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  21. seja Občinskega sveta Občine Žužemberk

Med drugim so obravnavali po-
godbo o sofinanciranju Knjižnice 
Mirana Jarca, sprejeli sklepe o za-
gotovitvi sredstev za dodatne za-
poslitve v OŠ Žužemberk in OŠ 
Prevole, o novih ekonomskih ce-
nah programov predšolske vzgoje 
v Žužemberku, sistematizaciji delo-
vnih mest v vrtcu pri OŠ Prevole ter 
seznanili svetnike o pregledu pol-
letne realizacije Proračuna Občine 
Žužemberk za leto 2009.

Seja se je zavlekla že pri drugi 
točki dnevnega reda, pri pregledu 
pogodbe o sofinanciranju Knjižnice 
Mirana Jarca. Odbor za družbene 
dejavnosti je vložil pobudo za spre-
membo zakonodaje sofinanciranja 
javnih knjižnic, saj se ne strinjajo 
s sofinanciranjem knjižnice glede 
na število prebivalstva, kot določa-
ta pogodba in zakon, ampak želijo 
sofinanciranje glede na delež izpo-
soje. Pri točki sta prisostvovala tudi 
direktorica Knjižnice Mirana Jar-
ca, Andreja Pleničar, in odvetnik, 
ki sodeluje pri sestavi pogodbe, iz 
odvetniške pisarne Škerlj – Tratar, 
Bernard Zupanc. Odvetnik je po-
jasnil, da je občina dolžna izpol-
njevati svoje zakone do knjižnice, 
saj zakon namreč pravi, da mora 
vsaka občina zagotoviti knjižnico 
svojim občanom. Svetnikom tudi 

Žužemberški svetniki so se  24. 9. 2009 zbrali na 21. seji Občinskega sveta Občine Žužemberk, kjer so obravnavali devet točk dnevnega reda. 

ni šlo v račun, zakaj je knjižnica v 
času recesije povišala svoje stroške 
za 200.000€, čeprav gre za povišanje 
le na račun plač.  Po burni in tra-
jajoči razpravi so svetniki v večini 
sprejeli sklep, da se vloži pobuda 
za spremembo zakona, torej, da se 
naj knjižnica sofinancira glede na 
število uporabnikov.

Svetniki so z večinskimi glasovi 
imenovali nadomestnega člana ob-
činskega sveta v odboru za družbe-
ne dejavnosti. Glasove so namenili 
Jožetu Šteinglu.

Svetniki niso podprli predloga 
o zagotovitvi sredstev za dodatni 
obseg zaposlitev v OŠ Prevole in 
OŠ Žužemberk, kljub obrazložit-
vi obeh ravnateljic. Po razpravi so 
sprejeli sklep o zagotovitvi sredstev 
v obsegu le 50 % za OŠ Žužemberk 
in OŠ Prevole, kar pomeni da bo 
OŠ Žužemberk prejela nekaj manj 
kot 8.500 €, OŠ Prevole pa dobrih 
13.500€.

Peta točka dnevnega reda ni 
prinesla nobene razprave, saj so 
svetniki v večini potrdili sklep, 
da ostanejo nove ekonomske cene 
programov predšolske vzgoje v Ob-
čini Žužemberk enake.

Prav tako tudi šesta točka dnev-
nega reda ni vzbudila razprave, saj 
so svetniki soglasno sprejeli sklep 

o soglasju k sistematizaciji delovnih 
mest v OŠ Prevole.

Pri pregledu polletne realizacije 
Proračuna Občine Žužemberk za 
leto 2009 svetniki niso odločali o 
tem, ali se poročilo sprejme ali ne, 
saj je šlo le za seznanitev svetnikov. 
Se je pa kljub temu pojavila razpra-
va, saj je enega izmed svetnikov za-
nimalo, zakaj je vas Prapreče v po-
ročilu omenjena dvakrat, zakaj ni 
omenjen suhokranjski vodovod. 
Eden izmed svetnikov pa je dejal, 
da je bil v prvi polovici leta zelo 
malo udeležen ajdovški konec. 

Soglasno je bil sprejet sklep o 
prenehanju članstva pokojnega 
Jožeta Hribarja, volilna komisija 
pa naj poišče novega člana.

