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Občinski svet je med drugim  sprejel Poročilo o delu skupne občinske 
uprave – Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dolenjske To-
plice, Mirna Peč, Straža in Žužemberk, predlog dopolnjenjega osnutka 
občinskega podrobnega prostorskega načrta za trg Žužemberk, sklepe o 
manjši širitvi območja stavbnih zemljišč ter o odtujitvi in pridobitvi ne-
premičnin. Sprejel je tudi Občinski svet je sprejel Zaključni račun Občine 
Žužemberk za leto 2012 in sklepo prerazporeditvah, o katerih odloča ob-

činski svet. Občinski svet je tudi sprejel Sklep o imenovanju članov v Svet 
OŠ Prevole.V svet so imenovani  Janez Boben, Mihaela Kocjančič in Milan 
Ivkovič.V nadaljevanju je sprejel sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene 
storitve pomoč družini na domu, ki jo bo po novi pogodbi, namesto dose-
danjega izvajalca DSO Novo mesto, izvajal  Center za socialno delo Novo 
mesto, letni program za kulturo, šport in javne gasilske službe v občini Žu-
žemberku za leto 2013.

Pomembni sklePi 21. seje občinskega sveta občine 
Žužemberk, sprejeti  dne 24. 4. 2013  v sejni sobi Občine Žužemberk

Ob prazniku Občine Žužemberk, 15. juliju, in 
v okviru tradicionalnih Trških dni, v organizaci-
ji Občine Žužemberk, Turističnega društva Suha 
krajina, PGD Žužemberk in mnogih ostalih dru-
štev in organizacij, bodo Trški dnevi potekali na 
različnih prizoriščih od 5. do 15. julija 2013.

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

V programu nastopajo mnogi priznani slo-
venski in tudi tuji umetniki, vključena pa so 
tudi skorajda vsa društva in organizacije z ob-
močja občine.

Program: 
•	 5. julij: Slovesnost ob 550-letnici župnije Žu-

žemberk z razstavo in predstavitvijo knjige Spo-
mini dekana Karla Gnidovca, slavnostni prižig 
kope v Srednjem Lipovcu in tradicionalni turnir 
v odbojki na mivki na Loki v Žužemberku,

•	 6. julij: na Hinjah tradicionalno srečanje har-
monikarjev in gasilska veselica z ansamblom 
Bitenc. 

•	 7. julij: v farni cerkvi v Žužemberku farno 
žegnanje in blagoslov zvona, in popoldne v 
žužemberškem gradu slovesnost posvečena 

krvodajalstvu s podelitvijo plaket krvodajal-
cem. 

•	 9. julij: na Dvoru bo tradicionalno srečanje 
literatov in pesnikov društev upokojencev. 

•	 11. julij: v Šmihelu pri Žužemberku prireditev 
s predstavitvijo znanega krajana Jožeta Kaste-
lica (1898-1940).

•	 petek, 12. julij: predstavitev projekta EPC že-
lezolivarna Dvor, v Žužemberku otvoritev 
funkcijske postaje odprtega širokopasovnega 
omrežja, zvečer pa v gradu uradna otvoritev 
Trških dni ter otvoritev razstave likovnih del 
slikarke Damjane Bijek. Na grajskem dvorišču 
bo koncert skupine KOK BAND.

•	 sobota, 13. julij: dopoldne start že 4. suho-
kranjskega maratona za rekreativce, otvoritev 
razstave ročnih del, preventivne zdravstvene 
meritve krvnega tlaka, sladkorja in holestero-
la v krvi ter predstavitev programa SVIT, slo-
vesnost ob 70-letnici in prazniku šoferjev in 
avtomehanikov Slovenije z nagovorom pred-
sednika Državnega zbora Republike Slovenije 
gospoda Janka Vebra. 

 Popoldne bo pred gradom otvoritev suho-
kranjske tržnice, v gradu pa predstavitev mla-
dih harmonikarjev, v grajskem jarku zabavne  
trške igre društev podeželske mladine, pred-

stavitev turističnih društev. V farni cerkvi sv. 
Mohorja in Fortunata koncert za orgle štirih 
mladih organistov Nine Zajec, Davida Pavli-
na, Žige Jernejčiča in Tomaža Čegovnika. Po 
20. uri pa bo na trgu potekala tradicionalna 
Suhokranjska noč z ansamblom Diamanti. 

•	 nedelja, 14. julija: od 9. ure naprej daleč naoko-
li poznan Srednjeveški dan na žužemberškem 
gradu z odhodom k sveti maši, na trgu pa sre-
dnjeveška tržnica, vitezi, grajske gospodične, 
plesi, viteški dvoboji in še marsikaj iz bogate 
zgodovine žužemberškega gradu. Prisotne bodo 
mnoge skupine iz Slovenije, Hrvaške in Slova-
ške. Dopoldne bo tudi koncert za orgle v farni 
cerkvi Gospodovega oznanenja v Hinjah.

 Ob 21. uri pa bo potekala slovesnost ob prazni-
ku občine z nagovorom župna Franca Škufce 
ter s podelitvijo priznanj, nato pa koncert izje-
mne slovenske skupine Prifarski muzikanti.
Trški dnevi se zaključijo v ponedeljek, 15. ju-

lija, ko se s spominsko uro počasti spomin na 
obletnico rojstva Rozalije Sršen ali Zalle Zarane 
– prve hollywoodske filmske igralke iz Slovenije, 
rojene 16.7.1897 v Žužemberku, z nagovorom 
Dese Muck in predstavitvijo kratkega filma štu-
denta AGRFT iz Ljubljane. 

Več informacij: www.zuzemberk.si

TRŠki DneVi: Program
Žužemberk, Suha krajina – od 5. do 15. julija 2013
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NE SPREGLEJTE

Stran 4
550-let župnije 
Žužemberk

Stran 12
Kmetica s srcem 
- Slavka Legan 

Stran 20
Program Trških 
dni v Žužemberku

Lepo je biti urednik občinskega glasila, ki je v trinaj-
stih letih skupaj z vami, dragi bralci in bralke, z rahlo 
spremenjeno zasedbo uredniškega odbora  pripravi-
la petdeset številk. Skozi vsa leta pravzaprav nismo 
bistveno spreminjali koncepta in zasnove občinskega 
glasila, ki naj bi bil osnova za informiranje občanov 
naše občine. Kljub zmanjšanju obsega, krčenju sred-
stev  se je uredniški odbor zavestno in načrtno odlo-
čil za dodatne aktivnosti pri informiranju in vsebinski 
obogatitvi glasila Suhokranjske poti. Naloga novega 
odbora in urednika, ki ga bo v teh dneh izbral Občin-
ski svet, je predvsem informirati občane o zadevah, 
ki se tičejo njih. Gotovo sodijo sem nove investicije, 
številni dogodki v kraju in društvih, jubilejih in pra-
znovanjih. Sem sodijo tudi nepremični kulturni spo-
meniki lokalnega pomena, ki jih bomo v nadaljevanjih 
postopoma tudi predstavljali. Prve smo že predstavili  
z naslovnico, ostale pa bomo s sliko in besedo v nasle-
dnjih številkah. Idej in predlogov je dosti in upam, da 
jih bo novi uredniški odbor,  z ustvarjanjem in opo-
zarjanjem na dobre in slabe stvari v občini, udejanil.  
S pisano besedo se da namreč življenje olepšati,  ne 
pa z njo netiti, spodbujati nestrpnost, konfliktnost in 
druge negativne strasti. In prav s pozitivno energi-
jo delujemo v našem uredništvu, kar nam priznava-
jo tudi mnogi občani. Z vami dragi, bralci in bralke, 
spoštovani občani in občanke, želimo, da bi skupaj z 
našimi dopisniki tudi v prihodnje, v tem času hitre-

beseda urednika

ga tempa življenja in stanja v družbi, vnesli v Suho-
kranjske poti ščepec domačnosti, vedrine, prijaznosti 
in novega upanja. 

Glavni urednik

n Slavko Mirtič

Vabimo vas na praznovanje ob 
550 - obletnici župnije Žužemberk
V petek, 6. julija, bo ob 19. uri v 
cerkvi sv. Mohorja in Fortuna-
ta slovesnost ob 550-letnici žu-
pnije Žužemberk. Mašo bo daro-
val ljubljanski pomožni škof msgr. dr. 
Anton Jamnik. 

Po maši bo otvoritev razstave 
ob 550-letnici župnije in pred-
stavitev knjige Spomini dekana 
Karla Gnidovca. 

V nedeljo, 8. julija bo ob 10. uri far-
no žegnanje s posvetitvijo zvona. 
Slovesno mašo bo daroval novome-
ški škof msgr. Andrej Glavan.

Vabljeni!
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Ena starejših župnij na Dolenjskem je bila župnija Šentvid pri Stični. 
Imenovala se je prafara. Šentvid je bil nekakšna misijonska postojanka, ki 
je obsegala velikanski teritorij vključno z Ajdovcem, Šmihelom , Dobrni-
čem, Hinjami in tudi Žužemberkom. Iz ogromne župnije Šentvid so se po-
časi odcepile posamezne župnije. V 13. stoletju se je od Šentvida odcepila 
župnija Dobrnič, v katero je spadala tudi žužemberška župnija. V 14. sto-
letju je Žužemberk postal vikariat,kar pomeni nekakšno podžupnijo. Du-
hovnik vikar je bil v nekaterih rečeh odvisen od župnika v Dobrniču. Za-
nimivo je tudi dejstvo, da so vse župnije, ki so izšle iz župnije Šentvid , spa-
dale pod škofijo Oglej in ne pod ljubljansko škofijo. Tedanji oblastniki iz 
naše avstrijske monarhije so bili več stoletij v sporu z Benečani, kamor je 
spadal Oglej. Spor je šel tako daleč, da so vladarji prepovedali oglejskim 
škofom kakršenkoli obisk na slovensko ozemlje. Takrat so dobili zelo velik 
vpliv na Dolenjskem tudi stiški menihi. Kranjska dežela je bila razdeljena 
na arhidiakonate in eden je bil tudi dolenjski. Arhidiakoni, ki so bili name-
stniki škofa iz Ogleja, so bivali na župnijah. Leta 1463 je bil arhidiakon za 
Dolenjsko Vincenc Klobušič, ki je bil župnik v Žužemberku. Prav gotovo 
je bil skupaj z graščaki zaslužen za ustanovitev žužemberške samostojne 
župnije. Žužemberška župnija je bila takrat zelo majhna, saj je obsegala 
samo trg Žužemberk, Cvibelj, Prapreče in faro. Vse ostale vasi so spadale 
še pod Dobrnič, nekatere druge pa pod Krko. Patronat nad župnijo so ime-
li graščaki in tako je bilo vse do prve svetovne vojne, kar je pomenilo , da 
so morali iz gradu prispevati eno petino sredstev za vsako obnovo vseh cer-
kva, župnišča in gospodarskih poslopij. V času ustanovitve župnije so bili 
lastniki žužemberškega gradu Habsburžani, za njimi pa grofje Auerspergi. 
Prva cerkev je bila posvečena svetemu Miklavžu. Kdaj so v srednjem veku 
zamenjali zavetnika cerkve, ni virov. Gotovo pa je, da je bila v 14. stoletju 
posvečena Materi Božji, leta 1389 pa sta postala zavetnika cerkve in župni-
je Mohor in Fortunat. To se je zgodilo pod vplivom Ogleja, kajti stolna cer-
kev v Ogleju je bila posvečena prav tema svetnikoma. Ker je bila nekdaj 
farna cerkev posvečena Mariji, je bil vedno v sredini glavnega oltarja Ma-
rijin kip, ob njej pa klečita farna zavetnika. Konec 18. stoletja se je od Žu-
žemberka odcepil Šmihel in postal kaplanija, leta 1873 pa samostojna žu-
pnija. Po zapiskih »Zgodbe župnije Žužemberk« Alojzija Zupanca, župnij-
skega upravitelja v Šmihelu, je bila cerkev druga, če ne celo tretja na tem 
mestu. Valvasor je označil cerkev za majhno s stranskima kapelama. Zvo-
nik je stal ob strani ladje na severni strani. Pred ladjo je bila lesena lopa, da 
so bili ljudje lahko pod streho, če niso mogli v cerkev, okrog cerkve pa je 
bilo pokopališče. Oglejski patriarh Franc Barbaro je leta 1593 pohvalil žu-
pnika Jurija Josina in cerkev kot najbolj oskrbovano. Naši predniki so na 
mestu, kjer je stala stara cerkev sv. Nikolaja, zgradili novo cerkev, ki so jo 
poimenovali po svetih Mohorju in Fortunatu. Bogato cerkev s sedmimi ve-
ličastnimi baročnimi oltarji so 4. maja 1944 na dan sv. Florjana partizani 
zažgali, pa ne med bojem, pač pa nekaj dni kasneje, ko je komandant Pero 
Popivoda, ki je neposredno vodil operacije na Žužemberk, ukazal, da se 
močno zidovje okrog cerkve in župnišča podre, cerkev pa zažge. Pred ognje-
nimi zublji so rešili kipce in slike , ki pa so povečini kasneje zgoreli v ske-
dnju na Cviblju ob bombandiranju. Ostal je le kip Marije, ki so ga avgusta 
leta 1996 spoštljivo prenesli iz sv. Roka v novo, obnovljeno cerkev. Posledi-
ce vojne so bile v žužemberški župniji krute, saj je bilo poleg župnijske cer-
kve, župnišča in kaplanije podrto še šest podružničnih cerkva. Nesmiselno 
podiranje pa so tedanji oblastniki nadaljevali tudi po vojni, ko so leta 1956 
sredi trga v Žužemberku porušili najstarejšo stavbo iz leta 1317, cerkev sv. 
Jakoba, ki jo je sezidal Jakob Seisenberger v čast svojemu patronu in ob 
srečni vrnitvi iz vojne. Prve pobude za obnovo največje farne cerkve so se 
pričele že takoj po vojni. Župnik Janez Krivec si je med svojim delovanjem 
zelo trudil, da bi dobil dovoljenje za gradnjo nove cerkve. Na prošnjo, ki jo 
je poslal občinski skupščini Novo mesto , ni dobil odgovora. Skupaj z nad-
škofom dr. Jožetom Pogačnikom ter arhitektom inž. Janezom Valentinči-
čem so predlagali štiri lokacije: na desnem bregu reke Krke na mestu opu-

Žužemberška župnija se ponaša s častitljivo starostjo

550 let župnije Žužemberk

ščenega mlina, na levem bregu na mestu razpadajoče papirnice, sredi dvo-
rišča žužemberškega gradu in obnova cerkve na Zafari. Leta 1962 je zbor 
volilcev nasprotoval nameravani gradnji, istega leta pa je Vrhovno sodišče 
Slovenije razsodilo, da je treba ruševine odstraniti. V svojih spominih » 
»Kronološki potek dogodkov verskega in gospodarskega značaja v letih 
1966-1976« je pokojni župnik Anton Jakoš zapisal, da sta bila Stanko Me-
hle ( deloval v Žužemberku od leta 1959 do leta 1963) in Janez Krivec prva 
duhovna pastirja, ki sta hotela žužemberške farane zbrati v novi farni cer-
kvi. Tudi župnik Jakoš, doma iz župnije Šentrupert, je takoj po prihodu v 
župnijo Žužemberk leta 1966 naslovil prvo prošnjo na tedanjo oblast. Upal 
je, se sestajal z občinskimi možmi v iskanju primerne lokacije. Kot možna 
varianta je bila tudi gradnja nove cerkve nasproti šoli. 21. marca 1973 je bil 
v kinodvorani v Žužemberku zbor volilcev. »Proglas za zbor volilcev je 
omenjal le dve točki dnevnega reda: 1. Davki občanov in 2. Proračun ob-
čine Novo mesto. Tretjo točko dnevnega reda so izglasovali po izvolitvi de-
lovnega predsedstva, katerega glavni član je bil Stane Gorinšek, imenovala 
pa se je gradnja farne cerkve«, je tedaj zapisal župnik Jakoš in dodal , da bi 
o teh dogodkih napisal celo knjigo. » Župnik Jakoš je na zboru volilcev na-
sprotoval razpravi o cerkvi, češ: kaj bi govorili o tem, ker je dokumentacija 
že urejena! Na vprašanje , za kakšno investicijo gre,je odvrnil, da je nalož-
ba »interes faranov, ki hodijo v cerkev«, bremena bodo nosili farani,medtem 
ko sam nima namena pošiljati čekov; farani bodo prispevali , kolikor bo 
kdo hotel in mogel dati, sredstva pa bodo zbrana tudi od drugod. Takrat bi 
cerkev veljala 530 starih milijonov. Pa so se oglasili drugi in poudarili, da 
za gradnjo cerkve niso vsi zainteresirani, da je predračun tak, da bi bila go-

Predvojni oltar v cerkvi sv. Mohorja in Fortunata
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Prvič so bili celovito zavarovani kulturni spomeniki v sedanji občini Žu-
žemberk leta 1992, ko je bil sprejet Odlok o razglasitvi naravnih znameni-
tosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo 
mesto. Odlok je sprejela še takratna občinska skupščine občine Novo mesto. 
Dvajset let je kar dolga doba, ki s seboj prinese marsikatero spremembo. V 
tem času smo dobili kar dva nova zakona o kulturni dediščini, ustanovlje-
na pa je bila tudi samostojna občina Žužemberk. Ob tem smo strokovnja-
ki Zavoda za varstvo kulturne dediščine prepoznali na terenu marsikateri 
objekt, ki bi ga bilo vredno ustrezno zaščititi, žal pa smo v tem času tudi 
izgubili nekatere spomenike. 

Zaradi vseh zgoraj naštetih vzrokov smo se tudi na pobudo občine Žu-
žemberk odločili, da pripravimo nov predlog za razglasitev kulturnih spo-
menikov v občini Žužemberk in s tem prevetrimo star seznam ter dodamo 
nekatere nove spomenike.

Tako je nastal seznam 53 spomenikov, ki obsega skoraj vse zvrsti dedišči-
ne – od arheologije do stavb, etnologije, spominskih objektov in pričevalcev 
tehničnega razvoja, pa tudi celih naselij. Tak predlog smo posredovali občini 
Žužemberk konec leta 2011. V letu 2012 pa je stekel postopek sprejemanja 
odloka. Na občinskem svetu in v njegovih odborih je potekalo več razprav, 
pripravljena je bila tudi razgrnitev in javna obravnava osnutka odloka. V 

odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov 
lokalnega pomena na območju občine Žužemberk
Občinski svet občine Žužemberk je na svoji redni seji dne 21. 12. 2012 sprejel Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih 
spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Žužemberk. Po več kot 20 letih je bil ponovno sprejet odlok, ki 
obravnava kulturne spomenike na območju cele občine Žužemberk.

okviru javne obravnave sta bili pripravljeni tudi dve predstavitvi odloka na 
Prevolah in Žužemberku. Obe sta bili dobro obiskani, občani pa so podali 
kar nekaj pripomb na sam odlok. Na Zavodu smo pripombe pregledali in 
utemeljene tudi upoštevali pri pripravi dokončnega predloga. Tako je bil 
decembra 2012 sprejet odlok, usklajen s pripombami prebivalcev občine 
Žužemberk, ki vsebuje 47 kulturnih spomenikov:

1. Boršt pri Dvoru – Domačija Boršt 6 8080
2. Brezova Reber pri Dvoru – Spomenik NOB na Frati 4195
3. Brezova Reber pri Dvoru – Vaška sušilnica 13666
4. Budganja vas – Cerkev sv. Ožbolta 2728
5. Budganja vas – Dimčev mlin 16224
6. Drašča vas – Jožmanov mlin 16225
7. Dvor pri Žužemberku – Možetova hiša 8482
8. Gornji Kot – Cerkev sv. Antona Padovanskega 2731
9. Gradenc – Cerkev sv. Nikolaja 2737
10. Hrib pri Hinjah – Grob s spomenikom padlim 4207
11. Hrib pri Hinjah – Spomenik padlim med 1. svetovno vojno 8704
12. Jama pri Dvoru – Spomenik 1. artilerijski brigadi 14108

spodinjstva prehudo obremenjena. Na območju fare je okoli 770 gospo-
dinjstev, ki bi morala najbrž-ob podražitvah-seči tudi po 800 do 900 (če ne 
tudi več) starih tisočakov. In še: »V kraju bi potrebovali denar za urejanje 
drugih perečih stvari, cerkvenih hramov je tod dovolj in naj bi raje te ob-
novili, so poudarjali. Na koncu razprave so glasovali: 75 volilcev je bilo pro-
ti gradnji, 26 za gradnjo, 13 pa se jih je vzdržalo«, je pisalo v takratnih me-
dijih. V podporo sklepa volilcev so se vrstili sestanki v marcu in aprilu. Na 
sejo KS Žužemberk so 30. marca vnesli v zapisnik: » Gradnja cerkve na le-
vem bregu Krke v Žužemberku ni potrebna, zato naj se ne gradi. Proti gra-
dnji je glasovalo 11 članov sveta, pet pa se jih je vzdržalo. V razpravi so po-
udarili, da je iz samega projekta razvidno, da bi cerkev rada pokazala svojo 
politično moč, kar pa ni sprejemljivo za socialistično družbo, pa tudi ka-
kšen smisel je graditi 500 m2 obrednega prostora, ko pa je v ta namen nad 
10 cerkva na tem območju.« Proti gradnji se je izreklo tudi predsedstvo 
mladinskega aktiva Žužemberk, kolektiv žužemberške osemletke, sindikal-
ni odbor in delavski svet Iskre, družbenopolitične organizacije Dvora in 
Žužemberka, najdlje pa sta šla krajevna odbora ZB in ZRVS in poslala pi-

sni protest na kabinet predsednika SFRJ v Beograd. O željah in upanju žu-
žemberških faranov je leta 1971 (št. 169,3. september 1971) pisal tudi ča-
sopis »Ameriška domovina: »Vsi dosedanji dušni pastirji so se skozi vseh 
27 let zelo prizadevali, da bi od pristojnih oblasti dosegli potrebno lokacij-
sko in gradbeno dovoljenje. Pa tudi vseh 2300 krščenih občanov iz 25 vasi 
zlasti s tihim zaupanjem pričakuje, da bo kmalu srečno dokončano delo 
urbanistov….«. Župniku Antonu Jakošu, ki se je 1971 leta mudil v Ameri-
ki in Kanadi, so pri zbiranju sredstev velikodušno pomagali tukajšnji Slo-
venci, med drugim tudi Stanko Lamovšek in Ciril Hribar, ki sta organizi-
rala banket v Torontu, kjer so zdomci zbrali več kot 3000 ameriških dolar-
jev , namenjenih za obnovo ali gradnjo cerkve. Denar je bil kasneje pora-
bljen za opremo podružničnih cerkva. 

n Urednik 
(se nadaljuje)

Viri:
-  Žužemberški grad, Suhokranjski zbornik 2000, Obnova cerkva v Suhi krajini po 2. svetovni 

vojni, Slavko Mirtič, Žužemberk, 2000
- Oznanila župnije Žužemberk, leto Vlll, št. 4, 2013

Cerkev sv. Nikolaja na Selih pri Ajdovcu

Praznikova domačija Boršt 6
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Pazljivi bralec je verjetno opazil, da med kulturnimi spomeniki v obči-
ni Žužemberk ni območja nekdanje Auerspergove železarne. Nismo na-
njo pozabili, saj je bilo območje že leta 1999 z odlokom vlade Republike 
Slovenije razglašeno za kulturni spomenik državnega pomena. Kot so 
zapisali v odloku, so ostanki železarne na Dvoru nezamenljiv spomenik 
začetka industrializacije in ostanek največjega železarskega obrata v Slo-
veniji pred prihodom železnice. Železarna Dvor ima ohranjeno največjo 
peč za taljenje rude svoje vrste v Evropi (1769-1891). Celota je izjemnega 
pomena za Dolenjsko in Slovenijo.

