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Pomembni sklepi 19. seje 
Občinskega sveta Občine 

Žužemberk, sprejeti dne 21. 12. 
2012 v sejni sobi Občine Žužemberk.

Konec januarja se je sestal žužemberški občinski svet, ki je na 20. redni seji 
obravnaval vrsto pomembnih točk. Zaradi odstopa in prenehanja mandata 
članu Rafaelu Vidmarju s Šmihelske liste so svetniki potrdili mandat Jožetu 
Pečjaku iz Drašče vasi. Sprejeli so tudi poslovni plan novomeške Komunale 
za letošnje leto, v katerem je predviden 11 % dvig cen kanalščin, odvoza ter 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Komunala bo v letošnjem letu obnovi-
la tudi vodovodna omrežja, kjer je bilo v minulem letu največ vodovodnih 
okvar in izgub. Tako so v planu dotrajani vodovodi in odseki v Dolgi vasi 
pri Korenu, vas Prevole, vas Ratje in plavž pri Dvoru. Občina Žužemberk 
bo morala celotno najemnino iz naslova uporabe infrastrukturnih objektov 
in naprav v višini 171627 eur nameniti pokrivanju dela predvidene izgube. 
Občinski svet je potrdil tudi proračuna za letošnje in prihodnje leto. Le-ta 
predvideva v letošnjem letu 11,88 milijonov prihodkov in 12,62 milijonov 
odhodkov. Porast dohodkov in odhodkov je povezan z največjo investicijo 
v zgodovini občine - suhokranjskega vodovoda, ki ga bo vodila prav žužem-

Občinski svet je sprejel predlog ugotovitvenega sklepa o predčasnem pre-
nehanju mandata člana občinskega sveta zaradi odstopa, odlok o razglasitvi 
nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine 
Žužemberk, osnutek Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2013 
in za leto 2014 ter sprejel sklepe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin.

Žužemberški občinski svet popoln
20. redna seja Občinskega sveta

Okrajno sodišče v Novem mestu je žužemberš-
kega župana Franca Škufco, ki ga je obtožnica 
bremenila, da je brez javnega naročila leta 2007 
oddal posel za pokablitev žužemberške indus-
trijske cone Sejmišče, 15. aprila oprostilo krivde. 
Tožilstvo, ki mu je očitalo zlorabo uradnega po-
ložaja in ponarejanje listin, pa je napovedalo pri-
tožbo. Sicer se je Škufca že na predobravnavnem 
naroku o obtožnem predlogu v začetku oktobra 

lanskega leta izrekel za nedolžnega. Njegov zago-
vornik Borut Škerlj je povedal, da je na zaključ-
ni obravnavi omenjenega kazenskega postopka 
sodišče Škufco v celoti oprostilo vseh očitkov 
obtožbe. Tako je sodišče pritrdilo obrambi, ki 
je dokazovala, da v omenjenem primeru ni bilo 
storjeno nobeno kaznivo dejanje in da so bila na-
vedena gradbena dela pravilno najprej oddana z 
naročilnico. Ko se je v teku same investicije nato 

izkazalo, da je bil obseg del večji od 20.000 evrov, 
pa je občina pravilno izpeljala postopek javnega 
naročila, zanj priskrbela vso potrebno dokumen-
tacijo in izbrala najcenejšega ponudnika, je dejal 
odvetnik Škerlj. Zadeva se vleče že od leta 2007, 
dokumentacija, ki jo je glede navedenega projek-
ta pripravila žužemberška občinska uprava, pa je 
po mnenju župana neoporečna. STA, 24 Žurnal, 
Dolenjski list, S. M.

Sodišče oprostilo žužemberškega župana Škufco 
glede obtožb o zlorabi uradnega položaja

Vsem občankam in občanom Občine Žužemberk 
čestitamo ob 27. aprilu - dnevu boja proti okupa-
torju in 1. maju - prazniku dela. 

n Franc Škufca, župan Občine Žužemberk 
s sodelavci in člani Občinskega sveta

berška občina. Žužemberški občinski svet ni potrdil amandmaje opzicijskih 
svetnikov, niti ni uvrstil na glasovanje dveh amandmajev župana Škufce, 
ki se tičejo nadaljevanje izgradnje občinske ceste skozi Dvor, za katero bo 
prispevala država, in čistilne naprave pri POŠ Dvor.

n Urednik 
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NE SPREGLEJTE

Stran 6
Poročilo o 
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zadevah
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Žužemberku

Stran 13
»Dobra vina so 
plod dobrega 
kletarjenja«

Skupina petih članov občinskega sveta Občine Žužem-
berk je, s prvopodpisanim vodjem svetniške skupine Albi-
nom Ljubom Jarcem, 2. januarja 2013 na Državni zbor in 
Vlado naslovila pobudo za razrešitev župana Občine Žu-
žemberk. Navajajo, da župan ne spoštuje sodb upravnega 
in vrhovnega sodišča, ki sta odločala o sporni zadevi vra-
čanja vlaganj zasebnika v javno komunikacijsko omrežje 
v tej občini. Pri tem izpostavljajo, da je župan odgovoren 
za nezakonitost občinskega pravilnika, na podlagi katerega 
je bila izdana sporna občinska odločba o vračanju teh vla-
ganj, o katerih sta odločali navedeni sodišči. Predlagatelji 
navajajo, da tega pravilnika kljub ponovnim zahtevam ob-
činskih svetnikov župan ne da v obravnavo na sejo občin-
skega sveta in vztrajno zavrača njihove zahteve. Menijo, da 
so s tem izpolnjeni pogoji, da se zoper župana lahko začne 
postopek za njegovo razrešitev na podlagi Zakona o lokalni 
samoupravi. Ta namreč določa, da se lahko župana razreši, 
če ne izvršuje odločb ustavnega sodišča ali pravnomočnih 
odločb sodišča, pristojnega za upravne spore, ki mu nala-
gajo z ustavo in zakonom skladno ravnanje.

Vrhovno sodišče je z navedeno sodbo v revizijskem 
postopku zoper zgoraj navedeno sodbo Upravnega so-

dišča v Ljubljani zaradi vračanja vlaganj v javno komu-
nikacijsko omrežje, odločbo Občine Žužemberk o tem 
vračanju izreklo za nično, in ugotovilo, da o teh zadevah 
ne more odločati občinski svet v upravnem postopku, 
ker gre za premoženjske zadeve, to je za civilno-pravna 
vprašanja, ki se urejajo s pogodbami med fizičnimi in 
pravnimi osebami, v primeru sporov pa odločajo o njih 
redna sodišča v pravdnem postopku. Glede omenjenega 
občinskega pravilnika pa je Vrhovno sodišče odločilo 
le-to, da občinski pravilnik ne more biti pravna osnova 
za pravno reševanje teh vprašanj. 

Dejstvo, da župan pravilnika ne da ponovno v obrav-
navo, ne pomeni, da župan ne izvršuje odločb Ustavnega 
sodišča oziroma odločb sodišča, pristojnega za upravne 
spore. Zato navedeno ravnanje župana ne more biti ra-
zlog za njegovo razrešitev po 90. b členu Zakona o lo-
kalni samoupravi. Dolžnost občine v konkretni zadevi 
je, da poskuša zadevo rešiti sporazumno s prizadeto 
stranko, sicer bo stranka morala iskati rešitev na pri-
stojnem rednem sodišču.

Vir: MPJU

49. REDNA SEJA VLADE RS, Ljubljana, 6. februar 2013

Vlada RS je sprejela odgovor na pobudo občinskih 
svetnikov Občine Žužemberk v zvezi z razrešitvijo župana
Vlada je sprejela odgovor na pobudo občinskih svetnikov Občine Žužemberk v zvezi z 
razrešitvijo župana, in sicer, da pobuda občinskih svetnikov Občine Žužemberk za razrešitev 
župana ni utemeljena, zato ni razloga za oblikovanje predloga Vlade Državnemu zboru za 
predčasno razrešitev župana.

Najprej so občani, ki so se v sredo, 27. februarja, v ve-
likem številu zbrali v občinski prestolnici Žužemberk, 
prisluhnili županu Škufci in tudi odvetniku Borutu 
Škerlju iz novomeške odvetniške hiše. Oba sta obrazlo-
žila postopek vračanj vlaganj v javno telekomunikacij-
sko omrežje na območju občine Žužemberk, katerega 
postopek je vodilo Državno pravobranilstvo v Ljubljani. 
Večina občanov (okoli 490) je z občino sklenila porav-
navo in so postopki zaključeni, le štirje občani pa se s 
prejetim zneskom ne strinjajo. Glede na slišano pravno 
mnenje, argumente in pojasnila je prevladalo mnenje 
večine, da občina z vračanjem ni oškodovala občanov, 
imajo pa ti štirje občani možnost, da po sodni poti iz-
tožijo želene zneske.

Občani so bili v nadaljevanju seznanjeni s potekom iz-
gradnje največjih projektov v občini od širokopasovnega 
omrežja, vodovoda, fekalne kanalizacije do občinskega 
prostorskega načrta. Razpravljavci so se strinjali, da je 
vodovod nujen, hkrati pa opozorili na razpisane roke 
ter izbiro izvajalcev. Zavzeli so se, da bi se čim prej spre-
jel tudi prostorski načrt, da bi lahko gradili. Pripombe 
nekaterih opozicijskih svetnikov na samem zboru niso 
padla na plodna tla, še več, občani so zaradi številnih 
ovadb, nenehnih pritožb na različne inštitucije, zavira-

nja različnih projektov zahtevali odgovornost in ime-
na prijaviteljev. In to je po besedah razpravljalcev eden 
izmed glavnih vzrokov, da OPN še ni sprejet. Martin 
Grčar, član občinske uprave, je med široko razpravo, ki 
je potekala, natančno pojasnil in argumentiral različne 
postopke, ki jih občina vodi skupaj s strokovnjaki, tudi 
pri tlačnem vodu nove kanalizacije od Dvora do Žu-
žemberka. Da bodo razvojni programi v občini uspešni , 
kakovost bivanja še boljša, je po besedah župana Franca 
Škufce pomembno v prihodnje tudi skupno sodelovanje 
vseh: občinske uprave, občinskih svetnikov in občanov. 
Župan Škufca je prepričan, da bi »veliko lažje izpeljali 
in izvedli načrtovane projekte, če bi opozicijski svetni-
ki storili kakšen korak naprej, vprašali, kako so kakšno 
stvar naredili in pomagali tudi pri iskanju financ.« Za 
povezovanje in delo v skupno dobro se je zavzel tudi di-
rektor občinske uprave Jaques Gros in pri tem opozoril, 
da ne bo dovolil blatenja in omalovaževanja svojih so-
delavcev s strani nekaterih. Tudi na zboru občanov na 
Dvoru so občani opozorili na številne probleme na in-
frastrukturnih objektih, največ pa je bilo govora o cesti 
Dvor- Vinkov Vrh in cesti proti Stavči vasi, ki sta po-
trebni temeljite rekonstrukcije in preplastitve.

n Ur

Občni zbori v letošnjem letu
Župan občine Žužemberk Franc Škufca je konec februarja sklical dva zbora občanov, v 
Žužemberku in na Dvoru. 
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Projekt »Oskrba prebivalstva s 
pitno vodo Suhe krajine« je eviden-
tiran v prednostni listi projektov 
Operativnega programa okoljske in 
prometne infrastrukture za obdobje 
2007-2013 - razvojne prioritete var-
stvo okolja - področje voda – oskr-
ba s pitno vodo za oskrbo prebival-
stva s pitno vodo v okviru enotnega 
oskrbovalnega sistema Suhe krajine 
in bo zagotovil zanesljivo, varno in 
kakovostno oskrbo s pitno vodo za 
nadaljnjih 50 let.

V gradnjo projekta smo vklju-
čene občine Žužemberk, Kočevje, 
Dobrepolje, Mirna Peč in Dolenjske 
Toplice. Na podlagi pooblastila vseh 
vključenih občin pripravo in izvedbo 
projekta vodi Občina Žužemberk kot 
investitor-upravičenec.

Ključno v izvedbi projekta 
oskrbe prebivalstva Suhe 
krajine s pitno vodo je:
•	 nadgradnja	 obstoječih	 vodovo-

dnih sistemov posameznih ob-
čin s povezavo v skupni sistem 
oskrbe prebivalstva s pitno vodo 
in priključitev novih prebivalcev 
v nadgrajeno javno vodovodno 
omrežje,

•	 hidravlična	 izboljšava	 sistema	
oskrbe prebivalstva s pitno vodo 
Suhe krajine,

•	 vključitev	novih	vodnih	virov	v	
sistem oskrbe prebivalstva s pi-
tno vodo Suhe krajine s ciljem 
nadomestitve občasno oporečnih 
vodnih virov in zagotovitve varne 
oskrbe s pitno vodo vsem prebi-
valcem občin Suhe krajine.

Ključni cilji so:
•	 zagotovitev	ustrezne	 infrastruk-

ture za oskrbo s pitno vodo,

•	 ohranitev	naravnih	virov	 in	 eko	
sistemov,

•	 izboljšanje	 kvalitete	 podzemne	
vode kot vira pitne vode,

•	 izboljšanje	 zdravstvenega	 stanja	
prebivalstva in

•	 izboljšanje	 javne	oskrbe	 s	pitno	
vodo.

Projektna rešitev oskrbovalnega 
sistema obsega:
•	 rekonstrukcije	in	nadgradnje	ob-

stoječega vodovodnega omrežja v 
okviru posameznih občin, 

•	 novogradnje	primarnega	omrežja	
z namenom povezave novih vo-
dnih virov za zadostitev potreb-
nih količin pitne vode in izbolj-
šavo varne oskrbe, 

•	 novogradnje	primarnega	omrežja	
za povezave posameznih sistemov 
v posameznih občinah v skupni 
oskrbovalni sistem in

•	 izgradnjo	sekundarnega	omrežja	
na področjih, ki doslej niso bila 
priključena na sistem javne oskr-
be s pitno vodo.

Projektna rešitev je oskrbovani 
sistem za oskrbo prebivalstva s pi-
tno vodo Suhe krajine razčlenila na 
32 posameznih sklopov, ki so med 
seboj povezani, vsak sklop pa je po-
samezna funkcionalna enota celovi-
tega oskrbovalnega sistema.

Za izvedbo – izgradnjo je bilo pri-
dobljenih 32 gradbenih dovoljenj.

V zahtevno izdelavo projektne 
in investicijske dokumentacije, vlo-
ge za pridobitev sredstev tako ime-
novanega Evropskega kohezijskega 
sklada ter razpisne dokumentacije je 
bilo vloženo veliko zahtevnega, po-
žrtvovalnega in strokovnega dela.

To je prineslo potrditev tega pro-

jekta in tudi objavo prve faze javnega 
naročila za izvedbo projekta ‘’Oskr-
ba prebivalstva s pitno vodo Suhe 
krajine’’ v Evropskem uradnem listu, 
saj se bo javno naročilo izvedlo po 
dvofaznem postopku s predhodnim 
ugotavljanjem sposobnosti. 

Javno naročilo obsega gradnjo 
novega vodovoda v skupni dolžini 
85.073 m, hidravlično izboljšavo ob-
stoječega vodovoda v dolžini 67.054 
m, skupaj je to 152.085 m vodovoda. 
Gradnjo 7 črpališč, od katerih bosta 
2 novogradnji in 5 nadgradenj. Gra-
dnjo 16 vodohranov, od katerih bo 7 
novogradenj in 9 nadgradenj, vključ-
no z gradnjo 16 razbremenilnih ja-
škov, 16 redukcijskih jaškov, 7 meril-
nih jaškov in 1 dozirnega jaška.

Za dokončanje oz. za gradnjo se 
predvideva 1.156 dni oziroma do 
avgusta leta 2015.

Postopek javnega naročila je dvo-
fazni, kar pomeni, da se v prvi fazi 
izbere ponudnike, ki izpolnjuje-
jo razpisne pogoje in se jim podeli 
usposobljenost. Usposobljene se v 
drugi fazi javnega naročila povabi v 
kandidaturo za oddajo končne po-
nudbe, edino izbirno merilo pa je 
najnižja cena.

Po izbiri izvajalca gradbenih del 
ter tudi izvajalca izvajanja nadzo-
ra in izvajalca izvajanja obveščanja 
javnosti bo s strani organa upravlja-
nja Ministrstva za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo izdana Odločba 
o dodelitvi sredstev sofinanciranja 
Kohezijskega sklada 2007-2013 ter 
nato podpisani tudi dve pogodbi z 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
o sofinanciranju operacije »Oskrba 
prebivalstva s pitno vodo Suhe kra-
jine« s sredstvi EU Kohezijske sklada 
in lastno udeležbo proračuna Repu-

blike Slovenije za programsko obdo-
bje 2007-2013. 

Operacijo delno financira Evrop-
ska unija, in sicer iz Kohezijskega 
sklada. Operacija se izvaja v okvi-
ru Operativnega programa razvoja 
okoljske in prometne infrastruktu-
re za obdobje 2007-2013, razvojne 
prioritete: Varstvo okolja – področje 
voda; prednostna usmeritev: Oskrba 
s pitno vodo. Ocenjena vrednost jav-
nega naročila je 26.822.562,80 EUR 
brez davka na dodano vrednost. Jav-
ni upravičeni stroški se sofinancira-
jo v razmerju EU-Kohezijski sklad: 
Slovenska udeležba je 85:15. Ope-
racijo bodo sofinancirali Evropska 
unija, Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje ter občine investitorke.

Pri projektu so do sedaj aktivno 
sodelovale vse občine partnerice in 
njihove občinske uprave ter zunanji 
izvajalci. Projektno dokumentacijo 
je pripravilo podjetje TOPOS d.o.o., 
investicijsko dokumentacijo družba 
SL Consult d.o.o., strokovno sveto-
vanje in koordinacija Inštitut za pro-
storski razvoj iz Ljubljane.

V letošnjem letu bodo tako ko-
nec poletja končno zabrneli gradbe-
ni stroji, ki bodo v teh dveh letih ob 
mnogih delavcih nenehno delovali na 
območjih vseh občin partneric. Ne-
dvomno bo oviran normalni promet 
po mnogih lokalnih cestah in poteh, 
vendar bo ta nevšečnost zanemarlji-
va s tem, kaj bo s projektom pridobilo 
prebivalstvo Suhe krajine, predvsem 
občanke in občani naše občine, še 
največ pa prebivalci Ajdovške plano-
te, ki do dandanes niso imeli oskrbe s 
pitno vodo iz javnega vodovodnega 
omrežja in so bili skorajda povsem 
odvisni od narave, od dežja. 

n Vlado Kostevc

»Oskrba prebivalstva s pitno vodo Suhe krajine«

Leto 2013 se je začelo zelo dinamično. Zima, 
ki se noče nikakor posloviti, pa nikakor ne raz-
kriva vseh pomembnih dogodkov, ki se bodo v 
letošnjem letu zgodili v občini Žužemberk.

Leto so zelo uspešno začeli mladi odbojkarji, ki 
so ponovili izjemen uspeh, saj so mladinci OK Žu-
žemberk ponovno postali državni prvaki v odboj-
ki, TD Suha krajina je uspešno predstavljalo turi-
stično ponudbo na mednarodnem sejmu turizma 
Alpe Adria v Ljubljani, Društvo kmečkih žena Suha 
krajina-Žužemberk je uspešno organiziralo tradici-
onalno razstavo suhokranjskih dobrot, ….

Seveda pa so pred nami pomembni dogodki 
in obletnice… V Žužemberku bo 27. aprila pote-

kalo mednarodno srečanje lastnikov legendarnih 
motornih koles Vespa, 4. maja bo izjemno tek-
movanje, imenovano ognjeni ris Fire Combat, 
14. junija bo leteči cilj v drugi etapi mednaro-
dne kolesarske dirke Po Sloveniji 2013, 29. juni-
ja bo na Selih pri Ajdovcu mednarodno srečanje 
prebivalcev vasi Selo, Sela, Sele, v mesecu juliju 
bo župnija Žužemberk slavila svojo 550-letnico 
ustanovitve, od 5. pa do 15. julija bodo poteka-
li tradicionalni Trški dnevi, od 4. do 18. avgusta 
bo v Žužemberku in ostalih vaseh ustvarjalo 500 
mladih arhitektov iz 50 držav, konec oktobra bo 
potekala tradicionalna mednarodna spominska 
slovesnost ob spomeniku NOB na Cviblju.

Potekale bodo tudi druge pomembne športno-
rekreativne prireditve, kot so tradicionalni turnir 
v odbojki na mivki v Žužemberku, tradicionalni 
bič'k volley v Stavči vasi, pa medvaški turnirji na 
Prevolah, in še ostali.

Organizatorji so izjemno prizadevni kljub ne 
preveč rožnatim časom in z neizmerno voljo in 
prostovoljno v organizacijo dogodkov vlagajo iz-
jemen trud. Zato bi bilo pošteno, da se poskuša-
mo v čim večjem številu teh dogodkov udeležiti 
in na ta način dati vsem prostovoljcem priznanje 
za njihovo delo in aktivnosti.

n Vlado Kostevc, predsednik TD Suha krajina

V letošnjem letu bo kar nekaj izjemnih dogodkov
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Mednarodna kolesarska dirka Po Sloveniji je največja in najpomembnejša 
kolesarska prireditev pri nas. Vsako leto pušča večji pečat in je za promo-
cijo športa - zdravega načina življenja, sponzorjev, medijev in navsezadnje 
države vse bolj privlačna. Naraščanje interesa pa dirko vsako leto bogati v 
tekmovalnem in organizacijskem pomenu. Kolesarska dirka Po Sloveniji 
ima izredno lastnost, da lahko »pripelje« prireditev v vse konce naše države, 
in celo v tujino. Približno 700 kilometrov dolga preizkušnja bo zajela do-
bršen del Slovenije. V letošnjem letu bo Žužemberk gostil leteči cilj druge 
etape dirke Po Sloveniji 2013. Etapa, ki bo na sporedu v petek, 14. junija, bo 

imela start v Kočevju, trasa pa bo kolesarje vodila preko Kostela, Osilnice, 
Kočevske Reke, Kočevja, Smuke in vstopila v Občino Žužemberk. Na La-
ščah bodo kolesarji »odvili« na Stavčo vas, preko žužemberškega mostu in 
na strmo cesto pod gradom, sledil pa bo »Leteči cilj« pri gasilskem domu 
PGD Žužemberk. Kolesarji bodo nato vozili v smeri proti Biču, Šentvidu 
pri Stični, Muljavi, Kriški vasi do Višnje Gore, kjer bo kolesarje čakal še 
zahteven krog  skozi Vrh pri Višnji Gori. Dragi občani, Občina Žužemberk 
in Kolesarski klub Adria Mobil vas vabita na ogled etape, kjer boste lahko 
priča pravi paradi mojstrov vrtenja pedal iz vsega sveta.

Dirka Po Sloveniji 2013 z 
letečim ciljem v Žužemberku

Na občini, v oddelku za komunalo in promet, 
smo začeli snovati projekt Ureditev mirujočega 
prometa v centru Žužemberka. Preprosteje po-
vedano, smo se lotili urediti prometni parkirni 
kaos v centru trga Žužemberk. Verjetno ni treba 
vsakemu posebej razlagati, da je trenutno stanje 
slabo in popolnoma neurejeno.

Glavni problem so vozila, osebni avtomobili in 
kombiji, ki jih v centru, na javni površini, parki-
rajo delavci, ki delajo v uradih, trgovinah, loka-
lih itd …, in to za 8 ali več ur dnevno. Kar nekaj 
je še delavcev, dijakov in študentov, ki parkirajo 
v centru in se odpeljejo naprej z avtobusom ali 
prisedejo v drug avto. Le-ti imajo možnost par-
kiranja pri avtobusni postaji Žužemberk, kar je 
že dolgo znano, vendar neupoštevano.

Drugi del problema so krajani, ki živijo na sa-
mem trgu. Kar nekaj jih parkira na javnih povr-
šinah, ki so namenjene obiskovalcem trga.

Posledice navedenih dejstev so sledeče:
•	 Naši	občani,	ki	imajo	opravek	na	trgu,	prepro-

sto ne morejo parkirati ali pa zavestno parkirajo 
nepravilno, pogosto celo zelo zelo nevarno za 
druge udeležence prometa, predvsem pešce.

•	 Tuji	 gostje	 (turisti)	 se	ne	ustavijo	pri	nas	 in	
nam ne pustijo kakšnega EUR-a.

•	 Lokali	so	zato	manj	obiskani.
•	 Trgovine	imajo	manj	prometa.
•	 Medobčinsko	redarstvo	piše	kazni	za	prome-

tne prekrške.

Za ureditev problema bomo pripravili 
naslednje ukrepe:
•	 Vsi	stanovalci	trga	si	bodo	morali	preskrbe-

ti svoja parkirišča in na javnih površinah ne 
bodo smeli več parkirati.

•	 Vsi	»vozači«	bodo	morali	parkirati	svoja	vozila	
na za to označenih prostorih.

•	 Vsi	delavci,	ki	delajo	v	centru,	si	bodo	morali	
poiskati svoj parkirni prostor v okviru firme, 
v kateri delajo, če občina nikakor ne bo mogla 
zagotoviti dodatnih parkirišč. Prostor namreč 
ni »raztegljiv«.

Občina planira, da bo v javno korist vseh 
uporabnikov parkirišč v centru poskušala 
rešiti probleme:
•	 Dokončno	urediti	delujoče	parkirišče	ob	AP	

Žužemberk za »vozače«.

•	 Delno	urediti	parkirišče	za	bivšo	stavbo	»Mer-
cator« za javno uporabo.

•	 Pridobiti	vsaj	še	eno,	če	ne	dve	parkirišči	za	
več vozil ob samem centru.

•	 Urediti	 parkirni	 režim	 s	 talnimi	oznakami,	
prometnimi znaki, dovolilnicami in končno 
z odlokom in ukrepi medobčinskega redar-
stva.
Predpostavljamo, da bo že sam namen pri 

prenekateremu občanu povzročil slabo voljo, če 
že ne jeze. Žal ni druge poti, da dosežemo po-
stavljeni cilj. Opozoriti moramo, da bodo vsi 
ukrepi izvedeni postopno, da bi cilj dosegli do 
konca leta 2013.

O projektu so bile pismeno informirane vse 
delujoče firme in uradi v centru. Med drugim 
sledeči: POŠTA, BANKA, EBIPI, KZ TREBNJE, 
ZAVOD ZA GOZDOVE, stanovalci GRAJSKI 
TRG 33, GOSTGRAD itd…

Kljub vsemu upamo, da bo projekt uspešno, 
kvalitetno in pravočasno zaključen, v zadovolj-
stvo vseh sodelujočih.

n Martin Grčar, inž. kom.
031-777-880

ceste@zuzemberk.si

Ureditev mirujočega prometa v centru Žužemberka
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Spoštovane 
občanke in občani!
V tej številki le na kratko o projektih, ki 
se naj bi razvili na »novo« na različnih 
področjih. Razen seveda optike, ki je v 
zakjučevanju.

GOŠO – Gradnja Odprtega Širokopasovnega Omrežja
GVO, naš poslovni partner, pospešeno pri-

ključuje objekte po vaseh. Zaradi dolge zime ra-
čunamo, da bodo priključki izvedeni vsaj 30 dni 
kasneje od predvidenega roka.

Ponovno apeliramo na vse občane, da si na-
ročijo priključek za svoj objekt. Kasneje se znajo 
pojaviti velike težave in predvsem večji stroški za 
vsak priključek. GVO je začel tudi sanirati preko-
pe cest in urejanje ostalih tras.

Vodilna občina Mokronog-Trebelno je celo-
ten projekt vodenja in porabe sredstev ter pla-
čevanja DDV poslala v kontrolo in preveritev, če 
smo vse delali zakonito in pravilno. Odgovor re-
nomiranega podjetja za revizije takih projektov 
je pozitiven. Ni bilo napak. Posebna pohvala za 
uspešnost projekta gre vsekakor moji »sodelav-
ki« in vodilni osebi na projektu GOŠO, g. Mojci 
Pekolj, ki je zaposlena na občini Mokronog – Tre-
belno kot dir. OU.

FEKALNA KANALIZACIJA

PROJEKT TLAČNI FEKALNI KANAL DVOR – CČN 
ŽUŽEMBERK

Stanje projekta:
- Vrednost del: cca 786.000,00 EUR brez DDV.
- Financiranje: 43% proračun, 57% regionalne 

spodbude.
- Dinamika izvedbe: v 2013 in 2014.
- Projekt PGD (Topos) izdelan,
- Investicijski program izdelan in potrjen.
- Gradbeno dovoljenje pridobljeno (št. 351-

389/2012-5 od 2. 4. 2012.
- Izdelava PZI in popisa del.
- Izvedba razpisa za izvajalca.
- Izvedba projekta in pridobitev uporabnega do-

voljenja.

Poročilo o komunalnih zadevah april 2013

PROJEKT AGLOMERACIJ V OBČINI

Projekt bo predstavljen na odborih in na ob-
činskem svetu.

Stanje projekta:
- Vrednost del: cca 34.000,00 EUR brez DDV 
- Financiranje: 100% proračun 
- Dinamika izvedbe: do marca 2013

CESTNA INFRASTRUKTURA
DRŽAVNE CESTE
CESTA SKOZI CENTER ŽUŽEMBERKA

Komentar:
Težko je napisati kdo, vendarle je zagotovo naš 

občan ali več njih prijavilo projekt na krimina-
listično policijo Novo mesto. Ta nekdo namreč 
sumi, da so se občinska sredstva porabljala ne-
namensko oziroma da se je z javnim denarjem 
delalo tako hudo narobe, da mora zadevo prei-
skati kriminalistična policija in naprej tožilstvo 
in eventualno sodišče.

Ker je bil projekt voden po predpisih, kontro-
liran in usklajen z DRSC, nadzorovan s strani 
gradbenega nadzora, pridobljeno je bilo gradbe-
no dovoljenje in na osnovi tehničnega pregleda 
tudi uporabno dovoljenje, smo prepričani, da pri 
izvedbi ni prišlo do napak. Še manj do namerne 
nepravilne porabe sredstev. To se bo sicer brez 
problemov videlo na osnovi pregleda kompletne 
dokumentacije.

Problem je v tem, ker nam »posluževanje« za-
dolženih kriminalistov vzame precej časa in de-
narnih sredstev (kopiranje, dostave…). To pa bi 
res lahko označili kot nenamensko tratenje našega 
– skupnega denarja in časa, ki je tudi plačan. To 
lahko seveda trdimo zato, ker je bilo vse transpa-
rentno in končno tudi gospodarno vodeno.

Druga stvar bi seveda bila, če bi »prijavitelj« 
imel vsaj malenkostni dokaz ali karkoli spornega, 
da bi lahko utemeljil prijavo. Potem bi dejansko 
deloval družbeno koristno.

