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13. seja se je 8. marca začela ob 18. uri, vendar 
se je zapletlo že v uvodnem delu, saj so opozicij-
ski svetniki zahtevali, da se umakne točka Predlog 
odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o pro-
računu občine Žužemberk za leto 2012- rebalans 
1. Omenjena poteza opozicije ni navdušila večine 
svetnikov in so v nadaljevanju omenjeno točko 
obravnavali in jo potrdili.

Na žalost je bila ta točka precej dolge razprave 
žaljiva, polna neumestnih kritik in neplodnih be-
sed. Svetniška skupina Albina Ljuba Jarca je k tej 
točki predlagala amandma št. 1 z 11 točkami, ki 
pa je občinski svet ni sprejel in jih bodo vnesli v 
naslednjem rebalansu, ko bo proračun prilagojen 
novim okoliščinam, ki jih pri načrtovanju prora-
čuna 2012 ni bilo mogoče predvideti. Po besedah 
Dušana Papeža, predsednika Odbora za okolje 
in prostor, komunalo in promet, je odbor sprejel 
sprejem rebalansa in zavrnil predlagane amand-
maje, ki jih je podala svetniška skupina. Povedal 
je, da se strinja z dobrimi predlogi amandmajev, 
vendar se jih zaradi različnih razlogov ne more 
potrditi, s čimer se je strinjal tudi župan Franc 
Škufca. V gradnji je že kar nekaj investicij na ce-

13. seja občinskega sveta Občine Žužemberk

Polovična pomoč novomeški televiziji

V letu, ki je za nami, smo uresničili števil-
ne projekte, pred nami pa so že novi podvi-
gi in izzivi. Zahvaljujem se vam za tvorno 
sodelovanje. Prepričan sem, da bomo tudi 
v prihodnje skupaj ustvarjali prijazno ob-
čino. 

Iskrene čestitke vsem občankam in občanom 
Občine Žužemberk ob občinskem prazniku, 
posebej dobitnikom priznanj za njihova priza-
devanja in hkrati zahvala, vsem pa želim prije-
tno praznovanje v prazničnih dneh.

n Franc Škufca, župan

Spoštovani občani in občanke!

stni infrastrukturi. Kot kaže, bo prva deležna re-
konstrukcije cesta skozi Žužemberk ter gradnja 
sekundarne kanalizacije. Tudi šolske prevoze bo 
občina sofinancirala tistim, ki jih plačujejo naj-
dražje, iz KS Hinje.

Odloka o proračunu občine za leto 2012- re-
balans 1 predvideva 7,1 milijona evrov prihod-
kov in 8,8 milijona odhodkov, ob tem pa se bo 
občina zadolžila za 1,7 milijonov evrov.

Občina Žužemberk tudi v letošnjem letu 
kandidira za precejšnja sredstva iz državnega 
proračuna, kot tudi za sredstva Evropske unije, 
predvsem za izgradnjo cestne in komunalne 
infrastrukture. 

 Predlagal je tudi, da bi morali proračun razde-
liti lokalno in dodal, da ima občina veliko rezerv 
v nepremičninah, proračun pa bi lahko bistveno 
povečali z evropskimi sredstvi. Izvajanje projek-
tov je podprl tudi Rafael Vidmar iz Šmihela, ki se 

Irena Vide, odgovorna urednica in direktorica televizije: "Lani smo iz občine Žužemberk objavili 71 prispevkov, 
strošek priprave teh prispevkov je bil 32.700 evrov, občina je sofinancirala od tega 4.800 evrov." 

Dušan Papež, predsednik Odbora za okolje in prostor, 
komunalo in promet se je zavzel za pomoč gospodar-
stvu v občini

je zavzel za čim hitrejšo izgradnjo mrliške vežice. 
Svetnice in svetniki so na predlog Jožeta Šteingla, 
predsednika odbora za družbene dejavnosti, spre-
jeli tudi sklep o dodatnem, polovičnem izrednem 
sofinanciranju regionalnega programa Vaš kanal 
Televizije Novo mesto, ki je posledica velikih stro-
škov prehoda na digitalizacijo ter neurejenega fi-
nanciranja televizijskih programov, posebnega po-
mena s strani države. Občinski svet je podprl do-
datno izredno sofinanciranje programa Vaš kanal 
v polovičnem znesku v višini 3844 evrov. 

 Občina Žužemberk bo tako prispevala dobrih 
3.800 evrov, skupno z rednim sofinanciranjem 
programa pa bo novomeškim televizijcem naka-
zala 9.000 evrov.

Med vprašanji in pobudami je mag. Jelka Mr-
var pohvalila delo občinskih delavcev Branka Za-
mana in Janeza Bobna, ki zavzeto delata in čistita 
občinske poti. 

n Urednik
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NE SPREGLEJTE

Stran 9
Podjetnik 
Robert Boben

Stran 23 - 26
Program Trških dni 
v Žužemberku, 
od 6. do 16. julija 
2012

Stran 39 - 40
Jubilanti 
80 in 90 let

90 let Stanislava Kelšina iz Žužem-
berka

Tako zadolževanje v minulem letu ni bilo potrebno. 
Na prihodkovni strani je bilo realiziranih 6.017.355 
evrov prihodkov, kar pomeni, da so bili realizirani pri-
hodki 86,5 v primerjavi s planom in 6.576.797 evrov 
odhodkov, kar pomeni 71% s sprejetim proračunom 
odobrenih pravic porabe. Zaključni račun je pregledal 
tudi nadzorni odbor v sestavi Cecilije Kastelic, Nade 
Košmerl in Stanke Blatnik, ki pa ni zaznal nepravilno-
sti in je na seji tudi poročal.

Kljub kritikam, ki so jih podali nekateri svetniki, pa 
so članice nadzornega odbora, ki deluje kot neodvisen 
organ, s strani svetnice Marije Ban in Matjaža Župev-
ca prejele pohvale za svoje delo. Občinski svet je z ve-
liko večino sprejel tudi sklep o Letnem poročilu 2011 
javnega podjetja novomeške Komunale. Svet Osnovne 
šole Žužemberk, ki imenuje ravnatelja, je pozval ob-
činski svet, da se izjasni o kandidatih za ravnatelja šole 
in poda svoje mnenje. Ker svetniki po besedah Albina 
Ljuba Jarca v pisnem gradivu za sejo niso dobili dovolj 
informacij, so na svojo roko povabili kandidate na sejo 
občinskega sveta. Njihovemu povabilu so se odzvali le 
štirje od šestih kandidatov, zato bi bila njihova predsta-
vitev, po besedah župana Škufce, na sami seji, nesmi-
selna (na sliki). 

Predlog predsednika odbora KVIAZ Dušana Papeža, 
da občinski svet da pozitivno mnenje vsem šestim kan-

14. seja Občinskega sveta občine Žužemberk
31. maja so svetniki in svetnice ponovno sedli in pošteno ogreli sedeže. Osrednja točka 14. 
redne seje žužemberškega občinskega sveta sta bili zaključni račun občine za leto 2011 in 
mnenje o kandidatih za ravnatelja OŠ Žužemberk. 

didatom in prednost domači kandidatki Miri Kovač, je 
pri nekaterih svetnikih naletel na oster odziv, med dru-
gim se je odzval tudi mag. Jože Jenkole, ki je nasprotoval 
predlogu, češ da s takim predlogom kandidati niso ena-
kopravnem položaju in da s tem »določeni kandidatki 
dajemo prednost«. Po dolgotrajnem besednem izčrpava-
nju so svetniki črtali »prednost domače kandidatke« in 
dali pozitivno mnenje vsem šestim kandidatom. Seveda 
bi lahko občinski svet z vso odgovornostjo in brez slabe 
vesti že v prvem delu dal pozitivno mnenje le domači 
kandidatki, ker ravnateljico imenuje svet šole. 

Občinski svetnice in svetniki so sprejeli tudi sklep o 
spremembi Načrta razvojnih programov, podprli letni 
program kulture in športa ter program gasilske službe.

Žužemberški svetniki so po burni razpravi s števil-
nimi dvomi zavrnili nove cene socialno varstvenih sto-
ritev tako imenovani » Pomoč družini na domu«, ki se 
zaenkrat ne bodo zvišale. Bo pa Žužemberk, ki ima sta-
tus zaščitenega trga, pristopil v Združenje zgodovinskih 
mest Slovenije, ki bo združeval mesta s stavbno dedi-
ščino različnih kultur od prazgodovine, srednjega veka 
do današnjih dni. Da so današnji časi gospodarsko tež-
ki in ljudem neprijazni, so svetniki ugotavljali tudi ob 
dopisu upravne enote Novo mesto, ki je ukinila Kra-
jevni urad Hinje. 

n Urednik
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Ob prazniku Občine Žužemberk, 15. juliju, in v okviru tradicionalnih Tr-
ških dni, v organizaciji Občine Žužemberk, Turističnega društva Suha kraji-
na, PGD Žužemberk in mnogih ostalih društev in organizacij bodo letošnji 
Trški dnevi potekali na različnih prizoriščih od 6. do 16. julija 2012.

Trški dnevi so največja in najodmevnejša kulturno – rekreativno - tu-
ristična prireditev v Suhi krajini in ena večjih na Dolenjskem, v kateri se 
prepletata preteklost in sedanjost.

V programu nastopajo mnogi priznani slovenski in tuji umetniki, vklju-
čena pa so tudi skorajda vsa društva in organizacije z območja občine.

Letos se prireditve začenjajo v petek, 6. julija, s slavnostnim prižigom kope 
v Srednjem Lipovcu in že tradicionalnim turnirjem v odbojki na mivki na 
Loki v Žužemberku, ki bo potekal v duhu športa in zabave vse do nedelje.

Naslednji dan, v soboto, 7. julija, bo na Hinjah potekala slovesnost ob 
90-letnici PGD Hinje s prevzemom novega gasilskega vozila, tradicional-
nim srečanjem harmonikarjev in gasilsko veselico. 

V nedeljo, 8. julija, bo v farni cerkvi na Hinjah koncert na orgle in violino 
treh vrhunskih italijanskih umetnikov Pierluiga Mencattinia, in Giovannia 
Rota, baročna violina, ter Stefania Di Giuseppea, orgle, popoldne pa bo v 
žužemberškem gradu slovesnost s podelitvijo plaket krvodajalcem.

V torek, 10. julija, bo v kulturni dvorani na Dvoru potekalo tradicional-
no srečanje literatov in pesnikov društev upokojencev. 

V petek, 13. julija, se prireditve začnejo odvijati že v popoldanskih urah, 
ko bo na Rebri otvoritev prenovljene ceste Žužemberk – Bič, zvečer v Žu-
žemberku z uradno otvoritvijo Trških dni, ki jih bo odprl evropski posla-
nec dr. Milan Zver ter otvoritvijo razstave likovnih del akademskega slikarja 
Jožeta Kumra in ljubiteljske slikarke Dinke Petje. Na grajskem dvorišču se 
nadaljuje s koncertom kar treh skupin Umbilikal ter vrhuncem s skupino 
Kalamari in ansamblom Roka Žlindre.

Ansambel Kalamari

Ansambel Roka Žlindre

TRŠKI DNEVI
Žužemberk, Suha krajina – od 6. do 16. julija 2012

V soboto, 14. julija, bo najprej start že 3. suhokranjskega maratona za re-
kreativce, sledi otvoritev razstave ročnih del, nato bodo potekale preventivne 
zdravstvene meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v krvi, otvoritev 
prenovljenih ulic Nad Miklavžem in Breg. V popoldanskem času bo krajša 
slovesnost s položitvijo venca pri spomeniku NOB na Cviblju ob prazniku 
šoferjev in avtomehanikov, nato pa pri gradu otvoritev suhokranjske tržnice, 
predstavitev mladih harmonikarjev in moškega pevskega zbora iz Žužem-
berka. Veliko pozornosti pritegnejo zabavne trške igre društev podeželske 
mladine, predstavitev turističnih društev ter razglasitev rezultatov iger. Zve-
čer bo potekala tradicionalna Suhokranjska noč s pravo gasilsko veselico z 
ansamblom Franca Miheliča ter odlično jedačo in pijačo.

V nedeljo, 15. julija, bo že od 9. ure naprej potekal daleč naokoli poznan 
Srednjeveški dan na žužemberškem gradu najprej z odhodom k sveti maši 
ter na trgu s srednjeveško tržnico, z vitezi, grajskimi gospodičnami, plesi, 
viteškimi dvoboji in z obujenimi zanimivimi dogodki iz bogate zgodovine 
lastnikov žužemberškega gradu. Prisotne bodo mnoge skupine iz Sloveni-
je ter Hrvaške in Slovaške.

Ob 21. uri bo potekala slovesnost ob prazniku ob-
čine z nagovorom župna Franca Škufce in slavno-
stnega govornika ministra za kmetijstvo in okolje 
Franca Bogoviča in s podelitvijo priznanj. Sledi 
koncert legende slovenske popevke Iva Mojzerja 
ter dalmatinskih pesmi klape More iz Splita.

Trški dnevi se zaključijo v ponedeljek 16. julija, ko se bo s spominsko 
uro obudil in počastil spomin na 115-letnico rojstva Rozalije Sršen ali Zalle 
Zarane – prve hollywoodske filmske igralke iz Slovenije, rojene 16.7.1897 
v Žužemberku.

n Vlado Kostevc

Ansambel Franca Miheliča
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Leto 2012 se bo zdaj zdaj prevesilo v drugo 
polovico. Na infrastrukturnih projektih smo 
glavnino projektov že podelali. Ostaja nam še 
zaključek centra Žužemberka, fekalna kanaliza-
cija na Cviblju in Trških njivah ter most Drašča 
vas – Breg.

Na projektu optike se bodo začeli izvajati in-
dividualni priključki. Ponovno pozivamo vse za-
interesirane občane, da izpolnijo prijavnico, ki jo 
lahko dobijo na občini.

Resno moramo opozoriti vse občane, da so vsa 
gradbišča, ki se izvajajo v občini, zelo nevarna! 
Zato vljudno prosimo, da se ne »sprehajate« po 
gradbiščih in s tem motite izvajalce in predvsem 
OGROŽATE svoje življenje! Postopanje nepoo-
blaščenih oseb po gradbišču je tudi jasno zakon-
sko prepovedano in nadzornik vas ima pravico 
odstraniti in kaznovati z ne tako majhno denar-
no kaznijo! Dobili smo že veliko pripomb delo-
vodij zato prosimo, da se držite predpisov. Saj vsi 
vemo, dokler se nič ne zgodi, je vse OK. Ob de-
lovni nesreči pa je takoj na vrsti tožba in iskanje 
odgovornosti.

VODOVOD
VODOVOD REBER – ŽUŽEMBERK Z 
VODOHRANOM REBER

V postopku tehničnega pregleda in predaje v 
upravljanje Komunali Novo mesto.

Sistem sicer že poskusno obratuje in dobavlja 
cca 1,5 l/s vode v sistem Žužemberka.

FEKALNA 
KANALIZACIJA
PROJEKT ULICA BREG IN NAD MIKLAVŽEM

Gradbena dela so zaključena. Montirati se mo-
rajo še luči za javno razsvetljavo.

POROČILO O KOMUNALNIH ZADEVAH junij 2012

Spoštovane občanke in občani!
PROJEKT FEKALNA KANALIZACIJA ZAFARA

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

PROJEKT DOPOLNITEV FEKALNE KANALIZACIJE 
ŽBK

V postopku tehničnega pregleda in predaje v 
upravljanje Komunali Novo mesto.

PROJEKT TLAČNI FEKALNI KANAL DVOR – CČN 
ŽUŽEMBERK

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

PROJEKT FEKALNA KANALIZACIJA ULICA TRŠKE 
NJIVE

Pridobivamo soglasja za gradbeno dovoljenje, 
ki ga bomo pridobili pred začetkom del. Pogod-
ba z izvajalcem je že podpisana. Rok je do kon-
ca 2012.

PROJEKT FEKALNA KANALIZACIJA ŽBK – 
CVIBELJ

Gradbeno dovoljenje pridobljeno, pogodba 
podpisana, dela se že izvajajo.

PROJEKT MČN PRI ŠOLI DVOR
Pogodba s Komunalo je v podpisu. Dobava in 

montaža čimprej.

CESTNA 
INFRASTRUKTURA
DRŽAVNE CESTE
CESTA ČEZ CENTER ŽUŽEMBERKA

DRSC izvaja dela na meteorni kanalizaciji, rob-
nikih in muldah ter asfaltiranje ceste. Občina Žu-
žemberk investira v pločnike, JR in optiko.

Cesta bo asfaltirana do 30. 6. 2012, pločniki 
malo kasneje.

OBČINSKE CESTE 
Neurja nam povzročajo veliko škode na maka-

damskih cestah. Maksimalno se trudimo, da so 
ceste redno vzdrževane.

Začeli smo s košnjo brežin.
Vljudno – ponovno – prosimo vse občane, da 

na svojih parcelah ob cesti sami pokosijo brežine 
in obrežejo okrasno grmičje in drevesa.

CESTA ŽBK – BIČ
Cesta je zaključena.

JAVNE POTI PREVOLE
Začeli smo s servisiranjem javnih poti na Pre-

volah.

JAVNA 
RAZSVETLJAVA
JR STRANSKA VAS

Projekt se zaključuje.

KOMUNALNI 
ODPADKI

Nove zabojnike za mešane odpadke bomo pre-
jeli do 30. 6. 2012. Nato bomo vse poškodovane, v 
glavnem kovinske, postopno zamenjali.

MOSTOVI
MOST DRAŠČA VAS

Dela na terenu potekajo.

MOST TOMAŽEV
Izdeluje se PGD projekt.

Občina Žužemberk
Koordinator:

n Martin Grčar, inž. kom.
ceste@zuzemberk.si
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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 brezplačen.

Svetovalno središče Novo mesto obvešča, da je še vedno odprt javni razpis za sofinanciranje 
šolnin 2007-2013 (do 15.7. 2013 oziroma do porabe sredstev). Sofinancira se 90 % stroškov za 
srednješolsko izobraževanje do vključno V. stopnje izobrazbe, in sicer za uspešno opravljene obve-
znosti v posameznih šolskih letih/letnikih, zaključeno izobraževanje, opravljen delovodski, poslo-
vodski ali mojstrski izpit, priprave z opravljeno splošno oziroma poklicno maturo ali zaključnim 
izpitom, diferencialne izpite, opravljene obveznosti v okviru prekvalifikacije za posamezno šolsko 
leto po osebnem izobraževalnem načrtu, opravljen maturitetni ali poklicni tečaj.

Na javno povabilo se lahko prijavite tudi vsi, ki ste se že prijavili in dobili povrnjen del šolnine 
v šolskih letih 2007/2010. Imate namreč pravico do prejetja finančnih sredstev v znesku razlike 
sredstev, do katerih so upravičeni na podlagi novega javnega povabila. 

Podrobnejše informacije o razpisu (pogojih, ustreznih dokazilih) ter pomoč pri izpolnjevanju 
vloge dobite v Svetovalnem središču Novo mesto (Tina Strnad, 031 701 191), tudi v vašem kraju, 
in sicer vsak ponedeljek od 8.00 do 11.00 (sejna sobe občine Žužemberk). Pomoč je brezplačna, 
saj dejavnost v okviru projekta delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Spoštovani bralci,
Na območju občine Žužemberk policisti trenutno beležimo porast ka-

znivih dejanj vlomov v osebna vozila, največ na parkiriščih pokopališč in 
cerkva ter ribolovnih krajih in kopališčih ob reki Krki. Da bi preprečili in 
omilili nastalo škodo, ki jo z vlomom v vozilo povzročijo storilci kaznivih 
dejanj, občanom svetujemo, da: 
- svojih vozil ne parkirajte na nerazsvetljenih ulicah in parkiriščih,
- v vozilih ne puščajte tehničnih ali drugih vrednejših predmetov (zla-

tnine, denarnice, torbice, kovčkov, dokumentov, plačilnih kartic, pre-
nosnih računalnikov, mobilnih telefonov, fotografskih aparatov, krzna, 
ribiške opreme, …) na vidnih mestih, saj so odlična vaba za tatove in 
vlomilce,

- preden vozilo zapustite, preverite, ali so okna zaprta (ne puščajte oken 
odprtih zaradi zračenja v vročih dneh, tudi če ste v bližini vozila) ter 
vozilo zaklenite.

Ravno tako beležimo porast prometnih nesreč, katerih povzročitelji 
so pod vplivom alkohola, zato vsem udeležencem v cestnem prometu 
svetujemo, da:
- Vozite le trezni! Če boste uživali alkoholne pijače (ne glede na zaužito 

količino), se ne odločite za vožnjo v cestnem prometu.
- Če ste uživali alkohol, naj vozi kdo, ki alkoholnih pijač ni užival, ali 

uporabite javna prevozna sredstva.
- Dosledno upoštevajte tudi druga cestnoprometna pravila, še zlasti pra-

vila o hitrosti, prednosti, prehitevanju, uporabi varnostnih pasov in mo-
bilnih telefonov ter varnostni razdalji.

Kljub temu, da so sankcije za vožnjo pod vplivom alkohola visoke, pre-
den sedeta za volan, pomislite najprej na svojo varnost in varnost drugih 
udeležencev v prometu, saj so visoke kazni malenkost v primerjavi s po-
sledicami prometnih nesreč.

 O pojavu sumljivih oseb ali vozil, obvestite policiste na PP Dol. Topli-
ce na tel. št. 07 3843890, po elektronskem naslovu pp_dolenjske_toplice.
punm@policija.si ali na številko 113. 

Evropska sredstva za pomoč odraslim, 
ki se šolajo 

POLICIJA SVETUJE POLICIJA SVETUJE POLICIJA SVETUJE POLICIJA SVETUJE
V kolikor pa želite, da se vodja policijskega okoliša zglasi pri vas doma, 

ker ste postali žrtev kaznivega dejanja, imate konkretne varnostne proble-
me na območju vaše lokalne skupnosti ali ker želite neformalni razgovor, 
pa lahko pišete na elektronski naslov edvard.kramar@policija.si.

n Edvard Kramar
VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA
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JULIJ IN AVgUST:
Ponedeljek:  14.00 – 18.00
Torek:  12.00 – 18.00
Sreda:  ZAPRTO
Četrtek: 8.00 – 14.00
Petek:  ZAPRTO

Pošta Slovenije je pristopila k preobliko-
vanju delovnih časov pošt po vsej Sloveniji 
z namenom prilagoditve svojih zmogljivosti 
potrebam strank, izjema so le največje pošte 
s celodnevnim delovnim časom. Novi delovni 
časi so določeni na podlagi statističnega pre-
verjanja obiskov tako, da so to časi, ko je bilo 
na poštah največ obiska. Novi delovni časi pošt 
bodo začeli veljati s 1. julijem 2012.

Tako bodo imele tudi pošte na območju Ob-
čine Žužemberk nove delovne čase, in sicer:

Pošta 8360 Žužemberk:
- od ponedeljka do petka od 8.00 do 10.30 

in od 14.30 do 17.00 ure
- sobota od 9.00 do 11.00 ure

Pošta 8361 Dvor:
- od ponedeljka do petka od 8.00 do 10.30 

in od 14.30 do 17.00 ure
- sobota od 9.00 do 11.00 ure

Pošta 8362 Hinje:
- ponedeljek, sreda in petek od 9.00 do 

11.00 ure
- sobota od 8.00 do 9.00 ure

Vsekakor je dobro, da si bomo nov delov-
ni čas zapomnili in se po 1. 7. 2012 nanj tudi 
navadili.

n VladiMir

Nov poletni delovni čas 
v krajevni knjižnici Dvor

Preoblikovanje 
delovnih časov pošt

Vaščani vasi Klečet smo bili zaradi zelo slabe 
gozdne ceste, ki vodi v naše gozdove, primora-
ni organizirati sanacijo obstoječe ceste. Gozdna 
cesta je bila zelo ozka, vkopana v ilovico, na njej 
pa velike skale. Za mnenje smo najprej povpra-
šali našega revirnega gozdarja Rudija Omahna z 
Zavoda za gozdove Slovenije. Ko nas je g. Oma-
hen seznalil, da je Zavod pripravljen zagotoviti 
nekaj delovnih ur s strojem, smo takoj pričeli 
z organizacijo. Zavod nam je zagotovil delov-
ni stroj in nekaj materiala za ureditev. Vaščani 
smo s prostovolimi prispevki plačali polovico 
delovnih ur stroja. S sanacijo gozdne ceste smo 
začeli 12. 6. 2012. Organizirali smo več delovnih 
akcij, največja je bila v ponedeljek, 25. 6. 2012. 

Vaščani smo se akcije udeležili v zelo velikem 
številu, kar 20 nas je bilo. S svojimi traktorji in 
stroji, ki jih imamo v lasti, ter z veliko ročnega 
dela smo naredili betonske odtoke vode in še vse 
ostalo, kar smo lahko. Potreben bo še en dan za 
zaključna dela ter še nakaj finančnih sredstev, za 
katere se bomo za pomoč obrnili na našo Ob-
čino Žužemberk. Ugotavljamo, da je bil projekt 
uspešen, kajti razširili in uredili smo kar 3 km 
gozdne ceste. 