Železarna na Dvoru pri Žužemberku, katere lastniki so bili češki knezi 
Auerspergi, je delovala od 1796 do 1891. V prvi polovici 19. stoletja je 
sodila med največje tovrstne obrate na Slovenskem in v tem času edina 
železolivarna pri nas, ki je izdelovala takrat zelo moderne in uporabne 
predmete umetniškega liva, kot so svečniki, posamezni kosi pohištva, 
pa tudi vodnjaki in mostovi. Poleg tega so izdelovali še različne naprave 
za gradbeništvo in industrijo, pa tudi orožje. O stoletni uspešni zgodo-
vini železarstva na Dvoru danes pričajo le borni ostanki nekdanje že-
lezarne, ohranjeni izdelki v muzejski zbirki in še redki železni križi na 
okoliških pokopališčih.

Skoraj sto let so objekti propadali in do danes so se ohranili le v skro-
mnem obsegu. Najbolj pričujoč in opazen del nekdanje železarne je vse-
kakor ostanek dimnika talilne peči, ki je bil v letih 1993 in 1994 temeljito 
obnovljen ter ohranjen v sedanji obliki. 

Še vedno ostaja neobnovljena stavba nekdanje lončarije. Velik prostor 
bi bil primeren za muzejsko zbirko o Dvorski železarni. Že dalj časa se 

Dvor pri Žužemberku – območje 
Auerspergove železarne

13. Lašče v Suhi krajini – Cerkev sv. Primoža in Felicijana 2729
14. Lopata – Cerkev sv. Neže 1571
15. Mačkovec pri Dvoru – Cerkev sv. Janeza Evangelista 2730
16. Plešivica pri Žužemberku – Razvaline cerkve sv. Katarine 8670
17. Plešivica pri Žužemberku – Spomenik NOB 16226
18. Prevole – Cerkev sv. Križa 1572
19. Ratje – Cerkev sv. Primoža in Felicijana 1835
20. Reber pri Žužemberku – Cerkev sv. Marije Magdalene 2736
21. Sela pri Ajdovcu – Cerkev sv. Nikolaja 1600
22. Sela pri Hinjah – Cerkev sv. Jurija 1836
23. Srednji Lipovec – Spomenik Stojanu Borštniku 14125
24. Stavča vas – Cerkev sv. Kancijana 2732
25. Šmihel pri Žužemberku – Prazgodovinska gomila 8654
26. Šmihel pri Žužemberku – Villa rustica 8653
27. Trebča vas – Naralovo znamenje 13671
28. Trebča vas – Cerkev sv. Ahaca 2733
29. Veliko Lipje – Cerkev sv. Martina 1837
30. Vinkov Vrh - Arheološko najdišče 8625
31. Vrh pri Hinjah – Cerkev sv. Tomaža 1838
32. Vrh pri Križu - Arheološko najdišče 8655
33. Vrh pri Križu – Cerkev sv. Marjete 2561
34. Vrhovo pri Žužemberku – Cerkev sv. Križa 2734
35. Žužemberk – Bobnarjev toplar 13686
36. Žužemberk – Glihov toplar 10116
37. Žužemberk – Cerkev sv. Nikolaja v Bregu 2735
38. Žužemberk – Cerkev sv. Roka v Stranski vasi 2727
39. Žužemberk - Grad 903
40. Žužemberk – Hiša Grajski trg 21 8607

41. Žužemberk – Hiša Grajski trg 22 8608
42. Žužemberk – Hiša Grajski trg 32 8609
43. Žužemberk – Hiša Grajski trg 34 8610
44. Žužemberk – Hiša Grajski trg 49 8611
45. Žužemberk – Spomenik NOB na Cviblju 8741
46. Žužemberk – Trško jedro 902
47. Žužemberk – Vodnjak na Grajskem trgu 8690

Iz prvotnega seznama smo tako na podlagi pripomb podanih v okviru 
javne obravnave, izločili šest enot dediščine;
48. Mačkovec pri Dvoru – Antična naselbina in grobišče 8618
49. Plešivica pri Žužemberku – Kašča pri hiši Plešivica 7 13937
50. Ratje - Vas 8634
51. Visejec – Skupina kozolcev 822
52. Vrh pri Križu – Kašča pri hiši Vrh 1 13672
53. Žužemberk – Tomažev mlin in žaga 15972

Med izločenimi enotami so vsi taki, ki bi si status kulturnega spomenika 
zaslužili. Žal nam je predvsem to, da so ljudje v zaščiti videli le omejitve, 
niso pa prepoznali možnosti ohranjanja in vrednosti kulturnih spomeni-
kov, predvsem pa možnosti trženja in predstavitve kulturnih spomenikov 
širši javnosti. Vsekakor del krivde o nepoznavanju naše dediščine nosimo 
tudi strokovni delavci, ki nam ob obilici birokratskega dela zmanjkuje časa 
za srečanja z lastniki in predavanja o kulturni dediščini v domačem oko-
lju. Naj bo ta prispevek le začetek v predstavitvah posameznih kulturnih 
spomenikov in nepremične kulturne dediščine, ki je na območju občine 
Žužemberk bogata in raznolika.

n Judita Podgornik Zaletelj, prof. zgod. in soc., 

konservatorska svetovalka na Zavodu za varstvo kulturne dediščine, OE Novo mesto

tako občina Žužemberk ter strokovne službe (Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, OE Novo mesto in Dolenjski muzej iz Novega mesta) 
trudimo prepričati Ministrstvo za kulturo, ki je lastnik kulturnega spo-
menika, da začne z obnovo stavbe za potrebe muzejske zbirke. Upajmo, 
da bodo v letošnjem letu pridobili vso potrebno dokumentacijo, da bi s 
prenovo začeli čim prej.

n Judita Podgornik Zaletelj, prof. zgod. in soc., 
konservatorska svetovalka na Zavodu za varstvo kulturne dediščine, OE Novo mesto
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Spoštovane 
občanke in občani!

Upam, da vam je moje oglašanje v tem časopisu 
v korist in oporo, da zveste in veste, kaj se in kaj se 
bo dogajalo na terenu v naši lokalni skupnosti.

Naše skupne želje so sicer velike, kar je prav. 
Realizacija želja je z vsakim dnem težja, saj ve-
dno trčimo na problem financiranja. Zato se 
nekateri pomembni projekti odmikajo v priho-
dnost. Kljub vsemu lahko trdimo, da smo uspe-
li glavne državne ceste, ki vodijo v in iz občine, 
dobro servisirati. Urejena je tudi občinska cesta 
proti Biču, ki jo veliko občanov uporablja za pot 
proti Ljubljani.

Če bo šlo vse po planu, bomo v naslednjem letu 
zgradili še nov Tomažev most in s tem zaključili 
gradnjo treh (3!) novih mostov v občini.

Oskrba s čisto pitno vodo je projektno reše-
na. Zaradi nedorečenih pogojev javnih razpisov 
za oddajo del imamo velike težave z realizacijo 
razpisa. Upamo, da bo državna revizijska ko-
misija problematiko hitro razrešila, da se bomo 
»lotili« dela in ne prekladanja papirja iz enega 
na drug kup.

GOŠO – Gradnja Odprtega Širokopasovnega Omrežja
Nekaj uporabnikov je že priključenih in tako 

lahko iz prakse potrdimo, da sistem deluje!!
Zaradi zime imamo kar nekaj težav s hitrostjo 

priključevanja objektov. Skupaj z GVO planira-
mo, da bi prednostne objekte (RDEČA pika na 
PISO) dokončno priključili do najkasneje 30. 6. 
2013. V ta okvir spadajo tudi s.p., d.d., d.o.o. itd... 
Vsi ostali (MODRA pika na PISO) bomo lahko 
priključeni do konca leta 2013.

Vsi, ki se še niste prijavili, niste še nič zamudi-
li!!! Oglasite se na občini in zadeve uredimo.

Načrtujemo, da bi uradno otvoritev sistema 
GOŠO realizirali ob občinskem prazniku. Lah-
ko smo ponosni, da nam je projekt uspel. Pre-
pričani smo, da bodo omogočene širokopasovne 
povezave koristile našim mladim rodovom, saj 
vemo, da se še na maturantski izlet ne moreš več 
»na roke« prijaviti, da ne govorimo o izpitih na 
šolah in fakultetah.

Poročilo o komunalnih zadevah junij 2013

Svetovni podatki govorijo tudi o močnem im-
pulzu gospodarstvu, ki mu je omogočeno nemo-
teno in hitro komuniciranje s svetom. V Žužem-
berku res ne bo nikoli avtoceste, imamo pa »optič-
no avtocesto«, ki je marsikje v Sloveniji še ni.

Zaključevanje projekta pomeni tudi dokončna 
umestitev (vris) položenih glavnih kablov v javni 
kataster infrastrukture. Tukaj je nastalo kar nekaj 
problemov zaradi zamika katastrskih mej na osnovi 
podatkov GURS-a. Kljub temu, da je kabel fizično 
vkopan v občinske prometnice, je GPS posnetek 
položenega kabla pokazal, da marsikje posega v 
privatne parcele. Posebej tam, kjer zemljišča niso 
urejena. Zato smo primorani, da kar nekaj lastni-
kov zemljišč pokličemo, jim razložimo situacijo in 
predlagamo podpis in overitev služnostne pogodbe. 
Odziv je zelo dober. Kljub temu vse lastnike vljudno 
prosimo, da se na osnovi našega poziva oglasijo na 
občini, da zadeve dokončno uredimo.

FEKALNA KANALIZACIJA

Lastniki objektov, kjer smo lani in delno le-
tos zaključili z gradnjo glavnih kanalov fekalne 
kanalizacije, bodo po pošti začeli dobivati točne 
pisne informacije s strani Komunale Novo me-
sto, kako in kdaj morajo svoje objekte priklju-
čiti na kanal.

V občini (konkretno v Žužemberku) imamo 
kar nekaj občanov, ki bi morali priključek izvesti 
že vsaj eno leto. Javnost bi bila močno presene-
čena, če bi izvedela, katere osebe so to. Postop-
ki, ki jih omogoča občinski odlok, so bili zaradi 
menjave medobčinskega inšpektorja za nekaj časa 
»zamrznjeni«. 

PROJEKT TLAČNI FEKALNI KANAL DVOR – CČN 
ŽUŽEMBERK

Stanje projekta:
- PZI in popis del je naročen.
- Izvedba razpisa za izvajalca.
- Izvedba projekta v leti 2013/14 in pridobitev 

uporabnega dovoljenja.

PROJEKT AGLOMERACIJ V OBČINI
Projekt je bil predstavljen na občinskem sve-

tu. Ni bilo večjih pripomb. Dokončno bo izdelan 
v juliju 2013 in bo vrisan v program PISO, ki bo 
javno dosegljiv na internetu.

CESTNA INFRASTRUKTURA

DRŽAVNE CESTE

CESTA SKOZI CENTER ŽUŽEMBERKA
Komentar:
Zaradi sofinanciranja projektov, pri katerih 

pridobivamo državna in EU sredstva, bo morala 
obnova javne razsvetljave skozi center Žužember-
ka počakati naslednji proračun – 2014. Hkrati se 
bodo dokončno uredili tudi prehodi za pešce in 
prometni znaki.

CESTA SKOZI CENTER DVORA
Komentar:
Z DRSC smo v dogovoru, da naj bi projekt nuj-

nega servisiranja tega odseka ceste začeli konec 
2013 in zaključili v 2014. Pripravlja se pogodba 
o sofinanciranju po delilniku del. DRSC bi izve-
dla dela na sami cesti in meteorni kanalizaciji ter 
prometni signalizaciji. Občina bo izvajala dela na 
pločnikih, delu fekalne kanalizacije, vodovoda in 
javne razsvetljave.

Na osnovi sestanka na DRSC, z g. Fickom, ge-
neralnim direktorjem, in ga. Ljiljano Hergo, ki 
vodi vzdrževalna dela za vso državo, je ovira le še 
sprostitev sredstev na državnem nivoju. Obstaja 
seveda tudi možnost, da sredstev ne bo, oziroma 
se projekt prestavi v 2014/15.

CESTA ŽVIRČE – AMBRUS
 Komentar:
Tudi ta državna cesta, ki je večinoma še ma-

kadamska, je bila predmet sestanka na DRSC. Z 
deli naj bi začeli letos in jih zaključili v cca 3 le-
tih. Seveda so spet finance tiste, ki bodo reguli-
rale čas obnove.
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OBČINSKE CESTE 
Dolga zima je naredila svoje. Asfaltne prevleke 

so močno poškodovane, bankine uničene, odtoki 
zamašeni. Makadamskih cest zaradi neprestane-
ga dežja nikakor ne moremo sproti zadovoljivo 
vzdrževati. Imeli smo kar nekaj manjših podorov 
zemlje, ki jih sproti rešujemo. Urejamo tudi ban-
kine in čistimo odtoke meteornih vod.

Dejstvo je, da nam je na kontu vzdrževanja 
zmanjkalo sredstev, ker nam jih je »požrla« zima. 
Vloženih sredstev v zimsko službo ni, nimamo pa 
tudi ničesar oprijemljivega narejenega, ker je sneg 
po naravnih zakonih skopnel….

V zadnjem času nam in vam povzročajo teža-
ve pogosti močni nalivi dežja in toče - za povrh. 
Imamo zelo veliko pritožb občanov, ki imajo svoje 
objekta na prenizkih kotah, oziroma na najnižji 
poziciji. Ker voda (do zdaj!) še ni nikoli gor tekla, 
je jasno, da nižje objekte ogroža tako voda s cest, 
kot voda s sosednjih – višjih parcel. V hudem ne-
urju nihče ne more zagotoviti zadostnega odvo-
dnjavanja in lastniki ogroženih objektov si morajo 
(v dogovoru s sosedi, občino…) sami zagotoviti 
čim manjše vplive meteorne vode na objekte.

CESTA BREZOVA REBER – PREČNA
Komentar:
Zemljišča imamo pridobljena. Sklad kmetij-

skih zemljišč in gozdov nam je za cesto potrebna 
zemljišča odstopil brezplačno.

Razpis za rekonstrukcijo dela ceste bo predvi-
doma zaključen do 15. 7. 2013. Dela bodo zaklju-
čena do 15. 9. 2013. 

MOSTOVI

TOMAŽEV MOST
Stanje projekta:
Razpis za rekonstrukcijo mostu bo zaključen 

do 15. 7. 2013. Zaradi dinamike prilivov sred-
stev iz države bo izvedba del v letu 2013/14. Ra-

čunamo, da bi do konca 2013 izvedli pilotiranje 
in nosilce v brežinah, v začetku leta 2014 pa bi se 
montirala lesena konstrukcija in uredila dostopa 
na obeh bregovih.

Občina Žužemberk
Koordinator:

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

Na žužemberški osnovni šoli so bogatejši za 
nov ogrevalni sistem, ki temelji na izgorevanju 
sekancev tako imenovane bio mase. Na osnovi 
velike porabe energenta – kurilnega olja za ogre-
vanje na OŠ Žužemberk, saj so letno porabili v 

povprečju 43000 l kurilnega olja, so se na občini 
Žužemberk odločili za temeljito sanacijo in pre-
delavo kurilnice na lesno bio maso. Sklenili so, 
da na trgu poiščejo zanesljivega poslovnega par-
tnerja in z njim sklenejo koncesijsko pogodbo za 

nova kurilnica na lesno bio maso
izvajanje izbirne gospodarske službe za dobavo 
toplote iz kotlovnice na lesno bio maso. Na raz-
pis se je prijavila firma GGE-družba za izvajanje 
energetskih storitev, d.o.o. iz Ljubljane. Z njimi 
so 10. decembra lani podpisali koncesijsko po-
godbo po poslovnem modelu t.i. energetskega 
pogodbeništva, kar je pomenilo, da je firma 
GGE prevzela celotno investicijo za energetsko 
posodobitev energetskega sistema kotlovnice 
in si nato v dogovorjenem pogodbenem obdo-
bju investicijo izplača iz ustvarjenih prihran-
kov, sama občina pa pri implementaciji rešitev 
nima stroškov. Občina bo tako nadaljnih deset 
let dobivala 15 % cenejšo energijo. Izvajalec je 
v prenovljeno kurilnico šole vgradil kvalitetno 
opremo, peč proizvajalca KWB moči 150 kw, 
montiral nov zalogovnik volumna 4000 litrov, 
nove črpalke Grundfos ter novo toplotno črpal-
ko, obnovili pa so tudi vse priključke in cevo-
vode ter zgradil nov, 35 m3 zalogovnik za lesne 
sekance pred vhodom v kurilnico. Po desetih 
letih bo prešla kompletna oprema v last občine 
Žužemberk. Novo kurilnico so konec aprila le-
tošnjega leta slovesno predali svojemu namenu 
župan Občine Žužemberk Franc Škufca, ravna-
teljica šole Mira Kovač, direktor GGE Luka Ko-
mazec in Mirko Marinčič, direktor Energetike. 
V programu so sodelovali otroci matične šole. 
Ob tej priložnosti je direktor GGE Luka Koma-
zec izročil ravnateljici šole ček, ček za študijo 
energetske sanacije šole v vrednosti 2000 evrov 
pa je prejela tudi žužemberška občina.

n Urednik
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Zadnja leta je bilo v Hinjah precej govora o 
zaprtju pošte. Domačine je to precej razburjalo, 
zato so se ves čas borili za njen obstoj. Najprej je 
bil nekaj časa le spremenjen delavni čas, z majem 
pa je pošto pogodbeno prevzela Kmetijska zadru-
ga Trebnje, trgovina Hinje. To pomeni, da poštne 
storitve potekajo kar v za to določenem delu tr-
govine, izvajajo pa jih prodajalci, ki so se v ta na-
men strokovno izobraževali. Pošta je odprta od 
ponedeljka do petka od 7.30 do 17.00, v soboto 

pa od 7.30 do 13.00. Glede delavnega časa so vsi 
uporabniki hinjske pošte na boljšem, saj je bila 
pred tem pošta odprta le po dve uri dnevno, žal 
pa nam nova oblika pošte ne nudi vseh storitev v 
takšnem obsegu kot prej.

Uradna otvoritev pogodbene pošte je bila v če-
trtek, 9. 5. 2013, ob 11. uri, pred trgovino v Hinjah. 
Otvoritve so se udeležili predstavniki Pošte Slove-
nije, KZ Trebnje, Občine Žužemberk in KS Hinje. 
Za kulturni program so poskrbeli učenci OŠ Pre-

vole, ki so med drugim predstavili tudi zgodovino 
pošte v Hinjah. V govorih pa so poglede na novo 
obliko pošte predstavili: predstavnik Pošte Slove-
nije Cvetko Sršen, direktor KZ Trebnje Ludvig Jer-
man in župan Občine Žužemberk Franc Škufca.

Po končanem programu so bili vsi udeležen-
ci povabljeni na ogled prostorov pogodbene po-
šte, delavci KZ pa so poskrbeli tudi za prigrizke 
in pijačo.

n Besedilo in foto: Mojca Obrstar

Pogodbena pošta v Hinjah 

Letos smo na OŠ Žužemberk zamenjali ogrevanje; namesto kurilnega 
olja se uporablja biomasa, s sekanci. V četrtek, 25.4.2013, smo pripravili 
otvoritev prenovljene kurilnice. Učenci so si dopoldne ogledali prostore 
kurilnice, kako poteka ogrevanje z biomaso pa je učencem razložil hišnik, 
g. Janez Drab. Prireditev je potekala kar pred kurilnico. Zbrane gosta sta 
pozdravila ravnateljica ga. Mira Kovač in župan g. Franc Škufca. Prire-
ditve so se udeležili tudi predstavniki podjetja GGE, družbe za izvajanje 
energetskih dejavnosti. Učenci šole so pripravili krajši program. Učenke 

otvoritev kurilnice na biomaso

pri obveznem izbirnem predme-
tu šolsko novinarstvo so raziskale 
različne načine ogrevanja, učenke 
pod mentorstvom gdč. Mateje Fi-
lipič so raziskale, kako so se ljudje 
ogrevali nekoč, nastopili pa so še 
učenci 1. razreda in učenci, ki obi-
skujejo podaljšano bivanje pri gdč. 
Miri Hrovat. Ob slavnostnem pre-
rezu traku pa so učenci zaigrali na 
harmoniko.

n Tinka Fric



10 julij 2013,  DRUŠTVA 

Klub ljubiteljev Vesp je 27. aprila odprl prvo 
letošnjo vespistično sezono z obiskom Dolenj-
ske. Z nezamenljivim zvokom nizkoturažnega, 
enovaljnega ‘bombnika’ so se popeljali po dolini 
reke Krke. Ljubitelji motorjev Vesp, ki je še vedno 
klasika in ikona, so se zgodaj dopoldne zbrali v 
gradu Žužemberk, od koder so se odpravili na 
panoramsko vožnjo. Vespa klub Slovenija je tudi 
član  WORLD VESPA KLUB-a in s tem nacio-
nalni slovenski klub Vespistk in Vespistov, ki se 
udeležuje in sodeluje na različnih mednarodnih 
dogodkih in srečanjih po vsej Evropi. Zanimiva 
karavana lepotic prihaja praktično iz vse Slo-
venije, združuje pa ljubitelje zanimive dediščine, 
tako stare kot mlade. Druženje so nadaljevali tudi 
popoldne z razstavo Vesp na žužemberški loki in 
s piknikom za udeležence.