Pri vprašanjih in pobudah se je 
vnela razprava o določitvi prevoz-
nika šolskih prevozov v OŠ Žužem-
berk, pri čemer je župan obrazložil, 
da je bil ponudnik na razpisu iz-
bran korektno in po vseh zakon-
skih predpisih. Prav tako je enega 
izmed svetnikov zanimalo, kaj se 
dogaja z vračilom denarja v telefo-
nijo in kdaj bodo znani vsi podatki. 
Župan je odgovoril, da se pridobi-
vajo še zadnje podatke. Eno izmed 
svetnic je zanimalo, kaj je bilo že 
storjenega v zvezi s pešpotjo mimo 
Vrtca OŠ Žužemberk ter kdaj bo 

postavljena varovalna ograja pri 
igrišču in okoli stare šole. Enega 
od svetnikov je tudi zanimalo, kaj 
sta že naredila podžupana v svojem 
mandatu za mesečno plačilo, ki ga 
dobivata.  Omenjeni svetnik  poro-
čila o njunem delu ne bo dobil, saj 
je vidno, kaj delata. Poleg vprašanj 
in pobud pa je bilo tudi nekaj po-
hval, in sicer pohvaljen je bil grb v 
sejni sobi Občine Žužemberk,  za-
hvala za razširitev ceste Stavča vas 
– Dvor in razširitev mostu ter za 
menjavo oken v spodnjih učilnicah 
na OŠ Prevole.

Tinka Fric

Občinski svet Občine Žužem-
berk se je 29. junija 2009 sestal na 
redni 20. seji. Skupno so obravna-
vali 15 točk dnevnega reda. Pri toč-
ki pregled zapisnika prejšnje seje je 
svetnik Jože Zupančiča vprašal, ko-
likšna je upravičena višina sredstev 
za plačilo komunalnega prispevka 
dvorskih gasilcev, ki jo je župan od-
pisal in predlagal takojšnji odvzem 
pooblastila županu in prenos pri-
stojnosti na Občinski svet. Po ugo-
tovitvenem sklepu o prenehanju 
mandata člana občinskega sveta 
mag. Jožeta Jenkoleta v Odboru 
za družbene dejavnosti so svetniki 
sprejeli Odlok o zaključnem raču-
nu proračuna Občine Žužemberk 
za minulo leto in preložili točko o 
odpisu amortizacije za leto 2008.

Svetnika Jože Zupančič in mag. 
Jože Jenkole s Poročilom o delu 
nadzornega odbora v minulem 

  20. seja Občinskega sveta Občine Žužemberk
letu nista bila zadovoljna in med 
drugim opozorila na kršitve zako-
na in postopkov pri prodaji stare 
Podružnične šole na Dvoru, ki pa 
so po besedah direktorja Občinske 
uprave Vlada Kostevca tekli zakoni-
to in po predpisih. Z veliko večino 
so v nadaljevanju svetniki potrdi-
li tudi Odlok o spremembi odloka 
o proračunu občine za leto 2009, 
sklep o podelitvi priznanj Občine 
Žužemberk za leto 2008 in sklep o 
imenovanju odgovornega urednika 
in članov uredniškega odbora. 

Da je Suhokranjcev več, priča-
jo tudi podatki o vpisu v vrtec, 
ki je za drugega otroka brezpla-
čen, medtem ko glavna bremena 
stroškov nosi občina. Svetniki so 
potrdili  in izdali soglasje k poda-
ljšanju odprtja dodatnih oddelkov 
vrtca v Žužemberku, na Dvoru in 
na Prevolah.

Kar dve točki dnevnega reda  o 
zagotovitvi sredstev za dodatni ob-
seg zaposlitve v OŠ Prevole in OŠ 
Žužemberk ter sklepa o novih eko-
nomskih cenah programov pred-
šolske vzgoje pa  so svetniki zaradi 
kompleksnosti problematike pre-
ložili na naslednjo sejo, so pa med 
drugim potrdili novo sistematiza-
cijo delovnih mest na obeh šolah. 
Kakorkoli, predpočitniška seja se 
je  z vmesno prekinitvijo, ob pre-
pirih, nekonstruktivnih razpravah 
in  preloženih treh točkah, končala 
po dobrih treh urah. 