Zakaj smo prepričani, da je prijava prispela iz 
domačih logov? Zato, ker dobivamo s strani naših 
sosednjih občini, poslovnih partnerjev in ostalih 
uporabnikov tega dela državne ceste le kompli-
mente in pohvale. Zato!

S prijavami nekaterih »naših« občanov pa ne 
da samo zgubljamo kredibilnost do naših poslov-
nih partnerjev, ampak se nas le-ti počasi izogibajo 
kot hudič križa. Ni namreč prijetno brez vzroka 
delati s kriminalistično policijo, pripravljati do-
kumente, »viseti« po hodnikih sodišč…. Izgubi-
ti zaupanje je huda preizkušnja za odnose naše 
občine z ministrstvi, DRCS, Elektro LJ in ostali-
mi državnimi ustanovami, preko katerih prido-
bivano denar, v glavnem nepovraten, za večino 
naših investicij.

OBČINSKE CESTE 
CESTA BREZOVA REBER – PREČNA

Komentar:
Občina Žužemberk: 2.113m
Občina Mirna Peč: 2.824m
Mestna občina Novo mesto: 34m

Stanje projekta:
-Vrednost del:cca 280.000 EUR za leto2013
-Financiranje: proračun občine
-Dinamika izvedbe: do konca leta 2013 
-Projekt PZI je izdelan
-Ureditev zemljišč
-Priprava za razpis
-Izvedba

MOSTOVI

TOMAŽEV MOST
Stanje projekta:
-Vrednost del:cca 400.000,00 EUR 
-Financiranje: proračun občine, RS
-Dinamika izvedbe: do konca leta 2013 
-Projekt PZI je izdelan
-Priprava za razpis
-Izvedba

Občina Žužemberk, koordinator:

n Martin Grčar, inž. kom.
ceste@zuzemberk.si
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V letošnji zimi, ki se ponaša z obi-
lico snega in hkrati z rekordnim ča-
sovnim razponom, se je pokazalo, 
da imamo v naši občini dobro orga-
nizirano zimsko službo. Bilo je sicer 
nekaj pripomb občanov, ki smo jih 
sproti uspešno reševali. Vse prome-
tnice smo plužili in posipali in s tem 
dosegli, da ni prihajalo do zastojev 
in prometnih nesreč. 

Opravljeno delo naših pogodbenih 
izvajalcev pa seveda terja tudi plačilo, 
ki letos ne bo majhno. Nimamo sicer 
še končnega obračuna, vendarle bodo 
stroški presegli 250.000,00 EUR. To je 
za naš proračun ogromno. Problem 
je, ker tega denarja ne bo za letno 
vzdrževanje cest in javnih poti.

Asfaltirane ceste so marsikje do-
živele velike poškodbe, od najbolj 
kritičnih udarnih jam, do lomljenja 
muld in mrežastih razpok cestišča. 
Največje poškodbe bomo pomla-

di sanirali. Vseh žal ne bo mogoče. 
Poseben problem so makadamske 
ceste, ki so zaradi zmrzali in vlage 
popolnoma uničene. Upamo, da bo 
do konca avgusta vsaj toliko suhega 
vremena, da bo sploh možno izvajati 
navoz peska in popravilo cestišč.

Zimske količke bomo pospravili 
in skladiščili do 15.04.2013. Na as-
faltnih cestah že pometamo posipni 
pesek in čistimo mulde, odtočne ka-
nale in jaške meteorne kanalizacije. 
Ob vseh cestah, posebej še ob maka-
damu, so snežni plugi narinili veli-
ko peska in tudi poškodovali travno 
rušo. Vse to bomo pospravili v do-
glednem času. Med delom so se po-
javili problemi, in sicer na nekaterih 
cestah, kjer nismo predhodno dovolj 
obsekali grmad in drevja. To bomo 
postorili letošnje poletje.

Letos se je bolj očitno pokazalo 
tudi to, da so privatne ograje, žive 

Decembra in januarja nam jo je narava pošte-
no zagodla. Obilne snežne padavine so povzro-
čile veliko nevšečnosti. Največ težav je bilo, tako 
kot ponavadi, v prometu. Izvajalci zimskih služb 
niso mogli očistiti cestišč, pločnikov in parkirišč 
tako hitro, kot bi občanke in občani želeli in kot 
so pričakovali. Razmere so bile res na robu iz-
rednega stanja. 

Največ težav je bilo pri čiščenju pločnikov, 
predvsem tam, kjer se snega ni dalo odriniti ali 
odložiti na primerno zemljišče. Izvajalci zimske 
službe bi sicer lahko v takšnem primeru sneg od-
ložili na zemljišča lastnikov ob javni cesti, vendar 
so lastniki zemljišč v veliki večini ponavadi temu 
ostro nasprotovali. Ali so imeli prav ?

Zakon o cestah v svojem 19. členu pravi:
1. Lastniki zemljišč ob javni cesti morajo 

dopustiti vse posege, ki so nujno potrebni za 
nemoteno uporabo javne ceste, zlasti:

•	 dostop	do	 cestnih	objektov	 zaradi	njihove-
ga  vzdrževanja,

•	 gradnjo	objektov	in	naprav	za	odvodnjavanje	
cestišča in cestnega telesa,

•	 postavitev	prometne	signalizacije	in	prometne	
opreme,

•	 izvedbo	ukrepov	in	postavitev	začasnih	in	stal-
nih naprav za zaščito ceste in prometa na njej 
pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, sle-
pilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi,

•	 odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se 
jim s tem ne povzroča škoda, če navedeni 
posegi, gradnja in postavitev objektov in 
naprav ni mogoča v okviru cestnega sveta.
2. Za izvedbo ukrepov iz prejšnjega odstavka se 

lahko lastninska pravica na nepremičnini začasno 
ali trajno obremeni s služnostjo v javno korist.

3. V primeru ustanovitve služnosti v javno 
korist lastniku služeče nepremičnine pripada 

odškodnina, ki obsega zmanjšano vrednost ne-
premičnine in dejansko škodo.

4. Z globo 500 € se kaznuje lastnik zemljišča, 
ki ne dopusti posegov, določenih v prvem od-
stavku tega člena.

Torej je odlaganje snega na zemljišča ob jav-
ni cesti dovoljeno, če se s tem ne povzroči ško-
da. Škoda zaradi odlaganja snega na zemljišče 
ne more nastati, razen v primeru, če bi prišlo do 
poškodovanja stvari (sadna drevesa, trta,…) ali 
objektov (hiše, vikendi, zidanice, lope, drvarni-
ce,…), ipd.

Če lastnik ne dopusti odlaganja snega na svo-
je zemljišče, ga lahko doleti plačilo globe v vi-
šini 500 €.

Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva
Inšpektor

n Marjan Menger

Ali lahko izvajalci zimske službe odlagajo sneg na zemljišča lastnikov ob javni cesti?

Zimska služba v naši občini v sezoni 2012/13
meje, grmovnice in škarpe velika 
ovira za odriv snega iz cest. Tudi 
marsikatero drevo, (sadno ali okra-
sno), je povzročalo probleme našim 
strojnikom. Zadeve bo potrebno 
sanirati do naslednje zime. Nekako 
nam bo moralo priti v zavest tudi 
to, da vsak sam počisti pred svojim 
pragom in da traktorist ne more 
pluga obračati levo – desno vsake 
3 ali 4 metre.

Nekaj pritožb je bilo tudi na ra-
čun zdrsov snega s streh, ki nimajo 
snegobranov. Medobčinska inšpek-
cija ima nalogo, da čimprej opozori 
vse lastnike teh objektov, da naj ven-
darle, predvsem v svoje dobro, na-
mestijo snegobrane na strehe. Vsak 
razumen lastnik bo to storil, saj je 
finančna investicija v preventivo 
lahko 1000 manjša od potencialno 
izterjane škode na stvareh, da o lju-
deh ne govorimo!!

Upam, da ste bili občani z opra-
vljanjem zimske službe v večini za-
dovoljni. Hkrati se zahvaljujem za 
vašo potrpežljivost in zavest, da ste 
imeli tudi svoje avtomobile »obute« 
času primerno, da smo lahko sku-
paj prebrodili resnično hudo zim-
sko obdobje.

n Martin Grčar, inž. kom.
031-777-880

ceste@zuzemberk.si
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Župani, člani občinskih uprav in 
svetniki iz petih občin Žužemberka, 
Dolenjskih Toplic, Mirne Peči, Ko-
čevja in Dobregapolja, ki so že v letu 
2008 skupno pristopili k izdelavi pro-
jektne dokumentacije za izgradnjo 
154 km dolgega suhokranjskega vo-
dovoda, so se 13. februarja v Žužem-
berku sestali z direktorjem Leonom 
Behinom, generalnim direktorjem 

Direktorata za javne službe varstva 
okolja in investicije v okolje. Leon 
Behin, ki je danes v okviru vladnega 
obiska v regiji, je navzočim iz prve 
roke podal vrsto informacij, ki so v 
prid dolgoročne, varne in zanesljive 
zagotovitve oskrbe prebivalcev s pit-
no vodo v Suhi krajini. Behin je opo-
zoril predvsem na črpanje sredstev iz 
kohezijskih skladov, razne pasti pri 

izpeljavi razpisov in časovnih ok-
virov. »Dejstvo je, da ste v zadnjem 
obdobju veliko naredili na tem pro-
jektu, konkurente z dobrimi projekti 
prehiteli levo in desno in prišli v fi-
nančno perspektivo,« je povedal di-
rektor Behin in dodal, da mora biti 
projekt suhokranjskega vodovoda 
izveden, pri tem pa bo ključna in po-
membna tudi izbira izvajalca. 

Projekt, vreden 37 milijonov 
evrov, bo povezoval sisteme petih 
občin z izvedenimi 154 km vodovo-
da, sedmih vodohramov, petih čr-
pališč in 16 razbremenilnih jaškov. 
Podjetje Topos je izdelalo idejne 
projekte in projektno dokumenta-
cijo za pridobitev gradbenega dovo-
ljenja ter po pooblastilu občin pri-
dobilo tudi gradbena dovoljenja.

Suhokranjski vodovod vse bližje
FOtO: S. Mirtič

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

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

 GSM: 041/592-841
 TEL/FAX: 07/3065-697
 E-MAIL: darko.vidic1@siol.net
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Občina Žužemberk je po uspe-
šnem kandidiranju na Javni poziv 
za predložitev vlog za sofinanciranje 
operacij iz naslova prednostne usme-
ritve »Regionalni razvojni programi« 
razvojne prioritete »Razvoj regij« 
Operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov 
2007-2013 za obdobje 2010-2012, ki 
je bil objavljen v letu 2010 z operacijo 
izgradnjo Vodovoda Reber-Žužem-
berk z vodohranom Reber prejela 
sklep o sofinanciranju projekta v vi-
šini 447.265,00 EUR, po dinamiki za 
leta 2010, 2011 in 2012 ter pogodbo 
tudi takoj podpisala.

Investicijo je sofinancirala Evrop-
ska unija iz Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj. 

V letu 2010 je bilo izvedeno javno 
odpiranje ponudb javnega razpisa za 
izbor izvajalca izgradnje Vodovoda 
Reber - Žužemberk z vodohranom 
Reber. Izbrano je bilo podjetje GPI 
tehnika d.o.o. iz Novega mesta, s ka-
terim je bila podpisana pogodba v 
višini 405.521,83 EUR z DDV.

Zaključen projekt Vodovod Reber – Žužemberk 
z vodohranom Reber

voda bo pripomogla k zmanjšanju 
vodnih izgub.

Projekt tako omogoča trajno, 
primerno in zdravo oskrbo s pitno 
vodo naselij Reber, Zalisec, občin-
skega središča ter dveh novih con, 
obrtno industrijsko cono Sejmišče 
in stanovanjsko poslovno cono Klek 
v Žužemberku. 

n Vlado Kostevc 

http://www.arhiv.svlr.gov.si/

http://www.eu-skladi.si/skladi/predstavitev-
skladov/evropski-sklad-za-regionalni-razvoj

»Operacijo delno financira Evropska unija, 
in sicer iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. Operacija se izvaja v okviru Opera-
tivnega programa razvoja okoljske in pro-
metne infrastrukture za obdobje 2007 - 
2013, razvojne prioritete 'Razvoj regij'.''

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni 
list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-
popr.), 43/11 - ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A in 109/12) Ob-
čina Žužemberk objavlja

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka

občinskega podrobnega prostorskega načrta za trg Žužemberk

Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega pro-
storskega načrta za trg Žužemberk (OPPN) v času

od 26. aprila 2013 do 27. maja 2013
v prostorih Občine Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk. 
V sklopu javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava dopol-
njenega osnutka OPPN, in sicer

v četrtek, 9. maja 2013, ob 20.00 uri,
v sejni sobi Občine Žužemberk, Grajski trg 26, 8360 Žužem-
berk.

Pripombe k dopolnjenem osnutku prostorskega akta lahko obča-
ni, zainteresirana javnost in lastniki nepremičnin na območju OPPN 
vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo 
na naslov: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, ozi-
roma jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. Rok za podajo 
pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve. 
Gradivo dopolnjenega osnutka bo v času javne razgrnitve objavlje-
no na spletni strani Občine Žužemberk.

Številka: 350-6/2013-2 Občina Žužemberk
Datum: 22. 4. 2013 ŽUPAN

Franc ŠKUFCA

Zima ne pozna recesije
Ena izmed najpogostejših želja letošnje pomladi je prav gotovo po-

mlad, kakršno si predstavljamo. Čeprav so prvi znanilci že pririnili iz 
snega, o pravi pomladi še ne moremo govoriti.

Letošnja zima je res nekaj posebnega, saj nas je obdarila s toliko snega, 
kot da v nebesih o recesiji še ne vedo. Starejši pravijo, da take zime ni bilo 
že desetletja, zato si jo bomo zapomnili tudi mi in o njej govorili našim 
vnukom. Gotovo je letošnje vreme dobro načelo tudi občinski proračun, 
saj moramo priznati, da smo se letos morali veliko voziti po neočiščenih 
cestah. Pod težkim bremenom zime je klonila tudi marsikatera streha.

n Besedilo in foto: Mojca Obrstar

Investicijsko dokumentacijo je iz-
delala družba EPLAN d.o.o., projek-
tno dokumentacijo pa TOPOS d.o.o. 
Izvajalec gradbenega nadzora je bil 
ENTRANET, Janez Bele s.p., varno-
stni načrt in koordinacijo varstva pri 
delu pa je izvajalo podjetje Lero Le-
šnjak d.o.o. iz Šentjerneja.

Glede na to, da je bil pogodbeni 
znesek nižji od ocenjene vredno-
sti, so bili skupni opravičeni stro-
ški projekta 318.728,55 EUR, je bil 
prispevek Evropske unije v višini 
85% upravičenih stroškov, kar je 
270.919,23 EUR.

Ta izjemno pomembna investici-
ja, je zajela povezavo na obstoječo 
infrastrukturo severnega dela obči-
ne iz sistema iz vodne vrtine Gornji 
Križ. Vodohran Reber je prostorni-
ne 100 m3 in je priključen na pove-
zovalni vod Križi – Reber. Zgrajen 
je bil tudi primarni vod Reber - Žu-
žemberk v dolžini 2350 m vse do 
ulice Cvibelj in s tem se je omogo-
čilo napajanje Žužemberka iz vrtine 
Gornji Križ. Izgradnja novega vodo-
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Pisalo se je leto 2000. V začetku novembra je 
Pošta Slovenije skupaj z Občino Žužemberk in 
obrtnikom Stanetom Mavrom, na mestu nekda-
nje dvorane poimenovane po narodnem heroju 
Francu Rozmanu Stanetu, na Dvoru svečano od-
prla nov večnamenski poslovni objekt. Takratna 
novogradnja je bila velika pridobitev za kraj z 22 
naselji in okoli 1800 prebivalci, saj so pridobili 
nove prostore pošte, novo dvorano, dvoje stano-
vanj in tudi več lokalov. Po dobrih dvanajstih letih 
delovanja je prostore dvorane, ki so v zgornjem 
nadstropju, enostavno zaprli. Tako so občani za-
radi anonimne prijave ostali pred zaprtimi vrati, 
javne prireditve pa se že od decembra lanskega 
leta odvijajo v telovadnici podružnične šole in v 
prostorih gasilskega doma na Dvoru. Po besedah 
direktorja Občinske uprave Občine Žužemberk 
Jaquesa Grosa je bila dvorana zaprta zaradi od-
ločbe gradbenega inšpektorja. »Dvorano se bo 

lahko uporabljalo šele po pridobitvi uporabne-
ga dovoljenja, » je povedal Gros in dodal, da po-
tekajo številne aktivnosti k rešitvi tega žgočega 
problema za kraj in občane. Zadevo so poskušali 
rešiti že pred leti, ko je bil največji posamezni so-
lastnik Pošta Slovenije, ki je vodila postopke. Do 
rešitve zemljiškoknjižnih zadev v zvezi z dolgom, 
nastalim po bivši Kmetijski zadrugi Žužemberk, 
takrat ni prišlo, saj je bila plomba v zemljiški knji-
gi, ki je onemogočala ureditev in vpis etažne la-
stnine ter pridobitev uporabnega dovoljenja. Se-
daj je Občina Žužemberk kot največji solastnik 
prevzela pobudo, na podlagi katere so sklicali 
sestanek vseh solastnikov, na katerem so izbrali 
upravnika in s katerim je bila podpisana tudi po-
godba o upravljanju. »Želimo, da bi bila zadeva 
čim prej zaključena, da bomo lahko uporabljali 
objekt, ki je namenjen kulturnemu dogajanju,« 
je zaključil direktor občinske uprave. Nedavno 

Po dvanajstih letih zaprta 

Mednarodni natečaj za paviljon velja za katali-
zatorja dogodka med organizatorji, udeleženci in 
sponzorji poletnega tabora EASA. Priprave nanj 
se začno že leto pred samim dogodkom. Med sre-
čanjem paviljon poveže udeležence, po taboru pa 
uspešna realizacija ostane v spomin na izkušnjo in 
ponos gostiteljev. Obravnavana lokacija natečaja 
je grajski trg v Žužemberku, ki je obdan z gradom 
in s starim trškim jedrom, skozi poteka prometna 
regionalna cesta. Nekoč je bil trg z vodnjakom ge-
nerator socialnega življenja, danes pa služi le še kot 
parkirišče in občasni prostor za tržnico. Paviljon 
bo postavljen na majhnem travniku med drevesi, 
kjer je nekoč stala po drugi svetovni vojni poru-
šena cerkev sv. Jakoba. Naloga natečaja je prido-
biti predlog za paviljon, ki bi zopet povezal trg v 
koherentno celoto, izgubljeno zaradi različnih po-
segov v drugi polovici 20. stoletja, interpretiral bo 
kulturno dediščino kraja in porušene cerkve ter z 
novim programom ponovno oživil družbeno do-
gajanje v središču trga.

Pred razpisom natečaja so organizatorji iz Dru-
štva študentov arhitekture EASA Slovenija prire-
dili delavnico, v kateri so prebivalce vprašali, kaj 
si mislijo o trenutni podobi trga in kaj bi si želeli 

imeti na trgu. Meščani so si bili enotni, da si že-
lijo pokrit ali vsaj delno pokrit prostor za sede-
nje, druženje in pogovarjanje. Paviljon naj bi tudi 
omogočal razne kulturne dogodke ter prodajo in 
promocijo lokalnih izdelkov. Zavedajo se, da je 
nekoč na tem mestu stala cerkev, in se strinjajo, 
da je primerno ohraniti spomin na to. Vendar na-
sprotujejo ideji o spomeniku ali sakralnem objek-
tu. Spomin na cerkev se lahko ohrani z razkritjem 
njenih temeljev v tlaku.

Prijavljeni natečajniki so imeli za pripravo svo-
jih elaboratov čas še do 18.2. Rezultati natečaja 
bodo znani predvidoma v mesecu marcu.

Ideja o mednarodnem natečaju in postavitvi 
trajnega paviljona na poletnem taboru EASA se 
je rodila leta 2003 na Danskem. Od takrat na-
prej je bilo dokončanih že kar nekaj zelo uspe-
šnih paviljonov, ki stojijo še danes: Econ, Friland 
2003; Kurhaus, Bergun 2005; Green room, Let-
terfrack 2008; Loggia, Darfo 2009; Hopemill art 
spaces, Manchester 2010; Hernesaari Urban fur-
niture, Helsinki 2012; Flow stage, Helsinki 2012. 
Natečaj je vezan na specifično lokacijo in temo, 
za katero študentje in mladi arhitekti predlagajo 

možne rešitve. Rezultati pričajo, da se da z do-
volj velikim vložkom energije in volje ter z malo 
strokovne pomoči doseči izjemne stvari.

EASA je največja neprofitna mreža študen-
tov arhitekture v Evropi. Nastala je leta 1981 v 
angleškem Liverpoolu kot odgovor na takratno 
stanje družbe. Od takrat naprej se vsako leto v 
poletnih mesecih zbere okoli 500 študentov 
iz več kot 200 evropskih fakultet za arhitektu-
ro. Program tabora vsebuje razne praktične in 
teoretske delavnice, ki jih vodijo bolj izkuše-
ni študentje ali mladi arhitekti, in predavanja 
arhitektov ali drugih strokovnjakov na speci-
fično temo.

Dodatne informacije:
Matic Brdnik,
soorganizator dogodka EASA 013
matic.brdnik@gmail.com, media@esa013.si
telefon: 040 899 154

Povezave:
FB www.facebook.com/easa013
Twitter: www.twitter.com/easasi 

EASA - European Architecture Student Assembly

Žužemberški paviljon deležen velikega 
zanimanja mladih arhitektov
(Ljubljana, 13. februar 2013) V okviru poletnega tabora EASA, ki je v polnem zagonu, je ena izmed pomembnejših 
nalog izgradnja paviljona za potrebe prebivalcev Žužemberka. Prvi korak k realizaciji ideje je predstavljala organizacija 
enostopenjskega mednarodnega natečaja za večnamenski paviljon, na katerega se je v dveh mesecih prijavilo več kot 80 
ekip iz celega sveta. Večino prijavljenih predstavljajo posamezniki ali skupine iz evropskega prostora. Med pestro množico 
študentov in mladih arhitektov se poleg slovenskih predstavnikov najdejo tudi zainteresirani iz Japonske, Kitajske, Južne 
Koreje, Nove Zelandije, Avstralije, Jordanije, Brazilije, Argentine in Združenih držav Amerike.

je med žužemberškim svetniki krožil seznam 
objektov, ki še nimajo uporabnega dovoljenja. 
Občinska uprava dela na številnih, tudi nedo-
končanih projektih, ki bodo v prid občanom. 
Da zaradi prijav nastajajo škode, je jasno, kar v 
tem trenutku krivcev za zaprtje ni smiselno iska-
ti in jih zagovarjati. Jasno je tudi, da je dvorana 
na Dvoru prostor, kjer se praktično dogodki in 
prireditve vrstijo skozi celo leto.

FOtO: S. Mirtič
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Na mednarodni študentski 
natečaj za izbiro najprimernejše 
rešitve za izgradnjo paviljona na 
grajskem trgu v Žužemberku 
je prispelo 24 predlogov. 
Rešitve so bile zaradi odprtosti 
natečajnih izhodišč zelo 
raznolike. Komisija se zaveda, 
da je bila naloga kompleksna, 
saj se v njej križajo tako 
urbanistične rešitve za oživljanje 
trga, kot arhitketurno – 
oblikovalske rešitve, ki bi ljudem 
na trgu ponudile nov – pokrit 
javni prostor. Posebnost te 
naloge je tudi močna simbolika 
prostora, saj je na tem prostoru 
stala – cerkev Sv. Jakoba.

Potek ocenjevanja
Komisija je na prvem sestanku 

pregledala vse dospele predloge in si 
ustvarila splošen vtis, da so nekatere 
naloge premišljene in dobro dodela-
ne, spet druge so slabše dodelane ali 
pa nepremišljene ali oboje. Imamo 
občutek, da si nekateri natečajniki 
niso prebrali programskih izhodišč 
oz. da niso sledili navodilom in pri-
poročilom, oz se niso opredelili. Po 
ponovnem podrobnem pregledu 
vseh prejetih nalog je 6 nalog izsto-
palo. In sicer po svoji programski 
obdelavi, urbanistični ali arhitek-
turno – oblikovalski rešitvi. Ali vse 
od prej naštetega skupaj.

Na drugem sestanku je komisija 
še enkrat pregledala vse prispele pre-
dloge in na seznam 6ih en predlog 
vrnila, enega pa zavrnila. Podrob-
neje smo obdelali vseh šest, se sproti 
še enkrat seznanili s stanjem pred 2. 
svet. vojno in stanjem danes. Ker no-
beden od predlogov ni izstopal sam 
po sebi, smo na podlagi argumentov 
začeli z izločanjem. V ožjem krogu 
so ostali trije predlogi, izmed katerih 
smo izbrali zmagovalno rešitev.

Splošen vtis žirije je, da so bile 
bolje izdelane in ocenjene tiste re-
šitve, ki so celostno obravnavale 
trg in pomen paviljona za kraj. Po-
membno je bilo zavzeti stališče do 
treh prevladujočih ambientov, trga, 
ceste in parka. Umestitev mednje je 
bila ključna. V nekaterih primerih 
so bili predlogi samo arhitektur-
no dodelani, prostorsko pa so bili 
ali slabo umeščeni ali premajhni. 
Bolje ocenjeni projekti so razume-

EASA 13 v Žužemberku
li dominantno vlogo paviljona na 
trgu in njegovo uporabno vrednost 
za uporabnike. 

Merila za ocenjevanje
•	 prostorska	umestitev	(postavitev,	

uglašenost z ostalimi objekti)
•	 odnos	 do	 porušenega	 objekta	

(simbolika, spomin, varovanje 
dediščine)

•	 uporabnost,	večnamenskost,	pro-
gramska inovativnost

•	 upraba	materialov	 (tehnologija,	
konstrukcija)

•	 cena,	 vzdrževanje,	 okoljska	ne-
problematičnost

Ocene nagrajenih predlogov

1. nagrada: predlog pod šifro 
– 928 : Jack Richards, in 
Will Burgess, Velika Britanija

Predlog je zasnovan na preprosti 
obliki dvokapnice, povzete po tra-
dicionalnem objektu – kozolcu. Je 
zelo smiselno umeščen na rob par-
ka in ceste in s tem avtor doseže vsaj 
dvoje – ohrani drevesa, ki že rastejo 
v parku in naredi cezuro med dve-
ma izključujočima se ambientoma 
- hrupno cesto in mirnim parkom. 
Objekt nato smiselno zalomi glede 
na smer cestišča in s tem pridobi več 
prostora za intimen del parka, ki se 
obrača na sončni jug s pogledom na 
grajsko obzidje in razgledom na ce-
kev Sv. Roka. Na stiku parka in trga 
avtor postavi osrednji objekt, ki lah-
ko komunicira na obe strani in pod 
njega smiselno podstavi oder. Ar-
hitekturno objekt zasnuje zelo eno-
stavno, dvokapno lupino, ki s svojo 
praznino pravzaprav najbolje ohra-
nja spomin na porušeno cerkev. Vi-
šina je usklajena z okoliškimi objekti 
in z merilom človeka – s tem objekt 
dobi težo v prostoru in se ne poraz-
gubi med drevesi. Avtor dobro pod-
stavlja vzdolžne elemente – klopi, 
ki so reminiscenca na odstranjene, 
hkrati pa obiskovalcu nudijo mo-
žnost sedenja pod drevesi. S svojo 
preprostostjo v zasnovi pušča odpr-

te možnosti za uporabo. Konstruk-
cija je enostavna, modularna, hitra 
za izdelavo. Sestavljena je iz lesa, ki 
ga imamo v Sloveniji v izobilju, les 
je primeren material za obdelavo s 
strani udeležencev študentskega sre-
čanja EASA, v sebi zadržuje CO2 in 
je razgradljiv. V končno obdelavo 
pokrivnih panelov predlog vpelju-
je loklane prebivalce, obrtnike in 
udeležence srečana EASA, kar zelo 
pozdravljamo. Navdih predlog zo-
pet črpa iz lokalne tradicije panj-
skih končnic, ki so skozi zgodovi-
no prenašale zgodbe nepismenemu 
prebivalstvu.

Komisija je enotna, da se predlo-
gu dodeli 1. nagrado.

Priporočila komisije za dodelavo 
predloga:
•	 To,	da	je	objekt	zalomljen	v	smeri	

ceste, je upravičeno, a se komisiji 
zdi, da se v zalomih objekt preveč 
‘zdrobi’ in s tem izgublja občutek 
celovitosti. Avtor naj sam predla-
ga izboljšavo v smeri poenotenja 
objekta.

•	 Stik	objekta	s	trgom	je	v	prostor-
skih pogledih lepo prikazan in 
ustrezen, v tlorisnih risbah pa 
objekt ni ustrezno narisan. Pre-
dlagamo, da sta prva in zadnja 
‚hišica‘ ustrezno daljši, tako da 
objekt pridobi stik s trgom na eni 
strani in zapre prostor na drugi.

•	 Predlagamo,	da	se	odstrani	oglasni	
pano in da se pokrije večja površi-
na objekta. S tem se ustvari moč-
nejša cezura med cesto in parkom 
in pridobi več uporabne površine.

Pripombe/vprašanja krajanov:
•	 predlagajo	 izbiro	 kvalitetnega	

lokalnega lesa, predvsem zaradi 
vzdrževanja,

•	 želijo	si,	da	bi	bil	objekt	prekrit	v	
celoti zaradi uporabe in vzdrže-
vanja, predlagajo izbiro primer-
ne kritine, ki bo kljubovala vetru, 
snegu in dežju,

•	 želijo	 si	podroben	prikaz	notra-
njosti in podrobno ureditev ur-
bane opreme v okolici,

•	 predlagajo,	 naj	 bo	 konstrukcija	
narejena iz kvalitetnega lokalne-
ga lesa,

•	 želijo	si	nizkih	stroškov	vzdrževa-
nja,

•	 zanima	jih,	kakšna	bo	kritina,	že-
lijo si prekriti celoten objekt zara-
di uporabe in preprečitve naglega 
propadanja konstrukcije,

•	 želijo	si	kar	se	da	dobre	protihru-
pne zaščite,

•	 krajane	skrbi	zakrivanje	pogleda	
ob prihodu v Žužemberk iz smeri 
Novo mesto. Objekt bo potrebno 
locirati in preveriti pogled v tej 
smeri. Prav tako jih zanima višina 
objekta in pogledi ‚preko‘. Tudi to 
naj se prikaže na fotomontaži, ko 
bo objekt lociran.

