pa smo deležni ukinjanja 
festivalov in oddaj, ki naj bi sploh ponudile mo-
žnost, da se nekdo predstavi. Na tistih festivalih, 
ki še nekako životarijo, pa vedno znova gledamo 
iste obraze. Res žalostno. Nekako ne morem pri-
stati na to, da bi bilo v Sloveniji res samo petnajst 
dobrih izvajalcev. 

Tvoja druga ljubezen je zagotovo radio. 
Nam lahko opišeš, kako si zašla v te 
vode?
Radio je bil moja ljubezen odkar vem zase. Spa-

la sem ob radijskem sprejemniku. In mislim, da 
sem že v osnovni šoli vedela, da želim biti tonska 
tehnica. To so bile moje sanje. In tako sem nekega 
dne, kmalu potem, ko je začel oddajati Radio Krka, 
preprosto vkorakala v prostore radia in rekla, da 
želim postati tonska tehnica. Najprej sem bila de-
ležna najbolj začudenega pogleda, kar jih pomnim 
in nato še nekaj posmeha. Potem, ko sem se začela 
uvajati kot tonska tehnica, pa še polen pod noge za 
zimo ali dve. Vendarle je bilo to delo rezervirano 
za moške. K sreči imam relativno trdo kožo in ko 
se za nekaj odločim, od tega ne odstopam. 

Najprej si bila zgolj tonski tehnik, kasneje 
pa si postala tudi voditeljica. Kako je po-
tekal ta prehod?
Po čistem naključju pravzaprav. In sicer na radiu 

Dur v Medvodah, kamor so me povabili za tonsko 
tehnico. Takrat sem bila še prepričana, da v življe-
nju ne bom šla za mikrofon. Ampak nekega jutra 
preprosto jutranjega voditelja ni bilo in po sili raz-
mer sem se znašla za mikrofonom. In tako še ne-
kajkrat... Pa kako sem to sovražila. Vedno sem bila 
relativno tiha in delo tonske tehnice je bilo zame 
več kot idealno. Potem se je pa kar začelo doga-
jati... Najprej radio Dur, pa potem radio Antena, 
poslovni val, Orion in nazadnje Radio 1. Res pa je, 
da sem večino tega obdobja delala kot novinarka 
in bralka novic. In mimogrede, nekaj najtežjega je 
navaditi se ne sovražiti svojega glasu... 

Danes si eden izmed glasov Radia1, goto-
vo pa je veliko takih, ki ne vedo, da sode-
luješ tudi na televiziji in tvoj glas najbrž 
slišimo večkrat, kot se tega zavedamo…
Po sedmih letih zgodnjega vstajanja in prvih no-

vic ob petih zjutraj so mi ponudili nočni program 
na Radiu 1 in možnost, da postanem uradni glas 
Radia 1. Iz tega se je zgodilo tudi sodelovanje s Pro 
plusom, kjer sem postala uradni glas paketa tele-
vizijskih programov Pop Non Stop. Je pa tudi ne-
kaj televizijskih in radijskih oglasov, kjer se pojavi 
moj glas. Večkrat se šalim, da imam srečo, ker sem 
ženska, ki se z blebetanjem celo preživljam. Pa še 
doma potem bistveno manj govorim.

 Včasih se resno sprašujem ali sem res vedno na 
pravem mestu, ob pravem času, ali imam prepro-
sto dobrega angela varuha ali pa samo neizmerno 
zalogo vztrajnosti. 
Veliko nas je bilo presenečenih, ko smo iz-

vedeli, da se zelo resno ukvarjaš s foto-
grafijo. Od kod izvira ta ljubezen?
Pravzaprav ne vem, kdaj se je začelo moje raz-

merje s fotoaparatom. Razmerje pravim zato, ker 
me soprog vedno znova draži, da bi najraje s foto-
aparatom spala. Vem, da sem že kot smrklja lahko 
ure preživela na podstrešju in pregledovala atijeve 
stare fotografije, tudi on se je v mladosti navduše-
val nad fotografijo. Kot pravi moj soprog: „Ah ne-
srečni trenutek, ko ti je v roke padel prvi zrcalno 
refleksni fotoaparat." Sprožil je namreč hobi, ki je 

bil od začetka preprosto jama brez dna. Gre pre-
prosto za to, da s fotoaparatom zbiram trenutke, 
ki so mi dragoceni. 

Zanimivo se mi zdi, da si se odločila iz soja 
žarometov stopiti med tiste, ki žarome-
te usmerjajo. Premišljena odločitev ali 
naključje? 
Niti ne gre za naključje. Moja strast je bila ve-

dno koncertna fotografija. Ker je zahtevna, ker je 
potrebno ujeti trenutek in čustva. Ker res ni prepro-
sto tisto, kar nekdo sliši, prenesti v nekaj tako dvodi-
menzionalnega, kot je fotografija. Nisem ljubiteljica 
režiranih trenutkov. Za moj okus so preveč plastični. 
Čustva, ujeta v fotografijo, to je tisto pravo. 

Je fotografija zate hobi ali se je že spre-
menila v neke vrste službo?  Baje da si 
postala hišna fotografinja ljubljanske-
ga baleta.
Bila je hobi. Zelo dolgo. Niti si nisem želela, da 

bi postala služba. Še vedno si tega ne želim. In 
tega, da sem postala hišna fotografinja SNG Ope-
re in baleta, nekako ne dojemam kot službo. Prej 
kot meditacijo. Obožujem vonj operne hiše, ča-
robnost, ki jo ustvarja tako velika ekipa. In vedno 
znova me hipnotizira ta kombinacija zvoka, ple-
sa, luči in igre. 

Širša javnost je tvoje fotografsko delo spo-
znala, ko si v oddaji Moja Slovenija preje-
la nagrado za najboljšo fotografijo. 
To z oddajo Moja Slovenija je bilo pa tako veliko 

naključje. Sploh nisem vedela, da sodelujem v na-
tečaju. Kontaktirali so me na Facebooku s prošnjo, 
če jim odstopim fotografijo Ptuja in če jim pošljem 
še kakšno mojo fotografijo. Za zmago sem izvedela, 
ko so začeli nekega večera deževati sms-i. 

Fotografiraš zgolj izbrane motive ali te je 
mogoče za fotografiranje tudi najeti?
Fotografiram vse, kar se mi zdi lepo. Zadnje čase 

živim svoje sanje, ko fotografiram oder.  Očitno bo 
na nek način ostal moja ljubezen... Sem in tja se 
zgodi, da me kakšna znanka prosi, če ji fotografi-
ram poroko, otroka, družino. In priznam, da je to 
stvar, ki me vedno znova plaši in mi ne da spati... 
Večinoma kak teden pred poroko ne spim ravno 
dobro in si izmišljujem čim več različnih načinov 
fotografiranja. Seveda me je moč najeti in z vese-
ljem se odzovem, če le čas dopušča. 

Počneš veliko stvari. Katera pa je tista, s ka-
tero se preživljaš?
Radio in televizija sta še vedno tista, ki mi omo-

gočata dostojno preživljanje in ukvarjanje s takimi 
stvarmi, kot sta fotografija in glasba. 

Se pogosto vračaš v Suho krajino?
Žal premalo. In ravno nedavno sem se pošalila,da 

se očitno staram, ker me vse bolj vleče nazaj. Pogre-
šam tisti mir, ki ni pogojen s tesno zaprtimi okni. 
Pogrešam pogled v nebo, ki ga ne onesnažuje javna 
razsvetljava in pogrešam to, da bi bila nekaj korakih 
v gozdu. Najtežje pa sem se v prestolnici navadila 
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na to, da se ljudje ne pozdravljajo... In verjetno so 
me sosedje v bloku od začetka imeli za čudakinjo, 
ker sem si vzela čas za klepet v dvigalu... 

Kako z distance gledaš na razvoj in na tre-
nutno stanje v domačih krajih?
Žal je povsod tako, da je periferija nekje prepušče-

na sama sebi. Skušam ljudi očarati in jih vsaj malo 
spodbuditi, da se odpravijo tudi na kak izlet v Suho 
krajino. Žal pa je tako,da je Suha krajina precej zapr-
ta. Verjamem, da dandanes ni idealen čas za razvoj 
industrije, ima pa zato vse možnosti, da se pokaže 
kot turistična destinacija. Žal pa, kolikor opazim, 
ni prave zainteresiranosti, da bi se odprla navzven. 

Pri današnjih priložnostih, ki jih dopušča internet, 
je preprosto premalo tega. Celo meni se dogaja, da 
za kak dogodek izvem samo tako, da ga načrtno po-
iščem ali mi zanj pove kdo od domačih. 

Kakšne načrte imaš za prihodnost, kje se 
vidiš čez 10, 20, 30, ... let?
Težko je govoriti o načrtih, če se v sedanjosti 

dogaja toliko zanimivega. Sicer pa ... 
Hm ... Na odru s Prifarci? - Sanje so dovo-

ljene, mar ne? 
Nekje med vrstami v operi. 
Za mikrofonom. In z dobro knjigo na terasi s 

pogledom na morje..

Ne nujno v tem vrstnem redu. 
Preprosto si želim, da bi tako kot zdaj vedno našla 

dovolj izzivov, na katerih bi si polnila baterije. 
Želim si potovati. Po-

tovanja so že zdaj 
moja strast. Niti 
ne toliko kot po-

krajine same, bolj 
gre za spoznavanje 

ljudi in drugega načina 
življenja. 
 

n Matej Kocjančič

PGD Hinje letos praznuje 90 let 
delovanja. To visoko obletnico so 
praznovali v soboto, 7. 7. 2012, pri 
gasilskem domu. Slovesnosti so se 
udeležili predstavniki okoliških ga-
silskih društev, številni povabljeni 
gostje in domačini. Na proslavi je 
bilo predstavljeno delo in razvoj 
društva od leta 1922, ko je bilo le-
to ustanovljeno. Program so s svo-

jimi točkami popestrili učenci OŠ 
Prevole in pevci domačega župnij-
skega zbora. Podeljena so bila pri-
znanja najbolj zaslužnim gasilcem, 
prevzeli pa so tudi novo gasilsko vo-
zilo GVGP – 1 in potopno črpalko. 
Obe novi pridobitvi je blagoslovil 
domači župnik Ciril Murn.

Prireditvi ob 90-letnici delovanja 
je sledilo 24. tradicionalno tekmo-

90 let gasilstva v Hinjah

vanje harmonikarjev na frajtonari-
ci. Na tekmovanju je nastopilo 18 
harmonikarjev iz različnih krajev, 
ki so se pomerili v treh starostnih 
kategorijah. 

Največ harmonikarjev je nasto-
pilo v 1. kategoriji – do 15 let. Med 
temi je bil po mnenju strokovne ži-
rije najboljši Matej Markeljc in Mo-
kronoga, sledila mu je Karin Bartolj 
iz Novega mesta, tretji pa je bil Luka 
Vidmar iz Visejca. 

V 2. kategoriji so tekmovali har-
monikarji med 15. in 30 letom. Med 
temi je bil najboljši Matija Mar-
keljc iz Mokronoga, drugo mesto 
je osvojila Sandra Murgelj z Otočca, 

tretje pa Amadej Papež iz Ratja.
Tretjo kategorijo so predstavljali 

najbolj izkušeni harmonikarji, sta-
rejši od 30 let. Med petimi harmo-
nikarji, ki so nastopili v tej kate-
goriji, je 1. mesto pripadlo Alojzu 
Murglju z Otočca, 2. mesto Antonu 
Pelcu z Prevol, tretji pa je bil Jože 
Breznik s Sel pri Hinjah.

Hinjski gasilci so v nadaljevanju 
pripravili še veselico z ansamblom 
Petra Finka, srečelovom in bogatim 
ognjemetom, ki je opolnoči razsve-
tlil nebo nad Hinjami in navdušil 
vse prisotne.

n Mojca Obrstar,	besedilo	in	foto
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Ob 80-letnici društva so 4. avgusta na slovesno-
sti z veliko parado in svečanostjo obudili spomin 
na začetke gasilstva. V paradi so sodelovali številni 
gasilci OGP Žužemberk, sosednjih društev, pobra-
tenega društva PGD Šentilj ter gasilska vozila. Ob 
prazniku društva so dvorski gasilci prevzeli tudi 
novo vozilo VW Amarok, ki sta ga družno blago-
slovila policijski vikar Janez Novak in žužemberški 
dekan Franc Vidmar. Žužemberški župan Franc 
Škufca je ob tem izročil ključe novega avtomobi-
la predsedniku društva Tomažu Obštetarju, le-ta 
poveljniku Klemenu Kužniku. Orodjar Nejc Fifolt 
je novo vozilo prevzel in ga na veliko veselje priso-
tnih občanov in gasilcev tudi preizkusil. 

 »Vse naloge pa dvorski gasilci nikakor ne bi 
mogli izpeljati brez izrazite pomoči krajanov, ob-
čanov in same občine Žužemberk,« je ob slavno-

Dvorski gasilci praznujejo
Za gasilce Prostovoljnega gasilskega društva Dvor to ne bo popolnoma navadno 
leto, saj je 18. septembra 2012 minilo natanko 80 let od ustanovitve od njegovega 
neprekinjenega delovanja. 

stnem prevzemu novega gasilskega vozila dejal 
predsednik PGD Dvor Tomaž Obštetar. 

Slavnostnega prevzema in slovesnosti dvorskih 
gasilcev so se poleg žužemberškega župana Fran-
ca Škufce, podžupana Jožeta Šteingla, direktorja 
Občinske uprave Jacquesa Grosa udeležili tudi 
predstavnika GZ Slovenije Janez Gornik in An-
ton Prah, predstavnik GZ Novo mesto Andrej 
Pate, predsednik GZ Slovenske Gorice Valentin 
Pohorec in župan Občine Šentilj Edvard Čagran. 
Vozilo VW Amarok so financirali občani Obči-
na Žužemberk, gasilci z lastnimi sredstvi ter do-
natorji in botri. Z lastnimi sredstvi in s pomočjo 
donatorjev pa so dvorski gasilci popolnoma pre-
uredili tudi nov prizidek k gasilskemu domu, ki 
je v okras in ponos celega kraja. Predsednik PGD 
Dvor je ob prazniku gasilcev podelil tukajšnjemu 

krajevnemu odboru RK Dvor in njeni predstav-
nici Mariji Legan ček za 500 evrov. Ob 80-letnici 
društva so gasilci izdali tudi zanimivo, s fotografi-
jami obogateno tiskano kroniko osemdesetletne-
ga dela dvorskih gasilcev. Slovesnost so obogatili 
številni praporščaki, mestna godba Novo mesto 
pod vodstvom dirigenta Roka Šincka, mladi har-
monikaši ter mešani pevski zbor KD Dvor. 

n Slavko Mirtič
Foto Slavko Mirtič
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Ob spominski plošči padlemu narodnemu he-
roju Dušanu Jerebu –Štefanu je obudil spomin 
nanj in na padle borce Franci Šali. Šali je sprego-
voril o tragičnem medvojnem dogajanju in smrti 
mladega komunista. 

» Zveza borcev ne sme dopustiti takšnega po-
tvarjanja zgodovine, morala bi iti v upor, da po-
vrne resnico in dostojanstvo«, je dejal Šali. 

Od šestih slovenskih partizanskih divizij je 
samo XV. divizija imela svečani ustanovni zbor, ki 
se je odvijal na planoti pod vasjo Veliki Lipovec, 

na katerem so bili tedaj prisotni član Vrhovnega 
štaba Jugoslavije Edvard Kardelj, član Glavnega 
štaba Slovenije, predstavnik Izvršnega odbora 
Osvobodilne Fronte Boris Kidrič in šef zavezni-
ške misije major Johens. 

Na mestu, kjer se je pred 69. leti zbrala XV. 
udarna slovenska partizanska divizija, je zbrane 
borce in borke ter ostale prisotne pozdravil slav-
nostni govornik, član predsedstva ZZB za vre-
dnote NOB Slovenije Milan Gorjanc. 

Foto: Slavko Mirtič

Borci kritično o sedanji oblasti
V Velikem Lipovcu pri Dvoru je bila 21. julija slovesnost v spomin na medvojne dogodke in ustanovitev 15. divizije. 

Člani društva pod vodstvom predsednika Toneta 
Cvetkoviča so letos tako pripravili že četrto tradicio-
nalno konjeniško tekmovanje, ki se vsako leto odvija pri 
njihovi koči pri »Luži«. Tekmovalci , ki so prišli iz bolj 
ali manj oddaljenih krajev, so se pomerili v treh disci-
plinah. V spretnostnem jahanju je zmagal Matej Kovač 
iz Kočevja, v slalomu Bogo Kovač in v najzanimivej-
šem delu tekmovanja, snemanju alke - »bodgenjškega 
venčka«, Marjan Štine iz Škocjana. Pokale najboljšim 
tekmovalcem in tekmovalkam je podelil predsednik 
društva Tone Cvetkovič. Pred tekmovanjem je žužem-
berški dekan Franc Vidmar podelil blagoslov konjem in 
njihovim lastnikom.