Foto: Urednik

legendarne Vespe v Žužemberku

Ob godu sv. Jurija tudi v Suhi krajini tradicionalno opravijo blagoslov 
konj. Svojega zavetnika in cerkev sv. Jurija so imeli nekdaj, že leta 1168, na 
Dvoru, ki pa so jo delno poškodovano zaradi letalskega napada, po dru-
gi svetovni vojni, do temeljev porušili. Več let je Konjerejsko društvo Suha 
krajina organiziralo blagoslov pri cerkvi sv. Antona v Gornjem Kotu, kar pa 
je postalo zaradi prevelikega števila konj in bližnje prometnice prenevarno. 
Tako člani zadnjih nekaj let organizirajo blagoslov na svojem posestvu na 
Plešivici. 27. aprila se je na posestvu zbralo 53 konj in njihovih lastnikov. Po 
krajšem nagovoru predsednika društva Boštjana Bradača je sledil blagoslov 
konj ter njihovih lastnikov, soli ter spominskih medalj. Podelil ga je župnik 
in dekan Franc Vidmar. God sv. Jurija pomeni vrnitev pomladi, vstajenja in 
tudi napredek. Poleg domačih jezdecev in ljubiteljev konj so na svojih kon-
jih prijahali tudi člani sosednjih in prijateljskih društev iz širše Dolenjske 
in kočevskega konca, blagoslova pa sta se udeležila tudi župan in podžupan 
Občine Žužemberk Franc Škufca in Jože Šteingel. Foto: S.Mirtič

Počastili sv. Jurija

Dejavno Občinsko gasilsko poveljstvo v občini 
Žužemberk je konec meseca aprila organiziralo 
pohod na Komanco. Pohodniki iz Žužemberka, 
z Dvora, Rebri in tudi od drugod so se na suho-
kranjski hrib, kjer domuje lovska koča »Pri Ko-
manci«, podali vsak iz svoje smeri. Na cilju jih je 
pričakal odličen golaž in hladna pijača. Gasilci in 
gasilke tako izmenjujejo izkušnje, in kar je naj-
pomembnejše, poleg zahtevnega volonterskega 
dela, številnih vaj, tekmovanj, pa tudi intervencij, 
najdejo čas za druženje. Za organizacijo uspele-
ga pohoda sta v prvi vrsti zaslužna novi občin-
ski poveljnik Boris Sajevic in njegov namestnik 
Aleš Repar, ki sta nalogo izpeljala več kot odlič-
no, saj se je na prvo pot odpravilo kar štirideset 
gasilcev in gasilk.

n Urednik

Pohodniki na komanco
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Kljub razvrednotenju vrednot ali pa ravno za-
radi tega, ko v ospredje stopa prepričanje, da smo 
za svoje psihofizično počutje odgovorni sami, se 
je na tokratnem suhokranjskem pohodu po poti 

Janeza Kmeta zbralo rekordno število udeležencev. 
Pohod v spomin na rojaka, duhovnika in ljudskega 
pisca je že sedmo leto zapored organiziralo Kultur-
no društvo Dvor v sodelovanju s krajani ajdovške 

7. tradicionalni suhokranjski pohod                   
»Po poti Janeza kmeta«

planote, Planinskim društvom Krka Novo mesto 
in Društvom konjenikov Suha krajina. 

Čudovito spomladansko vreme je privabilo 
preko dvesto ljubiteljev hoje iz vseh koncev Slove-
nije, ki so se podali na slabih 15 kilometrov dolgo 
pot z Dvora do Sel pri Ajdovcu, kjer je tamkajšnji 
župnik Janez Zaletelj daroval mašo v spomin na 
soimenjaka Kmeta, domačini pa so vse pohodni-
ke prijazno pogostili z domačimi dobrotami. Sle-
dil je vzpon na 513 metrov visoko Plešivico, kjer 
so se udeleženci lahko okrepčali s toplo malico 
in odpočili ob prijetno urejenem domu doma-
čih konjenikov. Čeprav je bil pred pohodniki le 
še najlažji del poti, spust v dolino, jih je bilo kar 
težko zvabiti s prijetno toplega sonca. Ob koncu 
so bili pohodniki prijetno utrujeni, vendar nav-
dušeni nad lepotami Suhe krajine, nad razgle-
dom vse do Alp in našega očaka Triglava, ob ka-
terem so lahko uživali večji del poti, ter nad go-
stoljubjem organizatorjev in domačinov, zato je 
bil najpogostejši pozdrav ob slovesu: »Se vidimo 
naslednje leto.«. 

n Za KD Dvor: 
Valerija Vidmar, Vesna Može in Jadranka Meglen

Foto: Jadranka 

Ljubitelji in pridelovalci vse bolj cenjene ekološke pijače šmarnice so se 
v petek, 19. aprila, zbrali v grajski kleti žužemberškega gradu, kjer je po-
tekala svečana razglasitev najboljših. Izmed 145 vzorcev različnih vrst te 
pregrešne samorodnice praktično iz cele Slovenije, med njimi je bilo le 35 
vzorcev iz okolice Žužemberka, je bilo 18 izločenih. »Pred šestimi leti, ko 
smo izvedli prvo ocenjevanje, so bili mešani občutki, bili pa so tudi pritiski 
predvsem na organizatorje,« je v uvodnem delu dejal predsednik TD Suha 
krajina Vlado Kostevc in dodal, da sta bila v letošnji komisiji tudi dva emi-
nentna ocenjevalca, ki sta potrdila, da je šmarnica postala del širše vinske 
zgodbe s središčem v Suhi krajini. Predsednik ocenjevalne komisije Legan 
Ludvik je povedal, da je bilo v primerjavi z minulim letom kar nekaj vzor-
cev izločenih, predvsem zaradi napak in tudi mešanja z žlahtnimi vini, kar 
strogi komisiji ni ušlo.

Organizator je podelil več pohval, srebrnih in zlatih priznanj in enega 
šampiona. Med dobitnike zlate medalje z najvišjimi ocenami različnih oce-
njenih sort so se zapisali Zvone Kokalj iz vinske gorice Trška gora, Franci 
Bojanc – vinska gora Lubanc, Franc Strmec, vinska gora Lisec, Niko Glavan, 
vinska gora Brinovka, Anita in Milan Škof, vinska gora Vrtec-Bohor,Franc 
Perme iz Šmarjete, družina Bradač iz Soteške gore, Franc Žvan, vinska go-
rica Ljuben in Lovro Kralj –Vinska gorica Lubanc. Šampion in absolutni 
zmagovalec letošnjega ocenjevanja je pa je postal Stanislav Gazvoda iz Sto-
pič s skupno oceno 9,57. Stanislav Gazvoda ima vinograd na 12arih v vinski 
gorici Ljuben pri Uršnih Selih. Je upokojen, svojo težko prigarano penzijo 
pa je zaslužil pri gozdnem gospodarstvu. » Na ocenjevanju sem tokrat prvič 
in sem izredno vesel tega priznanja,«je dejal Stanislav in dodal, da ob po-
moči sinov Staneta in Mateja letno pridelajo okoli 650 litrov zdrave šmar-

Gazvoda iz stopič z najboljšo šmarnico
nice. Zdrave tudi zato, ker trte le dvakrat škropi, poleg tega pa naredijo iz 
grozdja tudi kvaliteten sok. Vinograd mu je kot hobi, »delo v vinogradu pa 
je prijetno in če si priden, tudi koristno«, pravi Stanislav.

Zbrani, prisegajoč na zdravilnost te pijače, so prisluhnili tudi pevkam TD 
Suha krajina s pevskim vložkom in županu Francu Škufci, ki mu je pripadla 
tudi čast, da je čestital in podelil priznanja najboljšim.

FOTO: S. MIRTIČ

Stanislav Gazvoda ima najboljšo šmarnico
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Bilo je pozno majsko popoldne. Od Jahčeve 
hiše, ki stoji vrh klanca na desnem bregu Krke, 
se je odpiral prelep razgled na levo stran Žužem-
berka: na pravljično podobo gradu, na ruševine 
papirnice in mlina, na srebrno zeleno Krko, preko 
katere se je v soncu svetlikal novi most. Pogled, 
ki vzdrami dušo in razveseli srce.

Nedelja v zatišju pred popoldanskim delom 
v hlevu.

Gospa Slavka Legan, bolj poznana kot Jah-
čeva Slavka, je skupaj z vnukoma Ano 
in Janom čakala, da se speče pehtra-
nova potica. Da sta pridna, da so vsi 
delavni, da si med seboj pomagajo, je bilo slišati 
iz ust njune stare mame tako prepričljivo in spod-
budno, glasno in jasno, da se jima je zarisal vesel 
nasmeh, preden sta se poslovila. »Saj zvečer še 
prideva,« sta rekla.

Na oknih rože, v hiši povsod diši po delu in 
preprostosti. Sedli sva za dolgo mizo s klopjo in 
veliko stoli. Ob dišeči pehtranovi potici in kavi je 
tekla beseda o življenju in delu kmetice s srcem, 
zaslužne predsednice Društva kmečkih žena Suha 
krajina, ki je po 17 letih uspešnega vodenja pre-
pustila delo mlajšim.

Številna priznanja, ki jih je prejela osebno in 
njeno društvo, še zdaleč ne odražajo velike za-
vzetosti, delavnosti in povezovalne energije za 
napredek suhokranjskih kmetic.

Povejte nam kaj o sebi. Kako se spominjate 
svojega otroštva?
Rodila sem se 7. 4. 1935 v Žužemberku staršema 

Ivani, roj. Jakšič, in očetu Francu Gliha, ki je bil Sir-
kov z levega brega Krke. Domače ime pri Jahčevih 
se je ohranilo do danes. V družini je bilo 11 otrok. 
Moje otroštvo je bilo do šestega leta starosti lepo. 
Otroci smo bili srečni, da smo dobili prosti čas, se 
zbrali na vasi pri vodnjaku in se igrali razne igri-

ce. Pri vsaki hiši je bilo veliko otrok in 
tako nas je bilo kar precej, deset in več, 
in bili smo vsi srečni.

Kako so Vas (otroke) Vaši starši navajali 
na delo?
Naši starši so nas zelo mlade poganjali po delu. 

V hlevu, kuhinji in na polju. Priskrbeli so nam 
manjše orodje, da smo lahko delali ob starših. Bili 
so doma, ne pa v službi. Učili so nas nabirati zeli-
šča za čaje, gobe – jurčke, kebre, polže, da smo za-
služili in imeli za šolske potrebščine.

Katere praznike ste praznovali v družini 
in kako?
Praznovali smo cerkvene praznike. Veseli smo 

jih bili, ker takrat ni bilo treba delati. Veselili smo 
se godovnih dni. Takrat smo dobili omleto, če pa je 
bilo moke malo več, pa pletenico. Ob večerih smo se 
zbrali in naredili »ofreh« pod oknom in tudi zapeli 

smo za god. Za starše smo naskrivaj zbirali dinarje, 
da smo jim kupili kakšno skromno darilce.

Kakšni so bili pri Vas jedilniki na delovne 
in praznične dni?
Na delovni dan so bili naši jedilniki kmečki, pa 

tudi to nepreobilni. Zelje, repa, žganci, glavno mle-
ko, mlečna kaša, v oblicah krompir, pozimi pa tudi 
krvavica, ker smo doma zredili prašiče, v »krop« 
krompir, stročji fižol, bob, štruklji, krompirjevi zvalj-
ki, vinska omaka… Ob praznikih smo imeli za vsak 
praznik svojo jed in pecivo. Samo v nedeljo je bila 
juha, pa ne vsako. Alkohol je bil strogo prepovedan. 
Nikoli ni bilo na mizi vina. Pili smo samo vodo, in to 
zelo veliko. Ravnali smo se po praznikih, letnih ča-
sih in sezonskih pridelkih. Vse smo pridelali doma, 
od poljščin do mesa, ki je bilo redko na mizi. Otroci 
smo ga dobili le za veliko noč in božič. Jedli smo ko-
ruzni kruh. Samo za praznike je bil bel.

Kateri dogodek (dogodki) iz vašega otro-
štva se Vam je najbolj vtisnil v vesel/ža-
losten spomin?
Najbolj vesel dogodek je bil, če smo imeli lepo 

obleko in šli k maši; da smo dobili prosti čas po-
leti, ko je bilo vroče in smo se šli kopat v Krko. V 
Krki smo se naučili plavati. Takrat nismo hodili 
na morje, pa tudi v šoli nas niso vozili v toplice, 
tako kot danes, da bi se učili plavati. Pozimi smo 

Intervju

kmetica s srcem - Slavka Legan
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bili srečni, ko smo smo se sankali in smučali. To je 
bilo moje otroštvo. Hitro se je spremenilo v veliko 
kruto žalost, ko se je začela vojna.

Kako se spomnite osnovne šole v Žužem-
berku in učiteljev? Kakšni so bili takrat 
odnosi med otroki in odraslimi – v dru-
žini in v šoli?
V osnovno šolo sem začela hoditi v prvi razred 

v sedanjo staro šolo. Ko še nisem končala prvega 
razreda, se je začela vojna. Med vojno smo zelo 
malo hodili v šolo, ker so bile borbe. Žužemberk je 
bil večkrat bombandiran. Potem je zgorela še šola. 
Tako smo hodili v privatne hiše po dva razreda sku-
paj in tudi zvezkov ni bilo in knjig. Dostikrat smo 
pisali kar na »škrniceljne« ali na kakšen papir. Pa 
tudi tega ni bilo. Za črnilo smo nabirali črnivc, ga 
skuhali in z njim pisali. Učitelji so bili zelo strogi, 
pa starši doma ravno tako. Učitelj je imel palico 
pri tabli. Če si grdo pisal, si jih kar po prstih dobil. 
Starše smo zelo spoštovali, ker so nas tako učili v 
cerkvi in v šoli; smo jih vikali: mama so rekli, ata 
bodo naredili, pa tudi bali smo se jih. Kazni v dru-
žini so bile redke. Zalegla je beseda. Porednemu ni 
ničesar prinesel Miklavž.

Vojna je prizadela mnoge Suhokranjce, tudi 
Vašo družino. Kaj mislite o tem danes? 
Kako naj bi Slovenci – Suhokranjci dosegli 
spravo in se bolj povezali kot narod?
Vojna je bila za nas zelo hud udarec, ker smo iz-

gubili očeta. Stara sem bila komaj sedem let. Ostalo 
nas je 11 nepreskrbljenih otrok, ker je bil oče pri-
vatnik, prinašal je glavni zaslužek k hiši. Požga-
no je bilo gospodarsko poslopje, »štala«, kašča – v 
kašči je zgorela koruza, ječmen, pšenica, in to 4. 
maja. Zaužili smo veliko strahu in grozot, lakote. 
Danes ne privoščim tega nikomur. Oče je bil zelo 
dober gospodar. Nas otroke je imel zelo rad, tako, 
da se še danes, ko se spomnim na očeta, jokam. 
Za spravo je potrebno več strpnosti, poštenosti in 
dela, da bi ljudje videli okrog sebe tudi druge ljudi, 
ki mislijo drugače..

Zdaj pa predstavite na kratko Vašo družino 
– od poroke do današnjih dni.

Poročila sem se stara 26let, z Miho Leganom iz 
Stavče vasi. Z mamo sem ostala sama na domu od 
11 otrok. Starejši so prišli do svojih poklicev in so 
se odselili, mlajši so se pa še učili, zato sem morala 
na dom dobiti moža. Mož je bil mizar. S trudom 
sva obnavljala hišo in gospodarsko poslopje. Rodili 
so se nama 4 otroci. Miha, Milena, Franc in Stane. 
Imava 11 vnukov in 4 pravnuke.

Kako poteka Vaš delovni dan?
Veliko varujem vnuke, rada delam na polju, 

kuham. Vsako leto zredim 5 prašičev. Veliko časa 
posvečam domači peki in pridelavi domače ze-
lenjave.

Veljate za zelo povezano družino. Kaj vas 
druži, kako Vi kot mama skrbite za slo-
go in podporo?
Z možem sva svojim otrokom dala največ, kar 

sva lahko – ljubezen, poštenost in delavnost. Vsem 
sva pomagala pri gradnji hiš za vsakega posebej. 
Oče, otroci znajo obrtna dela pri hiši, jaz pa pri 
kuhi in tako stopimo skupaj, pa je narejeno. Danes 
mi otroci vse to vračajo z veliko hvaležnostjo. Dru-
ži nas skupno delo in različna družinska srečanja 
za rojstne dneve, praznike, godove.

Kdo vas je učil kuhe in peke, po kateri ste 
znani daleč naokrog?
Kuhati sem se največ naučila od mame, tudi peči 

v krušni peči. Glavna je peč; moraš jo »pogruntat«, 
da je ravno prav razbeljena. V njej še danes, že 50 
let, pečem kruh, potice, pletenice. Trudim se in v 
glavnem mi uspe. Kruh najlepše zadiši iz krušne 
peči. Veliko domačih jedi sem se naučila kuhati 
doma. Drobnega peciva, torte nas je naučila peči 
na kuharskih tečajih ga. Ozimek Karmela.

Kaj kuhate/pečete najraje? Katere spre-
membe opažate v sodobni prehrani?
Najraje kuham domače jedi na žlico, iz doma 

pridelanih živil, po starem. Pečem kruh, potice, za 
vsak godovni dan pletenico ali pleteno srce, jabolčni 
zavitek, flancate, za rojstne dneve torto, krofe in več 
peciva. Opažam, da se sedaj otroci prehranjujejo 
nezdravo. Domače jedi gredo v pozabo.

Kar 17 let ste bili predsednica DKŽ Suha 
krajina, zaslužna za nastanek, razvoj in 
številne uspehe. Vsakoletna razstava Su-
hokranjskih dobrot je lep dokaz Vaše or-
ganizacijske spretnosti, bogate vsebine, 
novih idej in povezovalnosti na temelju 
pravih vrednot dela, ljubezni, spošto-
vanja in veselja. Kako se spominjate za-
četkov pred 17 leti? Na kaj ste najbolj 
ponosni?
Naše razstave »Suhokranjskih dobrot« so se za-

čele z našimi vinogradniki, ki so začeli saditi pred 
19 leti trto cepljenko. Takrat je bil predsednik vi-
nogradnikov g. Konda. V Žužemberk so prišli stro-
kovnaki cepljenke in z njimi g. Slavko Gliha, direk-
tor Kmetijskega inštituta. Prosili so me za peko in 
postrežbo pri pokušanju vin. Tako sem pekla dve 
leti. Nato sem povabila še nekaj drugih gospodinj 
in tako smo napekle kar za manjšo razstavo. Z g. 
Konda sva se zmenila tretje leto: oni vino, mi pe-
civo in povabila sem še pri odtvoritvi razstave šolo 
in čebelarje. Tako nas je bilo vsako leto več. Brez 
dobrega sodelovanja ne bi šlo. Sedaj so naše raz-
stave že prave umetnine; od kulinaričnih izdelkov 
do ročnih del. Vodenje Društva kmečkih žena mi je 
bilo vsa leta v ponos in veselje. Želela sem dvigniti 
kuharsko kulturo in spremeniti odnos do kmečke-
ga dela in kmečke ženske. Razstava suhokranjskih 
dobrot (ime sem ji dala jaz) je dosegla prav to: su-
hokranjske gospodinje je predstavila širši javnosti, 
nam zagotovila mesto v družbi, kot si ga zasluži-
mo, saj smo uspešno širile tradicijo in dediščino 
naših prednikov.

Na katere ovire ste naleteli pri delovanju 
društva? Kako ste jih premagovali?
Seveda nikjer ne gre brez težav, a vse se da re-

šiti z dobro voljo.

Katere naloge/področja dela je vključeval 
program Društva kmečkih žena?
Program Društva kmečkih žena je bil obsežen in 

raznovrsten: razvijanje kulinaričnih znanj in spre-
tnosti, ohranjanje suhokranjske kulinarične tradi-
cije; spoznavanje in učenje ročnih del; preventivno 
zdravstveno osveščnaje članic s predavanji strokov-
njakov, druženje članic v delavnicah, (adventni 
venček, rože iz krep papirja…); organizacija pouč-
nih izletov z obiski kmetij; nastopi na prireditvah, 
razstavah v domači občini in širše; povezovanje z 
drugimi društvi v občini…

Ste tudi zavzeta in zvesta pevka skupine Ži-
tni klas. Povejte nam kaj o njej? Kaj Vam 
pomeni petje?
Petje mi je v veliko veselje. Peti sem zaćela že z 

dvanajstim letom v šolskem in cerkvenem zboru. 
Tudi ko nisem več hodila v šolo, so me prosili, da 
sem pela na proslavah in se naučila veliko pesmi. 
Še danes mi pride kakšna prav. Stare ljudske pesmi 
sem se naučila od mame. Žitni klas smo ustanovile 
v društvu zato, da smo imele svoj zbor. Učila nas je 
sestra Krista – nuna. Vodila je tudi cerkveni zbor. 
Naučila nas je veliko lepega, medsebojnega sode-
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lovanja in kulture. Pojemo doma in daleč naokoli. 
Zdaj nas vodi organistka ga. Slavka Hrovat.

Kakšen je po Vaši oceni danes položaj suho-
kranjskih kmetij in njihovih dejavnosti?
Dosti suhokranjskih kmetij je propadlo, ker so šli 

kmetje v službo. Danes pa je malo služb in veliko 
zapuščenih kmetij. Nekaj se je pa ohranilo velikih 
kmetov. Ti imajo veselje in so goreči. Kmetovanje 
je veliko žrtvovanje, ker ni dopustov ne nedelj in 
sobot, so vsi delovni dnevi. So veliki stroški, užge 
jih toča, pozeba in suša.

Kako živi Vaša kmetija, ki jo uspešno vodi 
Vaš sin?
Na naši kmetiji se ukvarjamo s pridelavo mleka, 

z živinorejo in s poljedeljstvom. Kmetijo je prevzel 
najmlajši sin Stane, ki je že od vsega začetka ka-
zal ljubezen do domače zemlje. Vsi – žena in tri-
je otroci so pridni in složni. Še vedno pridejo tudi 
drugi otroci po zelje, repo, krompir… Držijo sku-
paj in pomagajo.

Za konec: Kaj želite DKŽ, Suhi krajini in sebi 
- v prihodnje?

Društvu kmečkih žena želim veliko složnosti in 
medsebojnega sodelovanja. Sebi pa zdravja.

Med najinim pogovorom so prihajali na ne-
deljsko potico otroci in vnuki; za vsakega je imela 
mama Slavka prijazno besedo in velik kos. Lepo je 
bilo doživeti družinsko povezanost, ki lahko živi 
le iz ljubezni, dela, spoštovanja in sloge.

Večer je risal prve sence; lepota pogleda na 
Krko in grad je dobila drugačen sijaj. Gospa Slav-
ka Legan, z delovnimi rokami in dobroto, širi le-
poto dobrega na svoje, na bližje in na druge ljudi. 
Naj bo še dolgo tako.

n mag. Jelka Mrvar

V soboto, 8. junija, smo pripravili člani Tu-
rističnega društva Suha krajina, TD Krka, TD 
Ivančna Gorica in Občinska turistična zveza 
Ivančna Gorica že osemnajsto leto zapored tra-
dicionalno popotovanje po rimski cesti. Pot je 
več kot osemdeset kolesarjev vodila po nekdanji 
cesti iz Acerva (Ivančna Gorica) do Dvora. Po-
potniki s kolesi so 27,5 km dolgo pot prevozili 
brez nezgode, za varnost pa so dodatno poskr-
beli redarji Prostovoljnega gasilskega društva 
Žužemberk in Dvor. 

Na poti smo imeli več postankov, kot zname-

nitost in novost pa so nas usmerjale tudi nove 
informativne table. Z zgodovinsko in predvsem 
družabno prireditvijo smo bili udeleženci in or-
ganizatorji na cilju vidno zadovoljni. 