Urednik

Novi uredniški odbor sestavljajo: 
Slavko Mirtič-urednik, Vlado Ko-
stevc, Tinka Fric, Slavko Gliha in 
Mojca Oberstar.

Na predlog članov Občinske-
ga sveta in Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve, imenovanja in 
priznanja je uredniški odbor po-
vabil k sodelovanju tudi zunanje 
sodelavce Ireno Blatnik, Damja-
na Novaka, Silvo Papež, Matejo 
Iskra, Miloša Kecmana, Alberta 
Laha, Petro Kastelic in sodelavko 
iz KGZS (Straža) za sodelovanje pri 
glasilu kot zunanje sodelavce.
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NE SPREGLEJTE

Po pregledu zapisnika prejšnje 
seje so ugotovili, da še ni bil skli-
can sestanek za obnovitev Kultur-
nega društva Hinje. Ga. Breceljnik 
je zagotovila, da bo sestanek sklican 
takoj po dopustih. Člani so ugotav-
ljali tudi, da je cesta Ratje – Samota 
v slabem vremenu še vedno v pre-
cej slabem stanju.

Največ časa so se zadržali pri 
drugi točki, ko so obravnavali vra-
čanje sredstev, vloženih v javno te-
lekomunikacijo. Na področju KS 
Hinje je 150 upravičencev, ki so že 
vpisani na seznam. Potrebno je le še 
posredovati številke transakcijskih 
računov na občino. Posamezniki so 
to že opravili, da pa ne bi prišlo do 
neprijetnosti zaradi pozabljanja ali 
določenih napak,  je Marija Brecelj-

nik predlagala, da se zbere podatke 
vseh upravičencev in se jih skupaj 
posreduje občini. Člani sveta so 
predlog podprli in sprejeli sklep, 
da predstavnik vsake vasi zbere 
potrebne podatke. Občini bodo 
oddali zbirko podatkov vseh upra-
vičencev do vračila sredstev.

Pri točki – pobude in vprašanja 
– so člani opozarjali na nepregled-
nost na določenih odsekih občin-
skih cest. Ponekod so predlagali ob-
sekati drevesa na robovih cest ali 
odstraniti določene ovire, ki zmanj-
šujejo preglednost in varnost v pro-
metu. Posebej je bil izpostavljen od-
sek od Žvirč proti Ratju, kjer je ce-
sta sprana, polna kamenja in ko-
tanj in po mnenju Stanislava Puglja 
kakšnih 100 metrov zelo kritična. 

Predlog za rešitev te problematike 
so posredovali občini.

Krajane zanima tudi, kdaj bo 
kakšna možnost dobiti priključek 
pri Siol-u, saj je še vedno zelo ve-
liko ljudi, ki nimajo možnosti do-
biti priključka interneta in drugih 
njihovih storitev. 

Na novo je ustanovljeno nogo-
metno društvo in člani so se stri-
njali, da je potrebno podpirati nji-
hovo delovanje. 

Dušan Papež je na koncu spodbu-
dil vse, da se udeležujejo raznih pri-
reditev, pohodov in drugih srečanj, 
ki so organizirana v kraju, in spom-
nil, da bo v mesecu oktobru organi-
ziran drugi pohod od Žužemberka 
do Hinj z zaključkom pri Močilah.

Mojca Papež

  20. seja sveta KS Hinje
Člani KS Hinje so se zbrali na seji, ki je potekala 17. 7. z začetkom ob 20. uri. 

V obrtno industrijski coni Sejmišče se gradi cestna in komunalna infra-
struktura, kar bo velik napredek pri zagotavljanju komunalno opremlje-
nih zemljišč za gradnjo obrtnih in industrijskih objektov v Žužemberku, 
s čimer bodo zagotovljena nova delovna mesta v naši občini. Gradnjo 
izvaja GPI Tehnika d.o.o. iz Novega mesta v skladu s pogodbo, ki je bila 
sklenjena konec avgusta. Občina Žužemberk je za sofinanciranje izgrad-
nje infrastrukture v Sejmišču zaprosila Službo Vlade Republike Slovenije 
za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki je občini že posredova-
la sklep o sofinanciranju, kar bo pokrilo tri četrtine potrebnih sredstev. 
Gradnja bo predvidoma zaključena v letošnjem letu, zato se pričakuje v 
letu 2010 nove gradnje poslovnih objektov v Žužemberku.