Foto: Slavko Mirtič

Klub s kratico C.M.O.C. iz Ljubljane, ki se 
ukvarja predvsem z zbiranjem in restavriranjem 
starodobnih motociklov, na ta način pomemb-
no ohranja del tehnično-kulturne dediščine. 
Organizirajo in prirejajo številne prireditve, 
dirke za oldtajmerje, orientacijske vožnje, zim-
ski raly,ogled sejmov, lepotno ocenjevanje kla-
sičnih motociklov, srečanje motoristov in tudi 
številne izlete. 8. septembra se je petnajst ljubi-
teljev motociklov popeljalo tudi v Belo krajino. 
Pot jih je vodila po cesti prelepe doline reke Krke. 
Med drugim so si člani ogledali tudi žužember-
ški grad in se tako kot vsako leto zaustavili tudi 
v Sadinji vasi pri Dvoru, kjer sta jih pozdravila 
župan in podžupan občine Žužemberk Franc 
Škufca in Jože Šteingel. 

FOTO: Slavko Mirtič

Klub ljubiteljev starih motocikov v Suhi krajni

Marjan iz Škocjana zmagovalec alke 
»bodgenjškega venčka« Konjerejsko društvo Kljuse iz Budganje vasi 

pri Žužemberku je konec julija organiziralo 
tradicionalno spretnostno jahanje, na katerem 
so tekmovalci in tekmovalke pokazali kar 
precej znanja.
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Obiski pri zlatoporočencih
Društvo upokojencev Dvor ima v svojih načrtih tudi obisk članov društva, ko ti praznujejo. 

Vsekakor je pomemben dogodek zlata poroka. V letošnjem letu smo tako obiskali tri srečne za-
konske pare. Prvi je bil Marija in Leopold Anžlin Z Mačkovca, Olga in Franc Šenica z Lašč ter 
Ana Marija in Albin Mrvar z Jame. 

Ob obisku smo vsem prinesli šopek in skromno darilo. Čestitali smo jim za jubilej in jim za-
želeli še veliko zdravja. Ob kavici in prigrizku smo pokramljali ter obudili spomine na prehojeno 
pot, ki ni bila ravno z rožicami posuta. Veseli so bili obiska in se zahvalili za šopek in darilo. Ob 
odhodu smo še enkrat stisnili roke in jim obljubili, da se bomo še vračali. 

n Dušan Mikec

Zakonca Šenica z Lašč Zakonca Mrvar z Jame

Zimzelene melodije 
v slovo poletju

Maja Tanjšek, vrhunska pianistka, in vio-
linist Branko Brezavšček sta 9. septembra, v 
okviru že 16. poletnih grajskih prireditev, na 
žužemberškem gradu pričarala prijeten večer 
klasične glasbe. Z bogatim in širokim progra-
mom klasične in filmske glasbe, evergreenov 
sta sicer maloštevilne gledalce navdušila z ob-
čutenim igranjem in izjemno izvedbo. Zbrane 
je pozdravil tudi predsednik TD Suha krajina 
Vlado Kostevc in napovedal še nekaj priredi-
tev, ki bodo obogatile dogajanja v žužember-
škem gradu. 

n Slavko Mirtič

Turistično društvo Suha krajina že od ustano-
vitve v letu 1993 nadaljuje poslanstvo Tujsko-pro-
metnega in olepševalnega društva Žužemberk iz 
leta 1938 in po drugi svetovni vojni ustanovlje-
nega Turističnega društva Žužemberk ter z pro-
stovoljnim in požrtvovalnim delom svojih članov 
skrbi za vrednotenje in ohranjanje bogate narav-
ne, kulturne in žive dediščine Suhe krajine.

V letu 2011 je bila sprejeta odločitev, da bi po 
starem izročilu ohranili izdelavo lesenih rečnih 
čolnov z ravnim dnom, ki so jih v preteklosti 
uporabljali ob in na rekah ter tudi na Krki. V le-
tošnjem letu je k izdelavi čolna pristopil član tu-
rističnega društva Alojz Cvetkovič in Budganje 
vasi in leseni čoln tudi izdelal. Ob delovnih akci-
jah pred Trškimi dnevi, po predlogu Vlaste Jaklič 
so člani društva z navdušenjem čoln poimenovali 
z izvirnim imenom Krkun. 

Mladi člani društva pa so pod vodstvom štu-
dentke arhitekture Mojce Kostevc čoln pobarvali, 
prelakirali in ga opremili z napisi. 

Slavnostna splavitev čolna Krkuna je bila v pe-
tek, 24.8.2012, ob 16. uri na Loki ob reki Krki v 

TD Suha krajina je splavilo Krkuna 

Žužemberku. Prisotni so bili člani društva, ko-
palci in podžupan Občine Žužemberk Jože Šte-
ingel. Predsednik društva Vlado Kostevc je poz-
dravil vse zbrane, pohvalil člane, ki so sodelovali 
pri izdelavi čolna in jih povabil na prvo plovbo. 
Krkun je odlično prestal prvo plovbo in se izka-
zal za zelo stabilen in lahko vodljiv leseni čoln z 
ravnim dnom.

Krkun je 4,5 m dolg in v srednjem delu 1,2 m 
širok leseni čoln z ravnim dnom, primeren za 
plovbo na mirnih vodah za 6 oseb. Namenjen bo 
za plovbo članov društva, promocijsko-turistične 
namene, prireditve ter ohranjanje žive in kulturne 
dediščine Suhe krajine in Slovenije.

n Vlado Kostevc
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Kranška konjenica
Preko osemdeset jezdecev in par konjskih vpreg se je na po-

budo Konjeniško galopskega društva Kranški z Brezove Rebri 
pri Dvoru 3. avgusta zbralo pri koči na Plešivici. Predsedni-
ku društva Kranški Jožetu Hočevarju in tajnici Urški Kladnik 
z Brezove Rebri je uspelo zbrati konjenike in ljubitelje konj iz 
štajerskega, primorskega, notranjskega , kočevskega in večji del 
dolenjskega konca. Naslednji dan so se konjeniki odpravili na 
krajšo ježo do vasi Vinkov Vrh, do Dvora do Dolnjega Kota, 
kjer so imeli večji postanek s kosilom in osvežitvijo v reki Krki. 
Zanimivo popotovanje po Suhi krajini so zaključili na Plešivici, 
kjer so imeli spoznavni večer. 

Foto: Slavko Mirtič

Tudi letos so člani pripravili blagoslov 
konj na svojem posestvu na Plešivici nad 
Dvorom. Kar enainpetdeset konj, med 
njimi so bili tudi vprežni vozovi in zapra-
vljivčki, so se v soboto, 28. aprila, zbrali 
pred kočo, kjer jim je podelil blagoslov 
žužemberški dekan Franc Vidmar. De-
kan je blagoslovil tudi sol in spominske 
medalje, ki so jih prejeli konjeniki iz Ra-

dohove vasi, Gombišč, Škocjana, Semiča 
in celo ljubitelji konj iz Kočevja. Tradicija 
privablja tudi veliko okoliških lastnikov 
konj, manj pa je bilo letos obiskovalcev iz 
bližnje okolice. Med obiskovalci tradici-
onalnega blagoslova sta bila tudi žužem-
berški župan in podžupan Franc Škufca 
in Jože Šteingel. 

Foto: S.Mirtič

Blagoslov konj na Plešivici
V Občini Žužemberk člani suhokranjskega konjerejskega društva 
Suha krajina že vrsto let obeležujejo praznik sv. Jurija, znanega 
katoliškega svetnika, s tradicionalnim blagoslovom konj. 

V soju bakel je Seinsenbergensis Tumultus – viteški red Jurija in Volka 
Engelberta Turjaškega iz žužemberškega gradu, skupaj s številnimi viteški-
mi prijatelji, v soboto, 22. 9., pričaral slikovit srednjeveški večer. Ob ognju 
so se razvneli pogovori, otroci pa so uživali ob igrah in poslušanju pravljic, 
sicer pa sta bila zanimiva in pestra oba dneva, ko so za obiskovalce enega 
najslikovitejšega gradu na Slovenskem odprli grajska vrata. Grajska gospo-
da je poskrbela za okusne jedi, obiskovalci pa so lahko prisluhnili petju in 
glasbi Aleksandra in Irine Guščine. Življenje na gradu so predstavili grajski 
pisar s številnimi zapisi iz tega obdobja in kaliografijo, lokostrelci z delavnico 
lokostrelstva, vitezi s prikazom mečevanja in plesna skupina s plesi.

Foto: S.MIRTIČ

Pravljični žužemberški grad oživel
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Naša dobra navada že postaja tradicija in tako 
smo tudi letos člani župnijskega pastoralnega sve-
ta v Ajdovcu pripravili pogostitev in srečanje za 
naše najstarejše farane. Po nedeljski sveti maši, 
kjer je gospod župnik poudaril tudi pomen sre-
čanja za starejše, smo se zbrali v jedilnici župni-
šča, kjer je bilo že vse pripravljeno za povabljene. 
Dobra kapljica, sladke dobrote in malica so omo-
gočili sproščen pogovor, medgeneracijsko oboga-
titev in nedeljski klepet za krajši čas. Srečanje pa 
je zaokrožila skupna pesem. 

S spoštovanjem do starejših faranov, ki jim že-
limo, da se v župniji počutijo dobrodošle in do-
mače ter s spodbudo, da mlajše generacije še na-
prej bogatijo s svojo življenjsko modrostjo, želimo 
vztrajati v navadi. V veliko veselje je bilo ob takšni 
skromni pozornosti slišati besede hvaležnosti za 
polepšano nedeljsko popoldne.

n Mateja Iskra

Srečanje starejših

Letošnji oratorij je bil v Ajdovcu že tretji po 
vrsti. Pet dni smo vzklikali »grem jaz!« in z Ma-
rijo Dominiko spoznavali življenje po vrednotah 
preprostosti, prostovoljstva, dolžnosti z veseljem, 
družine in voditeljstva. Veliko smo peli, gleda-
li dramsko nadaljevanko, razmišljali in se uči-
li, izdelovali umetniške izdelke in krepili ročne 
spretnosti, se igrali skupinske igre. Animatorji 
smo pripravili pester program, ki ga je dopol-

njevalo vreme, a smo se imeli vse dni oratorija 
zelo lepo. Odšli smo tudi na izlet v Čateške To-
plice, dan pred tem pa imeli »uvod« v izlet z vo-
dnimi igrami, sicer pa smo za en teden zapolnili 
župnišče, šolo, igrišče in skoraj tudi cerkev – vsaj 
z glasnim petjem. 

Za še več veselja tudi v naslednjih letih in lepo 
preživet letošnji oratorij so nam s sredstvi poma-

gali donatorji – Darko Iskra, Jože Iskra, Jože Štu-
par, Jože Zupančič, Aleš Bradač, Boštjan Gorenčič 
in Eva Rožencvet ter neznani darovalci. Za našo 
lakoto pa sta s svojim prostovoljnim delom poskr-
beli kuharici Jožica Longar in Milena Iskra. 

Vsem še enkrat najlepša hvala!

n Mateja Iskra

Oratorij v ajdovcu
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Rozalija Seršen – Zalla Zorana (Žužemberk, 1897 – Hollywood, 1967), 
prva slovenska filmska igralka v Hollywoodu

 Rodila se je l. 1897 v Žužemberku. 
Oče Matija je bil uradnik v avstrijski 
državni upravi – sodni pisar, mati 
Rozalija, roj. Zoran, je bila doma iz 
Sadinje vasi. Družina se je kmalu 
preselila v Vipavo, nato v Ljubljano 
in nazadnje v Kranj. Rozalija Seršen 
se je komaj 17-letna podala v Ame-
riko in se s trdim delom in veliko 
željo postati filmska igralka prebila 
v Hollywood. Prvo pomembnejšo 
vlogo je dobila l. 1921 v filmu Kolo 
sreče, sledili so Vesela vdova, Padla 
angela, Kakšna je cena ljubezni, Ta-
tica src, Krila (nagrajen z oskarjem) 

in številni drugi.
Nastopala je v 20 nemih filmih, igrala pa tudi v gledališču in napisala več 

krajših iger. Iz filmskega sveta se je umaknila ob začetkih zvočnega filma. 
Umrla je brez potomcev. Premoženje je zapustila sorodnikom.

Njena rojstna hiša še stoji in ima druge lastnike.
Za znano Suhokranjko je bila razglašena l. 2007.

Sunita L. Williams (Ohio, 1965), 
ameriška astronavtka slovenskega rodu, 
po prababici Suhokranjka iz Šmihela pri Žužemberku

Odraščala je v Massachusettsu. Oče, 
dr. DeepakPandyo, je priseljenec iz 
Indije, ki je postal harvaradski razi-
skovalec in profesor. Mama, Bonnie-
Pandya Zalokar, ima slovenske ko-
renine. Na podlagi družinskega dre-
vesa ugotavljamo, da je bila praba-
bica Sunite L. Williams Uršula Jan-
čar, roj. 1883 v Šmihelu, hči Jakoba 
Jančarja in Ane Vidmar, slovenska 
izseljenka v ZDA, kjer si je ustvarila 
družino in umrla l. 1944 v Clevelan-
du. V Šmihelu živi edini potomec te 
družine g. Stane Jančar, roj. l. 1939.

Po končani srednji šoli v mestecu 
Needham se je Sunita najprej zanimala za študij veterine. Nato se je odloči-
la, da bo odšla študirat na elitno državno akademijo. Znotraj akademije se 
je odločila za pilotsko šolo. Leta 1987 je končala študij fizike, leta 1995 pa 
magisterij iz inženirske uprave na Tehnološkem inštitutu na Floridi.

Postala je poskusni pilot za več vrst helikopterjev in letal. Tam se je prvič 
srečala z Naso. Leta 1998 je bila sprejeta na urjenje za astronavte v okviru 
Nase v Ameriki in nato še v Rusiji. 

Z možem sedaj živita v Oregonu. Njen prosti čas izpolnjujejo športi: tek, 
plavanje, kolesarjenje, triatlon in jadranje. Je tudi članica Dvorane slavnih 
veteranov države Ohio. Nasa jo je izbrala za astronavtko leta 1998. Leta 2002 
so ji dodelili vesoljsko misijo. Konec leta 2006 je z vesoljskim plovilom Di-
scovery skupaj s šestimi člani posadke poletela na Mednarodno vesoljsko 
postajo in tam preživela 195 dni (šest mesecev).

Za znano Suhokranjko je bila razglašena leta 2011. 

Dr. Ante Gnidovec (Srednji Lipovec, 1892 – Ljubljana,1974),
prvi jugoslovanski smučarski sodnik, igralec in režiser

Že mlad je postal član Sokola, leta 
1921 pa je bil med ustanovitelji Tu-
rističnega kluba Skala ter ustanovi-
telj in predsednik Smučarskega klu-
ba Ljubljana. Med drugo svetovno 
vojno je bil interniran v Dachauu, 
po njej pa se je posvetil organizacij-
sko-tehničnim vprašanjem v smu-
čarskem športu, zlasti vzgoji tekačev, 
skakalcev in sodnikov. Bil je mini-
ster za šport, prvi smučarski sodnik 
v Jugoslaviji, član mednarodne ko-
misije sodnikov in častni predsednik 
Smučarske zveze Slovenije. Bil je 
tudi aktivni član gledališča, kjer je 

deloval kot igralec in režiser v številnih igrah med leti 1921 in 1951. Zaigral 
je tudi v slovenskem filmu Vesna, v vlogi gostilničarja. Njegova rojstna hiša 
je povsem prenovljena in je v lasti družine Gnidovec.

Za znanega Suhokranjca je bil proglašen leta 2011.

Franc Požun (Podgorje, 1895 – Žužemberk, 1942),
zborovodja, skladatelj in organist

Rodil se je v Podgorju l. 1895. Nje-
gov oče Ludvik je bil organist v žu-
pnijski cerkvi sv. Lenarta, mama Eli-
zabeta pa je izhajala iz meščanske 
(odvetniške) družine.

Obiskoval je dvorazredno občo 
ljudsko šolo v Zabukovju oz. Za-
gorju. Šolanje je nadaljeval v Celju, 
kjer je naredil orglarsko šolo in na-
daljeval očetovo poklicno pot. Po 
prvi svetovni vojni se je predal svo-
jemu poklicu. Prve delovne izkušnje 
v igranju na orgle je nabiral v Smle-
dniku. Leta 1922 je prišel v Žužem-
berk, na mesto organista. Leta 1923 

se je poročil z domačinko, Žlajpahovo Marijo (Kastelic).
Bil je vsestranski umetnik: pevovodja, zborovodja, organist v farni cerkvi 

svetih Mohorja in Fortunata, kapelnik domače pihalne godbe, tudi peda-
goški delavec in komponist. 