Na startu nas je pozdravil ivanški župan Du-
šan Strnad, na cilju, ob plavžu na Dvoru, pa žu-
žemberški Franc Škufca. Predsednik TD Suha 
krajina Vlado Kostevc in idejni vodja popoto-
vanja Leopold Sever sta se na zaključku zahva-
lila vsem udeležencem letošnjega popotovanja. 
Tudi letos so bila podeljena priznanja v obliki 
odlitka možnarja. Bronasti možnar za petkratno 

udeležbo na popotovanju je prejela Olga Blatnik, 
bronasti možnar za desetkratno udeležbo pa sta 
prejela Alojz Blatnik in Renata Pršina. Med na-
grajence 18. popotovanja so se zapisali tudi naj-
aktivnejši Dušan Mikec, Franc Gliha, Marjan 
Zupančič, Miha Kastelec in v najnežnejši kate-
goriji Janja Kastelec. Med najmlajše udeležence 
so se zapisali Blaž Lavrič, Neža Zupančič, Patrik 
Merhar in Ula Batist. Posebno nagrado je prejel 
štiriletni Črt Šparl Genorio, ki je kot najmlajši 
udeleženec samostojno prevozil celotno traso.

Foto: Urednik

s kolesi po rimski cesti
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Jamski svet - podrobneje suhokranjski podzemni svet, sestavljen iz nižjih 
planot na obeh straneh Krke ter same doline zgornje reke Krke, vrezane v 
karbonatne kamnine, so na zanimiv način predstavili predsednik JK Novo 
mesto Klemen Mihalič, jamarja Mihael Rukše in Borivoj Ladišić. V za-
hodnem delu Suhe krajine sta globlji in večji jami Šolnovo brezno, ki leži 
severozahodno od Prevol, in Zvrnilca, tudi Rzarjevo brezno, ki leži blizu 
vasi Ratje. »V tem delu Dolenjske je ogromno jam neobdelanih, ki so po-
sebej okoli Hinj slabo raziskane, « je povedal predsednik Klemen Mihalič 
in dodal, da se tudi v tem delu Suhe krajine, globoko pod površjem, pre-
takajo podzemeljski vodni tokovi, ki vodijo od Poloma vse do izvira Šice 
pri Stavči vasi. Prisotni so lahko videli prelepe fotografije podzemeljskega 
sveta okoli Hinj, Prevol in okolice. Jame in brezna predstavljajo izjemno 
naravno danost, ki jo člani društva dnevno odkrivajo in pri tem pogosto 
naletijo na številne odpadke.

Tudi v hinjskem koncu je vse več zanimanja za jamarstvo, saj je v klub 
včlanjenih že nekaj članov. Prav zato je tudi v tem delu organiziran ja-
marski tečaj, na katerem jamarji začetniki spoznajo osnove jamarstva, 
značilnosti kraškega sveta ter pridobijo prve dragocene izkušnje pri ra-
ziskovanju jam. 

n  S. M.
FOTO: S.Mirtič 

Prelep podzemski svet suhe krajine
Kulturno društvo Hinje in Jamarski klub Novo mesto sta v soboto, 6. aprila, v gostilni Krnc v Hinjah pripravila zanimivo 
predavanje o jamskem svetu. 

Prvomajski praznični dnevi so vedno prilo-
žnost za druženja in tekmovanja. Šahovska eki-
pa iz Društva upokojencev Žužemberk že nekaj 
časa lepo sodeluje s šahisti iz Straže. Dogovorili 
smo se, da se ponovno pomerimo na prvomaj-
skem turnirju, tokrat v organizaciji šahistov Žu-
žemberka. Tako sta se ekipi po 5 tekmovalcev na 
vsaki strani sestali 2. maja v Srednjem Lipovcu. 
Prijazna gostitelja Andreja in Štefan Koncilja sta 
nam odstopila v uporabo njuno »kajžo«. Ta je 
prav primerna za druženje manjših skupin vseh 
starosti, npr. pohodnikov, glasbenikov, pevcev, in 
je lahko dnevna soba Lipovčanov. Če ne verjame-
te temu zapisu, lahko poiskusite.

Tekmovali smo tako, da je vsak igral z naspro-
tnikom z belimi in s črnimi figurami. Bilo je pra-
vo, zavzeto športno razpoloženje, med igro nič 
govorjenja, prerekanja, celo pri pijači smo se za-
držali, med igranjem seveda.

Igrali smo na efektivni igralni čas 10 minut s 
pravimi novimi elektronskimi urami. Pred krat-
kim nam je nove šahovske ure podaril prijazni 
sponzor FS PREVOZI iz Žužemberka, za kar se 
mu tudi na tem mestu zahvaljujemo.

Tehtnica uspešnega dvoboja se je tokrat nagni-
la na stran Žužemberčanov. Od skupnega števi-
la 50 možnih točk smo jih Žužemberčani zbrali 
28,5, oziroma smo dosegli 57 % uspeh, Stražani 
pa 43%. Pravi športni rezultat in izziv za nasle-
dnji dvoboj.

Prijateljski šahovski turnir v lipovcu
Po zaključku športnega dela se je druženje na-

daljevalo še dolgo v noč. Gostitelja sta pripravi-
la »izčrpanim« tekmovalcem dobrote iz kmečke 
shrambe in borške zidanice. Stražani so bili nav-
dušeni nad izborom vinskega posebneža- cvaj-
gelda, za cviček pa se je potrudil naš Tone Prah. 
Domači sin Blaž nas je na koncu nagradil s pravo 
glasbeno točko na kitari, na kar smo tudi šahisti 
pritrdili s sproščeno pevsko spremljavo. Res ču-
dovit praznični večer!

Ob zaključku smo se strinjali, da takšna druže-
nja lahko postanejo tradicionalna. Po možnosti 
bi jih lahko razširili še z ekipami iz drugih občin. 
V današnjem času, polnem stresa in slabih no-
vic, prav vsi potrebujemo več dobre volje, zdrave 
konkurenčnosti in sodelovanja. S to optimistično 
mislijo pozdravljam v imenu šahistov DU Žužem-
berk vse bralce Suhokranjskih poti. 

n Miha Kastelec
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Tekma Ognjenih risov je bila 
izvedena v soboto 4.maja na 
igrišču za gasilskim domom 
v Žužemberku. Tekmovanje 
se je pričelo ob pol devetih, 
ko je komisija v sestavi pred-
stavnika zveze organizator-

jev tekmovanj gasilskih dvojic Teodorja Bratuna, 
glavnega sodnika Iztoka Vutkoviča, predstavnika 
tekmovalcev Saša Komesa in predstavnika orga-
nizatorjev Gregorja Krakarja s pregledom poli-
gona ugotovila, da je poligon pripravljen za iz-
vedbo tekmovanja. Tekmovanje je ob 8:45 otvoril 
poveljnik PGD Žužemberk Danijel Sajevic z zbo-
rom vseh takrat prisotnih tekmovalcev in gasilcev, 
ki so pripravljali poligon. 

Na tekmovanje se je prijavilo kar 46 ekip, na-
stop na tekmovanju pa je v vseh petih kategorijah 
opravilo 43 ekip. V kategoriji A(moški do 30 let) je 
nastopilo 24 ekip, v kategoriji B(moški od 30,5 do 
40 let) 10 ekip, v kategoriji C(moški nad 40,5 let) 
2 ekipi, v kategoriji D(mešano: moški + ženska) 5 
ekip in v kategoriji E(ženska ekipa) sta nastopili 2 

iztok Vutkovič,  glavni sodnik:
˝Prva tekma letošnje sezone tekmovanja Fire Combat 
v Žužemberku je bila v smislu sojenja kar nekako pre-
lomna za nadaljnji razvoj te vrste tekmovanja pri nas, 
saj naj bi letošnja dopolnjena pravila tekmovanja, ki 
smo jim mimogrede pred sezono posvetili nemalo 
pozornosti, prinesla tisto potrebno verodostojnost in 
kostantnost, ki smo  jo morda malo pogrešali v prej-
šnjih sezonah. 
Kot glavni sodnik sem se s svojo sodniško ekipo še treh 
sodnikov prizadeval, da s pomočjo prej omenjenih pra-
vil dosežemo izenačene kriterije sojenja, ki bodo veljali 
tudi na vseh tekmah te in prihodnje sezone, za kateri 
nas je dvajset sodnikov dobilo mandat. Ali nam je tu v 
Žužemberku to tudi uspelo, naj presodijo tekmovalci, 
zaradi katerih smo se sodniki in domači organizatorji 
navsezadnje tudi trudili. Zase lahko napišem, da sem 
zadovoljen z doseženim, saj smo sodniki na prvi tek-
mi nekako postavili temelje sojenja, na katerih sedaj 
lahko gradimo in ga razvijamo naprej. Prepričan sem, 
da nam bo skupaj s tekmovalci in organizatorji tekmo-
vanj to tudi uspelo.˝

Gregor krakar, organizator:

 
˝Na dan tekmovanja, ko 
je vse tako kot je bilo 
zamišljeno, ko dobivaš 
pohvale od tekmoval-
cev, drugih organiza-
torjev tekmovanja po 
Sloveniji, obljube, da se 
bodo drugo leto z vese-
ljem vrnili v Žužem-

berk, takrat se zaveš, da si moral narediti nekaj dobre-
ga. Kljub vremenu, ki smo ga imeli, je celotna priredi-
tev izpadla odlično in jo bomo z veseljem organizirali 
tudi drugo leto. 
Ob tej priložnosti naj se zahvalim vsem članom dru-
štva, sponzorjem in drugim, ki so kakorkoli pripomo-
gli, da se je to tekmovanje izpeljalo na takšnem nivo-
ju, kot si ga želi marsikateri organizator zveze ZOTGD 
(Združenje organizatorjev tekmovanj gasilskih dvojic). 
Brez vas nam ne bi uspelo!˝

Tekma ognjenih risov 
Žužemberk

nina Zaplotnik, predstavnica 
tekmovalk:
Uf … pa se je začela nova sezona atraktivnega tek-
movanja Fire Combat. Težko smo čakali, ampak smo 
dočakali. Globok vdih, izdih … priprava opreme … 
pisk sodnika … in že si na progi … s svojim sotekmo-
valcem premaguješ ovire, ki v očeh navijačev zgledajo 
lahke, pa ni ravno tako … konec … mešani občutki 
… včasih veselje, včasih razočaranje … vse je priso-
tno … vsaj pri meni je tako. Ampak iz svojih napak se 
učimo. No, zdaj pa k prvi tekmi v letošnji sezoni, torej 
v Žužemberk. Tukaj težko najdem prave besede za ta 
dan. Lahko rečem le, da je bilo odlično. Organizacija je 
bila na vrhuncu. Vse dodelano in speljano v piko. Pri-
skrbljeno je bilo za odlične, korektne sodnike, super 
napovedovalko in moralno podporo pred startom. 
Potem pa ti dajo zagon še sotekmovalci iz drugih ekip 
z navijanjem in takoj je vse lažje. Ta dan je bilo razpo-
loženje odlično – vsi za enega, eden za vse. Skupaj 
smo že prava gasilska družina. Zdi se mi, da nam bo 
to tekmovanje ostalo v lepem spominu in da se bomo 
drugo leto radi vrnili. Sama organizacija Tekme Ognje-
nih risov je bila izredno zahtevna. Za nas organizator-
je je to pomenilo dva meseca trdega dela pred in po 
tekmovanju. Šele takrat, ko se lotiš nekaj takšnega, se 
zaveš, koliko dela te čaka (sponzorji, logistika, pravila, 
priprava poligona, ...), ampak z dobro ekipo, ki stoji za 
teboj, lahko narediš vse! 

ekipi. Kot prva sta se ob devetih na progo podala 
glavna organizatorja tekme Ognjenih risov Peter 
Košiček in Gregor Krakar- ekipa RISA  in uradno 
otvorila novo tekmovalno sezono. Dopoldne se je 
na tekmovališču v zelo lepem sončnem vremenu 
zvrstilo 18 ekip. Sledil je odmor, med odmorom 
pa prezentacija aplikacije za pametne telefone 
iHELP in simulacija pomoči osebi, ki ima srčni 
zastoj. Po odmoru se je tekmovanje nadaljevalo 
z nastopi preostalih 25 ekip. Popoldanski del tek-
movanja je poleg bojev za čimboljše uvrstitve za-
činilo vreme, saj se je nad prizoriščem tekmova-
nja med nastopom prve ženske ekipe Vražje Petre  
razbesnela nevihta s točo. Na srečo organizator-
jev nevihta ni trajala dlje časa, tako da so se boji 
dvojic za čim boljši čas in prve točke državnega 
prvenstva nadaljevale z enourno zamudo.

Kljub ekstremnim vremenskim razmeram in 
enourni prekinitvi je bilo tekmovanje ob 19:30 uri 
uspešno zaključeno s podelitvijo priznanj in me-
dalj najboljšim trem ekipam v posameznih katego-

rijah. Tekmovanja se je udeležil tudi Rudi Gom-
boc, predsednik Zveze organizatorjev tekmovanj 
gasilskih dvojic, ki je v zaključnem delu v govoru 
izpostavil pomen ustanovitve zveze za manjše bre-
me organizatorjev tekmovanj in pohvalil društvo 
PGD Žužemberk za profesionalno pripravljeno 
in  izvedeno tekmovanje. V zaključnem delu so 
bili med govorci še predsednik PGD Žužemberk 
Dušan Ožbolt, ki je pohvalil člane za zavzetost 
pri pripravah na tekmovanje, župan občine Žu-
žemberk Franc Škufca, ki je izrazil odobravanje 
nad tovrstnimi dogodki, ki krepijo sodelovanje 
med prostovoljnimi organizacijami, ter predstav-
nik organizatorjev tekmovanja Peter Košiček, ki 
se je zahvalil vsem, ki so kakorkoli prispevali, da 
je bilo tekmovanje uspešno izvedeno.

n Peter Košiček, PGD Žužemberk

Zmagovalna dvojica G&G Team Vražji Petri
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Šmihel pri Žužemberku- PGD 
Šmihel pri Žužemberku je v zimi 
2012-2013 organiziralo osnovni 
tečaj za gasilca, ki je prva od dveh 
stopenj za pridobitev čina gasil-
ca. Tečaj je potekal od novembra 
do aprila, znanje gasilstva pa so 
kandidatom posredovali domači 
gasilci, ki so se izkazali kot dobri 
predavatelji in mentorji. Zaključ-
na vaja je potekala 21.4.2013 v 
Klečetu pod vodstvom poveljni-
ka Pečjak Marjana ter mentorja 
Pirnat Žarka, pri kateri so tečaj-
niki pokazali pridobljeno znanje. 
Skupaj je bilo 8 kandidatov, vsi pa 
so tečaj uspešno opravili.

4. maja, na god sv. Florijana, zavetnika gasilcev 
in priprošnjika za varstvo pred požari, pa tudi za-
vetnika vodnarjev in mlinarjev, so se v Ajdovcu 
zbrali gasilci. Vrsto let ajdovški gasilci negujejo 
običaj in se v svečanih uniformah zberejo pri sve-
ti maši. Tudi letos so se množično zbrali v cerkvi 
sv. Trojice, kjer je mašo daroval ajdovški župnik 
Janez Zaletelj. Župnik Zaletelj je blagoslovil tudi 

gasilske prapore in navzoče gasilce, ki se dnev-
no izpostavljajo nevarnostim. Slovesno daritev 
so popestrili domači pevci cerkvenega pevskega 
zbora. Po maši se je nadaljevalo prijetno druženje 
pred cerkvijo z željo, da bi tradicijo v preizkuše-
nem kraju negovali še vrsto let.

n Urednik 

osnovni tečaj 
za gasilca

sv. Florijan, zavetnik gasilcev

V soboto, 1. junija 2013, je potekal že tradi-
cionalni 14. pohod, ki ga organizira Občinsko 
združenje slovenskih častnikov, katerega predse-
dnik je g. Franci Jarc. Na lepo sončno dopoldne 
se je zbralo okoli 50 pohodnikov, ki so prihaja-
li iz naše občine, Novega mesta in Litije. Pohod 
je potekal po trasi Žužemberk – Zafara – Trebča 
vas – Vinkov Vrh – Plešivica, 11 km v eno stran. 
Na cilju je bilo organizirano strelsko tekmovanje 
za pokal občine Žužemberk. Vrstni red moški: 1. 
m. Peter Kočjaž, 2. m. Andrej Banko, 3. m. Jože 
Jaklič. Vrstni red med ženskami: 1. m. Jasna Fric, 
2. m. Andreja Hočevar, 3. m. Nina Jarc. Sledilo je 
družabno srečanje in podelitev pokalov najbolj-
šim strelcem. Dan je minil v prijetnem in lepem 
vzdušju. Vljudno vabljeni naslednje leto, prvo 
soboto v juniju.

n Tinka Fric

Pohod občinskega združenja slovenskih 
častnikov Žužemberk

Najboljši strelci s predsednikom OZSČ Žužemberk Francijem Jarcem
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V soboto, 25 .maja, je v Žužemberku potekalo 
Občinsko gasilsko tekmovanje, ki ga vsako leto 
organizira Občinsko gasilsko poveljstvo Občine 
Žužemberk. Gasilci iz šestih društev Ajdovca, 
Dvora, Šmihela, Rebri, Hinj in Žužemberka so 
se pomerili v različnih kategorijah. V kategoriji 
pionirjev so bili najboljši pionirji iz Ajdovca, pred 
mladimi iz Hinj in Reberjani. Pri mladincih je bila 
korak pred ostalimi gasilska desetina iz Šmihela 
pri Žužemberku, pred mladinsko ekipo Ajdov-
ca in ekipo Rebri. Brez konkurence so nastopile 
mladinke PGD Dvor. Članske ekipe so se pome-
rile v popoldanskem delu tekmovanja. Med čla-
ni so bili najboljši Reberjani, pred drugo in tretjo 
ekipo Šmihelcev, Dvorjanov in Žužemberčanov. 
Med članicami so najbolje in brez večjih napak 
opravile vajo gasilke iz Šmihela, pred ekipo Dvora 
in ekipo Žužemberka. Najboljše tri ekipe v vsaki 
kategoriji so prejele tudi pokal.

V soboto, 1. junija 2013, je v organizaciji GZ 
Novo mesto, na poligonu vojašnice v Bršljinu, po-

odlični gasilski podmladek

Šmihelska ekipa

tekalo pionirko mladinsko tekmovanje v gasilskih 
veščinah. Sodelovalo je 76 ekip, od tega 32 ekip 
pionirjev, 3 ekipe pionirk, 20 ekip mladincev in 
12 ekip mladink. Odlično so se izkazali mladinci 

PGD Šmihel, ki so osvojili prvo mesto, mladinke 
Dvora so bile odlične druge, med pionirji pa so se 
z 4. mestom izkazali pionirji Ajdovca.

FOTO: S.Mirtič

nepozabno doživetje Prekmurja
Slovenija je majhna dežela, vendar izredno 

raznolika. V soboto, 15.6.2013, smo se članice 
Društva kmečkih žena Suha krajina – Žužemberk 
odpravile v Prekmurje. Na izletu smo si ogledale 
predelavo mleka na kmetiji Podpečan v Galiciji, 
grad Goričko, eko-socialno kmetijo Korenika in 
Rotundo v Selih. Kosilo smo imele na turistični 
kmetiji Smodiš.

V zgodnjih jutranjih urah smo se odpravile iz 
Žužemberka proti Prekmurju. Ta pokrajina ima 
ime po reki Muri, ki jo ločuje od ostale Slovenije. 
Večinsko prebivalstvo so Prekmurci, tam pa ži-
vijo še Madžari in Romi. Preden smo prišle prek 
Mure, smo se ustavile na kmetiji Podpečan v vasi 
Galicija, ki leži med Žalcem in Celjem. Na kme-
tiji oddajajo sobe, imajo tudi različne savne. Svo-
jim gostom ponudijo hrano, pridelano na kmetiji. 
Največji finančni doprinos je sirarna, ki smo si jo 
ogledale skozi steklo kar med degustacijo najra-
zličnejših mlečnih izdelkov. Prostor za degusta-
cije je nad sirarno, ki je ločena s steklom. Tako so 
zelo ekonomično izkoristili prostor. Nekaj sirov, 
ki jih izdelujejo za sladokusce ali gurmane: sir z 
mediteranskimi zelišči, sir s čilijem, sir s papriko, 
sir s česnom, sir z drobnjakom, sir z ogljem, na-
vadni trdi sir, sir z orehi, sir s poprom, sir za žar, 
mladi sir, laktični sir. Poleg domačih sirov izde-
lujejo tudi domače jogurte: navadni, sadni jogurt, 
skuto, namaze s hrenom, pečeno papriko, z drob-
njakom, in drugo. Pri tej kmetiji se zavedajo, da 
je pomembno sodelovanje med generacijami, saj 
vsa družina diha s kmetijo in se trudijo za njeno 
uspešnost. Lastnica je namreč tretji rod, ampak 
vseeno vodi to kmetijo. Pod njenim vodstvom so 

se odločili, da povečajo svoje dohodke še s prodajo 
domačih jajc in viška poljskih pridelkov. Prednost 
je tudi bližina mesta Celja. Pri kmetiji poudarjajo 
kakovost izdelkov, dobro higieno in izjemno pri-
jaznost. Pri njih je pomembno, da gostje vedno 
odidejo od njih zadovoljni. To se je tudi izkazalo 
pri naši degustaciji, saj so pripravili veliko preveč. 
Pomembno je poudariti, da smo na kmetijo prišle 
ob sedmi uri zjutraj, pa so nas pogostili s svežim 
pečenim kruhom. Rezultat njihovega gostoljubja 
in dobre ponudbe je, da imajo kljub recesiji in po-
manjkanju denarja, vedno veliko gostov. 

Ker smo se že počutile kot grofice, smo se od-
peljale pogledat še Grad Goričo. Pot nas je pelja-
la čez reko Muro, na kateri je znameniti plavajo-
či Babičev mlin v Veržeju. Pokrajina ob Muri je 
ravninska, saj je ta del podaljšek Panonske nižine. 
Ta se deli na gričevnat in ravninski del. Gričev-
nat svet, Goričko, je najseverneje ležeča slovenska 
pokrajina, kjer ne primanjkuje žlahtne kapljice. 
Najbolj znana vinorodna pokrajina so Radgon-
sko-kapelske gorice na štajerski strani, z vinsko 
kletjo v Gornji Radgoni. Gornja Radgona ima 
tudi lepo restavriran grad, še večji je v Murski 
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Kulturno društvo Šmihel pri Žužemberku je 10. maja, v mesecu, ko zač-
ne ravno vse cveteti in zeleneti, pripravilo literarni večer, na katerem smo 
skupaj z Magdo Kastelic Hočevar predstavili njeno pesniško zbirko Čas 
zrelih trav. Literarni večer je potekal tako, da je ga. Magda govorila o svoji 
pesniški zbirki in njeni vsebini, nam povedala, v katerih obdobjih njenega 
življenja so pesmi nastajale in tudi sama recitirala svojo najljubšo pesem iz 
zbirke. Dekleta iz vasi, Simona Sadar, Tina Turk, Špela Strnad in Karmen 
Sadar, so vmes recitirale njene pesmi, vse skupaj pa so popestrile s trenu-
tnimi tujimi, predvsem ljubezenskimi pesmimi, dekleta tria The Fridays, 
ki ga sestavljajo Špela Strnad, Rebeka Bedene in Eva Hrovat. Dogodek se 
je odvijal v prostorih Izletniške kmetije Meden v Šmihelu, kjer je Angelca 
Bedene za vse prisotne na koncu prireditve pripravila presenečenje, ko nas 
je postregla z domačo gobovo juho in ajdovimi žganci. Večer se je potem 
nadaljeval s sproščenim pogovorom, harmoniko in plesom.

n H.Barle

Soboti, ki je upravno in kulturno središče prek-
murske pokrajine. S sredstvi EU pa so obnovili 
največji grd na Goričkem, grad Goričko, ki smo 
si ga ogledale. Ta grad je sezidal viteški red tem-
plarjev v času križarskih vojn. Grad je imel veliko 
lastnikov, ki so se ohranjali in povečevali njegovo 
mogočnost. Mogočen in bogat je ostal vse do kon-
ca 2. svetovne vojne, po tem je bil izropan in opu-
stošen. Vendar mu, kjub opustošenju, v zadnjih 
15-tih letih počasi vračajo njegovo mogočnost 
in koristnost. V gradu je vinska klet, koncertna 
dvorana in tematske razstave tradicionalnih ro-
kodelskih obrti, ki so bile nekoč značilne za širše 
področje Goričkega. Grad ima nenavadno obli-
ko notranjega dvorišča ter ogromne kleti in ječe. 
Posebno so ponosni na grajski park, ki ima status 
naravne vrednote. 