•	 Predlagajo,	da	se	v	notranjosti	pa-
viljona postavijo spominske table, 
ki bi opisovale predhodni objekt - 
cerkev in predstavile potek izbora 
in izgradnje novega,

•	 preko	 ideje	panjskih	končnic	bi	
lahko predstavili zgodovino Žu-
žemberka,

•	 pohvalijo	odprtost	objekta	proti	
parku, gradu in reki Krki.
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Občina Žužemberk je pristopila k izdelavi 
LEK-a, Lokalnega energetski koncept Občine 
Žužemberk. Kakor se zadeva sliši »učeno«, je 
pravzaprav zelo enostavno in tako bom tudi 
nadaljeval zapis.

Izdelava projekta LEK je zakonska zahteva 
tako EU, kot naše države. Cilj projekta je, da v 
naši lokalni skupnost,i na vseh področjih, pri-
varčujemo čim več energije in da uporabljamo 
obnovljive energetske vire. LEK je tudi obvezna 
osnova občine za prijave na državne in EU raz-
pise v zvezi z izboljšavami energetike stavb v ob-
činski lasti. To pomeni investicije v izolacijske 
fasade, okna in strehe.

Osnova projekta je popis stanja na področju 
porabe vseh vrst energije in energentov. Nasle-
dnja stopnja projekta so predvidene izboljšave 
oziroma prihranki energije na tej osnovi. Pro-
jekt bo predvidel tudi cilje, ki naj bi jih dosegli 
v planiranem času.

Vse javne objekte (šole, vrtci, zdravstveni 
dom, občinska stavba, večnamenske stavbe…) 
naj bi ogrevali z obnovljivimi viri. To so pred-
vsem različni lesni produkti (drva, sekanci, pe-
leti), sončna energija (sončni kolektorji), toplo-
tne črpalke in geotermalna energija. Pred ure-

ditvijo ogrevanja ali vzporedno s tem bi stavbe 
tudi maksimalno toplotno izolirali. Računamo, 
da bo v bližnji prihodnosti in na tej osnovi, ka-
kšen nepovratni EUR bilo možno prejeti tudi za 
privatne objekte – hiše in bloke.

Sama lokalna skupnost bo do konca leta 2013 
poskušala urediti vso javno razsvetljavo. To po-
meni, da bi na osnovi državne odredbe o sve-
tlobnem onesnaževanju in s ciljem zmanjšanje 
porabe elektrike izvedli razpis za koncesionar-
ja, na osnovi zakona o javno – zasebnem par-
tnerstvu. 

Zasebni partner bi v pogodbeno dogovor-
jenem času (5 do 10 let) uredil celoten sistem 
z menjavo žarnic oziroma svetilk, dirigiranim 
osvetljevanjem po potrebi in s tem »prišparal« 
energijo. V pogodbeno dogovorjenih letih bi si 
zasebni partner poplačal investicijo in nam pre-
dal urejen sistem, ki bi odgovarjal vsem norma-
tivom EU in bil maksimalno varčen pri porabi 
elektrike. Občini po tem sistemu ni potrebno 
vlagati denarja takoj, ampak jo na nek način fi-
nancira privatni kapital.

V LEK-u bodo obdelane tudi možnosti daljin-
skega ogrevanja na biomaso. Glede na slovenske 
izkušnje po drugih občinah bomo pri nas že v 

startu previdni in ne bomo »filozofirali« le zato, 
da bi se na koncu izleglo gnilo jajce.

Vključene bodo tudi MHE (Male hidroelek-
trarne) na reki Krki. Delujoče, v delu in poten-
cialne možnosti novogradnje. Izkušnje na tem 
področju v naši občini niso ravno za zgled. Ima-
mo nedelujočo MHE na Podgozdu, za katero ne 
veš, ali se gradi ali podira (povzeto po g. Štupar 
Jožetu!). Imamo status quo glede gradnje MHE 
na Dvoru. Namesto da bi bil rezultat delujoča 
(primerna!) MHE, imamo na Dvoru 3.524 m2 
zazidljive parcele, kjer, če malo pretiravamo, 
rastejo in bodo še rasle 3 metrske koprive. In 
kdo je kriv! Vsi in nobeden. Tako je nekakšno 
nepisano pravilo v naši preljubi deželici. Kolek-
tivna odgovornost naj bi bila že vsaj 20 let naše 
samostojnosti preteklost, pa ni.

Skratka, LEK bo temelj za URE – Učinkovito 
rabo energije v naši občin na splošno. Planira-
mo organizirati tudi predstavitve, predavanja in 
praktične prikaze za vse naše občane s ciljem, da 
bi z majhnim, vendarle potrebnim vlaganjem, 
prihranili kar največ denarja.

n Martin Grčar, inž. kom.
031-777-880

ceste@zuzemberk.si

LEK – Lokalni energetski koncept Občine Žužemberk

Letošnja podelitev priznanj in medalj suho-
kranjskim vinogradnikom je potekala je v sobo-
to, 16. marca, v gostilni Zupančič v Žužemberku. 
Devetnajsto ocenjevanje vin od Straške gore, So-
teske, Talov, Lisca, Brinove gore do Kitnega vrha 

med drugim prineslo najboljšim kar 41 srebrnih 
medalj, 29 zlatih in enega šampiona, ki je šel v 
roke Jožetu Gnidovcu. »Zelo sem ponosen na 
dosedanje dosežke, saj sem na ocenjevanjih v 
preteklih letih prejel šest šampionov, sedmega 

Šampion iz Soteške gore
pa sem prejel za zweigelt barik letnik 2011,« 
je po podelitvi priznanj najboljšim suhokranj-
skim vinogradnikom dejal Gnidovec in dodal, 
da je bil med prvimi vinogradniki na tem ob-
močju pri pridelavi barika. Suha krajina v 
zadnjih letih predvsem z vini zweigelt počasi, 
a vztrajno pridobiva pozornost in spoštova-
nje, ki si jo po besedah strokovnjaka dr. Julija 
Nemaniča zaradi kvalitete nedvomno zasluži. 
Med prejetimi 22 vzorci zweigelta je bilo polovi-
ca zlatih, kar nedvomno potrjuje, da ima Suha 
krajina odlične, okusne in značilne zweigelte. 
Med najboljše pridelovalce belih vin so se z zla-
to medaljo in najboljšo oceno zapisali Antonija 
Barbič iz Straške gore za dolenjsko belo, Narobe 
Stanislav, vinska gora Tali, za laški rizling, Slavko 
Kocjančič iz Gradenške gore za beli pinot, Anton 
Legan iz Stare gore za vino chardonnay, Peter La-
vrič iz Hriba za vino kerner, Jože Gliha iz Boršta 
za scheurebe, Marjan Iskra iz Boršta za rumeni 
muškat in Jože Gnidovec iz Soteške gore za vino 
traminec. Med najboljše pridelovalce rdečih vin 
so se z najvišjo oceno zapisali Anton Koncilja 
iz vinske gorice Hrib za cviček, Gregor Zaletelj 
iz Soteške gore za modro frankinjo, Novak Da-
mjan z Lopate za regent, Janez Kocjančič z Lisca 
za modri pinot in Jože Gnidovec iz Soteške gore 
za zweigelt barik letnik 2011, ki je prejel tudi naj-
višji naziv šampiona. 

Foto: S. MIRtIČ
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Kako si se znašel v svetu vino-
gradništva? 
V družini smo že od nekdaj imeli 

vinograd, ki je dajal vino za potre-
be kmetije. Z vinogradom smo rasli, 
se veselili pridelka, uživali ob dobri 
kapljici in jokali, ko nam je toča je-
mala celoletne žulje. Oče Edvard je 
imel okoli 300 trt , vse ostalo sem z 
leti nadgradil. Vinograd se je opazno 
spremenil, kole so zamenjali betonski 
stebri, ob vsaki trti stoji tudi količek, 
seveda iz umetne snovi. 

Kolikšen je vinograd? 
V Soteški gori imamo posajenih 

1150 trsov v glavnem cvičkove sor-

»Dobra vina so plod 
dobrega kletarjenja«
Jože Gnidovec iz Velikega Lipovca pri Dvoru živi in dela na srednji veliki 
kmetiji na ajdovški planoti, ki je v 21. stoletju še brez tekoče in pitne vode. 
Po duši in srcu je vinogradnik; poln energije, entuziazma in optimizma 
dosega cilje, saj globoko ceni vinsko trto in vino. Brez garanja in odrekanja 
pri tem delu gotovo ne gre, saj veliko ur preživi v vinogradu, na polju, 
pa tudi med branjem literature. Pri tem pa ga podpira cela družina z 
ženo Melito in sinom tilnom. Med drugim je na dosedanjih suhokranjskih 
ocenjevanjih vin dosegel kar sedem nazivov šampiona. Jože ima v hlevu 
32 glav živine, v Soteški gori vinograd z lepo zidanico, v Ajdovcu pa manjši 
gostinski lokal. 

Imaš tudi odgovorno 
funkcijo v društvu?
Član vinogradniškega dru-

štva sem že sedemnajst let, dve 
mandatni obdobji sem bil v upravnem 
odboru, sedaj opravljam funkcijo pod-
predsednika društva.

Si tudi pokuševalec vin?
Na Biotehniški fakulteti v Ljubljani 

sem opravil tečaj za pokuševalca za 
senzorično analizo vin. Pri tem zah-
tevnem delu sem se seznanil s samo 
tehnologijo, poreklom in poznava-
njem različnih vin, prakso v dejavno-
sti in pri samem ocenjevanju.

Se dodatno izobražuješ tudi na 
tem področju?
Na Kmetijski inštitut Ljubljana 

hodim kot opazovalec in ocenjeva-
lec, kjer pridobivam nove izkušnje. 
Hodim tudi na ocenjevanja vin k so-
sednjim društvom.

Rad preizkušaš kaj novega? Ka-
kšna so ozadja tvojih idej?
V društvu sem bil edini, ki je za-

čel s staranjem vin, to je s pridelavo 
barika. Seveda rad preizkušam kaj 
novega in to je tudi največje plačilo. 
Pred tem sem moral prebrati veliko 
literature in se izobraževati. Vnaprej 
moraš vedeti, kaj bo nastalo iz tega 
in verjeti moraš vase. Pri tem pa je 
nujna podpora tudi družine, ki mi 
stoji ob strani.

Delo v vinogradu? 
Veliko pozornosti namenjam nara-

vi prijaznemu načinu pridelave vin. 
Seveda uporabljam razne pripravke, 
posebej pred boleznijo posvečam veli-
ko skrbi preventivi. Veliko dela je tudi 
pri zelenih delih. Razmišljam o pro-
titočni zaščiti, saj mi toča vsako leto 
»pobere« vsaj 10% pridelka.

te in traminca, sadil bom tudi sorto 
scheuerebe.

Kako neguješ vino?
V glavnem v vinskem hramu, kjer 

vino zori v kovinskih sodih inox. Je pa 
res, da najboljše vino zori v lesenih so-
dih. Za rdeča vina so sodi iz hrasta, za 
belo vino pa imam akacijev sod.

Kako je s prodajo vin?
Res dober glas se širi v deveto vas, 

tako da vina prodam povečini doma. 
Imam svojo etiketo, kar je dandanes 
že nuja. Vzorce sem poslal tudi že 
v Ameriko, kjer sem doživel prije-
tne odzive.

Vinska kultura nekdaj in da-
nes.
Danes se pije malo in tisto dobro. 

Vino je namenjeno pokušanju, uživa-
nju , iskanju novih vonjav in ni več 
pijača za žejo. 

Kakšna so dobra vina?
So tista vina, ki so plod dobrega 

kletarjenja. Do dobrega vina prideš 
z dobro surovino, a je pri tem po-
membno kletarjenje brez bolezni in 
napak. Obstajajo kritični trenutki v 
vinogradništvu, ko se je treba odločiti 
v trenutku. To je enostavno občutek, 
ki ga imaš, mogoče je prirojen ali pa 
ga dobiš z izkušnjami.

Iščeš v pridelavi vin nove iz-
zive?
Klasično in tradicionalno pridela-

vo nadgrajujem s svežimi znanji zo-
renja vin, zanimajo me tako bela, kot 
tudi rdeča vina. Sedaj so v modi tudi 
oranžna vina, tudi to me zanima, 
saj imam rad novosti. Dobro se zave-
dam, da ne morem popolnoma uspe-
ti, če v svoje delo ne verjamem, zato 
vse, kar delam, delam s srcem.

Vina, za katera skrbiš, so do-
slej prejela že vrsto nagrad. 
Kaj ti pomeni zadnje prizna-
nje -šampion, ki si ga prejel 
letos?
Potrditev dobrega dela. Tudi v vinu 

je poleg narave svojevrsten delček mo-
jega dela in mojega razmišljanja. 

n Urednik
Foto: S. MIRtIČ
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Letos, po zaslugi Prostovoljnega gasilskega dru-
štva Žužemberk, na Dolenjsko premierno prihaja 
atraktivno tekmovanje Fire Combat, ki ga bomo 
priredili prav v Žužemberku. Tekmovanje bo v 
soboto, 4. maja 2013, na igrišču pred Osnovno 
šolo Žužemberk, s pričetkom ob 9. uri zjutraj in 
bo trajalo skozi cel dan.

Fire Combat je atraktivno, fizično naporno in 
tehnično zahtevno gasilsko – športno tekmovanje 

gasilskih dvojic. Od tekmovalca zahteva poznava-
nje gasilske taktike, dobro kondicijsko pripravlje-
nost, spretnost in pogum. Tekmovalec se na tek-
movalnem poligonu sreča z nalogami, podobnimi 
tistim, s katerimi se gasilci srečajo na intervencijah; 
od premagovanja ovir, plazenja skozi tunel do spu-
ščanja po stolpu. Tekmovanj se udeležujejo števil-
ne ekipe iz vse Slovenje, nekaj ekip tudi iz sosednje 
Hrvaške. Tekma, ki jo bomo 4. maja 2013 organi-

zirali v Žužemberku, bo štela za točke državnega 
prvenstva, na njej pa bo prisotnih do 50 tekmoval-
nih dvojic, med njimi tudi domače ekipe. 

Tekmovanje je zelo atraktivno in bo zagotovo 
zelo zanimivo za vse obiskovalce, zato ste 4. maja 
vsi prisrčno vabljeni na igrišče pred Osnovno 
šolo Žužemberk k ogledu Tekme ognjenih risov 
Žužemberk! 
n Odbor za pripravo tekmovanja PGD Žužemberk

EKSKLUZIVNO prvič na 
Dolenjskem: vabljeni na ogled 
tekmovanja Fire Combat, tekmo 
ognjenih risov Žužemberk

Člani PGD Hinje in predstavniki GZ Novo 
mesto, občine Žužemberk ter sosednjih društev 
so se v soboto, 12. 1. 2013, sestali na rednem le-
tnem občnem zboru v Hinjah. 

Vodilni organi društva so posredovali poroči-
la o delu v preteklem letu, iz katerih je bilo raz-
vidno, da je za njimi delovno in uspešno leto. 
Največ časa so namenili organizaciji nabave no-
vega avtomobila Ford Ranger, ki je namenjen 
gašenju gozdnih požarov. V preteklem letu so 
novi avto uspeli tudi nadgraditi. 

Veliko priprav je bilo potrebnih tudi za or-
ganizacijo in izvedbo prireditve ob 90-letnici 
obstoja društva, ki je potekala prvo soboto v 
juliju. Na ta dan so prevzeli novo vozilo in po-
topno črpalko, pripravili kulturni program in 
organizirali tradicionalno tekmovanje harmo-
nikarjev na frajtonarici, kateremu je sledila še 
gasilska veselica z ognjemetom. 

Kot pretekla leta so bili aktivni tudi pri delu 
z mladimi, se udeleževali tekmovanj in izobra-
ževanj, skrbeli so za urejeno okolico gasilske-
ga doma, sodelovali pri organizaciji pohoda 
do Močil in bili aktivni še pri drugih dogod-
kih v kraju.

Leto je minilo brez požara
S požari v preteklem leto niso imeli dela. Ob-

veščeni so bili o prometni nesreči z udeležbo 
motorista na odcepu Lopata, kamor so odhiteli 
na pomoč. Kar nekaj dela pa jim je že konec ok-
tobra dala zima, bogata s snegom, zato so člani 
odstranjevali drevesa in vejevje s cestišč.

Letos se je zaključilo mandatno obdobje, zato 
je bilo izvoljeno novo vodstvo. PGD Hinje bo po 

novem vodil Damjan Škufca, novi poveljnik pa 
je Andrej Hočevar. Iz poročil je bilo razvidno, 
da imajo člani PGD Hinje za tekoče leto veliko 
načrtov, zato bodo imeli gotovo dovolj dela, tudi 
če jim bodo požari tudi tokrat prizanesli, kar bi 
si prav vsi zares želeli.

n Mojca Obrstar 

4. maj 2013 ob 9. uri!
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Struna, predstavnica žensk Saša Pajk in predstavnik mladine Vid Teme. 
V letu 2012 je društvo velik poudarek dalo na izobraževanje in usposa-
bljanje mladih gasilcev, organizirali smo strokovno ekskurzijo za člane 
društva, v mesecu oktobru pa vrata doma odprli občanom in učencem 
OŠ Žužemberk.

Občni zbor je bil tudi v znamenju volitev, ki so prinesle nekaj kadro-
vskih sprememb. Društvo bo tako prihodnjih pet let vodil Dušan Ožbolt, 
poveljnik bo Danijel Sajevic, tajnica Mateja Filipič in blagajnik Mihael 
Filipič. Več o spremembah v vodstvu si lahko preberete na naši strani v 
razdelku Organi PGD Žužemberk.

Osrednje mesto v načrtu dela za leto 2013 pa je zagotovo imel sklep 
društva, da zaradi dotrajanosti stare nabavi novo cisterno. V sklopu na-
črta za delo v letu 2013 je bilo potrjeno članstvo društva v združenju Fire 
Combat Slovenija, ki ga je podrobneje predstavil Peter Košiček. Predsta-
vil je tako disciplino kot tudi načrt za izvedbo tekmovanja Fire Combat v 
Žužemberku 4. maja letos. Občni zbor so kulturno obogatili moški pevski 
zbor pod vodstvom Nine Zajec ter harmonikaš Vid Teme.

n PGD Žužemberk

 DRUŠTVA 

V soboto, 23. februarja, je potekal že 125. občni zbor Prosto-
voljnega gasilskega društva Žužemberk. Poleg članov društva 
so se občnega zbora udeležiti tudi župan občine Žužemberk Franc Šku-
fca, predsednik GZ Novo mesto Fikret Fejzić, poveljnik Občinskega po-
veljstva Andrej Banko, predstavniki vseh prostovoljnih gasilskih društev 
OGP-ja Žužemberk ter predstavniki pobratenih društev PGD Črnomelj, 
PGD Zbure in PGD Belavići.

Poročila o delu v letu 2012 so podali predsednik Feliks Mrvar, povelj-
nik Boris Sajevic in blagajnik Mihael Filipič, predstavnik veteranov Janez 

Že 125. občni zbor 
Prostovoljnega gasilskega 
društva Žužemberk

Novi in stari predsednik
Prostovoljni gasilci iz Hinj so minulo leto praznovali častitljivo 90-le-

tnico delovanja in jo obogatili s prevzemom novega avtomobila Ford 
Ranger. Veliko truda in energije je v minulem mandatu hinjskih gasil-
cev in vseh prejšnjih letih za razvoj društva vložil predsednik Ciril Pa-
pež. Prisrčno zahvalo si je Ciril Papež za kvalitetno in dolgoletno delo 
gotovo zaslužil, saj je po enajstih letih poveljevanja in štirinajstih letih 
predsedovanja društvu predal zahtevno funkcijo mlajšemu Damjanu 
Škufci iz Lazine.

Novi predsednik PGD Hinje Damjan Škufca in dolgoletni predsednik Ciril Papež 
(desni)

Suha krajina, tu in tam

  Foto: Urednik

Novi poveljniki in predsedniki 
sedmih prostovoljnih društev Aj-
dovca, Križev, Hinj, Dvora, Šmihela, 
Rebri in Žužemberka so se po za-
ključenih občnih zborih v občini v 
petek, 1. marca, na Dvoru sestali na 
svoji prvi redni seji. Andrej Banko z 
Dvora je po dobrih petnajstih letih 
vodenja občinskega gasilskega po-
veljstva Občine Žužemberk in opra-
vljanja zahtevne poveljniške funkcije 
prepustil delo mlajšim. Novo povelj-
stvo je postavljeno pred zahtevne na-
loge, izdelati mora tudi plan dela na področju izobraževanja in gasilskih 
tekmovanj, medtem ko je nabava opreme in investicij v domeni posame-
znih društev, poveljstvo bo določilo le vrstni red nabave. Občinsko povelj-
stvo bo naslednjih pet let vodil Boris Sajevic, dolgoletni poveljnik PGD 
Žužemberk, medtem ko bo Aleš Repar iz PGD Dvor njegov pomočnik. 
Sajevic se je z dosedanjim odgovornim in strokovnim delom kot pomoč-
nik poveljnika Banka izkazal že v minulih letih, zato mu odgovorno delo 
na povezovanju in opravljanju skupnih nalog vseh gasilskih enot v občini 
Žužemberk ne bo težko.

Novi poveljnik Boris Sajevic



16 april 2013,  DRUŠTVA 

Osemdesetletnica delovanja dru-
štva je lepa doba, zato so se gasil-
ci nanjo skozi celo leto še posebej 
pripravljali. Že avgusta meseca so 
pripravili veliko parado s slovesno-
stjo ob visokem jubileju. Na žlah-
tno obletnico pa bo spominjal tudi 
zbornik, s fotografijami obogatena 
tiskana kronika. Iz poročila pred-
sednika Tomaža Obštetarja je bilo 
razbrati številne lanskoletne aktiv-
nosti. Med drugim so gasilci nabavi-
li novo gasilsko vozilo VW Amarok 

GVGP – 1, obnovili avtocisterno, 
nabavili zaščitne obleke in dva čol-
na za intervencijo v primeru poplav. 
Poročilo za opravljeno delo v minu-
lem letu je podal poveljnik Klemen 
Kužnik. Dvorski gasilci so interve-
nirali devetkrat, več pa so imeli vaj 
in se udeleževali številnih tekmo-
vanj in izobraževanj. Poročilo dela 
so podale tudi mladinke, članice in 
veterani. Občni zbor je izvolil nove 
organe društva. Vajeti društva bosta 
v novem, petletnem mandatu med 

Žlahtna osemdeseta
Člani Prostovoljnega gasilskega društva Dvor so se v soboto, 9. februarja, zbrali na 
jubilejnem osemdesetem občnem zboru. 

drugim poprijela predsednik To-
maž Obštetar in poveljnik Klemen 
Kužnik. Gasilci so podelili številna 
priznanja za dolgoletno delo in na-
predovanja v čine, pa tudi zahvale 
pri delu, zlasti novega družabne-

ga prostora. Številno članstvo vseh 
starosti so pozdravili župan Franc 
Škufca, poveljnik GZ Novo mesto 
Andrej Grgovič, pobrateni gasil-
ci PGD Šentilj in drugi. V gasilske 
vrste so sprejeli tudi dva nova čla-
na, kar štiri pa so predlagali za ča-
stne člane. Občni zbor so obogatili 
tudi pevci moškega pevskega zbora 
Dvor in harmonikaši pod vodstvom 
Roka Legana.

Foto: S. Mirtič

Dvorski gasilci tudi v zimskem času ne miruje-
jo. Veliko časa namenjajo čiščenju in vzdrževanju 
opreme in samega doma. Nesreča ne počiva in 
tako je pozimi, na hribovitem in plazovitem te-
renu nad Dvorom padlo drevo, ki je poškodovalo 
stanovanjski objekt. V hiši stanuje 88-letni Stane 
Kocjančič, ki pa zaradi bolezni ni mogel odstra-
niti vejevja, ki je oviralo pot okoli hiše.

 Na pomoč pri odstranjevanju vejevja in dre-
vesa so invalidnemu občanu Stanetu priskočili 

dvorski gasilci pod vodstvom Tomaža Obštetarja, 
opremljeni z motornimi žagami in sekirami, in 
kar je najpomembnejše, polni energije, opremlje-
ni s človeškimi vrednotami, kot sta prijateljstvo in 
spoštovanje do pomoči potrebnim ljudem, so v 
nekajurni delovni akciji dokazali, da jim solidar-
nost ni tuja. In to je v času, v katerem živimo, še 
kako pomembno, da se znamo in zmoremo po-
vezati v dobrem.

FOtO: S.M.

Priskočili na pomoč

Rdeči križ za starejše Medgeneracijsko središče
V lanskem letu je Območno združenje RK Novo mesto uspešno za-

ključilo projekt Mladi za mlade po srcu. Ta medgeneracijski projekt je 
prinesel kar nekaj pozitivnih rezultatov.

Uvedli smo spletno stran www.pomoc-starejsim.si, kjer lahko starejši 
ali njihovi svojci poiščejo pomoč naših prostovoljcev, ki jih obiskujejo na 
domu, se z njimi družijo, jim omogočijo prevoz, prinesejo iz trgovine in še 
kaj bi se našlo.

 Glede na izkušnje in zaznane potrebe starejših ljudi smo v februarju 
ustanovili medgeneracijsko središče v prostorih humanitarnega centra na 
Ulici Slavka Gruma 54a v Novem mestu. Ponujamo dnevno varstvo za 
starejše, vsakodnevne aktivnosti za starejše s poudarkom na vključeva-
nju mladih in učenju sodelovanja med mladimi in starejšimi. Vzpostavili 
smo brezplačno telefonsko številko za informiranje starejših 080 99 80. 
Medgeneracijski center deluje vsak delovni dan od 8.00 do 15.00, včasih 
pa bodo aktivnosti organizirane tudi v popoldanskih urah.

n Območno združenje RK Novo mesto

21. februarja je potekal občni zbor gasilske mladine Prostovoljnega gasilske-
ga društva Žužemberk. Mlade gasilce, ki so jih spremljali tudi njihovi starši, je 
najprej nagovoril predsednik mladinske komisije Primož Žnidaršič, pozdravila 
pa sta jih tudi takratni predsednik gasilskega društva Feliks Mrvar in bodoči 
poveljnik društva Danijel Sajevic. Zagnani mladi gasilci so podali veliko pre-
dlogov za aktivnosti gasilske mladine v tem letu in prepričani smo, da bodo 
te aktivnosti z njihovo energijo in zanosom zaživele tudi v praksi.

n PGD Žužemberk

Občni zbor gasilske mladine Prostovoljnega gasilskega 
društva Žužemberk
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Člani Konjeniškega galopskega društva Kranjški so v začetku aprila na 
Frati pri Dvoru pripravili redni občni zbor. Okoli trideset članov od Ko-
čevja, Dvora, Mirne Peči,Šentruperta in Straže povezuje ljubezen do konj, 
druženje in številna tekmovanja. Tako je društvo v minulem letu s konji 
sodelovalo na galopskih dirkah po Sloveniji in tudi tujini. » Pogoji za tre-
ning na našem terenu okoli Brezove Rebri niso najbolj primerni, zato smo 
se vozili na treninge v Krško,« je povedala tajnica društva Urška Kladnik 

Uspešni »Kranjški« galoperji 
in dodala, da mora dnevno vsak jahač trenirati konja galoperja vsaj dve 
uri. Konje, ki so vhlevljeni na sedežu društva na Brezovi Rebri, trenira-
jo jahači Primož Gorenčič, Urška Kladnik in Anja Hočevar. Tekmovalno 
sezono so pričeli slabše, saj so zaradi bolezni in poškodbe praktično izgu-
bili dva konja. »V Starem trgu pri Ložu in tudi drugi tekmi v Imenem je 
slavil zmago naš član Milan Lovrič s konjem Titulaire,« pove Kladnikova 
in doda, da je konj Titulaire branil slovensko čast tudi v zelo močni kon-
kurenci v Italiji, kjer je dosegel peto in četrto mesto. V Imenem sta bili 
odlični tretji Anja Hočevar s konjem Nicol’s friend in Tamara Hočevar s 
ponijem. Na istem tekmovanju v spretnostnem jahanju je David Hočevar 
branil naslov lanskoletnega prvaka in zasedel drugo mesto. David Hočevar 
in Barbara Povše sta bila uspešna tudi na drugih spretnostnih tekmova-
njih, kjer sta osvojila štiri pokale. Društvo je v preteklem letu organizira-
lo tudi 3. Kranjško konjenico, na katero je prijezdilo kar 90 konjenikov 
iz cele Slovenije in se udeležilo številnih žegnanj, spretnostnih jahanj in 
konjenic po celi Sloveniji. V letošnjem letu načrtujejo sodelovanje tudi na 
nekaj mednarodnih tekmovanjih v Zagrebu in Budimpešti, kamor bodo 
organizirali tudi strokovno ekskurzijo. Zbrano članstvo s predsednikom 
Jožetom Hočevarjem sta pozdravila in jim zaželela veliko uspešnih jezdenj 
podžupan občine Žužemberk Jože Šteingel in predsednik Konjerejskega 
društva Suha krajina Uroš Bradač.

Prireditev »NOČ ČAROVNIC«, se je odvija-
la na zadnjo oktobrsko noč na dvorišču Okrep-
čevalnice Bobenček na Dvoru. Organizatorji so 
se tudi letos potrudili in pripravili prijeten večer, 
namenjen otrokom in spremljevalcem, večer dru-
ženja, zabave in smeha.

Bakle so zagorele, buče so zasvetile, na metli 
pa sta iz Ankarana priletela prijazna čarovnica 
Mica in čarovnik Ropotavz. V uro in pol traja-
jočem pestrem animacijskem programu so ve-
selo in razigrano sodelovali našemljeni in nena-
šemljeni otroci. 

Čarovnik in čarovnica sta si ves čas skakala v 
lase in besedo. Kar naprej sta se kregala, otroci 
pa so jima še dodatno ponagajali. Medtem ko je 
Mica radodarno delila otrokom bonbone, je v peči 
že zagorel ogenj in kmalu je zadišalo po slastnem 
pečenem kostanju.

Kakšna noč čarovnic bi pa bila, če ne bi bilo ča-
rovniškega plesa ob glasni glasbi in ognju? Seveda 
so otroci z veseljem zaplesali. Mladi nadebudne-

Čarovniške vragolije tudi na Dvoru ži so se preizkusili tudi v spretnosti pri pihanju 
in risanju na balončke, ki so jih potem obesili na 
lipo. Svojo moč in tekmovalnost so preizkusili 
pri vlečenju vrvi. Kdo bo močnejši? Ženski del, 
ali moški del? Igra je bila zelo napeta!