Prištevali so ga med najboljše organiste v ljubljanski škofiji. Prirejal je 
samostojne koncerte, na katerih so se predstavili pevski zbori, ki so obi-
čajno prepevali zahtevnejše pesmi.  V času zborovskega petja je z zborom 
priredil tri svetne koncerte. Nastopal je pri vsaki prireditvi Prosvetnega 
društva, na kakšni domači slavnosti ali podoknici. Poleg tega pa je sprejel 
tudi delo v Hranilnici in posojilnici. Kot zastopnik Vzajemne zavarovalni-
ce je neutrudno delal, tako da je skoraj vsako hišo v dveh župnijah zavaro-
val pri domačem zavodu.

Znanih je le nekaj njegovih cerkvenih pesmi: Na križu, Božansko sonce 
in Večerna pesem Mariji. Ubit je bil l. 1942 na avtobusu. Pokopan je v Žu-
žemberku. Njegovi otroci in njihovi potomci živijo v Žužemberku, v Lju-
bljani in Črnomlju.

15. februarja 1997 so mladi Zabukovja ustanovili mladinski pevski zbor in 
preimenovali kulturno društvo v Kulturno društvo Franc Požun Zabukovje.

Za znanega Suhokranjca je bil razglašen leta 2010.
mag. Jelka Mrvar

naši znani Suhokranjci naDaLJeVanJe iV
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Kmetijsko	gozdarski	zavod	Novo	mesto	je	iz	naslova	ukrepa	111	v	
okviru	Programa	razvoja	podeželja	2007	–	2013	z	namenom	povečanja	
produktivnosti	dela	v	kmetijskem	sektorju	pridobil	nepovratna	sredstva	
za	usposabljanje	za	delo	v	kmetijstvu.	Usposabljanja	v	celoti	financirata	
Evropski	kmetijski	sklad	za	razvoj	podeželja	in	Republika	Slovenija.	

Usposabljanj se lahko udeležite:
•	 fizične	osebe	(nosilec,	namestnik	in	člani	kmetijskega	gospodar-

stva	ali	lastniki	zasebnega	gozda),
•	 zaposleni	pri	pravni	osebi,	ki	se	ukvarja	s	kmetijsko	dejavnostjo	

(podjetje	mora	biti	vpisano	v	RKG)	in
•	 zaposleni	pri	pravni	osebi,	ki	se	ukvarja	z	gozdarsko	ali	živilskopre-

delovalno	dejavnostjo	(podjetje	mora	biti	registrirano	za	opravljanje	
gozdarske	ali	živilskopredelovalne	dejavnosti	po	veljavni	SKD).

Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto smo za vas pri
pravili 3 programe usposabljanj:

USPOSABLJANJE ZA PREUSMERITEV V EKOLOŠKO KMETOVA
NJE:
•	 Usposabljanje	za	preusmeritev	v	ekološko	kmetovanje	(28	ur):
	 Novo	mesto:	5.	–	7.	november	2012,
	 Črnomelj:	6.	–	8.	november	2012,
	 Sevnica:	12.	–	14.	november	2012,
	 Trebnje:	19.	–	21.	november	2012,
	 Straža:	26.	–	28.	november	2012,
	 Metlika:	3.	–	5.	december	2012,
	 Brežice:	10.	–	12.	december	2012,
	 Krško:	21.	–	23.	januar	2013.

•	 Ekološko	poljedelstvo	(8	ur,	marec	2013)
•	 Ekološka	živinoreja	(8	ur,	marec	2013	-	april	2013)
•	 Ekološko	vinogradništvo	(8	ur,	marec	2013	–	avgust	2013)
•	 Ekološko	sadjarstvo	(8	ur,	april	2013)
•	 Pridelava	zelenjave	na	ekološki	način	(8	ur,	julij	2013	–	avgust	2013)

NOVI TRENDI V PRIDELAVI GROZDJA IN VINA:
•	 Ukrepi	za	povečanje	kakovosti	grozdja	(16	ur,	september	2012	–	ju-

nij	2013)
•	 Priprava	vina	za	trg	(24	ur,	september	2012	–	maj	2013)

PREDELAVA  POT DO DODANE VREDNOSTI:
•	 Predelava	mesa	(36	ur,	september	2013	–	april	2014)
•	 Predelava	mleka	(30	ur,	september	2013	–	april	2014)
•	 Predelava	sadja	(32	ur,	september	2013	–	april	2014)

Usposabljanja	 se	bodo	 izvajala	na	 različnih	 lokacijah	na	območju	
KGZ	Novo	mesto.	V	okviru	usposabljanj,	daljših	od	8	ur,	so	predvidene	
zanimive	in	poučne	strokovne	ekskurzije.

Udeleženci	usposabljanj	po	zaključenem	usposabljanju	prejmete	po-
trdilo	o	udeležbi,	vendar	le,	če	je	bila	vaša	udeležba	na	posameznem	
usposabljanju	vsaj	80	%.

Za	prijavo	na	usposabljanja	ali	za	več	informacij	pokličite	svetovalko	
Polonco	Seničar	(07/308	38	15,	051	692	401).

Vabimo vas, da se nam pridružite!
n KGZS – Zavod NM

Šmihelska c. 14, 8000 Novo mesto
	tel:	07/373	05	70,	fax.	07/373	05	90
 www.kmetijskizavod-nm.si

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje«

Usposabljanja za delo v kmetijstvu

Predvsem v času finančne krize, ki nas je za-
jela, želimo, da bi se na naših kmetijah pridelalo 
več hrane, predvsem za domače potrebe, presež-
ki doma pridelanih kmetijskih pridelkov pa bi se 
lahko tudi prodali. Zavedamo se, da ni denarja za 
večje investicije zaradi finančne krize, zato pa je 
potrebno izkoristiti dane možnosti, torej kmetij-
ske površine, ki jih imamo v lasti in je potrebno z 
njimi primerno gospodariti. Želimo vam predsta-
viti eno izmed pridelav, ki je primerna tudi za naše 
manjše kmetije, kjer je na razpolago veliko volje 
do dodatnega zaslužka. Pridelava zelenjave je lah-
ko torej dodaten zaslužek ali pa samo hobi. 

Zelenjava ima majhno energetsko vrednost, 
ne vsebuje veliko sladkorjev, je brez maščob in 
vsebuje veliko vlaknin. Vsebuje tudi veliko an-
tioksidantov, ki nevtralizirajo proste radikale in 
zmanjšajo obolevnost za mnogimi boleznimi 21. 
stoletja. Pravilno izbrana hrana je vir užitka in ima 
koristne učinke na naše zdravje, čemur koristi 
tudi redna telesna dejavnost na svežem zraku, ki 
ga pridelava zelenjave zagotovo nudi, saj je obi-

Pridelava kakovostne zelenjave 

len, okusen in zdrav pridelek odvisen predvsem 
od naše nege. Če pogledamo samo naše babice, 
dedke, prababice in pradedke, vidimo, kako vi-
soko starost so dočakali ob domači, lokalno pri-

delani hrani. Torej je naložba v slovensko ekolo-
ško pridelano hrano vsekakor edina naložba, ki 
se nam lahko obrestuje in nam omogoča zdravo, 
kakovostno in dostojno življenje.
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Pred pričetkom pridelave zelenjave se je kori-
stno posvetovati s strokovnjakom o primernosti 
zemljišč za pridelavo zelenjave, o viru vode za na-
makanje in o odvzemu vzorcev tal za analizo, da 
pridobimo podatke o deležu organskih snovi, ki-
slosti tal in o količini hranil v tleh. Ti podatki nam 
služijo pri pripravi gnojilnega načrta, saj je tudi od 
pravilne in ustrezne prehrane posameznih vrtnin 
odvisna količina in kakovost pridelane zelenjave, 
ki pa v največji meri vplivata na končni prihodek 
oziroma uspešnost pridelave zelenjave.

Ob načrtovanju pridelave se moramo odločiti 
tudi o načinu pridelave. Če ne želimo uporabljati 
mineralnih gnojil in sintetičnih kemičnih sred-
stev za varstvo rastlin pred škodljivimi organiz-
mi, se odločimo za ekološki način pridelave, kjer 
vrtninam gnojimo z organskimi gnojili in se proti 
škodljivim organizmom borimo s kolobarjenjem, 
sredstvi za krepitev odpornosti in z dovoljenimi 
kemičnimi sredstvi v ekološki pridelavi.

V okolju prijaznih pridelavah priporočamo 
tudi uporabo različnih zastirk, kot so slama, po-
košena trava, polietilenska folija,…, da je upo-
raba herbicidov minimalna oziroma pleveli pra-
vočasno mehansko zatiramo. Razlike med na-
čini pridelave so velike in v Sloveniji na manj-
ših površinah ubiramo poti, ki so za okolje bolj 
sprejemljive. 

Če se ukvarjate s pridelavo zelenjave za oskrbo 
družine in bližnjih ter vas vrtnarjenje veseli, lah-
ko pričnete s pridelavo zelenjave za trg. Odloči-
te se lahko za neposredno prodajo zelenjave na 
domu, na tržnici v domačem kraju ali v večjem 
mestu, na stojnici ob bolj prometni cesti, na sej-
mih in prireditvah, kot potujoča prodajalna ali 
pa preko oglasov v časopisu, radiu oziroma preko 

spleta. Pridelano zelenjavo lahko prodajate tudi 
v zabojčku po načelu partnerskega kmetovanja, 
pri katerem izbrani kupci v naprej plačajo za te-
denske nabave zelenjave z vaše kmetije. Prednosti 
neposredne prodaje so v dodatnem zaslužku na 
kmetiji ob enakem obsegu proizvodnje, v neod-
visnosti od posrednikov, v dodatni zaposlitvi de-
lovne sile, v stiku s kupci in hitrem pridobivanju 
ter uporabi informacij, v znanem poreklu, v krat-
ki transportni poti in zaradi tega boljši kakovosti 
ter ne nazadnje v takojšnjem plačilu. Slabosti ne-
posredne prodaje pa so v večji porabi delovnega 
časa, pogosta prisotnost kupcev lahko moti delo 
na kmetiji, potrebne so dodatne investicije v pro-
dajni prostor, embalažo, prevoz,…in potrebna so 
dodatna izobraževanja o trženju. Za uspešno tr-
ženje moramo namreč dobro poznati naše kupce, 
trg in konkurenco.

Glede na to, da je pridelava zelenjave lahko tudi 
način, kako pridobiti dodaten dohodek, želimo 
na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto 
spodbuditi tržno pridelavo ekološke zelenjave 
predvsem na manjših kmetijah, saj imajo le-te, 
glede na povpraševanje, čedalje večje možnosti 
pridelano zelenjavo tudi prodati v domačem oko-
lju. V ta namen smo pripravili delavnico o pride-
lavi kakovostne zelenjave na ekološki način, ki jo 
je vodila Natalija Pelko, specialistka za pridelavo 
zelenjave na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo 
mesto. Odvila se je v avgustu na družinski kmetiji 
Jožeta Zupančiča na Seliščih, kjer so letos začeli 
zelenjavo pridelovati tudi za trg. 

KGZS – Zavod Novo mesto

n Katarina Vovk

Izpostava Straža  Žužemberk
Ulica	talcev	20,	8351	Straža

Tel.:	(07)	30	83	815,	051	692	401
	fax:	(07)	30	83	816

E-pošta:	polona.senicar@siol.net
Splet:	www.kmetijskizavodnm.si

OBVESTILO!
KGZS	Zavod	Novo	mesto,	Izpostava	Straža	
–	Žužemberk,	obvešča	vse	uporabnike,	da	
je	zaradi	posodobitve	telefonije	prišlo	do	
manjših	sprememb	telefonskih	številk	na	

izpostavi,	in	sicer:	

tel.: 07/ 308 38 15
fax: 07/ 308 38 16

mtel.: 051/ 692 401 Seničar Polonca
mtel.: 051/ 687 820 Vovk Katarina

Hvala za razumevanje!

n Polonca Seničar
Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

V poletnih mesecih je bila na strokovni praksi 
v Žužemberku študentka gozdarstva iz Francije. 
Skupaj smo preživeli deset tednov. Razkazovali 
smo ji pestrost slovenskih gozdov in krajine na-
sploh. Učili smo jo o naših pogledih na gozd in 
strokovnemu pristopu pri gospodarjenju. Nam 
pa je bilo zanimivo spoznavati gozdarsko real-

Gozdarski kotiček
nost Francije, ki smo jo bili deležni ob pogovorih 
z njo. Videti je bilo, da se naše in njihovo gozdar-
stvo v marsičem razlikujeta, zato sem jo prosil, da 
o svojih pogledih na naš gozd napiše članek, da 
boste morda skozi njene oči videli, kaj vse 
tu imamo, pa se morda tega ne zavedate, 
saj je za nas to nekaj običajnega, že 1000 
kilometrov od nas in v razviti Evropi pa 
je slika morda povsem drugačna.

n Miloš KECMAN,	univ.	dipl.	inž.	gozd.

Značilna podoba slovenskih gozdov
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Po odhodu že pred osmo uro in po desetih urah 
vožnje sem končno prišla v Slovenijo. Z največjim 
presenečenjem odkrivam gozdno prostranstvo v 
tej državi: delež gozdov je enak deležu kmetijskih 
zemljišč v regiji Picardy na severu Francije, od ko-
der prihajam. Tu pa je gozd del vsakdanje pokra-
jine: pobočja povsem pokrita z gozdovi, gozdovi 
brez konca in kraja. Ni dvoma, prišla sem v deže-
lo Robina Hooda. Poleg tega lahko človek zaradi 
reliefa, dolin in hribov bolj celovito uživa v teh 
zelenih prostranstvih. Tukajšnji gozdarji so mi 
celo povedali, da v določenem območju Slovenije 
gozd pokriva 90% ozemlja in to področje je dobilo 
vzdevek »zelena puščava«. Kmalu sem spoznala, 
da so gozdni sestoji bogati v raznovrstnosti tako 
flore kot favne, zaradi česar se mi je dozdevalo, 
da bo moje potovanje še bolj zanimivo.

Gospodarjenje se tu izvaja na način, da je čim 
bolj približano naravnemu delovanju gozda in bi 
se s tem ohranila in zavarovala bogata dediščina. 
Predvsem se to opaža pri gojenju gozdov, kjer se 
izvaja izbiralna nega in to v naravno zasnovanih 
gozdovih, le redko se naleti na pravilne nasade ali 
celo plantaže. V nekaterih regijah Francije obsta-
jajo samo še plantaže: na primer 200 000 ha ob-
morskega bora, kot je to v Landes de Gascogne 
(jugozahodna Francija), ali pa plantaže topole, 
nasadi smreke in duglazije... Poleg tega se v Slove-
niji gozdna dela v večini primerov opravijo ročno, 
ker gre predvsem za pobočne terene, ki so zara-
di manjše prehodnosti manj primerni za strojno 
sečnjo, po drugi strani pa tudi z gospodarskega 
vidika delo z mehanizacijo ne bi bilo donosno. To 

obenem pojasnjuje, zakaj v Sloveniji ni gozdnih 
presek na vsakih 6 do 10 metrov, kot se lahko vi-
dijo v Franciji. Pri nas stroji opravijo večino del 
v gozdarstvu. Trenutno se jih celo poskuša prila-
goditi redčenju mladega gozda. Poleg tega je ob-
seg posekanega lesa glede na lesno zalogo ali letni 
prirastek v Sloveniji manjši, kot je v Franciji, kjer 
se zdi, da smo bolj izpostavljeni ekonomskemu 
pritisku. Zato je francosko gozdarstvo veliko bolj 
intenzivno, lesne zaloge gozdov pa so nižje.

Po drugi strani se mi je na tem potovanju zelo 
vtisnil odnos, ki ga imajo Slovenci do gozdov. Vidi 
se, da so navajeni na kontakt z gozdnim prosto-
rom. To se kaže v poznavanju gob, ki jih nisem še 
nikoli videla toliko. V Franciji gobe rastejo spo-
mladi (od konca marca do začetka maja) in jeseni 
(konec septembra do konca oktobra). Vendar pa 
jih pri nas ni v takih količinah. Z nekaj tistih iz-
letov, namenjenih nabiranju gob, sem se pogosto 
vračala praznih rok. Ob obisku slovenskih gozdov 
pa se je le redko zgodilo, da nisem naletela na ne-
koga, ki bi nabiral gobe, se samo sprehajal ali tam 
delal. Slovenci so zaradi tega veliko bližji svojim 
gozdovom kot Francozi svojim. No, prepričana 
sem, da se nekateri francoski ljubitelji dobro spo-
znajo na prepoznavanje gob, vendar se zdi, da je 
tu poznavanje užitnih gob (jurčkov, lisičk, …) del 
splošne kulture. Dejstvo je, da je javnosti omogo-
čen dostop v vse gozdove, ne glede na to, ali gre za 
javno ali zasebno lastnino, kar nedvomno pomaga 
ohraniti ta poseben odnos ljudi do gozda. V Fran-
ciji se smemo sprehajati samo po javnih gozdovih, 
v zasebnih gozdovih pa le v redkih izjemah.