 Naužite naravnih lepot, smo se odpeljale na 
Eko-socialno kmetijo Korenika v Šalovcih. Na tej 
kmetiji skrbijo za 70 oskrbovancev s posebnimi 
potrebami. Kar 70% finančne pomoči za njihovo 
oskrbo priskrbi država. Ostalih 30% pa dobijo s 
pridelavo in prodajo zdrave ekološko pridelane 
zelenjave, saj je projekt Pridelave ekoloških živil 
in možnost zaposlitve težje zaposljivih oseb fi-

nanciran s sklada EU. Oskrbovanci nabirajo tudi 
travniške in gozdne dobrote. Toliko socialnega 
sočutja in dobrote vidiš le malo kje. Še je upanje, 
da obstajajo ljudje v Sloveniji, ki jim ni vseeno za 
ljudi, ki so potrebni pomoči.

Za Slovence je prav tako pomembna vera. Pre-
deli na drugi strani Mure so v preteklosti pripadali 
Avstro-Ogrski. Gospodarji v deželi so bili avstrij-
ski, hrvaški in madžarski plemiči. Pod njihovim 
vplivom se je del pokrajine nagnil na protestantsko 
stran. Najbolj znan protestant je Štefan Kuzmič, 
ki je Sveto pismo prevedel v prekmurščino. V vasi 
Selo smo si ogledali simpatično okroglo romarsko 
cerkvico-kapelo, ki se imenuje »rotunda«. Posta-
vljena naj bi bila v daljnem 12. stoletju, v času ro-
manskega arhitekturnega sloga. V notranjosti so 
vrhunske stenske slikarije ali freske, ki so nastale 
v 14. in 15. stoletju. 

 Izjemna umetnost se pri Prekmurcih pozna 
tudi pri kulinariki. Na prekmursko kuhinjo so 
vplivale sosednje pokrajine in kulture. Pokrajina je 
bogata s številnimi gostinskimi lokali, turističnimi 
kmetijami in vinogradniškimi kmetijami, kjer vam 
prijazno postrežejo domače in druge dobrote. Na 
turistični kmetiji Smodiš v Otovcih smo bile na ko-

silu. Prijazna in hitra postrežba ter izjemo dobro 
kosilo. Lastnica je tudi ugodila naši želji, da smo 
imele za sladico prekmursko gibanico, čeprav za ta 
del Prekmurja ni značilna. V preteklosti je bilo to 
območje zelo revno. Kmetija Smodiš je specializi-
rana za sadjarstvo in vinogradništvo. Obdelujejo 
okrog 12 ha zemlje, na kateri je večina zasajeno sa-
dno drevje. Največ je jablan, breskev, sliv in vinske 
trte. S turizmom so začeli leta 1999. 

 Pred leti je bilo Prekmurje med najslabše raz-
vitimi območji v Sloveniji, sedaj pa je to že prete-
klost. Saj ni več poudarka samo na poljedelstvu, 
vinogradništvu, sadjarstvu, itd., ampak tudi na 
razvoju turizma. Pri vseh turističnih točkah smo 
doživele izredno gostoljubje. Torej ključ do uspe-
ha je prijaznost, delavnost, solidarnost in pogum, 
da izpelješ svoje ideje. Marsikaj se lahko naučimo 
od njih.

Izlet nam je pomagala organizirat Mateja Zajc, 
pospeševalka za dom in družino. O lepotah kra-
jev med potjo nas je na avtobusu seznanila Mi-
lena Iskra. Nismo pa pozabile na naše domače, 
na Trojanah smo zanje kupile znamenite trojan-
ske krofe. 

n Tadeja Lavrič

literarni večer na Tk meden
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Program Trških dni v Žužemberku
od 5. do 15. julija 2013  

1. dan:  petek, 5. 7.  - prizorišče: Srednji Lipovec, Žužemberk

10.00 Turnir v odbojki na mivki ALKEMIST ŽUŽEMBERK 2013 Organizator ŠD Loka
19.00 Slovesna maša ob 550-letnici župnije Žužemberk, maševal bo dr. Anton Jamnik-ljubljanski 

pomožni škof, otvoritev razstave in predstavitev knjige Spomini dekana Karla Gnidovca
Organizator župnija Žužemberk

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

Organizator krajani Srednjega Lipovca, oglarji, TD 
Suha krajina

 2. dan:  sobota, 6.7. - prizorišče: Hinje, Žužemberk

09.00 Turnir v odbojki na mivki za rekreativce za pokal NET informatike Organizator ŠD Loka
18.00 Tradicionalno tekmovanje harmonikarjev na frajtonarici Organizator PGD Hinje
20.00 Gasilska veselica z ansamblom  Bitenc Organizator PGD Hinje

3. dan: nedelja, 7.7. - prizorišče: Hinje, Žužemberk

10.00 Farno žegnanje ob 550- letnici župnije Žužemberk in blagoslov zvona župnija Žužemberk
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, 9.7. - prizorišče: Dvor 

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

Organizator DU Dvor

5. dan: četrtek  11.7. - prizorišče: Šmihel 

19.00 Recital v spomin na Jožeta Kastelica (1898 – 1940), misijonarja, kulturnika in gornika iz 
Klečeta, pozdravni nagovor župana 

Organizator KD Šmihel pri Žužemberku

6. dan: petek, 12.7. - prizorišče: Žužemberk: grajska kletna dvorana in grajsko dvorišče, moderatorki: kUD Žužemberk

16.00 Predstavitev projekta Ureditev livarske učilnice in galerije na Dvoru, predava prof. dr. Primož 
Mrvar

EPC železolivarna Dvor

18.00 Otvoritev in blagoslov funkcijske postaje Žužemberk in s tem OŠO Žužemberk, odprtega 
širokopasovnega omrežja, kulturni program, nagovor župana in gosta 

Organizator občina

20.00 Žužemberški rogisti naznanijo uradno otvoritev trških dni, nagovor župana, predsednika TD in 
gosta, direktorica Direktorata za kulturno dediščino, nastop ljudskih pevk in glasbenikov 

organizator  TD Suha krajina, občina, KUD 
Žužemberk

20.20 Otvoritv razstave likovnih del slikarke Damjane Bijek Organizator KUD Žužemberk, TD Suha krajina 
21.00 Koncert skupine KOK band s predstavitvijo Seinsenberg blues band-a Organizator TD Suha krajina

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

7. dan: sobota, 13.7. - 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, 

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

11.00 Slovesnost ob 70-letnici ter prazniku šoferjev in avtomehanikov Slovenije, parada vozil, 
župana in častnega gosta predsednika DZ RS Janka Vebra, nastopi žužemberških rogistov

Organizator Zveza ZŠAM Slovenije, občina, KUD 
Žužemberški rogisti

11.40 Sprejem rekreativnih kolesarjev
12.00 Položitev venca delegacije Zveze ZŠAM Slovenije pri spomeniku NOB na Cviblju, kulturni 

program KO ZB NOB Žužemberk
ZŠAM, KO ZB Žužemberk

14.30 Otvoritev suhokranjske tržnice, 
s predstavitvijo dobrot društva kmečkih žena in drugih

Organizator  TD Suha krajina, Društvo kmečkih žena 
Suha krajina - Žužemberk

15.00 S harmoniko je lepše, predstavitev mladih harmonikarjev in nastop Mirnopeških 
harmonikarjev 

Organizator TD Suha krajina, občina
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16.30 Pričetek ‘trških’ iger med ekipami podeželske mladine z igro presenečenja, 
pozdravni nagovor župana in gosta 

Organizator DPM Suha krajina, občina

18.30 Predstavitev stojnic turističnih društev Dolenjske in Bele krajine, pozdravni nagovor 
predsednika TZ Dolenjske in Bele krajine Jožeta Barba in razglasitev rezultatov trških iger in 
podelitev zahval sodelujočim, podelitev priznanja in diplom vinogradnikom  41. tedna 
cvička, kulturni program, 

Organizator DPM Suha krajina, TD Suha krajina

19.00 Koncert za orgle v farni cerkvi sv. Mohorja in Fortunata, igrajo Nina Zajec, David Pavlin, Žiga, 
Jernejčič in Tomaž Čegovnik

Organizator občina 

20.00 SUHOKRANJSKA NOČ - gasilska veselica z ansamblom DIAMANTI 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, 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. V Župnišču bo razstava ob 550- letnici župnije. Na trgu pred gradom bo potekalo praženje krompirja 
za promocijo praženega krompirja kot samostojne jedi. 

8. dan: nedelja, 14.7. - prizorišča: žužemberški grad, trg, farna cerkev v Žužemberku in an Hinjah, moderatorka: ljudmila bajc
10.30 Koncert za orgle v farni cerkvi Gospodovega oznanenja,  igrajo Nina Zajec, David Pavlin, Žiga 

Jernejčič in Tomaž Čegovnik
Organizator občina, Župnija Hinje, Milko Bizjak 

15. srednjeveški dan na žužemberškem gradu 2013
09.00         Otvoritev 15. 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 z 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 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: 

viteško in dvorne skupine iz Slovenije, viteške skupine iz Hrvaške, viteška skupina 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
16.40 Viteške veščine slovaških vitezov - skupina Kompánia trnavských žoldnierov  Trg pred gradom
17.15 Glumaška predstava Sojenje zeliščarki Agati, Cesarsko-kraljevi Ptuj Grajsko dvorišče
17.35 Predstavitev slovaških vitezov skupina Grajsko dvorišče
17.50 Srednjeveška in renesančna glasba trio Irine Guščine Grajsko dvorišče
18.20 Boj med "landscknehtom" in "kampfrau" Aureus Unicornis Grajski jarek
18.45 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 SLOVESNOST OB OBČINSKEM PRAZNIKU; SLAVNOSTNA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ, pozdravni nagovor župana Franca Škufce, nagovor 

slavnostnega govornika, pevski nastopi in Žužemberški rogisti
21.45 Koncert legend Prifarski muzikanti

Od 9.00 do 19.00 bo v gradu na ogled razstava slik, Trubarjeva tiskarska delavnica in razstava o Andreju Turjaškemu, v lovski dvorani bo razstava ročnih del, v grajski vino-
teki pa poizkušina vin Društva vinogradnikov Suha krajina. V župnišču bo razstava ob 550- letnici župnije Žužemberk. Na trgu pred gradom bo konjeniško društvo kljuse 
poskrbelo za prevoze z vozovi. 

9. dan: ponedeljek, 15.7. - prizorišče: žužemberški grad, moderator: kUD Žužemberk 
20.00 Spominska ura posvečena Rozaliji Sršen – Zalli Zarana in študentom AGRFT, nagovori, 

slavnostna gostja Desa Muck 
Organizator KUD Žužemberk, TD, Občina

20.30 Ogled filma - kratkometražni mladinski film

ORGANIZATORJI SI PRIDRŽUJEJO PRAVICO DO SPREMEMB!!!
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Ga. Zaletelj Jožefa (po domače Babčeva), Tr-
ške njive, Žužemberk, je dne 1.2.2013 praznovala 
svoj visoki življenjski jubilej – 80 let.

Rojena je bila v vasi Replje, v družini s 4 otro-
ki. Vsa mlada leta je preživela na domači kmetiji 
in pomagala staršem pri delu. Pozneje je spozna-
la svojega bodočega moža Franca Zaletelja, se z 
njim leta 1961 poročila in preselila na Poljane pri 
Žužemberku. V zakonu je rodila 3 otroke: Toneta, 
Jožico in Francija. Skupaj z možem sta delala na 
kmetiji, mož je bil nekaj časa tudi zaposlen. Po-

zneje pa sta se preselila v Žužemberk in prevzela 
kmetijo bližnjega sorodnika. Mož ji je leta l985 
umrl. Hči Joži in sin Tone sta si ustvarila družini in 
sta ostala na Poljanah, pri njej pa živi sin Franci,ki 
je sicer zaposlen, a vseeno skupaj z mamo, ki ji 
zdravje še dobro služi, skrbi za kmetijo. Ima 5 
vnukov, katerih obiska se zelo razveseli.

Predstavniki DU in KO RK Žužemberk smo jo 
ob njenem praznovanju obiskali, zaželeli še veli-
ko zdravja in zadovoljstva v krogu najbližnjih.

n Tajnica DU, Tinca Cajnko

Jubilanti - 90 let

Jubilanti - 80 let

koŠiČek iVAnkA
Ga Košiček Ivanka, po domače Bašljeva 

mama,je dne 25.3. 2013 praznovala svoj visoki 
življenjski jubilej – 90let.

Rojena je bila v Budganji vasi , v družini s 5 
otroki. Svojo mladost je preživela v domačem 
kraju in pomagala staršem pri delu na kmetiji. 
V tem času je spoznala svojega bodočega moža 
Košiček Janeza, se z njim leta 1953 poročila in 
preselila k njemu v Žužemberk. Skupaj sta de-
lala na domači kmetiji, poleg tega pa se je mož 
ukvarjal tudi s prevozi s konji, sama pa je skr-
bela za otroke in tudi za delo na kmetiji. V za-
konu je rodila 4 otroke: Ivanko, Jožeta, Mirka 
in Majdo. Otroci so odrasli, si ustvarili svoje 
družine in se odselili. Trije otroci živijo v bliži-
ni domače hiše, hčerka Ivanka pa se je odselila 

ZAleTelJ JoŽeFA

V soboto, 27. aprila,  sta v cerkvi sv. Ahacija zakonca Marija in Ivan 
Štrumbelj iz Trebče vasi pri Dvoru drugič stopila pred oltar in se zahva-
lila za pet desetletij lepega skupnega življenja.

V cerkvi sv. Mihaela v Šmihelu pri Žužemberku ju je 27. aprila pred 
petdesetimi leti poročil župnik Alojzij Zupanc.  Slovesno in ganljivo je 
bilo tudi v cerkvi sv. Ahacija, mučenca, v Trebči vasi, kjer sta Ivan in Ma-
rija v navzočnosti družine, sorodnikov in prijateljev obnovila zakonsko 
zvestobo in potrdila petdeset let skupnega življenja. Slovesno mašo je 
vodil  žužemberški župnik in dekan Franc Vidmar. Udeležili pa so se je 
tudi vsi trije otroci z družinami ter šest vnukov. »Pet desetletij sta si bila 
v dobrem in v slabem, v zdravju in bolezni,« je v ganljivem govoru pou-
darila vaščanka Danica Bradač in jima zaželela še dolga skupna leta tudi 
v prihodnje. Zlato mašno slavje so obogatili tudi pevci mešanega pevske-
ga zbora pod vodstvom Nine Zajec. 

n Urednik

Zlata poroka zakoncev Štrumbelj

v Šmarjeto. Mož ji je leta 1981 umrl v starosti 84 
let, sama pa je, dokler ji je zdravje dopuščalo, še 
naprej malo skrbela za delo na kmetiji. Zelo rada 
se je udeleževala srečanj in izletov z upokojenci. 
Zaradi težav z zdravjem ni mogla več sama skrbeti 
zase, zato se preselila k najmlajši hčerki Majdi in 
njeni družini, ki zanjo lepo skrbi.

Ima 10 vnukov in 14 pravnukov, ki ji s svojim 
obiskom in družbo polepšajo dneve.

Skupaj z županom občine Žužemberk g. Fran-
cem Škufco, predstavniki DU in KO RK Žužem-
berk smo jo ob njenem visokem življenjskem 
jubileju obiskali, ji iskreno čestitali in zaželeli še 
mnogo zdravih let v krogu najdražjih.

n Tajnica DU, Tinca Cajnko
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V ajdovški fari je bilo v soboto, 1. junija, po-
sebno slavje. Jožica in France Skube, po doma-
če Martinkova iz Srednjega Lipovca pri Dvoru, 
sta praznovala biserno poroko. Pred 60 leti ju je 
v župnijski cerkvi na Selih pri Ajdovcu poročil 
takratni župnik Janez Kmet. France se je rodil 
pred 85 leti v kmečki družini v Lipovcu. Izučil 
se je za kovača. Jožica, roj. Mišmaš, pa se je ro-
dila pred 80 leti v Ambrusu. Ob obletnici sta v 
župnijski cerkvi Presvete Trojice v Ajdovcu ob 
bisernem jubileju zakonsko zvestobo obnovila. 
Mašo v zahvalo je daroval kancler msgr. Fran-
ci Miklič ob somaševanju domačega župnika 
Janeza Zaletelja. »Pepca in France sta z močno 
vero dokazala ljubezen, medsebojno spoštova-
nje, potrpežljivost in razumevanje,« je teti Pepci 
in stricu Francetu dejal msgr. Franci Miklič in 
dodal, da se jima zahvaljuje za vso podporo in 
molitev tudi na njegovi duhovniški poti. Z vero 
in zaupanjem v Boga sta znala premagati vse te-
žave in tako dočakala biserno poroko, ki sta jo 
v prisotnosti njunih štirih otrok Jožice, Branka, 
Milene in Dragice, dvanajstih vnukov in desetih 

biserna poroka zakoncev skube

pravnukov skupaj s številnimi sorodniki, sosedi 
in farani doživeto proslavila v domači cerkvi. Ve-
čer prej pa so ju presenetili tudi vaščani in posta-
vili dva lepa mlaja. Nasmejana in polna energije 
sta zakonca Skube po lepo opravljenem obredu, 

bogati in spodbudni pridigi njunega nečaka msgr. 
Francija Mikliča, prelepem petju domačega cer-
kvenega pevskega zbora, stopila na novo pot svo-
jega bogatega in polnega življenja. 

FOTO: S. Mirtič 

 V nedeljo 2. junija, je nad vasjo Gradenc po-
tekal slovesni blagoslov obnovljene Bernardove 
kapelice. V Suhi krajini je bilo veliko mož in fan-
tov, ki so se borili med 1. svetovno vojno, mnogo 
mož je tudi padlo in se niso nikoli vrnili v rodni 
kraj. Jakob Molek iz Gradenca se je boril na ruski 
fronti, kjer je bil ranjen. Kot zaobljubo za srečno 
vrnitev si je zadal postaviti kapelico. Postavil jo 
je po končani vojni nad potjo, ki je povezovala 
vasi Gradenc in Malo Lipje ter na mestu, odko-

der pogled seže tudi na župnijsko cerkev v Hinjah. 
Njegova žena Ivana je bila namreč doma iz vasi 
Lopata in ga je pri uresničitvi njegove zaobljube 
močno podpirala. Desetletja je del bogate kul-
turnozgodovinske dediščine, ki spominja na po-
membne dogodke, počasi najedal zob časa. Letos 
so potomci vojaka Jakoba - družina Muhič iz Vi-
šenj, Bernardovo kapelico temeljito obnovili in ji 
dali novo podobo. Župnik in dekan Franc Vidmar 
je v nedeljo, 2. junija, ob lepem številu vaščanov 

in faranov, obnovljeno kapelico, posvečeno Jezu-
sovemu in Marijinemu Srcu, blagoslovil. Notra-
njost kapelice krasita v niši postavljena dva kipca 
Jezusa in Marije s fotografijo preizkušenega voja-
ka Jakoba ter njegove žene Ivane. Po molitvah in 
blagoslovu je zadonela pesem. S hvaležnostjo smo 
se prisotni priklonili Bogu za tako lepo dediščino 
in vse milosti življenja, potomci iz Višenj pa so 
izdatno poskrbeli še za prijetno okrepčilo.

FOTO: Slavko Mirtič

blagoslovljena bernardova kapelica 
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Ljubitelji konj iz Hinj, Prevol in okolice so v nedeljo, 28. aprila, pripra-
vili tradicionalni blagoslov konj, ki ga je opravil župnik Ciril Murn. Le 
ta je pred župnijsko cerkvijo Gospodovega oznanjenja Mariji podelil več 
kot štiridesetim konjem in njihovim lastnikom blagoslov, poleg blago-
slova za zdravje pa so lastniki prejeli tudi spominska znamenja. Prelep 
običaj, ki ga že vrsto let obujajo občinski svetnik Dušan Papež in tukaj-
šnji ljubitelji konj, je pritegnil veliko zanimanja. Sledila je tradicionalna 
pogostitev v znani gostilni Krnc, ki je ljubitelje konj in domačih živali 
povezala v pogovoru in prijetnem vzdušju z zvoki harmonike. 

FOTO: Slavko Mirtič

Blagoslov obnovljenega 
oltarja v cerkvi sv. Antona

Ob žegnanju in bližnjem prazniku sv. Antona bilo 9. junija praznič-
no tudi v župniji Žužemberk, kjer je dekan Franc Vidmar blagoslovil 
obnovljeni oltar cerkve sv. Antona v Gornjem Kotu pri Dvoru. Po pre-
novitvenih zunanjih in notranjih delih v letu 2011 je istega leta v mese-
cu septembru cerkev dobila tudi nov zvon. Obnova skoraj 300 let sta-
rega oltarja, saj so ga izdelali leta 1733, je stala 10.900 evrov. Po koncu 
maše, ki je potekala na prostem, so vse prisotne domačini pogostili s 
pijačo in jedačo. 