Vida Šušterčič, foto: Urednik 

Gradnja cestne in komunalne infrastrukture 
v  obrtno industrijski coni Sejmišče

Sredi julija  je Občino Žužemberk obiskal minister za šolstvo in šport 
dr.  Igor Lukšič. Ministra je s stanjem na področju šolstva in športa sez-
nanil  župan Franc Škufca, razgovoru pa so prisostvovali tudi oba pod-
župana Jože Šteingel in Jože Papež ter predsedniki  strank. Minister je 
v nadaljevanju podelil tudi priznanja in nagrade najboljšim tekmoval-
cem in tekmovalkam na turnirju odbojke na mivki.

Foto: S. M. 

Novi metri pločnika
Čeravno je na novo zgrajenih 

samo nekaj  metrov pločnika na 
Dvoru, bodo le-ti bistveno prispe-
vali k varnejši poti otrok in občanov 
na tem delu poti. V poletnih mese-
cih so delavci CGP Novo mesto pre-
plastili tudi obstoječe pločnik.

Urednik

Dela na Dvoru 

Minister Lukšič na obisku

Stran 6
Častni občan
Bojan Brulec

Stran 7
Najprostovoljec v 
Sloveniji
Vlado Kostevc

Stran 8
Trški dnevi 2009

Stran 17
12. srečanje 
lokalnih časopisov
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Prvi obisk ministra RS za promet Patricka 
Vlačiča v Občini Žužemberk  2. septembra in 
pogovori z njim so tekli  v pozitivni smeri. Mini-
ster Vlačič na številna vprašanja župana Franca 
Škufce nemogočega sicer ni obljubljal, je pa za-
gotovil, da se bo tudi v občini cestna infrastruk-
tura v tem mandatu izboljšala. V prvi vrsti se je 
zavezal, da se bodo čim hitreje naredile študije 
variant za obvoznico v Žužemberku, ki zaradi 
zoženega dela v starem delu Žužemberka pov-
zroča vse več težav.  Varianti sta dve, po desni 
strani, ki bi bila dolgoročno gotovo najboljša in 
bi potekala mimo vasi Jama in Stavče vasi ter 
varianta po levi strani, ki prinaša s tehničnega 
vidika več težav, predvsem zaradi naselja in vi-
šinskega padca proti Dvoru. Obvoznica bo uvr-
ščena v proračunu  za leto 2010. Še prej pa bo 
narejen in popravljen odsek skozi Žužemberk. 
Občina Žužemberk bo pričela z gradnjo vodo-
voda in kanalizacije na tem odseku, medtem ko 
bo direkcija izvedla preplastitev in celotno kon-
strukcijo ceste skozi stari, ozki del žužember-
škega trga. V prihodnjih dveh letih pa naj bi bil 
dokončan tudi odsek skozi naselje Dvor, z ob-
novo, predvsem z neurejenim odvodnavanjem  
meteornih voda, pa naj bi pričeli že letošnje leto, 

Obvoznica v Žužemberku nujna

Pogovora z ministrom se je udeležila občinska uprava 
in oba podžupana

Ministra je sprejel župan Franc Škufca 

V naši občini smo do konca septembra 2009 nekaj začetih projektov uspešno zaključili,                 
 veliko pa jih je še v delu oziroma bodo začeti v tem času.

Telegrafsko o komunalnih zadevah št. 07

VODOVOD

VODOVOD REBER – ŽUŽEMBERK 
Z VODOHRANOM REBER

Pripravili smo javni razpis za iz-
delavo projekta s pridobitvijo grad-
benega dovoljena. Letos naj bi grad-
beno dovoljenje pridobili in odku-
pili potrebno zemljišče za vodohran 
na Rebri. Trasa bo potekala od pri-
ključka za Reber ob robu občinske 
ceste Žužemberk – Bič. Cevovod se 
bo na Cviblju priključil na obstoječe 
omrežje. S tem bomo bistveno iz-
boljšali ekonomiko oskrbe s pitno 
vodo, saj bomo vodo dobavljali iz 
svojega vira (Križi) in to po novem 
cevovodu, ki bo praktično brez iz-
gub. Dela naj bi se po planu začela 
v 2010 in zaključila 2011.