V pogledu prostoživečih živali, ki so prisotne, 
ima Slovenija še vedno veliko populacijo med-
vedov in volkov. Na teritoriju Slovenije živi okoli 
500 medvedov, populacija le-teh je stabilna in se 
normalno razmnožuje. Po drugi strani imamo v 
Franciji le 17 medvedov in jih le s težavo ohra-
njamo. Moje presenečenje pa je bilo še večje, ko 
sem spoznala, da je tukaj mogoč odstrel medve-
da ali volka. Sicer je ulov teh živali nadzorovan 
in spremljan zaradi dobrega počutja vseh vrst, 
a v Franciji sta to živalski vrsti, ki sta še posebej 
zaščiteni in lov enostavno ni mogoč. Dejstvo, da 
ljudje živijo ob robu gozdov, v katerih so tudi 
medvedi in volkovi, očitno tu nikogar ne vzne-
mirja, saj mnogi redno nabirajo gozdne sadeže. 
Med drugim, mnogi gozdarji so že imeli izkušnjo 
srečanja z medvedom ob terenskem delu, kar je 
zastrašujoča izkušnja, čeprav se medved po na-
vadi predčasno umakne človeku. Sreča mi ni bila 
naklonjena, da bi tudi sama naletela na medveda, 
vseeno pa sem uspela videti sveže odtise, kar se 
mi je že samo po sebi zelo všeč.

Po dveh mesecih, ki sem jih preživela tu, se 
vračam v Francijo z glavo, polno spominov in 
čudovite pokrajine. Lahko ste srečni, da imate 
pestro pokrajino: gore, ravnine, gozdove, odprta 
prostranstva, jezera ... in vse to na tako majhnem 
ozemlju. Naučila sem se mnogo in odkrila mar-
sikaj o vaših pogledih na gozd in kako z njim go-
spodarite. Upam, da mi bo nekega dne uspelo, da 
nekaj od teh stvari uporabim tudi v Franciji.

n Coralie VICTOIRE

Slovenski gozd
(kot ga vidi francoska študentka, ki študira gozdarstvo)

Plantaža obmorskega bora v Landes de Gascogne (jugozahodna Francija)
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ČaS Je, Da POmiSLiTe naSe! 
 
Moškim	 in	ženskam,	starim	od	50	do	

69	 let,	 je	namenjen	brezplačen	državni	
program	Svit	-	to	je	program	presejanja	
in	zgodnjega	odkrivanja	predrakavih	
sprememb	in	raka	na	debelem	čre-
vesu	in	danki.

Program	Svit	omogoča	odkri-
vanje	prikritih	krvavitev	v	blatu	in	
po	potrebi	še	natančnejšo	preiska-
vo	črevesa,	 ki	pojasni	 vzrok	prikrite	
krvavitve	 in	načrtuje	 takojšnje	učinko-
vito	zdravljenje	odkritih	bolezenskih	
sprememb.

Program	Svit	 lahko	na	 leto	 reši	 življenje	
najmanj	200	prebivalcem	Slovenije,	mnogim	pa	prihrani	veliko	trplje-
nja,	ki	ga	povzroči	zahrbtna	bolezen.	Zaradi	pravočasne	odstranitve	
polipov	v	debelem	črevesu	in	danki	bo	vsako	leto	v	Sloveniji	vsaj	300	
obolelih	za	to	obliko	raka	manj.

Uspeh	Programa	Svit	je	odvisen	od	vključitve	čim	večjega	števila	
povabljenih	v	program	in	njihovega	aktivnega	sodelovanja.	Ko	bo-
ste	prejeli	vabilo,	je	vsekakor	modro,	da	na	povabilo	odgovorite	in	se	
vključite	v	program.	Tudi	ko	ste	v	program	povabljeni	ponovno	(čez	
približno	dve	leti),	boste	v	nadaljevanje	postopkov	povabljeni	šele,	
ko	boste	na	naslov	Svita	vrnili	izpolnjen	vprašalnik.	

Analiza	odzivnosti	prebivalcev	zdravstvene	 regije	Novo	mesto	v	
prvi	polovici	 leta	2012	kaže	na	primerljivo	stanje,	kot	 je	sicer	v	RS,	
podrobnejša	analiza	podatkov	o	odzivnosti	pa	v	nekaterih	občinah	
kaže	bistveno	nižjo	odzivnost	in	celo	upad	le-te	glede	na	ostale	ob-
čine	v	RS	(Graf	1).	Najslabše	se	odzivajo	občani	občin	Krško,	Škocjan,	
Mokronog-Trebelno	 in	Kostanjevica	na	Krki.	Vse	 je	odvisno	od	vas,	
samih!	Naj	vas	ne	bo	strah,	zato	ne	odlašajte!

Graf 1: Odzivnost vabljenih v program SVIT v zdravstveni regiji Novo mesto po 
občinah

VIR: 
1.	Dostopno	na:	Državni	program	presejanja	 in	zgodnjega	odkrivanja	predrakavih	
sprememb	 in	 raka	na	debelem	črevesu	 in	danki	SVIT;	http://www.program-svit.
si/?page_id=3,	pridobljeno	s	spletne	strani	06.	09.	2012

n Brigita ZupančičTisovec
Služba za javno zdravje

Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto

Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto
Služba za javno zdravje

Novo	mesto,	Mej	vrti	5,	SLOVENIJA
Tel.:	+386	7	39	34	191	Fax:	+386	7	39	34	101	
info@zzv-nm.si	•	www.zzv-nm.si

 BELJENJE, KITANJE NOTRANJIH PROSTOROV
 BARVANJE OKEN, VRAT, NAPUŠČA
 BARVANJE VSEH VRST FASAD
 SUHOMONTAŽNE STORITVE KNAUF 

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

 GSM: 041/592-841
 TEL/FAX: 07/3065-697
 E-MAIL: darko.vidic1@siol.net
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V Sloveniji imajo čebelarski krožki že lepo in 
dolgoletno tradicijo. V letu 2008 je v okviru ČZS 
na osnovnih in srednjih šolah delovalo približno 
80 krožkov, vanje pa je bilo vključenih do 1000 
otrok. Glavni nosilci krožkov smo mentorji, ki 
opravljamo pomembno delo – otrokom poma-
gamo razviti čebelarsko znanje, spretnosti in 
vrednote. Čebele kot mali varuhi narave so nam 
neizčrpen vir navdihov, prijetnih uric in novih 
spoznanj. Kranjska čebela oz. kranjska sivka je 
avtohtona slovenska živalska podvrsta, kar po-
meni, da se pri nas ne sme gojiti čebel drugih 
ras. Slovenija je edina članica Evropske unije, ki 
je svojo avtohtono čebelo zaščitila.

G. Boštjan Noč, predsednik ČZS pravi (2012): 
»V zadnjih petih letih se je število učencev, ki obi-
skujejo čebelarske krožke, potrojilo. Trenutno jih 
je blizu 1200, s 60 na 120 pa se je povečalo tudi 
število krožkov.«

S pogodbo smo od ČZS Slovenije dobili čebe-
larsko opremo, učna sredstva in pripomočke in s 
temi sredstvi podpore in učnimi načrti smo na-
redili korak k zastavljenemu cilju, da se dvigne 
kvaliteta izvedbe učnih krožkov.

Na PŠ Dvor se je v letošnjem šolskem letu kro-
žek začel ponovno izvajati po letu 2003.

Moj namen je bil, da nadaljujemo bogato če-
belarsko tradicijo s krožkom, ki je po nekaj letih 
zopet začel delovati in poučiti učence o življenju 
čebele, njihovi zgradbi ter pomenu v naravi v 40 
urah, ki so določene z učnim načrtom za čebelar-

ske krožke. To smo počeli s pomočjo informacij-
sko-komunikacijske tehnologije ter neposrednim 
delom s čebelami in praktičnim delom. 

Velik poudarek smo pri delu krožka dali prak-
tičnemu delu neposredno s čebelami ter pripravili 
čebelarsko razstavo v decembru 2011. 

Delo v čebelarskem krožku ocenjujem za zelo 
dobro. Najbolj sem ponosen, da učenci radi pri-
hajajo h krožku in da je čebelarstvo pri mladih 
v Suhi krajini lepo sprejeto. Na to kažeta dobro 
sodelovanje s ČD Dvor, OŠ Žužemberk ter po-
sameznimi čebelarji.

V veliko pomoč pri vodenju krožka in uporab-
nimi nasveti so mi bili tudi člani ČD Straža – Dol. 
Toplice in ČD Dvor: g. Tone Andrejčič (predsednik 
društva: pomoč pri vodenju ogleda čebelarskega 
muzeja na Podstenicah ter čebelarske razstave) g. 
Jože Hrovat (blagajnik ČD Dvor), g. R. Setnikar 
(predsednik ČD Dvor), g. Jure Muhič, st. (tajnik 
ČD Dvor), g. Anže Sobočan (pomoč pri praktič-
nem delu z učenci) ter g. M. Potočar, st. (ogled če-
belnjaka na Dvoru ter prikaz vrtanja satnikov). 

Velika zahvala pa gre tudi ravnateljici mag. 
Jelki Mrvar, učiteljicam na PŠ Dvor in hišniku g. 
Branku Gašperšiču za zelo dobro sodelovanje in 
pomoč pri izvajanju krožka.

Naj omenim nekaj dejavnosti: napeljevali smo 
žico na okvir satnice, opazovali čebele v panju, 
okušali različne vrste medu, poslikavali panjske 
končnice, izdelovali sveče iz voska, si ogledali Če-
belarski dom Podstenice …

Čebelarski krožki igrajo pomembno vlogo pri vzgoji in izobraževanju novih generacij mladih čebelarjev: pri osveščanju otrok 
o pomenu čebel v naravnem ravnovesju ter razvijanju čebelarskega znanja, spretnosti in vrednot. Čebelarski krožki, gledano 
dolgoročno, zagotavljajo čebelarski podmladek, ki bo nadaljeval tradicijo čebelarjenja v Sloveniji. 

Učenci pri čebelarskem krožku iz PŠ Dvor v Stavči vasi na obisku pri čebelarju g. 
Anžetu Sobočanu, 26. april 2012

Delo čebelarskega krožka v šolskem letu 
2011/12 na OŠ Žužemberk PŠ Dvor

Sodelovali smo tudi na likovnem natečaju za 
najbolj izvirno poslikano panjsko končnico. Na-
tečaj je potekal okviru tradicionalnega sloven-
skega zajtrka. 

Za vrhunec leta pa smo vneto čakali na točenje 
medu, a žal je letošnje medenje zelo slabo. Tako 
omenjene dejavnosti nismo izvedli.

Učenci so krožek radi obiskovali, kar so napi-
sali tudi ob koncu šol. leta.

»Rada bi postala čebelarka,« je zapisala učen-
ka. Upamo, da bo suhokranjskih čebelarjev v pri-
hodnje še več.

n Miha Potočar,	mentor	ČK

Učenci PŠ Dvor na Podstenicah, 3. maj 2012, vodenje: g. A. Andrejčič, predsednik 
ČD Straža – Dol. Toplice
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V avli OŠ Žužemberk, 22.8. 2012, 
po uvodni pedagoški konferen-
ci, smo se delavci šole uradno po-
slovili od dolgoletne sodelavke in 
spoštovane ravnateljice, mag. Jel-
ke Mrvar.

Skozi vrata žužemberške šole je 
vstopala več kot 50 let; najprej kot 
marljiva osnovnošolka, nato pa 43 
let kot strokovna, inovativna delav-
ka našega zavoda.

Rodila se je 8. maja 1949, v dela-
vsko kmečki družini s tremi otroki. 
Po končani osnovni šoli se je najprej 
izobraževala na Ekonomski srednji 
šoli v Novem mestu, nadaljevala štu-
dij na Pedagoški akademiji v Ljublja-
ni in postala predmetna učiteljica 
SLJ in NEM. 

Še pred koncem študija se je 1. 
septembra 1969 zaposlila na OŠ 
Žužemberk, kjer je pričela svojo 
43–letno poklicno pot. Kot pred-
metna učiteljica je mlademu suho-
kranjskemu rodu podajala znanje 
slovenščine, jim privzgajala ljube-
zen do maternega jezika in jih učila 
osnov nemščine.

Ob delu je nadaljevala študij pe-
dagogike na Filozofski fakulteti, ga 
l. 1980 zaključila in prevzela dela in 
naloge šolske pedagoginje, razredni-
čarke in mentorice literarno – novi-
narskega krožka, v okviru katerega 

Slovo od dolgoletne sodelavke, 
ravnateljice mag. Jelke mrvar

Tone Pavček v Pesmi o 
zvezdah pravi:

Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep
kot zvezda na nebu…

Vsak tiho zori,
počasi in z leti,
a kamor že greš, vse poti
je treba na novo začeti.

brez dneva bolniške. Sadovi njenega 
dolgoletnega dela so veliki, dotakni-
la se bom le nekaterih.

V času njenega ravnateljevanja 
so bile izpeljane velike prostorske 
pridobitve: prizidek telovadnice, 
popolna prenova podružnične šole 
v Šmihelu, novogradnja na Dvoru, 
adaptacija podružnične šole Aj-
dovec, prizidek v vrtcu in številne 
manjše materialne posodobitve. 

Poleg omenjenega pa so pomemb-
nejši vzgojni, moralni in etični te-
melji, ki so se pod njenim vodenjem 
zakoreninili med nami, med učenci 
in posredno tudi med starši - Su-
hokranjci. 

Z raznimi novostmi, ki jih je pre-
ko nas uvajala v življenje in delo 
zavoda, je naša šola postala prepo-
znavna tudi v širšem okolju po kva-
litetnem znanju, vzgojnem delova-
nju, urejenosti in solidarnosti. To je 
bilo doseženo s številnimi projekti in 
akcijami, ki smo jih izvedli na njeno 
pobudo. Naj naštejem le nekatera. 
Zapisanih je bilo 135 raziskovalnih 
nalog z zgodovinsko, etnološko in 

je z učenci izvedla številne projekte 
v obliki kvizov (Jurij Vega, Primož 
Trubar, Leonardo de Vinci, Ana 
Frank, Hirošima, Hans Ch. Ander-
sen in druge). 

Vpisala se je na podiplomski, ma-
gistrski študij pedagogike in magi-
strirala pri dr. Barici Marentič – Po-
žarnik s področja pedagoške psiho-
logije; z naslovom magistrske naloge 
»Faktorji, ki pospešujejo in zavirajo 
sodelovanje med šolo in domom«. 
Na osnovi pridobljenega znanja je 
vzpostavila tesnejše sodelovanje 
med šolo in domom, izvedla števil-
na pedagoška predavanja z vzgojno 
tematiko za svoje sodelavce, starše 
in strokovne delavce na drugih šo-

lah. Uvedla je vzgojni načrt šole, fle-
ksibilno učno diferenciacijo, osno-
ve pedagogike Marie Montessori in 
druge novosti. 

V pedagoškem tisku in publika-
cijah je objavila okrog 30 strokov-
nih člankov iz pedagoške – psiho-
loške teorije, konkretne prakse in 
zgodovine šolstva. Ves čas pa je bila 
zvesta sopotnica otrokom, od vsto-
pa v vrtec do konca OŠ, jim stala ob 
strani in se zavzemala za slehernega 
posameznika. 

Naloge ravnateljice je prevzela 
1. 9. 1994 in jih v vseh 18–ih letih 
opravljala odgovorno, skrbno, siste-
matično in natančno, dan za dnem, 
brez omejenega delovnega časa in 
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Počitnic kar ni konec. 10. septembra smo se 
učenci in učiteljice 1. in 2. razredov OŠ Žužem-
berk in podružnic Ajdovec, Dvor in Šmihel od-
peljali v Ljubljano. V prijetno toplem vremenu 
smo si ogledali tamkajšnji živalski vrt. Sprehod 
do žiraf, ježevcev, leva, ptic, slonice Gange, ze-
ber.. nas je več kot navdušil. V vivariju smo opa-

zovali zanimive kuščarje in kače. Po malici pa 
smo šli v skupni prostor, kjer nas je pozdravil naš 
vodič. Predstavil nam je življenje činčile in kun-
ca. Činčila je žival z najmehkejšo dlako, kunec 
pa ni isto kot zajec. Ob koncu našega skupnega 
druženja smo odšli do nojev, kjer smo spoznali, 
da noji nikoli ne tiščijo glave v pesek in si nato 

za sam zaključek ogledali hranjenje morskih le-
vov. Ljubljanski živalski vrt v zadnjih letih moč-
no spreminja svojo podobo. Preurejeni prostori, 
pestrost živali, skrbni oskrbniki in zanimiva na-
ravna igrala nudijo otrokom in odraslim prilo-
žnost za lep in koristno preživet dan.
n Irena Anžlovar,	učiteljica	v	2.	razredu	OŠ	Žužemberk

Obisk živalskega vrta

naravoslovno tematiko Suhe kraji-
ne. Med njimi iz pozabe iztrganih 
27 znanih Suhokranjcev. Kvalitetno 
so bile izpeljane številne javne prire-
ditve, na katerih smo gostilni znane 
slovenske in tuje politične osebnosti, 
športnike, kulturnike, ambasador-
je in pomembne ljudi, ki delajo na 
področju humanosti in solidarnosti. 
Realizirane so bile številne solidar-
nostne in humanitarne akcije, ki so 
blažile slabe življenjske razmere do-
mačim otrokom in njihovim druži-
nam ter mnogim pomoči potrebnim 
po širši Sloveniji in svetu. Organizi-
rane so bile številne razstave z različ-
nih umetnostnih področij.