Zelo smo ponosni tudi na vse nas, vaščane 
vasi Klečet, saj smo zopet dokazali, da če je ne-
kaj res potrebno narediti, znamo stopiti skupaj, s 
skupnimi močmi pa gre vse lepše in lažje. 

n Vera Turk

Razširitev in ureditev 
gozdne ceste v Klečetu

Za turistični razcvet Žužemberka so pomemb-
no vplivali sejmi. Pravico je Žužemberk pridobil 
z ustanovno listino trga. Sejmi so nekdaj bili na 
delavnike tri tedne pred božičem, šest in trinajst 
tednov po božiču, pa tudi na cvetno nedeljo. Ce-
sar Ferdinand je leta 1842 potrdil pravico prire-
janja sejmov na dneve 3. februarja, 12. marca, 24. 
aprila, 9. junija, dan po vne-
bohodu in 14. septembra, 
28. oktobra in 6. decembra. 
Semanji dan v Žužemberk 
danes se gotovo razlikuje 
od nekdanjih. V želji, da bi 
obudili nekdaj cvetoči trg, je 
odprt vsakega 22. v mesecu. 
Pisana ponudba je zanimiva, 
prodajalci pridejo od vse-
povsod. Vsekakor bi bil pri-
meren tudi kakšen dodaten 
spremljevalni zabavni pro-
gram, ki bi pritegnil mimoi-
doče. Poslovna priložnost se 
s sejmom ponuja tudi za do-

Sejem bil je živ
mače obrtnike, kmetije in podjetnike. Občinski 
svet Občine Žužemberk je pred kratkim potrdil 
tudi mesta za stojnice, le-teh je žal premalo in trg 
je poln. Ni slaba ideja, da bi postavili stojnice in 
celotno ponudbo za grajsko obzidje, s tem pa bi 
grad dobil novo vsebino. 

n Urednik
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Mačkovec
Po stari navadi običaju so tudi fantje v Mačkovcu postavili velik mlaj v 

ponos mladoporočencu. Prevoz iz gozda do hiše ženina je bila za fante iz 
Mačkovca pri Dvoru kar zapletena operacija. No, s sodobnimi sredstvi, 
pomočjo gasilcev in deklet jim je ta podvig uspel. Fantje so s sodobno 
tehniko, okoli trideset metrov visok mlaj, v ponos mladoporočencema, 
kmalu postavili na svoje mesto.

Suha krajina, tu in tam

Slavko Mirtič  Foto: Tinka ,Slavko

Šmihel
Letošnje tek-

movanje v mu-
harjenju na reki 
Krki je v odlični 
organizaciji RD 
Novo mesto po-
tekalo brez zaple-
tov, za kar so po-
skrbeli tudi člani 
potapljaškega klu-
ba, le-ti so skrbeli 
za varnost udele-
žencev.

Komanca
Tradicionalnega prvomajskega srečanja na Komanci nad Žužember-

kom se je tudi letos udeležila množica obiskovalcev. Na pot so se odpra-
vili peš iz vseh strani Suhe krajine, še največ iz Žužemberka in z različni-
mi prevoznimi sredstvi. Pred leti je bila skrb za organizacijo srečanja na 
plečih sindikata nekdanjih organizacij, sedaj pa so, po propadu tovarn, 
prevzeli člani lovske družine Plešivica. Program je enostaven , druženje 
s prijatelji ob glasbi, dobri hrani in pijači. To članom lovske družine že 
nekaj let zapovrstjo tudi uspeva.

gornji Kot
V začetku junija je bil za družino Legan iz Gornjega Kota pri Dvoru 

lep dogodek. Več kot sto let star križ je kljuboval številnim vremenskim 
neprilikam, a zadnja leta je bil že v slabem stanju. Leganovi so se odloči-
li, da znamenje, ki stoji na vhodu v vas, temeljito obnovijo.Po obnovi je v 
ponos in okras vasi. Obred blagoslova znamenja je opravil dekan Franc 
Vidmar, domačini pa so ob tem pripravili tudi zakusko. Družina Legan iz Gornjega Kota skupaj z dekanom Francem Vidmarjem
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Že takoj, ko prispeš na njihovo 
domače dvorišče z zgledno ureje-
nimi poslopji in novo hišo, lahko 
opaziš, da so tukaj doma pridne 
roke. Skladanice rezanega lesa in 
sodobna delavnica, ob kateri se je 
sušilo nekaj kosov lesenih roča-
jev, so mi takoj nakazale, da je tu-
kaj doma lesna obrt. Roberta po-
znam kot ambicioznega, sposob-
nega podjetnika, vedno polnega 
energije in tudi kot prijetnega so-
govornika, zato sem se pogovora 
z njim že vnaprej veselil.

Kdaj si se odločil za podjetni-
ško pot in kaj je vplivalo na 
to odločitev?
Rojen sem bil na Žvirčah v kar 

številčni družini. Že zelo mlademu 
mi je umrl oče, zato smo že takrat, 
za krepitev družinskega proračuna, 
morali poleg kmetijstva opravljati 
tudi druga priložnostna dela. Čez 
zimo smo že takrat naredili okrog tri 
tisoč lesenih ročajev. Že od nekdaj 
me je veselilo delo z lesom, zato sem 
odšel v lesno tehnično šolo v Ljublja-
no. Po opravljeni šoli sem se zaposlil 
v Stolarni v Dobrepolju. Vseskozi 
sem razmišljal o nakupu strojev, s 
katerimi bi si popoldne lažje zaslužil 
še kakšen dodaten denar. Varčeval 
sem in si kmalu po redni zaposlitvi 
kupil prvi stroj - kopirno stružnico. 
Tako nekako se je vse skupaj začelo. 
S strojem sem lahko preko popol-

danske obrti sprejel in opravil večja 
naročila izdelkov, z zaslužkom pa 
sem vseskozi dokupoval in posoda-
bljal opremo. V lesni branži je pač 
tako, da s tehnologijo ne smeš za-
spati, zato v stroje in opremo še ve-
dno veliko vlagam. Leta 95 pa sem 
se odločil, da pustim službo in grem 
na svoje. Te odločitev do danes ni-
sem nikoli obžaloval.

S čim pravzaprav se ukvarjaš?
Že od vsega začetka in tudi še da-

nes se ukvarjamo s proizvodnjo ra-
znih ročajev za orodja. Delamo tudi 
obcestne količke in pa tudi ostale 
stvari po naročilu.

Kakšne so po tvojih izkušnjah 
razlike v podjetništvu na za-
četku tvoje poslovne poti in 
danes?
Zadeve v podjetništvu so danes 

podobne kot pred leti, le plačila so 
bila pred časom bolj redna, saj je 
glede tega vladala večja disciplina. 
Država je bila pred leti bolj radodar-
na z olajšavami za podjetnike, zato 
so dobički vse manjši. Kupci so vse 
bolj informirani in v tej dobi razvite 
informacijske tehnologije vse težje 
dobiš posel, kjer bi na lahek način 
lahko veliko zaslužil. Cene so že zelo 
visoke. Tudi denar je v teh časih pre-
cej manj vreden, kot je bil prej. Veli-
ko težje si z enakim delom ustvariš 
neko imetje. Določene branže, med 

Podjetnik Robert Boben
Suhokrajnci smo od nekdaj veljali za marljive in glede na slabo geografsko lego ter revno suhokrajnsko zemljo tudi iznajdljive 
ljudi. V vasi Žvirče sem se pogovarjal s podjetnikom Robertom Bobnom, ki je vse te vrline pravih Suhokrajncev znal pokoristiti 
v zahtevnem podjetniškem okolju. Robert namreč že več kot 17 let uspešno vodi svoje podjetje, ki je v naših krajih eno redkih, 
ki že toliko časa nudi zaposlitev kar nekaj lokalnim delavcem.

njimi je tudi lesna, imajo vse nižjo 
dodano vrednost. Zaradi vsega tega 
morajo biti podjetniki v teh časih še 
bolj marljivi in iznajdljivi in v svoje 
delo vložiti še več energije.

Imaš kakšen nasvet za mlade, 
ki si želijo vstopiti v svet pod-
jetništva?
Predvsem je poleg trdega dela in 

resnosti potrebno imeti pošten in 
enak odnos do vseh strank ter biti 
na trgu lojalna konkurenca. V koli-

kor delaš med kupci razlike, se ti to 
kmalu vrne.

Ustvaril si si lepo družino in do-
mačijo. Te tvoji najbližji na 
podjetniški poti podpirajo? 
Verjetno so kdaj tudi prikraj-
šani za kakšne zadeve?
Moja družina me je vedno podpi-

rala in mi pomagala. Žena Jana mi 
vodi računovodstvo, najstarejši sin 
Žan pa že poprime za vsako delo 
v delavnici. Seveda je podjetništvo 
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S politiko se aktivno ukvarja že 10 let, navduševala pa ga je že ves čas. 
Ves čas je spremljal politično dogajanje in se nato odločil za vstop v stran-
ko SDS. V stranki že od samega začetka aktivno deluje. Za delo v stranki 
je prejel že več priznanj. V času aktivnega delovanja je v stranko vključil 
že več kot 50 članov. Z listo SDS se je nato odločil kandidirati za mesto 
občinskega svetnika. Občani so mu izkazali zaupanje, tako je sedaj ob-
činski svetnik že v drugem mandatu. S kandidaturo se je zavezal, da bo s 
svojim delovanjem pripomogel občanom, občankam in Občini Žužem-
berk za hitrejši razvoj in napredek. Do sedaj mu to zelo dobro uspeva in 
tudi naprej se bo trudil za dobrobit občanov, občank in same občine. Prva 
prioriteta mu je suhokranjski vodovod, cesta Brezova Reber – Prečna in 
ostala infrastruktura.

To, da je občinski svetnik že drugič, potrjuje, da mu ljudje zaupajo, da 
dobro sodeluje z občani, občankami, županom, občino in ostalimi ob-
činskimi delavci. Prav tako že v drugem mandatu opravlja funkcijo pod-
župana. O delu občinskega svetnika pravi: »Želim si, da bi si vsi svetniki 
v občinskem svetu prizadevali za dobrobit naše občine, naših občanov in 
občank, da bi se zgradilo čim več cestne in kanalizacijske infrastrukture. 
Ko bomo imeli v občini urejeno infrastrukturo, bomo lahko še bolj razvijali 
turizem, saj turizma brez urejenih cestnih in vodovodnih povezav ni. Žal 
pa imamo med našimi občinskimi svetniki tudi takšne, ki mislijo drugače 
in se po svojih močeh trudijo zavirati razvoj naše občine, saj določeni ne 
podpirajo ne proračuna niti nočejo potrditi rebalansa. Sam pa mislim, da 
brez tega razvoja občine ne more biti, s tem lahko zamudimo razne razpi-
se ali pa projekte, ki se gradijo. Nekateri namreč ves čas pošiljajo različne 
inšpekcije in druge pristojne organe. Mislim, da bi morali vsi stopiti skupaj 
in tako bi se lahko naredilo še dosti več in to bi bilo potem v zadovoljstvo 
našim krajanom in krajankam.«

Kljub vsem obveznostim, ki jih ima, si vedno vzame čas za občane in 
občanke, se z njimi pogovarja, jih posluša in jim skuša kar se da poma-
gati. »Zavedam se, da se lahko samo skupaj z občani in občankami občina 
razvija naprej,« pravi. Kolikor mu dopušča prosti čas. pa se tudi rad za-
pelje s kolesom in preživlja čas s svojo družino.

tesno povezano z našim privatnim 
življenjem in v primeru kratkih ro-
kov in večjih naročil kdaj zmanjka 
časa za kakšno skupno družinsko 
opravilo. Vendar vse to nadoknadi-
mo ob kakšni drugi priložnosti zato 
sem prepričan, da ni naše družinsko 
življenje zaradi tega nič manj lepo 
in prijetno.

Kot dolgoletni član KS Hinje in 
predstavnik vasi si tudi ve-
liko pripomogel k napredku 
svojega kraja. Prejel si tudi 
srebrno plaketo občine Žu-
žemberk za te aktivnosti in 
nudenje zaposlitve ljudem iz 
naših krajev.
Vedno sem z veseljem priskočil 

na pomoč vaški skupnosti in tudi 
okoliškim društvom z delom, do-
nacijami ali drugimi oblikami po-
moči. Veliko energije in časa je bilo 
potrebno vložiti v marsikateri pro-
jekt v okviru vaške in krajevne sku-

pnosti, da imamo tako razvite kra-
je, na katere menim, da smo lahko 
ponosni. Velikokrat za svoje delo v 
teh skupnostih poslušaš tudi takšne 
in drugačne neupravičene očitke, 
zato sem na to občinsko priznanje 
še posebej ponosen. 

Kljub zahtevnemu delu se še 
vedno ukvarjaš tudi s kme-
tijstvom?
Kmetijstvo je zame predvsem 

sprostitev in ohranjanje zapuščine 
mojih prednikov. Vse več kmetij se 
zapušča in tudi Žvirče pri tem niso 
izjema. Zaslužka pri kmetijstvu ni, 
se pa kot velik ljubitelj narave ob tej 
dejavnosti sproščam in lažje poza-
bim na ostale vsakdanje skrbi. Pri 
tem opravilu mi pomaga tudi moja 
mama, ki še vedno postori večino 
opravil v hlevu.

V mladih letih si se veliko ukvar-
jal s športom in še vedno si 

velik podpornik lokalnega 
Športnega društva Krajna, 
kjer pravijo, da brez tvoje ude-
ležbe ne mine nobena njihova 
prireditev.
Šport je bil del mojega življenja že 

od mladih let, še posebej nogomet. 
Če sem iskren, so leta naredila svoje, 
zato ga vse težje igram. Sem pa velik 
ljubitelj slovenskih hribov in si več-
krat na leto v času sezone vzamem 
čas za osvojitev kakšnega vrha. V 
lanskem letu sem bil kar sedemkrat 
na Triglavu in večinoma so bile to 
enodnevne ture.

Si tudi odličen pevec in dolgo-
letni član moškega pevskega 
zbora Ambrus ter cerkvenega 
pevskega zbora?
Tako je, izredno rad pojem. Sem 

član moškega pevskega zbora Am-
brus, kjer smo začeli kar resno va-
diti in se udeležujemo nastopov na 
raznih prireditvah lokalnega znača-

ja, pogrebih... Lani smo praznovali 
20-letnico obstoja zbora, zato smo 
bili še posebej aktivni. Seveda pa 
najraje zapojem s prijatelji ob kakšni 
veseli priložnosti, ki jih na srečo ne 
manjka, haha.

Imaš kakšne posebne načrte za 
prihodnost?
Načrtov mi ni nikoli manjkalo, 

in mislim, da je prav tako. Delavni-
co, ki je sedaj povezana z domačijo, 
nameravam premakniti in jo ločiti. 
Priložnosti vidim tudi v obnovljivih 
virih energije, kot je npr biomasa. 
Smo v krajih, ki ima ogromno neiz-
koriščenega lesnega potenciala, in 
tukaj vidim priložnost.

Robert najlepša hvala za zani-
miv pogovor. Želim ti veliko uspe-
hov še naprej, tako na tvoji poslov-
ni kot tudi osebni poti. 

n Damjan Novak 

Jože Šteingel – podžupan in občinski svetnik

Seveda si v naši občini želimo še več takih ljudi in upamo, da bomo 
tudi v naši občini stopili skupaj ter s skupnimi močmi delali na razvoju 
in promociji naše občine. Ob vprašanju, kaj želi sporočiti občanom in ob-
čankam, pa je dejal: »Želim si, da bi čim več občanov in občank sodelovalo 
pri našem občinskem prazniku, saj je le-ta ponos občine. Vsem občanom in 
občankam pa čestitam ob občinskem prazniku in si želim še naprej dobrega, 
pozitivnega in konstruktivnega sodelovanja.«

n Tinka Fric
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Čistilna akcija uspela
Tradicionalno spomladansko čiščenje in urejanje okolja, ki je poteka-

lo tudi v Suhi krajini, je pritegnilo številne prostovoljce, občane, člane 
društev in osnovnošolce.

Akcija ekologov brez meja Očistimo svet tako dobiva vsako leto ve-
čji pomen. 

V dopoldanskem času so pričeli s čiščenjem divjih in številnih posa-
meznih smetišč tudi v Suhi krajini. Z množično udeležbo in aktivno-
stjo so se izkazali učenci OŠ Žužemberk in PŠ Ajdovec, Dvor in Šmihel, 
ki so očistili okolico domače vasi (sodelovalo je 348 učencev, 40 delav-
cev, 27 staršev – nabrali 100 vreč smeti), člani Ekološkega društva Suha 
krajina, člani vseh gasilskih društev, turističnega društva Suha krajina, 
ribiči, lovci, vinogradniki, radioamaterji, potapljači, gozdarji in številni 
posamezniki, ki so pripomogli, da se je število smeti v naravi zmanjša-
lo. V zbirnem centru v Žužemberku so dopoldne in tudi v popoldan-
skem času smeti in odpadke sprejemali in jih ustrezno sortirali. V akciji 
so sodelovali krajani od Ajdovca, Šmihela, Lipja, Hinj in Prevol, Rebri, 
Križev, Žužemberka in Dvora.

Namen vseslovenske spomladanske akcije, ki je bila hkrati začetek 
uresničevanja projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna, je urejati 
okolje, da bo privlačno tako za prebivalce kot za obiskovalce Slovenije, 
prispevati k ozaveščanju in s tem tudi h kakovosti življenja. Vse dejav-
nosti čiščenja v Suhi krajini so bile usmerjene v čiščenje črnih odlaga-
lišč, urejanje bivalnega okolja, nabrežij reke Krke, gozdnega prostora in 
okolice prometnih poti. 

n S.M.
Foto: Slavko Mirtič

V akciji je sodelovalo 6 članov 
radiokluba Žužemberk. Z akci-
jo smo pričeli ob 8. uri, na koncu 
Sadinje vasi. Očistili smo gozd in 
travnike, ob cesti, ki vodi na Aj-
dovec, do Malega Lipovca, Sko-
pic in vinsko gorico Kregovci z 
vinogradi. 

Očistili smo črno odlagališče v 
gozdu pod vinsko gorico Kregovci 
caa 80 metrov južno od križišča za 
Vinkov Vrh, kjer je bilo mnogo od-
padlega materiala, predvsem bla-
go, čevlji, gume in plastika. 
Koordinate saniranega črnega 
odlagališča so:
N 45 stopinj, 49,152minute
E 014 stopinj, 59,226 minut
Nadmorska višina 316 metrov

Vse skupaj smo napolnili 25 
vreč caa 4 - 5 kubičnih metrov.

Ostalo je črno odlagališče, ne-
kaj metrov vstran od saniranega 

črnega odlagališča, na katerem so 
salonitne plošče (kritina), katere-
ga je potrebno očistiti. To bi mo-
rala zaradi nevarnih snovi, ki jih te 
plošče vsebujejo, opraviti skupina 
usposobljena za te zadeve.
Koordinate tega črnega 
odlagališča so:
N 45 stopinj, 49,155 minut
E 014 stopinj, 59.227 minut
Nadmorska višina 316 metrov

V gozdu, preden se prične cesta 
vzpenjati priti Lipovcu, smo nale-
teli na kovinski sod z neznano vse-
bino, ki ga nismo mogli dvigniti.
Koordinate tega so:
N 45 stopinj, 49,458 minut
E 014 stopinj, 58,584 minut
Nadmorska višina 247 metrov

Radioklub »ŽUŽEMBERK«
Grajski trg 26

n Dušan Mikec, predsednik

OČISTIMO SLOVENIJO 24. marec 2012
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Slovenska narodnozabavna pesem pravi: 
»Kdor pesmi poje rad, v srcu je bo-
gat«. Da je petje in glasbena kultura 
v Hinjah že globoko zakoreninjena, 
potrjuje dejstvo, da so bili domačini 
že pred vojno ponosni na godbo, pro-
svetno društvo in pevski zbor. Tako je 
glasba Hinjčane tudi v najhujših in najrevnejših 
časih vedrila, bogatila in jih združevala.

Da je petje posebno bogastvo, še danes potrju-
jejo mnogi, ki prepevajo v mešanem župnijskem 
pevskem zboru Hinje. Zbor se na vajah, pri ne-
deljskih in prazničnih sv. mašah sestaja že več kot 
20 let. V tem času se je zamenjalo kar nekaj zbo-
rovodij, ves ta čas pa je zbor spremljala, kot zbo-
rovodja in organistka, domačinka Nataša Škufca. 
Ker je Nataša stopila na materinsko pot, je več kot 
dobrodošla mlada domača organistka Nika Papež, 
ki je pred kratkim opravila diplomski koncert na 
orglah. Zadnje čase je razbremenila delo Nataše, 
pred božičem pa je prevzela vodenje zbora. V tem 
času so skupaj z delovnimi in nadarjenimi suho-
kranjskimi pevci realizirali prvi večji projekt – la-

Glavni sekretar ruskega konzulata v Sloveniji je pred 9. majem položil 
venec borcem bivših republik nekdanje Sovjetske zveze, padlim na obmo-
čju Slovenije. Med drugim je položil spominski venec tudi ob spomeniku 
na Dvoru. Ob položitvi so sodelovali tudi žužemberški župan Franc Škufca 
in podžupan Jože Šteingel ter predsednica Občinskega odbora združenja 
borcev za vrednote NOB Žužemberk Ljuba Šenica. Veleposlaništvo Ruske 
federacije se je tako poklonilo vsem padlim sovjetskim vojakom v Sloveniji 
in se ob tem tudi zahvalilo vsem posameznikom in skupinam, ki vestno 
skrbijo za grobove, obeležja in spomenike padlih rojakov.

zbori

Petje bogati in združuje 

tinsko mašo  – in 
z njo obogatili le-
tošnjo birmo.

Svoje dolgoletno delo in trud je zbor potrdil z 
odličnim petjem na začetku letošnjega leta, ko je 
potekal radijski prenos maše iz Hinj.

Skozi vsa ta leta so se pevci naučili mnogo pe-
smi in maš, pod vodenjem različnih zborovodij, 
saj so nekateri vodenje prevzeli le za krajši čas.

V hinjski župniji sta trenutno dve mladi glas-
beno nadarjeni domačinki, ki sta s svojim zna-
njem in izkušnjami vešči vodenja zbora. Kljub 
temu, da fantje sredi vasi že dolgo ne prepeva-
jo tako, kot se spominjajo babice, se nam tudi v 
prihodnje ni treba bati, da bi se pevska tradicija 
v Hinjah zaključila. 

n Mojca ObrstarOrganistka Nika Papež

Rusi položili venec

Gasilci iz Žužemberka smo 12. maja popoldne 
organizirali gasilsko tekmovanje v »Spajanju se-
salnega voda.« Na tekmovanju je sodelovalo 15 
moških in 4 ženske ekipe iz različnih koncev Slo-
venije in ena ekipa iz Hrvaške.

Vsaka tekmovalna ekipa je sestavljena iz šestih 
tekmovalcev, ki morajo v kar najkrajšem času spo-
jiti in zvezati sesalni vod, pri tem pride v poštev 
hitrost in spretnost tekmovalcev. V konkurenci 
moških ekip je bila najbolša ekipa iz Soteske, ki je 
osvojila 1. mesto, na 2. mestu ji je sledila ekipa iz 
Podturna in na 3. ekipa z Rebri. V konkurenci žen-
skih ekip, pa so gasilke iz Dobrniča z osvojenim 1. 
mestom prehitele domače gasilke iz Žužemberka, 
ki so tako osvojile 2. mesto, na 3. mesto se je uvr-
stila ekipa iz Dolenje Straže. Ostale rezultate in fo-
tografije iz tekmovanja si lahko ogledate na spletni 
strani PGD Žužemberk (www.pgd-zbk.si).

n Peter Košiček

gasilsko tekmovanje v Žužemberku
n Urednik
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Prometna nesreča 
Dne 10. marca, je okoli 21. ure prišlo do 

prometne nesreče na cesti Dvor – Kočevje. 
Prometna nesreča se je zgodila pred krajem 
Smuka, občina Žužemberk. Voznik osebnega 
vozila je zapeljal s ceste in se pri tem poško-
doval. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD 
Novo mesto so oskrbeli ponesrečenega voz-
nika. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Dvor in 
PGD Žužemberk so kraj nesreče požarno za-
varovali, razsvetlili in počistili cesto.

V soboto, 2. junija, smo se člani PGD Žužemberk z avtobusom odpra-
vili na Hrvaško, natančneje v Belaviće, kjer smo s tamkajšnjimi gasilci 
izvedli skupno vajo.

Najprej smo si ogledali opremo in vozni park naših hrvaških prijateljv, 
nato pa se je oglasila sirena za javno alarmiranje. Ob zvokih sirene smo 

se z gasilskimi vozili odpeljali na kraj »prometne nesreče«, kjer smo iz-
vedli vajo. S skupnimi močmi in z opremo, s katero razpolagajo belaviški 
gasilci, smo se preizkusili v gašenju gorečega avtomobila. Uporabili smo 
različna gasilna sredstva in taktike, hkrati pa smo si izmenjali izkušnje in 
znanja. Po končani vaji je sledilo skupno druženje.

Skupna vaja s pobratenim društvom DVD Belavići na Hrvaškem

Intervencije
Požar na podstrešju stanovanjske hiše

V soboto, 9. junija, smo ob 20.35 dobili obvestilo, da je v kraju Reber, zaradi udara strele, zagore-
lo na stanovanjski hiši. Posredovali smo gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev Žužemberk in Re-
ber. Požar je zajel in poškodoval ostrešje in del zaščite na stropu mansardne hiše. Gasilci smo požar 
pogasili in odstranili del ostrešja, nato pa s ceradami in folijo prekrili streho. Na kraju požara je do 
jutranjih ur ostala požarna straža. 

n Peter Košiček

n Peter Košiček
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Kulturno društvo Dvor uspešno nadaljuje pred 
šestimi leti začeto dejavnost povezovanja polpre-
tekle zgodovine z današnjimi vrednotami. Prelepo 
pomladansko vreme je v nedeljo, 25. marca 2012, 
privabilo skoraj 150 pohodnikov na 6. suhokranj-
ski pohod po poti Janeza Kmeta.