VODOVOD REBER (spodnja) IN 
ZALISEC

Izvedba projekta je zaključe-
na. Prijavljen je tehnični pregled. 

Ocenjujem, da bi vsi krajani Zalisca 
in ‘Zatučne’ dobili vodo do konca 
oktobra 2009.

VODOVOD ZGORNJI CVIBELJ

Vsi krajani Cviblja so končno 
priključeni na vodovodno omrežje. 
Zadosten tlak bo zaenkrat zagotav-
ljajo črpališče, po končani povezavi 
Reber – Žužemberk pa bo tlak za-
gotavljal vodohran na Rebri.

PROJEKT BREG 

Občani se priključujejo na ka-
nalski sistem.

PROJEKT PRAPREČE

Po oceni bomo Prapreče zače-
li priključevati na sistem takoj po 
1. 1. 2010.

PROJEKT SKOZI CENTER 
ŽUŽEMBERKA

Pridobili smo projekt, gradbeno 
dovoljenje, izbrali izvajalca in za-
deva se je začela izvajati. Izvajalec 
(CGP) je imel velike probleme z do-
voljenjem za zaporo ceste in zato 
se bo popolna zapora izvajala od 
05.10.2009 do 05.12.2009.

Smo v dogovorih z ELEKTRO 
Ljubljana in Telekomom, da se 
hkrati položi še kabelska kanaliza-
cija, tako za električne kot za tele-
komunikacijska vode.

VODOVODNO OMREŽJE OBČINE 
ŽUŽEMBERK

Sami opazite, da imamo na stari 
vodovodni napeljavi velike težave. 
Cevi pokajo kot za stavo in s Ko-
munalo rešujemo, kar se rešiti da. 
Pripravljen imamo projekt največ-
jih popravil na določenih odsekih. 
Servise bomo delali tako, da bomo 
že upoštevali trase iz idejnega 
projekta Suhokranjski vodovod in 
vgrajevali cevi, ki so predvidene v 
idejnem projektu.

FEKALNA KANALIZACIJA

PROJEKT DVOR – FEKALNA 
KANALIZACIJA

Študija črpanja odpadnih vod iz 
Dvora v že zgrajeno ČN v Žužem-
berku bo zaključena do 30.10.2009. 
Še vedno ocenjujemo, da bo črpa-
nje ekonomsko bolj upravičeno od 
gradnje nove ČN na Dvoru.

cest, za katere se zavzema Občina Žužemberk 
minister in njegova ekipa nista imela posluha, 
tudi zaradi trenutne zakonodaje po njihovem 
prekategorizacija ni dopustna. 

Po srečanju z občinsko upravo in županom 
Škufco se je minister Vlačič sestal tudi s po-
krajinskim odborom SD in razpravljal zlasti o 
aktualni cestni problematiki na Dolenjskem; o 
gradnji avtoceste, načrtovanju južne cestne trase 
3. razvojne osi in obnove partizanske magistra-
le do Črnomlja.

Urednik medtem pa bo s strani občine pridobljena tudi 
vsa potrebna dokumentacija.  

Težko pričakovana obnova nekaj več kot kilo-
meter dolgega odseka proti Pajčni naj bi se po be-
sedah Gregorja Ficka, direktorja državne direkcije 
za ceste, pričela obnavljati spomladi in končala 
jeseni prihodnjega leta. »Projektna dokumenta-
cija za ta del ceste je že končana, medtem ko se 
investicijska, skupaj z občino, ki bo prispevala del 
sredstev, še izdeluje,« je pojasnil direktor Ficko. 
Investicija v šmihelskem koncu ceste bo zahtevna, 
tudi zaradi terena in številnih priključkov.