Naslednja igra, podobna pinjati, je pritegnila 
pozornost velikih in malih otrok. V velikem ba-
lonu, ki je bil obešen nad glavami otrok, so bili 
skriti bonboni. Z zavezanimi očmi in z metlo v 
roki so ga otroci poizkušali udariti in predreti. 
Bili so tako zavzeti in močni, da so uničili kar 
dve čarovniški metli! Udarec levo, udarec desno, 
udarec po balonu in…. bummmm! Balon je po-
čil, iz njega pa so padli bonboni. 

Za konec sta vse prisotne razveselila še čarovni-
ka Gregi in Žiga, ki sta zaigrala na harmoniko.

Organizatorji tudi tokrat niso pozabili na po-
gostitev. Topli sadni čaj je na mrzel večer še kako 
teknil, da o flancatih, bonbončkih in čokoladi-
cah sploh ne govorimo! Abra-kadabra in že jih 
ni bilo več!

Nasvidenje prihodnje leto!
V imenu Kulturnega društva Dvor: 

n Jadranka Meglen, Vesna Može in Valerija Vidmar

»Boš prišla? Izdelovali bomo adventne venčke.« 
Le kako bi lahko zavrnila prijazno povabilo Ta-
deje Lavrič, tajnice Društva kmečkih žena Suha 
krajina: »Prišla bo tudi Saša Pajk, cvetličarka iz 
Žužemberka«. 

V njihovi družbi je vedno veselo. Tako je bilo 
tudi pri Paradižerjevih, v Srednjem Lipovcu. Maja 
in Matej Praznik sta v veliko kletno sobo postavila 
kar tri mize. Zbralo se nas je toliko, da je bilo ko-
maj še prostora za zelenje, ki smo ga prinesle za 

izdelovanje venčkov. Pod prsti so nastajale prave 
mojstrovine. Cvetličarka Saša nam je rada prisko-
čila na pomoč in nam svetovala, da je bil vsak iz-
delek zares unikaten. Na koncu smo se obvezno 
posladkale z domačimi dobrotami. 

Venčki so krasili naše domove. Advent pome-
ni pričakovanje. Ali veste kaj ali morda KOGA 
smo pričakovali? 

n Milena Iskra

Izdelovanje adventnih venčkov
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Konjerejstvo ima v Suhi krajini bogato 
tradicijo. Člani Konjerejskega društva Suha 
krajina so s prostovoljnim delom lepo ure-
dili svoje posestvo na Plešivici, ki je postala 
priljubljena izletniška točka v zgornji doli-
ni reke Krke. V soboto, 26. januarja, so člani 
pregledali delo vseh udov društva in sprejeli 
v svoje vrste novega člana Matica Kuhlja. 

Društvo trenutno šteje okoli petdeset čla-
nov. Po besedah predsednika Boštjana Bra-
dača so minulo leto dejavni člani izvedli in 
sodelovali na številnih žegnanjih, tekmova-

njih konjenic in organizirali tudi strokovno 
ekskurzijo. »Letos imamo v načrtu tudi ure-
ditev sob za prenočišče, same kuhinje in ka-
mina v koči na Plešivici,« je dejal predsednik 
Bradač in dodal, da bo plan in aktivnosti 
suhokranjskih konjerejcev tudi v prihodnje 
bogat in pester. Kot običajno bodo tudi le-
tos izvedli tradicionalno žegnanje konj, igre 
s konji z veselico, ob prazniku sv. Krištofu 
pa se bodo poleti s konji in z vozovi za tri 
dni odpravili na Brezje. Dela na njihovem 
posestvu ne manjka, zato bo v prihodnje s 

Pomlajujejo društvo

Že jutro obsijano s soncem je nakazovalo, da bo dan lep. In bil je! Sobo-
ta, 6. 10. 2012, se nas je 20 članov in simpatizerjev Kluba tajnic in poslov-
nih sekretarjev Dolenjske in Bele krajine potepalo po poteh dediščine 
Dolenjske in Bele krajine, v krajih, razpetih med kočevskimi gozdovi in 
vinogradi ob reki Krki.

Zbor je bil v Soteski v vrtnem paviljonu Hudičevega turna. V turnu 
med bogatimi poslikavami iz antične mitologije so nas presenetili pevci 
kvarteta Dvor ob Krki. Vodička Blanka nas je z razlago popeljala skozi 
zgodovino dvorca Soteska in Hudičevega turna. Zanimiv je bil tudi obisk 
depoja starih avtomobilov v prostorih nekdanje grajske konjušnice . Pred-
vsem moški del občinstva je bil navdušen nad zbirko starih avtomobilov, 
kočij, mrliških vozov in motorjev.

Pot nas je vodila na Dvor. Z vodičem Ludvikom smo si ogledali plavž 
oz. ostanke nekdaj mogočne železarne, se sprehodili po lepo urejeni oko-
lici in si ogledali muzej z izdelki iz litega železa.

Na terasi nad reko Krko stoji grad Žužemberk. Pred gradom nas je lepo 
pozdravil župan g. Škufca, vodič Vlado pa nas je popeljal v grajsko soba-
no, na razgledni stolp, v ječo in v samico. V grajski kleti so nas pričakali 
in presenetili mladi harmonikaši. Med venčkom domačih smo pokuša-
li vino, narejeno po starem receptu, in zweigeld. K prepoznavnosti Žu-
žemberka prispeva tudi lepa in bogata cerkev sv. Mohorja in Fortunata z 
glavnim in Marijinim oltarjem in križev pot. Cerkev krasijo tretje najve-
čje 35-registrske Bachove baročne orgle v Sloveniji. 

svojim znanjem in izkušnjami Marjan Zupančič pomagal 
pri delu gospodarju koče Jožetu Plavcu in njegovemu po-
močniku Petru Glavanu. 

FOTO: S. Mirtič

Potepanje po Suhi krajini – kjer čas teče drugače!

Dan smo zaključili v Blatnikovem hramu na Dvoru, kjer smo se okrep-
čali z obilnim in okusnim kosilom. Nazdravili smo prečudovitemu dnevu 
z zavedanjem o bogati kulturni dediščini Suhe krajine. 

Zagotovilo, da bodo udeleženci Suho krajino zapustili z lepimi spomini 
in v družbi prijetnih in radodarnih ljudi, se je uresničilo.

Besedilo in foto:

n Jadranka Meglen

Eno najaktivnejših turističnih dru-
štev na Dolenjskem in širšem sloven-
skem turističnem zemljevidu, Turi-
stično društvo Suha krajina, je ko-
nec marca na volilnem zboru članov 
pregledalo delo v preteklem letu in 
zastavilo ambiciozen plan dela za le-
tošnje leto. Aktivno članstvo je samo 
v minulem letu izpeljalo več kot 185 
različnih dogodkov, z odmevnejšimi 
46 prireditvami, tesno pa sodeluje z 
različnimi društvi in organizacijami v 
kraju in izven njega. V društvu deluje 
več sekcij, med katerimi sta najaktiv-
nejši Seinsenbergensis Tumultus-vi-
teški red Jurija in Volka Engelberta 

Turjaškega in ljudske pevke v pokra-
jinskih nošah. Zbor članov je potrdil 
nova pravila in ustanovil novo oglar-
sko sekcijo, ki bo skrbela ta ohranja-
nje starih običajev oglarjenja, izvolil 
pa je tudi novo vodstvo društva, ki ga 
bo naslednje štiri leta vodil novi, sta-
ri predsednik društva Vlado Kostevc. 
Ob 20-letnici delovanja turističnega 
društva bodo člani pripravili simpo-
zij, izdali bogato kroniko ter na roj-
stni hiši Drinske mučenke Antonije 
Fabjan v Malem Lipju postavili spo-
minski relief. Moči bodo usmerjene 
tudi popotovanjem s kolesi po rimski 
cesti, poletnim grajskim prireditvam 

Čaka jih veliko dela

in Trškim dnevom. Posebna pozor-
nost bo namenjena mednarodnemu 
projektu EASA 013 Žužemberk, ki 

bo poleti gostil študente arhitekture 
in arhitekte iz vse Evrope. 

n S. Mirtič 
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81 vzorcev sta ocenili strokovni 
komisiji pod vodstvom dr. Julija 
Nemaniča in dr. Mitje Kocjanči-
ča, v katerih so bili poleg domačih 
ocenjevalcev tudi priznani vinarji 
in enologi. V sklepnem komentar-
ju, ki sta ga podala oba vrhunska 
strokovnjaka , je bilo slišati veliko 
pohvalnih besed na račun odličnih 
suhokranjskih vin. »Suha krajina je 
potrdila, da ima odlična vina, pred-
vsem vino zweigelt z odličnim oku-
som in značajem, ki je prepoznaven 

V začetku meseca marca 2013 je bil v Kr-
škem posvet o daljinskih kolesarskih pove-
zavah, s katerimi se omogoča vse bolj prilju-
bljeno kolesarstvo na dolge razdalje.

Predstavljeni so bili primeri dobrih praks, 
npr. v Občini Krško, potem Murska kole-
sarska pot Mura – Drava, kolesarska pot ob 
zidu ter tudi ostale.

Predavatelji so predstavili, kako bi bilo 
možno v daljinsko kolesarko pot ob rekah 
Savi in Krki privabiti tudi lokalno prebival-
stvo ter tako promovirati zdrav način življe-
nja, ki je v duhu trajnostne mobilnosti. 

Glede na izjemne možnosti bi bilo po-
trebno določiti , urediti in označiti kolesar-
ske poti, predvideti določena počivališča in 
info točke z možnostjo servisiranja ter tudi 
pogostitve in prenočitve. 

Daljinska kolesarska pot Ob Savi in Krki 
bi bila razdeljena v dva dela. Prvi del bi po-
tekal ob reki Savi od Hrastnika do Brežic, 

drugi del pa ob reki Krki od Žužemberka 
do Brežic. Združena kolesarska pot bi nato 
potekala do Samobora na Hrvaškem.

Daljinska kolesarska pot bi tako povezala 
naravno, kulturno in živo dediščino območij 
ob rekah Savi in Krki ter tudi obeh narodov, 
saj se pot končuje na Hrvaškem.

Glede na izjemen povezovalni pomen, 
na predstavitev zdravega načina življenja 
ter trajnostne mobilnosti bi lahko sodelu-
joči partnerji našli tudi ustrezne finančne 
vire, predvsem v možnosti sofinanciranja 
iz Evropskih skladov.

Posvet je bil deležen velike pozornosti, 
saj so se ga udeležili mnogi župani občin 
ob obeh rekah ter predstavniki regionalnih 
razvojnih agencij.

Ker je del daljinske kolesarske poti pred-
viden tudi ob reki Krki in se začne v Žužem-
berku, je to vzpodbuda vsem, da je vredno 
takšno zamisel podpreti in jo z možnostjo 

Daljinska kolesarska povezava ‘Ob Savi in Krki’ Sava Krka Bike

sofinanciranja v naslednji finančni perspektivi Evropske 
unije tudi izvesti, saj je Daljinska kolesarka povezava po-
memben turistični produkt. 

n VladiMir

Zemljevid predvidene daljinske kolesarske poti 

Kurenti društva Korant Poetovio iz Ptuja so 
se tudi letos na svoji pustni turneji po Dolenj-
ski odganjali zimo in razveseljevali številne gle-
dalce. Karavana kurentov se je tako ustavila v 
Straži, nadaljevala pot v Žužemberk, pa tudi v 
Ivančno Gorico in Velike Lašče. Tudi na trgu 
v Žužemberku so jih nestrpno pričakali Suho-
kranjci, se z njimi fotografirali in tudi zaplesa-
li. Goste s Ptuja je pozdravil tudi župan občine 
Žužemberk Franc Škufca.

FOTO: S. Mirtič

Kurenti v 
Žužemberku 

Dobra suhokranjska vina
Suhokranjsko vinogradniško društvo Suha krajina je v petek, 1. marca, že devetnajsto leto 
zapored pripravilo ocenjevanje vin. 

samo Suhi krajini,« ni skoparil s po-
hvalami dr. Julij Nemanič in dodal, 
da so vinogradniki naredili še en 
korak naprej v pridelavi in kletar-
jenju žlahtnih vin. Pri belih vinih je 
dr. Mitja Kocjančič izpostavil kako-
vost, ki stalno raste in se kaže tudi v 
velikem številu ocenjenih vin. Pride-
lana vina si zaslužijo pohvalo, nekaj 
vin je doseglo vrhunsko oceno, le tri 
vina pa so bila zaradi preočitnih na-
pak izločena. Oba predsednika de-
setčlanske komisije sta se zahvalila 
predsedniku vinogradniškega dru-
štva Suha krajina Antonu Koncilji 
in članom društva za odlično orga-
nizacijo, prijetno vzdušje ter nemo-
ten potek ocenjevanja. 

n S. M.
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V Suhi krajini je kar nekaj društev, 
ki delujejo povezovalno in so aktivna 
na številnih področjih. Mednje sodi 
tudi Društvo kmečkih žena Suha 
krajina Žužemberk, ki združuje oko-
li 75 članic iz Žužemberka, Dvora in 
bližnje okolice ter ajdovške planote. 
Članice so ob kulturnem prazniku 
skupaj s čebelarskim in vinogradni-
škim društvom in pomočjo KGZS 
Zavod Novo mesto v Žužemberku 
odprle tradicionalno, že 17. razsta-
vo suhokranjskih dobrot. 

Kot je povedala predsednica in 
gonilna sila društva v kraju Slavka 
Legan članice popestrijo marsikate-
ro prireditev, si vzamejo čas za ek-
skurzije, organizirajo različne tečaje 
in hkrati oživljajo bogato kulinarič-
no dediščino in običaje ter vsako leto 
ob kulturnem prazniku pripravijo 
tradicionalno razstavo pekovskih 
in krušnih dobrot. 

Seveda so se mize v lovski sobani 
šibile tudi pod težo različnih roč-
nih del, vezenin, pletenin, umetne-
ga cvetja in obrti, medu, pridela-

Enkratna, sedemnajsta razstava dobrot

nih suhokranjskih vin ter izdelkov 
najmlajših otrok iz žužemberškega 
vrtca. Številne zbrane sta med dru-
gim pozdravila tudi župan Občine 
Žužemberk Franc Škufca in direk-
tor Kmetijsko-gozdarske zbornice 
Slovenije Igor Hrovatič ter kmeč-
kim ženam za njihovo prizadevnost 
in trud izrekla veliko pohvalnih, pa 
tudi spodbudnih besed. Množica 
obiskovalcev tudi tokrat z videnim 
in tudi pokušanjem ni ostala razo-

čarana. Med ogledom, pa tudi pri 
degustaciji posameznih pekovskih 
dobrot in vin, je bilo slišati: »Dobro, 
okusno, lepo, čudovito in enkratno«! 
Kulturni program so pripravili žu-
žemberški osnovnošolci, moški pev-
ski zbor Žužemberk pod vodstvom 
Nine Zajec in pevska skupina Žitni 
klas pod vodstvom Slavke Hrovat. Z 
vezno besedo je prireditev obogatila 
članica društva Lilijana Hrovat.

Foto: Slavko Mirtič 

NAJ SLIKE GOVORIJO

Dejavno Društvo 
kmečkih žena 
Suha krajina – 
Žužemberk

Leto 2012 smo zaključile z 
ustvarjalnimi delavnicami. Na 
Ajdovcu so se dekleta in žene 
izkazale v izdelovanju adventnih 
venčkov, v Žužemberku smo iz 
ostankov svile izdelovale modne 
dodatke v obliki rožic: broške, 
uhane, prstane.

Novo leto smo začele s pri-
pravami na tradicionalno in 
odmevno Razstavo suhokrajin-
skih dobrot. V ta namen smo že 
v januarju organizirale kuhar-
ski tečaj.

Letos smo pekle dobrote iz 
kvašenega testa, pri čemer nam 
je svetovala ga. Valerija Pore-
ber. 

Izdelale smo pletenico na ne-
koliko drugačen način, prijetno 
za oči in dobrega okusa,

Spogledovale smo se že z veli-
ko nočjo: spekle košarice s skuto, 
velikonočni venec in gnezdeca, v 
katera smo položile pripravlje-
ne pirhe. 

Poigrale smo se z vzhaja-
nim testom in oblikovale kruh 
„sonček“. 

Pekovski izdelki so bili bolj 
paša za oči, lakoto smo si pote-
šile z dobrim bogračem.

n Helena Glavič

Zanimiva razstava ruskega foto-
grafa Edvarda Valerijeviča Kurgu-
zova je bila občinstvu na ogled od 
petka, 11. januarja, v grajski kleti 
žužemberškega gradu in je trajala 
le nekaj dni. V uvodnem nagovoru 
odprtja prvega letošnjega kulturne-
ga dogodka januarja je predsednik 
TD Suha krajina Vlado Kostevc iz-
postavil pomen kulturnega sodelo-
vanja z ruskim centrom znanosti in 
kulture iz Ljubljane. Številne zbrane 
sta pozdravila tudi podžupan obči-
ne Žužemberk Jože Šteingel in di-
rektor Ruskega centra znanosti in 
kulture Rifat Kadyrovič Pateev, ki 

je napovedal nadaljevanje sodelo-
vanja oziroma kulturne izmenjave 
med Žužemberkom in ruskim cen-
trom. Pateev je izpostavil prvo to-
vrstno kulturno dogajanje v gradu, 
ki bo delček mozaika kulturnih in 
poslovnih vezi med obema naro-
doma. V kulturnem delu programa 
so se predstavile ljudske pevke tu-
rističnega društva in ruska glasbe-
na ustvarjalca Irina in Aleksander 
Guščin. Zakonca iz Samare na jugo-
vzhodu Rusije, ki že 18 let živita in 
ustvarjata v Sloveniji, sta kot člana 
skupine Ira Roma predstavila ne-
katere ruske romance. 

Ruske fotografske lepote Edvard Kurguzov iz mesta Nadim 
v Jamalsko- Nenetskem okrožju dela 
kot inženir v podjetju Gazprom. S 
fotografijo se ukvarja že vrsto let, 
pričujoča zbirka fotografij z naslo-
vom »Ruski sever: skice s polotoka 
Jamala«, pa je nastala na severuza-
hoda Sibirije, to je nekaj sto kilo-
metrov stran od polarnega kroga, 
kjer se razprostrira mesto Nadim s 
črpališčem plina. Mesto Nadim ni le 
bogato s plinom, ampak se ponaša s 
prijaznostjo gostoljubnih in prepro-
stih ljudi. Staroselci še danes živijo 
kot nomadi, s čredami jelenov in se 
selijo po pašnikih jamalske tundre. 
Amaterski fotograf Kurguzov je su-
hokranjskemu občinstvu predstavil 
vrsto fotografij krajinske tematike, 
življenja tamkajšnjih prebivalcev in 
bližnje posnetke živalskega sveta. 
Tehnično brezhibnost fotografij in 
estetska kompozicijska dovršenost 
avtorja je prišla zlasti do izraza ob 
posnetkih vzdušja pisanega pra-
znika, tradicionalnega tekmovanja 
pastirjev severnih jelenov na dalj-
nem severu.

Fotografsko poslanstvo predsta-
vitve Edvarda Kurguzova bo ruski 
center po razstavi v Udinah in Žu-
žemberku nadaljeval v Budimpešti.

FOtO: Slavko Mirtič
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V preteklem letu je bilo društvo 
zelo dejavno, obetavne načrte pa ima-
jo tudi za vnaprej. Predsednik dru-
štva Dušan Mikec je povedal, da so se 
aktivni upokojenci udeležili več dru-
žabnih srečanj, čistilne akcije, izleta 
v Kostanjevico, številnih pohodov in 
športnih srečanj, kulturnih dogodkov 
ter organiziranih rekreacij. Velikemu 
pomenu dajejo v društvu tudi izobra-
ževanju, medgeneracijskemu sodelo-
vanju, kot tudi socialnemu skrbstvu 
in pomoči starejšim. Poročilo orga-
nizirane rekreacije v hotelu Delfin je 
podala Zvonka Bradač, Anica Kmet 
pa poročilo o projektu Starejši za sta-
rejše. V tem projektu so članice in čla-
ni med dolenjskimi upokojenskimi 
društvi izredno dejavni in glede na 

Osemdesetletniki brez članarine
V soboto, 2. marca 2013, so se v velikem številu na svojem rednem občnem zboru zbrali 
dvorski upokojenci. Društvo, ki šteje 319 članov, je bilo ustanovljeno leta 1954, deluje na 
področju Dvora, ajdovške planote in hinjske krajevne skupnosti. 

»Vse poti vodijo v Rim…« … tudi Sukoranjce
Prebudili smo se v deževno oktobrsko jutro. Na avtobusni postaji v Žužemberku smo se zbrali, 
ko je bilo že mračno. Vsi z istim ciljem – ogledati si RIM. Potovanje sta organizirala Štefan 
Hrovat in Jože Hrovat z Rebri, šofer Franci Rojc pa nas je varno pripeljal tja in domov.

število članstva zelo uspešni. V 
razpravi so člani predlagali izlet 
na Notranjsko, več družabnih 
srečanj tudi v hinjskem koncu, 
ličkanje v ajdovškem koncu in v 
Cegelnici, niso pa potrdili povi-
šanja starostne meje za oprosti-
tev članarine. Dosedanja meja je 
namreč osemdeset let, članov ki 
so oproščeni članarine pa je kar 
55. Občni zbor so pozdravili tudi 
gostje: podžupan občine Žužem-
berk Jože Šteingel ter predsedni-
ki sosednjih upokojenskih dru-
štev iz Straže, Dolenjskih Toplic 
in Žužemberka. V kulturnem 
delu zbora so z ubranim petjem 
popestrili zbor Dvorjani in z re-
citacijo otroci podružnične šole 
Dvor. Predsednik Dušan Mikec 
in Zvonka Bradač sta na koncu 
najaktivnejšim članom v projek-
tu »Starejši za starejše« podelila 
tudi zaslužena priznanja. 

n S. M.

Mesto Rim. Večno mesto, 
mesto izpolnjenih želja in cilj 
neštetih potnikov z vsega sveta. 
Mesto čudovite arhitekture in 
spomenikov. Z dobrim vodni-
kom Tonetom Finkom smo si 
ogledali veliko cerkva, fontan, 
ostanke stare rimske arhitektu-
re in spomenikov. V središču 
mesta nas je očaral trg Navona 
z vodnjakom Štirih rek, Pante-
on, vodnjak Trevi, kamor vrže-
te kovanec za izpolnitev želje, 
Španske stopnice, ...

Prenočevali smo v manjšem 
kraju Marino, od koder je bil 
zvečer čudovit razgled na Rim, 
daleč na robu obzorja se je vi-
delo Tirensko morje.

Naslednji dan smo si po ju-
tranji maši v papeškem sloven-
skem zavodu ogledali Vatikan, 
duhovno središče krščanske 
vere. Obiskali smo veličastno 
baziliko sv. Petra, se povzpe-
li na vrh kupole in si iz ptičje 
perspektive ogledovali Rim z 
vseh stani. Sprehodili smo se 
tudi po Vatikanski grobnici.

Polni lepih doživetij in vti-
sov smo se v zgodnjih jutra-
njih urah vrnili domov.

n Lilijana Hrovat
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Z ustanovitvijo Kmetijske sveto-
valne službe in hkrati Društva kmeč-
kih žena, ki je takrat pokrivalo celo-
tno takratno občino Novo mesto, so 
v Novem mestu članice iz Suhe kraji-
ne s svojim delom in zagnanostjo po-
membno prispevale k razcvetu in ka-
kovosti življenja na podeželju. Marca 
leta 1996 so članice društva stopile na 
samostojno pot in na prvem občnem 
zboru pri Pucljevih s popotnico 90 
tolarjev v Žužemberku ustanovile sa-
mostojno društvo. »S tem denarjem 
nismo mogle plačat štampiljke, smo 
pa zato naredile graverju prvovrsten 
štrudelj,«je dejala predsednica Slav-
ka Legan. Celotno obdobje so po-
svečale izobraževanju in ustvarjanju 
s številnimi razstavami, kar se kaže 
v napredku na družbeni in osebni 
ravni. Na 17. občnem zboru društva 
je dolgoletna predsednica društva 

Vodstvo kmečkih žena prevzela Lavričeva
V Žužemberku so se 18. marca sestale članice enega najaktivnejših društev v Občini 
Žužemberk, Društva kmečkih žena Suha krajina- Žužemberk. 

Dosedanja predsednica Slavka Legan se je zahvalila najzaslužnejšim članicam 

Slavka Legan v nagovoru prisotnim 
povedala, da je danes društvo včla-
njenih že osemdeset članic. Skupaj 
z vinogradniškim društvom in s ta-
kratnim predsednikom Antonom 
Kondo so organizirale pripravo prve 
razstave dobrot, ki je postala tradici-

onalna. »Da nizamo uspehe, je vzrok 
tudi v izobraževanju, saj nam kmetij-
ska svetovalna služba vsako leto orga-
nizira predavanja, praktične prikaze 
in strokovne ekskurzije po Slovenji 
in tujini,« je povedala Slavka Legan 
in se ob tem zahvalila tudi Osnov-

ni šoli Žužemberk in nekdanji rav-
nateljici Jelki Mrvar, pokojni sestri 
Kristi za strokovno vodenje pevske 
skupine in tudi sedanji vodji Slavki 
Hrovat skupine Žitni klas, ki deluje 
v okviru društva. Pomembna točka 
občnega zbora so bile volitve, saj je 
sedanja predsednica Slavka Legan, 
ki je bila predsednica društva polnih 
sedemnajst, zelo uspešnih let, predala 
to častno mesto svoji naslednici, do-
sedanji tajnici Tadeji Lavrič. Poleg 
nove predsednice Lavričeve so čla-
nice soglasno potrdile tudi najodgo-
vornejše funkcije društva: podpred-
sednico Marico Zupančič, tajnico 
Mileno Iskra in blagajničarko Sašo 
Pajk. Plan dela za leto 2013  nalaga 
novemu odboru obilico dela, ki ga 
bodo ob dobri podpori vseh ostalih 
članic gotovo uresničile. Na koncu 
zbora članic se je Tadeja Lavrič za-
hvalila dosedanji predsednici Slavki 
Legan za njen bogat prispevek k delu 
društva, podeljena pa so bila tudi šte-
vilna priznanja.

FOTO: Slavko Mirtič

Šmarnica postaja vse bolj žlahtna 
Turistično društvo Suha krajina je v ponedeljek, 1. aprila, v gostilni 

Zupančič v Žužemberku pripravilo predizbor za najboljšega prideloval-
ca šmarnice. Organizator je na 6. izboru šmarnice zbral kar 145 vzorcev, 
izmed katerih bo posebna komisija izbrala najboljše, nedvomno vse bolj 
popularne, žlahtne in zdrave kapljice. Šmarnico so v Žužemberk prine-
sli iz širše Dolenjske, tako rekoč tudi iz različnih vinorodnih območij po 
Sloveniji.

Razglasitev zmagovalca in podelitev posebnih priznanj je bila 19. apri-
la v žužemberškem gradu.

Foto: S. Mirtič Pridelovalci iz različnih koncev so v Žužemberk pripeljali svojo žlahtno tekočino

Dne 13.3.2013 smo se člani društva upokojencev zbrali na rednem obč-
nem zboru. Seznanjeni smo bili s poročili o delu društva v preteklem letu. 
Iz podanega poročila je bilo razvidno, da so člani društva kar aktivni. Malo 

Občni zbor društva upokojencev Žužemberk
manj na športnem področju, aktivne so literatke, saj sodelujejo na vseh sre-
čanjih literatov sosednjih društev upokojencev in na srečanju literatov po-
krajinske zveze. Zelo radi pa se upokojenci udeležujejo izletov. V preteklem 
letu smo člane društva popeljali v Ljutomer, Škofjo Loko in smer proti Go-
renjski. Tretji izlet pa nas je popeljal na avstrijsko Koroško v dolino Zilje. 
Srečanja članov smo imeli v Dolenjskih Toplicah skupaj s člani pokrajin-
ske zveze, nato smo se udeležili kostanjevega piknika, martinovanja in leto 
zaključili na prijetnem silvestrovanju.

Tudi za letošnje leto smo pripravili pester program športnih aktivnosti: 
streljanje, šah, pohode, poskušali bomo pridobiti člane za pikado. Pa na iz-
lete nismo pozabili,saj se jih naši člani zelo radi udeležujejo. Za leto 2013 
smo planirali naslednje: Ptuj z okolico in kopanje, obisk otoka Raba in Paga, 
za tretji izlet pa imamo dve varianti: prva Idrija z okolico ali po poteh prve 
in druge svetovne vojne (Trst, Rižana, Bazovica, Tomaj).

Na občnem zboru smo podelili tudi ZLATO PLAKETO - zlatoporočen-
cema g. Miru in ga. Danici Hrovat iz Žužemberka (na sliki).

Upamo, da so naši člani zadovoljni z delom društva, kar dokazujejo z 
velikim številom udeležencev občnega zbora. 

n Tajnica DU: Cajnko Tinca
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Malo višje kot cene v ameriškem 
New Yorku in tudi japonskem Tokiu 
so se … dražile suhomesnate dobro-
te na tradicionalnem 18. kračevanju 
v Žužemberku, kjer so se cene krač 
gibale okrog 75 evrov, domačega kru-
ha 30 evrov, salame 60 evrov itd. K 
temu so precej pripomogla kračma-
na licitatorja Vlado Kostevc in Franc 
Longar. Med kar peturno licitacijo pa 
je množica obiskovalcev z aplavzom 
potrdila tudi novega licitatorja Sta-
neta Legana iz Žužemberka. Le-ta se 
je odrezal več kot odlično z licitacijo 
domače, pravšnje prekajene svinjske 
krače, ki je dosegla zavidljivo ceno 85 

evrov, ki so jo prispevali žužember-
ški motoristi. V boj za suhomesnate 
dobrote so posegali stari, pa tudi novi 
obiskovalci žužemberškega kračeva-
nja. Med njimi so bili poleg žužem-
berškega župana Franca Škufce tudi 
topliški Jože Muhič, straški Alojz 
Knafelj, mirnopeški Andrej Kastelic, 
gospodarstveniki in drugi obiskovalci 
iz sosednjih občin. Likovni pedagog 
Martin Šušteršič je podaril kračma-
nom sliko sv. Martina z gosmi, ki je 
dosegla ceno 300 evrov, medtem ko 
je predsednica društva kmečkih žena 
Suha krajina Slavka Legan spekla ple-
tenico s šunko, ki so jo zlicitirali žu-

pan Škufca, skupaj s preostalimi žu-
panskimi kolegi. Veliko pozornosti so 
kračmani namenili tudi leseni šunki 
z uro, ki jo je izdelal Franc Zupančič 
iz Stavče vasi. Najvišjo ceno so zliciti-
rali suhokranjski konjerejci z Žanom 
in Urošem Bradačem na dobrih 160 
evrov. Licitacija je več kot uspela, saj 
je navrgla rekordnih 2410 evrov, ki 
so jih kračmani namenili za obnovo 
cerkve sv. Roka. V tej podružnični 
cerkvi iz leta 1626 je bila dopoldne 
tudi maša za zdravje živine, ki jo je 
skupaj s sedmimi duhovniki daroval 
dekan Franc Vidmar.

n Urednik

7. tradicionalno pustno rajanje za 
otroke, pod organizacijo Kulturnega 
društva Dvor, se je odvijalo na pu-
stno nedeljo v gostilni Štupar.