Stene naše šole krasijo eksponati 
velike vrednosti, kot so Muzej zna-
nih Suhokranjcev, zbirka umetni-
ških slik priznanih slikarjev, zbirka 
naravne in kulturne dediščine, etno-
loški muzej, stare razglednice in fo-
tografije, botanične risbe in ne naza-

dnje, stalne razstave z izdelki naših 
učencev in njihovih mentorjev.

Z bogato delovno zapuščino se 
je tudi mag. Jelka Mrvar zapisala v 
zgodovino suhokranjskega šolstva in 
tudi med znane Suhokranjce. 

Delavci šole smo čutili, da je ce-
nila vsako delo zaposlenega in mu 
dala občutek pripadnosti h kolek-
tivu. Tako smo postali usklajena, 
delovna, strokovna skupina, saj je 
vzpodbujala izobraževanje in bila 
vselej pripravljena pri tem tudi po-
magati. Posebno naklonjenost smo 
čutili pri osebnih stiskah, ker je zna-
la prisluhniti in svetovati. 

Ob odhodu v pokoj je zapustila 
sistematično urejeno poslovno do-
kumentacijo, lepe stavbe, strokoven 
in povezan kolektiv z jasno zasta-
vljenimi cilji, ki so vgrajeni v viziji 
našega zavoda. 

Iz vsega naštetega veje njena pri-
padnost šoli, tenkočutnost in lju-

bezen do sočloveka in ljubezen do 
naravne, zgodovinske in kulturne 
dediščine Suhe krajine.

Ob tej priložnosti se ji v imenu 
celotnega kolektiva za vse še enkrat 
lepo zahvaljujem. 

Trudili se bomo nadgrajevati tra-
dicionalne vzgojne dejavnosti in pri-
vzgajati mlademu rodu vrednote, ki 
jih je tolikokrat naglašala: delavnost, 
poštenost, čut do soljudi, poveza-
nost, srčno kulturo, urejenost…

  Slutimo, da ji upokojitev prina-
ša nove možnosti za ustvarjanje na 
tistih področjih, kjer ji dosedanje 
strnjeno delo tega ni omogočalo. 
Zato ji želimo, da bi ostala še mno-
go let zdrava, polna ustvarjalnega 
navdiha in se rada vračala v naš ko-
lektiv. 

n Mira Kovač,	prof.
Ravnateljica OŠ
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V  petek, 20. aprila 2012, je bil ob 19. uri, v prizidku te-
lovadnice OŠ Žužemberk dobrodelni koncert, na katerem 
smo zbirali prostovoljne prispevke za šolski čebelnjak na 
PŠ Dvor in izdajo knjige Irme M. Ožbalt Materina dušica.

Koncerta se je udeležilo veliko ljudi, ki so v veselem in 
pozitivnem vzdušju spremljali dogajanje. Prisotni so uživali 
ob izvajanju priljubljenih pesmi, ki jih je zaigral ansambel 
Diamanti. Skupini so se na odru pridružili suhokranjski 
mladi glasbeni talenti. Zapeli so tudi g. Dušan Sadar, ga. Re-
nata Novak, ga. Polona Hrovat in ga. Darja Štraus Tisu.

Dobrodelni koncert z ansamblom Diamanti

Z glasbo so se predstavili učenci naše šole, ki so zaigrali v 
harmonikarskem orkestru Roka Legana ter otroški in mla-
dinski pevski zbor pod vodstvom gdč. Katje Avsenik.

Prireditev sta povezovala g. Matej Kocjančič in ga. Dar-
ja Štraus Tisu.

Vsi nastopajoči so se odpovedali honorarju.
Preživeli smo lep večer in si podobnih prireditev še 

želimo.
n Andreja Šercer Robič

Foto: Helena Smrke

Tak je naslov pesniške zbirke Magde Kastelic 
Hočevar, ki jo je v samozaložbi izdala v »mesecu 
pisanega cvetja«.

Knjiga je že na pogled privlačna. Rdeče platnice 
z zlatimi črkami; ilustracije v enakih barvah. Rde-
ča je ljubezen, zlato še nekaj več. Takšno je tudi 
življenjsko vodilo avtorice in ilustratorke.

Na kresni dan, 24. junija, je bila vinska klet 
1000-letnega žužemberškega gradu, okrašena s 
cvetočimi kresnicami, praprotjo in travami, pol-
na kot že dolgo ne. Prišli so Magdini številni pri-
jatelji in znanci od blizu in daleč.

Tega dne se je uresničila Magdina dolgoletna 
želja. V pesniški zbirki so izšli verzi, s katerimi je 
premagovala svoje stiske, z njimi izrazila vzpone 
in padce, vanje izlila svoja čutenja do ljudi in vse-
ga, kar jo obdaja. Skrbno pripravljen program je 
suvereno povezovala njena sestra Lilijana, izjemni 
gostje so predstavitvi dali svoj pomen. 

Slikarka ga. Irena Polanec, častilka lepote, 
predvsem ženske, ki je s svojimi ilustracijami iz 
sklopa Eve okrasila Magdin prvenec. Zanimivo 
je bilo prisluhniti g. Ismetu Bekriću, bosanskemu 
književniku, ki je pesmi mojstrsko prepesnil v bo-

Avtorica pesniške zbirke Magda Kastelic Hočevar (Foto: H. M.)

Pesniški prvenec
Ko sonce vedno daljši čas potuje, ko kresnički v temi zažarijo in ob gozdu kresnice 
zacvetijo, na travnikih rožice zadišijo in trav'ce v lat hitijo, takrat je čas – ČAS 
ZRELIH TRAV.

sanščino in jih nekaj v svojem jeziku tudi prebral. 
Navdušil je g. Jože Zupan iz Šentruperta, dober 
svetovalec in poznavalec kulturne lepote, ki je na 
poseben način – z Magdinimi verzi – predstavil 
njene pesmi. O življenjski poti avtorice je poveda-
la njena sestrična Silva in jo predstavila kot osebo, 
ki ima rada življenje in ljudi, rada pomaga in daje, 
in verjame, da se dobro z dobrim vrača. 

V kulturnem programu se je z didžeridujem, 
inštrumentom avstralskih domorodcev, predsta-
vil Andrej Glavič, pevke skupine DKŽ Žitni klas 
so zapele eno od Magdinih pesmi, pesmi so bra-
le, Ksenja, Tanja, Vesna, Lilijana in Renata, ki je 
s svojim žametnim glasom popestrila dogajanje 
na odru. Obiskovalce sta pozdravila župan Franc 
Škufca in predsednik TD Suha krajina g. Vlado 
Kostevc. Prisotni sta bili tudi prevajalki v angle-
ščino in francoščino dr. Metka Kokole in njena 
hčerka Liza. 

Vsi smo si bili edini. Preživeli smo čudovito in 
kulturno bogato popoldne.

Knjige smo lahko tudi kupili. Avtorica se je po-
trudila, vsakemu je napisala posvetilo, se podpi-
sala, mi pa smo uživali v prijetni družbi ob do-
brotah članic DKŽ in vinu g. Legana.

n Helena Glavič
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Na področju Suhe krajine se je na pobudo žen-
sk srednjih let ustanovilo Športno društvo Pa-
zim - telovadim. Cilj in namen društva je spod-
bujanje zdravega načina življenja in aktivnosti 
pri občanih. Šport je najbolj naravna in človeku 
najljubša aktivnost, ki spremlja človeštvo od sa-
mega začetka njegovega obstoja in v vseh fazah 
njegovega življenja. Življenje modernega člove-
ka je zaznamovano s stresom, hitenjem, skrb-
mi, utrujenostjo in vse to vodi k bolezni. Vsak 
bi se moral zavedati, da je redna telesna vadba 
in zdrava prehrana ključnega pomena v življe-

nju, ki nas lahko pripelje do lepote in zdravja ter 
odličnega počutja. Na rekreaciji se povežemo z 
ljudmi okoli sebe, poklepetamo, se sprostimo in 
tako naredimo nekaj za svojo dušo in telo. Tega 
se dobro zavedajo vse ženske, ki so redno obi-
skovale vadbo na Prevolah, Dvoru in v Žužem-
berku, pod vodstvom Urške Hočevar. Vadbe so 
bile organizirane in prilagojene različnim sku-
pinam. Ponujena nam je bila energična, zabavna 
in enostavna latinsko ameriška zumba, umirjen 
pilates za krepitev telesnih mišic in miks vadba, 
ki je združevala več elementov različnih vadb, 

od pilatesa, vaj za zdravo hrbtenico, zumbe, ae-
robike, trebušnega plesa, jogijskega sproščanja 
pa vse do terapije z gongi. Vadbo smo uspešno 
zaključili z zabavico v Dolenjskih Toplicah na 
Balnei, kjer smo se poleg namakanja v bazenu 
tudi odlično »natelovadili« in poklepetali. Dru-
štvo ima namen tudi v prihodnje organizira-
ti družabno – rekreativne aktivnosti, saj je naš 
moto: ŽIVI ZDRAVO! Tudi letos bo vadba po-
tekala po urniku.

Lepo vabljeni
n Urška Hočevar

Naredi nekaj zase - živi zdravo

Pesniških šestnajst let

Ostanimo v stiku!
Največji vseslovenski prostovoljski projekt 

Simbioz@ bo tudi letos gradil most med ge-
neracijami. Delavnice računalniškega opisme-
njevanja starejših bodo v okviru različnih mo-
dulov potekale od 15. do 19. oktobra. Projekt, 
ki je prejel nagrado Evropskega parlamenta 
Državljan Evrope, je lani poskrbel za kar 96 
% zadovoljnih udeležencev, 93 % udeležencev 
pa danes samozavestno uporablja računalnik. 
Tudi letos bodo mladi v duhu prostovoljstva 
in skrbi za druge delili svoje znanje in starej-
še popeljali v svet računalnika, interneta ter 
mobilne telefonije. 

Veseli bomo, če se boste brezplačnih delav-
nic v Knjižnici Mirana Jarca udeležili v tednu 
od ponedeljka, 15. oktobra, do petka, 19. 
oktobra, v dopoldanskem terminu med 9. in 
11. uro in popoldanskem terminu med 16. in 
18. uro. Na delavnico se lahko prijavite preko 
telefonske številke 040 940 888 ali spletne 
strani http://www.simbioza.eu.

Pravljične urice so oblika knjižne vzgoje, ki 
otroka postopno in sistematično pripravlja in 
uvaja v pravljični svet, na vzgojo s knjigo. Zelo 
pomembno je, da otroka že v predbralnem ob-
dobju navajamo na pravljice. Sprva, ko je še maj-
hen, mu beremo pravljice v slikanicah, kasneje 
pa debelejše knjige v nadaljevanjih. Otrok si s 
tem širi literarno obzorje, bogati besedni zaklad 
in literarni okus.

V čudoviti svet pravljic vabimo otroke vsak 
drugi ponedeljek v mesecu ob 17. uri. Pravlji-
ce se bodo pričele v oktobru in bodo poteka-
le do maja.

V oktobru pričenjamo tudi s predšolsko bral-
no značko Mavrična ribica. Malček ob priso-
tnosti staršev pripoveduje pravljice knjižničarki 
ob ilustracijah v knjigi. Knjigo si lahko izposo-
di v knjižnici, v vrtcu ali pa ima svojo. Cilj tega 
projekta je razvijati in obogatiti otrokov govor 
in mišljenje ter ga spodbujati k različnim obli-
kam ustvarjalnosti in dvig samozavesti - vse to 

je dobra priprava za šolo. V minulem letu je v 
Krajevni knjižnici Dvor Mavrično ribico osvo-
jilo 39 otrok.

In še nekaj statističnih podatkov za leto 
2011:

Knjižnica Dvor je imela v minulem letu 423 
aktivnih članov, na novo se jih je vpisalo 49. Iz-
vedli smo 54 prireditev, na katerih je bilo sku-
pno 1.080 udeležencev. Zaradi izposoje ste nas 
obiskali 7.098-krat.

Vabljeni v knjižnico, kjer si boste izbrali zani-
mivo knjigo ali revijo. Naj knjiga postane vaša 
stalna spremljevalka in prijateljica.

Obiščete nas lahko v:
ponedeljek: 13:00 – 18.00
torek: 10:00 – 15.00
sreda, četrtek: 8.30 – 13.00

n Knjižničarka Andreja Špelko

Pravljične urice v knjižnici Dvor

Po šestnajstih letih, ko je Jurij 
Marussig prvič predstavil svojo 
pesniško zbirko Morje, se je pe-
snik in profesor fizike in tehnike 
iz Verja pri Medvodah, tako kot 
vsako leto doslej, spet predsta-
vil žužemberškemu občinstvu. S 
pesniško obarvanim večerom z 
naslovom Šestnajst let, kjer ni 
manjkalo petja in igranja, so se 
v petek, 28. septembra, zaključi-
le grajske prireditve na žužem-
berškem gradu. Predsednik TD 
Suha krajina Vlado Kostevc je 
dejal, da so številni dogodki in 
prireditve v gradu dali nov po-
let in zagon tudi obnovi gradu. 
Ob pesniku Juriju Marussigu so 

se predstavili tudi Stane Osolnik 
iz Kamnika, domačinke Ljuba 
Šenica, Silva Mohorčič, Jana 
Špiletič, Mojca Pršina ter Lili-
jana Hrovat s pesmimi Magde 
Kastelic Hočevar. Prvič je svoje 
pesmi, ki so nastale vsaj pred če-
trt stoletja, predstavil tudi sam 
predsednik turističnega društva 
Vlado Kostevc. Večer so vidno 
in slušno zaznamovali tudi Pri-
mož Pasar z neobičajnim glasbi-
lom, ki ga je sam ustvaril in mu 
tudi nadel ime »klinozob«, mla-
da pesnica Eva Pršina, ki je zai-
grala na harmoniko ter ljudske 
pevke v pokrajinskih nošah.

n S.MIRTIČ
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Kruh najraje kupujem v pekarni Cantor na 
glavnem kolodvoru. Iz trgovinice diši po vsej ve-
likanski čakalnici, kjer se potniki presedajo, do-
kler jim ne odpro vratc na perone v podpritličju. 
Duh po sveže pečenem kruhu se meša z dušečimi 
izpuhi diesel lokomotiv, ki zamolklo bobne pod 
nogami naveličanih potnikov.

Lastniki Cantorjevih podružnic so Židje, zato 
tu prodajajo predvsem raznovrstne variacije žido-
vske žemljice, bagla. Bagel je trdo zapečen obro-
ček belega kruha, posut z makom ali zrnci sezama. 
Židje jedo bagle s sirovim ali, še raje, z ribjim pre-
mazom. A v Montrealu smo se navadili na bagle 
vsi, in zdaj jih pečejo že tudi iz črne moke, ali pa 
sladke, s cimetom in rozinami.

Pri Cantorju pa dobiš tudi drugačen kruh. 
Police se šibe pod dolgimi, tankimi francoskimi 
bagetti, pod pariškim, dunajskim, italijanskim, 
skandinavskim kruhom, pod štrucami in hlebci 
kruha vseh barv in vseh okusov. Tu je rženi kruh 
s kumino, skoraj črni pumpernickel, pa jajčni, 
pa mlečni, pa sirov, celo koruzni, ki je iz nepre-
sejane pšenične moke in le po skorji potresen s 
koruznim zdrobom. Kakšno razkošje: Pa hodijo 
ljudje mimo pekarne, ne da bi se zavedali, da je 
kruh mana z neba ... 

Tudi doma v Sloveniji ljudje več ne režejo kru-
ha s spoštovanjem in hvaležnostjo. Pred leti mi je 
mama z grozo pripovedovala: »Ne veš, kaj delajo 
otroci s kruhom: V šoli ga dobijo za malico, po-
tem ga pa mečejo stran. Ko grem v cerkev, vidim 
čisto cele kose belega kruha v jarkih. Joj, joj, kako 
bo še hudo za kruh: Je že bilo, pa bo spet. Bog se 
usmili!« In je pristavila:«Ali še veš, kako sem te 
učila? Če pade kruhek ti na tla, poberi in poljubi 
ga!« O, dobro in za zmeraj vem, kako me je mama 
učila, vem pa tudi, kako me je učilo življenje po-
tem, ko je bil mamin kruh le še spomin.

Vojna je bila, nasilna, morilska. Znanci in so-
sedje so umirali, domovi so se sesipali pod 
bombami in v plamenih. A vojna 
je morila tudi hinavsko, 
na drobno ... 