FOTO: S. Mirtič

Blagoslov konj v Hinjah

V organizaciji škofijskega odbora za družino 
je bilo 9. junija 2013 v Žužemberku sreča-
nje zakoncev in družin novomeške škofije. 
Sveto mašo je v cerkve sv. Mohorja in For-
tunata vodil škof Andrej Glavan, po maši pa se 
je srečanje nadaljevalo s programom in srečanjem 
zakoncev s škofom in predstavniki različnih za-
konskih skupin. Škof Andrej Glavan je dejal, da 
je krščanska družina najmanjša celica Cerkve, 
prostor, kjer človek po lepih medsebojnih odno-
sih lažje spoznava in doživlja Boga. Tako kot v 
vseh župnijah, tudi v novomeški škofiji in povsod 
po svetu cerkev namenja posebno skrb družini. 
Zbrane v dvorani pa je najprej pozdravil voditelj 
škofijskega odbora za družino g. Jože Miklavčič. 
Trije zakonski pari - zakonca Halas iz Škocjana, 
zakonca Pucihar s Trebnjega in zakonca Medve-
šček iz župnije Novo mesto – Šmihel so predsta-
vili svoje delo v zakonskih skupinah. V drugem 
delu srečanja so se predstavile družina Candellari 
iz Trebnjega, družina Nemanič iz Metlike in dru-
žina Bregar iz Šentjerneja. Zbrane družine so se 
zahvalile Bogu za pastoralno in katehetsko leto in 
se še posebej priporočile blaženi s. Antoniji (Jože-
fi) Fabjan, ki je bila rojena v žužemberški župniji. 
Najmlajši so imeli v času srečanja poseben pro-
gram in organizirano varstvo. Škofijsko srečanje 
družin je minilo v prijetnem vzdušju. 

FOTO: S. Mirtič

srečanje zakoncev in družin novomeške škofije
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slovesno v novomeški stolnici

Na reviji, ki ni imela tekmovalnega značaja, se je predstavilo šest zborov: 
MePZ Ambrus pod vodstvom Monike Hočevar, MoPZ Ambrus pod vod-
stvom Cirila Hočevarja, MePZ Dobrnič pod vodstvom Petra Smoliča, MePZ 
Krka pod vodstvom Mojce Zajc, MePZ Zagradec pod vodstvom Roberta 
Kohka in domači MePZ Žužemberk pod vodstvom Nine Zajec. 

Zbori so zapeli sebi v veselje, Bogu v čast in obiskovalcem v prijetno po-
slušanje dve pesmi, Marijino in pesem po lastni izbiri. Ob strokovni spre-
mljavi ljubljanskega stolnega organista, prof. Gregorja Klančiča, so zadonele 
mogočne pesmi, ki bogatijo bogoslužje. 

Ob tem dogodku so počastili tudi spomin na velikega glasbenika Franca 
Požuna, ki je kot farni  organist, zborovodja, skladatelj in kapelnik pihalne 
godbe v Žužemberku deloval  20 let. Glasbeno talentiranega Požuna so med 
obema vojnama prištevali med najboljše organiste v ljubljanski škofiji, žal 
pa se je, na vrhuncu svojega ustvarjanja, 8. maja 1942, njegova življenjska 

V nedeljo, 12. maja 2013, se je v cerkvi sv. Mohorja in 
Fortunata v Žužemberku odvijala revija odraslih pevskih 
zborov dekanije Žužemberk. 

Revija odraslih pevskih zborov 
dekanije Žužemberk

pot končala tragično, saj so ga ustrelili partizani. Tiha misel, da bi spomin 
na velikega človeka ostal živ, se je uresničila. Franc Požun je pisal pesmi za 
potrebe domačega zbora. Med drugimi je napisal pesem z  naslovom Pre-
mnogo lepih biserov. 

Zavezanost ohranjati njegovo izročilo bo naloga, predvsem domačega 
zbora, tudi v prihodnje. Ob koncu srečanja je dekan Franc Vidmar vsem 
pevcem in zborovodjem izrekel zahvalo za njihovo vztrajno delo in sode-
lovanje pri bogoslužju. Izrazil je ponos in veselje ob dejstvu, da kvaliteta 
zborov v dekaniji raste in da se v zbore vključuje vedno večje število mla-
dih. Revijo zborov so združeni zbori sklenili s pesmijo Marija skoz` življe-
nje, ki je iz več kot 130 grl veličastno zadonela v cerkvi. 

n Urednik 
FOTO: Jerneja Filipič

Na praznik Gospodovega razglašenja in svetih 
treh kraljev je v prepolni stolni cerkvi v Novem 
mestu škof Andrej Glavan med slovesno sveto 
mašo bogoslovcem novomeške škofije podelil 
službe bogoslužnih sodelavcev. Dva prvoletnika 
- Branko Jurejevčič iz župnije Podzemelj in Tadej 
Strniša iz župnije Trebnje sta sprejela službo bral-
ca, štirje tretjeletniki - Matej Gnidovec iz župnije 

Žužemberk, Boštjan Gorišek iz župnije Ajdovec, 
Štefan Hosta iz župnije Šentjernej in Roman Iva-
netič iz župnije Semič pa službo mašnega pomoč-
nika. S tem so bogoslovci sprejeli redno službo za 
branje božje besede oziroma pomoč duhovniku za 
strežbo pri oltarju in obhajanju in tako naredili ko-
rak naprej v smeri duhovniškega posvečenja.

FOTO: Slavko Mirtič
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Zahvaljujejo se za pomoč
Mladi iz različnih koncev Slovenije se poleti odpravljajo na Malawi k 

patru Rozmanu, kjer bodo zgradili hišo za učitelja. En mesec bodo svoje 
znanje in svoje izkušnje, ljubezen in pripravljenost delili s tamkajšnjim 
prebivalstvom. S pripravami na prostovoljno delo na Malawiju so pričeli že 
v začetku letošnjega leta, saj je to projekt, ki zahteva obilo priprav in sku-
pinskega dela. Mladi skupine Pota v okviru NIC-a so se obrnili na številne 
pokrovitelje, v veliko pomoč pa so jim priskočile posamezne župnije, kjer 
s predstavitvijo projekta in prodajo majic zbirajo finančna sredstva. Mlade 
so prijazno sprejeli po celi Sloveniji, med drugim tudi v župniji Ambrus, 
župniji Ajdovec (na sliki), župniji Šmihel in župniji Žužemberk.

Suha krajina, tu in tam

Slavko Mirtič  Foto: Urednik

Priprave na volitve
V začetku letošnjega leta so se na redni konferenci Območne organi-

zacije SD Žužemberk sestali njeni člani. Konferenca se je pričela s poz-
dravnim nagovorom predsednika OO SD Žužemberk Marjana Romi-
ha. V njem je pozdravil vse prisotne goste in člane SD, v nadaljevanju 
konference pa so predstavili več poročil, s katerimi so govorci prisotne 
seznanili z delom in aktualnostmi v OO SD Žužemberk. Veliko pozor-
nosti so v razpravi namenili aktualni politiki, predvsem pa člani že me-
rijo na vse bližje lokalne volitve.

Peter in Gregor kot risa
Med devetimi ustanovitelji Zveze organizatorjev tekmovanj gasilskih 

dvojic »Fire Combat« je tudi prostovoljno gasilsko društvo Žužemberk. 
Gasilca Peter Košiček in Gregor Krakar imata v zvezi tudi pomembni in 
odgovorni funkciji. Odlično in organizacijsko brez napak sta ob pomoči 
svojih kolegov izvedla tudi prvo atraktivno tekmovanje gasilskih dvo-
jic na Dolenjskem in se tudi kot tekmovalca prva pognala po tehnično 
zahtevnem tekmovalnem poligonu.

Petra in katja
»Blagor hiši kjer se petje sliši«, 

pravi star slovenski pregovor. Da se 
tudi v žužemberški učni hiši petje 
dobro in lepo sliši, je v veliki meri 
zaslužna prof. glasbe Katja Avse-
nik, ki se je kot zborovodkinja na 
letošnji prireditvi »Petje prinaša 
poletje« predstavila s tremi otro-
škimi in mladinskim zborom. Ob 
četrti prireditvi in zavzetem pe-
tju otrok je bilo poslušanje pravi 
užitek, sama prireditev pa je po-
kazala velik kakovostni korak na 
poti rasti zborov. K temu je precej 
pripomogla tudi študentka glasbe 
Petra Jerič iz Straže (desno), ki je 
kot korepetitorka spremljala zbo-
re na klavirju.
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Pravljice poznamo vsi, ob pravljicah rastejo 
otroci vseh kultur, a vseeno težko odgovorimo 
na preprosta vprašanja: “Kaj je pravljica?” “Za-
kaj jih potrebujemo?” ali celo “Komu so pravljice 
sploh namenjene?”

Kljub temu nas to ne bi smelo ovirati pri vsto-
panju (in vračanju) v čarobni svet čarovnic in 
princes, junakov in zmajev, velikanov in palčkov, 
govorečih živali in predvsem močnih sporočil, ki 
se skozi prostor in čas nenehno spreminjajo, a v 
bistvu ostajajo nezgrešljivo prepoznavna.

Cicibralček je dejavnost za otroke v vrtcu od 
3 do 6 let. Namen dejavnosti je približati jezik in 
umetnost predšolskim otrokom. Otroci spozna-
vajo pravljice, pesmice in rešujejo uganke. Z njimi 
odkrivajo pisani pravljični svet, si širijo besedni 

na delavnici v 
Rosalnicah

V četrtek, 25. 4. 2013, smo bili z učenci 3. 
in 4. razreda v Rosalnicah v Beli krajini. V 
tem prelepem, odmaknjenem kraju vsak dan 
prelepo diši, kajti pri Mojci se že navsezgodaj 
peče svež kruh in pristne belokranjske poga-
če. Gospa Mojca nas je za dobrodošlico po-
stregla s pogačo in Mojčinim čajem. Ko smo 
se okrepčali, smo preko projekcije spoznali, 
kako nastane kruh. Učenci so spoznali delo 
na kmetiji, predvsem peko kruha, nekoč in 
danes Sledila je izdelava pogače in hlebčkov 
kruha. Vsak učenec si je naredil svojega in ga 
pečenega odnesel domov.

Na koncu smo si ogledali steklarsko delav-
nico, ki jo vodi Mojčin mož

n Učiteljica Marjeta Zore

najmlajši sejemo
Vsak dan delamo ter spoznavamo kaj nove-

ga. Veliko, veliko pojemo, plešemo in ustvar-
jamo. Smo zelo radovedni, vedoželjni in tako 
vedno raziskujemo vse okoli nas.

Tako smo pred kratkem tudi sejali peteršilj. 
Pri tem smo bili zelo uspešni. Zanimivo je bilo, 
ko smo z rokami prenašali zemljo in jo nekate-
ri tudi poskusili, a ni bila preveč okusna. Nato 
smo posuli nekaj semen in te zopet prekrili z 
plastjo zemlje. Vzgojiteljica nam je pomagala 
še pri zalivanju. Sedaj naš peteršilj že veselo ra-
ste ob našem budnem očesu in zalivanju.

n Vzgojiteljica Teja Avguštin in 
pomočnica vzgojiteljice Barbara Legan

Cicibralček za spodbudo otrokom in staršem
zaklad, se učijo in razvijajo lastno ustvarjalnost. 
Dejavnost spodbuja starše, da otroku berejo v 
prostem času in da knjiga postane otrokova stal-
na spremljevalka.

Ker so otroci iz vrtca Žužemberk in Dvor sko-
zi vse leto pridno poslušali in pripovedovali pra-
vljice, so si zaslužili tudi nagrado. V telovadnici 
v Žužemberku nas je najprej nagovorila ga. rav-
nateljica Mira Kovač ter knjižničarka gdč. Tinka 
Fric, nato pa smo si ogledali dramsko predstavo 
Mojca Pokrajculja, ki so jo pripravile delavke vrt-
ca Žužemberk. Vsak otrok je za svoj trud in na-
grado prej tudi pohvalo.

Čas, ki si ga vzamemo z otroki ob prijateljicah 
knjigah, ni nikoli vržen stran.

n Pomočnica vzgojiteljice Jožica Štrasberger

Največje in eno izmed najbolj uspešnih podjetij 
v Sloveniji KRKA d.d. je v sklopu tedna „Tudi do-
brodelnost je del nas“ v sodelovanju z DPM Mojca 
za približno 1000 slovenskih učencev organizirala 
ogled tovarne z zabavnim programom. Ogleda se 
je udeležilo tudi 35 učencev naše šole. Ob priho-
du v Novo mesto so nas v Krki najprej pogostili z 
malico, nato smo si pogledali najnovejši oddelek 
v kompleksu, to je oddelek NOTOL.

Vodička nam je pokazala, kako poteka izde-
lava tablet. Po ogledu Notola je bil pripravljen 
zabavni program. Učenci so sodelovali v špor-
tnih igrah (odbojka, smučanje, šah, golf,...), kjer 

so bili tudi znani športniki, npr. Matjaž Smodiš, 
Sašo Udovič ... 

Za sodelovanje v Pika olimpiadi so vsi učenci 
prejeli kolajno. Sledil je nastop lanskoletne zma-
govalke X-factor oddaje, Demetre Malalan. Ogle-
dali smo si še nastop čarovnika, učenci pa so si 
lahko poslikali tudi obraz. Sledilo je kosilo in od-
hod domov. V spomin na preživet lep dan in na 
ogled Krke je vsak učenec prejel še darilo - Krkin 
nahrbtnik, kapo, blok, svinčnik in majico. Takih 
ogledov in zanimivih dni si še želimo. Tovarni 
Krka in DPM Mojca se zahvlajujemo za pova-
bilo in organizacijo dogodka.              n Tinka Fric

ogled tovarne krka d.d.
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na državnem 
tekmovanju 
elastomobilov

V soboto, 6. aprila, ob 9. uri, so se trije učen-
ci iz 7. razreda ( Matej Mohorčič, Rok Pucelj in 
Nejc Štupar ) udeležili državnega tekmovanja z 
elastomobili, ki ga organizira Hiša eksperimentov. 
Učenci so morali za to tekmovanje konstruirati av-
tomobil, katerega edini pogon je elastika in vzmet. 
Pri tem so morali paziti na domiselnost glede iz-
gleda in tudi pogona. Učenci so začeli izdelovati 
elastomobil že novembra in ga končali v marcu, 
med svojimi prostimi urami. Pri svojem delu so 
bili zelo zagnani in inovativni. To se je obrestova-
lo tudi na tekmovanju, ki je potekalo na glavnem 
stadionu Šiška v Ljubljani, saj so dobili prvo na-
grado strokovne komisije za najbolj domiselno 
izdelan elastomobil. Dobro so se uvrstili pa tudi 
glede prevožene razdalje, saj so bili izmed 40 ekip 
na odličnem 11. mestu. Fantje so bili z rezultatom 
zelo zadovoljni in so že delali načrte za nove izbolj-
šave avtomobila za naslednje šolsko leto.Dan smo 
zaključili še z obiskom Hiše eksperimentov in se 
domov zadovoljni vrnili okoli 17. ure. 

n Mentorica Irena Špiler

V gradu Žužemberk
V petek, 10. 5. 2013, so učenci 5. razreda 

odšli na ogled žužemberškega gradu. Razka-
zal nam ga je g. Vlado Kostevc ter nam pove-
dal veliko zanimivih podatkov. Popeljal nas 
je v dele gradu, kjer nismo bili še nikoli. Bili 
smo očarani nad njegovo lepoto. Sedaj bomo 
še bolj ponosni, da imamo tako lep grad v na-
šem domačem kraju.

n Učiteljici Blanka Perpar in Jana Mrvar

V nedeljo, 19. 5. 2013, so si učenci izbirnega 
predmeta šolsko novinarstvo, izbirnega predmeta 
ansambelska igra in pevci mladinskega pevske-
ga zbora obledali 3. polfinalno oddajo Slovenija 
ima talent. Snemanje je potekalo v živo iz studia 
POP TV, Ljubljana.

Izkušnja snemalnega studija, pozitivno vzduš-
je publike in nastopajočih ter prijetno druženje 
v prostem času nam bo še dolgo ostalo v lepem 
spominu.

n Učiteljica Katja Avsenik

ogled oddaje slovenija ima talent

Društvo podeželske mladine Suha krajina je v soboto, 25. maja 2013, 
pri osnovni šoli na Prevolah izvedlo državne športne igre. Športne igre 
so ena izmed vsakoletnih tradicionalnih aktivnosti Zveze slovenske 
podeželske mladine. Tokratna izvedba in organizacija iger je pripa-
dala Društvu podeželske mladine Suha krajina.

Kljub slabemu vremenu, nizkim temperaturam, dežju in tudi toči 
se je na prizorišču iger zbralo 13 društev iz celotne Slovenije, skupaj 
več kot 130 tekmovalk in tekmovalcev. 

Tekmovanje se je odvijalo v štirih športnih disciplinah, in sicer v 
nogometu, košarki, odbojki na mivki in teku. Po napetih nogometnih 
tekmah sta se v finalu pomerila domača ekipa Outsider in ekipa Mla-
dinskega društva Tešanovci iz Prlekije, ki je po napetem finalu tudi 
zmagala. Pri košarki, ki je zaradi slabega vremena potekala v športni 
dvorani, je slavila domača ekipa DPM Suha krajina. 

Navkljub dežju in hladnemu vremenu se je odbojka vseeno odvi-
jala na mivki, kjer je v moški konkurenci prepričljivo slavila domača 
ekipa DPM Suha krajina, v konkurenci ženskih ekip je po napetem 
finalu zmagala ekipa DPM Kamnik. Pri teku, ki se je odvijal na pro-
gi dolžine 2,4 km, sta tako v moški kot v ženski konkurenci slavila 
predstavnika ekipe iz DPM Metlika.

Po končanih igrah je sledila slavnostna podelitev pokalov in pri-
znanj najboljšim ekipam. Kljub odpovedi večerne veselice z ansam-
blom Pogled se je druženje nadaljevalo pozno v noč. Za hrano in 
pijačo je bilo poskrbljeno, za glasbo in zabavo pa so poskrbeli domači harmonikaši. Napeto ce-
lodnevno tekmovalno vzdušje se je v večernih urah nadaljevalo ob spremljanju prenosa finala 
Lige prvakov. 

n DPM Suha krajina 

Državne športne igre na Prevolah
Nogomet: 
1. Mladinsko društvo Tešanovci
2. DPM Suha krajina-OUTSIDER
3. DPM Zbure

Košarka: 
1. DPM Suha krajina1
2. DPM Suha krajina2
3. DPM Mirna Peč

Odbojka na mivki 
moški:
1. DPM Suha krajina
2. DPM Prlekija
3. DPM Metlika

Odbojka ženska: 
1. DPM Kamnik
2. DPM Metlika
3. DPM Suha Krajina

Tek moška in ženska 
konkurenca:
1. predstavnika DPM Metlika
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V petek, 7. 6. 2013, se je v prizidku telovadnice OŠ Žu-
žemberk odvijala tradicionalna prireditev Petje prinaša 
poletje. Učenci so se predstavili pod naslovom TO SMO 
MI in pokazali vse svoje mnoge talente. Tako smo na odru 
lahko videli pevska zbora, plesalke iz 5. razreda, recitatorko, 
mažoretki, tudi za vezno besedo so učenci poskrbeli sami. 
Gostja večera je bila naša učiteljica ga. Magda Kastelic Ho-
čevar, ki je predstavila svojo knjigo pesmi Čas zrelih trav. 
Za klavirsko spremljavo je poskrbela naša zvesta korepeti-
torka gdč. Petra Jerič.

n Zborovodkinja Katja Avsenik

Na naši šoli učenci radi berejo in prihajajo v knjižnico. V letošnjem šol-
skem letu je 286 učencev končalo Bralno značko in s tem osvojilo bralno 
priznanje. Za osvojitev bralnega priznanja so morali učenci v šolskem letu 

Petje prinaša poletje

Podelitev bralnih priznanj s pisateljem ivanom sivcem
prebrati vsaj tri knjige in se naučiti dve pesmici. 12 učencev je bralno pri-
znanje osvojilo v vseh devetih letih, zato so prejeli naziv zlati bralec in se 
udeležili še posebne prireditve v Novem mestu.

Da bi počastili uspeh naših bralcev, smo imeli v četrtek, 6. 6. 2013, na šoli 
slovesno podelitev priznanj s posebnim gostom - pisateljem, publicistom in 
popotnikom Ivanom Sivcem. Ravnateljica ga. Mira Kovač in knjižničarka 
Tinka Fric sta najprej nagovorili bralce in jim čestitali za uspeh. V kratkem 
programu so nastopili: učenca 3. r. David Pajnkiher in Niko Longar z reci-
tacijo pesmi Bogataš, ki jo je napisal Ivan Sivec; harmonikaša Aljaž Hren, 
8. b, in Urša Skube, 9.b, s pesmijo Čebelar. Ravnateljica in pisatelj sta nato 
slovesno podelila bralna priznanja. Sledil je nastop in program pisatelja, v 
katerem je predstavil svoje življenje, svoje dela, z nami delil zgodbe in nas 
popeljal v svet domišljije. Na koncu je sledil še nagradni kviz, v katerem 
so učenci odgovarjali na pisateljeva vprašanja o njegovem življenju in delu 
ter bili za pravilne odgovore nagrajeni z njegovimi knjigami. Pisatelj Ivan 
Sivec nas je s svojim zanimivim nastopom popeljal v svet branja in nas še 
bolj motiviral za branje knjig. Upam, da bo v naslednjem šolskem letu še 
več učencev osvojilo bralno priznanje.

n Knjižničarka Tinka Fric

Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju in prazniku dela
V sredo, 24. 4. 2013, smo imeli na PŠ Šmihel prireditev ob dnevu upora 

proti okupatorju in prazniku dela.
V bogatem programu so nastopili vsi učenci PŠ Šmihel s svojima men-

toricama. Program pa je obogatil še harmonikaš Vid Zore.
Vsi, ki so prišli na našo prireditev, so bili še posebno navdušeni nad upri-

zoritvijo dramske igrice Od kod si, kruhek. V njem so se učenci predstavili 
z dramatiziranjem, petjem, igranjem....

Da radi berejo, so pokazali tudi letošnji devetošolci. Letos jih je 12 
osvojilo naziv Zlati bralec, kar pomeni, da so vseh 9 let šolanja radi bra-
li, obiskovali knjižnico in končali tekmovanje za Bralno značko. Ker gre 
za poseben uspeh, je v Novem mestu pod okriljem Društva prijateljev 
mladine Mojca in društva Bralna značka vsako leto organizirana slovesna 
podelitev knjižnih nagrad z nastopom posebnega gosta. Letošnja priredi-
tev je potekala v torek, 4. 6. 2013. Nastopili so učenci, ki obiskujejo glas-
beno šolo. Vsak zlati bralec je prejel knjižno nagrado - zbirko pesmi Bine 
Štampe Žmavc. Posebni gost je bil svetovni popotnik Zvone Šeruga, ki nas 
je popeljal skozi svoja popotovanja in nam približal življenje nomadskih 
ljudstev v Afriki, hkrati pa poudaril, kako pomembno je branje. Upam, 
da bodo učenci še naprej tako radi brali in obiskovali knjižnico.

n Knjižničarka Tinka Fric

Zlati bralec

Po končani prireditvi smo goste pogostili s pekovskim pecivom. Na ho-
dniku so si lahko izbrali stvari in donirali po 0,50 € v sklad za pomoči po-
trebne. Nabrali smo kar nekaj denarja, ki bo zagotovo koristno porabljen.

n Učiteljici Petra Zadel in Marjeta Zore
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Policistka na obisku
Tudi v letošnjem šolskem letu smo se z otroki iz starejših skupin vključi-

li v projekt Pasavček. Osnovni namen projekta je spodbujanje pravilne in 
varne vožnje otrok z uporabo otroških varnostnih sedežev in varnostnih 
pasov. V ta namen smo v skupino povabili policistko go. Sabino Prijatelj - 
Žanovo mamico. Predstavila nam je poklic in pripomočke, ki jih uporablja 
pri delu. Otroci so bili zelo navdušeni, ko jim je pokazala pištolo in lisice. 
Zelo hitro so zbudili svojo bujno domišljijo in pričeli razpravljati o roparjih. 
Policistka je nato otroke opozorila na red v prometu in na pravilno vožnjo 
v avtomobilu. Seveda vsi otroci upoštevajo red, ki ga uči Pasavček - red je 
vedno pas pripet. Obisk smo zaključili s sprehodom, skupaj s policistko, 
po prometni cesti. Policistka je otroke še dodatno opozorila na varno hojo. 
Otroci so bili zelo zadovoljni. Ko odrastejo, bodo policisti. 