Čisto pravo pustno vzdušje je 
ustvarila otroška animatorka Alen-
ka in prijazen dinozaver Dino. V 
plesno-glasbeni zabavi so sodelovali 
vsi otroci, pridružili pa so se jim tudi 
starši. Naučili so se ples delfinov in 
dinozavrov ples. 

Seveda pa ni pusta brez slastnega 
krofa, ki je prav teknil poleg soka 
in sladkarij, ki so jih dobili prav vsi 
udeleženci rajanja.

Odziv otrok, njihovih staršev in 
ostalih krajanov Dvora je bil več kot 
odličen, zato bomo organizatorji s 
takimi in podobnimi prireditvami 
nadaljevali in obogatili življenje v 
Suhi krajini.

Da je pustno rajanje uspešno iz-
peljano, pa imajo veliko zaslugo do-
natorji, ki nam že vsa leta s finančno 
pomočjo stojijo ob strani. Brez njih 
nam ne bi uspelo. Hvala vsem sku-
paj in vsakemu posebej!

Organizatorice:

n Jadranka Meglen, Vesna Može in 
Valerija Vidmar; KD Dvor

Dinozaver Dino in animatorka Alenka na Dvorskem pustnem rajanju

Radioklub je bil v tistem času zelo dejaven med mladino in imel veliko 
tečajev za operaterje in konstruktorje, saj ni bilo prenosnih telefonov, pa 
tudi fiksni telefoni pa so bili redki. Ob ustanovitvi je imelo društvo prostore 
v domu  Ljudske tehnike, kjer je domoval še fotoklub in mladinska organi-
zacija. Kasneje so člani nabavili kontejner, namenjen tekmovanju na UKV 
področju in je nameščen na Korenovem hribu nad Ajdovcem. 

Suhokranjski radioamaterji v stiku s svetom
Začetki radiokluba »Žužemberk« segajo v leto 1970. Na ustanovnem občnem zboru je bil 15.12.1970 za predsednika kluba 
izvoljen Leon Gričar, za vodjo primopredajne sekcije pa Dušan Mikec, ki je ostal zvest radioamaterstvu vse do danes.

Člani društva so bili zelo aktivni na področju ARG tekmovanj, v zadnjih 
letih pa so radioamaterji aktivni na UKV področju, kjer dosegajo lepe re-
zultate. V letu 2010 jim je uspelo pridobiti prostore na Grajskem trgu 26, ki 
so jih preuredili in pripravili za namestitev aparatur in anten. Dušan Mikec 
(S53FI) je na okrnjenem zboru članov podal poročilo dela v minulem letu 
in predstavil aktivnosti. Tako so ob občinskem prazniku v prostorih dru-
štva pripravili razstavo aparatur starejšega datuma, potrjene kartice QSL 
iz celega sveta, priznanja, pokale in najrazličnejše pripomočke. » V leto-
šnjem letu nas čaka urejanje sobe radiokluba ter postavitev anten , ki so 
velikega pomena za delo na radijskih frekvencah, dodeljenih društvu,« je 
dejal Mikec in dodal, da bodo poleg tekmovanj pripravili tudi tečaj za ope-
raterje, na katerem bodo spoznali skrivnosti radioamaterstva, amaterskega 
radiogoniometriranja in dela na terenu. V minulem letu so člani vzposta-
vili zveze z radioamaterji s celega sveta od Avstralije, Amerike, Argentine, 
Čila, Venezuele in pridobili več deset potrjenih QSL kartic. Zbrane člane 
sta pozdravila in jim zaželela čim več uspehov tudi žužemberški župan in 
podžupan Franc Škufca in Jože Šteingel.

n Urednik

Rekordni dosežki suhokranjskih dobrot
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Škropljenje je eno najbolj zahtev-
nih, dragih in tudi napornih del v 
vinogradu. Zato se žlahtnitelji, po-
dobno kot pri drugih rastlinah, tudi 
pri vinski trti želijo v čim večji meri 
izogniti temu delu in tovrstnim 
stroškom. Da so hibridne trte - sa-
morodnice v tako veliki meri za-
vladale v naših vinogradih, je vzrok 
ravno v njihovi odpornosti na bole-
zni in škodljivce vinske trte.

Nemci so leta 1995 v sortno li-
sto vpisali novo sorto REGENT, 

ki je nastala na inštitutu v Geilwe-
ilerhofu s križanjem med sorto di-
ano (=silvanec x rizvanec) in rde-
čo francosko sorto chambourcin. 
Nova sorta je zelo odporna na pe-
ronosporo in oidij, ni pa povsem 
rezistentna. V petnajstih letih se je 
hitro uveljavila in v letu 2010 so jo 
že imeli posajeno na 2100 hektar-
jih ali 2% vseh vinogradov v Nem-
čiji. Vino te sorte je precej podobno 
tipu sredozemskih vin s prijetnim 
taninastim okusom. Vino zgodaj 

Žafran
Irma Marinčič Ožbalt

Tistemu travniku, ki se je razte-
zal pod cerkvijo po južnem 
pobočju hriba, smo re-
kli Odamova ograja. Ta 
košček sveta se je zme-
raj prvi ogrel na pomla-
dnem soncu, a kakih 
trobentic in zvončkov po 
njem ni bilo, čeprav so v žle-
bovih na Kleku te rožice včasih 
pobelile tiste strme travnike že v 
februarju. Ograja je čakala in snova-
la svoje dobre, zveste vonjave počasi. A potem, v 
maju in juniju, je zamigljala in zadišala v sto bar-
vah in vonjavah.

Jutro je še, a že nekam soparno, ko rinem v breg. 
Najraje bi nagrabila vso to lepoto v naročje in si jo 
odnesla domov, da bi mi dišalo po vsem tem ne-
pojmljivo lepem in me omamljalo ves dan in noč. 
Tu so visoke, temnovijolične kadulje. Lepljivo se 
prijemljejo prstov in nič ne diše. A njihova barva 
je pogumno samosvoja, brez kadulj bi bila Ograja 
preveč ponižna. Potem so tu preljube marjetice, 
beli venčki z rumenimi srci. Diše neukročeno, nič 
sladko, a pogumno drugače. Pa knofki, majhne 
modre kroglice, ki se držijo pri tleh in živijo le v 
zadrugah, nizkih, sivkastih blazinicah. Zlatice. Vi-
soke, živorumene, prijazno nezahtevne, vsakdanje. 
Pa trave! Koliko sort jih je! Nekatere temnozele-
ne s koničastimi listi, druge spet se razcvetajo kot 
razposajene od pomladi, njihova rjava razcveta-
nja, razsuta kot lasje mladih deklic.

Omamno diši. Močno, po ogreti zemlji, po ra-
stlinju, po rožah. 

Pink, pok, pink….
To je Ljubljančanova Rozika. V zelniku nekaj 

okopava. Včasih se med zelenimi koli fižola dvi-
gne njena rdeča ruta. 

»Rozi, ti je kaj vroče?«
»Vroče,« zakliče nazaj. Nič se ni zdrznila.
Spustim se proti njivici, ki jo imajo Ljubljanča-

novi tik za hišo, njivico, kjer si sproti nakopljejo 
krompir in naberejo fižola. Pa graha. Pa solate. Pa 

še rdečega korenčka za juho. Peteršilja. 
»Kaj pa delaš?«
»I, kaj. Malo bom poplela, pa oko-

pala. Zdaj bo že kmalu kifeljček. Pa 
flance so tudi že velike, kmalu bodo 

začele delati glavice. Plevel pa raste 
kot obseden.«

»Hm. Kaj pa je tistole med ze-
ljem? Tistole oranžno?«

»O, tisto! Tisto je žafran.«
Žafran!

Še nikoli nisem videla drugega žafrana 
kot vsako pomlad tiste belovijolične ro-
žice po travnikih, ki so bile podobne je-
senskemu podlesku. Nekateri so jim rekli 
kar podlesek, jaz pa sem iz šole vedela – v 

drugem razredu smo imeli pri prirodopisu 
botaniko – da se tistim rožam reče spomladanski 
žafran. A žafrana, tistega žafrana, na katerega so 
mislili stari ljudje, kadar so rekli, da je kaj drago 
ko žafran, tistega nisem še nikoli videla.

»Žafran, Rozi! Le kje si dobila seme?«
»Kaj vem, že zmeraj smo ga imeli.«
Žafran.
Dišava, bi rekla naša mama. Pri hiši ga nismo 

nikoli imeli. Ne vem, čemu so ga ljudje dodajali: 
mesu, juham, izbranim omakam? Najbrž le redki 
in redko. Tista jed je bila draga ko žafran. 

»Kako je lep! Pazi, da ti ga kdo ne utrga. Taka 
žareča roža!«

Žafran.
Tam stoji, aristokratska roža, vzravnano med 

zelnimi glavami. 
Okrogel cvet. Žareče oranžen. Steblo malo 

kosmato, tudi razcvetje posuto z drobnimi laski.
Žafran. Videla sem ga enkrat samkrat, eno 

samo omamno dišeče poletno jutro. Se mi je le 
sanjalo?

Že zdavnaj ni več Ljubljančanovega zelnika, 
po Odamovi ograji leže kupi peska in kamenja. 
Postavili so visoke hiše, zdaj od njih do njih spe-
ljujejo ceste. Cement, asfalt. Ni več ne marjetic 
ne kadulj ne zlatic.

Ni več Rozke.
 Aristokratski žafran žari iz mojih spominov 

le še iz nekega komaj resničnega pomladnega ju-
tra.

Iz knjige Materina dušica. Ilustracije: Zagorka Simić

SPOMINI NA MAMO
(ob materinskem dnevu)

 
Imeli smo samo eno mamo,
ki nas rodila je in povila,
žgance skuhala, mleko je dolila,
spletla nogavice, kape za zimo hladno.

Imeli smo samo eno mamo,
ki se utrujena je vrnila z njive
z motiko in košaro v roki, mokra od vročine,
spila samo korec vode, 
ne da bi sedla v senco hladno.

Imeli smo samo eno mamo,
ki spekla potico je za praznik,
tisto z orehi, v lepih časih davnih,
ko nismo vedeli, kaj sploh imamo…

Imeli smo samo eno mamo,
ki je sama nanesla drva k peči,
pometla hišo, ker nam uspelo je uteči
na travnik k žogi, 
ko obnašali smo se neslavno.

Imeli smo samo eno mamo,
ki je jokala, ko odšli k vojakom smo 
v južne kraje,
ko prebirali smo pisma njena in šteli čas, 
ki dolgo traja,
saj dekleta zavila so se v pozabo.

Imeli smo samo eno mamo,
ko so ji veselje v hišo prinesli vnuki
in skrbi, ko pazila jih je, in njih glasovi ljubki
s pesmicami, ki jih vsi poznamo.

Imeli smo samo eno mamo,
ki ji je uspelo nadomestiti tudi nam očeta,
ko usoda je hotela, da sreča je b'la vzeta,
spomine trajne, večne, 
nikomur mi ne damo…

Imeli smo samo eno mamo…

n Janez Vovk

Regent-nova sorta za naše kraje Največ izkušenj z regentom ima 
pri nas Damjan Novak z Lopate. 
Na ocenjevanju vin v Žužember-
ku je v letu 2012 z njim dosegel 
povprečno oceno 17,95, letos pa 
17,50, kar je izjemno visoko. Po 
njegovi oceni je potrebnih v sezo-
ni štiri do pet škropljenj, tehnolo-
ška zrelost pa nastopi že v začetku 
septembra. Torej je za naše kraje 
rana sorta. Njena slaba stran je, da 
jo imajo ptiči zelo radi (tudi zaradi 
zgodnosti zorenja) in brez ustrezne 
zaščite ne gre.

n Slavko Gliha
doseže pitno zrelost in je intenzivno 
rdeče obarvano .
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dr. Karel Ulepič, plemeniti 
(Žužemberk, 1811 - Karlovy Vary, 1862), 
doktor filozofije in prava, krajevni zgodovinar, predsednik deželne vlade 
in borec za zedinjeno Slovenijo

Karel Ulepič je bil rojen l. 1811 v Žu-
žemberku, očetu Francu Karlu, okraj-
nemu komisarju in davkarju, in ma-
teri Elizabeti Edle von Wolf. Gimna-
zijo je obiskoval v Ljubljani, doktoriral 
iz prava in filozofije. L. 1849 je postal 
predsednik kranjske deželne komisije 
za zemljiško odvezo, kasneje je vodil 
v Zagrebu urbarsko nadsodišče. Nje-
govo delo je bilo v Avstro - Ogrski 
monarhiji zelo cenjeno. Cesar Franc 
Jožef mu je podelil plemiški naslov. L. 
1861 je prevzel predsedstvo deželne 

vlade v Ljubljani. Boril se je za zedinjeno Slovenijo in slavistično vseučilišče. 
Bil je sodelavec časopisa Leibacher Zaitung in urednik njegove priloge Il-
lirisches Blatt, soustanovitelj Zgodovinskega društva za notranjo Avstrijo 
ter pisatelj.

Pisal je dela s področja prava, zgodovine, pa tudi literaturo (poezijo, fi-
lozofske misli).

Umrl je leta 1862 v češkem mestu Karlovy Vary. 
V Muzeju znanih Suhokranjcev ima spominsko ploščico (l. 2012).

Franc Mlakar 
(Senožeče, 1892 - Žužemberk, 1980), 
ljubiteljski slikar

Ljubiteljski slikar Franc Mlakar se 
je rodil l. 1892 v Senožečah na Pri-
morskem materi Ivani in očetu Ja-
nezu. Gimnazijo je obiskoval v 
Ljubljani; leta 1914 je bil vpoklican 
v vojsko in v njej preživel 8 let. L. 
1920 se je poročil z Josipino Veho-
vec iz Žužemberka. Kot zaveden 
Slovenec se je pred fašističnim na-
siljem umaknil iz Senožeč v Žu-
žemberk, kupil gostilno, ki jo je 
vodila žena Pina, on pa je bil za-
poslen kot cestni nadzornik. Svoje 

slikarske darove je kazal že kot prvošolec; razvijal jih je v gimnaziji. 
V vojaški službi je vedno nosil s seboj svinčnik in skicirko. Na nje-
govo slikarsko ustvarjalnost je vplivalo tudi srečanje z Božidarjem 
Jakcem, ki pohvalil številne Mlakarjeve slike Žužemberka. Po upo-
kojitvi se je slikanju popolnoma posvetil. Njegova dela so bila raz-
stavljena v Piranu, Ljubljani, Novem mestu in domačem Žužember-
ku. Njegove slike visijo po domovih v Sloveniji, Avstriji, Italiji in 
Ameriki. 

Na njegovih platnih se najpogosteje pojavljajo motivi žužemberške-
ga gradu v različnih časih, Krka s starimi mlini ob bregovih s peneči-
mi slapovi ter vrsta tihožitij. Bil je predvsem krajinar - realist.

Umrl je l. 1980. Pokopan je v Žužemberku. 
V OŠ Žužemberk je njegova slika Žužemberka iz l. 1938 (darilo 

hčerke Lidije); v Muzeju znanih Suhokranjcev ima spominsko plo-
ščico (l. 2012).

Josip Schmoranzer
(Škofja Loka, 1862 - Merano, 1934), 
znanstvenik - mikolog, arheolog in učitelj

Josip Schmoranzer je bil rojen l. 1862 
v Škofji Loki očetu Klemensu, sodne-
mu slugi, po rodu s Češke, in materi 
Regini. V Ljubljani je obiskoval gim-
nazijo in nato učiteljišče. V Grazu se 
je usposobil za učitelja risanja. Kot 
učitelj in upravitelj je služboval tudi v 
Žužemberku. Bil je zaslužen za razvoj 

žužemberške šole in kulture. Bil je šolski nadzornik in učitelj tudi v Mari-
boru. Po upokojitvi se je preselil k sestri na Tirolsko. Umrl je v Meranu.

Schmoranzer velja za enega največjih poznavalcev gob - mikologov. Na-
redil je več kot 4000 mikroskopskih preparatov gobjih trosov in jih skupaj 
z bogato mikološko knjižnico zapustil ljubljanski univerzi. Po Schmoran-
zerju so bile imenovane tri vrste gob. 

Priznan pa je bil tudi kot etnolog in arheolog, avtor znanstvenih člankov 
in knjig, predvsem pa zaveden Slovenec, ki se je s svojim delom zapisal tudi 
v zgodovino Suhe krajine. Zapisan je v zgodovini šolske kronike; v Muzeju 
znanih Suhokranjcev ima spominsko ploščico (l. 2012). 

Jožefa Fabjan - sestra Antonija 
(Malo Lipje, 1907 - Goražde, BIH, 1941), 
blažena drinska mučenka

Jožefa Fabjan se je rodila l. 1907 v vasi 
Malo Lipje kot tretja izmed petih otrok 
očetu Janezu in materi Jožefi. Komaj 
štiriletna je izgubila očeta, po nekaj 
letih še mačeho. Otroke so vzeli v rejo 
sorodniki; enajstletno Jožefo teta Ma-
rija Poznik, ki je dekle vzgajala v kr-
ščanskem duhu in jo podpirala v nje-
ni odločitvi za redovniško pot. Leta 
1929 je odšla v Bosno. V Sarajevu je 
vstopila v noviciat in sprejela ime se-

stra Marija Antonija. V družbi hčera Božje ljubezni je delala na vrtu, v pral-
nici, na posestvu. Na Palah blizu Sarajeva so sestre odprle Marijin dom kot 
okrevališče za bolne sestre in šolo. Odprta je bila za otroke vseh veroizpo-
vedi. Skrbele so za reveže, izgnance, tujce ter dnevno nahranile več kot 60 
ljudi. Sestra Antonija je bila tiha, umirjena in modra, pravi vzgled delav-
nosti in pobožnosti. Njeno geslo je bilo: »Hudo vrni z dobrim.« 

Leta 1941 so Marijin dom na Palah napadli četniki. Sestre so bile zbrane 
okrog pisatelja - duhovnika Ksaverja Meška. Četniki so samostan oropali 
in ga zažgali, sestre pa v ledeni zimi, pri - 20° C, slabo oblečene in obute 
odgnali proti 65 km oddaljenemu Goraždu. Tam so jih zaprli v drugo nad-
stropje vojaške kasarne. Ko so jim pijani četniki hoteli storiti silo, so poska-
kale skozi okno in se pri tem poškodovale. Četniki so jih pokončali z meči 
in noži, njihova trupla pa so bila vržena v Drino.

24. 9. 2011 so bile Drinske mučenke razglašene za blažene, med njimi 
naša Suhokranjka Jožefa Fabjan - s. Antonija. 

V žužemberški cerkvi je posebna kapela s sliko blaženih Drinskih mučenk, 
delo slikarja Tomaža Perka. Spomin nanje je tudi v cerkvi sv. Martina v Ve-
likem Lipju, v kapelici v Sr. Lipovcu pa je spominsko sliko blaženih Drin-
skih mučenk s sestro Antonijo v ospredju naslikal slikar - samouk Martin 
Blatnik. V Sr. Lipovcu živi njena nečakinja ga. Marija Hren.

V Muzeju znanih Suhokranjcev ima spominsko ploščico (l. 2012).
n mag. Jelka Mrvar
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Plošče, reliefi in kipi - del projekta "Znani Suhokranjci"

tabla nekdanjih učencev, 
doktorjev in magistrov zna-
nosti, pred bolonjskim sis-
temom. Simbolični bronasti 
znak znanosti je delo mag. A. 
Vidrgar, akad. kiparke.

Spominska plošča Leonu Štuklju v Zafari, na rojstni hiši njegove matere Marije 
Milner, delo mag. A. Virdrgar, 2009.

Kip Leona Štuklja pred OŠ 
Žužemberk, delo mag. A. 
Vidrgar, 2002, in kamnose-
štva Stepan.

Relief dr. Frana Bradača v 
Muzeju znanih Suhokranj-
cev. Avtorica: mag. A. Vidr-
gar, 2003

Spominska plošča dr. Franu Bradaču na 
rojstni hiši na Jami, postavilo KUD Dvor, l. 
1997.

Spominska plošča dr. Jane-
zu Gnidovcu na rojstni hiši 
v Velikem Lipovcu. Avtor: 
Peter Mali, l. 1993

Relief dr. Janeza Gnidovca v 
Muzeju znanih Suhokranj-
cev. Avtorica: mag. A. Vidr-
gar, l. 2005

tabla nekdanjih učencev 
OŠ Žužemberk – vrhunskih 
športnikov. Simbolični bro-
nasti znak odbojke je delo 
akad. slikarja Jožeta Kumra.

Pred več kot dvajsetimi leti sem 
nekje zapisala: »Kadar se spet dobi-
mo v rodni vasi, sem vznemirjena, 
kot bi se pripravljala na srečanje s 
staro ljubeznijo, kajti vsak od teh, 
ki jih srečam, je del mojega otro-
štva, moje mladosti, so voda v stu-
dencu, h kateremu hodim žejna pit.« 
To občutje je bilo iskreno in v meni 
trajno živo.

Te dni pa se počutim, kot da je ta 
studenec usahnil. Kajti za vedno se je 
pretrgala najmočnejša vez med me-
noj in rodno vasjo, ko je malo pred 
90. letom umrla moja draga prijate-
ljica MICI SADAR, Podgurka, doma 
iz Gabrja, ki je kmalu po končani 2. 
svetovni vojni kot mnogi drugi odšla 
s trebuhom za kruhom v daljne šta-
jerske Apače in se tam srečala z mo-
jim bratrancem, se z njim poročila, 
tri leta za tem pa sta se skupaj vrnila 
v našo Draščo vas. S prihranki in tr-
dim delom sta kupila zapuščeno hi-

ško ob poti proti gozdu in v slogi in 
ljubezni v njej živela do Jožetove pre-
zgodnje smrti. Obema otrokoma sta 
dala za doto vse tisto, v kar sta sama 
verjela in kar sta tudi živela: delav-
nost, poštenost, skromnost, sočutje 
do drugih, radodarnost in ljubezen 
do rodne grude.

Prav zato Micka tudi po moževi 
smrti ni bila nikoli osamljena, saj 
sta ji otroka ljubezen in spoštovanje 
v polni meri vračala do zadnjega dne 
njenega življenja. Pa tudi vsi drugi, 
ki smo po naključju ali opravkih 
prišli v vas, nismo mogli drugače, 
kot da se vsaj za kratek čas ustavimo 
pri njej. Vrata njenega skromnega 
doma so bila za vse vedno na stežaj 
odprta. Za vsakega je našla nasmeh 
in prijazno besedo, pa tudi na mizi 
se je vedno kaj znašlo. Bila je tako 
sončen človek!

Po smrti moje mame davnega 
1972. leta in zlasti po tem, ko so v 

Kadar odide dober človek
naši hiši zaživeli drugi ljudje, sem 
tudi jaz vedno najprej zavila k njej. 
Sprejela me je, kot me je sprejemala 
mama, me pocrkljala s kislim zeljem 
in žganci, drugič z domačimi štru-
klji, zajčjim ajmohtom … 

Zdaj, ko je ni več, se mi zdi, kot da 
mi je umrla tudi rodna vas.

S čim me je tako priklenila nase, 
da njen odhod čutim tako boleče? 
So le spomini, ki so naju družili? Na 
vse moje najbližje in vaščane, ki so 
se razkropili po svetu in se vračali, 
pa vedno tudi njo obiskali in je ve-
dela o njih vse tisto, kar me je zani-
malo? So naju povezovali pogovo-
ri o najrazličnejših stvareh, tudi o 
vrtu, rožah, gobah …? Kajti čeprav 
je opravila le nekaj razredov osnov-
ne šole v domačem kraju, sem se z 
njo lahko pogovarjala o čemerkoli. 
Nič velikega ni storila, da bi se po-
stavljali z njo, pa mi je kar naprej v 
mislih in pred očmi. Zakaj? Ker je 

takih sončnih, vedrih ljudi, takih, 
ki so vedno pripravljeni pomagati, 
razumeti sočloveka, vse manj in so 
zato toliko bolj dragoceni. 

Ko mi je umrla mama, mi je bila 
prva misel: Nikoli več ne boš mogla 
reči: »K mami grem.« In zdaj mislim 
podobno: Nikoli več ne boš mogla 
reči: »K Micki grem.« 

Z njo je odšlo toliko lepih tre-
nutkov! 

Tako čutimo pravzaprav vsakič, 
kadar nam umre dober človek.

n Ivanka Mestnik



april 2013, 27

ZlAtA POrOkA
Pol stoletja je minilo, ko po vasi se je govorilo.
Anica se bo poročila, mlinarja domov dobila.
Dolgo nisva premišljevala, saj leta ne bova kupovala.
Kmalu sva se dogovorila, na skupno pot bova stopila.

Še pred oltar bova stopila, zvestobo si bova obljubila.
Hčerki kmalu smo dobili, stanovanje malo napolnili.
Korak naprej se še dobi, nazaj v maldost ga pa ni.
Kolo življena se vrti, tako se petdeset dobi.

Prijatelj pred leti je obljubo dal, na 50-letnico naju s kočijo bo peljal.
Prijatelj res možak je bil, iz svojega društva je pomoč dobil.
Željo midva sva imela, na Vinkovem Vrhu bi poroko imela.
V glavi sem še nekaj imel, sveti Pavel tega bo vesel.

Marsikdo bi bil vesel, če take domače in prijatelje bi imel.
Duhovnik lep obred je imel, kot eno družino nas je objel.
Pevci od srca so peli, navzoči vsi so zadovoljstvo imeli.
Gospodar življena dober bil, lep sončni dan je podaril.
Velik boklonaj so vsi zaslužili, ki so se za presenečenje dogovorili.

n Albin Mrvar

 KULTURA  ZANIMIVOSTI 

Glasbenica Lynn Marie iz Nashvilla, z močni-
mi slovenskimi koreninami, je prva nominiranka 
glasbene nagrade Grammy za album »Best polka 
album «. Njena stara starša, Michael Hrovat in Jo-
hanna Vidic iz Zagradca in bližnje Drašče vasi sta 
se v Združene Države odpravila v začetku prej-
šnjega stoletja. Otroštvo LynnMarie je bogatila 
slovenska glasba in kultura. Odrasla je v slovenski 
skupnosti v Clevelandu v državi Ohio in tako kaj 
kmalu prišla v stik s harmoniko. Petje in plesanje so 
bili sestavni del njenega življenja, konce tedna pa je 

Žužemberk, njen najljubši kraj 
Ljubezen je vse, kar potrebujemo

Kako bi opisala sebe?
Sem energična, polna energije, včasih rada 

preživljam prosti čas tudi v samoti. Takrat tudi 
pišem, pišem ...

Knjigo?
Pišem razne zgodbe, imam dobre zamisli in 

upam, da sanje, izdati tudi knjigo, postanejo 
resničnost.

Živite v Nashwilu. Kako poteka vaš de-
lovni dan? 
Zjutraj pripravim sina Jamesa, ki je star šest 

let. Ima zelo rad šolo. Mož Jim je zaposlen kot 
vedno. Sama delam kot izvršni producent na te-
leviziji in delam več različnih televizijskih pro-
jektov CMT Crossroads na Superbowl, Komedi-
ja Ron White itd.

Na kaj ste ponosni v življenju?
Gotovo, v prvi vrsti na sina Jamesa z Downovim 

sindromom in moža Jima, sledi prvi gramy!

Kdo vam je odprl glasbeno pot?
Oče Ludvik je imel svoj bar v Clevelandu. Sme-

je je igral in navduševal publiko, pa tudi mene.

Najljubši kraj?
Žužemberk.

Najljubša jed?
Gotovo pražen krompir, omake s kumarica-

mi, krofi …

Načelo v življenju?
Biti prijazen, delati dobro in brez krega in se 

ti v življenju vrača in poplača.

n Urednik
Foto: S. Mirtič

preživljala v Slovenskem Narodnem Domu, kjer so 
se vsi zbrali in igrali glasbo. Njen oče, izurjen har-
monikar in vodja ansambla, je bil njen prvi navdih. 
Svoje sorodnike v Sloveniji je obiskala že devetič, 
kar nekajkrat pa smo jo lahko občudovali tudi na 
koncertih v Žužemberku. Zadnjega je imela 15. de-
cembra 2012 v žužemberškem gradu. Eksploziven 
nastop umetnice s harmoniko, prelivanje glasbenih 
zvrsti rocka in popa v polki tudi žužemberško ob-
činstvo ni pustilo ravnodušne. Lynn je poslušalcem 
v nabito polni dvorani prenesla izjemno sporočilo 

v času božičnih praznikov: »Delati s srcem, brez 
sovraštva in vse dobro v življenju.« Njen virtuozen 
nastop z diatonično harmoniko so spremljali tudi 
gosti. Navdušila sta domača glasbenika Matej Ko-
cjančič in Jože Mikec iz ansambla Novi spomini, 
čar koncertu so dodali mladinski pevski zbor OŠ 
Žužemberk pod vodstvom Katje Avsenik in nena-
zadnje tudi mladi harmonikaši glasbene šole Roka 
Legana, ki so presenetili ameriško gostjo. 

Ob tem koncertu je nastal tudi ta krajši raz-
govor. 
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Na šoli v Prevolah se decembrski čas občuti bolj vznemirjeno. Prvi otroke 
obišče Miklavž s skromnimi darilci – pomaranča, svinčnik, bonbon, par-
kelj iz kruha. Pomembno je, da se ohrani običaj. Najmlajše pa obišče tudi 
v cerkvi. Od tega časa naprej se začne tudi praznikom primerno krasiti 
šolo, izdelovati voščilnice, izdelke za prodajo na bazarju ter se pripravljati 
na božično-novoletno prireditev za kraj. Letos so učenci že pred začetkom 
adventa prodajali adventne venčke in voščilnice. Sredi meseca nas je obi-
skal Dedek Mraz. Ob tej priložnosti se moramo zahvaliti požrtvovalnim 
članom DPM Mojca iz Novega mesta, ki vsako leto poskrbijo za čudovit 
program in spremstvo Dedka Mraza ter seveda za darila najmlajšim. Leto-
šnji program s čarovnikom, ki je znal s svojo prisrčnostjo pritegniti otroke 
k sodelovanju, je navdušil tudi starejše otroke in starše. 