Kot vsako leto se je pohoda udeležilo veliko 
domačinov, mnogo pa je bilo tudi novih obra-
zov od blizu in daleč, ki so prišli spoznavat lepo-
te Suhe krajine. Zložna pot je pohodnike peljala 

skozi urejene kmečke vasi in lepe vinske gorice 
do prijetne podeželske cerkvice, kjer so s sveto 
mašo počastili spomin na rojaka, pisatelja in du-
hovnika Janeza Kmeta. Gostoljubne domačinke 
so vse udeležence postregle z domačimi dobrota-
mi, na naslednji postojanki, v koči Konjeniškega 
društva Suha krajina na Plešivici, pa jih je čakal 
topel obrok. V res prijetno toplem popoldnevu je 
bilo kar težko zapustiti s soncem obsijano kočo. 
Na poti v dolino je pohodnike očaral prelep po-

glede na dolino reke Krke, za kar se je vedno zno-
va vredno povzpeti na Plešivico. 

S prijetnimi vtisi ob družabnem klepetu so se 
pohodniki vrnili na izhodišče in obljubili ponov-
no snidenje zadnjo marčevsko nedeljo naslednjo 
leto. Ob tem ni manjkalo besed zahvale vsem, ki 
so kakorkoli pomagali pri organizaciji pohoda. 

n Valerija Vidmar
Foto: Jadranka Meglen

Društvo podeželske mladine (DPM) Suha kra-
jina je letos zakorakalo že v sedmo leto delovanja. 
Na letošnjem občnem zboru, ki je bil v petek, 24. 
februarja, v gostišču na Frati se je po treh zelo 
uspešnih mandatih ponovno zamenjalo vodstvo 
društva. Predsedniško funkcijo je tako iz rok, se-
daj že bivšega predsednika Mihe Zupančiča pre-
vzel Simon Koncilja. V društvu je zavel spomla-
danski veter, ki je dodobra osvežil mladino in jo 
spodbudil k številnim novim aktivnostim. 

Člani so si v Srednjem Lipovcu uredili svoje 
prostore, v katerih imajo med drugim razstavljena 
vsa svoja dosežena priznanja in pokale. Na Pod-
lipi so organizirali Paintball turnir za vsa društva 
dolenjske in belokranjske regije. Kljub slabemu 
vremenu je bil dogodek dobro obiskan. Pokaza-

6. tradicionalni Suhokranjski pohod 
po poti Janeza Kmeta

Ekipa DPM Suha krajina na državnem kvizu Mladi in 
kmetijstvo na Gorenjskem.

Suhokranjci med najboljšimi
li so tudi svoje spretnosti in znanja, ne samo na 
regijskem, pač pa tudi na državnem nivoju. Kot 
prvo so se udeležili kmečkih iger v Dobravi pri 
Škocjanu in osvojili prvo mesto. Na regijskem 
kvizu Mladi in kmetijstvo v Mirni Peči so prav 
tako zmagali in tako zastopali dolenjsko regijo 
na državnem kvizu v Breznici pri Žirovnici. Svoje 
znanje so prepričljivo branili vse do finala, kjer so 
pri dveh vprašanjih morali priznati premoč ekipe 
DPM Sveti Jurij ob Ščavnici. Domov so se tako 
vrnili kot drugouvrščeni, kar je najboljši rezultat 
sodelovanja pri kvizu v vseh sedmih letih. 

 Ob vseh teh dosežkih v trimesečnem obdobju, 
ob dobro obiskanih sestankih in vedno večjem 
številu novih članov se za prihodnost in dobro 
delovanje društva ni bati.

Vsi zainteresirani mladinci lepo vabljeni, da nam 
pišete na elektronski naslov dpmsuhakrajina@
gmail.com in se nam pridružite pri aktivnostih. 

n Lucija Anžlin
Foto: Janja Ambrožič, D. list
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Lep uspeh DU Dvor
PZDU Dolenjske in Bele krajine letos že 37. organizira športna tekmo-

vanja članov društev upokojencev, ki so vključeni v združenje. 
Tudi društva upokojencev iz žužemberške občine sodelujejo v tekmo-

vanjih. Pohvalno je, da dosegajo tudi lepe rezultate. Tak primer je tudi DU 
Dvor, ko so na Mirni gori tekmovali v orientacijskem pohodu in osvojili 
pokal za prvo mesto. Poleg hitre hoje in poznavanja karte so tekmovalci 
morali odgovarjati na vprašanja o značilnostih Bele krajine, prebivalstvu, 
živalstvu in rastlinstvu, pokazati pa so morali tudi športna znanja: skok v 
daljino, pikado ter metanje obročev na kole. 

Ekipo so sestavljali: Peter Bradač – vodja in člani: Andrej Jaklič, Anica 
Kmet, Stane Kmet in Zora Može.

n Dušan Mikec

Članice Društva kmečkih žena Suha krajina – 
Žužemberk so na svojem rednem občnem zbo-
ru sredi marca letošnjega leta v prostorih pod-
jetja FS v Žužemberku pregledale lanskoletno 
delo in si začrtale obširen načrt dela v prihodnje. 
Po besedah predsednice Slavke Legan in tajnice 
Tadeje Lavrič jim volje in energije ne zmanjka. 
Tako bodo v letošnjem letu članice organizirale 
več predavanj, strokovnih ekskurzij in izletov ter 
skrbele za družabne in kulturne aktivnosti. Čla-
nice so potrdile novo blagajničarko Sašo Pajk iz 
Žužemberka. Zbrane članice sta pozdravila žu-
pan Franc Škufca in predsednik TD Suha kraji-
na Vlado Kostevc. 

Foto: S.M.

V soboto, 9. 6. 2012, je Nika Papež iz Ratja v župnijski cerkvi v Hinjah 
izvedla koncert na orglah kot praktični del diplome, pod mentorstvom pro-
fesorja Milka Bizjaka.

Nika je stara 20 let, z učenjem klavirja je začela pri sedmih letih pod vod-
stvom prof. Aleša Makovca. Nato je šolanje nadaljevala na Orglarski šoli v 
Novem mestu, kjer je opravila pripravljalni letnik nauka o glasbi in solfe-
ggiu. Po končani osnovni šoli se je vpisala v prvi letnik programa glasbeni 
stavek na konservatoriju in kot instrument izbrala orgle. Zopet jo je dve leti 
poučeval Aleš Makovac, nato pa prof. Milko Bizjak. Lani je končala teore-
tični del, letos pa končuje še orgle. Del diplome je javni nastop – orgelski 
koncert in tega je izvedla v soboto v domači cerkvi.

Pred številno publiko, ki je napolnila cerkev, je igrala dela Johanna Se-
bastiana Bacha, Johanna Pachelbela, Stanka Premrla in Theodora Duboi-
sa. Dela je odigrala profesionalno, prepričljivo, publika je bila nad koncer-
tom navdušena.

Nika že vrsto let poje v župnijskem pevskem zboru, zadnje leto pa vodi 
tudi otroški pevski zbor in mešani župnijski zbor, že nekaj časa pa seveda 
petje na koru pri mašah spremlja na orgle. Njena pridobitev orgelske di-
plome in znanje, ki ga je s tem pridobila, ni samo v njeno osebno korist, 
ampak je velikega pomena za našo župnijo. 

Niki ob diplomi čestitamo in ji želimo veliko veselja ob igranju na ta za-
nimiv instrument.

n Irena Blatnik

Diplomski koncert Nike Papež v Hinjah

Kmečke žene med najaktivnejšimi 

n Urednik
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Ljubitelji rekreacije, kulturnih in naravnih zna-
menitosti so se kljub jutranjim neugodnim vre-
menskim razmeram napotili po 25 km dolgi trasi 
nekdanje rimske ceste od Ivančne Gorice preko 
Valične vasi, Trebče vasi do starega železarskega 
kraja Dvora. Šestdeset kolesarjev različnih starosti 
so poleg domačina in podpredsednika TD Ivanč-
na Gorica Aca Kalarja pozdravili tudi ivanški 
predsednik turistične zveze Pavle Groznik, ivan-
ški in žužemberški župan Dušan Strnad in Franc 
Škufca, predsednik Turistične zveze Dolenjske in 

Bele krajine Jože Barbo in podpredsednik Turi-
stične zveze Slovenije Vlado Kostevc. 

Kolesarji so imeli tradicionalno več postankov, 
prvega pri prijaznih gostiteljih - kmetiji Erjavec 
in etnološkem muzeju družine Nose ter postanek 
pod stoletno lipo v Valični vasi. Povsod ob poti, 
daleč stran od prometnic, so jih prijazno postregli 
domačini. Na cilju sta organizatorja TD Suha kra-
jina in TD Ivančna Gorica, ki ju veže prijateljsko 
sodelovanje že iz leta 1995, podelila priznanja v 
obliki edinstvenega odlitka možnarja.

Bronasti možnar za petkratno udeležbo na po-
potovanju so letos prejeli Florijan Gorenčič, Ma-
tej Blatnik, Dušan Mikec, Primož Pasar in Jože 
Gregorič. Med prejemnike nagrad so se zapisali 
tudi najstarejši Peter Lampret, med najmlajšimi 
udeleženci triletna Ula Batist in Črt Šparl in naj-
mlajšimi kolesarji Žak Šparl, Živa Batist, Julija 
Genorio in Nejc Batist. 

V kulturnem programu so se predstavile pevke 
TD Suha krajina. 

n Urednik

Popotniki s kolesi
Ob miljniku pri cerkvi sv. Jožefa v Ivančni Gorici, kjer je bilo v antiki pomembno križišče cest in cestna postaja z imenom 
Acervo, nakar spominja tudi izviren rimski kamen, so se v organizaciji dveh turističnih društev Suhe krajine in Ivančne 
Gorice, rimski popotniki, 9. junija, že sedemnajstič zapovrstjo zbrali popotniki s kolesi. 
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Dekleta in žene iz »Društva kmečkih žena Suha 
krajina« smo se tudi tokrat odpravile na izlet. Naš 
glavni cilj so bile Višarje, gora v zahodnih Julijskih 
Alpah, z 1792 m nadmorske višine, ki združuje 
narode treh dežel.

Legenda pravi, da so tukaj zgradili cerkev po-
tem, ko je pastirček iz Žabnice po hribu iskal svoje 
ovce in jih našel zbrane okrog nekega grma. Ko 
je bolj pogledal, je v grmu našel lesen Marijin 
kip. Odnesel ga je v dolino, župnik ga je spravil v 
omaro, vendar se je kip naslednji dan zopet znašel 
na istem mestu. Tako se je zgodilo tudi tretji dan. 
Patriarh iz Ogleja je ukazal, da na tistem mestu 
postavijo kapelico. 

Prva cerkev na Višarjah je bila posvečena leta 
1645. V tem času je še večkrat spremenila po-
dobo, saj ji naravne in druge nesreče niso priza-
našale. Nazadnje je bila cerkev, ki je posvečena 
Višarski Kraljici, obnovljena leta 2000. Nekaj let 
za tem so uredili tudi novo krožno kabinsko žič-
nico, da se lahko na goro povzpnejo tudi starejši 
in onemogli.Obenem je kraj postal pomembno 
Višarsko smučišče.

Kdor se želi podati na pot iz Žabnice, potrebu-
je kar dve uri in pol hoje. Mi smo se odločili za 
vožnjo z gondolo, ki sprejme osem oseb. Dviga-
li smo se kar 15 minut. Na vrhu nas je čakal lep 
razgled, ponekod zavit v meglice, da je bilo vse 
še bolj čarobno. 

Po sveti maši, ki se je brala v slovenskem, ita-
lijanskem in nemškem jeziku, smo se znova spu-
stili v dolino. Z avtobusa smo si ogledali čudovito 

Izlet po gorenjski in na Višarje

Člani društva so se sredi aprila sestali na svojem rednem občnem zboru, 
pregledali delo v preteklem letu in zastavili načrt za prihodnje.

Po besedah predsednika društva Slavka Setničarja so rogisti v preteklem 
letu opravili 42 skupnih vaj in 22 javnih nastopov po Dolenjski, Beli krajini, 
na območju Ljubljane in tudi v zamejstvu. Udeležili so se redne letne revije 
lovskih pevskih zborov in rogistov, ki je potekala v Trstu. 

V minulem letu so v društvu ustanovili sekcijo balinarjev in tako pove-
čali število članov. Poročilo balinarske sekcije je podal Franc Potočar. Sek-
cija, v kateri je 15 novih članov in članic, je imela skupno balinanje v Gra-
dencu. Potočar je člane seznanil z aktivnostmi, ki v skladu z letnim načr-
tom že potekajo v zvezi izgradnje lastnega balinišča. Pridobili so soglasje 
Občine Žužemberk za uporabo občinske parcele v Praprečah in projekt za 
umestitev in gradnjo balinišča ter pomožnega objekta. Tako so bila julija 
lani že izvedena geodetska odmera zemljišča, hkrati pa je bil naročen tudi 
geodetski načrt za projektiranje. V okviru OPN je bila vložena vloga za 
spremembo namembnosti. 

Z gradnjo balinišča bodo člani pričeli konec letošnjega leta, takoj po spre-
jetju OPN, zato se je balinarska sekcija projektno že lotila zbiranja sredstev 
od potencialnih sponzorjev. Imenovali so tudi petčlanski gradbeni odbor, 

Belopeško ali Mangartsko jezero.
Ob 13.30 smo bili dogovorjeni za ogled Slo-

venskega planinskega muzeja v Mojstrani, ki je 
bil odprt leta 2010.

Po kosilu v gostilni Trebušnik v Žirovnici smo 
se odpeljali na ogled Prešernove rojstne hiše v 
Vrbi.

Pričakala nas je zelo prijetna turistična vodič-
ka. Pokazala nam je prostore, kjer se je rodil in 
preživel otroška leta naš največji pesnik France 
Prešeren. Z zelo zanimivo gorenjsko besedo nas 
je popeljala v Prešernov čas in nas s svojo bese-
do zelo navdušila. 

Načrtovali smo še obisk kmetije Malenšek v 
Žlebeh pri Medvodah. Tu sta nas pričakala zelo 
navdušena starša sedmih otrok, ki se ukvarjata s 
predelavo mleka na kmetiji. Iz domačega mleka 
delajo različne sire, sirne namaze in skuto z do-
datki raznih zelišč. Vse smo tudi poizkusili in bilo 
je prav dobro, zato smo te okuse in prijetne vtise 
želeli deliti tudi z domačimi. 

Obogateni z novimi spoznanji, polni lepih vti-
sov, navdušenja in dobre volje smo si obljubili, da 
jeseni ponovimo izlet, le da takrat v drugo smer.

n Milena Iskra
FOTO: Štefka Jarc

Rogisti in balinarji
Med aktivnejša društva v Suhi krajini s svojim delom in 
zagnanostjo sodi tudi Kulturno umetniško društvo KUD 
Žužemberški rogisti

ki bo skrbel, da bo balinišče pravočasno zgrajeno in pripravljeno na nova 
druženja in razvijanje aktivnosti ter širjenje tovrstnega športa v žužember-
ški občini. Delovni občni zbor sta pozdravila tudi župan Občine Žužem-
berk Franc Škufca in podžupan Jože Šteingel, v kulturnem delu programa 
pa so se predstavili rogisti. 

n Slavko Mirtič
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Sezona muharjenja, enega od načinov ribarje-
nja, tesno povezanega z naravo, je bila v začetku 
aprila odprta. Prve vabe so slovenski ribiči vrgli 
v Krko, ko je bilo v Šmihelu pri Žužemberku tra-
dicionalno srečanje ribičev muharjev. Kar 75 tek-
movalcev iz različnih klubov iz Slovenije in tudi 
sosednje Hrvaške se je pomerilo pri muharjenju 
s trnkom brez zalustnika. Prvo mesto pripadlo 
Matjažu Rutarju, ki je ulovil 61 cm dolgo šaren-
ko, v kategoriji potočna postrv pa je zmagal Pavle 
Avbelj s 55 cm dolgo postrvjo. Zanimiv športni 
ribolov je na zeleni lepotici reke Krke potekal tudi 
15. aprila. Sedemnajst ekip iz celotne Slovenije s 
73 tekmovalci se je v Šmihelu pri Žužemberku po-
merilo na tekmovanju, ki šteje za državno prven-
stvo. Tekmovalci so se pomerili v štirih rajonih, 
obvezno merjenje in kontrolo so opravili strogi 
sodniki, ki so bili razporejeni na obeh bregovih 
reke Krke. Po besedah vodje tekmovanja Mirana 
Mavriča iz Ribiške družine Novo mesto, ki je or-
ganizirala tekmovanje, je tradicionalen ribolov 
potekal brez zapletov, vse službe so delo opravili 
korektno in dobro. Zanimivi so bili tudi rezultati 
letošnjega prvega tekmovanja. Ekipno je zmagala 
ekipa Celja, pred Bohinjem in Idrijo. Med posa-

Pozno-aprilska sobota.Po luninem koledarju 
mlaj, ki napoveduje slabo vreme. A nič zato. Člani-
ce DKŽ Žužemberk, 33 se nas je zbralo, smo se pod 
taktirko predsednice Slavke Legan odpeljale pro-
ti beli Ljubljani. Čemu neki? Na snemanje oddaje 
Kuhamo z Damijanom so nas povabili ustvarjalci 
Sobotnega popoldneva RTV Slovenije.

Dopoldanski čas smo preživele v Hrašah pri 
Smledniku, v vrtnariji družine Zupančič.

Prijazno so nas sprejeli hči, zet in vnukinja 
naše predsednice in nam razkazali velik rastli-
njak. Veliko smo izvedele o vzgoji, negi in zasa-
ditvah balkonskega cvetja. Vsaka je našla zase 
priljubljene kombinacije rož, s katerimi smo se 
kar dobro oskrbele.

Cvetje in petje nam lepšata življenje. Tudi ga. 
Milena ima rada oboje, zato je po dobri in obilni 
malici, po pijači in kavici razpotegnila meh, ki 
so se mu pridružili glasovi vseh prisotnih. Do-

bre volje smo se odpeljale v našo metropolo h 
končnemu cilju.

Tiho nas je sprejela mogočna stavba, z mnogi-
mi antenami, s prepoznavnim dečkom s piščaljo 
ob vhodu. Pričakovanja so bila velika. Ustavile 
smo se v sprejemnici. Razmišljale smo, kam nas 
bodo odpeljali, kaj bomo videle…, a zgodilo se 
ni nič presenetljivega. Ozki in dolgi hodniki z 
mnogimi vrati; majhni, temni prostori, polni 
reflektorjev. Kar je na TV ekranih videti veliko, 
veličastno, razkošno... je v resnici le virtualni 
svet, ki ga ustvarijo luči in kamere.

Vodnik nas je pospremil v studio 2, kjer so 
zaradi praznikov snemali dve oddaji. V prvi sta 
dvojčici Prusnik z Damjanovo pomočjo skuhali 
pirine testenine in t.i. »nori« sadni zavitek. Po-
skusile smo ga tudi me.

V drugi oddaji, ki je potekala v živo, sta bila 
osrednja gosta Mitja Petkovšek in Nina Valič, kot 

pevka se je predstavila ekstravagantna April, to-
krat brez očal, zato pa z zgoščenkami v laseh.

Voditelj Rok je v pogovoru spretno odgrinjal 
tančice skrivnosti iz življenja sodelujočih. Z go-
sti smo se po oddaji tudi pogovarjale. Presene-
čene smo bile nad njihovo pristno preprostostjo 
in prijaznostjo.

Tudi Damjan je preprost in zabaven fant, ki s 
svojim delom potrjuje, da je »kuhanje ena sama 
improvizacija«, kot trdi sam. Zelo se je razveselil 
našega darila, posebej navdušen je bil nad kru-
hom v obliki sončnice.

Suhokranjske ženske nismo malenkostne. Ka-
dar kam gremo, ne gremo praznih rok. Tudi to-
krat smo imele s seboj doma izdelano pecivo, s 
katerim so se sladkali vsi televizijci, od vratarja 
naprej, in ga na vso moč hvalili.

n Helena Glavič
Foto: Adrijana

Sezona muharjenja odprta

V Damjanovi kuhinji

mezniki je zmagal Robert Čebul iz ekipe Koro-
ška z devetimi ujetimi ribami, pred Igorjem Piv-
kom iz Medvod in Andrejem Šoštaričem iz Ce-
lja. Najboljši ribič iz novomeške ribiške družine 
Kristjan Štravs je s šestimi ujetimi ribami osvojil 
14. mesto. Najboljšim ribičem sta pokale in me-

dalje podelila predsednik ribiške družine Novo 
mesto Djordje Vučković in podžupan občine Žu-
žemberk Jože Šteingel. Župan Franc Škufca pa je 
podelil pokal ribiču Mirku Škafarju za najdaljšo 
uplenjeno ribo šarenko.

Foto: Slavko Mirtič 
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Žužemberk z okolico, znan po naravnih lepotah, prireditvah in predvsem 
prijaznosti gostiteljev, nadaljuje bogatenja naše turistične zakladnice z od-
krivanjem neodkritih priložnosti tudi v okviru razvoja trajnostnega zelenega 
turizma. Turistično društvo Suha krajina bo tudi v letu 2012 nadaljevalo z 
izpolnjevanjem ciljev iz Pravil društva ter delovalo pri razvoju turizma na 
območju Suhe krajine z ohranjanjem naravne, kulturne in žive dediščine.

Velika pozornost bo namenjena promociji Suhe krajine ter predstavi-
tvi njene naravne in kulturne dediščine, starih običajev in šeg, organizaciji 
kulturnih, rekreativnih in turističnih prireditev. Člani bodo sodelovali pri 
čiščenju in urejanju okolja, pa tudi pri izdelavi novih projektov, v katerih se 
načrtuje turistični razvoj Občine Žužemberk. Tako načrtujejo tudi izdajo 
promocijskega materiala, v katerem bodo označeni spomeniki naravne in 
kulturne dediščine v občini, tisk letakov za trške dni, postavitev informa-
cijskih tabel in oznak ob spomenikih ter označbo rimske ceste ter odprtje 
informacijske pisarne v gradu Žužemberk. 

n Slavko Mirtič 

Turistična pisarna v Žužemberku
Izredno dejavni člani in članice TD Suha krajina, ki delujejo v različnih sekcijah, so v minulem letu sodelovali, organizirali in bili 
prisotni pri več kot 230 dogodkih z različno vsebino. 

Društvo vinogradnikov Suha 
krajina je 27. aprila organiziralo 
tradicionalni pohod po vinskih 
goricah. Pri gasilnem domu v Kri-
žu se je zbralo 60 pohodnikov. Od 
tam smo se podali na pot skozi vas 
Vrh pri Križu, nadaljevali mimo 
cerkve svete Marjete. V Valični 
gori pri cerkvi sv. Jožefa pa so nas 
pričakali tamkajšnji vinogradniki 
in nas pogostili z dobro kapljico, 
prigrizkom in ostalimi dobrotami. 
Tamkajšnji turistični vodnik g. To-
maž Techmeister pa nam je povedal 

V okviru Tedna cvička so na 
ocenjevanje vin prinesli 320 
modrih frankinj. Najvišjo oceno 
je prejela modra frankinja iz Suhe 
krajine. Osebno ne verjamem, da 
bi jaz doživel, da bi se kaj takega 
še ponovilo.

n Anton Koncilja 

Vinogradniški pohod 

Spominski posnetek pohodnikov v Valični vasi

zanimivo zgodovino in pomen tam-
kajšnje cerkve, ki je povezana prav z 
vinogradništvom. V tej gorici smo 
videli tudi dva zanimiva vodnjaka, 
kjer voda nikoli ne presahne. Od tam 
smo nadaljevali pot skozi Gabrovko 
do Kitnega Vrha. Tam nam je Slav-
ko Blatnik pokazal in povedal po-
sebnost zelo stare kmečke hišice, ki 
prav gotovo zasluži, da bi jo zaščitili 
pred propadanjem. Pri Mohorčičevi 
domačiji pa smo si ogledali lepo ure-
jeno zbirko kmečkega orodja, ki se je 
nekoč uporabljalo pri raznih opravi-

lih. Vinogradniki in vaščani Kitnega 
Vrha so nam pripravili bogato mali-
co s pecivi in tudi dobre kapljice ni 
manjkalo. Veselo razpoloženje pa je 
bilo popestreno s pesmijo veselih po-
hodnikov. Od tam smo se začeli vra-
čati proti cilju skozi Kobiljak, mimo 
Tolčan, Valične vasi, kjer smo se spo-
minsko fotografirali pri znameniti 
lipi. Pokušine vina pa smo bili dele-
žni v Ferlinovi zidanici v Valični gori. 
Sledil je spust do Poljan, nadaljevali 
smo mimo jezera skozi Kriško goro. 
Tam je sledil postanek pri našem vi-
nogradniku Antonu Pungrčarju, kjer 
smo bili lepo pogoščeni. Do cilja, ga-
silskega doma v Križu, kjer smo po-
hod tudi začeli, nas je pot vodila sko-

zi vas Vrh pri Križu. Tam so nam 
člani PGD Križ pripravili mize in 
klopi, da smo se malo odpočili in 
se podprli z odličnim golažom iz FS 
kuhinje. Po uradno končanem po-
hodu pa smo nekateri veselo druže-
nje nadaljevali v zidanicah članov 
vinogradniškega društva. 

n Anton Koncilja 
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»Danes z veseljem ugotavljamo, da v društvo 
prihaja vse več mladih, ki so ponosni na svoje 
podeželske korenine,« je dejal novi, tretji pred-
sednik v zgodovini društva, Simon Koncilija, 
in dodal, da se bodo v novem upravnem odboru 
trudili, da bodo različne aktivnosti, ki se odvijajo 
v društvu, pritegnile mlade. Doslej jim je uspelo 
povezati mlade s podeželja in tudi tiste, ki čutijo 
povezanost z njim. Žal večji del mladih prihaja z 
ajdovške planote, medtem ko je zanimanje mla-
dih iz centra Žužemberka in okolice Prevol ter 
Hinj slabše. Prvi predsednik Matjaž Štrumbelj, 
njegov naslednik Miha Zupančič, kot tudi novi 
predsednik Simon Koncilija, sicer dijak 4. letni-

ka zdravstvene šole, bodo s članstvom, (več kot 
štirideset jih je aktivnih), tudi v prihodnje vpregli 
vse sile, da bi bilo življenje mladih na podeželju 
športno zanimivo in družabno pestro. V društvu 
hočejo pritegniti mlade z organizacijo številnih 
dejavnosti od kresovanja, čistilne akcije, izletov, 
ekskurzij, sodelovanja pri kmečkih in športnih 
igrah, nenazadnje načrtujejo tudi obisk kopali-
šča in avto moto showa. To je tudi naloga nove-
ga upravnega odbora, med katerimi bodo poleg 
Koncilije odgovornejše funkcije opravljali pod-
predsedniško Klemen Papež, blagajniško Miha 
Zupančič in tajniško Lucija Anžlin. 