Vse bolj se odmika tudi obnova ceste od Am-
brusa do Žvirč, ki je bila obljubljena še v času 
prejšnje vladne garniture. Za prekategorizacijo 
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Z DRSC se usklajujemo še za 
projekt meteorne kanalizacije, jav-
ne razsvetljave in zgornjega ustro-
ja ceste. Projekt bomo peljali kot 
skupno investicijo.

CESTNA 
INFRASTRUKTURA
DRŽAVNE CESTE

CESTA SKOZI CENTER 
ŽUŽEMBERKA

Zapisano že pri fekalni kana-
lizaciji!

CESTA BELI GRABEN – PAJČNA

 Dela se bodo po zagotovilih 
DRSC začela izvajati v letošnjem 
letu.

CESTA SKOZI DVOR

Projekt bo v kratkem izdelan. Z 
DRSC se pogovarjamo o izvedbi 
meteorne kanalizacije že v letoš-
njem letu. Meteorna voda nam na-
mreč povzroča velike probleme.

CESTNA 
INFRASTRUKTURA
OBČINSKE CESTE in JAVNE POTI

Ceste redno vzdržujemo. Do za-
četka zimske sezone bomo zaklju-
čili z obrezovanjem vej in servisom 
bankin na asfaltih. Pred pluženjem 
bomo uredili tudi makadame.

Kmalu bo tukaj 15.11. in s tem 
uradni začetek zimske službe. Pri-
pravlja se že plan zimske službe. 
Glede na obetajoče slabše finanč-
no stanje proračuna občine, bomo 
primorani nivo zimske službe zni-
žati. Udeleženci prometa pa le po-
glejte, kako je z zimsko opremo za 
vaša vozila.

CESTA V CONO OIC SEJMIŠČE 
- ŽUŽEMBERK

O tem bo več v članku Gradnja 
cestne in komunalne infrastruk-
ture v  obrtno industrijski coni 
Sejmišče

Parkirišče za vozače lepo funkci-
onira. Režim z dovolilnicami bomo 
uvedli v roku 1 meseca.

JAVNA RAZSVETLJAVA

Redno vzdrževanje se izvaja. 
Vljudno prosimo občane, da pro-
bleme javljajo na občino in v pri-
meru, če napaka ni odpravljena 
najkasneje v 7 dneh, to ponovno 
sporočijo.

JR ŽUŽEMBERK

 JR od lekarne do šole bo priklju-
čena do najkasneje 30. 10. 2009.

JR ZALISEC

Op priliki izgradnje vodovoda 
smo položili še cevi in zabetonirali 
temelje za JR.

KOMUNALNI ODPADKI

Dne 6. 10. 2009 smo skupaj s Ko-
munalo organizirali zbiranje nevar-
nih odpadkov v Žužemberku. Ča-
sopis izide pozneje, zato ne vemo, 
kakšen je bil učinek. Informacij je 
bilo dovolj.

Letos moramo nujno nabaviti še 
vsaj 10 novih zabojnikov, da jih po-
stavimo na mesta, kjer je mešanih 
komunalnih odpadkov preveč.

POKOPALIŠČA

Na vseh 8 pokopališčih se izva-
jajo dela za popolno ureditev pred 
1. novembrom. Prosimo občane, da 
še bolj pazijo pri odlaganju odpad-

kov in uredijo vsak svoj grob, kjer 
imamo pokopane svojce.

MOSTOVI

MOST ŽUŽEMBERK

Projekt za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja za sanacijo mostu gre 
proti koncu. Do konca 2009 mora-
mo pridobiti gradbeno.

MOST DVOR – LESENI

Projekt nove ograje in servisa 
povozne površine je uspešno za-
ključen. Ograja je izvedena tako, 
da se v primeru poškodbe ene late 
le-ta enostavno zamenja. Celotna 
ograja pa ostane stabilna, ker je pri-
varjena na mostno konstrukcijo.

MOST DRAŠČA VAS

Z Občino Ivančna Gorica se še 
nismo dogovorili o obsegu vlaga-
nja v most.