Naslednji praznični dogodek na šoli je dan, ko nas še vedno z veseljem 
kljub visoki starosti obišče dolgoletna prijateljica Špela in nikoli ne pozabi 
na darila za vse otroke od vrtca naprej. Najbolj pa nas razveseli s svojo ve-
drino in toplimi besedami. 

Zadnji dan pred prazniki in počitnicami pa je kulturni dan, ki se zaklju-
či s prireditvijo in bazarjem. Učenci se simbolno medsebojno obdarujejo, 
priredijo ples, mlajši berejo pravljice, pečejo peciva itd. Na prireditvi je letos 
poleg naših učencev s pevskimi, plesnimi in dramskimi točkami nastopila 
tudi priznana mažoretno-plesno skupino KUD-a Godba Kočevje, ki nas je 
s svojo igrivostjo popeljala v praznični čas.

Dedek Mraz s spremstvom

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 pomlad. Kar štirje učenci so prinesli svoje inštrumente in na njih 
pogumno zaigrali (Tamara H., 2. r. na »sentisajzer«, Anej Rozman – No-
vak, 2. r., na kitaro, Sašo N., 2. r., in Vesna Z. 4. r., pa na harmoniko). Ob 
slovesu smo mamicam podarili darila, ki smo jih sami izdelali.

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

 n Učenci 1. in 2. razreda PŠ Ajdovec

Mama je ena sama,
prva radost je mama,
prvi spev nina-nana,
prva beseda: mama!

Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in na veselje.

Prava. In ena sama.
Za vse življenje.

(Tone Pavček)
 
Tudi učenci in delavci šole ter vrtca se dobro za-

vedamo, da je, tako kot je zapisal naš pesnik Tone 
Pavček, na vsem svetu za vsakogar le ena mama.

 Tako sta v mesecu marcu kar dva praznika, 
ki sta namenjena dekletom, ženam in materam. 
Prvi je dan žena - mednarodni praznik žensk, 
ki ga praznujemo vsako leto 8. marca. Drugi pa 
je materinski dan - praznik, posvečen materam. 
Praznovanje materinskega dne izvira iz ZDA, kjer 

Decembrsko vzdušje na OŠ Prevole

Po prireditvi so učenci svoje izdelke prodajali na bazarju in nabrali kar 
lep kupček denarja, ki ga bodo porabili za obšolske dejavnosti in tako malo 
finančno razbremenili starše. 

Srečno 2013 – res, da nam srečo krojijo mnogi dejavniki, a mislim, da 
je več kot polovica odvisna od nas, našega pozitivnega razmišljanja. Vsaj 
poskusimo lahko. 

n Irena Blatnik
OŠ Prevole

Prireditev za materinski dan na PŠ Ajdovec

Prireditev ob materinskem dnevu
ga praznujejo od leta 1910. Materinski dan so v 
Evropi začeli praznovati po prvi svetovni vojni, 
vendar ob različnih datumih. Sprva je bil določen 
15. maj, potem pa prestavljen na 25. marec. V Slo-
veniji se po drugi svetovni vojni materinski dan 

zaradi praznovanja dneva žena, 8. marca, pravi-
loma ni praznoval, danes pa je spet v veljavi in se 
praznuje 25.marca.

 V petek, 22. marca 2013, smo tako v prizidek 
šole povabili v prvi vrsti mame, babice, pa tudi 
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Učenci, ki obiskujejo izbirna predmeta raču-
nalniška omrežja in multimedija, ki ju poučuje 
ga. Helena Smrke, smo se po pouku odpeljali v 
Ljubljano, kjer smo obiskali Muzej novejše zgo-
dovine Slovenije. V njem je razstava o razvoju 
računalništva doma in po svetu. Imeli smo vo-
den ogled, kjer smo se lahko seznanili z razvo-
jem računalniške tehnologije, videli smo najbolj 
znan sistem šifriranja sporočil – Enigma, ki so ga 
uporabljali v času 2. svetovne vojne. Zanimivo je 
bilo videti Abakus, prvo mehansko računalo in 

davni predhodnik današnjih računalnikov. Med 
ogledom smo reševali delovni list. Ogled razsta-
ve nam je osvetlil nekatere predmete in prelomne 
dogodke, ki so vplivali na današnji način življe-
nja. Zanimivi sta bili tudi delavnici z naslovom 
Programiranje in Enigma.

Učenci izbirnega predmeta likovno snovanje 3 
smo skupaj z učiteljico ga. Maja Mlakar obiska-
li Narodno Galerijo v Ljubljani. Ogledali smo si 
zbirko slik od 13. do 20. stoletja. Vodila nas je gdč. 
Živa, ki je zanimivo prikazala vsa obdobja slikar-

stva in predstavila posamične slike. Spoznali smo 
različne sloge: gotskega, baročnega, impresioni-
zem, realizem. Občudovali smo dela slovenskih 
slikarjev: Janeza Šubica, Jurija Šubica, Ivane Ko-
bilica, Riharda Jakopiča, Ivana Groharja, Matije 
Jama, Mateja Sternena, Antona Ažbeta. Obnovili 
smo znanje o motivih: tihožitje, krajina, portret, 
mistični, religiozni, živalski. V avli pa nas je pre-
vzel originalen Robbov vodnjak, ki so ga risali 
dijaki umetniške gimnazije iz Ljubljane.
n Učenci in učiteljici: Helena Smrke in Maja Mlakar

očete in dedke ter ne nazadnje tudi krajane in 
učence OŠ Žužemberk.

 Vse skupaj je lepo pozdravila ravnateljica ga. 
Mira Kovač. Sledil je bogat program, ki so ga pod 
vodstvom mentoric – učiteljic oziroma vzgojite-
ljic in zunanjih sodelavcev pripravili predvsem 
učenci nižje stopnje ter otroci iz skupin Mravljic, 
Miškolinov in Ribic. Učenci so pokazali veliko 
volje in znanja ter tako svoje mamice in ostale 
obiskovalce razveselili s plesi, petjem, igranjem, 
recitacijami, dramskimi igrami. Program so po-
pestrili gostje, družina Smolič iz Artmanje vasi 
pri Dobrniču, katero sestavlja, poleg mame Slav-
ke in očeta Jožeta, kar 8 otrok. Sinovi Matej, Pe-
ter in Gregor ter hči Klara so nam zapeli 3 pesmi 

(Slovenec sem, Dekle in ptička in Tam na vrtu). 
Sin Aljaž in hči Mirjam, učenca PŠ Dobrnič, pa 
sta se nam predstavila s pesmico Mamica moja, 
ki so se jo naučili na podružnični šoli Dobrnič. 
Najmlajša družinska člana sta nastop svojih sta-
rejših bratov in sester opazovala v zavetju svojih 
staršev. Z unikatnim glasbilom, ki se imenuje 
klinozob, se je predstavil tudi domačin Primož 
Pasar. Zapel nam je pesem z naslovom Damjan-
ca me ne mara.

V bogatem programu smo tako povedali svo-
jim mamam, kako zelo pomembno vlogo igrajo 
v našem življenju!

n Učiteljici 
Mateja Cvitkovič in Irena Anžlovar

Na OŠ Prevole že tretje leto zapored poteka 
projekt Storyline. Letošnja tematika z naslovom 
»V gozdu ni nikoli dougcajt« je povezala devet 
učencev 3.-5. razreda, ki že od začetka oktobra 
2012 odkrivajo zaklade gozda.

Vse se je začelo, ko so učenci nekega okto-
brskega dopoldneva na sprehodu proti gozdu 
odkrili nenavadno drevo, oblečeno v odpadni 
material (plastenke, pokrovčke, vrečke itn.), na 
katerem je bilo prav posebno pismo. Ugotovili 
so, da je osamljenemu hrastu ime Leo. Kmalu 
je postal nov član Storyline razreda. 

Družbo mu sedaj delajo Škratki Kratkoča-
sniki, ki živijo v svojih značilnih bivališčih in se 
vsakodnevno spopadajo z nevarnostmi v gozdu. 
Nedavno so v okolici šole po Leovih navodilih 
postavili ptičjo krmilnico, kjer se zbirajo različne 
vrste ptic, ki jih učenci dnevno opazujejo. 

Naše škratke čaka še veliko gozdnih dogodi-
vščin, kmalu bodo v družbi kočevskih gozdarjev 
obiskali pragozd in morda našli skrivni zaklad … 

Učenci OŠ Prevole nastopili pred tisočglavo 
množico v Športni dvorani v Kočevju
Devet učencev 3.-5. razreda iz OŠ Prevole je v petek, 18. januarja 2013, nastopilo v Športni dvorani v Kočevju na zaključni 
občinski prireditvi RtM Kočevska. Združeni glasovi 44-ih učencev OŠ Prevole, OŠ Ob Rinži, OŠ Zbora odposlancev in 
OŠ Stara Cerkev so ob spremljavi klaviature in flavte zapeli himno O škratku Davidu. Značilne škratkove kape in rdeče 
dokolenke so navdušile zbrano občinstvo.

Se kmalu oglasimo s svežimi škratovskimi novičkami!
Škratki: GOZDOGOD – GOZDAR, KAMNOKOP – KAMNOSEK, JURE – GOZDAR, JACKE 

CHAN – PEK, BRANKO – DRVAR, URBAN – GOZDAR, ŽIGA – DRVAR, GOZDNI - VARUH 
OKOLJA, DAVID – GOZDAR z mentorico Matejo Plot.

Nastop Škratkov Kratkočasnikov v Športni dvorani v Kočevju (petek, 18. 1. 2013)

Obisk Narodne Galerije in Muzeja novejše zgodovine
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Plesni športni dan - Zvonka Struna PŠ Dvor
Že kar nekaj let zapored na naši PŠ obogatimo gibalne dejavnosti učen-

cev s plesnim športnim dnem ter z obiskom učencev in učiteljic iz PŠ Aj-
dovec. Tradicionalno sta izvajalca  plesnega dne  plesna učitelja   ga. in g. 
Janjičijevič, ki znata učencem približati plesne gibe in jih posredovati na 
nazoren in hudomušen način. Tako učenci pridobivajo tudi te spretnosti, 
ki so v življenju pomembne, hkrati pa se ob tem tudi zabavajo. ŠD smo 
zaključili s predstavitvijo naučenih plesov in pri tem imeli tudi gledalce, 
saj so nas obiskali otroci iz našega vrtca. Plesnima učiteljema smo se  na 
koncu zahvalili in jima podarili simbolična darilca. Plesni ŠD smo vsi 
preživeli nadvse aktivno in ostal nam bo v lepem spominu.

 n Zvonka Struna, OŠ Dvor

Na letošnji kulturni praznik smo se začeli na 
šoli pripravljali že od oktobra, ko smo učiteljice 
razpisale Prešernov nagradni natečaj za likovni, li-
terarni ali fotografski prispevek. Tema natečaja se 
je navezovala na vsebine letošnjega šolskega par-
lamenta – Stiske in radosti odraščanja. Sodelovali 
so učenci od 1. do 9. razreda. Prispevke smo ob 
koncu natečaja pregledali, izbrali najboljše, izbra-
ni učenci so jih na prireditvi predstavili in prejeli 
nagrade. Nagrajeni so bili naslednji učenci:

 PREŠERNOVA PRIZNANJA so prejeli: 

•	 za likovno stvaritev: KARIN HRIBAR - 1. r, 
ANJA GRDEN - 6. r.

•	 za literarni prispevek: ANAMARIJA TURK 
- 2. r., SARA MIRTIČ - 3. r., POLONA BRE-
CELJNIK - 4. r., TJAŠA LJUBE - 5. r., MIHA 
FABJAN - 7. r. 

PREJEMNIKI PREŠERNOVIH NAGRAD, ki so v svojih 
literarnih oz. likovnih izdelkih izkazali še posebno 
nadarjenost, ustvarjalnost in estetskost, pa so:

•	 za likovno stvaritev: STELA GAČNIK 3. r., 
TEJA MUHIČ 9. r.

•	 za literarno stvaritev: URŠKA TURK 4. r. 

Prešernov dan
»Jezik združuje, kultura bogati.« V duhu te misli so učenci pod skrbnim 

vodstvom svojih mentorjev pripravili prireditev ob slovenskem kulturnem 
prazniku , ki je bila 7. 2. 2013, v prizidku telovadnice. Slovenci smo stoletja 
sanjali o svoji državi. Jezik in kultura sta nas vseskozi povezovala in zdru-
ževala. France Prešeren je presegel okvire domače književnosti in jo pov-
zdignil v vrhove evropske literature.

 Tudi Suha krajina ima svoje glasnike kulture. Ena izmed njih je ga. Ivan-
ka Mestnik, ki se v svojih delih iz mestnega okolja vrača v rodno vas, kjer 
živijo ljudje prijaznih besed in dobrih misli. Ob izidu njene dvajsete knjige 
Moj prijatelj Pavle nam je spregovorila, kako doživlja rojstvo vsakega no-
vega dela. V zadnjem poudarja pomen medgeneracijskega sodelovanja in 
spoštovanja. Učenke petega razreda so pod vodstvom ge. Jane Mrvar dra-
matizirale odlomek iz omenjenega dela.

 S pesmijo se je predstavil mladinski pevski zbor. Prireditev so popestri-
li učenci z igranjem na inštrumente, recitacijo v slovenščini, angleščini in 
nemščini. Podeljene se bile nagrade ob zaključku literarno-likovnega na-
tečaja. Učenci so ustvarjali na temo »Družina pri delu«.

 V večernem delu kulturne prireditve se je predstavil ljubiteljski slikar 
Zdravko Červ, ki živi in dela v Straži pri Novem mestu. Njegove slike raz-
krivajo navezanost na valovito dolenjsko gričevje in tihe zavoje reke Krke. 
Razstavo si lahko ogledate v prizidku telovadnice.

n Nataša Škrbe, OŠ Žužemberk, Foto: Helena Smrke

Prešernov dan
Vsem nagrajen-

cem iskreno česti-
tamo in veseli smo, 
da tako majhna šola, 
kot je naša, premore toli-
ko učencev, ki so nadarjeni 
na različnih področjih. 

Ta oblika natečaja bo postala 
tradicionalna in upamo, da bomo s tem 
pritegnili učence k umetniškemu izražanju in 
ustvarjanju, za kar se je trudil tudi Prešeren. 

Prireditev so z uprizoritvijo sodobne Urške po-
pestrili učenci zadnje triade in pevski zbor. 

V drugem delu pa smo prisluhnili predavanju 
prostovoljke JANE DULAR, mlade pravnice iz 
Straže, ki v Malawiju s svojim požrtvovalnim de-
lom skrbi za 342 otrok.

 Prostovoljka Jana, ustanoviteljica in direktori-
ca društva ETA, se je oktobra 2008 odpravila na 
prostovoljno delo v vzhodno Afriko, kjer je sa-
mostojno vodila samozadostne projekte pomoči 
lokalnim skupnostim v pomanjkanju. Sodelovala 
je pri gradnji šole v Tanzaniji, poučevanju več ti-
soč osnovnošolskih otrok, delala v sirotišnici ter 
vpisala 15 otrok v privatno šolo. Trenutno živi in 
deluje v Malaviju, kjer vodi humanitarni projekt 

pomoči otrokom z učnimi težavami ter speci-
fičnimi posebnimi potrebami.

Njena zgodba je vse zbrane prepričala, da 
odpremo svoja srca in pomagamo ter polepša-
mo življenja »Malawijskim angelčkom«, kot jih 
ljubkovalno naziva Jana. Tako smo vsi obisko-
valci po svojih močeh prispevali denar, kupili 
pa smo tudi ročno oblikovane izdelke – ogrlice, 
zapestnice, slike, slončke, skodelice, izkupiček 
gre seveda tudi v roke Malavijcev. 

Tako smo preživeli lep kulturno in dobro-
delno obarvan dan in na koncu smo se vsi res 
prijetno počutili.

n Irena Blatnik
OŠ Prevole

Jana Dular s svojimi učenci
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V soboto, 23.03.2012, smo se učenci OŠ Žužem-
berk z avtobusom odpeljali do prijetne vasice Ti-
njan na Primorskem. Skupaj z nami so na pot odšli 
tudi planinski vodnik Igor Sladič iz PD Krka ter 
starši nekaterih učencev. V Tinjanu smo si ogledali 
cerkev sv. Mihaela in antenski stolp, ki stojita na 
vrhu vasi. Odpiral se je krasen razgled na Koper 
in Trst, čeprav je bilo vreme rahlo oblačno. Od tu 
smo pot nadaljevali peš proti vasici Osp, ki je znana 
po naravnih plezalnih stenah. Opazili smo veliko 

plezalcev med plezanjem v tej čudoviti steni. Tu se 
je za kratek čas pokazalo sonce. Iz Ospa nas je pot 
vodila proti gradu Socerb, kjer je bil tudi cilj. Tik 
pred gradom smo si ogledali še Sveto jamo, ki je 
edina podzemna cerkev v Sloveniji. Na koncu nas 
je pričakal prekrasen razgled na celotno slovensko 
obalo. Rahlo utrujeni, a polni pozitivnih vtisov smo 
se odpeljali nazaj proti Žužemberku.

n Marjan Kužnik
FOTO: Darja Sedaj

Ustvarjalna 
delavnica na PŠ 
Ajdovec

Likovni pouk smo združili še z 
ustvarjalno delavnico in ustvar-
jali različne dekoracije za veliko 
noč. Spekli smo pletenice za pir-
he, pobarvali smo izpihana jajca 
in s črtno risbo okrasili pirhe. 
Učenci so pletenico odnesli do-
mov. Ostale izdelke pa smo raz-
stavili na hodniku.

n Milena Legan 

Zdrav življenjski slog v sodelovanju s planinskim 
krožkom na potepu po primorskih hribih

Suhokranjske 
dobrote

V soboto, 9. 2. 2013, so učenci 
nastopili na tradicionalni razstavi 
- Suhokranjske dobrote. Predsta-
vili so se s petimi točkami. Učen-
ke 1. razreda so zapele pesem Na 
domačem dvorišču, učenki 2. ra-
zreda pesem Sladkosned, učenki 
3. razreda sta prebrali spis, učenci 
5. razreda so se predstavili z igro 
Veselica. Na koncu pa sta učenca 
5. razreda na harmoniko zaigrala 
pesem Zadnji poletni dan. Vsi so 
se zelo izkazali in obogatili otvo-
ritev že tradicionalne razstave ku-
linaričnih izdelkov in ročnih del 
suhokranjskih gospodinj.

n Jana Mrvar

Turizmu pomaga lastna glava
Na šoli je po nekaj letih ponovno zaživel turistični podmladek. Udele-

žili smo se 27. festivala Turizmu pomaga lastna glava. Učenci so najprej 
napisali projektno nalogo z naslovom Suhokranjski kulinarični vikend. V 
nalogi so raziskali naravno in kulturno dediščino našega kraja in njegovo 
turistično ponudbo. Na podlagi teh ugotovitev so nato napisali svoj turi-
stični program, s katerim bi v Suho krajino privabili goste, jih seznanili z 
našim krajem, s kmečkimi opravili, predvsem pa z domačo, suhokranjsko 
hrano. V torek, 2. 4. 2013, so svojo nalogo predstavili tudi na tursitični 
stojnici v Novem mestu. Gostje naše stojnice so lahko našo, domačo hrano 
tudi poizkusili Učenke so se odlično odrezale in osvojile 3. mesto.

 n Mentorici: Tinka Fric in Andreja Šercer Robič

Revija otroških pevskih zborov
V sredo, 27. 3. 2013, se je starejši otroški pevski zbor OŠ Žužemberk 

udeležil območne revije predšolsih in otroških pevskih zborov v Kultur-
nem centru Janeza Trdine v Novem mestu.

Zapeli smo tri pesmi:
Tomaž Habe: Doli v kraju sama zase
Igor Podpečan: Muca na klavir igra
Tadeja Vulc: Srečanje
Pesem Doli v kraju sama zase je s plesom popestrila Eva Vidic, učen-

ka 7.a razreda.
Na klavirju nas je spremljala odlična korepetitorka Petra Jerič. Petje 

razveseljuje in bogati, zato zborovskemu petju posvečamo veliko pozor-
nosti.

n Zborovodkinja: Katja Avsenik

Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 
8360 Žužemberk
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Mladinski finale je za vse ekipe, ki imajo re-
prezentante v kadetski reprezentanci Slovenije 
prišel prehitro. Šele v prejšnji torek so se igral-
ci vrnili z uspešnih kvalifikacij iz Latvije, kjer so 
se uvrstili na EP kot drugi v svoji skupini, prva 
je bila Rusija. Tudi Žužemberčani so imeli v ka-
detski reprezentanci dva svoja člana, ki sta igra-
la izjemno pomembno vlogo: Primož Vidmar 
in Sergej Drobnič. Preostali del ekipe se je pred 
prazniki in po novem letu brez njiju pripravljal 
doma in v Kočevju.

Suhokranjci so se v polfinalu pomerili z ekipo 
SIP Šempetra, ki se je odlično upirala, a na koncu 
z 2:1 morala priznati premoč Žužemberčanom. 
Bolj gladko se je končal prvi polfinale, kjer so Ka-
mničani z 2:0 odpravili domači Maribor. Slednji 

Žužemberk ubranil mladinski naslov

Mladinsko DP, Maribor
Nedelja, 13. januar
Polfinale:
Maribor : Calcit Volleyball 0:2 (-17, -21)
KEKOOprema Žužemberk : SIP Šempeter 2:1 (19, -19, 13)

Tekma za 3. mesto:
Maribor : SIP Šempeter 2:1 (-20, 19, 10)

Finale:
KEKOOprema Žužemberk : Calcit Volleyball 3:2 
(-23, 21, -17, 21, 9)

Končni vrstni red:
1. KEKOOprema Žužemberk
2. Calcit Volleyball
3. Maribor
4. SIP Šempeter

so nato v tekmi za tretje mesto malce popravili 
vtis in premagali Šempeter.

Veliki finale mladincev je bil izredno izenačen, 
saj ga je odločil šele skrajšan peti niz. Bolje so tek-
mo začeli Kamničani, ki so dobili prvi niz, povedli 
so tudi z 2:1, nato pa so se branilci naslova zbrali 
in z raznovrstno igro strli odpor Calcita. Žužem-
berčani so še enkrat dokazali, kje se najbolje dela 
z mladimi odbojkarji in še drugič zapored stopili 
na slovenski odbojkarski vrh, Kamničani pa bodo 
morali vsaj še eno leto počakati na prvi naslov v 
mladinskih selekcijah.

Za ekipo Žužemberka so igrali: Vidmar Pri-
mož (C), Drobnič Sergej, Novak Matic, Vidmar 
Žiga, Gačnik Jan, Longar Matevž, Smrke Sašo (L), 
Pucelj Tomaž, Čopi Ambrož. Trener: Tom Pečar

Organizatorji v Mariboru žal niso podelili na-
grad najboljšim igralcem, ki bi si jih za prikazano 
zagotovo zaslužili tudi igralci OK Žužemberk. 

Po lanskem 2. mladinskem naslovu v zgodovini 
kluba, ki so ga zopet osvojili po 33. letih, so letos 
dodali še tretjega, drugega zaporednega. 

Velja omeniti, da so jih doma, v Gostilni pri Re-
zlju na Dvoru pričakali tudi župan Franci Škufca, 
podžupan Jože Štaingel ter svetnika Jože Jenkole 
in Iztok Može, ki so jim za uspeh čestitali in jim 
obljubili podporo pri njihovem razvoju še naprej 
tudi s strani občine.

n Jernej Rojc
Delno povzeto po članku: http://www.siol.net/sportal/
drugi_sporti/odbojka/2013/01/zuzembercani_ubranili_
naslov_drzavnih_prvakov.aspx

Lestvica 1. Grosupeljske lige malega nogometa za prvaka (glej prilogo)

Ekipa T Z R P DG PG GR TOČ
1. Outsider ŠD Krajina 13 10 2 1 51 20 +31 32
2. RS Team ŠD Kompolje 13 10 0 3 61 18 +43 30
3. Avtogrosuplje d.o.o. 13 9 1 3 56 36 +20 28
4. Šmarje Sap 13 7 1 5 35 43 -8 22
5. Bar Majolka ŠD Ponikve Snežak 5 2 6 5 33 33 0 17

Ponovno nas je razveselila ekipa Outsider iz Športnega društva Krajna. 
Po lanskem drugem mestu so njihovi futsalerji stopili še stopničko višje in 
ugnali vso konkurenco močne Zimske lige malega nogometa v Grosuplju. 
Z enim samim porazom na zadnjih 38 uradnih tekmah so fantje dokaza-
li, da odlično trenirajo in da so, navkljub izredno nizki povprečni starosti 
ekipe, zasluženo postali prvaki. 

Fantje pod vodstvom Boštjana Novak so na zadnji tekmi v neposrednem 
obračunu za prvaka ugnali lanskoletne prvake z 1:0. Strelec odločilnega gola 
je bil Janko Pene, sicer tudi igralec nogometnega kluba Livar iz Ivančne 
Gorice. Izredno mlada in perspektivna ekipa je vzbudila veliko zanimanja 
pri okoliški drugoligaških futsal ekipah. Fantje lahko še precej napredujejo 
in zato so Urban Boben, Primož Pelc in Nejc Blatnik prejeli vabilo Futsal 
kluba Dobropolje, ki bo letos nastopal v 2. slovenski futsal ligi. Še enkrat 

Pregled zimskih nogometnih lig
čestitke tej izjemno talentirani generaciji, od katere lahko pričakujemo še 
veliko šampijonskih naslovov.

Lestvica 3. A rekreativne lige malega nogometa v dvorani
tekme zmage neod. porazi razl. zadetkov difer. točke

1. KOROŠKA VAS 7 7 0 0 32 : 6 26 21
2. ŠRD BREZA 7 4 1 2 23 : 18 5 13
3. FUŽINA DVOR 7 3 2 2 22 : 15 7 11
4. DZ METAL 7 3 2 2 15 : 18 -3 10 (-1)
5. NITS ENERG. INŽENIRING 7 2 2 3 15 : 21 -6 8
6. ŠPORTNO DRUŠTVO STRAŽA 7 2 1 4 17 : 22 -5 7
7. JURNA VAS 7 1 2 4 14 : 21 -7 5
8. FC STRANSKA VAS 7 1 0 6 11 : 28 -17 3

Ekipa Fužine z Dvora je tudi v dvoranski ligi malega nogometa dokazala, 
da lepo napreduje. Fantje so s 3. mestom dokazali, da jim tudi bolj tehnično 
podkovana igra z neodbojno žogo ni tuja. V ligi je prevladovala ekipa Koro-
ške vasi, ki je bila letos brez konkurence. Naslednje leto se selijo v višji rang 
tekmovanja, kar je priložnost za ekipo Fužine, ki se lahko po prikazanem 
naslednje leto poteguje za prvo mesto in prehod v višji rang tekmovanja.

n Damjan Novak
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 Ekološko je zdravo
 Letošnja zima se res ne da. Do vrha glave imamo dežja, blata in razmo-

čene zemlje; želimo si ven. Čas je, da v zemljo zasadimo lopate, prekoplje-
mo gredice in posejemo prva semena.

Na deželi verjetno ni domačije, ki ob hiši ne bi imela koščka zemlje, na 
kateri si družina pridela zelenjavo, saj vemo, da je najkvalitetnejša prav ta, 
ki gre z vrta naravnost v lonec in na krožnik in je  pridelana brez mineral-
nih gnojil in škropiv.

Da bi si osvežili že znano in slišali kaj novega, se nas je okoli 50 z vese-
ljem udeležilo predavanja o ekološkem vrtnarjenju, ki nam ga je predstavil 
sodelavec revije Gaia, agronom Luka Kužnik.

Poudarjal je, naj bo vrt čim bolj barvit.
Opozoril nas je na primerno kislost zemlje, na bolj plitvo lopatanje in na 

uporabo le organskih gnojil. Rastline gojimo v mešanih posevkih, gredice 
zastiramo in delamo kompost, poslužujemo se zelenega gnojenja, za zati-
ranje bolezni in škodljivcev uporabljamo naravne snovi, varujemo koristne 
živali, vrtnine pridelujemo v kolobarju.

Pomembno je, da tako pri kolobarjenju kot pri sami setvi upoštevamo 
dobre in slabe »sosede«.