Foto: Slavko Mirtič

Čehi navdušili v Žužemberku
Folkloristi iz skupine Svetlovan s Češke so se v okviru mednarodne-

ga folklornega festivala SloFolk v soboto, 28. aprila, predstavili tudi v 
Žužemberku. S svojo glasbo in folkloro so z enkratnim nastopom pred 
žužemberškim gradom navdušili občinstvo. Dobrodošlico so jim s pe-
smijo zaželele članice TD Suha krajina v pokrajinskih narodnih nošah, 
pozdravil pa jih je žužemberški župan Franc Škufca.

Foto: Slavko Mirtič

Petje je staro toliko kot samo člo-
veštvo. Lahko rečemo, da so glasilke 
najstarejši »inštrument«, na katere-
ga znamo igrati vsi – eni malo bolje, 
drugi malo slabše.

Aktivno Kulturno društvo Dvor, 
sekcija Mešani pevski zbor Dvor, se 
zaveda, da je tudi petje temelj ohra-
njanja naše narodne in kulturne de-
diščine, zato so v petek, 13. aprila 

2012, ponovno organizirali že tra-
dicionalni pomladni koncert. V go-
ste so povabili »Mešani pevski zbor 
Gorjanci« in »Ljudske pevce Vaški 
zvon iz Prečne.« 

Domači »Mešani pevski zbor 
Dvor«, pod taktirko temperamen-
tne zborovodkinje Marjane Dobo-
všek, se je v polni dvorani poslušal-
cev predstavil s pesmimi: Ves dan pri 

Z novim predsednikom novi načrti
Društvo podeželske mladine Suha krajina je bilo ustanovljeno leta 2005. V kratkem času delovanja so dosegli lepe uspehe in 
kar je najpomembneje, so v delo društva pritegnili številne mlade. 

Predsednik Simon Koncilija 

Koncert pevskih zborov na Dvoru 

oknu (Vinko Vodopivec), Kaj ti je 
deklica, v priredbi Matije Tomca in 
Pohojena travica (Fran Venturini). 

»Mešani pevski zbor Gorjanci« 
je skupaj že od novembra 2008. Se-
stavlja ga štirinajst pevcev z zboro-
vodkinjo Mojco Jenič. Za seboj ima-
jo že štiri samostojne koncerte. Po-
jejo narodne, ljudske, tuje, moderne 
ter cerkvene pesmi. Tokrat so zapeli: 
Dajte, dajte (Aldo Kumar), Oj, Tri-
glav moj dom (Jakob Aljaž) in Pevec 
(Anton Foerster).

»Ljudski pevci Vaški zvon« iz 
Prečne delujejo od leta 2003. Imeli 
so že preko 170 nastopov. Vsako leto 
pripravijo srečanje ljudskih pevcev 
in godcev. Izdali so že dve zgoščen-
ki ljudskih pesmi. Poslušalci so pri-
sluhnili ubranemu petju pesmi: Glej, 

glej; Sinoči sem posteljo pustil in 
Dekle, dekle, jaz te vprašam.

Enourni koncert so zaključili go-
stitelji in organizatorji s pesmimi: 
Lastovki v slovo, v priredbi Luke 
Kramolca; Venite, rožce moje (Ciril 
Pregelj), Moje orglice v priredbi Da-
mjana Močnika in Sem se rajtov že-
nit, v priredbi Luke Kramolca.

Bogastvo glasov, s katerimi so po-
stregli vsi trije zbori, so navdušili vse 
prisotne v dvorani, saj so nastopajo-
čim namenili dolg aplavz.

Po uradnem delu je sledila še po-
gostitev vseh navzočih v dvorani, 
kjer se je zaslišal zvok harmonike; 
nekateri so tudi zaplesali.

n Jadranka Meglen
Foto: Jadranka Meglen
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Četrtek, 22. marec 2012, čisto navaden dan, a vendar nekaj posebnega. 
Otroci drugega razreda OŠ Dvor smo bili nestrpni in v pričakovanju na de-
seto uro, ko pridejo pred šolo naše mamice in babice. Dogovorili smo se, da 
gremo na pohod od Dvora do Kotov v spomin na materinski dan.

Vreme kot nalašč - krasno. Veselje nas otrok, ko smo videli svoje najdraž-
je pred šolo – nepopisno! 

Pot nas je vodila skozi stari del Dvora do centra vasi, naprej do travnikov 
proti Gornjemu Kotu. Med potjo so nas v ogradi razveselili konji in ovce, 
veseli pa smo bili tudi čudovitega razgleda na reko Krko.

Prijetno utrujeni in veseli smo prišli do Dolnjega Kota, do doma naše 
sošolke Tie. Skupaj z mamico sta nam postregli s sokom in slanim prigriz-
kom. Pot smo nadaljevali čez vas do ograde, kjer smo si od blizu pogledali 
račke in črnega prašička. V grmovju in pod drevesi pa so se plaho skrivale 
tudi srnice. V spomin smo naredili še eno skupinsko fotografijo in jo mah-
nili do Markove in naprej do Špeline hiše. V senci pod kozolčkom smo se 
malo ohladili in si nabrali nove moči. Za mamice in babice smo pripravili 

Po kar nekaj letih zatišja je KD Hi-
nje ponovno oživelo in si kot pred-
nostno nalogo zadalo uprizoriti ko-
medijo, poleg drugih manjših pro-
jektov. Tako je dramska skupina ves 
zimski čas pridno vadila in na mate-
rinski dan – 25. marca, je bila v Hi-
njah premierna predstava komedije 
Nevesta iz Amerike. Obiskovalcev je 
bilo toliko, da je zmanjkalo prosto-
ra v dvorani. Navdušenje pa je bilo 
neverjetno. Ljudje danes potrebu-
jemo sprostitve in s to komedijo je 
to doseženo. Po prvem uspehu smo 
dobili veselje in se odločili, da igro 
ponovimo še po drugih krajih. Tako 
smo gostovali v Ajdovcu, Ambrusu, 

Pohod v spomin na materinski dan
tudi presenečenje. Zapeli smo jim tri pesmice in na koncu so celo zapele z 
nami! Kako je bilo prijetno! 

Špelina in Markova mamica sta nas pogostili s sokom, obloženimi kruh-
ki in slastnim pecivom. Tudi kavica je zadišala na mizi za naše mamice in 
babice.

Čas v senci in ob klepetu je hitro minil in morali smo nazaj proti šoli na 
Dvor. Pot je hitro minila, saj smo otroci malo potekli, se lovili, družbo pa 
so nam delali tudi vaški psi, ki so lajali na nas.

V šolo smo se vrnili polni energije in veseli, da so se naše babice in ma-
mice v tako velikem številu udeležile pohoda in z nami, na drugačen način 
kot prejšnja leta, ovekovečile materinski dan. 

Učiteljici Tatjani Hren se zahvaljujemo za idejo in mamicam iz Kotov 
za pogostitev. Zahvalo si zaslužijo tudi vsi, ki so četrtkovo dopoldne pre-
živeli z nami.

n Polona Meglen, 2. r OŠ Dvor in mamica Jadranka Meglen
Foto: Jadranka Meglen

Nevesta iz Amerike v Hinjah

PIKNIK
NA VALOVIH 

KRKE 
Prostovoljno Gasilsko društvo Dvor 

organizira tradicionalni

Piknik na 
valovih Krke

z ansamblom Toneta Rusa, 

ki bo v soboto, 4. avgusta 2012.

Ob 16. uri bo velika gasilska parada 

in slovesnost ob 80. letnici društva. 

Vabljeni!

V igri nastopajo domačini, in sicer Nika Pa-
pež, Sandi Papež, Vesna Boben, Katja Turk, Joži-
ca Jaklič, Jana Boben, Neža Boben, Miha Papež 
in Mojca Obrstar. 

Povsod so nas lepo sprejeli, zato se vsem obi-
skovalcem zahvaljujemo.

n Irena Blatnik, KD Hinje

na Dvoru, v Škocjanu, Mirni Peči, v načrtu pa imamo še 17. 6. 
nastop v Žužemberku in še eno ponovitev v domačem kraju. 
Vabijo pa nas še na nekaj koncev in bomo z veseljem šli, če 
bomo uskladili čas z igralci.
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Odločili smo se, da gremo 23. 6. 
2012 in s tem počastimo dan držav-
nosti. V zgodnjih jutranjih urah smo 
se z vozili odpravili v dolino Krmo, 
od koder smo pričeli z vzponom na 
Triglav. Pot nas je vodila do Konjske-
ga sedla, Planike, Malega Triglava in 
nato na vrh. Skupina iz Žužemberka 
je imela drugo izhodišče, prav tako 
poveljnik PGD Križi z ženo. Na vrhu 
pa smo se vsi skupaj dobili. V sku-
pini je bilo osem gasilcev, ki še niso 
bili na Triglavu, zato je sledil krst. 
Vreme nam ni bilo naklonjeno, saj je 
bilo megleno in zelo slaba vidljivost. 
Sestopili smo proti koči na Doliču, 
kjer smo prespali in si nabrali ener-
gijo za naslednji dan. Zjutraj nas je 
čakal lep in sončen dan z čudovi-
tim razgledom na Triglav in ostale 
hribe. Potem smo se odpravili proti 
koči na Planiki in naprej do Kreda-
rice in v dolino Krme. Kljub temu, 
da so bile noga razbolene in utruje-
ne, so bili občutki v redu, zato smo 
si obljubili, da turo ponovimo na-
slednje leto.

n Andrej Banko, poveljnik OGP

To je refren ene od pesmi, ki smo jo za mašno slovesnost zapeli in zai-
grali združeni glasbeni skupini, ki sta spremljali svete maše pred mnogi-
mi leti. Pred več kot tremi desetletji je prišel v Žužemberk mlad župnik 
g. Janez Kompare, ki se je znal nevsiljivo približati mladim in jih je hitro 
pritegnil k obiskovanju mladinskega verouka.

Tistega »ano domini 1976« nas je veliko deklet in fantov preživljalo so-
botne večere v prijetnem pogovoru, v katerem smo z župnikom premlevali 
življenjsko pomembne teme. Navdušil nas je za muziciranje. Zato smo se 
združili v ansambel, ki je skoraj vsako nedeljo s petjem in igranjem po-
pestril sveto mašo v cerkvi svetega Roka.

Po odhodu g. Janeza Kompareta je prišel župnik g. Jože Nemanič, ki je 

uspešno nadaljeval delo dušnega pastirja in animatorja mladih. Bil nam 
je vzor. Oblikovala se je še druga glasbena skupina in učilnica starega žu-
pnišča je bila včasih kar premajhna.

Še vedno imamo lep spomin na številne izlete, na katerih smo molili, 
se zabavali, bolje spoznavali drug drugega in prepevali.

Leta so tekla, mi smo odraščali in naše poti so se začele razhajati. Ustvarili 
smo si družine, nekateri smo že dedki in babice. Spomin pa je ostal svež in 
mlad. Zato se je porodila ideja, da se ponovno združimo in skupaj zaigra-
mo. Večina nas je bila zbrana na koru in poskušali smo kot nekoč ubrano 
zapeti Bogu v čast, nam pa v veselje in spomin na lepe mlade dni.

n Lilijana Hrovat

Srce mi danes je sreče polno in vse ljudi bi najrajši objel

OgP na Triglavu
Na enem izmet sestankov je prišla pobuda, da OGP Žužemberk organizira pohod na Triglav.
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1. dan:  petek 6. 7.
prizorišče: Srednji Lipovec, Žužemberk

10.00 Turnir v odbojki na mivki ALKEMIST ŽUŽEMBERK 2012 Organizator ŠD Loka

20.00 Slavnostni prižig oglarske kope, kulturni program, nagovor župana 
in pripravljavcev oglarske kope ter gosta 

organizator krajani Srednjega in 
Malega Lipovca, oglarji

 2. dan:  sobota 7. 7.
prizorišče: Hinje, Žužemberk

09.00 turnir v odbojki na mivki za rekreativce za pokal NET informatike organizator ŠD Loka

16.00 Slovesnost ob 90-letnici PGD Hinje, slavnostni prevzemom novega 
gasilskega vozila in potopne črpalke z blagoslovom in kulturnim 
programom

organizator PGD Hinje 

18.00 tradicionalno tekmovanje harmonikarjev na frajtonarici organizator PGD Hinje

20.00 gasilska veselica z ansamblom Petra Finka organizator PGD Hinje

3. dan: nedelja 8. 7.
prizorišče: Hinje, Žužemberk

10.30 koncert za orgle in violino v farni cerkvi Gospodovega oznanenja 
Mariji Pierluigi Mencattini in Giovanni Rota - baročna violina ter 
Stefania Di Giuseppe - orgle

organizator občina, Župnija Hinje, 
Milko Bizjak 

16.00 podelitev priznanj krvodajalcem 
pozdravni nagovor župana, predsednice OO RK Novo mesto in gosta 
poslanca Ivana Grilla, nastop pevske skupine Žitni klas Društva 
kmečkih žena Suha krajina-Žužemberk

organizator  občina, OZ RK Novo 
mesto

4. dan: torek 10. 7. 
prizorišče: Dvor 

19.00 srečanje pesnikov in literatov društev upokojencev, 
pozdravni nagovor župana in gosta 

organizator DU Dvor

5. dan: petek, 13. 7. 
prizorišče: Reber, Žužemberk: grajska kletna dvorana in grajsko dvorišče, moderatorki: KUD Žužemberk

17.00 Otvoritev in blagoslov prenovljenega odseka lokalne ceste 
Žužemberk-Bič, kulturni program, nagovor župana in gosta 

Organizator občina, PGD Reber

20.00 žužemberški rogisti naznanijo uradno otvoritev trških dni, 
nagovor župana, predsednika TD in gosta evropskega poslanca dr. 
Milana Zvera, nastop ljudskih pevk in glasbenikov 

organizator  TD Suha krajina, 
občina, KUD Žužemberk

Program Trških dni v Žužemberku, 
od 6. do 16. julija 2012
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20.20 otvoritev razstave likovnih del  akademskega slikarja Jožeta Kumra, 
z predstavitvijo likovnih del zakoncev Petje 

organizator KUD Žužemberk, TD 
Suha krajina 

21.00 koncert s predskupino Umbilikal ter zvezdami večera skupina 
Kalamari in ansambel Roka Žlindre  

organizator TD Suha krajina

V gradu in na trgu bo potekala poizkušina vin Društva vinogradnikov Suha krajina.

6. dan: sobota, 14. 7. 
prizorišča: Žužemberk: lokalne ceste, trg, lovska dvorana, grajsko dvorišče, kletna dvorana, stavba Grajski 
trg 26,  moderator: Lojze Bojanc 

09.00 Suhokranjski kolesarski maraton za rekreativce, pozdrav 
rekreativcem kolesarjem, nastop ljudskih godcev

Organizator občina in KK 

09.20 predstavitev Radio kluba Žužemberk, pozdrav podpredsednika, 
župana

organizator Radio klub, 

09.30 otvoritev razstave ročnih del, predverje lovske dvorane, pozdravni 
nagovor župana in gosta  dr. Janez Bogataj, nastop ženskega 
pevskega zbora DU Žužemberk  

organizator DU Žužemberk, 
TD Suha krajina, 

09.50  Preventivne zdravstvene meritve krvnega tlaka, sladkorja v krvi 
in holesterola ter predstavitev pravilne uporabe defribilatorja

organizator krajevna organizacija 
RK Žužemberk

10.30 otvoritev in blagoslov ulic Breg in Nad Miklavžem, nagovor 
župana in gosta, blagoslov, nastop žužemberških rogistov, ljudskih 
pevk

organizator občina, KUD žužem-
berški rogisti, TD Suha krajino

11.15 Sprejem rekreativnih kolesarjev, ki se prepeljejo po ulici Nad 
Miklavžem

13.00 slovesnost ob prazniku šoferjev in avtomehanikov s položitvijo 
venca pri spomeniku na Cviblju, nagovor župana in gosta, nastopi 
pevk KO ZB Žužemberk in žužemberških rogistov

organizator Zveza ZŠAM Slovenije, 
občina, KO ZB Žužemberk

14.50 otvoritev suhokranjske tržnice, 
s predstavitvijo dobrot društva kmečkih žena in drugih

organizator  TD Suha krajina, 
Društvo kmečkih žena

15.10 s pesmijo in harmoniko, krajši koncert Moškega pevskega zbora 
Žužemberk, predstavitev mladih harmonikarjev in nastop 
Mirnopeških harmonikarjev 

organizator TD Suha krajina, 
občina

16.30 sprejem motoristov starodobnikov Kluba OLD TWIN Organizator TD Suha krajina

16.50 pričetek ‘trških’ iger med ekipami podeželske mladine z igro 
presenečenja, pozdravni nagovor župana in gosta 

organizator DPM Suha krajina, 
občina

18.15 predstavitev stojnic turističnih društev Dolenjske in Bele krajine, 
pozdravni nagovor predsednika TZ Dolenjske in Bele krajine Jožeta 
Barba 

organizator TD Suha krajina

18.50 razglasitev rezultatov trških iger in podelitev zahval sodelujočim, 
podelitev priznanja in diplom vinogradnikom s 39. tedna cvička, 
kulturni program, 

organizator DPM Suha krajina, TD 
Suha krajina, 

19.30 koncert za orgle treh mladih organistov Nine Zajec, Davida Pavlina 
in Žige Jernejčiča v farni cerkvi sv. Mohorja in Fortunata, mentor 
Milko Bizjak

organizator občina, prof. Milko 
Bizjak
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20.00 SUHOKRANJSKA NOČ - gasilska veselica z ansamblom Franca 
Miheliča

organizator  PGD Žužemberk

Med odmori bodo lokalni turistični vodniki predstavili zgodovino kraja.
V soboto bo v gradu od 09.00 do 19.00 ure na ogled razstava likovnih del Jožeta Kumra, razstava ročnih del v lovski dvorani, na trgu pred gradom 
predstavitev radioamaterjev, tržnica suhokranjskih dobrot, zdravilnih zelišč, spominkov in turističnih društev, v gradu poizkušina vin Društva vinogradnikov 
Suha krajina, v avli OŠ Žužemberk bo od 16.30 do 20.00 ure na ogled Muzej znanih Suhokranjcev in raziskovalnih nalog. Na trgu pred gradom bo potekalo 
praženje krompirja za promocijo praženega krompirja kot samostojne jedi. V sodelovanju z Aero klibom Novo mesto bodo organizirani panoramski leti s 
Prečne do Žužemberka

7. dan: nedelja, 15. 7. 
prizorišča: žužemberški grad, trg, farna cerkev v Žužemberku, moderatorka: Ljudmila Bajc

14. srednjeveški dan na žužemberškem gradu 2012

09.00         Otvoritev 14 srednjeveškega dne na žužemberškem gradu
žužemberški fanfaristi, bobnar, nagovor kastelanov, otvoritev 
srednjeveške tržnice, predstavitev viteških redov in mimohod, prikaz 
Trubarjeve tiskarske delavnice in kovaštva ter drugih, kaliografija in 
srednjeveška karikatura, grajska raziskovalna pot

Organizatorji: TD Suha krajina, 
viteški redi, fanfaristi, druge 
viteške in srednjeveške skupine, 
rokodelci….
grajsko dvorišče

09.40 odhod k sveti maši v farno cerkev sv. Mohorja in Fortunata s 
vpregami konjerejskega društva Suha krajina

grajsko dvorišče, trg pred gradom

10.00 sveta maša farna cerkev sv. Mohorja in 
Fortunata

12.15 pozdrav kosilu nastop Veronike in trio Antorino grajska kletna dvorana

13.30 lokostrelski turnir-kvalifikacije grajski jarek

14.00 predstavitev srednjeveških plesov žužemberškega viteškega reda, ploščad na grajsko kletno  dvorano

14.10 predstavitev srednjeveških plesov dijaki ploščad

14.10 ustvarjalna delavnica grajski stolp 1

14.30 predstavitev srednjeveških plesov Viteški red Gašperja 
Lambergarja

ploščad na grajsko kletno dvorano

14.45 predstavitev stojničarjev na srednjeveški tržnici trg pred gradom

15.00 predstavitev viteških redov z mimohodom in sprejem grajske 
gospode: Seinsenbergensis Tumultus iz žužemberškega gradu, 
žužemberški fanfaristi, Viteški red Gašperja Lambergarja z Bleda, 
renesančna plesna skupina Lonca iz Škofje Loke, viteški red Cesarsko 
kraljevi Ptuj, Srednjeveški popotniki iz Kočevja; trio Irine Guščine, 
viteško lokostrelski red Adama Smledniškega, ter gostje: Aureus 
Unicornis, ‘Bratstvo svetog Mihovila’ iz Hrvaške, viteška skupina iz 
tujine Kompánia trnavských žoldnierov  iz  Slovaške in drugi

grajsko dvorišče in grajski jarek

15.15 predstavitev viteških veščin Viteški red Gašperja Lambergarja grajski jarek

15.30 lokostrelski turnir štirih najboljših lokostrelcev grajski jarek

15.45 predstavitev slovaških vitezov, skupina Kompánia trnavských 
žoldnierov  

ploščad na grajsko kletno dvorano

16.00 predstavitev srednjeveške glasbe, srednjeveških in renesančnih 
plesov trio Irine Guščine, renesančna plesna skupina Lonca s Škofje 
Loke,  plesna skupina Bratstva sv. Mihovila

ploščad na grajsko kletno 
dvorano

16.30 Predstavitev Aureusa Unicornisa ploščad na grajsko kletno dvorano
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JAVNI RAZPIS

Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk,
objavlja začetek postopka javnega razpisa sofinanciranje programov in sicer:

16.50 viteške veščine slovaških vitezov - skupina Kompánia trnavských 
žoldnierov  

trg pred gradom

17.15 glumaška predstava Cesarsko-kraljevega Ptuja grajsko dvorišče

17.35 predstavitev slovaških vitezov skupina grajsko dvorišče

17.50 Srednjeveška in renesančna glasba trio Irine Guščine grajsko dvorišče

18.20 Prikaz šole mečevanja Aureus Unicornis grajski jarek

18.30 vsesplošno veselje skupni nastop vseh plesnih skupin grajsko dvorišče

19.00 pozdrav večerji, nastop Gašperja in Veronike, trio Irine Guščine grajska kletna dvorana

20.20              zaključni nastop in prikaz veščin slovaške skupine Kompánia 
trnavských žoldnierov  

trg pred gradom

21.00 SLOVESTNOST OB OBČINSKEM PRAZNIKU; SLAVNOSTNA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ, pozdravni 
nagovor župana Franca Škufce, nagovor slavnostnega govornika ministra kmetijstvo in okolje Franca 
Bogoviča, pevski nastopi MePZ Dvor in Žužemberški rogisti

21.45 koncert legende slovenske popevke Iva Mojzerja in dalmatinske klape More iz Splita

Od 9.do 19. ure bo v gradu na ogled razstava slik, Trubarjeva tiskarska delavnica in razstava o Andreju Turjaškemu, v lovski dvorani bo razstava ročnih del, v 
grajski vinoteki pa poizkušina vin Društva vinogradnikov Suha krajina. Na trgu pred gradom bo konjeniško društvo kljuse poskrbelo za prevoze z vozovi. V 
sodelovanju z Aero klibom Novo mesto bodo organizirani panoramski leti s Prečne do Žužemberka 

8. dan: ponedeljek, 16. 7. 
prizorišče: žužemberški grad, moderator: KUD Žužemberk 

20.00 spominska ura posvečena Rozaliji Sršen – Zalli Zarana ob 115 
letnici, nagovori, slavnostni gost 

organizator KUD Žužemberk, TD, 
Občina

20.30 ogled filma 

ORGANIZATORJI SI PRIDRŽUJEJO PRAVICO DO SPREMEMB!!!

•	 invalidskih	in	humanitarnih	
društev v Občini Žužemberk v 
višini 2.000 EUR,

•	 kmetijskih	društev	v	Občini	
Žužemberk do višine 5.000 EUR,

•	 upokojenskih	društev	v	Občini	
Žužemberk do višine 2.250 EUR,

•	 kulturnih	društev	v	Občini	
Žužemberk do višine 3.800 EUR,

•	 športnih	društev	v	Občini	
Žužemberk do višine 23.420 EUR,

•	 turističnih	društev	v	Občini	
Žužemberk do višine 4.150 EUR,

•	 ostalih	društev	v	Občini	
Žužemberk do višine 3.200 EUR.

Razpis je odprt od 13. 7. 2012 do 
13. 8. 2012. 