Irma M. Ožbalt / Montreal

naš vsakdanji kruh
Tista leta sem v Ljubljani stanovala v malem 

Zavodu šolskih sester na Lončarski stezi pod Gra-
dom. Naš »klošter« je bil vzorno urejen in estetsko 
privlačen, saj so nune bile umetnice, ki so vezle 
prelepe mašne plašče in prte, pa so tudi iz stare 
lončarne uspele ustvariti prijazen dom zase in za 
nas, gojenke. V vsakem kotičku, v vsaki vdolbi-
nici v debelem zidu je bil kipec ali lonček zele-
nja, v vsaki lončeni skledici na poličkah cvetje z 
vrta, ki se je terasasto vzpenjal proti vrhu hriba. 
Vse se je bleščalo od čistoče, vse pološčeno, za-
vese tanke in brezmadežne, posteljna pregrinja-
la bela, sveže oprana in poškrobljena. Le enega v 
kloštru ni bilo: kruha. Kadar smo posedale med 
modrimi spominčicami, med vrtnicami in okra-
snim grmičjem na vrtu, smo se pogovarjale ve-
dno le o enem, o kruhu.

»Veš, naša mama je zmeraj primešala pšenični 
moki malo ječmenove. Po sedem hlebcev je spe-
kla vsak teden. Tista skorja, ko je še malo topla… 
Nanjo mi je včasih namazala tiste zapečene, zla-
torjave smetane, ki se napravi, kadar mleko za-
vrejo v krušni peči.«

»Pri nas pa nimamo krušne peči. Naša mama 
je pekla kruh v pečici, v štedilniku. Vsak drugi 
dan smo imeli svež kruh. Nimamo kmetije. Vsak 
dan smo dobivali liter mleka, smetano pa je mama 
hranila za štrudel in buhteljne. Kruh mi je včasih 
namazala s češpljevo marmelado, a ne dostikrat. 
Pa kaj: Ko bi le zdajle imela tisti topli, rumeni, 
dišeči košček kruha ...«

A kruha ni bilo, ne zlatorumenega, ne črne-
ga. V kloštru smo dobile edini obrok kruha na 
dan ob štirih popoldne, za malico. To je bila tan-
ka rezina drobne štručke, tanjša od tiste, ki jo 
zdaj uporabljam za toast. Kruh je bil siv, Bog ve 
iz česa so ga nune spravile skupaj. S prijateljico 
Mileno sva se že ob treh začeli počasi pomikati 
proti polički v učilnici, kamor je sestra Ljudmila 

ob štirih postavila peharček 
kruha. Če sva bili 

tam prvi, je ena od naju lahko vzela krajček – za 
grižljaj kruha več ... 

Potem pa je prišlo tisto prelepo jutro. Decem-
ber je bil, vse zmrznjene smo prišle v učilnico. 
Vstale smo že ob šestih in šle k maši v nezakur-
jeno kapelo. V jedilnici smo si premrle prste ne-
koliko ogrele na debelih, nerodnih skodelicah s 
kavo. Kavo! Črna tekočina, grenka ko žalost, brez 
prahu sladkorja, brez kapljice mleka. Naš zajtrk. 
Po njem smo se vsak dan razkropile iz kloštra, 
vsaka v svojo šolo. Največ nas je bilo gimnazijk, 
hodile smo na poljansko gimnazijo. Nekaj starej-
ših deklet je hodilo na učiteljišče, nekaj na trgo-
vsko akademijo. Pet, šest ur pouka – v glavi pa se 
je motovilila omotičnost. Gladu že zdavnaj nismo 
več občutile, krila pa smo prevezovale okoli bo-
kov s pasovi ali pa jih pripenjale na bluze z var-
nostnimi zaponkami. Taka je bila vojna za nas, ki 
nismo bile na fronti.

A tisto jutro! Večina gojenk je že odšla. V učil-
nici jih je ostalo le nekaj. Zlagale so knjige v ak-
tovke, vsaka ob svoji mizici. S hrbtom naslonjena 
na mojo mizo se mi je nasmehnila Milena: »Vse 
najboljše!« Bil je moj god. Stisnila mi je roko – 
poljubljali se med prijatelji takrat nismo – in za 
korak odstopila. Na moji mizici pa čudež. Na čip-
kastem prtičku, izrezanem iz šolskega papirja, je 
ležala zlata žemlja, prava, resnična žemlja, pre-
mazana z maslom in medom, ki se je v kupčkih 
cedil na prtiček.

»Pojej! Takoj!«
Od solz nisem prišla do besed. Potem sem ho-

tela zlati zaklad prelomiti na dvoje. 
»Ne boš! Sedi, zate je, tu bom stala, dokler vse-

ga ne poješ!«
»O, Milena, le kje, kako ...«
»Hitro daj, greva v šolo, bova pozni!«
In sem res pojedla. Milena, stražar, pa je stala 

ob meni. Nisem si je upala pogledati. Slišala pa 
sem, kako je nekajkrat globoko požrla. Solze? Ali 
pa le sline, ki so se ji, lačni, nabrale ob pogledu na 
moj čudežni dar kruha.

Nikoli nisem izvedela, kje je Milena dobila že-
mljo. O, saj so jih nekateri imeli! Dve dekleti sta 
imeli strica, župnika v Sostrem, ki jima je vsak 
teden pošiljal kruha, belega, farovškega, pa še 
cele kante masla in medu. Ali se je Milena poni-
žala in ju prosila za kruh? Zame? Sami od sebe 
nista nikoli ničesar delili z nikomer. Heroji niso 
le tisti, ki se bore s puško. Heroj je bila tudi Mi-

lena, ki je, sama sestradana, nekje izprosila kru-
ha – zame.

Kruh je zame še zmeraj čudež, dar, 
simbol odgovornosti za sočloveka. 
Včasih obstanem pred Cantorjevo pe-

karno in vdihavam tisti edinstveni vonj po sve-
žem kruhu, tudi če ga potem ne kupim. Kruh, lju-
bi vsakdanji kruh, da bi ga nikomur ne manjkalo! 
Posebno ne otrokom, tem našim razvajenim.
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Lestvica 2. rekreativne lige
tekme zmage neod. porazi razl. zadetkov difer. točke

1. KaRTOnaL nOVO meSTO 18 12 5 1 67 : 30 37 41
2. JURna VaS 18 12 4 2 48 : 28 20 40
3. aVTOSeRViS PaRKeLJ 18 11 4 3 50 : 33 17 37
4. ŽUŽemBeRK 18 8 5 5 50 : 37 13 29
5. ViniCa 18 7 4 7 45 : 41 4 25
6. BV TR. STRaSBeRGaR PODLJUBen 18 5 5 8 46 : 55 -9 20
7. ZBURe 18 5 4 9 40 : 48 -8 19
8. BiRČna VaS 18 5 3 10 41 : 56 -15 17 (-1)
9. ReSTaVRaCiJa TRinaJSTiCa 18 4 0 14 41 : 64 -23 12

10. inTeRTOUR 18 2 4 12 30 : 66 -36 10

Od nogometašev Žužemberka smo po lanskemu izpadu iz 1. lige priča-
kovali ekspresno vrnitev, kar pa jim letos na žalost še ni uspelo. Ekipa pod 
sponzorstvom NET informatike je sicer ligo solidno odigrala, za napredo-
vanje pa je letos prikazala premalo kakovostne predstave. Najboljša strelca 
ekipe sta bila tudi letos zimzeleni Rok Ožbalt in David Kuhelj, ki sta skupaj 
osvojila tretje mesto na lestvici strelcev z doseženimi 17 goli.

Lestvica 3. rekreativne lige
tekme zmage neod. porazi razl. zadetkov difer. točke

1. HOČeVaR D.O.O. 15 13 2 0 79 : 19 60 41
2. BiSTRO LiRa 15 9 1 5 75 : 35 40 27 (-1)
3. aVTOVLeKa HRen 15 8 2 5 49 : 24 25 26
4. GOTna VaS 15 7 4 4 43 : 36 7 25
5. PiRamiDa - maLaGa 15 5 5 5 47 : 41 6 20
6. FUŽina DVOR 15 6 1 8 33 : 48 -15 19
7. KOVinaR - GeneSiS 15 3 1 10 36 : 63 -27 10
8. SLaVKa 15 3 1 11 25 : 93 -68 9 (-1)

Ekipa Fužine z Dvora je letošnje tekmovanje v 3- ligi začela zelo ambici-
ozno. Okrepljeni z Dušanom Ožboltom, ki je letos prišel iz ekipe Žužem-
berka, so v začetku lige prikazali nekaj odličnih predstav. Ekipi je dobro 
poveljeval Leon Konte, ki si je pri NK Krka in NK Bela krajina nabral kar 
nekaj izkušenj, ki jih je delil s svojimi soigralci. V spomladanskem delu 
tekmovanja so fantje z Dvora na žalost nekoliko popustili, vendar vseeno 
izborili obstanek v ligi. 

Rekreacijska nogometna liga 2011/2012
Zaključila se je novomeška rekreacijska liga v malem nogometu na travi. Tudi letos sta v njej nastopali ekipi iz našega konca.

LeSTViCa PRVe GROSUPeLJSKe LiGe 

Ekipa Outsider iz Športnega društva Krajna

Ponovno nas je razveselila ekipa Outsider iz Športnega društva Kraj-
na, ki je v močni Grosupeljski zimski ligi malega nogometa osvojila 
odlično 2. mesto. Pomlajena ekipa pod vodstvom Boštjana Novaka je 
izjemno napredovala in po splošnem mnenju vseh sodelujočih ekip 
igrala najlepši nogomet. Mlada ekipa je ligo, v kateri so igrali številni 
igralci prve in druge slovenske futsal lige, zaključila z osmimi zapore-
dnimi zmagami in po taki seriji zmag je res škoda, da liga ni trajala še 
kakšen krog. Za nekateri mlade igralce že vlada zanimanje nekaterih 
drugoligaških ekip. V malem nogometu ni potrebno veliko sredstev za 
igranje v drugi ligi oziroma mlajših selekcijah. V ŠD Krajna so že pre-
jeli ponudbe o ustanovitvi in sofinanciranju nogometne šole, ki bi tem 
talentiranim mladim igralcem omogočila treniranje in dokazovanje v 
državnih ligah. Na žalost pa v naši občini nimamo dvorane, v kateri bi 
se lahko igral mali nogomet, zato je vsaj za enkrat utopično razmišljati 
o teh projektih. Vemo, da se je žužemberška telovadnica ne dolgo na-
zaj širila in samo mislimo si lahko, zakaj so odgovorni pri tem projektu 
razmišljali tako kratkoročno.

n Damjan Novak
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S storitvami SiOL  
na odprtem širokopasovnem omrežju.

in najboljša televizija 
Najhitrejši internet 

sedaj tudi pri vas doma! 

Sodobno optično širokopasovno omrežje, ki se gradi na območju občin 

Mirna Peč, Žužemberk, Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Trebnje 

in Sevnica, vam omogoča, da v svoj dom pripeljete storitve kot so hitri 

SiOL internet, napredna SiOL TV, sodobna SiOL telefonija ali digitalna 

Kabelska TV. Spremenite svoj dom v svet povezanosti in zabave!

Izberite SiOL internet,
TV in telefonijo
tri mesece kar 50 odstotkov ugodneje
ter z brezplačno namestitvijo!* 

Za več informacij pokličite brezplačno številko
080 8000 ali obiščite Telekomov center Novo mesto.  
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*Ponudba velja na odprtem širokopasovnem omrežju na območju občin Mirna Peč, Žužemberk, Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Trebnje in Sevnica.  
Ponudba 50 % popusta prve tri mesece na osnovno mesečno naročnino na izbrani paket storitev SiOL velja za sklenjena nova naročniška razmerja in za 
obstoječe naročnike storitev SiOL, ki prehajajo na odprto širokopasovno omrežje, ob vezavi 24 mesecev. Ponudba velja do preklica. Akcijska ponudba 
vzpostavitve/namestitve priključka 0 EUR velja do 30. 11. 2012 za samostojno vzpostavitev (brez namestitve opreme). Redna cena je 45 EUR. 
Plačilo je možno tudi na 12 mesečnih obrokov. V primerih, ko vzpostavitev priključka brez namestitve opreme tehnično ni mogoča, velja akcijska 
ponudba vzpostavitve priključka z namestitvijo opreme v obdobju do 30. 11. 2012 po akcijski ceni 45 EUR z DDV (redna cena je 99 EUR z 
DDV). Telekom Slovenije, d. d, si pridržuje pravico do spremembe cen in pogojev. Za več informacij, pogoje in cene pokličite 080 8000, 
obiščite www.siol.net/storitve ali Telekomov center Novo mesto. 

-50%
3 mesece

-50%
3 mesece
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Vrhunske SiOL-ove storitve na novem omrežju
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Promocijsko sporočilo

Na območju občine Žužemberk se gradi sodobno odprto širokopasovno omrežje, ki omogoča dostop 
do širokopasovnih storitev, kot so hitri internet, digitalna telefonija ter napredna IP in/ali kabelska 
televizija. Telekom Slovenije kot največji ponudnik sodobnih širokopasovnih storitev pri nas na 
novem omrežju ponuja storitve, ki jih poznamo pod blagovno znamko SiOL. Z visoko kakovostjo 
storitev, pestrostjo ponudbe, zanesljivostjo delovanja, neprekinjeno podporo in skrbjo za uporabnika 
nenehno potrjuje svoj visoki ugled, ki ga imajo med uporabniki teh storitev. 

SiOL internet je hiter, zanesljiv in preizkušen. Enostaven je za priklop in nima časovnih omejitev. V 
ponudbi je skupaj z varnostnim paketom, z 10 megabajti prostora na spletnem strežniku ter vrsto drugih 
dodatnih storitev.

SiOL TV je veliko več kot le televizija. S SiOL TV lahko uporabniki spremljajo več kot 150 televizijskih 
programov, dostopajo do vsebin v več videotekah, ki premorejo več kot tisoč, tudi najnovejših filmov. 
Programe je mogoče snemati, zaustavljati in si nadaljevanje ogledati kasneje, možno je igranje igric, 
pregledovanje fotografij ali posnetkov z računalnika na TV-zaslonu, dostopanje do aktualnih informacij, 
vremena in športa. V programski shemi so tudi vsi pomembnejši nacionalni in regionalni radijski programi. 
Naročniki lahko televizijske programe spremljajo tudi preko računalnika, tablice ali pametnega mobilnega 
telefona v okviru storitve SiOL TViN. V zadnjem času je zelo popularno tudi spremljanje nogometnih tekem 
UEFA Lige prvakov, pri čemer si lahko uporabniki sami izberejo, katero izmed osmih tekem enega dne 
bodo gledali. SiOL TV je skratka napredna digitalna televizija. Omogoča, da si uporabnik sam izbere paket 
programov, ki mu najbolj ustreza, ter z vrsto dodatnih vsebin in možnosti uporabe prilagodi gledanje 
televizije svojemu načinu življenja.

Kabelska TV je na optičnem odprtem širokopasovnem omrežju možna kot dodatek k storitvam SiOL-a na 
območjih, kjer obstajajo tehnične možnosti. Za vzpostavitev storitve je potreben televizijski sprejemnik z 
vgrajenim DVB-C sprejemnikom MPEG 4. Namestitev je enostavna, saj obstoječih koaksialnih inštalacije do 
TV-sprejemnikov ni potrebno spreminjati, storitev pa zagotavlja sprejem signalov televizijskih in radijskih 
programov celotne ponudbe kabelske televizije.

Pozabiti pa ne gre niti na SiOL telefonijo. Ta ponuja uporabnikom brezplačne klice med več kot 140.000 
svojimi uporabniki, ob naročilu mesečnega dodatka pa je možno neomejeno telefoniranje na več kot pol 
milijona številk v omrežju Telekoma Slovenije. Zraven sodijo še storitve, kot so preusmeritev ali zapora 
klicev, spremljanje stroškov ter urejanje nastavitev prek spletnih servisnih strani. 

Naročnikom SiOL je  seveda na voljo tudi strokovna pomoč 24 ur na dan na brezplačni telefonski 
številki 080 1000. V začetnem trimesečnem obdobju novim naročnikom ponujajo kar 
50-odstotni popust na naročnino z brezplačno namestitvijo. Vse potrebne informacije 
lahko uporabniki dobijo v Telekomovem centru v Novem mestu ali na brezplačni 
telefonski številki 080 8000, po predhodnem dogovoru pa vas lahko obiščejo 
tudi na domu.



40 oktober 2012, 	ZANIMIVOSTI	

8. septembra sta praznovala zlato poroko Albin in Anica Mrvar z 
Jame pri Dvoru. Albin, rojen leta 1935 v vasi Klečet pri Šmihelu, je vr-
sto let delal kot mlinar na Jami, zadnja leta pred upokojitvijo pa v ribo-
gojnici na Dvoru.