Na koncu prijetnega druženja je odgovoril na nekaj vprašanj, rad je  pri-
sluhnil tudi našim izkušnjam in pripombam.

n Helena  Glavič

Agometeorološki podatki kažejo, 
da se zima poslavlja. Povprečna tem-
peratura tal na 5 cm je okoli 5 st. C 
in tudi ozračje se segreva. Letošnja 
pridelovalna sezona se ni začela tako 
zgodaj kot lansko leto. Nagajajo nam 
nizke temperature in obilne padavi-
ne. Za delo na zemlji je pomembno, 
da se zemlja primerno osuši. Dobro 
je, da so nizke temperature in zim-
ske vremenske razmere poskrbele za 
obilno zaloge vode in ugodno talno 
strukturo, še posebno, če so bila tla 
jeseni primerno pripravljena. Takoj, 
ko se bodo zemljišča primerno osu-
šila, da tal ne gazimo preveč, lahko 
pričnemo z delom. Najlažji način 
pridelave zelenjave je setev. Za se-
tev moramo setveno površino do-
bro pripraviti, da dobimo drobno 
mrvičasto strukturo. Najprej lahko 
sejemo bob, grah, špinačo, rdečo 
redkvico, korenček, tudi motovilec, 
rukulo, radič solatnik in zgodnje 
sorte solate. Gredo za direktno se-

tev je treba skrbno pripraviti, saj so 
semena naštetih vrtnin zelo drobna. 
Če sejemo na široko, lahko seme za 
lažjo enakomerno razporeditev na 
talno površino pomešamo z drob-
nim peskom ali mivko in ob vzniku 
posevek preredčimo. Primerneje je 
sejati v vrste, pasove ali trakove na 
primerno globino, ki naj ne presega 
3 x velikosti semena. Priporočamo, 
da že ob zasnovi posevka poskrbi, 
da bodo imele rastline na razpolago 
dovolj hranil, zračnost in svetlobo. 
Primerne vrstne in medvrstne raz-
dalje veliko pripomorejo, da v času 
rasti ni prerazmnožitve škodljivih 
organizmov. Uspeh setve je najbolj 
odvisen od priprave setvenice, na-
vlaženosti zemljišča po setvi in sti-
ka semena z zemljiščem, zato je zelo 
pomembno valjanje posevka. Čas 
je tudi za saditev nakaljenega zgo-
dnjega krompirja, ki ga po saditvi 
prekrijete s tekstilno prekrivko ali 
slamo. Če niste zasadili jesenskega 

Sadimo in sejemo zelenjavo

nje škodljivih žuželk zasejemo tudi 
koper, majaron, baziliko (iz sadike), 
koriander, kapucinko, ognjič in ta-
getes. Večino toplotno zahtevnejših 
vrtnin, kot so plodovke, pridelujemo 
preko sadike in jih na prosto sadimo 
šele, ko je povprečna dnevna tempe-
ratura zraka nad 10 st. C. Za vzgo-
jo sadik potrebujemo nadzorovano 
ogrevane prostore. Setev izvedemo 
neposredno v gojitvene plošče. Za 
setev za pridelavo sadik je že nekoli-
ko prepozno, zato vam svetujemo, da 
si kakovostne sadike kupite pri oko-
liških pridelovalcih sadik. Še vedno 
pa si, če imate primerne prostore, ki 
so primerno osvetljeni in topli, lah-
ko vzgojite sadiko solatnih kumar, 
bučnic in fižola, ki ga je primerneje v 
začetku maja saditi kar na prosto. Za 
zelo dobro se je izkazala tudi saditev 
fižola na PE črno folijo. S 14-dnevni-
mi saditvami nizkega fižola si lahko 
pridelate dovolj lastnega fižola v stro-
čju tudi za hladnejše dni. Toploljube 
vrtnine dobro prenašajo višje tempe-
rature, tudi do 35 st. C. Za njihovo 
rast so nevarnejše temperature, nižje 
od 10 st. C in pozne spomladanske 
pozebe, zato s saditvijo na prosto ne 
hitite. Na zelenjavni vrt vsako leto 
posejmo tudi kakšno novost kot so 
dolga vigna, boreč, andska jagoda, 
rdeča stoletna čebula, ledena zel in 
mnoge druge, ki jih v letošnjem letu 
ponujajo semenarji.

n Natalija Pelko, KGZS-Zavod NM

česna, je potrebno čim prej posaditi 
spomladanski česen, podobno velja 
za čebulo in šalotko, da lahko v času 
kratkega dne razvijejo koreninski sis-
tem in liste, saj v času daljšanja dne 
(več kot 13 h svetlega dela dneva) 
čebulnice pričnejo z oblikovanjem 
mesnatih listov oziroma čebule. Če 
pridelujete čebulo na nekoliko tež-
jih glinenih tleh, je priporočljiveje 
saditi sadiko čebule ali uporabiti če-
bulček. Nikar ne čakajte s čebulo do 
začetka maja zaradi čebulne muhe, 
saj prepozna saditev slabo vpliva na 
količino pridelka. Raje poskrbite za 
rumene lepljive plošče, mešano se-
tev čebule s korenčkom ali redno si-
panje pepela in kameninskih mok. 
Na vrtu in njivi za lastno porabo ne 
priporočamo uporabo herbicidov, 
raje poskusite z zastirkami. Za pre-
prečevanje zapleveljenosti takoj po 
vzniku lahko posevke v vrsti in med 
vrstami na tanko posujete z zrelim 
kompostom (0,5 cm na debelo), kar 
nekoliko zmanjša konkurenčno rast 
plevelnih vrst. Temperature bodo 
vsak čas primerne tudi za saditev 
sadik zelja, cvetače, brokolija, nadze-
mne kolerabice in koromača, ki jih je 
primerneje pridelovati preko sadike. 
Če sadimo zgodnejše sorte zelja, lah-
ko pričakujemo pridelek zeljnih glav 
že v 70 do 80 dneh. V aprilu mesecu 
sejemo tudi rdečo peso, podzemno 
kolerabo, blitvo, zeleno, por in ze-
lišča, razen kamilice, ki jo je uspe-
šneje sejati jeseni ali v marcu. Seme 
kamilice kali na svetlobi, zato ga ni 
potrebno zadelati v tla. Za pridelavo 
na vrtu lahko v medsetve za odganja-
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Pomoč pri izpolnjevanju in vnos vlog bo po-
tekal v času od 26. februarja do 6. maja 2013 
vsak delovni dan med 7. in 15. uro, v pisarni KSS 
Straža, Ulica talcev 20, 8351 Straža.

Naročila sprejemava vsak delovni dan od 
7. do 8. ure na telefon 07/30-83-815.

Obvezno preverite stanje GERK-ov zaradi 
novih orto-foto posnetkov na javnem pregle-
dovalniku grafičnih podatkov MKO-RKG na 
spletu: http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp ozi-
roma na Upravni enoti v Novem mestu. GERK-i 
morajo biti pravilno izrisani vsaj en dan pred 
začetkom vnosa zbirne vloge. Za popravke se 
naročite na Upravni enoti v Novem mestu pri 
ga. Vesni Bobnar tel. 07 393 91 90, ga. Mojci 
Krnc Saje tel. 07 393 91 89 in ga. Mihaeli Zajc 
tel. 07 393 91 67. Predtiska zbirne vloge za leto 
2013 ne boste prejeli na dom, kratka navodila 
za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike za leto 
2013 pa sva delili na predavanjih. Dobite jih lahko 
tudi v pisarni, kakor tudi navadna pooblastila.

Obvestilo vlagateljem subvencijskih vlog za leto 2013
 Pri vnosu zbirne vloge potrebujete nasle-

dnje dokumente:
1. dve originalno podpisani navadni pooblastili, 

ko nosilec kmetijskega gospodarstva poobla-
šča svojega zastopnika za elektronsko izpol-
nitev vloge 

2. izpisan kolobar na njivskih površinah za leta 
2012, 2013, 2014, 2015 in 2016 

3. zbirno vlogo za leto 2012
4. popis staleža živali po vrstah in kategorijah 

na dan 1.2.2013
5. bančno kartico oziroma knjižico osebnega 

računa kamor bodo nakazana sredstva
6. odločbo za mlečne kvote za leto 2012/13 (ozi-

roma zadnje stanje)
7. potrdilo o poreklu za konje in drobnico v pri-

meru, da uveljavljate KOP ukrep PAS
8. zaradi avtomatskega zahtevka za dodatno 

plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi 
(krave dojilje) vas prosiva, da naju na ta zah-
tevek opozorite ob vnosu zbirne vloge.

Vse ostale informacije dobite na enoti 
Kmetijske svetovalne službe v Straži (tel. 
30-83-815) med uradnimi urami, ki bodo 
v času od 26. februarja do 6. maja 2013 
vsak delovni dan med 7:00. in 8:00. uro. 
Po tej uri pa vas vljudno prosiva, da naju 
pri delu ne motite!

NE ODLAŠAJTE Z NAROČILOM!
Vljudno vabljeni! 

Izpostava Straža-Žužemberk:

n Katarina Vovk, Polona Seničar
katarina.vovk@siol.net

polona.senicar@siol.net

Oddelek za kmetijsko svetovanje
Izpostava Straža - Žužemberk
Ulica talcev 20
8351 Straža

Pomlad trka na vrata; začenja se 
obdobje dela na prostem, s tem se 
poveča tveganje za nesreče in po-
škodbe. Pomembno je, da v prime-
ru nesreče pravilno ravnamo.

O tem, kako, nam je predavala 
doktorica Jana Mrvar, specialist-
ka družinske medicine. Energična 
zdravnica nam je izčrpno predsta-
vila, kaj lahko sami storimo pred 
prihodom zdravniške pomoči, nas 
opozorila na nujne ukrepe in tudi 
na napake, ki jih lahko storimo.

Predstavila nam je pomoč pri 
zapori dihalne poti s tujkom, nu-
denje prve pomoči pri krvavitvah, 
ranah, zlomih, opeklinah, zastrupi-
tvah, epileptičnem napadu, vročini 
in možganski kapi.

Zaskrbljujoč je podatek, da v Slo-
veniji zaradi srčnega zastoja umre 
letno več kot 2000 ljudi, zato je dr. 
Mrvarjeva poudarila pomen Temelj-
nega postopka oživljanja. Pri srčnem 
zastoju je pomemben hiter odziv 
navzočih, saj o preživetju bolnika od-
ločajo minute, ki pretečejo do priho-
da reševalne ekipe. Če ugotovimo, da 
bolnik ne diha in ne kaže znakov ži-
vljenja, pokličemo 112 in začnemo z 
oživljanjem. Sprostimo dihalne poti. 
Naredimo 30 masaž srca in 2 vpiha, 
ponavljamo zopet in zopet in zopet 
s hitrostjo 100 pritiskov na minuto, 
dokler bolnik ne začne normalno di-
hati ali ne prispejo reševalci. Pritiski 
na prsnico morajo biti precej močni, 
vsaj 5 cm v globino.

Kliči 112: PRVA POMOČ

Klopni meningoencefalitis je re-
sna bolezen osrednjega živčevja, ki 
jo povzroči vbod okuženega klopa. 
Slovenija sodi med evropske države 
z najvišjo stopnjo obolevnosti za to 
bolezenijo, saj pri nas zboli od 270 
do 350 oseb na leto. Najbolj ogroženi 
sta Koroška in Gorenjska, v zadnjem 
času opažamo okužbe tudi na obmo-
čjih, ki v preteklosti niso veljala kot 
posebno okužena. 

Pri večini poteka bolezen v dveh 
stadijih. Običajno se začne teden 
do dva po vbodu okuženega klopa 
z nekajdnevnim slabim počutjem, s 

povišano temperaturo, z bolečina-
mi v mišicah in sklepih ter glavobo-
lom. Težave po približno tednu dni 
minejo, sledi nekajdnevno obdobje 
brez težav. Za drugi stadij bolezni so 
značilni znaki prizadetosti osrednje-
ga živčevja z visoko vročino, hudim 
glavobolom, bruhanjem in otrplim 
vratom. Učinkovitega zdravila ni. Pri-
bližno odstotek bolnikov umre, 10 do 
20 % pa jih ima trajne posledice, kot 
so slabši spomin, motnje ravnotežja 
in govora, glavobol, slabši sluh, trajne 
ohromitve. Najhuje je takrat, ko bole-
zen ohromi dihalne mišice.

Klopni meningoencefalitis S klopnim meningoencefalitisom 
se najpogosteje okužijo tisti, ki veli-
ko časa preživijo v naravi. Okuženi 
klopi se nahajajo v gozdovih, lahko 
pa tudi na travnikih in domačih vrto-
vih. Zato je bistvenega pomena pre-
ventiva z uporabo primerne obleke 
in repelentov proti mrčesu ter redno 
pregledovanje in takojšnje pravilno 
odstranjevanje klopov, ki so prena-
šalci virusa. 

Cepljenje predstavlja najučinko-
vitejši ukrep za zaščito pred klo-
pnim meningoencefalitisom. Cepi-
vo je varno in učinkovito, vendar se 
ga pri nas kljub visoki verjetnosti 
okužbe še vedno poslužuje prema-
lo ljudi. Opažamo, da se ljudje za 

cepljenje pogosto odločajo šele ta-
krat, ko zboli nekdo izmed bližnjih. 
V Sloveniji je cepljenje obvezno za 
tiste, ki so okužbi izpostavljeni pri 
delu. Priporočamo pa ga vsem ose-
bam od enega leta starosti naprej, ki 
se v obdobju aktivnosti klopov za-
držujejo v naravi. Bazično cepljenje 
se praviloma opravi s tremi odmerki 
cepiva, kasneje so potrebni poživi-
tveni odmerki, praviloma prvi čez tri 
leta, kasneje pa na pet let. Cepljenje 
poteka v vseh območnih zavodih 
za zdravstveno varstvo in tudi pri 
izbranih zdravnikih.

n Marta Košir, dr. med., 
spec. javnega zdravja

Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto

Srce  lahko ponovno zaženemo 
z uporabo defibrilatorja, če ga 
imamo kje v bližini. Z njim posto-
pamo tako, kot nas vodi. Uporabo 
tega nam je dr. Mrvarjeva nazorno 
predstavila in povedala, da ga pri 
otrocih do enega leta ne upora-
bljamo. Do osmega leta uporablja-
mo otroške elektrode (te so prilo-
žene), nad osem let pa postopamo 
kot pri odraslih.

 Avtomatski defibrilator je ku-
pila tudi Občina Žužemberk. Na-
meščen je v Zdravstvenem domu, 
vendar lahko pridemo do njega le 
v času dela naših ambulant, sicer 
je za zaklenjenimi vrati. Nihče od 
prisotnih ni vedel, kdo ima ključ 
in kako se ga dobi. Predlagamo, 
da se ga namesti na mesto, kjer 
bo dostopen vsakomur in ob vsa-
kem času.

Druženje je zaključila dipl. med. 
sestra Brigita Muhič. Seznanila 
nas je, v katerih primerih pokliče-
mo dežurnega zdravnika. Nujno 
je, da mu opišemo stanje bolnika, 
povemo natančen naslov z opi-
som poti, pripravimo morebitne 
izvide in zdravila. Opozorila nas je 
na najtežje primere ob umiranju, s 
prošnjo, da bi znali prisluhniti že-
ljam svojcev, jih spoštovati in tudi 
upoštevati.

Nazadnje je izrazila še pomislek, 
da s slabo presojo po nujnosti de-
žurnega zdravnika lahko ogrozimo 
življenje nekoga drugega, ki pomoč 
nujno potrebuje.

Nad predavanjem smo bile nav-
dušene. Bilo je nazorno, izčrpno in 
vsakomur dostopno.

n Helena Glavič 
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 Letošnja tema Svetovnega dne-
va zdravja, ki bo 7. aprila 2013, je 
problematika zvišanega krvnega 
tlaka. Zvišan krvni tlak je eden naj-
pomembnejših dejavnikov tveganja 
za srčno-žilne bolezni. Povečuje tve-
ganje za pojavnost srčnega infarkta, 
možganske kapi in obolevnosti led-
vic. Neurejen zvišan krvni tlak pa 
lahko povzroči tudi slepoto, motnje 
srčnega ritma in srčno popuščanje. 
Tveganje za razvoj teh zapletov je še 
večje, če so prisotni tudi ostali srč-
no-žilni dejavniki tveganja, kot je 
na primer sladkorna bolezen. Zvi-
šan krvni tlak je velik problem tudi 
v Sloveniji, saj ga ima vsak tretji 
prebivalec Slovenije. Med dejavni-
ke tveganja za nastanek zvišanega 
krvnega tlaka sodijo prekomerno 
uživanje soli, nezadostno uživanje 

zelenjave in sadja, čezmerno uži-
vanje alkohola, prekomerna telesna 
masa in debelost ter nezadostna te-
lesna dejavnost, ki so med prebivalci 
Slovenije še izrazito prisotni. 

Po podatkih Zdravstvenega stati-
stičnega letopisa 2010 so srčno-žil-
ne bolezni v Sloveniji vzrok za 39,7 
% vseh smrti, in sicer pri moških v 
33 % in pri ženskah v 46 %. Na po-
dročju preprečevanja bolezni srca in 
ožilja se v Sloveniji lahko pohvalimo 
z aktivnostmi in uspehi, saj na pri-
marni ravni zdravstvene dejavnosti 
že 10. leto uspešno poteka Nacio-
nalni program primarne preventive 
srčno-žilnih bolezni, pa tudi učinki 
preventive so vidni. Število smrti 
zaradi bolezni srca in ožilja se je v 
tem obdobju pomembno zmanjša-
lo; ugotavljamo namreč 1.200 smrti 

Alkohol je eden od najpomemb-
nejših dejavnikov, ki neugodno vpli-
vajo na zdravje posameznika, dru-
žine in življenje v skupnosti. Stanje 
v Sloveniji je izredno zaskrbljujoče, 
saj je poraba alkohola v Sloveniji 
med najvišjimi v Evropi: 16 – 18 li-
trov čistega alkohola/leto/prebivalca 
nad 15 let, kar je 160 litrov vina na 
prebivalca na leto. Več kot polovica 
odraslih moških in več kot ena tre-
tjina odraslih žensk pije tvegano ali 
škodljivo, alkoholikov pa je več kot 
150.000. Pitje alkohola je v Sloveniji 
razširjeno že med otroki in mladi-
no. Alkohol ima pomemben vpliv 
na družinsko življenje, pomembno 
vpliva na življenje otrok, saj so pi-
vske navade staršev zelo pomembne 
za otrokov odnos do alkohola kasne-
je v življenju.

Žal so med mnogimi ljudmi in 
tudi med nekaterimi strokovnjaki še 
vedno razširjena prepričanja in nava-

de, ki niso v skladu s sodobnimi spo-
znanji, ki pravijo, da alkohol ni potre-
ben za zdravje človeka. Če pa človek 
pije alkoholne pijače, naj bi upošteval 
meje manj tveganega pitja.

Meja manj tveganega pitja al-
kohola določa količino alkohola, 
ki je še nekako sprejemljiva (to ne 
pomeni priporočljiva!), in verjetno 
tudi v daljšem obdobju ne bo pov-
zročila resnih težav pri zdravih od-
raslih ljudeh. Meje so zaradi biolo-
ških razlik v zgradbi telesa različne 
za moške in ženske. 

Količino alkohola izražamo v 
standardnih mericah ali enotah, 
lahko pa v različnih količinah po-
sameznih pijač. 

Tako 1 merica ali enota alkoho-
la vsebuje 10 gramov čistega alko-
hola, kar je:

en deciliter vina = eno šilce (0,3 
dcl) žgane pijače = pol steklenice 
piva (2,5 dcl) = 2,5 dcl mošta.

Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani že več let izvaja projekt SPO-
ROČILO V STEKLENICI, katerega namen je zmanjševanje škode zaradi pitja alkohola.

Obiščite spletno stran projekta: www.nalijem.si, kjer lahko pridobite precej informacij, 
hkrati pa lahko izpolnite anonimni vprašalnik za samooceno pitja, ki vam omogoča, da samo 
v 5 minutah sami ocenite svoje pitje alkohola. Na koncu dobite povratno sporočilo. 

Obiščite spletno stran www.nalijem.si in izpolnite anonimni vprašalnik! Hvala!

7. april - svetovni dan zdravja
Leta 2009 se je v Sloveniji 

prvič zgodilo, da je pri moških 
število smrti zaradi raka prese-
glo število smrti zaradi bolezni 
srca in ožilja. S tem se uvrščamo 
med 4 države Evropske unije 
(Francija, Nizozemska, Slove-
nija, Španija), kjer sta se krivulji 
umrljivosti zaradi bolezni srca in 
ožilja ter raka križali in je umrlji-
vost zaradi bolezni srca in ožilja 
pri moških padla pod umrljivost 
zaradi raka. 

Zato ob letošnjem svetov-
nem dnevu zdravja želimo po-
udariti pomen preventive, ob-
vladovanja zvišanega krvnega 
tlaka ter širše preventive bole-
zni srca in ožilja. 

Z zdravim načinom življenja 
ne le zmanjšamo tveganje za 
zvišan krvni tlak, ampak lahko 
visok krvni tlak tudi uspešno 
znižamo.

Če po nekaj mesecih zdrave-
ga življenja krvni tlak še vedno 
ni normalen, vam bo zdravnik 
predpisal zdravilo.

Kadar je tveganje za razvoj 
bolezni srca in ožilja veliko, se 
bo zdravnik za zdravilo odlo-
čil že prej.

manj na leto zaradi teh bolezni. Po-
lovico manj smrti lahko pripišemo 
boljšemu zdravljenju bolezni, polo-
vico pa uspešno izvedenim preven-
tivnim programom. 

 Zato ob letošnjem svetovnem 
dnevu zdravja želimo poudariti po-
men preventive, obvladovanja zviša-
nega krvnega tlaka ter širše preven-
tive bolezni srca in žilja. 

Z zdravim načinom življenja ne le 
zmanjšamo tveganje za zvišan krvni 
tlak, ampak lahko visok krvni tlak 
tudi uspešno znižamo. Zdrav način 
življenja pomeni, da :
•	 Pazimo	na	svojo	težo.
•	 Pazimo,	 da	 ne	 jemo	preslane	

hrane.
•	 Ne	pretiravamo	s	pitjem	alko-

holnih pijač.
•	 Ne	kadimo.
•	 Veliko	se	gibljemo.

V Zdravstveno-vzgojnem centru 
Zdravstvenega doma Novo mesto 
nudimo individualna svetovanja in 
predavanja o krvnem tlaku. Vlju-
dno vas vabimo, da nas obiščete ali 
pa nas pokličete na telefonsko šte-
vilko: 3916 888.
VIR: IVZ Slovenije in ZVC Zdravstveni dom 
Novo mesto.

Koordinator ZVC:

n Mojca Šenica, dipl. med. sestra

O alkoholu

Kakšne so te meje manj tvega-
nega pitja? 

MOŠKI: 
•	 do	14	meric	alkohola	v	enem	tednu	

(to je n.pr. do 2 dcl vina na dan ali 
ena steklenica piva na dan)

•	 ob	posebni	priložnosti	ne	več	kot	
5 meric v enem dnevu (n.pr. na 
novoletni zabavi do pol litra vina), 
upoštevajoč, da v enem tednu ni 
presežena meja 14 meric

ŽENSKE (in vsi ljudje, starejši od 
65 let):
•	 do	7	meric	alkohola	v	enem	tednu	

(to je n.pr. do 1 dcl vina na dan ali 
pol steklenice piva na dan)

•	 ob	posebni	priložnosti	ne	več	kot	
3 merice v enem dnevu (n.pr. na 
novoletni zabavi do 3 dcl vina), 
upoštevajoč, da v enem tednu ni 
presežena meja 7 meric

Ob tem v vsakem primeru mo-
škim in ženskam priporočamo en 
ali dva dneva v tednu povsem brez 
alkohola.

Za več informacij in za anonimno 
samooceno pitja obiščite www.na-
lijem.si!!

n Prim. prof. dr. Marko Kolšek
Katedra za družinsko medicino 

MF v Ljubljani
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Ustno zdravje je eno izmed pomembnejših za 
dobro socialno, duševno in telesno počutje člo-
veka. Posledično lahko, gledano s širšega zornega 
kota, zanemarjeno in nepopolno zobovje ali celo 
brezzobost vodi v izgubo dobrega počutja in sa-
mospoštovanja. Motena je lahko celo naša ume-
stitev v družbo, saj se zaradi »slabih« zob v družbi 
niti ne moremo odkrito nasmejati. Nasprotno pa 
ohranjeno ali nadomeščeno zobovje pomembno 
vpliva na našo samozavest.

Pomen ustne higiene je znan že zelo dolgo. 
Vzrok verjetno leži v dejstvu, da je zobna bole-
čina na lestvici bolečin uvrščena med najhujše, 
kar jih lahko izkusimo. Pomembno je, da ljudje 
skrbimo ne samo za zobovje, ampak tudi za obz-
obna in ostala tkiva v ustih. Pravzaprav nekateri 
tradicionalni medicinski sistemi, kot je 5000 let 
stara indijska ajurveda,dajejo zelo velik pouda-
rek na ustno zdravje, saj naj bi stanje ust vpliva-
lo na celoten organizem. Do podobnih spoznanj 
prihaja tudi sodobna znanost, ki je v zadnjih 20 
letih naredila velik napredek v razumevanju pro-
cesov parodontalne bolezni (star. paradentoze), 
zobnih bolezni in ostalih bolezenskih stanj, kot 
so avtoimunilichenplanus, afte, rak in še mno-
go drugih. V strokovnih krogih se uveljavlja iz-
raz parodontalna medicina, ki preučuje vpliv in 
povezavo parodontalne bolezni z nekaterimi t.i. 
sodobnimi boleznimi. Bakterije v zobnih oblo-
gah, ki se zadržujejo ob robu dlesni, natančneje 
na zobnem vratu, so primarni vzrok za začetek 
kroničnega vnetja obzobnih tkiv. Hitrost na-
predovanja parodontalne bolezni je odvisna od 
številnih sistemskih dejavnikov, ki so prisotni v 
telesu in vplivajo na obrambno sposobnost or-
ganizma. Dokazano je, da tudi vnetna parodon-
talna bolezen lahko povzroča različne sistemske 
bolezni, kot so: bolezni srca in ožilja, kronično 
obstruktivno obolenje pljuč in aspiracijsko pljuč-
nico in slabšo presnovno urejenost sladkornih 
bolnikov . Parodontalna bolezen lahko vpliva na 
sistemsko zdravje na več načinov:
•	Vnetje	se	lahko	širi	iz	obzobnih	tkiv	neposre-

dno v okolico in globlja tkiva.
•	Mikroorganizmi in njihovi produkti lahko 

pridejo v krvni obtok, kar povzroči vnetje v od-
daljenih organih.
•	Škodljive snovi, ki nastajajo v vnetih podro-

čjih, lahko preidejo v krvni obtok in prizadenejo 
oddaljena tkiva (ateroskleroza), lahko  pa spre-
menijo epitelij dihalnih poti ali prebavil in tam 
ustvarijo pogoje za začetek vnetja.

Očitno povzročitelji parodontalne bolezni za-
radi svojega delovanja lahko sodelujejo pri na-
stanku bolezni drugje v telesu. To dejstvo postavi 
ustno higieno v popolnoma drugo perspektivo 
in zavedati se moramo, da usta niso le zobje, 
temveč stik med zunanjim in notranjim oko-
ljem človeškega telesa.

Kako nastane vnetje dlesni in kako ga 
zaznamo?

Vzemimo čisto in zdravo zobno površino, ki je 
bila ravnokar primerno očiščena in poglejmo, kaj 
se z njo dogaja, če je ne čistimo redno. Dodajmo 
še, da je okrog vsakega zoba v ustih normalno 
prisoten obzobni žep, ki meri 3 mm v globino 
in poteka okrog in okrog zoba, tudi v medzob-
nem prostoru.

Tukaj je odlaganje zobnih oblog 
najnevarnejše

Slika 1: Slika prikazuje normalno anatomijo zoba in 
lokacije, ki jih moramo še posebej dobro očisti.

Tekom dneva se na površino zoba odlagajo in 
vežejo sestavine sline, hrane, pijač, itn., ki tvorijo 
mehke zobne obloge. Značilno za mehke zobne 
obloge je, da se nabirajo na zobnem vratu, tako 
na prostih površinah kot tudi v medzobnih pro-
storih (Slika 1). Zobni vrat je lokacija, kjer bak-
terije iz zobnih žepkov dobijo potrebna hrani-
la. Posledično se bakterije namnožijo in v prvi 
fazi povzročajo vnetje dlesni, v kasnejših fazah 
pa brez izjem vnetje dlesni napreduje v paro-
dontalno bolezen.

Če mehkih oblog ne odstranimo vsaj enkrat 
dnevno, imajo bakterije v obzobnem žepku kon-
stanten dotok hranil, zaščitno okolje žepka pa 
jim nudi idealne pogoje za nemoteno razmno-
ževanje. Ker je slina t.i. ionska raztopina, neoči-
ščene mehke zobne obloge sčasoma »otrdijo« in 
nastane zobni kamen. Zobni kamen zaradi svoje 
porozne strukture deluje zopet kot zatočišče za 
ostanke hrane in bakterije, kar vodi v njihovo 
bujno rast tudi izven obzobnega žepka. S posku-
si so ugotovili, da sterilen zobni kamen sicer ne 
povzroča vnetja dlesni, jasno pa seveda je, da ste-
rilnega okolja v ustih ni mogoče doseči, zato je 
izredno pomembno odstraniti zobni kamen pri 
ustnem higieniku ali zobozdravniku.

Že v nekaj dneh nehigiene se pojavi vnetje dle-
sni. Značilnost vnetih dlesni, ki jo zagotovo vsi 

poznamo, je krvavitev.Posledično nam pri vsa-
kem čiščenju dlesni krvavijo in lahko nas tudi bo-
lijo,  zaradi povečanega števila bakterij pa kažejo 
značilne vnetne znake, kot so rdečina, oteklina, 
bolečina, itn. Zdrava dlesen je rožnate in nikoli 
rdeče-vijolične barve, pri čiščenju pa nikoli ne 
zakrvavi. To naj bo trditev, ki vas bo od danes na-
prej spremljala pri vsakem čiščenju zob.

Če v dnevni naglici pozabimo na naša usta in 
zobne obloge in le-te dalj časa ostajajo na naših 
zobnih površinah, se vnetje iz dlesni širi tudi na 
kost, v katero je »vsajen« naš zob. Sčasoma se ob-
zobni žep, zaradi izgube kosti, poglobi na 4 in več 
milimetrov in tako lahko začnemo govoriti o raz-
ličnih fazah parodontalne bolezni (Slika 2). Re-
zultati študije, opravljene na ljubljanski stomato-
loški fakulteti, pravijo, da če so žepki poglobljeni 
na vseh zobeh, površino vnetišča lahko primerja-
mo s 4cm x 4cm veliko gnojno rano na roki. Kaj 
moramo storiti, če imamo rano na roki, nam je 
vsem znano, kadar pa se le-ta pojavi v ustih, kjer 
je skrita pod površino dlesni, pa si odgovorimo 
kar sami. Navadno ne ukrepamo, vsaj dokler zo-
bje ne postanejo majavi.  

Kost je ključnega pomena za stabilnost zoba. V 
primeru vnetja se kost, kot je bilo rečeno zgoraj,  
resorbira »raztaplja« in zobje izgubljajo oporo. 
Proces se ne zgodi preko noči, pač pa ima kroni-
čen potek in se dogaja 20, 30 in več let. Najprej 
zobje postanejo majavi, ves čas obstaja tudi riziko 
hude bolečine in otekline, ki je posledica paro-
dontalnega ognojka ali abscesa, na koncu pa brez 
izjeme, zaradi izginotja kosti, sledi izpad pogosto 
popolnoma zdravih zob.

 

Slika 2: Slika prikazuje strukturo zoba in obzobnih tkiv. 
Na levi strani je prikazana zdrava anatomija, s 3mm ob-
zobnim žepom, na desni pa napredovala parodontalna 
bolezen z neočiščenimi mehkimi oblogami, pogloblje-
nim obzobnim žepom in znižano višino kosti.

 
Na Stomatološki fakulteti v Ljubljani so opravili 

izjemno zanimivo študijo, s katero so raziskovali, 
kakšen odnos do ustnega zdravja imamo v Slove-

S svojimi zobmi do visoke starosti
Kaj je ustno zdravje?
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niji. Pri 247 Ljubljančanih starih 35-85 let so po 
dvajsetih letih opravili kontrolni parodontološki 
pregled in ugotavljali potrebe po parodontalnem 
zdravljenju. Ugotovili so, da VSI preiskovanci 
potrebujejo motivacijo, pouk in kontrolo ustne 
higiene, da jih kar 98,7% potrebuje luščenje in 
glajenje korenin, kar pomeni čiščenje obzobnih 
žepkov v ordinaciji ter odstranitev previsov, in da 
jih 47,3% potrebuje kompleksno parodontalno ki-
rurško zdravljenje. Rezultati raziskave nakazujejo 
potrebo po bistveno bolj učinkovitih preventivnih 
in kurativnih pristopih za preprečevanje paro-
dontalne bolezni med prebivalci mesta Ljubljane. 
Študija je zaradi lažjega spremljanja pacientov v 
daljšem časovnem obdobju potekala v Ljubljani, 
vendar je posplošenje rezultatov na celotno slo-
vensko prebivalstvo upravičeno.