Razpisna dokumentacija je na voljo na 
sedežu občine ali na spletni strani Občine 
Žužemberk, www.zuzemberk.si.
Vse dodatne informacije so prijaviteljem 
na voljo na sedežu naročnika, na tel št. 
07-3885-192 in 
po e-mailu jasmina.mirtic@zuzemberk.si
     

 Občina Žužemberk
 župan:
 Franc Škufca
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Da ne bi prihajalo do nerazumevanja današnje-
ga prispevka, bom najprej razjasnil pojma gozdna 
cesta in gozdna vlaka: gozdna cesta je grajena 
gozdna prometnica, ki je namenjena predvsem 
gospodarjenju z gozdom, je nekategorizirana v 
skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, omogoča 
racionalen prevoz gozdnih lesnih sortimentov, je 
javnega značaja in je vodena v evidenci gozdnih 
cest. Gozdna vlaka je grajena ali negrajena goz-
dna prometnica, namenjena spravilu lesa s spra-
vilnimi sredstvi.

V Nacionalnem gozdnem programu je nave-
deno, da je za učinkovitost cestnega omrežja v 
gozdovih zelo pomembno ustrezno vzdrževanje 
gozdnih cest. Navedeno je, da naj bi se gozdne 
ceste redno vzdrževale tako, da se ohranja pre-
voznost, omogoča njihova varna uporaba, itn. 
Med navedenimi smernicami je tudi zagotovi-
tev ustrezne višine sredstev za vzdrževanje goz-
dnih cest. Po Zakonu o gozdovih se vzdrževanje 
gozdnih cest financira iz pristojbin za vzdrževa-
nje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov, 
iz državnega proračuna, iz občinskih proraču-
nov (ni obvezno) in sredstev lastnikov gozdov 
(ni obvezno). Sredstva odmerjene pristojbine za 
vzdrževanje gozdnih cest se zbirajo na posebnem 
podračunu. Zbrana sredstva se na podlagi ugo-
tovljene dolžine gozdnih cest, povprečnih vzdr-
ževalnih stroškov in deleža, ki ga k vzdrževanju 
prispevajo lastniki gozdov v posamezni občini, 
sproti razporejajo občinam.

Zavod za gozdove načrtuje, spremlja in nadzira 
vzdrževanje gozdnih cest tako, da v sodelovanju z 
občino, na območju katere ležijo gozdne ceste, iz-
dela letni program vzdrževanja ter usmerja, spre-
mlja in prevzema opravljena dela. Občina izbere 

Realnost vzdrževanja gozdnih cest
izvajalca na podlagi Zakona o javnem naročanju 
(pri tem lahko povabijo Zavod k sodelovanju), 
glede na razpoložljiva sredstva v sodelova-
nju z Zavodom določi obseg vzdrže-
vanja gozdnih cest in zagotovi pla-
čilo opravljenega vzdrževanja.

Zakonsko gledano je vse lepo in 
prav. V realnosti pa se slika blago 
rečeno nekoliko popači. Na primer, 
v Programu del in vlaganj v gozdove za 
leto 2009 je Zavod navedel ocenjene stroške pov-
prečnega kilometra vzdrževanja gozdne ceste v 
Republiki Sloveniji, ki bi morala znašati 834 evrov 
na kilometer. Za občino Žužemberk, v delu goz-
dov, za katere „skrbi“ naša pisarna, bi to pri 62,4 
kilometrov vseh gozdnih cest pomenilo, da bi bilo 
treba, po podatkih Zavoda, v letu 2009 za vzdrže-
vanje gozdnih cest zagotoviti 52.042 evrov. V letu 
2009 je bilo iz državnega proračuna in pristojbin 
zbranih 15.155 evrov za vzdrževanje gozdnih cest, 
kar je le 29,1 odstotka potrebnih sredstev.

Čeprav je realno gledano denarja sicer več kot v 
prejšnjih letih, saj se je v primeru občine Žužem-
berk višina sredstev za vzdrževanje gozdnih cest 
od leta 2004 do danes povečala za 24 odstotkov, 
pa so narasle tudi cene storitev. Tako so v istem 
obdobju cene za greder narasle za 65 odstotkov, 
za bager 19 odstotkov, za pesek 29 odstotkov in 
za prevoze materiala v povprečju za 48 odstotkov, 
če naj naštejem tiste najbolj pogoste storitve. V 
celoti gledano bi to pomenilo, da lahko s sredstvi, 
ki jih občina Žužemberk prejme danes, opravimo 
le še 65 odstotkov tistega, kar smo lahko opravili 
pred osmimi leti.

In kaj se da s tem denarjem narediti? Za pre-
prost izračun sem predvidel samo nabavo materi-

ala in prevoz le-tega, brez strojnega dela grederja 
ali bagerja. Nadalje sem predvidel, da bi vsako ce-
sto vzdrževali na vsake tri leta, kar je nekje realno. 
Letno bi tako vzdrževali 20,8 kilometrov gozdnih 
cest, za kar bi imeli na voljo 950 kubičnih metrov 
peska. Preračunano na enoto površine to pomeni, 
da bi na vsak kvadratni meter ceste lahko nasuli 
le 1 milimeter peska.

Realnost je tudi ta, da je bilo ustrezno Mini-
strstvo že pred leti pozvano, naj izvede anali-
ze in presoje učinkovitosti sistema vzdrževanja 
gozdnih cest oziroma prouči različne možnosti 
ureditve sistema vzdrževanja gozdnih cest, tako 
glede zagotovitve ustrezne višine sredstev kot 
načina zagotovitve izvedbe del. Druga pobuda je 
bila, naj prouči minimalni znesek pristojbine za 
vzdrževanje gozdnih cest, ki jo je smiselno obra-
čunavati. Nič od tega se še ni zgodilo.

Iz te perspektive vam je morda malo bolj ja-
sno, zakaj so gozdne ceste v takem stanju, kot so. 
Zavedati se morate, da se trudimo po vseh naših 
močeh, a na žalost je tako, kot so že pred časom 
znali pametno reči naši dedje: „Za malo denarja, 
malo muzike.“

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

Tudi manjši kos zemlje je lahko 
priložnost za dodaten zaslužek
Zgodovina nas uči, da je kos domače zemlje človeka marsikdaj rešil najhujših stisk. Razdrobljenost kmetijske zemlje, ki so jo 
še pred nekaj leti predstavljali kot veliko slabost, se lahko izkaže tudi kot prednost – morda priložnost za dodatni zaslužek 
družine ali celo novo delovno mesto v kmetijstvu.

Gospodarska kriza je ogrozila številna delov-
na mesta in ljudje so začeli razmišljati, kako za-
služiti na majhni površini zemlje. Potrebno se je 
zavedati, da je treba imeti denar za vložek ter čas 
in pripravljenost za veliko ročnega dela. In ni do-
volj le pridelati – pridelke je potrebno tudi pro-
dati. Za manjše površine je še posebej primerna 
pridelava sadja ali vrtnin. Že 20 arov nasada da v 
času, ko pridelek dozori, dodaten zaslužek dru-
žini. Potem se ta dejavnost lahko razvija naprej. 
Priložnost je na primer v pridelavi belušev, vseh 
vrst jagodičja, češenj, posebej v namiznem grozd-

ju, pa tudi v ekološki pridelavi. Pred pričetkom je 
potrebno dobro razmisliti o tem, kakšna investi-
cija je potrebna, kako hitro se bo povrnila, ali ima 
družina dovolj časa za toliko ročnega dela, kate-
ro vrsto rastlin bodo izbrali in katere sorte, kje in 
kako bodo pridelke prodajali ter ali imajo dovolj 
strokovnega znanja in spretnosti za to oz. ali vsaj 
vedo, kje si to lahko pridobijo. Vložek v pridelavo 
je lahko večji, če so za pridelavo potrebne pokrite 
površine in še večji, če se odločimo za pridelavo 
kultur, ki za kvaliteten pridelek zahtevajo nama-
kanje. Takšne so na primer plodovke.

Pri primarni kmetijski pridelavi so pridelovalci 
obdavčeni po katastrskem dohodku in jim za pro-
dane pridelke ni potrebno izstavljati računov. 

Manjši pridelovalci svojega pridelka zagotovo 
ne bodo prodajali grosistom, zato morajo pred 
odločitvijo za pridelavo razmisliti, komu, kje in 
kako bodo prodali pridelke. Za tiste, ki že imajo 
osnovno kmetijsko dejavnost in jim ostaja nekaj 
časa, ki so ga pripravljeni nameniti izboljšanju 
ekonomskega položaja na kmetiji, je zagotovo 
priložnost predelava pridelkov v okviru dopol-
nilne dejavnosti na kmetiji. 
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Za dobro košnjo je namreč potrebna dobra ostrina kose, za to pa je poskrbel 75-letni 
Alojz Kuhelj, ki je izmenjaje klepal in brusil kose. Zadovoljni kosci po opravljenem delu 

Pogoj za registracijo dopolnilne dejavnosti je 
registrirana kmetija.Velikost kmetije mora biti 
vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin v lasti 
ali 5 ha v najemu. Letni dohodek na polnoletne-
ga člana kmetije ne sme presegati 1,5 povprečne 
letne plače na zaposlenega v Republiki Sloveni-
ji v preteklem letu, na območjih z omejenimi 
možnostmi za kmetijsko dejavnost pa ne 3 ta-
kšnih plač. 

Kmetija se lahko v okviru dopolnilne dejavno-
sti loti predelave kmetijskih pridelkov, medu in 
čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev, gob in 
gozdnih sortimentov, prodaje kmetijskih pridel-
kov in izdelkov drugih kmetij, prodaje izdelkov 
iz lastnih pridelkov, ki so predelani drugje, turiz-
ma na kmetiji, ukvarja se lahko s tradicionalnimi 
dejavnostmi na kmetiji (npr. s kovaštvom, oglar-
stvom, peko v krušni peči), pridobiva in prodaja 
energijo iz obnovljivih virov, opravlja storitve s 
kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, 
orodji, živalmi ali le-te oddaja v najem, izobražuje 
obiskovalce kmetije na področju kmetijstva, goz-

darstva in dopolnilnih dejavnosti, zbira in kom-
postira organske snovi, goji in predeluje sladko-
vodne ribe, lahko pa tudi aranžira vence in šopke 
iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin. Vse 
te dejavnosti, ki se jih lahko registrira v okviru 
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, so omejene z 
deležem lastnih surovin ali s fizičnim obsegom.

Na eni kmetiji se lahko registrira več dopol-
nilnih dejavnosti, kot dohodek pa se šteje celo-
ten dohodek, ustvarjen na kmetiji z opravljanjem 
dopolnilne dejavnosti, ne glede na število vrst do-
polnilnih dejavnosti.

Pri trženju izdelkov in storitev v okviru do-
polnilnih dejavnosti na kmetiji je izdaja raču-
nov obvezna.

V občini Žužemberk ima dopolnilno dejavnost 
registriranih 14 kmetij. 6 kmetij opravlja storitve 
s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, od teh se 
1 ukvarja še s predelavo mesa, 1 pa s posekom in 
predelavo lesa. 4 kmetije so se usmerile v turizem 
na kmetiji, dodatno na 1 od teh kmetij gojijo ribe, 
na 1 predelujejo meso, na 1 pa se ukvarjajo s pre-

delavo sadja in organizacijo delavnic in tečajev. 
1 kmetija ima registrirani dejavnosti peka kruha, 
potic, peciva in slaščic ter izdelava testenin in vr-
tnarstvo. Na 1 kmetiji dohodek kmetije povečuje-
jo z aranžiranjem in izdelavo izdelkov iz lastnega 
cvetja, na 1 z rezbarstvom, na 1 pa z oglarstvom 
ter z umetnostnim in podkovnim kovaštvom.

Več informacij o dopolnilnih dejavnostih 
na kmetiji dobite pri Mateji Zajc na KGZS – 
Zavodu NM, Šmihelska cesta 14, Novo mesto. 
Vsak petek med 8.00 in 12.00 ima uradne ure 
na KGZS – Zavodu NM, izpostavi Straža – Žu-
žemberk, Ulica talcev 20, Straža. Za obisk se do-
govorite na 031 240 462. Prav tako lahko na to 
številko pokličete tudi za telefonske informacije 
o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji.

n Mateja Zajc
Koordinatorka za kmečko družino 

in dopolnilne dejavnosti
KGZS – Zavod NM

Čeravno so travniki okoli idilične vasice, ki se 
dviga nad reko Krko, skrbno pokošeni, to delo 
sedaj kmetje večinoma opravijo strojno, s kosil-
nico. Devet mož se je v zgodnjih jutranjih urah 
napotilo nad vasjo, kjer je gospodar Tomo Pečjak 
že pripravil vse potrebno za košnjo. S kosilnico je 
namreč pokosil ravninski del, težji del pa je pre-
pustil koscem. Ob prihodu je radodaren gospo-
dar postregel s šilcem domačega žganja. Kosci 
treh generacij so izmenjaje pridno kosili in vmes 
pripovedovali tudi vice. 

Strmina koscem ni delala težav, še več, delo so 
opravili v dobrih dveh urah. K hitrejšemu delu so 
jih priganjali deževni oblaki, ki so se zbirali za sv. 
Petrom, pa tudi dobra volja in misel na pojedino, 
ki jih je čakala za »fruštek«. 

Na sliki; Na koncu so presenetile tudi gospodi-
nje. Pričakale so jih v zanimivih oblačilih in se-
veda, s pravo kmečko pojedino, ajdovimi in ko-
ruznimi žganci, zabeljenimi s slastnimi ocvirki. 
Na mizi ni manjkalo niti domače repe in kislega 
zelja in drugih dobrot. 

»Ne dolgo nazaj so na kmetijah večino 
dela pri košnji opravljali ročno. Pri večjih 
opravilih, kot je bila tudi košnja, se je zbrala 
vsa vas, pri tem pa so dobri kosci uživali še 
poseben ugled. S to akcijo smo želeli obuditi 
bogato dediščino nekdanjega kmečkega ži-
vljenja s šegami in navadami,« je na koncu 
dela in dobre malice povedal pobudnik ko-
šnje v Stavči vasi Jože Pečjak. 

Foto: SLAVKO MIRTIČ

Obujanje tradicije v Stavči vasi 
Zaraščanje krajine in želja po obuditvi starih običajev in delovnih navad na vasi 
je spodbudila vaščane Stavče vasi pri Dvoru, da so se zbrali in po starem - s koso 
pokosili strmo pobočje na parceli Bobnarjevih.
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Štiriplastna zasnova kulturne prireditve s pe-
smijo, recitacijo, plesom, glasbo in zanimivim 
izraznim plesom mažoretk, ki so jo v petek, 25. 
maja, v kulturnem domu na Dvoru pripravili 
žužemberški osnovnošolci, je lepo uspela. Po-
imenovali so jo »Petje prinaša poletje«, pred-
stavilo pa se je kar 105 učencev, ki so prikaza-

li svojstveno kulturno izraznost tudi v igranju 
harmonike, kitare, petju in plesu. Številne gle-
dalce in nastopajoče je pozdravila ravnateljica 
mag. Jelka Mrvar, zatem pa so se predstavili 
mladinski in otroški pevski zbor OŠ Žužem-
berk ter otroški pevski zbor podružnične šole 
Dvor pod vodstvom talentirane zborovodkinje 

Katje Avsenik, ki je s svojim dosedanjim delom 
na glasbenem področju šoli že dala svojstven 
pečat. Na koncu so se prvič na dvorskem odru 
predstavili tudi pevci in pevke mešanega pev-
skega zbora Revoz iz Novega mesta pod vod-
stvom Cvetke Krampelj. 

n Slavko Mirtič 

Petje prinaša poletje

Bralna značka     
od 1. do 4. razreda

Tudi učenci od 1. do 4. razreda 
so celo šolsko leto brali knjige, se 
učili pesmi in tekmovali za Bralno 
značko. Prav vsi učenci, skupaj jih je 
153, so osvojili Župančičeva bralna 
priznanja. Slovesna podelitev bral-
nih priznanj je potekala v gasilskem 
domu na Ajdovcu v petek, 25. 5. 
2012. Gostja je bila naša suhokranj-
ska pisateljica Irma Jančar.

Upam, da bodo učenci ohrani-
li veselje do branja in bili še naprej 
zvesti prijatelji knjige.
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Učenci vsako leto tekmujejo za 
Bralno značko. Letos je bralno pri-
znanje osvojilo 99 učencev od 5. do 
9. razreda. Za osvojitev bralnega 
priznanja so prebrali tri knjige in 
se naučili tri pesmi.

V sredo, 23. 5. 2012, je na šoli 
potekala slovesna podelitev bral-
nih priznanj z gostjo Janjo Vid-
mar, znano mladinsko pisatelji-
co. Učenci so pripravili kratek 
kulturni program, pisateljica pa 
je s svojim zanimivim nastopom 
učence pritegnila k branju.

Upam, da bodo naši učenci še 
naprej tako pridno brali in obisko-
vali knjižnico.

n Tinka Fric, knjižničarka

Delo za smeh na obrazu
Danes vse pogosteje govorimo o težkih časih, ko se 

mnogi srečujejo s finančnimi in materialnimi stiskami. 
Le nekaj žrtvovanega časa, dobra ideja, človeško srce in 
odprte dlani lahko ljudem v takšni situaciji pomagajo 
prebresti najhuje, dajo novo energijo in jim vlijejo upa-
nje v boljši jutri.

V mesecu aprilu smo v vrtcu izvedli solidarnostno 
akcijo zbiranja oblačil za otroka, ki živi v družini s starši 
brez zaposlitve. Ker mu starši zaradi trenutne situacije ne 
morejo ponuditi tistega, kar bi si želel vsak starš dati svo-
jemu otroku, smo se odločili, da jim podamo dlani.

Starši otrok, ki obiskujejo vrtec v Žužemberku in na 
Dvoru, so se velikodušno odzvali pobudi te akcije, in 
skupaj smo zbrali zajeten kup oblačil, igrač in obutve.

V sredo, 16. 5., je v vrtec prišla pobudnica akcije, pa-
tronažna medicinska sestra, ga. Mateja Novak, ki je pre-
vzela zbrani material in ga izročila družini, ki je z iskre-
no hvaležnostjo sprejela zbrana sredstva.

n Mojca Obrstar, vzgojiteljica

V torek, 10. 4. 2012, smo šli na le-
tovanje v Črmošnjice. Avtobus nas 
je odpeljal v Črmošnjice do doma 
Lipa. Tam nas je čakala vodička ga. 
Irena. Od tam smo se odpeljali do 
Planine. Ogledali smo si gozdarski 
muzej na prostem. Bil je zanimiv. 
Videli pa smo model kope, enotir-
no železnico, sušilnico suhega sadja, 
star voz in sani. Od tam smo odšli 
na Mirno goro. Med potjo smo si 
ogledali Zmajevo dolino in videli 
veverico. Do vrha smo hodili pri-
bližno 45 minut. Imeli smo lep raz-
gled na vasi in mesta. Nato nas je 
avtobus odpeljal nazaj v dom. Tam 
smo se nadomestili in ocenili sobe. 
Ko smo to postorili, smo šli na ko-
silo. Po kosilu nas je prišla iskat vo-
dička in smo šli ven. Naša skupina 
je imela orientacijo, druga pa proi-

Bralna značka 5. do 9. razred

Letovanje v CŠOD Lipa v Črmošnjicah
vzeli petrolejke in odšli na nočni po-
hod. Bilo je temno. Pri pokopališču 
smo si ogledali Mali voz in zvezdo 
Severnico. Po vrnitvi smo se umili 
in odšli spat.

Drugi dan smo pospravili svoja 
oblačila, jih spakirali v kovčke in 
odšli na zajtrk. Imeli smo še zadnjo 
nalogo. Ena skupina je imela pora-
bo elektrike, druga pa je šla v gozd. 
Imeli smo malico, nato pa se zame-
njali. V gozdu smo iskali različne 
odtise in sledi.

V domu smo vzeli vsak svoj kov-
ček in se odpravili na avtobus. Ta nas 
je odpeljal nazaj v Žužemberk.

Bilo je zanimivo in poučno.

n Erika Mohorčič, 
4. razred OŠ Žužemberk

zvodnjo elektrike. Po malici smo se 
zamenjali. Pri proizvodnji elektrike 
smo šli k potočku. Tam smo preiz-

kusili Peltonovo in navadno turbino. 
Po večerji nam je vodič razložil nekaj 
stvari o nočnem pohodu. Nato smo 
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Na naši šoli si prizadevamo, da so 
učenci čim bolj seznanjeni z različ-
nimi poklici, zato večkrat povabimo 
na šolo predstavnike določenih po-
klicev, ki učence najbolj zanimajo. 
Tako smo letos v maju organizirali 
predstavitev dela policistov. 

Policisti so zelo resno in odgovor-
no prevzeli nalogo in s seboj na šolo 
pripeljali motorna vozila, ki jih pri 
delu potrebujejo - motor, marico, 
avto, avto s kletkami za pse, pa tudi 
opremo, ki je nujna pri njihovem 
delu in pri dresiranju psov. Razdelili 
smo se v skupine in obiskovali delav-
nice, ki so jih za nas pripravili polici-
sti in v katerih so predstavljali svoje 
delo. Bilo je zanimivo in mnogi so se 
kar odločili, da si bodo izbrali ta po-
klic. Najzanimivejše pa je bilo, ko so 
nam demonstrirali delo s psom.

Pri policiji je zaposlena tudi naša 
najboljša smučarka TINA MAZE, 
ki nas je na ta dan tudi obiskala. Bili 
smo vsi veseli. Zbrali smo se v telo-
vadnici in se z njo pogovarjali. Člani 
šolskega novinarstva smo z njo na-
redili intervju in izvedeli mnogo za-
nimivega. Med drugim je povedala, 
da ima ta šport rada, ker je ves čas v 

naravi, opazuje gore, sonce. To je nje-
na služba. Dela to, kar ima rada in to 
ji je tudi motivacija, da vztraja. Sicer 
pa je šport zelo kompleksna stvar in 
je dobro, da se ukvarjaš z različnimi 
vrstami športa. Napor sprostiš na več 
načinov, tudi s kričanjem, jokom, a 
to je del tega. Raje pa ima fizični kot 
psihični napor. Ko gre proti cilju, mi-
sli na vse dobro. S svojim delom in 
uspehi je zadovoljna. Seveda pa ima 
tudi nove cilje za prihodnjo sezono 
– osvojiti prvo mesto v skupnem se-
števku, čeprav je konkurenca zelo ve-
lika. Letos je bila druga. Ob zmagah 
ali dobrih dosežkih so občutki krasni, 
neskončno zadovoljstvo, kup čestit-
ki od vseh strani, čudovito je. Njen 
moto v življenju je, da smo to, kar 
smo, da se ne pretvarjamo. Sama sebe 
je označila za preprosto punco, doma 
iz majhnega kraja, skromna. Včasih je 
pesimist, načeloma ima pozitiven po-
gled na svet, vendar je realna, in to je 
pomembno. Na vse napore se pripra-
vlja psihično in fizično s tem, da veli-
ko kolesari, prosto smuča, teče, obi-
skuje fitnes, plava. Poškodb na srečo 
v vsej svoji karieri ni imela, tako da 
zdravstvenih težav nima. Prosti čas 

Dan s policisti in Tino Maze na OŠ Prevole

preživlja v krogu družine, s fantom, 
ostalimi športnicami. Na sezono ima 
okoli 40 smuči, za katere skrbi stro-
kovnjak, in tri pare čevljev. 

Za naprej si želi veliko navijačev, 
zmago v skupnem seštevku, pa seve-
da uspeh pred domačim občinstvom 
v Mariboru ali Kranjski Gori.

Seveda ji želimo, da se ji to v polni 
meri uresniči, obljubili pa smo ji, da 
jo bomo še bolj spremljali sedaj, ko 
jo bolje poznamo, in zanjo navijali. 

Res se nam zdi preprosta, dostopna, 
dala nam je fotografije z avtogra-
mom, se z nami slikala, pogovarjala, 
tako da smo ponosni in ji hvaležni, 
da si je vzela čas za nas.

Za nekaj čas se je pridružila še 
policistom in si ogledala njihove ak-
tivnosti, naredili smo še skupinsko 
fotografijo in po dveh urah se je od 
nas poslovila. 

n Anita Turk in Katarina Fabjan,
9.r.OŠ Prevole

Šolski čebelnjak »Medo« pri PŠ Dvor 
V šol. letu 2011/12 je po več letih prekinitve začel 

delovati čebelarski krožek. Mentorstvo je prevzel g. 
Miha Potočar, vključeni pa so bili učenci iz OŠ Žu-
žemberk in PŠ Dvor.

Z željo, da koristna in zdrava dejavnost res zaživi, 
smo začeli z zbiranjem sredstev za postavitev šolske-
ga čebelnjaka. 

Hvala naslednjim donatorjem:
	 •		 g.	Francu	Kobetu,	Dolž
	 •		družini	Plavec,	g.	Edu	Leganu,	I-lesu-Iskra	Pa-

vlu,	F.S.d.o.o.
	 •		 firmi	Pozinek	iz	Celja,	ga.	Vesni	Može,	lekarni	

Žužemberk, Občini Žužemberk in Ansamblu 
Diamanti.