Žanovi mamici se zahvaljujemo za obisk in lepo preživet dan.
n vzgojiteljica Minka Fric

Prireditev za materinski 
dan – PŠ Ajdovec

Za 25. marec – materinski dan, smo učenci PŠ Ajdovec pripravili za starše 
kulturni program. Nastopili smo vsi učenci. Naučili smo se krajši dramski 
prizor – Mamici za praznik, recitirali smo pesmi in zapeli pesem Vesela po-
mlad. Kar štirje učenci so prinesli svoje inštrumente in na njih pogumno za-
igrali. Ob slovesu smo mamicam podarili darila, ki smo jih sami izdelali.

Mamice smo zelo razveselili, na koncu so nam zaploskale in zadovoljne odšle 
domov. Doma pa smo jim ta dan še več pomagali pri domačih opravilih.

n Učenci 1. in 2. razreda

Roditeljski sestanek in pohod s piknikom

srečanje s starši na 
Vinkovem Vrhu

V sredo, 8.5.2013, je bil za starše in učence 1.r. PŠ Dvor organiziran ro-
diteljski sestanek. Na začetku so se prvošolci staršem predstavili s kratkim 
kulturnim programom, sledila je analiza dela v minulem šolskem letu ter 
naloge do konca šolskega leta 2012/13. Po uradnem delu smo se vsi sku-
paj peš odpravili po senčni poti do Vinkovega Vrha. Tam je sledilo prije-
tno druženje na domu učenke Žane Šercer, kjer smo se tudi okrepčali. Čas 
je ob igri in prijetnem klepetu hitro minil. Nato smo se peš odpravili proti 
podružnični šoli Dvor, kjer smo zaključili srečanje.

 Vsem staršem hvala za sodelovanje!
n Učiteljica Tatjana Hren

V sredo, 15. 5. 2013, smo izvedli za učence in starše 3. in 4. r. PŠ Dvor 
roditeljski sestanek s pohodom in piknikom.

Uvodni del srečanja je bil strokovne narave- opravili smo analizo dela te-
kočega  šolskega leta in se pogovorili o nalogah, ki nas čakajo do zaključka 
leta. Sledil je sproščujoči del. Izpred PŠ Dvor smo se peš odpravili v Boršt. 
Dan je bil kot naročen za druženje in hojo. Strma pot nas je najprej vodila 
po gozdu, potem pa smo zložneje hodili do Boršta. Pri zidanici  sta nas že 
čakala lastnika- dedek in babica našega tretješolca in vsem zaželela dobo-
došlico. Učenci so staršem predstavili kratek kulturni program in se pri 
nastopu vsi potrudili. Sledilo je polnjenje naših lačnih želodčkov. Učenci 
so se preizkusili v peki hrenovk. Palice je pripravil g. Novak. Pri peki so 
se učenci zabavali ter se učili. Miza je bila polna hrane, ki so jo pripravili 
Novakovi in Juršičevi, del pa je prispeval tudi g. Flander.

Organizatorjem lepega popoldneva se iskreno zahvaljujemo za nji-
hov trud.

n Učiteljica Zvonka Struna
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V torek, 21. 5. 2013, so učenci 1. razreda v šolo 
pripeljali kolesa in rolerje. Dan je bil namenjen 
dejavnostim športnega programa Zlati sonček. 
Učenci so v dveh skupinah izvajali ravnotežne 
naloge. Ena skupina se je s kolesi vozila po poli-
gonu, ki je bil postavljen na šolskem igrišču (sla-
lom med stožci, tunel – ozka pot med deskama, 
vrata …). Druga skupina pa se je pod vodstvom 
učiteljice ge. Darje Sedaj učila pravilne in spretne 
vožnje na rolerjih: vožnja naprej, vožnja na eni 
nogi na razdalji dveh metrov, slalom med štirimi 

keglji, počep pod približno 60 cm visoko prečko. 
Nalogo kolesarjenje so prav vsi učenci uspešno 
opravili, medtem ko bodo morali rolanje neka-
teri še malo povaditi.

Za nami je lep in uspešen dan, po besedah 
učenke Neje: najlepši, odkar hodimo v šolo.

Posebna zahvala gre športima pedagogoma, 
ge. Darji Sedaj in g. Marjanu Kužniku, ki sta z 
veliko dobre volje ter potrpežljivosti sodelova-
la z nami.

n Učiteljica Katarina Vrhovec

Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) je v soboto, 11. maja 2013, že 36. za-
pored organizirala Državno srečanje in tekmovanje mladih slovenskih če-
belarjev, ki je tokrat potekalo na OŠ Dob, v sodelovanju z omenjeno šolo 
in ČD Krtina Dob.

Letošnjega tekmovanja se je udeležilo več kot 470 učencev. To pomeni, 
da je med mladimi veliko zanimanje za čebelarstvo, kar je med drugim re-
zultat uspešnega delovanja čebelarskih krožkov pod vodstvom prizadevnih 
mentorjev ter nedvomno je usmeritev ČZS o delu z mladimi. Gospod pred-
sednik Boštjan Noč in sodelavci so nedvomno pripomogli, da take orga-
nizacije čebelarskih krožkov nikjer na svetu ni, kot je v Sloveniji. Zato tudi 
posledično vsako leto narašča število krožkov in učencev.

Tekmovali smo: mi z OŠ Žužemberk, podružnične šole Dvor – Jure Zu-
pančič in Urška Zupančič ter z OŠ Dolenjske Toplice – Tilen in Nika, Bar-
bara in Gregor, Tjaša in Ana ter Urška.

36. državno srečanje in tekmovanje 
mladih slovenskih čebelarjev

Mladi čebelarji z OŠ Dol. Toplice ter OŠ Žužemberk, podružnične šole Dvor, z men-
torjem, ki so se udeležili 36.  državnega srečanja in tekmovanja mladih slovenskih 
čebelarjev

Športni dan v 1. razredu

V Osnovni šoli Dob pri Domžalah so tekmovalci za sprejemno darilo 
dobili dva izvoda Slovenskega čebelarja, semena sončnic, mapo OŠ Dob, 
kemični svinčnik, domače medenjake (spekli so jih kuharice in učenci), 
bio bonbone in bio piškotke z rozinami. Po zajtrku so se učenci razdelili 
po učilnicah in se pred tekmovanjem predstavili: šolo, s katere prihajajo ter 
najlepše turistične znamenitosti domačega kraja.

Po tekmovanju smo si ogledali film in razstavo glasil Slovenskih čebelar-
jev, nato pa odšli na kosilo. Po kosilu smo se po dežju peš odpravili ogledat 
Železno jamo. Razglasitev rezultatov je potekala v letnem gledališču Stu-
denec pri Domžalah. 

Naši rezultati so bili odlični: Nika in Tilen (OŠ Dol. Toplice) - 30 točk 
(dosežene vse možne točke); osvojila zlato priznanje; Jure Zupančič in Ur-
ška Zupančič (OŠ Žužemberk) - 29 točk, osvojila zlato priznanje; Tjaša in 
Ana - 28 točk, osvojila  srebrno priznanje; Urška - 28 točk, osvojila  srebr-
no priznanje, Barbara in Gregor - 25 točk osvojila bronasto priznanje (vsi 
iz OŠ Dol. Toplice).

Z delom in rezultati pri čebelarskem krožku sem zelo zadovoljen. Želim, 
da se bogata tradicija čebelarstva nadaljuje. Nedvomno je »šolski« čebelar-
ski krožek prava pot za doseganje tega cilja. Zahvaljujem se vsem, ki so ka-
korkoli pomagali pri pripravi učencev na tekmovanje.

n Miha Potočar, mentor čebelarskega krožka na PŠ Dvor

Združeni v poletje
V sredo, 5. 6. 2013, sta se MPZ in OPZ osnovne šole Žužemberk ude-

ležila koncerta Združeni v poletje. Potekal je na OŠ Vavta vas, zapeli so 
skupaj s starejšim OPZ osnovne šole Vavta vas. Skupne pesmi, ki so bile 
ljudske, umetne, slovenske popevke in pesmi iz slovenskih filmov, so lepo 
zvenele pod budnim očesom in rokami zborovodkinj Cvetke Krampelj 
(OŠ Vavta vas) in Katje Avsenik (OŠ Žužemberk).

n Zborovodkinja Katja Avsenik
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Na OŠ Žužemberk, podružnični šoli Dvor, čebelarski krožek deluje 2. 
šolsko leto. Sredstva za postavitev čebelnjaka Meda so se zbrala s pomočjo 
humanitarnega koncerta ansambla Diamanti ter številnih donatorjev.

Okolico čebelnjaka dopolnjuje in daje lep izgled mlad sadovnjak. Želje 
ČD Dvor pri Žužemberku ter ravnateljice ge. Mire Kovač in seveda tudi 
moja želja je bila, da zasadimo poleg čebelnjaka še medovite rastline. Glav-
ni cilj zasaditve je bil raziskovanje rastlin ter njihovega pomena v naravi ter 
opazovanje čebele pri opraševanju rastlin.

Aktivnosti do končne zasaditve medovitega vrta so bile kar naporne in 
dolgotrajne. Vsem udeleženim pa se je trud poplačal z res lepim vrtom, ki 
krasi okolico čebelnjaka.

Z delom smo začeli tako, da se je Čebelarsko društvo Dvor pri Žužember-
ku prijavilo na razpis za pridobitev medovitih trajnic za ureditev medovitih 
vrtov ob učnih čebelnjakih za potrebe čebelarskih krožkov. Javni razpis je 
objavil Sklad za ohranitev kranjske čebele z namenom za potrebe osvešča-
nja in poučevanja čebelarskih krožkarjev in ostale javnosti o poznavanju 
in pomenu medovitih rastlin.

Kot upravičenci smo izpolnjevali vse pogoje in pridobili naslednje me-
dovite trajnice: Allium schoenoprasum – drobnjak, Echinacea (Rudbeckia) 
purpurea - ameriški slamnik, Lavandula angustifolia ‚Marino‘ - srednje viso-
ka sivka, Rudbeckia sullivanti ‚Goldsturm‘ – rudbekija. Iz društva Zeleni prsti 
pa smo brezplačno dobili: sadike različnih vrst met, vrb, facelijo in ajdo.

Trajnice so poleg tega, da izločajo nektar in cvetni prah, ki sta koristna 
za čebele, saj jim predstavljata dodaten vir hrane, tudi okrasne, začimbne, 
dišavne, pa tudi zdravilne. Vse te rastline lahko vsak posameznik zasadi na 
domačem vrtu ali gredici, pa tudi v cvetličnem lončku. Vsaka medovita ra-
stlina, zasajena v našem vrtu, bo imela svojo oznako, kjer bo zapisano nje-
no ime v slovenskem in latinskem jeziku, sliko rastline, kdaj v določenem 
obdobju leta cveti ter kratek opis.

Sledila je priprava tal: gnojenje s hlevskim gnojem, oranje, brananje, po-
biranje kamenja, frezanje in končno sajenje rastlin.

Zasaditev medovitega vrta pri 
čebelnjaku medo na Dvoru

Učenci pri čebelarskem krožku pomagajo pri sajenju medovitih rastlin - trajnic

Vrt s trajnicami je tako zasajen ob potki, da bo možno opazovanje čebel 
otrokom od blizu brez nevarnosti, da bi jih čebele s preletom motile. Hkrati 
pa otrok ne bomo izpostavljali nevarnosti pikov. S tem bomo nedvomno 
pripomogli k večjemu zaupanju otrok do čebel in spodbujanju k še natanč-
nejšemu opazovanju in spoznavanju njihovega življenja.

Zahvala za ureditev in zasaditev medovitega vrta ter sadovnjaka gre: ge. 
Miri Kovač, ravnateljici OŠ Žužemberk, g. Romanu Setnikarju, predsedniku 
ČD Dvor pri Žužemberku, g. Francu in Mihi Potočarju, g. Milanu Pestotni-
ku, snažilkama ga. Slavici Jarc, ga. Anici Pestotnik, hišniku g. Branku Ga-
šperšiču, učencem čebelarskega krožka, še posebej Roku Možetu, ge. Jožici 
Golob Klančič iz Trajnice Golob-Klančič, ga. Poloni Brajer iz društva Zeleni 
prsti ter g. Jožetu Hrovatu, blagajniku ČD Dvor pri Žužemberku.

Vsi udeleženci pri zasaditvi medovitega vrta verjamemo, da bodo sadov-
njak, čebelnjak in medovit vrt v ponos in veselje suhokranjskim šolarjem in 
odraslim.. Več sprehajalcev si hodi šolsko novost že zdaj ogledovat.

n Miha Potočar, mentor čebelarskega krožka na PŠ Dvor

Čas dopustov je pred vrati, zato 
smo pripravili nekaj nasvetov za 
večjo varnost vašega premože-
nja in tudi vas samih, da boste 
dopustovanje preživeli kar se da 
prijetno:

- pred odhodom na dopust opo-
zorite sosede ali sorodnike, ki 
jim zaupate, da boste dalj časa 
odsotni ter da naj namesto vas 
praznijo poštni nabiralnik, 

- občasno pregledajo okolico 
vašega doma. Poln nabiralnik 
namreč storilcu kaznivega de-
janja da jasno vedeti, da vas že 
nekaj časa ni doma. 

Na samozaščitno ravnanje ne 
smemo pozabiti niti, ko smo na 
dopustu v novem, za nas nezna-
nem okolju. 

PoliCiJA sVeTUJe PoliCiJA sVeTUJe PoliCiJA sVeTUJe PoliCiJA sVeTUJe

Na kopališča s seboj ne nosite:
•	 denarja,	
•	 mobilnih	telefonov,
•	 drugih	vrednejših	predmetov	(fotoaparati,	kamere,	…),	če	pa	že	mo-

rate, jih nikar ne puščajte na plaži brez nadzora. 
Vir: internet

Seveda pa poskrbite tudi na 
lastno varnost:
•		 ne	precenjujte	svojih	plavalnih	

sposobnosti, 
•		 pred	skakanjem	v	vodo	se	pre-

pričajte o njeni globini, 
•		 upoštevajte	navodila	redarjev	

na kopališčih ter obvestila na 
obvestilnih tablah.

V kolikor pa kljub vsem pre-
vidnostnim ukrepom postanete 
žrtev kaznivega dejanja ali zara-
di kakšnega drugega dogodka 
potrebujete pomoč policije, po-
kličite telefonsko številko 113, v 
kolikor pa boste dopustovali v 
tujini, pa se obrnite na najbližjo 
policijsko postajo.

n Boštjan JERNEJČIČ
Vodja policijskega okoliša
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kako pomembno je vodenje evidenc na 
kmetijskem gospodarstvu?

Druga os Programa razvoja podeželja Repu-
blike Slovenije za obdobje 2007 – 2013 prispeva 
k ohranjanju okolja in podeželja, katere predno-
stna naloga je podpirati ohranjanje kmetovanja 
na območjih z omejenimi možnostmi za kmetij-
sko dejavnost (OMD) in vzpodbujati okolju pri-
jaznih praks. Prav tako neposredno pripomore k 
izboljšanju stanja okolja in voda, podpira trajno-
stno rabo kmetijskih zemljišč in sonaravne oblike 
kmetovanja. V okviru te osi je možno pridobiti 
Izravnalna plačila za območja z omejenimi mo-
žnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD plačila) 
ter Kmetijsko okoljska plačila (KOP). Do plačil 
so upravičena kmetijska gospodarstva, ki izpol-
njujejo pogoje, določene s pravnimi podlagami 
ter v roku oddajo Zbirno vlogo in zahtevke. V 
skladu s Programom razvoja podeželja se v letih 
2007 – 2013 izvajajo naslednji kmetijsko okoljski 
podukrepi (podukrepi KOP):

i. skupina – zmanjševanje negativnih vplivov 
kmetijstva na okolje:

•	 Ohranjanje	kolobarja	(KOL)
•	 Ozelenitev	njivskih	površin	(ZEL)
•	 Ne	prezimni	posevki	(NEP)
•	 Integrirano	poljedelstvo	(IPL)
•	 Integrirano	sadjarstvo	(IPS)
•	 Integrirano	vinogradništvo	(IVG)
•	 Integrirano	vrtnarstvo(IVR)
•	 Ekološko	kmetovanje	(EK);

ii. skupina – ohranjanje naravnih danosti, 
biotske raznovrstnosti, rodovitnosti tal in 
tradicionalne kulturne krajine:

•	 Planinska	paša	brez	pastirja	(PP)
•	 Planinska	paša	s	pastirjem	(PPP)
•	 Košnja	strmih	travnikov	z	nagibom	35	–	50%	

(S35)
•	 Košnja	strmih	travnikov	z	nagibom	nad	50%	

(S50)
•	 Košnja	grbinastih	travnikov	(GRB)
•	 Travniški	sadovnjaki	(TSA)
•	 Strmi	vinogradi	z	nagibom	30-40%	(V30)
•	 Strmi	vinogradi	z	nagibom	nad	40%	(V40)
•	 Reja	avtohtonih	in	tradicionalnih	pasem	do-

mačih živali (PAS)
•	 Pridelava	 avtohtonih	 in	 tradicionalnih	 sort	

kmetijskih rastlin (SOR)
•	 Sonaravna	reja	domačih	živali	(REJ)
•	 Ohranjanje	ekstenzivnega	travinja	(ETA)
•	 Ohranjanje	 ekstenzivnih	 kraških	 pašnikov	

(EKP)

iii. skupina – varovanje zavarovanih območij:

•	 Reja	domačih	živali	v	osrednjem	območju	po-
javljanja velikih zveri (ZVE)

•	 Ohranjanje	 posebnih	 traviščnih	 habitatov	
(HAB)

•	 Ohranjanje	 traviščnih	 habitatov	metuljev	
(MET)

•	 Ohranjanje	steljnikov	(STE)
•	 Ohranjanje	habitatov	ptic	vlažnih	ekstenzivnih	

travnikov na območju Natura 2000 (VTR)
•	 Pokritost	 tal	 na	 vodovarstvenem	območju	

(VVO)

Upravičenci, ki zaprosijo za plačila iz naslova 
podukrepov KOP, morajo ves čas trajanja obve-
znosti (5 let) poleg ostalih zahtev, ki jih določa 
podukrep, obvezno in sproti voditi evidenco o 
vseh delovnih opravilih, ki se izvajajo pri izbra-
nih podukrepih, pri čemer se lahko uporablja 
obrazce Ministrstva za kmetijstvo in okolje »Evi-
dence o delovnih opravilih za kmetijsko okoljske 
podukrepe« ali pa lastne zapise. Upravičenec je 
tudi odgovoren za pravočasno in sprotno vpiso-
vanje delovnih opravil takoj po izvedenem opra-
vilu. Prav tako se lahko evidence vodijo v tiskani 
(obrazci) ali v elektronski obliki. V primeru kon-
trolorja ali kmetijskega inšpektorja je potrebno 
Evidence posredovati na vpogled. 

evidence za kmetijsko okoljske podukrepe 
vključujejo: 

•	 zasnovo petletnega kolobarja (2012 – 2016),
•	 evidenco o delovnih opravilih na njivi,
•	 evidenco o delovnih opravilih na travniku/pa-

šniku,
•	 evidenco o delovnih opravilih v sadovnjaku,
•	 evidenco o delovnih opravilih v vinogradu,
•	 evidenco o delovnih opravilih na ekstenzivnem 

kraškem pašniku,
•	 dnevnik paše za ekstenzivni kraški pašnik,
•	 evidenco o obiskih kontrolorja, inšpektorja oz. 

kmetijskega svetovalca,
•	 evidenco o nakupu krme,
•	 evidenco o uporabi živinskih in mineralnih 

gnojil ter
•	 evidenco o uporabi fitofarmacevtskih sredstev 

(FFS).

Ker se v letošnjem letu že intenzivno izvajajo 
kontrole površin, zahtevkov in KOP podukrepov, 
vam svetujem, da si uredite zgoraj omenjene evi-

dence (odvisno, v kateri podukrep ste vključeni), 
registre domačih živali (za govedo, ovce, prašiče 
in kopitarje) ter preverite veljavnost analiz tal 
in gnojilnih načrtov (izdelani morajo biti za vse 
GERK-e, ki se gnojijo z mineralnimi gnojili in 
biti veljavni za tekoče leto).

Poleg naštetih evidenc morajo kmetijska go-
spodarstva izpolnjevati tudi vse ostale zahteve 
Navzkrižne skladnosti, ki so opisane v priroč-
niku za izvajanje zahtev navzkrižne skladnosti, 
prejetem v letu 2012.

Ostala kmetijska gospodarstva, ki niso vklju-
čena v KOP podukrepe, vendar uveljavljajo pla-
čila za OMD, morajo prav tako po zahtevah nav-
zkrižne skladnosti voditi določene evidence in 
registre, kot so:
•	 evidenca o uporabi živinskih in mineralnih 

gnojil za tekoče koledarsko leto (v primeru 
obremenitve 2 in več GVŽ/ha),

•	 evidenco o uporabi FFS,
•	 evidenco o nakupu in prodaji krme (tudi račun 

in deklaracija),
•	 evidenco prodaje živi (v primeru prodaje trgo-

vskim verigam in ostalim pravnim osebam,
•	 dokazilo o prejeti oz. oddani količini živinskih 

gnojil,
•	 dokazilo o nakupu ali prejemu organskih gno-

jil,
•	 dnevnik veterinarskih posegov in evidenco o 

zdravljenju živali.
Poleg teh evidenc morajo imeti vsi uporabniki 

FFS pripravkov veljavno potrdilo o pridobitvi zna-
nja iz fitomedicine, testirano škropilnico, ažurno 
vodene registre živali (govedo, drobnica, prašiči, 
kopitarji), veljavne, podpisane in izpolnjene po-
tne liste za govedo ter spremne liste za drobnico 
in prašiče ter ostale spremne dokumente (izpisi iz 
centralnih registrov živali, računi o prodaji živali 
itd.) Vse evidence in dokumente je potrebno hra-
niti še vsaj pet let po izplačilu sredstev.

Da bi bili dobro pripravljeni na morebitni obisk 
kontrolorja ali kmetijskega inšpektorja ter se z 
urejenimi evidencami in potrebnimi dokumenti 
izognili sankcijam in dodatnemu znižanju plačil, 
smo vam za pomoč in nasvete na voljo v Straži, 
v naši pisarni KGZ Novo mesto Izpostava Stra-
ža – Žužemberk.