Naj na tem mestu poudarimo še, da je daleč 
najpogostejši vzrok za neprijeten vonj iz ust zao-
stala hrana in obloge v medzobnih prostorih ter 
na jeziku. Zagotavljamo vam, da bo tudi vaš zadah 
izginil, ko boste vsakodnevno očistili medzobne 
prostore in površino jezika.

Verjetno ste opazili, da skozi prispevek ne go-
vorimo praktično nič o zobni gnilobi, oz. kot jo 
strokovno imenujemo, o kariesu. Ta nastane kot 
posledica mehkih oblog na zobni površini. O tem 
je bilo že veliko napisanega in povedanega, tako 
da se mogoče te teme dotaknemo v naslednjem 
prispevku, ko bomo skušali tudi razumeti, kate-
re so prednosti in slabosti uporabe fluoridov in 
alternative, ki se pojavljajo v znanosti in počasi 
tudi že na tržišču.

 Naj povzamemo:
Slaba higiena vodi v zadrževanje mehkih oblog 

na zobni površini. Mehke obloge so hrana za bak-
terije, ki prebivajo v obzobnem žepu. Če opazimo 
krvavitev ob ščetkanju in še vedno ne ukrepamo, 
se vnetje dlesni širi na kost in ta začne izginjati. 
Pri tem tvegamo nastanek ognojka, na koncu pa 
zob izgubi vso oporo in izpade. S tem je povezana 
protetična rehabilitacija in takrat razmišljamo o 
mostičkih, vsadkih (implantatih) ter protezah.

Znanost je nedvoumno pokazala, da lahko svoje 
zobe s pravilno dnevno ustno higieno obdržimo 
do visoke starosti in se vsem neprijetnostim, po-
vezanim z izgubo zob, z lahkoto izognemo. 

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na 
elektronskem naslovu lekarna@dentalstudio.si.

n Sebastjan Perko, dr. dent. med.

Jubilantka - 101 leto
Bradačeva mama je slavila

Jubilanti - 90 let
Ga. Ivanka Kastelic je dne 26. 1.2013 praznovala svoj 

visoki življenjski jubilej – 90 let.
Ob tem visokem jubileju smo jo skupaj z županom 

občine Žužemberk g. Francem Škufcem in predstav-
niki DU in OO RK Žužemberk tudi obiskali na nje-
nem domu.

Ga. Ivanka je bila rojena v veliki družini z 11 otroki 
na desni strani brega reke Krke, po domače pri Jahče-
vih.Bila je tretji otrok v družini. Imela je veliko veselja 
do kuhanja. Zato je odšla v šolo kuhanja v Malo Loko 
pri Dobrniču. V času vojne je bila doma. Ob napadu 
na Žužemberk je bila tako hudo ranjena, da so jo od-
peljali v Ljubljano. Tam so ugotovili, da ima v bližini 
srca »šrapel«, tako da je niso mogli operirati. Po njeni 
izjavi se ta še vedno nahaja v telesu. V vojnem času je 
izgubila očeta in dva brata, tako je ona ostala najsta-
rejša v številni družini. Po končani vojni je dobila služ-

bo pismonoše. S tem zaslužkom je pomagala mami pri 
preživljanju družine.

Spoprijateljila se je s Kastelic Feliksom, ki je imel hišo 
na levem bregu reke Krke in se z njim poročila. V zako-
nu je rodila dva otroka: sina Felita in hčerko Ivico. Mož 
se je zaposlil kot pismonoša, sama pa je ostala doma in 
skrbela za družino in manjšo kmetijo. V tem času sta si 
zgradila novo hišo v naselju blizu zdravstvenega doma 
in se preselila na sončno lokacijo.

Mož ji je umrl. Sedaj živi v hiši skupaj s sinom 
Feliksom. V kolikor ji zdravje dopušča, še rada kaj 
dobrega skuha za oba, drugače pa ima hčerka Ivica 
v bližini svojo družino in tudi skrbi za njiju. Poleg 
obeh otrok ima še 3 vnuke in 2 pravnukinji, katerih 
obiska se še posebej razveseli in v njihovi družbi tudi 
rada kaj zapoje. Tudi našo družbo je razveselila z ve-
selo pesmico.

Ivanka Kastelic
Po domače Ubčova Iva, Žužemberk – Jurčičeva ulica

Res je, da se število populacije preko sto let starosti 
veča, a je še vedno to nekaj izjemnega. Tudi v tem pri-
meru je tako. Naša članica Marija Bradač nekaj poseb-
nega, saj nas vsako leto preseneti, ker se sploh ne po-
stara in vedno znova nam pove, kako je bilo, ko je bila 
mlada in opiše celo zgodovino ter nam zapoje. 

Prvega decembra lansko leto je Bradačeva mama iz 
Trebče vasi praznovala. Slavila je sto eno leto, kar je 
dano le redkim. Ob tej priliki smo jo obiskali v Ljublja-
ni, kjer je trenutno. Delegacijo društva upokojencev z 
Dvora, katerega članica je, so sestavljali: tajnica društva 

Vida Bukovec, Marija Legan, ki je zastopala tudi KO 
Rdečega križa Dvor in Dušan Mikec. Poklonili smo ji 
šopek in skromno darilo. Hčerka slavljenke Zlatka nas 
je pogostila s prigrizkom. Kot se spodobi, smo ji sti-
snili roko in ji čestitali za lep jubilej. Ob razgovoru in 
obujanju spominov je bila slavljenka zelo zgovorna in  
prav nič ni bilo videti, da ima že toliko let. 

V upanju, da se naslednje leto ponovno vidimo, smo 
se zahvalili za prijetno srečanje in ji zaželeli obilo zdrav-
ja še v prihodnje.

n Dušan Mikec

Ob odhodu smo ji vsi skupaj za-
želeli veliko zdravja, predvsem pa 
še veliko dobre volje in veselja, saj 
ji to popestri vsakdanje življenje.

n Tajnica DU: Tinca Cajnko
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Na nadmorski višini blizu 500 metrov leži vinska go-
rica Boršt, od koder vodi tudi cesta do majhnega zaselka 
Sel pri Ajdovcu, kjer biva Marija Gnidovec, po domače 
Pršinova mama, ki je 2. januarja praznovala, dopolnila 
je namreč 90 let. Le redki so, ki jim je dano, da doča-
kajo takšno starost. Že od mladih nog je trdo delala, 
najprej na očetovi kmetiji in kasneje, ko se je omožila, 
z možem na svoji kmetiji, kjer je trda zemlja posejana 
s kamenjem. Kljub temu je ostala čila in zdrava. A glej 
ga zlomka, ravno dan pred rojstnim dnem je padla in 
se poškodovala, da je morala v bolnišnico in tam ostala 
nekaj dni. Konec tedna se je vrnila, kjer so jo že čakali 
domači, da skupaj proslavijo in se poveselijo.

Člani društva upokojencev in vodstvo občine Žu-
žemberk na čelu z županom Francem Škufco smo jo 
obiskali 8. januarja na njenem domu na Selih 3 pri Aj-
dovcu. Ob prihodu smo ji podarili šopka in skromni da-
rili ter ji voščili ob lepem jubileju. Po njenih aktivnostih 
in razsodnosti ji toliko let ne bi mogli prisoditi. Vsa dela 
v vinogradu in na polju je do tega trenutka nemoteno 

opravljala. Ob kozarčku domače kapljice in narezku, ki 
sta ga pripravila s sinom Marjanom, se je razvil pogovor 
o prehojeni poti in o dogodkih iz preteklosti. 

Marija se je rodila v Velikem Lipovcu kot hči kmeta; 
pisala se je Erbida. V družini je bilo sedem otrok. Živi 
so še dve sestri in brat. Poročila se je leta 1951 z Jožetom 
Gnidovcem. Družina je do leta 1960 bivala v Velikem 
Lipovcu, nato se je preselila na Sela, kjer s sinom živita 
še danes. V družini so se rodili trije fantje in tri dekli-
ce. Usoda je hotela, da je en sin umrl pri porodu, drugi 
pa je padel po stopnicah in se smrtno ponesrečil, ko je 
imel komaj pet let. Gnidovčeva mama se lahko pohvali, 
saj ima kar tri vnuke, pet vnukinj ter tri pravnukinje in 
šest pravnukov. Vesela je, da je tako, predvsem pa, da do 
sedaj večjih težav z zdravjem ni imela. S sinom živita v 
sožitju in si med seboj pomagata in se dobro razumeta. 

Ob slovesu smo se zahvalili za postrežbo in ji zaže-
leli obilo zdravja in sreče ter ji zagotovili, da se v pri-
hodnjem letu ponovno srečamo. 

n Mikec Dušan

90 let Marije Gnidovec 

Jubilanti - 80 let
Anton Ilnikar
Po domače Coklnov, Prapreče – 80 let

V lepem sončnem zimskem popoldnevu smo predstavniki DU in KO 
RK Žužemberk obiskali našega upokojenca Ilnikar Antona, ki je dne 3.3. 
2013 praznoval svoj 80. rojstni dan.

G. Anton je bil rojen v 
Praprečah pri Žužember-
ku, v kmečki družini s šti-
rimi otroki. Kot mlad fant 
je nekaj časa delal na doma-
či kmetiji, nato pa odšel po 
svetu. Najpreje se je napotil 
proti Ljubljani, kjer je delal 
kot sprevodnik, nato pa na 
Prevolah kot lovski čuvaj. V 
Ljubljani se je spoprijateljil 
z bodočo ženo Tončko, ki je 
bila doma iz Drašče vasi in 
prav tako zaposlena v Lju-
bljani, ter se z njo leta l959 
tudi poročil. Tako je druži-
nica nekaj časa živela na Prevolah, potem pa so se vrnili na domačijo v 
Prapreče. Zaposlil se je v Litostroju v Ljubljani in se vsakodnevno vozil 
na delo. Poleg službe pa sta z ženo še skrbela za manjšo kmetijo. Leta 
l993 se je upokojil. Ima dve hčerki: Tončko in Danico. Starejša hči Tonč-
ka se je poročila, si z možem ustvarila nov dom v Stranski vasi, hči Da-
nica pa je poročena doma in živi skupaj s svojo družino in starši. Ima 
dva vnuka in vnukinjo. 

Zaradi bolezni ne more več opravljati del na kmetiji, za to skrbijo »ta 
mladi«. Žena Tončka pa skrbi za gospodinjstvo skupaj s hčerko Dani-
co.

Ob tem visokem jubileju smo mu zaželeli še veliko zdravih let v krogu 
družine in dobre volje ob poslušanju glasbe svojega vnuka Blaža.

n Tajnica DU: Tinca Cajnko

Jožica Kranjc
Vrti, Žužemberk – 80 let

Dne 15.3. 2013 je ga. Jožica Kranjc prazno-
vala svoj visoki življenjski jubilej – 80 let.

Rojena je bila v vasi Gornja Branica. To je 
majhen kraj na Vipavskem. V družini je bilo 
9 otrok. Ta kraj je bil v tistem času pod Italijo. 
Oče je bil zaveden Slovenec, zato je prišel več-
krat navzkriž z italijansko oblastjo. In tako se 
je morala družina večkrat seliti iz kraj v kraj. 
Obiskovala je italijansko osnovno šolo. Po vojni 
je šla v kmetijsko šolo. Ta šola pa jo je napoti-
la na prakso v Stari log, nato pa se je zaposlila na okraju v Sežani. Pot jo 
je zanesla po več krajih v Sloveniji. Tako je med službovanjem v Postojni 
spoznala svojega bodočega moža – miličnika Kranjc Toneta. Z njim se je 
leta 1954 poročila. Zaradi moževe službe se je družina večkrat selila. Tako 
jih je moževa službena pot pripeljala tudi v Žužemberk leta 1964. Tega leta 
se je tudi zaposlila v tedanji Iskri Žužemberk. Rodila je štiri otroke: Milana, 
Bojano, Alenko in Milojko. Mož ji je umrl 1980 leta. Ker je izpolnjevala 
pogoje za prejem družinske pokojnine, se je tega leta tudi upokojila.

V tem času je bila vseskozi družbeno aktivna. Sodelovala je v Dru-
štvu upokojencev, Rdečemu križu, Zvezi borcev, pozneje se je priklju-
čila tudi Turističnemu društvu. Zelo rada poje, zato se je pridružila 
pevkam društva upokojencev in pozneje turističnega društva. Dokler 
ji je zdravje še dobro služilo, se je rada udeleževala tudi naših izletov in 
ostalih srečanj.

Otroci so se poročili, si ustvarili svoje družine in se odselili. Ima 8 
vnukov in prav toliko – 8 pravnukov, katerih obiskov se vedno še pose-
bej razveselil, saj ji z obiski polepšajo dneve. 

Sedaj živi s prijateljem Brankom. Lepo skrbita drug za drugega in si 
z dobro voljo krajšata dneve.

Ob njenem visokem jubileju smo jo obiskali predstavniki DU in OO 
RK Žužemberk, ji čestitali za praznik in ji zaželeli še veliko zdravih let 
in dobrega razumevanja.

n Tajnica DU: Tinca Cajnko
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Ana Molek,
roj. 3. 12. 1932, stanujoča Gradenc 8

Gospa Ana Molek se je rodila v 
Velikem Lipju, nato pa se je poro-
čila k Potočarjevim v Gradenc, kjer 
sta imela z možem štiri otroke. Dva 
od njih sta žal že pokojna. Danes pa 
še vedno živi v svojem domu. Zanjo 
pa skrbita sin Stane in snaha Zvon-
ka. Kakšen mesec nazaj pred svo-
jim osemdesetim rojstnim dnem 
je v hlevu še krmila živino, sedaj 
pa tega ne zmore več, ker jo bolijo 
noge. Vse življenje si je z delom na 
kmetiji skupaj z možem prizadeva-
la za preživetje  družine, sedaj  pa ob topli krušni peči rada obuja spo-
mine na svoje mlade dni, svojo srečo ob vsakdanjih dogodkih pa  deli 
skupaj s sinom in snaho, ki sta ostala brez službe, a jim nekako le uspe  
preživeti z njeno skromno pokojnino. Ob vsej svoji skromnosti je bila 
vesela obiska članic Rdečega križa, ki smo ji ob slovesu lahko zaželele le 
še mnogo zdravih in brezskrbnih let v njenem domu.

n Gena Maver

Jožefa Skube,
roj. 18. 3. 1933, stanujoča Srednji Lipovec 2

Gospa Pepca, kot jo pod tem ime-
nom poznajo bližnji, se je rodila v 
Ambrusu pri Zagradcu,  pri šestih 
letih jo je posvojila teta in z njo se je 
preselila v Srednji Lipovec. Teta jo je 
vzela k sebi z namenom, da bo Pepca 
skrbela zanjo na stara leta, saj ni ime-
la svojih otrok. Kot hvaležnost za vse, 
kar je teta  dobrega naredila zanjo,  ji 
je Pepca povrnila tako, da je več kot 
sedem let nesebično skrbela zanjo, 
ko je nemočna obležala na postelji. Leta 1953 se je poročila in za moža 
dobila vaščana iz bližnjega Ajdovca. V zakonu pa so se jima rodili štirje 
otroci. Hiša je znana po tem, da njen mož in sedaj tudi sin izdelujeta kva-
litetne kovaške izdelke, ona pa gospodinji in kljub letom še poskrbi zase 
in za moža. S »ta mladimi« se dobro razumeta, v družini je veliko dobre 
volje in smeha, kar je bilo čutiti tudi ob našem obisku. Ob slovesu smo 
prejele v dar še v domači kovačiji izdelano plevko in vsakič, ko bomo na 
njivi plele, se bomo z veseljem spomnile tudi na gospo Pepco. 

n Gena Maver

Marija Štrumbelj,
roj. 20. 1. 1933, stanujoča Mali Lipovec 5

Gospa Marija Štrumbelj je bila doma iz Malega Lipja, po domače se je hiši reklo Pri Urbanovih,  poročila pa se 
je v Mali Lipovec k Požnkovim.  V številni družini se je rodilo kar šest otrok, poleg njih pa jo danes razveselju-
je še dvanajst vnukov in osemnajst pravnukov. Kljub letom še vedno rada šiva in po svojih močeh pomaga sinu 
pri delu na kmetiji. Iz mladosti se spomni učiteljice gospe Zalokar, ki je bila najbolj vesela domače hrane, saj so 
takrat imeli otroci iz tamkajšnjih vasi učilnico kar v  sobi njene rojstne hiše. V tej hiši so potekale tudi volitve in 
vaške veselice, tako, da je bilo pri njih doma vedno veselo in glasno. Ob našem obisku je pripovedovala o tem, 
kako so ji otroci pripravili praznovanje njenega rojstnega dne, ki so ga preživeli ob dobri hrani in harmoniki. 
Ko ji je hčerka Andreja povedala, da ji pridemo voščit tudi prostovoljci Rdečega križa, je bila zelo vesela. Veseli 
smo bili  tudi mi, kajti spoznati slavljenko, ki je kljub svojim osemdesetim letom še vedno čila in zdrava, je bilo 
tudi za nas prav posebno doživetje. Še na mnoga leta, ga. Marija. 

n Gena Maver

V soboto, 8. decembra 2012, sta zakonca Ro-
zalija in Ignac Špelko z Jame pri Dvoru prazno-
vala zlato poroko. 

Trije člani upravnega odbora društva upoko-
jencev Dvor smo ju obiskali v ponedeljek, 10. de-
cembra. V domači hiši, kjer se je Ignac rodil, nad 
šumečo Krko, kjer je bila nekdaj veličastna Javor-
nikova žaga in nad podzemno jamo, po kateri se 
ta kraj tudi imenuje, sta nas z veseljem sprejela 
in pogostila. Kot je že v navadi, smo jima izro-
čili šopek in darilo, ki sta ga bila zelo vesela. Ob 
zdravici smo obudili spomine na preteklost, ki je 
bila zelo pestra. Povedal je, kako je bilo med dru-
go svetovno vojno, česar se še živo spominja, in 
pokazal, kje ga je ranila krogla, kako je bilo, ko je 
bil še voznik na špediciji in nazadnje v Gradbe-
niku, kjer je prevažal pesek in gradbeni material. 
Tudi žena Rozalija je povedala, kako je bilo, ko je 
še hodila v službo, ko je bilo dela dovolj za vse. 
V hiši sta trenutno sama. Hišo sta nedavno tega 

Zlata poroka

preuredila, zboljšala izolacijo in fasado. Vesela sta, 
da jima zdravje še dobro služi. Ob pogovoru je čas 
hitro tekel in morali smo se posloviti. 

Ob slovesu smo se jima zahvalili za pogostitev 
in zaželeli, da ostaneta še veliko let zdrava. 

n Dušan Mikec 
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ZAHVALA

JOŽE DRENŠEK
(7. 12. 1968 – 12. 2. 2013)

iz Budganje vasi 15
V 45. letu starosti se je od nas poslovil dragi sin in brat Jože Drenšek, 
po domače Štrekalov Jože, iz Budganje vasi 15 pri Žužemberku.

S svojim smehom vsakega osrečiti si znal, a pred usodo sam nemo-
čen si ostal. Čeprav tvoj glas se več ne sliši, beseda tvoja v nas živi, 
povsod te slišimo mi vsi, med nami si. Zakaj Jože je življenje grenko, 
zakaj tako ni, kot je prej bilo, ko bil si ti med nama Jože, ko nikdar 
solzilo se ni oko. Ne veš, kako bi rade, da bi se še enkrat razveselilo 
potrto srce, ko bi slišalo tvoj smehljaj. Povej, Jože, zakaj?

Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti in nama 
pomagali, posebej sorodnikom iz Detroita.

Neutolažljivi mama in sestra.

ZAHVALA
V četrtek 7.3.2013, smo se na žužemberškem pokopališču 

poslovili od naše drage mame, babice in prababice

BRONISLAVE ŠKRBE
iz Žužemberka, Breg 22

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znan-
cem za podarjeno cvetje in sveče in maše. Hvala vsem za izrečeno 
sožalje, tople besede in stiske rok.

Posebej se zahvaljujemo njeni osebni zdravnici dr. Žagar Nataši za 
zdravstveno oskrbo, patronažnim sestram za požrtvovalno nego 
v njeni težki bolezni. Hvala negovalkam iz DSO Novo mesto, ki 
so prihajale vsak dan na njeno nego.

Iskreno hvala gospodu župniku za sveto mašo in pogrebni službi 
Novak za lepo opravljen obred.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni 

V letu 2012 do marca 2013 so umr-
li naslednji naši člani KO ZB za vre-
dnote NOB Žužemberk:

• Iva Kovačič iz Žužemberka
• Rezka Kelšin iz Žužemberka
• Marija Sadar iz Drašče vasi

• Vida Žnidaršič iz Žužemberka
• Jože Ban z Dvora

Za njihovo požrtvovalnost se za-
hvaljujemo člani ZB za vrednote NOB 
Žužemberk.

JOŽE BAN 
( 26.8.1948- 25.01.2013)

V sredo, 30. januarja, smo se na dvorskem pokopališču poslovili od 
dolgoletnega predsednika gasilskega društva Dvor, člana številnih or-
ganizacij in upokojenega uradnika Jožeta Bana. 

Jože se je rodil 26. avgusta 1948. Kot mlad kmetijski tehnik je svojo po-
klicno pot začel v Kmetijski zadrugi Žužemberk in jo nadaljeval v tedanji 
krajevni skupnosti Žužemberk, kjer je vrsto let delal kot tajnik. S svojim 
znanjem in izkušnjami je pripomogel pri izvedbi mnogih projektov v kraju, 
vidno pa je svojo poklicno pot zaznamoval v novi občinski upravi, kjer je 
pokrival zahtevno in odgovorno komunalno, cestno, kmetijsko in urbanistič-
no področje. Zavzemal se je, da bi Suha krajina dobila sodobno infrastruk-
turo in se skupaj z občani veselil odprtja novih odsekov cest, telefonskih in 
vodovodnih priključkov ter električnih napeljav v odročnih vaseh. Za svoj 
življenjski prispevek in delo v lokalni skupnosti je Jože leta 2010 prejel sre-
brni grb občine Žužemberk. Bil je človek akcije, pravi žlahtni aktivist in pro-
stovoljec, svetal vzgled tudi mnogim drugim, saj je bil poleg službe ves čas 
družbeno aktiven in delal v različnih organizacijah in društvih. Že leta 1955 
se je vpisal v vrste dvorskih gasilcev. Tega daljnega leta verjetno še nihče ni 
razmišljal, da bo prav Jože v nadaljevanju nosil eno vidnejših vlog v osem-
desetletni zgodovini društva. Tako je že leta 1976 prevzel vodenje društva. 
Skupaj z gasilci so v manj kot dveh letih uspeli povečati in dograditi gasil-
ski dom. Jože je v svojem prvem mandatu tako najprej poskrbel za stavbo 
gasilskega doma, v drugem mandatu pa za pomladitev članstva in nakup 
nove opreme. Splet okoliščin pa je nanesel, da je Jože 4. februarja 1990 leta 
ponovno prevzel predsedniško funkcijo. V gasilstvu je Jože pridobil zahtev-
no gasilsko izobrazbo od pripravnika, izprašanega gasilca, podčastnika, do 
nižjega gasilskega častnika I. stopnje, ki ga je prejel v letu 1997. Pridobil je 
številna odlikovanja za leta dela v gasilstvu vse do veteranske plakete v letu 
2011. Prav tako je dobil priznanje za 40- letno delo v operativi, v letu 1993 
republiško priznanje II. stopnje in v letu 2002 republiško gasilsko odliko-
vanje I. stopnje, največje priznanje zanj pa je bilo dejstvo, da so po gasilskih 
stopinjah šli tudi oba sinova in žena. Nasmeh, dobra volja in vztrajnost so 
oblikovali Jožeta kot človeka, ki je s svojimi deli pomagal sokrajanom in tudi 
širše. Čutil je okolje, v katerem je živel, razumel stiske ljudi in njihove po-
trebe in vedno prisluhnil vsakomur, ki je želel doprinesti boljšemu življenju 
ljudi. Tako so skupaj z upokojenskim društvom Dvor v prostorih gasilskega 
društva tudi po njegovi zaslugi uredili prostor za upokojence. Gasilci so se 
na Jožeta, tudi ko je mladim prepustil vodenje, vedno lahko zanesli, dobili 
dober nasvet in pomoč, ko je bila potrebna. Rad je imel tudi petje in je rad 
prepeval v gasilskem pevskem zboru. Svoj prosti čas je preživljal tudi v vi-
nogradu, blizu njegovega zadnjega doma. Jože bo ostal zapisan v srcih vseh 
kot pošten in delaven član številnih organizacij. Zato ga ne bodo pogrešali 
le njegovi najbližji, prijatelji, gasilci, ampak bodo prijetnega sogovornika in 
družabnika pogrešali tudi člani upokojenskega društva Dvor in Občinskega 
odbora zveze združenj borcev za vrednote NOB. 

n Slavko Mirtič

IM MEMORIAM
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OSNOVNO PRANJE,
VOSKANJE,
PRANJE PODVOZJA

www.fs-prevozi.si

PRANJE OSEBNIH 
AVTOMOBILOV, 

TOVORNIH VOZIL 
IN AVTOBUSOV

ZAHVALA

V 83. letu starosti nas je zapustila naša mama

KRISTINA GRČAR – TINCA
(trgovka v pokoju)

Cvibelj 4, Žužemberk

Iskrena hvala vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali ob nenadni bo-
leči izgubi naše mame Tince.

»Bila je naša prva vzgojiteljica za odgovornost do denarja in blaga. 
Srčna in vredna popolnega zaupanja.«

(mag. Jelka Mrvar)

DRUŽINA GRČAR
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Odkrivamo stare fotografije

Poznate vaš kraj?
V prejšnji številki smo objavili starej-

šo fotografijo in spraševali po osebah na 
njih. Prejeli smo osem odgovorov. Foto-
grafija je bila posneta pred drugo sve-
tovno vojno na Cviblju. Ena izmed na-
grajenk je zapisala: »Lepo se vidi cerkev 
sv. Mohorja in Fortunata z župniščem. 
Zraven je tudi hlev in kozolci. Spodaj je 
Strunova , po domače Šepčkova hiša, 
z domačijo in hlevom. Nad hišo je po-
kopališče. Zraven je tudi Grčarjeva in 
Podbojeva hiša. Žreb je izbral naslednje 
nagrajence: Novak Marijana, Baragova 
15, 8360 Žužemberk; Struna Štefko, Ba-
ragova 20, 8360 Žužemberk; Jana Šerclja, 
Jurčičeva 66, 8360 Žužemberk; Vidmar 
Jožeta, Gradenc 22, 8360 Žužemberk in 
Primc Tilko, Sadinja vas 12, 8361 Dvor. 
Nagrade bodo prejeli po pošti. Tokrat 
objavljamo fotografijo delavcev pri raz-
tovarjanju strešnikov za gradnjo doma. 
Če veste kaj več podatkov o njej, nam 
pišite. Čaka vas nagrada.

n Uredništvo

Na fotografiji v rubriki »Odkrivamo 
stare fotografije« so gledalci v nekdanji 
dvorani Staneta Rozmana na Dvoru. 
Dvorane ni več, ostali pa so spomini na 
številne dogodke, proslave, gledališke 
igre in koncerte, ki so se dogajali v njej. 
Fotografijo nam je za objavo poslal Vovk 
Janez iz Soteske. Nagrado naših spon-
zorjev tokrat prejme: Pajk Joža, Dvor 
102, 8361 Dvor. 

Tokrat objavljamo fotografijo postro-
jenih gasilcev. Če veste kaj več podatkov 
o njih nam jih čim prej, vsaj do 15. junija 
2013, pošljite na naslov:

Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 
8360 Žužemberk, s pripisom “ Odkri-
vamo stare fotografije “. 

n Uredništvo

TEMA: Šmihel in okoliške vasi.
Nagrada za najboljšo fotografijo: 70 €

Nagrada za najboljše likovno delo: 30 € bon

Fotografski in likovni natečaj 2013

Rok za oddajo fotografij in likovnih del je 15. avgust. Razglasitev zmagovalnih delin podelitev nagrad bo na prireditvi Žegnanje v 
Šmihelu, 29. 9. 2013. Fotografije in umetniška dela pošljite na kd.smihelprizbk@gmail.com. Priporočljiv format je 10×15 s čim ve-
čjo resolucijo. Za dodatne informacije in za dogovor o oddaji likovnih del pišite na zgornji e-mail naslov.
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Suhokranjske poti, javno glasilo izdaja Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, e-mail: suhokranjske.poti@zuzemberk.si. TRR: 01393-0100015568. Medij Suhokranjske poti vpisan v razvid medijev Ministrstva za kulturo 
RS pod številko 14 (odločba 006-120/01). Odgovorni urednik: Slavko Mirtič. Uredniški odbor: Vlado Kostevc, Tinka Fric, Slavko Gliha in Mojca Obrstar. Zunanji sodelavci: Irena Blatnik, Damjan Novak, Matej Kocjančič, Mateja Iskra, Miloš 
Kecman, Edvard Kramar, Petra Kastelic, Dušan Šetina in Polona Seničar, sodelavka iz KGZS Straža. Lektorica: mag. Jelka Mrvar. Oblikovanje, grafična priprava in filmi: Grafika Pavlič Jože, s. p. Tisk: Kastelic Zvone, s. p. Novo mesto. Naklada: 
1800 izvodov. Uredništvo Suhokranjskih poti si v skladu z uredniško politiko, zasnovo časopisa in prostorskimi možnostmi pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih prispevkov.

 NAGRADNI KOTIČEK 

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

( 07/ 3087290

SPONZOR
KRIŽANKE

Nagradna križanka

Prejeli smo 42 rešitev, med katerimi so bili iz-
žrebani in bodo nagrajeni naslednji: Klemen 
Zajec, Prapreče 20a, 8360 Žužemberk; Fabjan 
Ana, Jama 32, 8361 Dvor; Kuhelj Boštjan, Stav-

ča vas 28, 8361 Dvor; Anton Kocjančič, Bole-
tova 45, 1000 Ljubljana; Kic Ana, Trebča vas 
10, 8361 Dvor. 
Nagrajencem čestitamo! 

Rešitve iz 49. številke pošljite na naslov Su-
hokranjske poti, Grajski trg 33, 8360 Žužem-
berk do 15. 6. 2013, s pripisom “Nagradna kri-
žanka”.



Odprtje novega mostu v Drašči vasi FOTO: Slavko Mirtič