Čebelnjak je izdelal g. Franc Kobe, mizar in srčni 
čebelar, ki ga je ustvaril zelo natančno in lepo ter tudi 
sam prispeval čas in del materiala. Posebna zahvala ve-
lja družini Plavec iz Vel. Lipovca, ki je podarila les in 
prevoz. Občina Žužemberk je poskrbela za odstranitev 
podrtega kozolca, za pripravo prostora in za zemljo. Te-
ren so urejali učenci, hišnik g. B. Gašperšič, hišni skrb-
nik čebelnjaka, je vlil podstavke, čebelnjak prebarval in 
namestil tablo ter ploščico donatorjem. Prav kmalu bo 
v njem prvi panj. Naj ta živa učilnica narave oblikuje 
otroke v pridne, vztrajne in zdrave osebnosti.

n mag. Jelka Mrvar 
Foto: S. Mirtič

Slovo od 
devetošolcev

V četrtek, 14. junija 2012, se je 
z valeto od OŠ Žužemberk poslo-
vilo 39 devetošolcev. 16 fantov in 
23 deklet je sodelovalo na zanimi-
vi kulturni prireditvi, ki se je začela 
s plesom in njihovo predstavitvijo. 
Program, ki sta ga vodila Nika Vidic 
in Simon Iskra iz 9. a razreda, se je 
nadaljeval z zahvalo delavcem šole 
in podelitvijo knjižnih nagrad ter 
priznanj za visoke dosežke v zna-
nju in na različnih tekmovanjih. 
Valeto je popestrilo prisrčno slovo 
od osmošolcev s predajo ključa. Z 
zahvalo staršem in skupno pesmijo 
se je prireditev zaključila. Sledilo je 
druženje in pogostitev v šolski jedil-
nici, kjer smo ob slastnem pecivu, 
ki so ga napekle mame devetošol-
cev, in živahnem klepetu, zaključili 
naše druženje. 

Devetošolcem želimo uspešno na-
daljevanje šolanja in vse dobro v ži-
vljenju.

n Majda Pucelj, razredničarka
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Učenje v naravi in iz narave
Učenci 3. in 4. razreda so 10. in 11. aprila preživeli dan in pol v Čr-

mošnjicah in njihovi okolici.  Vse bivanje je bilo obarvano naravoslov-
no. Tako so se učenci  preko poizkusov seznanjali s pridobivanjem elek-
trične energije, s porabo elektrike, drevesnimi vrstami, živalmi v gozdu, 
orientacijo. Prvo dopoldne smo naše učenje v naravi pričeli v vasi Pla-
nina. Ogledali smo si oglarsko kopo, sušilnico sadja, orodje in pripo-
močke za spravilo lesa,  staro kmečko hišo,  se povzpeli na Mirno goro 
in spotoma spoznavali zmaja na Mirni gori in lužo na tej vzpetini. Po 
nastanitvi in dobrem kosilu smo se odpravili k potoku ter preizkušali 
različne turbine v različno hitri vodi. Spoznali smo tudi pridobivanje 
električne energije iz vetra in sonca. Orientacijo smo pričeli v vrtni lopi, 
jo nadaljevali na igrišču s kompasi ter zaključili na nočnem pohodu s 
petrolejkami. Nebo je bilo jasno in videli smo Veliki voz, Mali voz s 
Severnico, Kasiopejo, Orion, Venero,... Kot detetekvi smo bili v gozdu 
uspešni, našli smo veliko živalskih sledi (ostanke hrane, dlako, kakce, 
odtise), videli pa smo tudi poseg človeka v naravo (veliko posekanega 
lesa, odpadke).Ko smo še izdelali elektromotorje, smo zaključili  z uče-
njem. Vodja centra nam je še podelila priznanja in pohvale, ki smo jih 
prejeli za urejenost naših sob in za red in disciplino v domu. Ta dan in 
pol je bil poln dejavnosti, a smo vseeno našli čas, da smo se družili in se 
spoznavali, saj so bili z nami tudi učenci 3. in 4. r. PŠ Ajdovec in 4.r. OŠ 
Žužemberk. Veseli smo tudi bili, ko so nas na koncu pohvalili učitelji 
CŠOD Lipa, ker že veliko znamo in smo se lepo obnašali.

n Zvonka Struna

Moj kraj
Otroci iz skupine Ribice so spo-

znavali svoj kraj Žužemberk. Spo-
znavali so pomembne zgradbe, med 
njimi tudi grad, ki s svojo bogato 
zgodovino daje kraju poseben pečat. 
Da bi grad bolje spoznali, jih je g. 
Vlado Kostevc popeljal po gradu in 
jim na zanimiv način pripovedoval 
zgodovino ter pričaral pravo grajsko 
vzdušje. To pa smo podkrepili še s 
srednjeveškimi igrami, ki nam jih je 
predstavil g. Andrej Pršina. Otroci so tako spoznali srednjeveška obla-
čila, streljali z lokom ter se igrali različne igre, kot so se jih igrali otroci 
v srednjem veku, ko še ni bilo igrač. 

Znanje, ki smo ga pridobili, pa smo utrdili z maketo Žužemberka ter 
v njej predstavili objekte, ki so značilni za naš kraj. Skupaj smo ugotovili, 
da živimo v lepem in zanimivem kraju in želimo, da tak tudi ostane.

n Minka Fric, vzgojiteljica

OPZ na območni reviji       
v Novem mestu

Otroški pevski zbor se je v sredo, 4. 4. 2012, pod vodstvom zborovod-
kinje Katja Avsenik predstavil na območni reviji predšolskih in otroških 
pevskih zborov v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu. Za-
peli so pesmi Dekle je po vodo šla, Tri čebele in Pleši kolo, rajaj raj. Sijali 
so kot sonca in razveselili z ubranim otroškim petjem.

Šolsko novinarstvo - ekskurzija
V četrtek, 24.5.2012, smo si učenci 9. in 8. razreda v okviru izbirnega 

predmeta šolsko novinarstvo ogledali televizijski studio Vaš kanal, ča-
sopisno hišo Dolenjski list in radijsko postajo Radio Krka.

Učenci smo šli najprej na Dolenjski list in tam spoznali urednico, go. 
Jožico Dorniž, ki nam je predstavila delo časopisnega novinarja in od-
govorila na naša vprašanja. Spoznali smo tudi novinarki, ki pokrivata 
področje kriminala ter gospodarstva in kmetijstva  Ogledali smo si tudi 
studio Vaš kanal, kjer smo spoznali montažerja in voditeljico. Na radiu 
Krka smo spoznali voditelja in tehnika, nato pa je voditelj, g. Robert Er-
javec, z nami v živo v etru opravil intervju. 

Domov smo prišli ob 13. uri. Cilj tega izleta je bil spoznati delo novi-
narja in drugih v ekipi. Njihovo delo je zabavno in hkrati naporno. Vsi 
trije dolenjski mediji so nam bili všeč in nekateri izmed nas v tem po-
klicu vidimo svojo prihodnost.  

n Larisa Simonovič, 8. a, in Marcela Jerše, 9. b
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25. junija Slovenci praznujemo dan državnosti, 
dan, ko je bila sprejeta izvedba temeljne ustavne 
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republi-
ke Slovenije. Ta pomemben dan smo 21. 6. 2012 
v šoli obeležili s prireditvijo, ki je bila namenjena 
tudi zaključku šolskega leta.

Bogato in zanimivo prireditev je povezovala 
gdč. Tanja Šenica. Gost prireditve je bil dr. Do-
men Jaklič, bivši učenec naše šole, ki je letos po-
stal doktor znanosti. V svojem doktorskem delu 
je preučeval, kako lahko izločki ličink muh po-
magajo pri zdravljenju kožnih obolenj. V svojem 
nagovoru je učence pozval, naj k učenju pristo-
pajo tako kot k igri in se učijo z veseljem in tisto, 
kar jih veseli in zanima. 

Zapeli so vsi pevski zbori pod vodstvom zbo-
rovodkinje gdč. Katje Avsenik. Cici pevski zbor 
se je predstavil s pesmijo Žabja šola, OPZ Žužem-
berk, Dvor in Šmihel je zapel pesmi Trije korenja-
ki, Šolska klop, Opice in Pesmica za špas. MPZ pa 
je za konec ob spremljavi na kitaro zapel pesem 
Lep poletni dan. Pevski zbor PŠ Ajdovec, pod 
vodstvom ge. Irene Predanič, pa je ob spremljavi 
na harmoniko zapel pesem Čebelar. S pevskim 
nastopom so nastopile tudi tri učenke sedmega 
razreda, ki so zapele pesem pevke Adele: Some-
one like you. Zaplesali pa sta se tudi mažoretki 
iz 5. razreda.

Za nami je bogato in uspešno šolsko leto, kar 
so potrdila tudi podeljena priznanja in nagrade 
učencem in zunanjim mentorjem. Učenci so pre-
jeli priznanja za najvišje dosežke. Razglašena sta 
bila športnika šole – učenka Živa Čopi in učenec 
Gašper Majer. Zunanjim mentorjem, ki šoli po-
darjajo svoj prosti čas in svoje znanje prenašajo 
na učence, pa so bile podeljene knjižne nagrade. 
Trije bivši učenci naše šole, Jan Brulec, Tom Smr-
ke in Valentin Turk, ki so uspešni odbojkaši, pa 
so bili zaradi njihovih visokih športnih dosežkov 
razglašeni za vrhunske športnike šole.

Učenci naše šole radi obiskujejo tudi šolsko 
knjižnico in z veseljem berejo. Že peto leto za-
pored je na šoli potekalo celoletno tekmovanje v 
obiskovanju šolske knjižnice. Učenci so jo v leto-
šnjem šolskem letu obiskali kar 3350 krat. Zmago-
valni razredi na OŠ Žužemberk in podružničnih 
šolah so prejeli simbolične nagrade.

Šola je letos izdala knjigo naše znane Suho-
kranjke in pisateljice Irme Marinčič Ožbalt, ki je 
v delu Materina dušica – slike iz spomina, strnila 
spomine na svoje otroške dni. Donatorji so po-
magali šoli, da je izdala to prelepo zbirko enajstih 
črtic. Knjigo je z lepimi ilustracijami brezplačno 
ilustrirala ilustratorka Zagorka Simič.

Šola je letos pridobila šolski čebelnjak, ki sto-
ji pri PŠ Dvor. Sredstva za postavitev čebelnjaka 
smo zbrali s pomočjo humanitarnega koncerta 
ansambla Diamanti, na katerem smo s prostovolj-
nimi prispevki zbrali več kot 900 €. Prav tako so za 
postavitev čebelnjaka donirali številni donatorji. 
Čebelnjak pa je delo mojstra, g. Franca Kobeta, 
ki je tudi navdušen čebelar.

Da je šolsko leto bilo uspešno in bogato, kaže-
jo tudi številne raziskovalne naloge, ki so jih na-
pisali mentorji skupaj z učenci. V letošnjem šol-
skem letu je bilo napisanih kar 10 raziskovalnih 
nalog. Od tega je 5 raziskovalnih nalog odkrivalo 
življenje in delo znanih Suhokranjcev. Muzej smo 
dopolnili s petimi imeni: dr. Karel Ulepič, Josip 
Schmoranzer, Franc Mlakar, Ivan Kern in sestra 
Antonija Fabjan. Ostalih pet raziskovalnih nalog 
pa je nosilo naslov: Prometna vzgoja v vrtcu Dvor, 
Igre in igrače v preteklosti in danes (PŠ Šmihel), 
Gozdna učna pot Ajdovček (PŠ Ajdovec), Kultur-
na dediščina šolskega okoliša Šmihel (PŠ Šmihel) 
in stare razglednice.

Šolsko leto se je izteklo. Z delom ter razisko-
vanjem in odkrivanjem bomo učitelji in učenci 
nadaljevali v naslednjem šolskem letu.

n Tinka Fric

Prireditev ob dnevu državnosti in  
zaključku šolskega leta

Čebelar in mizar g. Franc Kobe z Dolža

Dr. Domen Jaklič, mikrobiolog

Slikarka Z. Simić

Prof. Maja Mlakar je izdelala RN o dedku Francu Mla-
karju – slikarju
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V Ankaranu se je med 23. in 24. 6. odvijalo državno prvenstvo v odbojki 
na mivki do 18 let. DP je organiziralo Športno društvo Katarina, ki ima za 
izvedbo takšnih turnirjev kar sedem igrišč za odbojko na mivki in odlične 
pogoje za razvoj in popularizacijo tega športa. 

Za razvoj pa znamo poskrbeti v Žužemberku, kjer imamo »samo« tri igri-
šča in kar je najbolj pomembno, imamo »taprave igračine«, kot bi se izrazil 
eden iz med mnogih odbojkarskih navdušencev pri nas. 

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

V Ankaranu je bila njuna pot do finala zahtevna, saj je bilo to njuno prvo 
tekmovanje letos in nismo točno vedeli, kakšen je njuna trenutna forma v 
primerjavi s konkurenco. Kot prva nosilca turnirja sta bila v 1. krogu pro-
sta. V drugem krogu sta se pomerila z Vrtovcem in Marcem ter ju gladko 
premagala z 2:0 (7,6). V tretjem krogu rednega dela sta ju čakala trdoživa 
Štajerca Lednike in Donik. Po izgubljenem prvem setu sta zaigrala bolje in 
tekmo po 45 minutah srečno pripeljala do konca z rezultatom 2:1 (-13,10,12) 
ter si zagotovila polfinale. 

Po prespani noč je bil v nedeljo ob 11.15 na sporedu odločilni dvoboj za 
vstop v finale. V polfinalu sta se pomerila s Kanalcema Okrogličem in Ma-
rušičem, ki sta ju naša fanta odpravila z 2:0 (21:15,21:16) in se tako prebila v 
finale, kjer sta ju čakala Vrhunc in Bratina, igralca Šempetra in Maribora. 

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

Šolsko športno društvo je tudi letos odprlo vrata telovadnice za vadbo vsem otrokom pred in po 
pouku. V tem času so najmlajši vadili gimnastične veščine za športni program Sokolček, starejši so 
se najraje ukvarjali z igrami z žogo. V tem času smo izvedli vsa šolska športna tekmovanja.

Najvišje dosežke smo dosegli v odbojki na pesku pri učenkah. Bile so področne prvakinje, druge 
v polfinalu in 7. v finalu državnega prvenstva.

V odbojki in mali odbojki so bile učenke področne prvakinje, prav tako učenci v mali odbojki. Na 
klubskem tekmovanju so zasedli 5. mesto v državi.

Tekmovanje za ŠPORTNIKA ŠOLE je bilo med učenci zelo izenačeno. Najboljši športnik je postal 
Gašper Majer, ki je zbral 128 točk. Izkazal se je na vseh tekmovanjih. Zmagal je na šolskem prven-
stvu v badmintonu in bil deveti na področnem. Z ekipo je v nogometu zmagal na medobčinskem in 
bil tretji na področnem prvenstvu. Bil je tudi kapetan odbojkarske ekipe, tekmovanj pa se zaradi po-
škodbe ni mogel udeležiti. Tekmoval je tudi za klubsko ekipo starejših dečkov.

Naslov ŠPORTNICE ŠOLE je premočno dobila Živa Čopi, ki je zbrala 252 točk. Na šolskih tekmo-
vanjih se je izkazala v atletiki. Zmagala je v krosu in teku na 60m, tretja je bila v metu žvižgača. Je tudi 
šolska prvakinja v badmintonu (na področnem je bila 6.) in namiznem tenisu (na področnem je bila 
7.). Z ekipo je na področnem prvenstvu v nogometu zasedla 4. mesto, v odbojki pa prvo. V ¼ finalu 
državnega prvenstva v odbojki je bila tretja, v odbojki na mivki pa v ½ finalu druga in v finalu sedma. 
Uspešno je nastopala tudi za rokometni klub Krka iz Novega mesta in osvojila 4. mesto v državi. 

n Bojan Brulec, profesor ŠVZ

Šolska športna tekmovanja v šolskem letu 2011/2012

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

Odločilni tretji set se je končal z rezultatom 15:11. 
Primož Vidmar in Sergej sta tako ohranila naslov državnih prvakov na 

Dolenjskem, ki zadnja leta redno osvaja naslove tudi v odbojki na mivki. 
Fanta sta potrdila zaupanje OZS, ki ju je že pred tem tekmovanjem prija-

vila na EP do 18 let na Češkem v Brnu. Pod vodstvom selektorja reprezen-
tanc na mivki, Simona Krakarja, prav tako Suhokranjca, bosta na Češkem 
nastopala med 3. in 8. julijem.

Žal ne bosta nastopila na 18. tradicionalnem prazniku odbojke na miv-
ki v Žužemberku, saj se bo turnir na Loki odvijal ravno v času Evropske-
ga prvenstva. 

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

n Jernej Rojc
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Plavalni športni dnevi
Učenci in učenke OŠ Žužemberk so se v mesecu maju ali juniju ude-

ležili plavalnega športnega dne. 
Vsi učenci od 1. r do 9. r iz matične šole in podružnic so bili na plaval-

nem športnem dnevu. Zavedamo se, da je plavanje ena od najpomemb-
nejših veščin, ki ga otrok mora pridobiti med šolanjem v osnovni šoli.

Prvi razredi so imeli v Dolenjskih Toplicah 10 urni tečaj plavanja. Cilj 
tečaja je bil prilagoditev na vodo, kar je osvojilo 75 % otrok.

6. r so imeli obvezno preverjanje plavanja v Dolenjskih Toplicah. 
Cilj preverjanja je bil osvojitev bronastega delfina. Osvojilo ga je 95 
% otrok. Svoje znanje plavanja so utrdili in nadgradili tudi vsi ostali 
učenci od 2. r- 9. r.

Učenci iz PŠ Ajdovca so bili v Dolenjskih Toplicah. 
PŠ Šmihel, PŠ Dvor in 4. r iz Žužemberka pa je svoje plavalne spo-

sobnosti uril v bazenih in toboganih v Čateških toplicah.
n Darja Sedaj

V tistih časih skoraj pred štirimi desetletji – 
spomin je še živ – je prihajala s palico v trg, kljub 
drobni postavi, vedno vzravnana gospodična Ra-
faela Hrovatova. Prijazno je odzdravljala svojim 
že sivolasim učencem. Učiteljica, ki je vse svoje 
življenje posvetila šoli. Teta pisateljice Irme Ma-
rinčič Ožbalt. Hiša nekdanje Sekutarjeve družine 
še stoji. Na križišču poti proti Zafari in Cviblju; 
majhna, s posebnim balkonom z betonskimi ste-
brički. A v njej že dolgo živijo drugi ljudje. Usoda 
Sekutarjeve družine je le ena od mnogih, v Suhi 
krajini zamolčanih družinskih zgodb, ki se jih 
ne sme pozabiti: po vojni smrt komaj devetnaj-
stletnega Silva v Rogu, preganjanje in ponižanja 
verne učiteljice gospodične Rafaele, izključitev 
njene talentirane nečakinje Irme. To so bili časi, 
ko se je o tem govorilo skrivaj, za tesno zaprtimi 
vrati, s pravimi prijatelji, ki so delili usodo hudih 
povojnih časov.

 V OŠ Žužemberk je od l. 1994 nastajal šolski 
muzej. Prav zato, ker je bila Suha krajina tako ra-
njena, tolikokrat pozabljena deželica, razprostr-
ta na obeh straneh Krke. Začetek Muzeja znanih 
Suhokranjcev sega v l. 2002, ko je bil pred glavni 
vhod šole postavljen doprsni kip olimpionika Le-
ona Štuklja. Zamisel, da dobijo obeležje še drugi 

pomembni Suhokranjci, se je uresničila l. 2003. 
V preddverju in na stopnišču so bile postavljene 
muzejske vitrine, ki so se v devetih letih napol-
nile z rokopisi, dokumenti, s predmeti, knjigami 
in fotografijami 22 razglašenih Suhokranjcev. 
Predstavljeni so bili s tremi bronastimi reliefi in 
z medeninastimi ploščicami.

Ena izmed znanih Suhokranjk je pisateljica 
dr. Irma Marinčič Ožbalt. O njej je v šoli nastala 
tudi raziskovalna naloga. Prijazna in spodbudna 
pisma, ki so prihajala iz daljne Kanade, so bila 
polna neizmerne ljubezni do domovine, doma-
čega kraja in doma. Živi spomini, polni lepote in 
bolečine, so segali v polpretekle čase ljudi in nji-
hovih usod; mnoge so se že končale z vklesanimi 
imeni na kamnitem nagrobniku. Vse bolj redko 
se prenašajo v naslednji rod.

Črtice in zgodbe, napisane na pisalni stroj, 
zbrane v rumeni mapi, vmes pa pisma z lično 
pisavo, sevajo dobro energijo pristne srčnosti in 
čakajo….

Naj jih vsaj nekaj zagleda beli dan! Morajo iziti, 
priti do Suhokranjcev te žalostne slike iz spomi-
na, prav zdaj, ko na njenem ljubem Kleku raste-
jo prve hiše. S prelepim razgledom na Krko; ves 
dan bodo obsijane s soncem. A namesto blazinic 

materine dušice, prvih zvončkov in trobentic v 
Žlebu, poletnih travniških kadulj in marjetk bodo 
ob asfaltiranih ulicah nasajene ciprese, žive meje 
in geometrijsko oblikovani grmi za umetno ko-
vanimi ograjami.

Hvala donatorjem, ki so omogočili izid knjige. 
Posebno hvaležnost dolgujemo botanični risarki, 
akademski slikarki Zagorki Simić iz Bistrice ob 
Sotli, ki je darovala izvirne ilustracije ter obliko-
vala zunanjo podobo Materine dušice.

 Naj enajst črtic – slik iz spomina znane Su-
hokranjke dr.Irme M. Ožbalt – ostaja v tiskani 
besedi priča minulih časov skromne preprosto-
sti, povezanosti ljudi z naravo in srčne ljubezni, 
ki je edina prava povezovalna sila človeštva – tudi 
Suhokranjcev. 

Naj še dišijo lipe, rožmarin in divje gartrože, 
naj zdravilni čaji pelina, tavžentrož in šentjanževk 
lajšajo bolečine telesa in duha in naj se še pečejo 
pehtranove potice.

 In materina dušica, ta simbol suhokranjskih 
mater, ki so potrpežljivo, predano in žrtvujoče 
skrbele za družinska gnezda v težkih časih na ka-
mniti zemlji, naj raste in živi v naravi in v naših 
suhokranjskih srcih.

n mag. Jelka Mrvar

Materini dušici na pot
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Po desni nogi me nekaj žgečka. Nekaj leze. 
Mravlja. Naj. Ležim na pobočju Zadnjega 
žleba, na Kleku. Oči imam zaprte, predajam 
se valovom dopoldanske soparice, ki žehti iz 
trav in ilovnatih njiv. Trave, ilovica.

A ne le trave. Ležim na blazinici materine 
dušice. Diši ostro uporno. To je kraj, kjer tra-
ve in drobne rožice cvetijo same zase, za svoj 
namen. Nič se ne vsiljujejo. So.

Materina dušica.
Blazinice nizkih, trdikastih grmičkov. 

Take, ki jih komaj opaziš. Vsi hodimo po 
teh travah, ne da bi mislili, da teptamo kake 
rožice. 

Materina dušica.
Svetlovijolične glavice majcenih cvetnih 

listkov. Njihov vonj prepaja Klek, prepaja 
tako, da ga več ne dojemaš. Je le del poletne-
ga pretakanja vonjav po pobočjih nad Krko. 
Včasih od reke zadiši po vodi. Poletje, prija-
zno, toplo poletje.

Ki bo tako hitro minilo.
Nič. Danes cvete materina dušica, med tra-

vo se sprehajajo mravlje.
»Greš z menoj?«
Iz pogovora z žužnjavo mravelj in čebel, iz 

sanjarij o svetu, ki ves diši po materini dušici, 
me je prebudila Mara.

Tik pred koncem šol. leta 2011/12 je 
OŠ Žužemberk izdala drugo knjigo. 
Resničnim o naših živalcah avtorice 
Zorke Bradač se je pridružila zbirka 
enajstih črtic » Materina dušica – slike 
iz spomina«, delo znane Suhokranjke 
Irme M. Ožbalt. 

Izid knjige so omogočili: 

-  OŠ Žužemberk, 
-  Zagorka Simić, akademska slikarka,
-  Ansambel Diamanti,
-  Kmetijska zadruga Trebnje,
-  F.S.	d.o.o.,	Žužemberk,
-  SKK d.o.o., Hinje,
-  Komunalne gradnje d.o.o., Grosuplje,
-  Občina Žužemberk,
-  Tiskarstvo Opara Mali Slatnik,
-  Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu

Ob izidu knjige Materina dušica – slike iz 
spomina, avtorice I.M. Ožbalt

Materina dušica
»O!«
»Si malo zaspala, kaj?«
Odprem oči. Saj nisem spala, res ne.
»Kam greš?«
»Bi šla na Strmnico pogledat, če so že ka-

kšne jagode. Greš?«
Sedem in si poravnam krilo. Vsa dišim po 

materini dušici. 
»Grem. Kar temle čez do Biča, pa gor po 

zafarskem kolovozu. »
»Malo gor pa dol je to, pa bova že prišli.«
Po pobočju Žleba, po topli svileni travi 

drsi, da se komaj ujameva. Postaneva pri 
Biču, izviru, nad katerim se že od nekdaj pne 
kamniti obok. 

»Si kaj žejna?«
»Ja, ampak v tem studencu so žabe! Lej jo, 

tamle je ena skočila v vodo!«
»No, pa ne. Bova pili pa pri Vovkovi štir-

ni v Zafari.«
Zdaj rineva v breg, navzgor. Rdeči kolovoz 

je ves razpokan od sončne pripeke. Ob njem 
leščevje. Tu in tam da malo sence. V Zafari se 
odžejava pri koritu kapnice. Dobra je, poni-
žna, nič taka kot mrzla studenčnica. 

Preko Strmnice gre kamnita cesta, nič kaj 
razgreta od poletnega sonca. Zgradili so jo 
Rimljani in je že dva tisoč let enaka. 

Ko prideva do vrha položnega hriba, zadiši 
po jagodah. Rastejo ob robu ceste, majcene, 
a tako omamno dišeče. Kmalu jih obereva. 
Kakih lončkov ali košaric nisva prinesli. Na-
birava jih in vse sproti pojeva. 