Kmetijska svetovalka, 

n POlonca Seničar, dipl.ing.zoot.
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Lymska borelioza
 je v Sloveniji močno razširjena bolezen, za katero praviloma zbolijo lju-

dje, ki jih je vbodel z Borrelio burgdorferi (Bb), okužen krvosesni insekt - 
največkrat (>90%) je to klop. 

Po podatkih društva za boreliozo je Slovenija endemična pokrajina in v 
samem evropskem vrhu glede obolevanja in možnosti okužbe z Bb. Pov-
zročitelj borelioze je spiralasto zavita bakterija, imenovana Borrelia burg-
dorferi.

Bolezen nastane, ko z borelijo okužena slina klopa, po njegovem vbodu, 
med aktom sesanja gostiteljeve krvi, vdre v podkožje, odkoder se bakterije 
širijo lokalno ali pa se celo po krvi in/ali limfi razsejejo po telesu. Kožne 
spremembe, ki se razvijejo na mestu vboda, so posledica širjenja borelij po 
koži. V nekaj dneh do nekaj tednih se Borrelia burgdorferi sensu lato preko 
krvi ali limfe razseje v različna tkiva, pri čemer se lahko pojavijo še spre-
mljajoči splošni simptomi, kot so povišana telesna temperatura, bolečine 
v mišicah (najpogosteje v mečih), glavobol, huda utrujenost, prekomerno 
znojenje, suh kašelj. Razsoju sledi različno dolgo latentno obdobje, ki traja 
od nekaj dni do nekaj tednov ali mesecev ali celo let.

Bolezen poteka v treh obdobjih in je razdeljena v zgodnjo lokalizirano, 
zgodnjo diseminirano in kasno okužbo. Značilno je, da je klinična slika 
redko popolna. Potek bolezni je različen in spremenljiv. Bolnik lahko zbo-
li z eno samo pojavno obliko bolezni ali pa se lahko simptomi stadijev celo 
prekrivajo. Včasih se bolezen pokaže šele, ko je že v kasni fazi obolenja. 

Po vgrizu klopa morate biti pozorni na spremembe na koži. Pojavi se 
Erythema migrans (EM), ki se praviloma razvije v obdobju nekaj dni (red-
keje tudi po več mesecih) po vbodu okuženega insekta na mestu, kjer je 
povzročitelj vstopil skozi kožo in predstavlja značilno kožno spremembo 
zgodnje lokalizirane oblike bolezni.

Sprememba je lahko locirana tudi na mestu, kjer sicer vboda klopa ni-
smo opazili. 

Zdravstveno vzgojni center

klopi na pohodu
Sončne spomladanske in poletne dni pa vse do kasne jeseni marsikdo preživi v 
naravi, kjer pa na nas vedno prežijo klopi. Največ jih najdemo do nadmorske višine 
600 metrov, aktivni pa so na temperaturi, višji od sedem stopinj Celzija. Z ugrizom 
lahko povzročijo številne nevšečnosti , najnevarnejša sta klopni meningitis in lymska 
borelioza.

Kožne spremembe so oval-
ne ali okrogle, homogene ali ko-
lobarjaste in se postopoma večajo. 
Izjemoma je eritem manjši od 5cm.

Klopni meningitis 
Klopni meningitis oz. meningoencefalitis je virusno vnetje možganskih 

ovojnic, ki se pojavi 2 do 3 tedne po ugrizu okuženega klopa. V Sloveniji so 
naravna žarišča okuženosti, kjer je ob ugrizu klopov večje tveganje okužbe 
(obolijo lahko tako ljudje kot živali). 

Bolezenski znaki virusnega meningitisa nastopijo v dveh fazah:
•	 v	obdobju	od	1	do	8	dni	nastopijo	glavoboli, povišana telesna temepratu-

ra, bolečine v trebuhu in mišicah, driska ali bruhanje. Potem nastopi od 
1 do 20 dni dolg prosti interval, v katerem bolnik ne občuti nikakršnih 
bolezenskih simptomov;

•	 faza	bolezni	je	prepoznavna	po	konstantno	visoki	temperaturi,	glavobo-
lu, lahko tudi nezavesti, kar so znaki prizadetosti možganskih ovojnic ali 
celo možganov. Pri odraslih je smrtnost približno 1−2%. Bolezen lahko 
zapusti trajne posledice v obliki glavobolov, motenj koncentracije in pre-
občutljivosti na sončenje.
Obolenje za meningitisom ugotovimo in potrdimo s preiskavo mož-

ganske tekočine, v kateri so značilne spremembe. Edina terapija zoper to 
bolezen je počitek, antipiretiki in analgetiki. Povišano telesno temperatu-
ro znižujemo tudi z infuzijami. Pred boleznijo se lahko zavarujemo s ce-
pljenjem, ki sestoji iz treh odmerkov; drugi odmerek prvemu sledi čez 14 
dni do 3 mesece, tretji pa sledi drugemu čez 6 do 12 mesecev. Učinek ce-
pljenja obnovimo prvič po treh letih, za tem pa vsakih 5 let z enkratnim 
odmerkom cepiva.

KAJ LAHKO STORIMO SAMI? 
Napomembnejše je preprečevanje okužbe. 
Nekaj praktičnih nasvetov:

•	 Oblačimo	se	v	svetla	oblačila,	ker	na	njih	prej	opazimo	klopa.
•	 Na	nevarna	območja	ne	hodimo	bosi	ali	pomanjkljivo	oblečeni.
•	 Priporočljiva	so	zaščitna	sredstva	proti	vbodom	klopov	-	repelenti.	Nana-

šajte jih večkrat, saj se njihov učinek zmanjšuje s podaljšanim bivanjem 
v gozdu.

•	 Po	izhodu	iz	ogroženega	območja	se	medsebojno	preglejte	in	po	potre-
bi takoj odstranite prisesanega klopa. Pri tem se lahko uporabi posebna 
pinceta, ki se dobi v lekarni. Klopa odstranimo čim hitreje in s čim manj 
manipulacijami. Potrebno ga je zagrabiti ob glavici tik nad površino kože 
in ga ob stalnem vlečenju nežno polkrožno vrteti za okoli 45°. Pri tem ga 
ne smemo odtrgati, še manj zmečkati, saj bi ob tem v rano lahko vdrle 
bakterije. Po možnosti si po izdrtju kožo še dezinficirajte.

•	 Po	prihodu	domov	je	najbolje	odložiti	nošena	oblačila	na	zavarovano	
mesto ali jih iztresti, in to še pred vstopom v stanovanje.

•	 Ker	je	klop	izredno	občutljiv	na	suh	zrak,	ga	je	najlaže	uničiti,	če	oblačila	
krajši čas sušimo v strojnem sušilcu perila. 

ZAPOMNITE SI: VERJETNOST OKUŽBE Z BORELIJO SE POVEČA S PODALJ-
ŠANIM TRAJANJEM PRISESANEGA KLOPA!!!

n Mojca Šenica, dipl. med. sestra
Vir: Društvo bolnikov z boreliozo
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Z veseljem ugotavljamo, da so gledalci navdušeni nad vašimi pesmimi 
in vašim odnosom, saj so odzivi zelo pozitivni. To dokazuje tudi odlična 
gledanost (oddajo si je v petek in nedeljo ogledalo več kot 380 tisoč gle-
dalcev TV Slovenija).

Zatorej ne držijo nenehne kritike nekaterih, ki v nič dajejo tovrstno 
slovensko glasbe. Z veseljem lahko vsi skupaj, tudi tisti, ki se niso uvrstili 
v finale na Studencu pri Domžalah, pa že leta s svojo glasbo bogatijo od-
dajo Na zdravje! ugotovimo, da si poslušalci in gledalci želijo slovenske 
glasbe in jo imajo radi.

Hvala vam za potrpežljivost in dobro voljo v petkovem finalu. Upamo, 
da boste tako kot mi ta dan imeli v lepem spominu in da ne bo kdo zara-
di nas preveč kihal, saj je bilo vreme zares čudno (na zdravje!). Nam bo 
še posebej, saj je bila to naša poslovilna oddaja. 

Tudi v mojem imenu se opravičujem ansamblu Zarja iz Tržiča, ker je 
prišlo do tehnične napake pri ponovitvi insertov in izpada grafike in so 
bili zaradi tega gotovo pri glasovanju prikrajšani za veliko glasov. 

Samo še toliko, da boste vedeli, kakšno razumevanje ima Nacionalna 
televizija do Vas ...in nas. Finalna in zaključna oddaja Na zdravje! je bila 

dolga lahko največ od 20h do 21:44, brez reklam borih 93 minut in je sam 
direktor televizije dal direktivo, da se oddaja prekine, če bo samo malce 
daljša. Tako bi lahko ostali celo brez razglasitve zmagovalcev. V tekmo-
vanju je bilo 15 pesmi....

Na POP tv je bila oddaja Slovenja ima talent z desetimi finalisti od 20h 
pa do 23:18...., da boste morda lažje razumeli, kakšen odnos ima Nacio-
nalna televizija do Vas in nas ... in gledalcev.

In hvala, ker niste tekmovanja vzeli tako zares, da nas bi to tekmova-
nje sprlo med sabo, ampak nas je še dodatno zbližalo. Nekdo pač zma-
ga, ampak v tem tekmovanju nihče ne zgubi. To je tudi osnovni namen. 
Zmagamo vsi, saj poslušalci pridejo do vaše dobre glasbe, do predstavitev 
slovenskih krajev, pokrajin, običajev, od Prlekije do Kopra, od Tržiča do 
Žužemberka.... Upamo, da smo vam pomagali narediti novo uspešnico, 
ki je izšla tudi na zgoščenki ZKP RTV Slovenija.

HVALA še enkrat vsem nastopajočim in še enkrat uspešno in ustvar-
jalno leto 2013.

n Jože Potrebuješ, Boštjan Romih in 
celotna ekipa oddaje apčihhh - NA ZDRAVJE!

Prav ob koncu zadnje sezone oddaje Na zdravje smo na svoj račun 
prišli tudi Suhokranjci, saj je produkcijska ekipa VPK k sodelovanju po-
vabila Društvo kmečkih žena Suha krajina Žužemberk in ansambel Di-
amanti. V najbolj gledanem terminu nacionalne televizije je bil v okviru 
rubrike Razglednica Slovenije predstavljen Žužemberk, Diamanti pa so 
z legendarno skladbo Le Krka ve, za katero so posneli priredbo in jo je v 
originalu izvajal ansambel Poljub, sodelovali v izboru za najboljšo pesem 
sezone te oddaje. Diamanti so z lahkoto dobili največ glasov TV gledal-
cev v polfinalu in se tako uvrstili v veliki finale, ki se je odvijal v letnem 
gledališču Studenec pri Domžalah. Na finalu jih je s transparentom spre-
mljala skupinica najbolj zvestih navijačev, pa tudi župan Franc Škuca in 
avtor skladbe Matej Kocjančič sta bila med gosti. Zaradi odličnega uspeha 
v polfinalu in prepoznavne skladbe so Diamanti med poznavalci ves čas 

spoštovani glasbeni kolegi
V petek, 31. maja, smo z Vašo pomočjo zaključili natečaj »Na zdravje - razglednica Slovenije«.

na zdravje z Diamanti

spadali v ožji krog favoritov, na koncu pa so po telefonskem glasovanju za 
las zgrešili zmago in s 1613 zasedli odlično drugo mesto v močni konku-
renci najelitnejših slovenskih narodno-zabavnih izvajalcev. 

n R. Legan

Srčnega zastoja ne moremo naprej predvideti in je pogost vzrok za smrt. 
Vendar pa v primeru srčnega zastoja nismo povsem nemočni, saj rešitev 
predstavlja takojšnja šok terapija z AED napravo.

Tega se zaveda tudi ga. Jožica Grden, ki je že na lanskem občnem zboru 
predlagala gasilcem nabavo defibrilatorja, ki lahko marsikomu reši življenje 
v primeru nenadnega srčnega zastoja. Takšna naprava je še večjega pome-
na v oddaljenem kraju, kot so Hinje, kjer ne moremo pričakovati takojšnje 
zdravniške pomoči. Tega se zavedajo tudi gasilci, ki so se odzvali na dano 
pobudo in poskrbeli za nabavo. Danes defibrilator že visi na gasilskem 
domu in je dostopen vsakemu.

V nedeljo, 9. 5., je ob 14. uri potekalo predavanje predstavnika Defibte-
ch-a, g. Mitje Lovriča o pravilnem ravnanju v primeru nenadnega srčnega 
zastoja in uporabi defibrilatorja. Predavanja se je udeležilo precej domačinov 
iz Hinj in vseh okoliških vasi. Skoraj vsi so se tudi sami praktično preizkusili 
v oživljanju. G. Mitja in ga. Jožica Grden, ki je sodelovala pri predstavitvi, 
sta vsem prisotnim teoretično in praktično pokazala, da oživljanje z defibri-
latorjem ni nič zastrašujočega in da z njim lahko vsakdo reši življenje.

n Mojca Obrstar

Defibrilator na gasilskem domu v Hinjah
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 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

 KULTIRA  OBVESTILA 

Ne, nismo jim rekli šipek. Tiste elegantne, drobne 
vejice, ki so v lokih visele z grma in so bile posute 
z živorožnatimi cveti, so bile vejice divjih gartrož. 
Tako smo jim rekli. 

Pa niso bile kar nič podobne bahatim vrtnicam 
po gredah okoli hiš, tistim težkim, živordečim, be-
lim in rumenim lepoticam. 

Šipek, gartroža ponižna. Cvetni listi so se v enem 
samem krogu nizali okoli rumene sredice prašni-
kov. Lepo je cvetel, šipek, tisti rožnati, raztresen po 
trnastih lokih grmov. Nič tak kot prave gartrože, vr-
tnice. A dišal je tisti ponižni šipek močneje od vseh 
cepljenih, skrbno vzgojenih vrtnic. Omamno, od-
ločno. Nisi mogel mimo grma, ne da bi se sklonil in 
se izgubil med tiste bodeče vejice.

Divje gartrože.
Rastle so najraje kje na obronkih njiv in travnikov, 

dišeči grmi, kot blagoslov poletja. Ko se je približeva-
la procesija Sv. Rešnjega telesa, smo, majhne punčke, 
hodile nabirat in smukat tiste rožnate listke že teden 
pred praznikom. Zbirale smo jih obenem s cvetjem 
marjetic in zlatic, pa tudi kakih bahavih potonk, če 
nam jih je dala kaka prijazna soseda, ki je imela na 
vrtu rože. Tisto lepoto smo zbirale v škatlicah, ki so 
nam jih mame za praznik zavile v bel krep papir in 
okrasile s papirnatimi pentljami. A do praznika in 
procesije nam je cvetje navadno že ovenelo. »Poča-
kaj, boš šla po rože drug teden, zdaj je še prezgodaj,« 
je rekla mama.

Šipek A kaj! Če si videl vse tisto pisno cvetje, nisi mogel 
kar mimo.  

Ob zadnjem obisku v domačem kraju sem hodila 
po vseh tistih ljubih krajih, kjer mi je nekdaj kot pri-
jazen zvonček pritrkovalo otroštvo. Nekega popol-
dneva sem po Strmnici šla proti Trebči vasi. Trebška 
kapelica stoji pod klančkom, da je ne opaziš prej, ko 
si že skoraj pred njo. Marija, majcena, z Jezuščkom, 
oba zavita v pajčolanasti krilci. Trebška Mati božja, 
pravijo. Da je čudodelna, da moraš do nje na božjo 
pot, če hočeš, da te usliši. Zdaj sem pred kapelico. 
Ob stranski steni, tisti, ki je obrnjena v Strmnico, se 
je razrasel košat grm šipka. Posut je s tistimi ljubi-
mi krogci rožnatih divjih gartrož. Kar tu bi ostala, tu 
med vonjavami dobre domače zemlje…

Šipek.
Nekateri teh grmov sploh ne opazijo. Šele jeseni, 

ko se je rožnato cvetje osulo in zdaj zori v šipkove 
jagode, se ustavijo in natrgajo šipkovih jagod, rde-
če žarečih, ki so zrasle iz dišečega razkošja rožna-
tega cvetja.

Šipek bodo kuhali v zdravilne čaje. Pravijo, da je 
dobro zdravilo za bolezni ledvic, mehurja in želod-
ca. Nekateri bodo šipek namočili v vino. Zdravilni 
šipek, ustrežljiva, ponižna divja gartroža. A šopki 
divjih gartrož se osujejo, čim jih postaviš v vodo, v 
vazo. Le trnjeve vejice ostajajo, lahko vso zimo. Vero 
krepijo, da bo spet prišla pomlad in da bo ves svet 
spet dišal po rožnatem opoju divjih gartrož.

Tudi tu, na drugi strani oceana, raste šipek. Pred 
leti sem zmeraj prinesla s sprehoda med polji kako 
dišečo vejico. Le zdi se mi, da je bilo drobnega trnja 
dosti več kot na gartrožah ob Trebški kapelici. Zdaj 

pa so tisto poljsko potko prekopali in jo razširili v 
gladko tlakovano cesto, ki pelje proti igrišču za golf. 
Ko so začeli travnik na obeh straneh poti razrivati 
stroji, sem se pomuznila mimo njih in sem iz oskru-
njene zemlje izruvala dva majcena grmička šipka, 
pravzaprav le prelomljene korenine. Posadila sem ga 
doma na vrtu, ne da bi upala, da se bo udomačil.

Pa se je. Še kako! Vsako pomlad ga moram pri-
rezati in krotiti. Grm je vesel vrtne zemlje in moje 
ljubezni. Vse poletje cvete, živo rožnato. In diši, 
diši. Vsako jutro stopim na vrt in se mu zahvalim 
za zdravilne, ljube vonjave iz moje mladosti. Oj, te 
divje gartrože…

Črtica je iz zbirke Materina dušica 
Ilustrirala akademska slikarka Zagorka Simić

Irma M. Ožbalt
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Ljubila si dom
in domači kraj,
zdaj odšla si
v večni raj.

ZAHVALA
V 91. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, 

babica in teta

ZOFijA KuMELj, 
roj. Legan

iz Podgozda 21, Dvor

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom 
in vsem ostalim za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje in sve-
te maše. Hvala g. župniku Francu Vidmarju za lepo opravljen 
obred, govorniku DU Dvor Dušanu Mikcu, pevcem »Prijatelji« 
iz Šentvida. Zahvala velja tudi pljučnemu oddelku Splošne bolni-
šnice Novo mesto, pogrebni službi Marija Novak s.p, vaščanom 
Podgozda za vso pomoč  in vsem, ki ste našo mamo pospremili 
na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

 IN MEMORIAM  OBVESTILA 

OSNOVNO PRANJE,
VOSKANJE,
PRANJE PODVOZJA

www.fs-prevozi.si

PRANJE OSEBNIH 
AVTOMOBILOV, 

TOVORNIH VOZIL 
IN AVTOBUSOV
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Odkrivamo stare fotografije

Na fotografijo, ki smo jo objavili v 49. številki, smo prejeli le en odgovor. 
Odgovor, ki ga bomo nagradili, nam je poslala Francka Ožbolt, Vrti 9, 8360 
Žužemberk. Prepoznala je fotografijo gasilcev in zapisala takole:

„Prva pionirska slika je bila posneta na 80-letnici gasilcev, leta 1968. 
Takrat so imeli tudi v Novem mestu obletnico in naši pionirji so šli tek-
movat v mesto, pod vodstvom Gliha Janeza.

Na sliki so Gliha Janez, Marinč Ludvik, četrti je Rudolf Nanger iz Nove-
ga mesta, šesti Prušek Jože, Kavčič Stane, ob strani se vidi samo polovica 

Filipič Miha. Pionirji: Drab Jože, desetar, Ožbolt Marjan, Kuhelj Franci, 
Zupančič Jože in Uršič Dušan, nekaj pa jih je z Rebri. To je bila prva pio-
nirska četa Gasilskega društva Žužemberk.“

Tokrat objavljamo fotografijo kuharskega tečaja v Žužemberku. Če se 
boste na njej prepoznali, napišite kaj več o nastanku fotografije.

Odgovore pošljite na naslov; Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 8360 
Žužemberk, s pripisom „Odkrivamo stare fotografije“ do 15. 9. 2013.

n Uredništvo

Tudi fotografijo iz te rubrike je pre-
poznala le Francka Ožbolt, ki je v na-
daljevanju pisma zapisala: »Druga sli-
ka je posneta na Komanci. Tovornjak je 
vozil Plut Ciril z Dvora. Razkladali so 
remontovski delavci, delovodja pa je bil 
Mirtič.« Za odgovor bo prejela nagrado 
naših sponzorjev.

Tokrat objavljamo fotografijo jame. 
Napišite katera jama je na sliki ali pa vsaj, 
v bližini katere vasi se nahaja. Odgovore 
pošljite najkasneje do 15. 9. 2013, na na-
slov: Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 
8360 Žužemberk, s pripisom „Poznate 
vaš kraj?“ Čaka vas nagrada. 

n Uredništvo

vaš kraj?



julij 2013, 39

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, Mateja Iskra, Petra Kastelic in Polona Seničar, sodelavka iz KGZS Straža. 
Lektorica: mag. Jelka Mrvar. Oblikovanje, grafična priprava in filmi: Grafika Pavlič Jože, s. p. Tisk: Kastelic Zvone, s. p. Novo mesto. Naklada: 1800 izvodov. Uredništvo Suhokranjskih poti si v skladu z uredniško politiko, zasnovo časopisa in prostorskimi 
možnostmi pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih prispevkov.

 NAGRADNI KOTIČEK 

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

( 07/ 3087290

SPONZOR
KRIŽANKE

Nagradna križanka
Prejeli smo 31 rešitev 

nagradne križanke. Že v 
decembrski številki smo 
obljubljali več nagrad, ven-
dar tega še nismo realizira-
li. Da popravimo napako, 
bomo tokrat nagradili kar 
deset izžrebancev:

•	 Matej Hočevar, Jama 
22a, 8361 Dvor,

•	 Jožica Koncilja, Dvor 
62, 8361 Dvor,

•	 Zdenka Osredkar Hren, 
Kersnikova cesta 1, 1290 
Grosuplje,

•	 Ivanka Škrbe, Baragova 
25, 8360 Žužemberk,

•	 Ana Fabjan, Jama 32, 
8361 Dvor,

•	 Maja Hrovat, Reber 31a, 
8360 Žužemberk,

•	 Petra Fink, Dvor 100, 
8361 Dvor,

•	 Jan Pasar, Stranska vas 
33, 8360 Žužemberk,

•	 Slavica	Kranjc,	Klopčiče-
va 4, 1000 Ljubljana,

•	 Marjana Jerlah, Stu-
denec 18, 1295 Ivančna 
Gorica.

Nagrajencem čestitamo! 

Rešitve iz 50. številke pošlji-
te na naslov Suhokranjske 
poti, Grajski trg 33, 8360 
Žužemberk do 15.  9.  2013, 
s pripisom “Nagradna kri-
žanka”.