Žena Anica, rojena leta 1926, dekliško rojena Judnič, je bila doma na 
Jami 12. V zakonu sta se jima rodili dve hčerki Irma in Katja. Na jesen 
življenja jima je v veliko veselje tudi vseh šest vnukov. Pred petdesetimi 
leti sta si izrekla poročno obljubo v cerkvi na Rakovniku, civilno pa na 
ljubljanskem Magistratu. Zaobljubo sta včeraj ponovila v cerkvi sv. Pa-
vla v Vinkovem Vrhu pri Dvoru, kjer ju je znova pred Bogom povezal 
Jože Mrvar, župnik iz župnije Zapoge. Po sveti maši sta zlatoporočenca 
stopila skozi špalir prijateljev in sorodnikov, ki ju je pričakal z rižem. 
Prav veselo pa je bilo pri Judničevih na predvečer njune obletnice. Va-
ščani Jame so jima pred hišo po starem običaju postavili mlaje, na Jami 
se je tega dne razlegal glas harmonike in petja še dolgo v noč. Prazni-
čen je bil tudi njun odhod na poroko, saj so zlatoporočenca in vse sva-
te člani Konjerejskega društva Suha krajina na poroko na Vinkov Vrh 
popeljali s konjsko vprego. Nepozaben dan sta zlatoporočenca skupaj s 
sorodstvom in povabljenimi nadaljevali na kmečkem turizmu Štupar, 
kjer so praznovali še naprej. 

n Slavko Mirtič 

»Slovenec sem! Slovenec sem!Tako je mati d’jala, ko me je dete pestova-
la, ko me je dete pestovala, « je iz ust Petra Anžlina privrela pesem, ko je 
po štirih desetletij spet obiskal rodni dom njegovega očeta Jožeta Anžlina 
v Mačkovcu pri Dvoru. 

Solze so privrele iz oči tudi domačim Anžlinovim, po domače »Frlugo-
vim«, posebej sestram Anici, Rezki, Malki, Minki, bratu Mihu, sestričnam 
in bratrancem, ob pogledu na nečaka Petra, ki se je oddel v slovensko naro-
dno nošo. Brat Miha in sestre so obudili spomin na brata Jožeta, še živečega 
v Torontu, ki je v času druge svetovne vojne odšel iz domovine, rodnega 
Mačkovca in si ustvaril družino z ženo Vero iz Krašne v daljni Kanadi. 

Bolečina srca in duše, ob izgubi vere v pravičnost, mladosti in razkopani 
družini, je v Mačkovcu vsaj za trenutek izginila, saj se je izpolnila Petru ve-
lika želja, da obišče rodni dom svojih staršev. Teden dni je Peter preživel s 
sorodniki in se vrnil v Belgijo, kjer nadaljuje svoje življenjsko poslanstvo.

Foto: Slavko Mirtič

Zlata poroka zakoncev mrvar

Peter v slovenski 
narodni noši

Peter pred Mikličevo kapelico v Mačkovcu.

 V grajski kleti žužemberškega gradu je bilo v soboto, 30 junija, veselo 
kot že dolgo ne. Med stotnijo svatov sta bučen aplavz prejela zlatoporo-
čenca Miro in Mojca Pršina. Za njuno 50-letnico zakona so poskrbeli 
njun trije sinovi Mirko, Andrej in Jure, ki so točno po petdesetih letih 
v grajski kleti žužemberškega gradu slavljencema pripravili nepozabno 
doživetje. Pričelo se je s slovesno zaobljubo, ki sta jo potrdila pred nav-
dušenimi številnimi sorodniki, prijatelji in znanci, pred pričama Juretom 
in Mirkom, županom Francom Škufco in upokojeno matičarko Marico 
Ban. Miro in Mojca sta se prvič v Dolenjskih Toplicah srečala še kot mla-
denič in mladenka v rosnih letih, ko so se njune življenjske poti združile. 
Oba sta prepričana, da je za uspešen zakon najbolj pomembno potrplje-
nje. Otroke sta učila delavnosti in vztrajnosti. V veliko veselje jim je tudi 
vseh osem vnukov, ki so jima med prvimi tudi čestitali. Čestitkam so se 
pridružili tudi številni sorodniki, člani Turističnega društva Suha kraji-
na, društva upokojencev in pevk. Oba sta prizadevna člana v številnih 
društvih in njuno prostovoljno delo je vtkano v številne organizacije v 
Suhi krajini. Otroci, snahe in vnuki so obema pripravili vrsto presene-
čenj. Tudi to, da so slavljencema čestitali ptujski koranti »Petovio«, ki 
so prav zanju prišli iz Ptuja.

Foto: Slavko Mirtič

Zlatoporočenca Pršina



oktober 2012, 41	ZANIMIVOSTI	

Peš na Brezje
Ljudje na različne načine romajo na Brezje, z av-

tomobili, s kolesi, z vozovi in s konjskimi vpregami, 
pa tudi peš.

Suhokranjci s pobudnikom Jožetom Papežem s Cvi-
blja pri Žužemberku so se tudi letos četrto leto zapo-
vrstjo peš odpravili na božjo pot na Brezje. Zanimivi 
popotniki različnih starosti, poklicev, iz različnih su-
hokranjskih vasi so se na sto kilometrsko pot odpra-
vili v četrtek, 26. julija, popoldne. Tako kot ima vsak 
človek svojo pot in vsaka pot svoj pomen, si je tudi 
skupina devetih mož in fantov vzela čas in se odpra-
vila na pot, ki je vodila proti cilju, na Brezje. Le-tega 
so po treh dneh hoje, pod vročim soncem in pripeko, 
dosegli v nedeljo, 29. julija, dopoldne. Ob deseti uri 
so prisostvovali sveti maši, ki jo je daroval upokojeni 
koprski škof msgr. Metod Pirih. »Trikrat smo prenočili 
pri dobrih ljudeh, ki nam že leta nudijo prenočišče,« je 
srečen na cilju dejal duhovni vodja romanja Jože Papež 
in se obenem zahvalil vsem sponzorjem, ki so podprli 
božjepotno romanje na Brezje, pa tudi Francu Puclju, 
ki je skupino vseskozi spremljal z avtomobilom in jim 
nudil potrebna hladna okrepčila. 

Foto: Slavko Mirtič

Navajam nekatere podatke, ko so lahko zani-
mivi tudi za naše bralce.

Ko opisuje dolenjske plavže (na Dvoru, v Gra-
dacu in v dobrepoljskih Ponikvah), pravi avtor 
prispevka, da je bilo železarstvo na Dolenjskem 
zelo razvito, pa je kljub temu propadlo. Vzrokov 
je bilo več. Na prvem mestu avtor omenja rudo: 
»Ruda je bila nestalna v najdiščih in nestalna po 
kakovosti, skoraj vsak kos je bil drugačen. To 
je povzročalo pri taljenju rude velike neprilike. 
Rudna ležišča so bila raztresena po vsej obširni 
Dolenjski in nekatera zelo oddaljena, celo 8-9 ur 
daleč. Prevoz iz toliko in tako oddaljenih krajev 
je bil drag, železnice ni bilo. Plače kopačem, ki so 
iskali redko, raztreseno rudo in odškodnina po-
sestnikom zemljišč, vse to je rudo tako podražilo, 
da je stal na licu mesta stot rude 18 krajcarjev te-

danjega denarja. Zato je razumljivo,da se železna 
industrija na Dolenjskem ni izplačala in je peč za 
pečjo ugasnila in razpadla« (str. 23, 24). 

V razdelku o dolenjskem apnencu pravi isti av-
tor, da je malo kamnolomov, kjer bi lomili dolenj-
ski marmor: »En tak je pri Gradacu, drugi je pri 
Ajdovcu in eden v bližini Novega mesta. Spome-
nik in steber s kipom Matere božje, ki je nekdaj 
stal na Šentjakobskem trgu v Ljubljani, je bil izde-
lan in črnega jurskega marmorja, ki so ga lomili 
pri Podhosti blizu Toplic. Dasi je podpeški kamen 
skoraj iste starosti kakor dolenjski , se vendar z do-
lenjskim glede trpežnosti ne more primerjati, ker 
je podpeški ves poln razpok in je njegova trajnost 
na prostem zelo omejena, n.pr. spomenik kralja 
Petra pred magistratom.« (str. 24).

Sedaj znani kamnolom s kakovostnim kamnom 

na Dolenjskem je pri sv. Ani (Mirna Peč), s katerim 
tudi obnavljamo žužemberški grad, kolikor zmanj-
ka izvirnega kamna v grajskih ruševinah. 

V poglavju Gotska doba avtor Jože Gregorič (str. 
123) omenja kot najstarejše freske tiste v cerkvi sv. 
Miklavža v Žužemberku, ki pa so žal uničene. Med 
freskami Janeza Ljubljanskega omenja tudi cerkev 
na Kamen vrhu iz leta 1459 ter freske v cerkvi sv. 
Katarine na Plešivici, ki pa so jo med drugo vojno 
požgali Italijani in je danes še vedno v ruševinah. 

Naj kot zanimivost navedem knjigi priložen ze-
mljevid, na katerem je kraj Sela-Šumberk ozna-
čen z imenom Krajinška Sela. Starejši se gotovo še 
spomnijo, da je bil to splošno uveljavljen izraz, ki 
pa je postal nezaželen. Nihče ali pa le malokdo je 
rad Krajinčan. Ali je to prav, presodite sami. 

n Slavko Gliha

Velikokrat sem imel priložnost poslušati 
očeta in strica Janeza pri obujanju spominov 
na mlada leta, ko sta kot golobrada osnovno-
šolca pomagala svojemu očetu pri kuhanju 
oglja. »Ko bom imel kaj več prostega časa, bom 
pa še eno skuhal. Še prav dobro se spomnim, 
kako smo to delali« je vedno govoril Janez 
Novak z Vrha pri Hinjah. Janez se je moral 
kot najstarejši sin s tem težkim delom že zelo 
zgodaj spoprijeti. Prodaja oglja v tistih časih je 
bila eden redkih virov prihodka in vsaka pri-
dna roka je bila v tistih časih brez sodobnega 
orodja dobrodošla.

In letos v maju je le našel nekaj prostega 
časa oziroma si ga je, delaven kot je, nekako 
le vzel tudi za to opravilo. Pod vasjo Vrh, ob 
makadamski cesti proti Gradencu, je počasi 
začela rasti prava oglarska kopa. Najbolj so to 
občutile leskove grmade v bližini le-te, saj so 
bile glavna surovina, iz katere se je pozneje 
skuhalo oglje. »Zamudno je posekati in zlo-
žiti toliko leskovega lesa, čeprav ga je v naših 
koncih zelo veliko,« je dejal Janez in povedal, 
da je prav leskov les med najbolj cenjenimi 
lesovi za oglje. Tovrstno oglje zelo lepo gori 
in ima dobro kurilno vrednost, po krajnško 
temu pravimo tudi »ico«. Kar za 25 kubičnih 
metrov se je na koncu nabralo te surovine in 
prav lepo je bilo videti ves ta les, tako natančno 
in urejeno zložen v ogromno leseno skulpturo, 
ki se je nato prekrila z zemljo. 

Dolenjski plavži in dolenjski marmor
Knjiga »Dolenjska« je izšla leta 1938 v obliki zbornika, (pri takratni založbi Merkur), to je, s številnimi prispevki več avtorjev, 
ki v njej na dokaj znanstven in strokoven način opisujejo dolenjsko pokrajino vse od geologije, književnosti, umetnosti do 
gospodarstva in še posebej izletniškega turizma.

na Vrhu pri Hinjah so 
kuhali oglje

Veliko vaščanov in domačinov iz vasi in 
okolice se je ob večerih zbiralo pri kopi. Ja-
nez je znan kot dober gostitelj in za vsakega 
se je našel kozarec odlične samorodnice, pe-
čen krompir v žerjavici in seveda tudi kakšen 
dodatek v obliki domačih suhomesnatih do-
brot. Kar 9 dni je kopa gorela in v vsem tem 
času je bilo potrebno biti vseskozi ob njej. Ve-
liko znanja, iznajdljivosti in dela je ves ta čas 
potrebno, da kopo vseskozi nadzoruješ. Hitro 
se namreč zgodi, da kopa zagori in upepeli 
oglje ali pa lahko celo ugasne in les ne zogle-
ni do konca. 

Janez je kopo uspešno obvladoval do konca 
in izpod njenega površja izkopal za tono in pol 
oglja. Tako kakovostno oglje bo prav gotovo v 
teh, za peko na žaru primernih mesecih, Jane-
zu in njegovim prijateljem prišlo še kako prav. 
No, v kolikor bi si ga še kdo zaželel, pa pravi 
Janez, da ga ima še nekaj na zalogi. 

n Damjan Novak
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V vročih poletnih dneh je svoj 80-ti rojstni dan praznovala Stanisla-
va Papež z Rebri.

V Zagorici pri Dobrniču se je leta 1932 Erjavčevim rodila hči Slavka. 
Družina z 11-imi otroki je živela na velikem gruntu. Oče sodar je vse svo-
je otroke poslal v uk. Tako se je Slavka pri Rusovih v Trebnjem priučila 
kuharstva in se zaposlila v Ljudski kuhinji v Ljubljani.

Z 29-imi leti se je primožila h Gričarjevim na Reber. Mož je bil zapo-
slen v Novolesu, žena Slavka je skrbela za dom in družino. Trdega dela na 
kmetiji je bilo vedno dovolj, a je kot priznana kuharica rada sprejela tudi 
ponudbe za kuhanje na ohcetih in tako prispevala k boljšemu življenju.

Družina se je večala, otroci so odraščali. Sinu Ivanu sta se pridružili 
hčerki Slavka in Marjana, ki sta se poročili v sosednji vasi. Ivan je ostal 
doma.

Pred 20-imi leti so zgradili nov hlev, podrli staro kmečko hišo in posta-
vili novo. Gonilna sila pri gradnji je bil pred 17-imi leti umrli mož Ivan. 
V novi hiši gospa Slavka s sinom, snaho in štirimi vnuki preživlja jesen 
življenja. Veseli se obiskov svojih hčera in njunih šestih otrok.

Televizijo gleda bolj redko; veliko veselja in volje še vedno najde med 
trtami in pri okopavanju na polju.

Ob njenem jubileju smo jo obiskale članice KO Rdečega križa Žužem-
berk in ji zaželele še veliko srečnih in sončnih let.

n Helena Glavič

15. julija je v krogu svojih domačih praznovala častitljivih 90 let Ana 
Ferkolj iz Dešeče vasi. Ob njenem visokem jubileju so ji zaželeli veliko 
zdravja tudi predstavniki DU Žužemberk s predsednikom Antonom No-
vakom, tajnico Tinco Canjko in delegacija Občine Žužemberk na čelu z 
županom Francem Škufco. Anina življenjska pot je bila res težka in pre-
izkušena. Njena življenjska knjiga je popisana z mnogimi dogodki, ki so ji 
krojili težko pot preizkušenj, polno odrekanja, garanja in skrbi za jutrišnji 
dan. Ana se je rodila 15. julija 1922 v vasi Vrh pri Križu. Z možem Anto-
nom Nahtigalom, po domače Kotnikovim. sta ustvarila družino na njego-
vem domu v Dešeči vasi. Rodili so se jima trije otroci Tonček, Cvetka in 
Jože. Vendar je gospodar Anton kmalu umrl in Ana se je drugič poročila. 
Za moža je vzela Jožeta Ferkolja, ki se je priženil v Dešečo vas. Z Jožetom 
sta imela hčerko Marico. Z družino je vse življenje garala na kmetiji ter 
obdelovala precejšen kos zemlje, ki je nudila najnujnejše za preživetje. 
Sedaj tega dela ne opravlja več, a marsikaj še postori na vrtu, poskrbi za 
rože, prebere časopis in revije. Vesela je obiska njenih sedmih vnukov in 
treh pravnukov. Sedaj zanjo lepo skrbita vnuka Rok in Petra.

Foto: Slavko Mirtič

Jubilanti - 80 let
Stavislava Papež

Jubilanti - 90 let
Ana Ferkolj



Amis Optika v vašem kraju!
Izredno hitro in stabilno omrežje, dostopne cene in  
prilagojena ponudba – ključne prednosti storitev Amisa na optiki

Družba Amis vse krajane občine Žužemberk obvešča, da je pričela s trženjem 
internetnih storitev na krajevnem optičnem omrežju. Izbirate lahko med 
raznovrstnimi pestrimi vsebinami in uporabnimi rešitvami. Seznanite se s ključnimi 
prednostmi Amisovega optičnega omrežja in storitev ter izberite Amis.

Zanesljivo in stabilno 
delovanje omrežja in 
storitev 
Optična omrežja so znana po svo-
ji zanesljivosti in stabilnosti. Poleg 
zanesljivega omrežja, pa Amis za-
gotavlja nemoteno delovanje vseh 
storitev tako za domače, kot tudi po-
slovne uporabnike. V ta namen Amis 
sistematično nadgrajuje in posoda-
blja omrežje, uporabniku pa nudi vr-
hunsko opremo za brezžični internet 
in ogled digitalne televizije nove ge-
neracije. Presenečeni boste nad zmo-
gljivostjo digitalnega TV vmesnika, ki 
omogoča izredno odzivnost in hitro 
preklapljanje med kanali.