Kakšno nebeško dopoldne !
»Malo posediva, saj se nikamor ne mudi,« 

pravi Mara. 
»Nikamor.«
Res nikamor. Danes ne. Vsa vsakdanjost 

se je nekam izgubila. Danes je poletno jutro. 
Na Kleku. In na Strmnici. Sedeva. Cestni ro-
bovi so tapecirani. Spet vsepovsod blazinice 
materine dušice. 

Po cesti na bregu Krke drve kamioni in av-
tomobili. Od tu jih ne vidiš, kako se sučejo 
od ovinka do ovinka. Hrup se ujame nekje v 
gozdičku na južnem pobočju Strmnice. Tudi 
bencinski izpuhi se razgube spodaj ob reki, v 
bičevju in nizkih vrbah.

Tu pa je kraljestvo dišečih rož: lepeče se 
kadulje, zlatice, kresnice, tu pa tam kaka 
ošabna,vijolična kukavica. In materina du-
šica. Tiha, nezahtevna, trpežna. Najbrž je 
korenine zasadila v peščeno zemljo že v rim-
skih časih.

V šopek je ne moreš nabrati, stebelca in 
cvetki so preneznatni. S seboj lahko vzameš 
le, kar si vdihnil, s čimer te je prepojilo to za-
čarano dopoldne.

Pravijo, da čaj iz materine dušice olaj-
ša kašelj, da umiri živce. A kaj bi s kašljem 
sredi poletnih dobrav, ki so kakor zdravje! 
Živci? Zakaj bi jih miril, ko so se umirili na 
Kleku pri mravljah, na blazinicah materi-
ne dušice?

Diši.
Materina dušica.
Prijazna, skromna rožica - kot so duše ma-

ter, tihih, nezahtevnih mater, ki kuhajo čaje za 
vse pri hiši. Čaje, ki diše po poletju, ki zdra-
vijo duše in telesa.

Dušice.
Materine dušice.
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Franc Mrvar
(Klečet, 1897 – Žužemberk, 1973),
šolski upravitelj, pedagog in ljudski 
prosvetljitelj

Rodil se je v kmečki 
družini očetu Francu in 
materi Jeri, roj. Jerše. 
Šolal se je v Šmihelu in 
na državni gimnaziji v 
Novem mestu. Zaradi 
naprednosti je bil že kot 
dijak leta 1916 posta-
vljen pred avstrijsko 

državno sodišče. Prišel je v vojno ujetništvo v Ru-
siji. Kot dobrovoljec v jugoslovanski armadi je v 
Sibiriji doživljal strahote vojne. Preko Vladivo-
stoka, Kitajske in Indije se je z ladjo vrnil v do-
movino. L. 1920. postal je učitelj. Poučeval je na 
Ajdovcu in Ambrusu. L. 1927 je postal upravitelj 
v 6- razredni osnovni šoli v Žužemberku. Na šol-
skem vrtu je zasadil drevesnico in postavil čebel-
njak. Njegov nasad cepljenih vrtnic je presegal 
200 rastlin. Postal je načelnik gasilskega društva, 
razširil gasilski dom in pridobil novo brizgalno. 
Sodeloval je pri gradnji zdravstvenega doma. Sku-
paj z župnikom iz Šmihela A. Zupancem je zaslu-
žen, da je l. 1940 v Žužemberku zasvetila elektri-
ka.

L. 1938 je izšla njegova knjiga V senci žužem-
berškega gradu, ki velja za prvi zgodovinsko 
– geografski prikaz Suhe krajine. L. 1932 je bil 
odlikovan z redom sv. Save. V. stopnje. Med 2. 
svetovno vojno je organiziral pouk v privatnih 
hišah. L. 1946 je bil postavljen za upravitelja šole 
v Žužemberku in za ravnatelja nižje gimnazije. 
Zgradil je novo šolo na pogorišču stare, ustano-
vil KUD in formiral pevski zbor. Bil je spoštovan 
zaradi preudarnosti, pravičnosti in delavnosti. L. 
1973 je dobil Janševo priznanje za dvig sloven-
skega čebelarstva. V Suhi krajini se je zapisal kot 
odličen pedagog, ljudski prosvetljitelj, pobudnik 
razvoja gasilstva in čebelarstva, sadjarstva in vi-
nogradništva. 

Umrl je v Žužemberku, kjer je tudi pokopan. 
Za znanega Suhokranjca je bil razglašen l. 2006. 
V Žužemberku živijo njegovi potomci.

Naši znani Suhokranjci NADALJEVANJE III

Akademik prof. dr. Anton 
Kuhelj
(Opčine pri Trstu, 1902 – Ljubljana, 1980), 
diplomirani inženir, vodilni slovenski 
strokovnjak za tehnično in teoretično 
mehaniko, aerodinamiko in praktično 
aviatiko

Njegov oče Anton Ku-
helj, rojen na Vrhovem 
pri Žužemberku, je šel 
za kruhom v Trst in si 
tu ustvaril družino. 
Najstarejši Anton je že 
kot otrok kazal veliko 
zanimanje za letalstvo. 
Gimnazijo je obiskoval 

v Trstu in Kranju, diplomiral l. 1927 na elektro-
tehniškem oddelku tehniške fakultete Univerze v 
Ljubljani. Doktoriral je l. 1936 z disertacijo »O 
elastičnosti kovinskih plošč«, postal profesor in 
dekan tehniške fakultete. Leta 1961 je bil izvoljen 
za predsednika SAZU. Od l. 1954 – 56 je bil rek-
tor Univerze v Ljubljani, nato pa prorektor. Nje-
govo znanstveno – raziskovalno in pedagoško 
delo je obsežno. Svoje prvo letalo »Janez« - akro-
batski dvokrilec enosed – je konstruiral v letih 
1933 – 1935. Sledilo mu je še pet letal. Bil je vo-
dilni jugoslovanski strokovnjak za zrakoplo-
vstvo.

Predaval je na različnih tehničnih fakultetah. 
Svoje raziskovalno delo je usmeril na področje 
mehanike tekočin in gradnje turbin. Z referati je 
sodeloval na številnih tujih in domačih posveto-
vanjih. Slovel je kot odličen predavatelj neupo-
gljivega značaja in širokega srca.

Napisal je številne znanstvene članke in raz-
prave ter tri poljudnoznanstvene knjige: Tehni-
ka v vsakdanjem življenju I., II. in Leto 2000. Za 
svoje strokovno delo je prejel zlati venec (1975), 
red zaslug za narod z zlato zvezdo (1965), Kidri-
čevo nagrado za življenjsko delo (1973) in dru-
ga priznanja.

Umrl je l. 1980 v Ljubljani. Pokopan je na Ža-
lah.

V Muzeju znanih Suhokranjcev v OŠ Žužem-
berk je bil l. 2004 odkrit njegov bronasti relief, 

delo mag. A. Vidrgar, v vitrinah pa so razstavlje-
ni dokumenti, rokopis, dela in orodja – darilo 
družine Kuhelj.

Na Vrhovem še živi rod Kuhljevega očeta An-
tona.

Alojzij Zupanc
(Znojile pri Krki, 1893 – Šmihel, 1974),
župnik, krajevni zgodovinar in ljudski 
prosvetljitelj

Rojen je bil v Znojilah 
v številni družini mli-
narja in žagarja, Špan-
čevega Janeza, in mate-
re Micke. Šolal se je v 
Škofovih zavodih v 
Šentvidu pri Ljubljani, 
vpisal se je v bogoslov-
je in bil l. 1917 posve-

čen v duhovnika. Duhovniško službo je opravljal 
v Dolenjskih Toplicah in v Žužemberku, l. 1923 
pa je postal upravitelj župnije v Šmihelu, kjer je 
ostal do svoje smrti l. 1974.

Prizadeval si je za napredek Suhe krajine: za-
služen je za izgradnjo vodovoda in elektrifikaci-
jo, bil med ustanovitelji Gasilskega društva Šmi-
hel, vodil nadzidavo šole v Šmihelu, sodeloval 
pri gradnji betonskih mostov v Žužemberku in 
Šmihelu, cest in zdravstvenega doma v Žužem-
berku. Bil je izvrsten poznavalec zgodovine Suhe 
krajine. Z najdbami je bogatil muzejsko zbirko v 
Novem mestu. Številni rokopisi s popisom zgo-
dovinskih dogodkov še čakajo na izid. L. 1988 je 
v Bounes Airesu izšla Zgodovina Ajdovca, ki jo 
je na podlagi Zupančevih podatkov priredil Ja-
nez Dolinar.

Za znanega Suhokranjca je bil razglašen l. 2006. 
Krajani Šmihela so l. 2008 ustanovili Kulturno – 
športno društvo »Alojzij Zupanc« in pred cerkvijo 
postavili njegov doprsni kip, delo umetnostnega 
kovača Roberta Strune.

Prelat Janez Mrvar
(Žužemberk, 1917 – Ekvador, 2009)

Rojen je bil v kmečki 
družini z dvanajstimi 
otroki. Šolal se je v Žu-
žemberku, l. 1938 se je 
vpisal na teološko fa-
kulteto. Leta 1941 je pel 
novo mašo, služboval v 
Rovtah in v Ljubljani. 
Pot ga je vodila v Rim, 

nato v ZDA. Leta 1965 se je za stalno naselil v 
Ekvadorju, kjer je deloval 42 let. Zaradi zavzetega 
dela je prejel najvišje papeževo odlikovanje – na-
ziv prelat. Slovenijo je obiskal le enkrat. 

Prelat Mrvar je deloval v najbolj revni pokraji-
ni Ekvadorja. Prebivalcem je pomagal pri razvo-
ju kmetijstva, kulture, bil je zaslužen za gradnjo 
cerkva, bivališč. Zaradi dobrote in radodarnosti 
so ga domačini sprejeli za svojega in skrbeli zanj 
do smrti. Pokopan je v kraju Alajnela. 

V preteklih dveh številkah Suhokranjskih poti je bilo predstavljenih 9 znanih 
Suhokranjcev od skupaj 22 razglašenih, ki so se s svojim znanjem, delom in 
osebnimi vrlinami zapisali v širši slovenski in evropski prostor. V tokratni, junijski 
številki, jih predstavljamo pet, pri tem pa bralcem sporočamo, da jih je bilo v juniju 
2012 z raziskovalnimi nalogami razglašenih še 5 – skupaj torej 27, in sicer:

Ivan	Kren, slovenski viceadmiral, vojaški pilot, ing. radiotelegrafije in prevajalec; dr. Karel Ule-
pič, doktor prava in filozofije, prvi predsednik deželne vlade in borec za zedinjeno Slovenijo; Franc	
Mlakar, ljubiteljski slikar; Josip Schmoranzer, znanstvenik – mikolog (svetovno znani poznavalec 
gob) in učitelj ter sestra	Antonija	Fabjan, blažena drinska mučenka.

Prav je, da Suhokranjci poznamo pomembne osebnosti, povezane s Suho krajino, in smo nanje 
ponosni.
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Za znanega Suhokranjca je bil razglašen l. 2009. 
V Žužemberku živijo njegovi sorodniki. 

Slavko Hotko
(Žužemberk, 1915 – Žužemberk, 2002),
ljubiteljski slikar

Bil je prvorojeni sin. 
Oba starša sta bila tr-
govca in sta dejavnost 
opravljala kar v domači 
hiši. Otroštvo je preži-
vljal v Žužemberku. Tu 
je obiskoval tudi osnov-
no šolo, ki ji je sledila 
gimnazija v Kočevju. 

Starši so mu nato omogočili meščansko šolo; s 
polletno obvezno prakso je prišel do ustreznih 
kvalifikacij za opravljanje trgovskega poklica. 
Znanje je nadgrajeval na Srednji tekstilni šoli v 
Kranju, smer »oblikovanje«. Po prihodu v Kranj 
se je včlanil v nogometni klub Korotan, s katerim 
je odigral vrsto uspešnih nogometnih tekem. Ob 
izbruhu 2. svetovne vojne in nemški okupaciji 
Gorenjske se je vrnil v rodni Žužemberk. V av-
gustu leta 1942 so ga aretirali in odpeljali v tabo-
rišče na Rabu.

Tam je bil premeščen v delavnico, da je na križe 
vpisoval osebne podatke umrlih. Mladenič Vinko, 
ki ga je stražil, mu je prinesel zvezek, v katerega je 
potem skiciral prizore iz taboriščnega vsakdana. 
Nastalo je okoli 100 risb, ki so bile po vojni uni-
katne upodobitve dogajanja na Rabu. Septembra 
leta 1943 se je vrnil k staršem v Žužemberk. Sku-

paj s svojimi somišljeniki je ustanovil Kmetijsko 
zadrugo Žužemberk. Dejavnost je bila vezana 
na kmetijstvo. Ustanovil je tudi podjetje Jelka, 
ki je izdelovalo lesene otroške igrače, za katere 
je sam izdeloval idejne načrte. V Zadrugi je ostal 
vse do upokojitve. Bil je tudi redni dopisnik Do-
lenjskega lista. Po upokojitvi se je posvetil slika-
nju. Ustvaril je vrsto slik v raznovrstnih tehni-
kah: olje, tempera, svinčnik, oglje, oljni pasteli, 
kreda,… Slikal je na platno, les, steklo, keramiko 
in na papir. Poslikaval je panjske končnice, kro-
žnike, ure,… Njegov slog je realističen, motivika 
zelo raznolika. Njegove slike predstavljajo bogato 
kulturno zapuščino.

Za znanega Suhokranjca je bil razglašen leta 
2011. V Žužemberku živi njegova žena ga. Lea 
Hotko, ki je šoli podarila več dragocenih slik.

Leon Štukelj
(Novo mesto, 1898 – Maribor, 1999),
pravnik in olimpijski zmagovalec v orodni 
telovadbi

Po materi Mariji Milner, 
Bildovi iz Zafare pri 
Žužemberku, je bil Su-
hokranjec. Rodil se je v 
Novem mestu. Oče Le-
opold je bil občinski 
tajnik. Leon Štukelj je 
obiskoval gimnazijo v 
Novem mestu, pravo 

študiral na Dunaju, v Zagrebu in Ljubljani, kjer 
je leta 1924 diplomiral. Kot sodnik je služboval v 

Lenartu, v Mariboru, Novem mestu, krajši čas 
tudi v Žužemberku. Delal je tudi kot pravnik in 
pravni svetovalec. Je najuspešnejši slovenski olim-
pijski tekmovalec.

Na olimpijskih igrah je osvojil 6 medalj: zla-
te l. 1924 v mnogoboju in na drogu ter l. 1928 na 
krogih, srebrno 1936 na krogih, bronasti l. 1928 v 
mnogoboju in z vrsto. Uspešen je bil tudi na svetov-
nih prvenstvih l. 1922 (1. mesto na krogih, drogu 
in bradlji), l. 1926 (1. mesto na krogih in drogu). 
Napisal je knjigo Mojih sedem svetovnih tekmo-
vanj(1989).

Bil je odlikovan z zlatim častnim znakom Re-
publike Slovenije in olimpijskim redom Medna-
rodnega olimpijskega komiteja. Prejel je Bloud-
kovo nagrado. V sebi je združeval vztrajnost in 
pogum, poštenost in skromnost. V Zafari 11 še 
živi Bildov rod. Tu je Leon Štukelj preživljal po-
čitnice, o tem napisal spomine in ostal povezan s 
koreninami rodu vse do smrti. L. 1999 je bila o L. 
Štuklju izdelana raziskovalna naloga. Olimpionik 
je odprl prizidek k telovadnici OŠ Žužemberk. L. 
2002 je bil pred šolo slovesno odkrit njegov prvi 
doprsni kip v Sloveniji, delo mag. Alenke Vidrgar. 
Razglašen je bil za prvega znanega Suhokranjca. 
Leta 2003 je bil postavljen mali Muzej Leona Štu-
klja in znanih Suhokranjcev. L. 2009 je OŠ Žu-
žemberk na rojstni hiši Štukljeve matere odkrila 
spominsko ploščo.

OŠ Žužemberk pripravi vsako leto, 12.11., na 
Štukljev rojstni dan, Štukljevo spominsko uro. Pot 
od šole do Bildove domačije na Zafari se imenu-
je Štukljeva pot.

n mag. Jelka Mrvar

V mesecu marcu so se na svojem zboru sešli člani Krajevnega odbora 
Rdečega križa Žužemberk. Predsednica odbora, Genovefa Maver je v svo-
jem poročilu seznanila prisotne z izvedenimi aktivnostmi v letu 2011, ki 
so se začele z obiski jubilantov ob njihovi dopolnitvi 80 ali 90 let, vsem 70 
letnikom pa so bile poslane rojstnodnevne čestitke. V tednu Rdečega križa 
je bila izpeljana akcija »košarica« v dveh trgovinah v Žužemberku in eni v 
Ajdovcu, tako zbrani prehrambeni artikli pa so bili kasneje razdeljeni med 
pomoči najbolj potrebnim, predsednica pa je obiskala najmlajše člane v 
tamkajšnji osnovni šoli in jim predstavila vlogo in pomen te humanitarne 
organizacije. Mesec julij je zaznamoval pregled krvne slike občank in obča-
nov, ki so se odzvali na akcijo, organizirano v sklopu občinskega praznika, 
avgusta pa je bila v OŠ Žužemberk izpeljana dobro obiskana krvodajalska 
akcija, v kateri so sodelovale tudi prostovoljke iz žužemberškega odbora. 
Jeseni je bilo v OŠ Žužemberk organizirano vsakoletno srečanje starostni-
kov, konec leta pa so zaznamovali obiski in skromna obdaritev starostnikov 
na njihovih domovih in domovih za starejše. Med letom so v odboru štiri-
krat razdeljevali prehrambene pakete med upravičence, teh pa je bilo v letu 
2011 občutno več kot v letu pred tem. V letu 2011 je imel odbor za 3.657,69 
EUR prihodkov, odhodkov pa za 2.086,37 EUR, na dan 31. 12. 2012 pa je 
na računu ostalo še 1.571,32 EUR, ki bodo še kako prav prišli v letu 2012, 
ko se bo po pričakovanjih zaradi krize povečalo število tistih, ki bodo za 
svoje preživetje nujno potrebovali tudi pomoč Krajevnega odbora Rdeče-

Za Krajevnim odborom Rdečega križa 
Žužemberk je uspešno leto

ga križa Žužemberk. Čeprav se tudi v naši občini zaradi preteklih napak in 
nepravilnosti v Rdečem križu Slovenije še vedno čuti negativna nastroje-
nost do te humanitarne organizacije, si domače prostovoljke prizadevajo s 
svojim delom, enakopravnim odnosom do vseh pomoči potrebnih in pre-
glednostjo finančnega poslovanja odbora povrniti ugled te organizacije, na 
katero se iz leta v leto obrača vse več pomoči potrebnih. 

n Dare Pucelj
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Jubilanti - 80 let
Zajec Florjana
Prapreče pri Žužemberku

Ob lepem majskem dopoldnevu sem se od-
pravila na obisk k naši upokojenki ZAJEC Flor-
jani, ki je 5. maja 2012 praznovala svoj visoki ži-
vljenjski jubilej – 80 let. Pot me je peljala v do-
lino reke Krke. kjer je včasih stal tudi »Tomažev 
most«, kot smo mu rekli domačini. Malo naprej 
pa je domovanje naše upokojenke – to je dobro 
znani Zajčev mlin.

Ga. Zajec Florjana je bila rojena na Bojanjem 
vrhu pri Muljavi v kmečki družini s tremi otroki. 
Kot mlado dekle je pomagala staršem na kmetiji. 
Na pevskih vajah na Muljavi je spoznala svojega 
bodočega moža Cirila, saj sta oba sodelovala pri pevskem zboru.

Leta 1959 sta se poročila in še nekaj časa živela na Muljavi, nato pa ste se leta 1961 preselila v 
mlin v Prapročah pri Žužemberku, saj je njen mož delal kot mlinar. Pozneje je postal tudi njegov 
lastnik. V zakonu je rodila dva otroka: hčerko Cvetko-Florjano in sina Marka. 

Po prihodu v Žužemberk je bila nekaj časa doma, pozneje pa se je zaposlila v gostilni v Žužem-
berku kot kuharica, nato v tedanji Iskra Žužemberk, kjer je delala vse do upokojitve.

Otroka sta si ustvarila svoji družini, mož pa ji je leta 2003 umrl. Skupaj z možem (ki je dolga 
leta vodil moški pevski zbor) sta sodelovala pri cerkvenem pevskem zboru, po njegovi smrti pa 
še vedno sodeluje s pevkami Turističnega društva Suha krajina Žužemberk. Je zelo družabnega 
značaja. Rada se udeležuje srečanj DU, kolikor ji zdravje dopušča. Ima 5 vnukov in 2 pravnuka, s 
katerimi se rada sprosti in veseli njihovega obiska, posebno pravnukinje Žive.

Predstavniki DU in KO RK Žužemberk smo se pridružili skupnemu praznovanju njenega vi-
sokega jubileja, ji iskreno čestitali in zaželeli še obilo zdravja v krogu domačih in najbližjih ter jo 
skromno obdarili.

Vidmar Julijana
Gradenc

Dne 8. maja 2012 pa je praznovala svoj viso-
ki življenjski jubilej, 80 let, ga. Vidmar Julijana, 
iz Gradenca, po domače pri »Župajih«.

Ga. Julijana je bila rojena v Gradencu, v 
kmečki družini s petimi otroki, od katerih 
sta poleg nje živi še 2 sestri, brata je izgubi-
la v vojni in tako je naneslo, da je ona osta-
la doma na kmetiji. Njen mož Silvester je bil 
doma na Lopati in se je leta 1957 priženil na 
njeno kmetijo, ki sta jo skupaj obdelovala in 
vse svoje življenje posvetila delu na domači 
zemlji. Bila sta tudi kmečko zavarovana tako, 
da sedaj prejema kmečko pokojnino.

V zakon je rodila tri otroke: hčerki Julko in 
Mileno ter sina Jožeta. Hčerki sta se poročili 
in odselili od doma. Mož ji je umrl leta 1992. 
Domačijo je prevzel sin Jože z družino, ki tudi 
skrbi za mamo. Kolikor ji še zdravje dopušča, 
še rada pomaga pri lažjih kmečkih in ostalih 
opravilih, sicer pa za vse poskrbi sin z družino. 
Ima že 9 vnukov in enega pravnuka, katerih 
obiskov se zelo veseli, saj ji polepšajo dneve. 
V vasi zelo pogreša družbo starejših, da bi se 
malo družili. 

Na obisk k jubilantki, v lepo urejeno vas, 
smo se podali skupaj predstavniki DU in KO 
RK Žužemberk in ji za njen visoki jubilej iskre-
no čestitali, zaželeli še veliko zdravja v krogu 
domačih in jo skromno obdarili.

Zaman Marija
Žužemberk, Grajski trg 40

Leta tečejo, nič ne rečejo. Tako je tudi naša 
upokojenka ZAMAN Marija, dne 27. 5. 2012, 
praznovala svoj visoki jubilej – 80 let.

Ga Marija je bila rojena na Rebri pri Žužem-
berku v kmečki družini. Stara komaj 15 let je že 
odšla od doma v svet »s trebuhom za kruhom«, saj 
doma ni bilo nobenega zaslužka. Pot jo je vodila v 
različne kraje in jo nazadnje pripeljala v Ljublja-
no, kjer je spoznala svojega bodočega moža Sta-
nislava, se z njim leta 1958 poročila in se preseli-
la nazaj v domači kraj Reber. V zakonu je rodila 
tri otroke: Branka, Slavko in Marinko. Z možem 
sta se razšla. Sama je prevzela vso skrb za otroke 
in poskrbela,da so se vsi trije izšolali in pridobi-
li poklice. Pozneje se je preselila v Žužemberk in se leta 1963 zaposlila v Iskri, kjer je delala vse 
do svoje upokojitve. Hčerki sta si ustvarili svoji družini in se odselili, pri njej doma pa še živi sin 
Branko. Ima 4 vnuke, katerih obiskov se zelo razveseli, saj ji s tem polepšajo dan.

V svojem prostem času si vedno najde kakšno zaposlitev. Kolikor ji še zdravje dopušča, rada 
opravlja dela v svojem vrtu. Zelo veliko je prepletla, še posebno, ko so bili otroci manjši. Poskrbe-
la je tudi za varstvo manjših otrok. Pravi, da ji nikoli ni dolgčas.

Ob njenem visokem jubileju smo jo obiskali predstavnik DU in KO RK Žužemberk, ji iskreno 
čestitali, zaželeli še veliko zdravih dni v krogu domačih in jo skromno obdarili.

n Tinca Cajnko, tajnik DU
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Jubilanti - 90 let

Župec Cirila
Budganja vas 13

Dne 7. 6. 2012 je naša upokojenka ga. ŽU-
PEC Cirila (po domače Divjakova) iz Bud-
ganje vasi, praznovala svoj visoki življenjski 
jubilej 80. let.

Ga. Cirila je bila rojena v Gor. Križu, po 
domače pri Korenovih, v veliki kmečki druži-
ni. Vsa svoja mlada leta je preživela doma na 
kmetiji in pomagala staršem pri delu. V tem 
času je spoznala svojega bodočega moža Jože-
ta, se z njim leta 1962 poročila in se preselila 
na njegov dom v Budganjo vas.

V zakonu je rodila štiri otroke: Jožeta, Jelko, 
Cirilo in Romana. Vse svoje skrbi je posvetila 
svoji družini in delu na domači kmetiji. Ker 
doma ni bilo zaslužka, se je pozneje zaposlila 
v tedanji Iskri Žužemberk, kjer je delala toliko 
časa, da si je pridobila pravico do upokojitve 
in s tem tudi do minimalne pokojnine. Mož 
Jože ji je leta 1996 umrl, otroci so se počasi 
osamosvojili, hčerki sta se poročili, ustvarili 
svoji družini in se odselili. Sinova Jože in Ro-
man sta ostala doma, si poleg domače hiše, v 
kateri živi ga. Cirila, zgradila še vsak svojo, si 
ustvarila svoji družini in se zaposlila, poleg 
tega pa še delata na domači kmetiji.

Ga. Cirila ima 7 vnukov in 1 pravnukinjo. 
Obiska vseh svojih domačih se zelo veseli. 
Posebno je vesela, da po potrebi poskrbi za 
varstvo vnukov.

Zelo rada se je udeležila tudi kakega izleta 
in srečanja z upokojenci.

Ob njenim visokem jubileju smo jo obiskali 
predstavniki DU in KO RK Žužemberk, ji is-
kreno čestitali, zaželeli še veliko zdravih dni v 
krogu svojih domačih in da bi se udeležila še 
kakšnega srečanja z upokojenci ali člani RK, 
ter jo skromno obdarili.

n Tinca Canjko

Franc Molek iz Velikega Lipja
Franc Molek se je pred osemdesetimi leti rodil v Gradencu v družini, kjer je bilo sedem otrok. 

Čeprav so bili takrat težki časi, je družino povezovala velika medsebojna ljubezen in samo s pri-
dnostjo in svojimi rokami jim je uspelo preživeti na revni suhokranjski zemlji. Po drugi svetovni 
vojni se je preselil v sosednje Veliko Lipje, kjer si je skupaj z ženo Marijo ustvaril družino, v kateri 
so se rodili Franci, Marija in Jože. Tako kot večina mladih v tistih časih sta si sin Jože in hčerka 
Marja svoj boljši kos kruha poiskala v širnem svetu, na domu pa je ostal najstarejši sin Franci, ki 
si je z ženo Štefko ustvaril družino in v njenem varnem zavetju v družbi vnukinj Silve in Katari-
ne preživlja jesen svojega življenja tudi slavljenec Franc. Da bi mu le zdravje služilo, pravi, za vse 
ostalo poskrbijo domači, za kar jim je neizmerno hvaležen. 

n Dare Pucelj

90 let Stanislava Kelšina iz Žužemberka
Verjetno ni Žužemberčana, ki ne bi poznal 

Stanislava Kelšina, ki se je še do pred kratkim 
s svojim traktorjem odpeljal na plac, kjer je v 
družbi svojih prijateljev vedno nasmejan razdrl 
marsikatero šalo. V družini je bilo šest otrok in 
ker je bil njegov oče frizer, se ga je prijelo doma-
če ime Frizerjev Stane, ki se je leta 1946 poro-
čil z domačinko Rezko in danes živi skupaj s si-
nom Milanom, v Žužemberku pa si je svoj dom 
ustvarila tudi hčerka Vlasta. Vse življenje se je 
preživljal s kmetijstvom in kot napreden kmet 
je imel med prvimi v Žužemberku traktor. Na 
kmetiji si je zaslužil pokojnino, po upokojitvi 
pa je kmetijo predal sinu Milanu, sam pa kljub letom še vedno rad hodi na sprehode in pomaga 
ženi pri gospodinjskih delih. Ponosen je na svojih pet vnukov in devet pravnukov in ko smo ga 
predstavniki krajevnega odbora Rdečega križa ob jubileju obiskali na njegovem domu, je bil na-

šega obiska zalo vesel in v njegovih očeh kljub 
letom še vedno tli iskrica šaljivca, ki zna vsako 
še tako resno zgodbo obrniti na šaljivo stran in 
če je smeh pol zdravja, potem je jasno, zakaj je 
Frizerjev Stane dočakal zavidljivih devetdeset let.                                                                                                                                  
n Dare Pucelj

Stanetu Kelšinu je za 90-let voščila tudi de-
legacija Občine Žužemberk, župan Franc 
Škufca, podžupan Jože Šteingel in direktor 
Občinske uprave Vlado Kostevc.
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»O, kako dnevi gredo, 
torek, četrtek in petek, 
vmes sreda iz sklede pogleda 
in že je teden pri kraju in 
znova vse od začetka.«
Tako je zapisal pokojni pesnik Tone 

Pavček.
Kako hitro nam tečejo dnevi, mesec za 

mesecem, leto za letom. Sploh se ne zave-
damo minljivosti življenja. Še dobro, da si 
lahko v tej naglici, v kakršni dobesedno 
drvimo skozi življenje, vzamemo čas za 
tisto pristno, za tisto najlepše, za druže-
nje s prijatelji iz mladosti.

Naša generacija si ga vsaj na pet let kar 
vzame. Tudi letos smo se srečali. Nekateri 
smo se nazadnje videli prav na obletnici 
pred petimi let, Dobro smo se razumeli, 
zato se vedno veselimo drug drugega. Tudi 
tokrat smo obujali spomine na tisti del ži-
vljenjske poti, ki smo jo prehodili skupaj 
in se je končala pred 30-imi leti.

V gostilni Zupančič smo se poveselili 
in pokramljali. Da nam je bilo res lepo, 
dokazuje fotografija.

n Lilijana Hrovat

30. obletnica zaključka osnovne šole

OSNOVNO PRANJE,
VOSKANJE,
PRANJE PODVOZJA

www.fs-prevozi.si

PRANJE OSEBNIH 
AVTOMOBILOV, 

TOVORNIH VOZIL 
IN AVTOBUSOV
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Kaj je zobna obloga- zobni plak
Bakterijske zobne obloge so organiziran sku-

pek bakterijskih kolonij (biofilm), ki pokriva vse 
površine v ustni votlini. Bakterijske obloge, ki 
pokrivajo površine zob, imenujemo bakterijske 
zobne obloge (plak).

Številna živila vsebujejo t. i. skrite sladkorje, ki 
predstavljajo hrano za bakterije v zobnem plaku. 
Te bakterije sladkorje razgradijo in tvorijo kisline, 
ki topijo sklenino (najtršo, zunanjo plast zoba) in 
so zato odgovorni za nastanek in razvoj kariesa.

V 1 mm3 je 100 milijonov bakterij!

Karies – zobna gniloba
Karies je nalezljiva (infekcijska) bolezen, ki iz-

vira iz vzajemnega delovanja ustnih bakterij in 
prehranskih ogljikovih hidratov na zobni povr-
šini. Med dejavniki za preprečevanje in nadzor 
kariesa so najpomembnejši fluoridi, prehrana in 
ustna higiena. Karies je preprečljiv, in to z ustre-
znimi higienskimi in prehranskimi navadami. So-
dobne smernice priporočajo ščetkanje vsaj dvakrat 
dnevno z zobnimi pastami s fluoridi in omejevanje 
pogostega uživanja sladkorjev kot osnovna ukrepa 
za preprečevanje in nadzor kariesa.

Kaj lahko storimo sami?
Uživanje v hrani in dobro zdravstveno stanje 

ustne votline sta povsem združljiva, če se le drži-
mo naslednjih enostavnih pravil. To so:
•	 zobe	najmanj	2-3-krat	dnevno	umivamo	z	zob-

no pasto, ki vsebuje fluoride,

Skrb za zdravje ustne votline
•	 umivanje	brez	izpiranja:	paste	naj	se	ne	izpira,	

temveč le izpljune,
•	 starši	naj	otroku	pomagajo	umivati	zobe	naj-

manj do vstopa v šolo,
•	 omejimo	obroke	hrane	in	pijače	na	5-krat	dnev-

no (brez vmesnih prigrizkov),
•	 sladkane	 pijače	 uživamo	 znotraj	 glavnih	

obrokov, med obroki pa nesladkane pijače ali 
vodo,

•	 redno	obiskujemo	zobno	ambulanto,
•	 skrbimo	za	uravnovešeno	prehrano.

Pripomočki
Zelo pomembna je izbira ustrezne zobne ščet-

ke, saj lahko z napačno izbiro naredimo več škode 
kot koristi. Otrokova zobna ščetka naj ima majh-
no glavo in mehke ščetine, ta je bolj prijetna in 
zagotavlja zdrave otrokove dlesni. Pri odraslih naj 
bo zobna ščetka srednje trda ali mehka. Pretrda 
ščetka lahko povzroči umik dlesni, posledica pa 
so razgaljeni in kariesu izpostavljeni zobni vra-
tovi. Prevelika ščetka ne omogoča temeljitega či-
ščenja naših zob. Manjša kot je glava zobne ščet-
ke, temeljiteje lahko z njo umijemo površino zob. 
Z zobno ščetko ščetkamo grizne ter notranje in 
zunanje ploskve zob. Vsak zob ima 5 ploskev, z 
zobno ščetko pa dosežemo le tri, kar je 60% zob-
nih površin. Za čiščenje medzobnih dveh plo-
skev, ki obsegajo 40% zobnih površin, pa bomo 
potrebovali še zobno nitko in medzobne ali in-
terdentalne ščetke.

Priporočljiva je uporaba zobnih past s fluoridi. 
Priporočena koncentracija fluoridov v zobni pasti 
se običajno izraža v ppm (parts per milion= šte-
vilo delcev na milijon). Za otoke, stare od 0,5 leta 
do 2 let, se priporočajo zobne paste s 500 ppm F, 
od 2 do 6 let 1000 ppm F ter za otroke starejše od 
6 let, mladostnike in odrasle 1450 ppm F.

Pravilna tehnika ščetkanja zob

Fabjan Hočevar s.p.
DVOR 12B, 8361 DVOR

Tel.: 07 30 88 320
GSM: 041 264 050

Delovni čas:
pon - pet  8.30 - 12. in 14. - 17. ure
sobota  8.30 - 12. ure

Pomembno je, da si zobe čistimo pravilno. Pra-
vilno pomeni, da uporabimo vertikalno ali kro-
žno tehniko čiščenja zob. Zobe vedno čistimo z 
gibi zobne ščetke, ki potekajo od dlesni proti zobu 
»od rdečega k belemu«. Zgornje zobe čistimo s 
potegi krtačke od zgoraj navzdol, spodnje zobe 
pa od spodaj navzgor. Po enem mestu vedno 
potegnemo vsaj 10-krat. Pri tem moramo paziti, 
da očistimo prav vse zobe iz vseh strani. Čistimo 
sistematično po vrsti od desne proti levi ali od 
leve proti desni. 

 n Aleksandra Škedelj, dipl.med.sestra
Viri:
1.Kosem, R. (2010). Skrb za ustno zdravje otroka in 
mladostnika. 
2.Maučec, S. (2011). Prehrana in dejavniki tveganja za 
nastanek bolezni zob in ustne votline.
3.Skalerič, U. (2006). Stomatološka klinična preiskava. 
Medicinska fakulteta. Ljubljana.
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Storitve SiOL na sodobnem
širokopasovnem omrežju
Sodobno širokopasovno omrežje se sedaj gradi tudi v vašem kraju.
Zato je zdaj pravi čas za pravo odločitev - izberite storitve SiOL!
Z veseljem vas obveščamo, da na območju vaše občine potekajo aktivnosti izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja 
(OŠO). To omogoča dostop do širokopasovnih storitev, kot so hitri internet, digitalna telefonija ter napredna digitalna in 
kabelska televizija.

Telekom Slovenije je z blagovno znamko SiOL največji ponudnik širokopasovnih storitev v Sloveniji. Prizadevamo si, da z 
visoko kakovostjo storitev, zanesljivostjo delovanja, neprekinjeno podporo in skrbjo za uporabnika to tudi nenehno 
potrjujemo. Verjamemo, da boste pri izbiri ponudnika, če se boste za tovrstno ponudbo odločili, izbrali najboljšo celovito 
ponudbo SiOL.

Razlogi, zakaj izbrati storitve SiOL:
 V Telekomu Slovenije z veliko odgovornostjo skrbimo za varno in zanesljivo delovanje 

    svojega omrežja ter storitev.
 s časovno neomejenim dostopom in enostavno priključitvijo. Ponujamo vam tudi 

    brezplačno uporabo varnostnega paketa, možnost izobraževanja o osnovah interneta in e-pošte na vašem domu, 10 MB
    prostora na spletnem strežniku ter vrsto dodatnih storitev.

 je več kot le televizija. Poleg več kot 150 TV-programov boste lahko dostopali do vsebin
    v več videotekah, med njimi do najnovejših filmskih uspešnic, posneli ali zaustavili program, ki ga gledate, ter si ga ogledali 
    kasneje, igrali igre, pregledovali svoje fotografije ali posnetke z računalnika na TV-zaslonu, dostopali do aktualnih informacij, 
    vremena in športa, poslušali radio in mnogo več. SiOL TV je napredna digitalna televizija, ki vam omogoča, da izberete paket 
    programov, ki vam najbolj ustreza, ter z vrsto dodatnih vsebin in možnosti uporabe prilagodite gledanje televizije svojemu 
    načinu življenja.

 je v optičnem omrežju OŠO možna kot dodatek digitalnim storitvam SiOL na območjih, kjer obstajajo
    tehnične možnosti. Za vzpostavitev storitve priporočamo televizijski sprejemnik z vgrajenim DVB-C-sprejemnikom MPEG 4. 
    Namestitev je enostavna, saj  ohranite obstoječe koaksialne inštalacije do TV-sprejemnikov, storitev pa zagotavlja sprejem 
    signalov televizijskih in radijskih programov celotne ponudbe kabelske televizije.

 Telefonirajte, kot ste bili navajeni doslej, in ostanite v stiku z brezplačnimi klici med
    več kot 140.000 uporabniki SiOL telefonije, ob naročilu mesečnega dodatka pa lahko neomejeno telefonirate na več kot pol 
    milijona številk v omrežju Telekoma Slovenije. S storitvami, kot so preusmeritev ali zapora klicev ter spremljanje stroškov in
    urejanje nastavitev prek spletnih servisnih strani, boste spoznali vse prednosti sodobne digitalne telefonije.

 za uporabnike storitev SiOL na brezplačni telefonski številki 080 1000.
 naročniškega razmerja prek spletnih servisnih strani.

. Naročniki storitev SiOL lahko sodelujejo v Programu zvestobe, v okviru katerega 
    pripravljamo posebne ugodnosti samo zanje.

Trudimo se, da ponudbo prilagajamo željam in potrebam uporabnikov, zato smo za vas pripravili vrsto možnosti izbire. Odločite 
se lahko za eno izmed storitev SiOL ali kombinacijo več storitev v različnih paketih, v okviru redne ali različnih akcijskih ponudb.

Za več informacij o aktualni ponudbi na odprtem širokopasovnem področju na vašem področju in ostalih storitvah SiOL smo 
vam na voljo:

     (delovni čas: pon-pet: 8.00-19.00, sob: 8.00-12.30)

Zabavajte se ob SiOL TV z bogato izbiro vsebin za vso družino, brskajte po spletu in se pogovarjajte s svojimi najbližjimi. 
Združite vse na enem mestu s storitvami SiOL! 
 
Storitve lahko tudi sami preizkusite v Telekomovem centru Novo mesto, po predhodnem dogovoru pa vas bomo obiskali tudi na 
vašem domu. Veselimo se vašega klica oziroma obiska.

Vaš Telekom Slovenije
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Promocijsko sporočilo
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»To priznanje mi vsekakor pome-
ni veliko spodbudo za naprej, tudi 
vsem članom družine, ženi Rezki, 
sinu Robiju in snahi Darji«, je ob 
razglasitvi šampiona povedal go-
spodar Karel Stopar in dodal, da 
bo šmarnica vedno prva in edina v 
njihovem vinogradu, nič več pa ne 
dajo na količino, temveč se posve-
čajo kvaliteti. Karel nam je zaupal 
tudi delni recept za izdelavo klobas 
in salam. Ko dodaja in zmelje česen, 
je šmarnica v teh mesnih dobrotah 
zakon! NA SLIKI: Karel Stopar

Tokrat že četrto po vrsti ocenje-
vanje samorodnice je v Žužemberk 
privabilo vinogradnike in donego-
valce te, že leta 1974 prepovedane 
trte, od Hrvaške, Bele krajine, Dobo-
ve, Celja, Senovega z ožjo Dolenjsko 
in tudi Suhe krajine. Podelitev za-
hval, priznanj in diplom najboljšim 
je potekala v petek, 20. aprila, v kle-

ti žužemberškega gradu. Petčlanska 
komisija s predsednikom Ludvikom 
Leganom je v dveh dneh ocenila 101 
vzorec vin, od tega je bilo 69 belih 
sort in 32 rdečih.

»Gre za odličen lanski letnik in vsi 
donegovalci, skupaj z ženami, zaslu-
žijo pohvale tudi za predelavo, saj 
praktično ni bilo izločenih vzorcev«, 
je ob podelitvi dejal Legan.

Pri sortnem vinu šmarnice je sla-
vila družina Tominc iz soteške gore, 
pred družino Stopar iz gore Reber 
in Francem Koželjem iz gorice Sveta 
Ana. V kategoriji amerikan, jurka in 
klinton se je zapisal med zmagovalce 
z zlato medaljo Jože Hrovat z Lisca, 
pred Anito in Milanom Škofom iz 
gorice Vrtec Senovo ter Darkom Fer-
ličem iz Zvodna pri Celju. V katego-
riji zvrst: amerikan, šmarnica, jurka, 
otelo, niagara, izabela je bil najbolj-
ši Boštjan Hrovat iz vinske gorice 

 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

Stoparjevi najboljši

Šampion šmarnice doma iz Drganjih Sel
Majhna vinorodna gorica Reber med Dolenjskimi Toplicami proti Uršnimi seli šteje nekaj zidanic in vinogradov. Med 
vinogradniki, ki že vrsto let z vso ljubeznijo gojijo in obdelujejo vinsko trto, je tudi zmagovalec in šampion 4. ocenjevanja 
samorodnic v Žužemberku Karel Stopar z družino.

Brinovka, pred Jožetom Kresetom z 
Lisca in družino Kostevc iz Barglo-
vega hriba. Med zmagovalci katego-
rije sortno- šmarnica(polsuho, pol-
sladko, sladko ) je najboljšo oceno in 
naziv šampiona dobila družina Sto-
par iz Drganjih Sel, pred Avgustom 
Zoretom iz gorice Suhoplati in Lo-
vrom Kraljem iz gorice Ljubanc. V 

kulturnem programu so se predsta-
vile ljudske pevke, harmonikaš Anže 
Pršina in ljudski godci turističnega 
društva, številne zbrane pa so poz-
dravila predsednik TD Suha krajina 
Vlado Kostevc in žužemberški župan 
Franc Škufca. 

n Slavko Mirtič 
Foto: S.Mirtič

PGD Žužemberk 

vabi na 

SUHOKRANJSKO NOČ
 

v soboto, 14. julija, ob 20. uri.
Za hrano in pijačo bodo poskrbeli gasilci.
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Prof. Jožetu Škufci v slovo
Na vroč junijski dan smo se na pokopališču v Srebrničah poslovili od 

profesorja Jožeta Škufca, slavista, ravnatelja, predstojnika ZRSŠ OE Novo 
mesto, raziskovalca in šolnika, predvsem pa zvestega Suhokranjca. 

Rodil se je v številni kmečki družini, po domače Tomaževi, v Malem 
Lipju, pred 78 leti. Še živo se spominjam besed tasta, pok. ravnatelja šole 
Žužemberk – F. Mrvarja, ki je večkrat pripovedoval o drobnem belola-
sem fantičku, ki je skromno oblečen in bosopet peš pritekel iz Lipja z 
žganci v žepu v šolo; bister, vedoželjen, z nasmehom upanja v življenje 
pred seboj. »Tak talent mora naprej v šolo!« je rekel in poklical njego-
vo mamo. Prišla je potnega obraza s črnim klotastim predpasnikom in 
v žepe tiščala žuljave roke. »Kako ga naj šolam pri toliko otrocih, de-
narja pa nič,« je zajokala. 

Ravnatelj je poskrbel, da se je Tomažev Jože vpisal na gimnazijo, ka-
sneje na univerzo in postal profesor slovenščine. Na skopo suhokranj-
sko zibelko ni nikoli pozabil. Tesno je bil povezan z brati in s sestrami, 
vračal se je v Lipje in če je le mogel, rad pomagal Suhokranjcem in Suhi 
krajini. Spominjam se njegovih obiskov v OŠ Žužemberk, ko je v vlo-
gi pedagoškega svetovalca skrbel za pouk slovenskega jezika, njegove 
didaktike in metodike. Takrat sem kot mlada učiteljica začutila njegov 
čut za otroke z učnimi težavami in iz socialno ogroženih družin. Po 
strogo resnem opazovanju in analizi ure, pregledu zvezkov, priprav in 
učnega načrta se je sprostil s širokim smehom in v prisrčnem krajn-
škem govoru vedno razdrl kaj veselega. » Krajnčani moramo držati 

skupaj,« je navadno zaključil svoj obisk, ki je bil vedno dobronameren 
in strokovno utemeljen.

Kot predstojnik OE ZRSŠ Novo mesto je imel poseben, pripaden in 
pozitiven odnos do suhokranjskega šolstva. Zavzemal se je za njegov 
razvoj in za obstoj podružnic. Tudi po upokojitvi je prihajal v šolo, na-
smejan, vedno z lizikami, kavo in čokolado za »delovno ljudstvo«, kot 
je šaljivo imenoval delavke v tajništvu in računovodstvu.

Bil je dober sogovornik, umirjen poslušalec in preudaren svetova-
lec, vedno konstruktivno naravnan in spodbuden. Rad je prihajal na 
šolske prireditve. »Kakšne dobre pogoje imajo današnji otroci,« je re-
kel in vedno dodal, da jih je tudi šola dolžna naučiti dela in spoštova-
nja odraslih.

V zadnjih letih je prihajal vse bolj poredko. Za vabilo pa se je ve-
dno zahvalil s fotografijo, ki jo je posnel sam: cvetoči grm, jesensko 
drevo, Krka…. Nazadnje pa majhen ogenj prvomajskega kresa na do-
mačem vrtu…

Prof. Jože Škufca se je s svojim življenjem in z delom zapisal med 
tiste pomembne Suhokranjce, ki so z znanjem , s trdno voljo in z glo-
boko suhokranjsko zavestjo prispevali k prepoznavnosti in napredku 
te lepe dežele ob Krki. 

Naj počiva v miru.

n mag. Jelka Mrvar

 IN MEMORIAM  OBVESTILA 

ZAHVALA

Po težki bolezni nas je v 56. letu starosti zapustil naš

Franc	Jerše
Jama 2, Dvor

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče, svete maše in vsem, ki 
ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Zahvaljujemo se osebju gastrološkega oddelka Splošne bolnišnice 
Novo mesto, bratrancu Slavku Slaku za nesebično pomoč v času 
njegove bolezni, članom PGD Dvor in njihovemu predsedniku 
g. Tomažu Obštetarju za ganljive besede slovesa, vsem ostalim 
članom GD Suha krajina, pogrebni službi Novak z Rebri, g. žu-
pniku Francu Vidmarju za lepo opravljeni obred ter pevcem za 
zapete žalostinke.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: 
sestri	Irena	in	Anica	z	družinama	ter	ostalo	sorodstvo
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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.

Odkrivamo stare fotografije

Poznate  vaš kraj?

V prejšnji številki smo objavili kar dve starejši 
fotografiji in spraševali po osebah na njih. Pre-
jeli smo dva odgovora. 

Prvega je poslal Marjan Novak, Barago-
va 15, 8360 Žužemberk, ki je napisal: »Na sli-
ki je pevski zbor Žužemberk. Hinko iz Prapreč, 
Stupica Marko, Globokar in Orel Gesar, vsi iz 

Žužemberka. To je bil zelo ponosen zbor Žu-
žemberka«.

Drugi odgovor je poslala Anica Špelič, Jurči-
čeva 9, 8360 Žužemberk. Zapisala je: »Na sliki v 
trgovini Konzum so Gliha Mici in Koželj Malka. 
Na sliki so pevci: Košiček Hinko, Stupica Mirko, 
Globokar Edi, Orel Nace.« 

Oba prejmeta nagrado našega sponzorja. 
Na tokratni fotografiji iz leta 1969 je skupina 

učencev. Če imate kaj več podatkov o fotogra-
fiji in osebah na njej, jih pogumno pošljite na 
naš naslov. Nagrade vas čakajo.

n Uredništvo

V prejšnji številki smo vas spraševali po idilični suhokranjski vasi 
Podlipa. Prejeli smo trinajst odgovorov, izmed katerih so bili izžreba-
ni naslednji: Silvester Kermaut, Osenjakova 4, 1000 Ljubljana; Rudi 
Murn,Trebča vas 28, 8361 Dvor in Darja Kmet, Podlipa 14, 8361 Dvor. 
Vsi prejmejo nagrado našega sponzorja. 

Tokrat objavljamo fotografijo razpela, ki stoji v eni izmed suhokranj-
skih vasi. Če veste, v kateri vasi se nahaja, nam odgovor pošljite najka-
sneje do 31. 8. 2012, na naslov: Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 8360 
Žužemberk, s pripisom »Poznate vaš kraj«. Z malo sreče boste za pra-
vilen odgovor tudi nagrajeni.
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GOSTILNAZUPANČIČ,	Gostgrad	d.o.o.
Grajski trg 4, Žužemberk, e-mail: gostgrad@volja.net

( 07/ 3087290

SPONZOR
KRIŽANKE

Nagradna križanka

Prejeli smo 33 rešitev, med katerimi so bili izžrebani in bodo nagra-
jeni naslednji štirje: 1. Matic Sajovec, Baragova 15, 8360 Žužemberk, 
2. Jana Mrvar, Budganja vas 5, 8360 Žužemberk, 3. Martina Košiček, 
Dolga vas 3, 8360 Žužemberk in 4. Jan Pasar, Stranska vas 33, 8360 

Žužemberk. Nagrajencem čestitamo! 
Rešitve iz 46. številke pošljite na naslov Suhokranjske poti, Grajski trg 

33, 8360 Žužemberk do 31. 8. 2012, s pripisom „Nagradna križanka“.
n Uredništvo