Amis Internet - super hitri 
internet, tudi do 100 Mbps
Naročniški paketi Amis vključujejo 
različne internetne hitrosti od 20 
Mbps do 100 Mbps. Najbolj pri-
ljubljen naročniški paket  je Optika 
Trojka L z internetom, televizijo in 
telefonijo, saj vključujejo paketi naj-
več po najbolj ugodni ceni. Krajani 
lahko pri Amisu izbirate tako celovite 

naročniške pakete ali pa naročite vsa-
ko storitev samostojno in jo poljubno 
nadgrajujete, glede na lastne potrebe.

Digitalna AmisTV 3.0
Amis Televizija je najsodobnejša TV 
rešitev v Sloveniji, ki vas bo zagotovo 
prepričala, ko jo boste prvič preizkusili 
in spoznali kako enostavna, uporabna 
in prijazna je. V vaš dom prinaša več 
kot 140 lokalnih, nacionalnih in tujih 
TV programov, ki si jih boste lahko s 
pomočjo časovnih TV funkcij ogledo-
vali takrat, ko boste to sami želeli. 

Izbirate lahko tudi med najrazličnej-
šimi programskih paketi in ekskluziv-
nimi TV programi: HBO, POP NON 
STOP, PINK in programi visoke ločlji-
vosti (HD) ter film v videoteki. 

Ker  Amis  pri oblikovanju ponudbe 
vedno izhaja iz zornega kota upo-
rabnika in njegovih potreb je za vas 
oblikoval pakete storitev, ki bodo 
v polni meri zadovoljili vaše potre-
be. Za več informacij in naročila lah-
ko krajani Žužemberka pokličete 
na brezplačno telefonsko številko  
080 20 10.

“Amisove prednosti ostajajo eno-
stavnost, uporabnost, kakovost sto-
ritev,  vrhunska oprema in podpora 
uporabnikom ter cenovno dostopne 
storitve. Optika zagotavlja trajno in 
zanesljivo rešitev z vidika infrastruk-
ture, skoraj neomejene prenosne hi-
trosti in v celoti večjo zanesljivost in 
kakovost storitev.  

V praksi to pomenil boljšo izkušnjo 
uporabnikov, bodisi hitrejši internet, 
visokoločljivo TV in uporabo števil-
nih bolj zahtevnih storitev. Storitve 

so cenovno dostopne prav vsem vr-
stam naročnikov in namenjene upo-
rabnikom, ki želijo čim bolj izkoristiti 
svoj čas,” prednosti ponudbe družbe 
Amis razlaga direktorica za prodajo 
in marketing Katja Šajnovič

Preklopi na Amis

Priklop je enostaven in hiter
Pri Amisu boste deležni vrste vr-
hunskih storitev, priklop je eno-
staven in hiter in ne povzroča do-
datnih stroškov. Če se odločate za 
menjavo ponudnika,na Amisu po-
skrbijo, da boste ves čas nemoteno 
brskali po internetu.

Amis uredi vse postopke in 
dokumentacijo. 
Prepustite torej vse skrbi 
ponudniku, saj vam bo le-ta uredil 
vso potrebno dokumentacijo 
za priklop storitev in v primeru 
prehoda izvedel vse potrebne 
dogovore z vašim obstoječim 
ponudnikom. 

Hitra in enostavna montaža  
Amisovi izkušeni monterji vam na 
domu strokovno uredijo priklop 
storitev in vam prikažejo delovanje 
AmisTV 3.0.

24 urna strokovna podpora 
vse dni v tedni 
Amisovi svetovalci so vam z veseljem 
na voljo za vsa vprašanja in težave 
24 ur na dan, vse dni v tednu.
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IN MEMORIAM

Mirko oz. Vladimir Repar se je rodil 12.7.1913 v času poletja, veselja, 
del na poljih, vendar tudi v času, ko se je svet pripravljal na 1. svetov-
no vojno in ta vojna je družino tudi zaznamovala, saj jo je znala mati 
potem, ko se mož in oče sina in hčere ni vrnil iz bojišč, razumno vodi-
ti skozi življenje. Čeprav ni rojen Dvorjan, je bil Mirko zaveden krajan 
Dvora, zaveden Krajinčan. Po drugi svetovni vojni v petdesetih letih se 
je poročil z ženo Minko in si ustvaril družino. Imela sta štiri otroke: sina 
Vladimirja ter hčere Marjano, Stanislavo in Bronislavo. Žal je žena zgo-
daj umrla, pred leti pa tudi sin. 

Mirko Repar je bil neverjeten človek, človek, ki ga ne moreš prezre-
ti, saj je bil urar, poštar, miličnik in varnostnik, čebelar, gasilec, muzi-
kant in glasbenik, pesnik, življenjski modrec, častni član gasilskega, 
čebelarskega in turističnega društva ter ustanovni član Prostovoljnega 
gasilskega društva Dvor, član Upokojenskega društva Dvor ter drugih 
organizacij in prijatelj. 

Mirko Repar se je zavedal, da je Suha krajina pokrajina z izjemno lepo-
to, z bogato zgodovino, z enkratno naravno, kulturno in živo dediščino 
in da je potrebno te naravne danosti in zgodovino, ki so jo prebivalci te 
pokrajine spletli skozi čas, predstaviti tudi obiskovalcem, popotnikom 
in domačinom. V svojih pesmih je Mirko opisoval to lepoto in zgodo-
vino. Na srečanjih literatov je bil občudovan, saj je vse pesmi recitiral 
na pamet.  S svojimi bogatimi izkušnjami je oplemenitil delo marsika-
terega društva, posebno gasilskega, pa čebelarskega ter upokojenskega, 
od leta 1997 pa tudi turističnega društva. Vzpodbujal je vse, kar je po-
vezano z zgodovino, z vrednotami, z lepoto narave in življenja. Mirko 
je z izjemnim veseljem sprejemal obiskovalce in turiste ter jim z zano-
som razlagal o bogati zgodovini 'dvorske' železolivarne. Zaradi njego-
vega aktivnega in požrtvovalnega dela ter bogatih izkušenj je leta 2007 
postal častni član Turističnega društva Suha krajina. 

Mirko Repar je bil ljubitelj narave, poznavalec zgodovine, bil je glasbe-
nik vesele narave, človek, ki je imel rad ljudi in družbo, bil je domoljub. 
Kot urar je bil vrhunski tehnik in tudi izumitelj, kot glasbenik je bil ne-

pogrešljiv povsod tam, kjer se je pelo in plesalo, kot čebelar pa je bil izje-
men ljubitelj narave, ljubitelj živali in rastlin. Svoje znanje in izkušnje je z 
veseljem delil mladim generacijam in tako v popoldanskih urah vzgajal 
bodoče čebelarje. V svojih 90-tih letih je začel uporabljati osebni raču-
nalnik in že kot častni član Čebelarskega društva Dvori pri Žužemberku 
spisal Čebelarstvo Suhe krajine in Dolenjske po 1. svetovni vojni. 

Mirko Repar je bil s ponosom gasilec, gasilstvo je nosil v srcu in s svojo 
iznajdljivostjo je pomagal usposobiti marsikatero brizgalno, črpalko…. 
Pridobil je tudi naziv častnega člana Prostovoljnega gasilskega društva 
Dvor. Na to je bil zelo ponosen. Zelo se je razveselil srečanja s častno 
občanko Občine Žužemberk pisateljico Ivanko Mestnik, ki je prisluhni-
la njegovim pripovedovanjem in želji, da bi se spisala zgodovina Dvora. 
Tako je v letu 2011, za njegov 98. rojstni dan, izšla knjiga Ivanke Mestnik 
Dvor ob Krki skozi spomine osemindevetdesetletnika in te knjige je bil 
izjemno vesel in jo je večkrat prebral.

Mirko je svojo pot sklenil tiho 5. septembra 2012. Dejansko je bil do 
zadnjih ur nasmejan, zgovoren, igral šah s hčerami, razmišljal o življenju 
in prijateljih, bil je neponovljiv. Njegova življenjska modrost in volja, s 
katero je hodil skozi življenje skorajda 100 let, je bila neizmerna in nam 
je lahko v preprostih življenjskih resnicah tudi vzor. 

Na zadnjo pot je bil pospremljen v velikem številu in lahko smo mu 
neizmerno hvaležni za vse, kar je storil za Dvor, dolino reke Krke in 
Suho krajino. Na njegovo delo bomo ohranjali trajen spomin tako kot 
njegove mnoge pesmi. 

Sonce za goro gre,
mrak je naokrog,

nekam tihe so steze,
spomini so povsod.

n Vlado Kostevc

V slovo našemu prijatelju
Mnoge igre na dvorskem odru malim

In srečanja s publiko hvaležno
Res ostajajo nam v spominih večno,

Kot je ljubezen prva vedno vsem odraslim.

Ujeli z Vami smo trenutke nepozabne in Vaš ton,
Radi pristopili ste nam s harmon'ko,

Ena pesem bila obvezno je pred polko:
»Prav lepo mi poje soteški zvon…«

A čeprav dvorano staro že čas odnese,
Razžalostilo še bolj nas je slovo nje soseda.

Je igralcu prav hudo, ko se zaveda, da
Ugasnile luči so vse, zaprle se zavese…

n Janez Vovk
v imenu soteških igralk in igralcev Soteški igralci so odigrali tudi komedijo Marjana Marinca Poročil se bom s svojo ženo. Avtor si je 

ogledal dve predstavi, v Straži in Zagradcu, in se z njimi tudi slikal.

Mirko (Vladimir) REPAR 
(1913 – 2012)
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OSNOVNO PRANJE,
VOSKANJE,
PRANJE PODVOZJA

www.fs-prevozi.si

PRANJE OSEBNIH 
AVTOMOBILOV, 

TOVORNIH VOZIL 
IN AVTOBUSOV

Ko tvoje zaželimo si bližine,
gremo tja, v ta mirni kraj tišine,

tam srce se tiho zjoče,
saj verjeti noče,

da te več med nami ni.
Čeprav tvoj glas se več ne sliši,

beseda tvoja v nas živi,
povsod te čutimo mi vsi…

Med nami si!

ZAHVALA

Po težki bolezni nas je v 70. letu starosti prezgodaj zapustil 
naš dragi mož, ati, ata, tast, brat in stric

JOŽE KASTELiC
21. 11. 1942 – 17. 5. 2012

z Dvora 89

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prija-
teljem, sodelavcem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, po-
darjeno cvetje in sveče ter sodelovanje pri molitvah in darovanje 
za svete maše. Še posebno se zahvaljujemo sosedom in vaščanom z 
Dvora za pomoč v težkih trenutkih, Internemu oddelku bolnišnice 
Novo mesto, gospodu župniku Francu Vidmarju in pogrebni službi 
Novak za lepo opravljen pogrebni obred z tišino, pevcem iz Ribni-
ce, Dvorski pekarni, društvu upokojencev Dvor in govorniku za 
poslovilni govor. Ohranili ga bomo v lepem spominu in za vedno 
bo zapisan v naših srcih.Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

V 75. letu starosti se je tiho poslovil

FRANC GORENČiČ
Iz Dešeče vasi

Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti,darovali cvetje, sveče ter svete maše! Posebna zahvala duhov-
niku g. Francu Vidmarju za lepo opravljeno pogrebno sveto mašo 
ter pogrebni službi Novak za vso pomoč in opravljene storitve.
Hvala tudi gasilcem PGD Šmihel, ki ste ga v tako velikem števi-
lu še zadnjič pospremili k počitku, ter še enkrat hvala g. Rafaelu 
Vidmarju za lepo prebrane besede slovesa.

Andrej Gorenčič
z družino
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Odkrivamo stare fotografije

V prejšnji številki smo objavili 
starejšo fotografijo in spraševali 
po osebah na njej. Prejeli smo tri 
odgovore. Prvega je poslala Betka 
Fric, Grajski trg 50, 8360 Žužem-
berk, ki je zapisala: »Slika je bila 
posneta na enem izmed pohodov 
taborniškega krožka. Vodja poho-
da je bila Silva Papež. Srečanja so 
se udeležili učenci različnih razre-
dov osnovne šole. Na sliki so: Mar-
ta Baša, Boža Zupančič, Jože Fric, 
Bojan Vidmar, Meta Podboj, Cveto 
Drab, Slavko Mirtič, Janez Kolarič, 
Tine Nose.« Drugi odgovor je po-
slala Majda Mrvar, Budganja vas 
4, 8360 Žužemberk. Zapisala je: 
»Na sliki so: Marinka Vidmar, Jože 
Zupančič, Marta Kocmur, Mirko 
Murn, Boža Zupančič, Bojan Vid-
mar, Slavko Mirtič, Mirko Robida, 
Jože Pečjak, Anton Mirtič, Cvetko 
Drab, Marta Hrovat, Tine Nose, 
Jožica Hren, Silva Papež.« 

Oglasila se je tudi Silva Papež, 
upokojena učiteljica podružnične 
šole v Šmihelu. Takole je napisala: 

»Dragi in spoštovani, kako zelo ste 
mi z objavo te fotografije polepša-
li dolgo vroče poletje. Spomini so 
oživeli ... pomlad 1969 ... da, to 
smo bili mi, taborniki, na Frati ... 
ustanovni sestanek našega odreda 
Šumeči slapovi zelene Krke. Bili 
ste zlata generacija učencev na OŠ 
Žužemberk. Peš smo šli na Frato in 
nazaj. Tudi plesali smo, kar pogu-
mno za tisti čas. Občudovala sem 
vas takrat in sedaj. Tako pogumni 
ste bili, zvedavi, prisrčni, pravi bi-
serčki za mlado učiteljico.

Hvala za trenutke, ko smo sku-
paj odkrivali nov svet, ki je bil tako 
skrivnostno lep.

In še želja ... bi se spet lahko do-
bili na Frati, mi, taborniki.«

Vse tri prejmejo nagrado naše-
ga sponzorja. Na tokratni fotogra-
fiji je zanimiva družba na Dvoru. 
Če se prepoznate in če prepoznate 
osebe na njej, jih pogumno napi-
šite in odgovor pošljite na naš na-
slov. Nagrade vas čakajo.

n Uredništvo

V	prejšnji	številki	smo	vas	spraševali	po	razpelu,	ki	stoji	v	suhokranjski	
vasi	hinje.	Prejeli	smo	en	odgovor.	Nagrado	našega	sponzorja	prejme:	
Breceljnik Angel,	hinje	14,	8362	hinje.

Tokrat objavljamo starejšo fotografijo zanimive stavbe ob reki 
Krki.	Če	jo	prepoznate	in	veste,	v	kateri	vasi	se	nahaja,	nam	odgovor	
pošljite	najkasneje	do	16.	11.	2012	na	naslov:	Suhokranjske	poti,	Graj-
ski	trg	33,	8360	Žužemberk,	s	pripisom	»Poznate	vaš	kraj«.	Z	malo	sreče	
boste	za	pravilen	odgovor	tudi	nagrajeni.

Poznate vaš kraj?
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Suhokranjske poti, javno glasilo izdaja Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, e-mail: suhokranjske.poti@zuzemberk.si. TRR: 01393-0100015568. Medij Suhokranjske poti vpisan v razvid medijev Ministrstva za kulturo 
RS pod številko 14 (odločba 006-120/01). Odgovorni urednik: Slavko Mirtič. Uredniški odbor: Vlado Kostevc, Tinka Fric, Slavko Gliha in Mojca Obrstar. Zunanji sodelavci: Irena Blatnik, Damjan Novak, Matej Kocjančič, Mateja Iskra, Miloš 
Kecman, Edvard Kramar, Petra Kastelic, Dušan Šetina in Polona Seničar, sodelavka iz KGZS Straža. Lektorica: mag. Jelka Mrvar. Oblikovanje, grafična priprava in filmi: Grafika Pavlič Jože, s. p. Tisk: Kastelic Zvone, s. p. Novo mesto. Naklada: 
1800 izvodov. Uredništvo Suhokranjskih poti si v skladu z uredniško politiko, zasnovo časopisa in prostorskimi možnostmi pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih prispevkov.

	NAGRADNI	KOTIČEK	

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

( 07/ 3087290

SPONZOR
KRIŽANKE

Nagradna križanka
Prejeli	smo	22	
rešitev	med	
katerimi	so	bili	
izžrebani	in	bodo	
nagrajeni	naslednji:	

Minka Fric,	
Jurčičeva	ulica	51,	
8360	Žužemberk;

Jožica Erpe,	
Dolga	vas	12,	8360	
Žužemberk;

Ksenija 
Weissbarth,	
Pilarova	24,	10000	
Zagreb,	hrvaška

Nagrajencem 
čestitamo!

Rešitve	iz	47.	
številke	pošljite	
na	naslov	
Suhokranjske	poti,	
Grajski	trg	33,	
8360	Žužemberk	
do	16.	11.	2012,	s	
pripisom	„Nagradna	
križanka“.

n Uredništvo