Martin Grčar, kom. inž.
( 07/38 85 191, 031/777 880

(ceste@zuzemberk.si)
Foto: urednik

Dvorski most obnovljen - Po pridobitvi soglasja zavoda za naravno in kulturno 
dediščino Novo mesto je Občina Žužemberk v poletnih mesecih pristopila k sanaciji 
mostu. Na mostu so novi kovinski pokončni nosilci, ki so zamenjali dosedanje lesene, 
tudi zaradi tega bo zamenjava dotrajanih prečnih letev lažja in cenejša, most pa je 
postal z obnovo lepši, predvsem pa varnejš. Foto: S. Mirtič 

CESTA AJDOVEC – BREZOVA 
REBER

Izvedli smo več potrebnih pre-
plastitev in popravili priključke.

CESTA DRAŠČA VAS - IVANC

Cesta je asfaltirana. Vsi trije ob-
jekti so dobili vodo in novo asfal-
tirano cesto.

PLOČNIKI DVOR

Obstoječi pločniki so asfaltira-
ni. Delno smo dogradili pločnik v 
smeri proti Sadinji vasi in uredili 
prostor za zabojnik za smeti.

CESTA BREZOVA REBER 
– PREČNA

Dogovora z občinsko upravo 
Mirne Peči še ni. Ocenjujemo, da 
bi imeli sestanek v roku 1 meseca.

CESTA SREDNJI LIPOVEC 
– PODLIPA

Cesto smo prenovili na najslab-
ših odsekih.

AVTOBUSNA POSTAJA 
ŽUŽEMBERK

Projekt je praktično zaključen. 
Dodatno moramo zgraditi še var-
nostno ograjo na oporni zid pri šoli. 
Zaključena bo do 15. 10. 2009.

mailto:ceste@zuzemberk.si
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Profesor Bojan Brulec je dobitnik 
naziva častni občan Občine 
Žužemberk za leto 2008. Najvišje 
občinsko priznanje  je prejel za 
izredno uspešno delo v odbojki. Začel 
je s 15 leti in kmalu postal slovenski 
mladinski reprezentant, nato tudi 
jugoslovanski, v članski ekipi pa 
je branil barve Jugoslavije na 50 
tekmah. Še večje uspehe je dosegel 
kot trener in nosilec delovanja OK 
Žužemberk in kot profesor  športne  
vzgoje v Osnovni šoli Žužemberk. Pet 
let je bil tudi uspešen trener moške 
mladinske reprezentance Slovenije. 
Zaradi uspešnega in dolgoletnega 
dela je postal častni občan. Športni 
pedagogi Slovenije so mu leta 
2002 podelili najvišje priznanje za 
ustvarjalne dosežke na področju 
športne vzgoje. Od Agencije za šport 
Novo mesto je leta 2004 za 20-letno 
delo prejel srebrno Bloudkovo značko 
in leta 2005 srebrni grb Občine 
Žužemberk. 

Letošnje počitnice so bile počitnice?
Preživel sem jih počitniško in delovno. Po 

turnirju v odbojki na mivki,  v začetku julija, 
sva si z ženo Sonjo prvič privoščila malo dalj-
ši dopust, 14-dnevno taborniško življenje v Pa-
koštanih. Lepo se je bilo vdajati brezskrbnemu 
življenju in pozabiti na vse vrste obveznosti. 
Potem sta  sin Jan in njegov soigralec  Valen-
tin Turk začela priprave za evropsko prvenstvo 
v odbojki na mivki in sem jih cel mesec avgust 
vozil na treninge in tekmovanja. Rad tudi obis-
kujem naše gore. Tokrat  sva  z Sonjo podala v 
Kamniško-Savinjske Alpe. Sam sem doživel za-
nimivo izkušnjo in se zavedel, da leta prihaja-
jo, ko resnično občutiš, da ne moreš več naprej. 
Človek ni nikoli zadosti pameten. Izbral sem si 
pretežko planinsko turo, kar 8 ur hoda. Ko je 
prišla kriza, sem bil toliko pri sebi, da sem do-
volj dolgo večkrat počival in potem počasi na-
predoval. Vse se je dobro končalo, vendar bo 
treba za naprej misliti, da leta postajajo breme, 
nosiš še en nahrbtnik.

Vredno priznanje – častni občan, si bil pre-
senečen?
Bil sem res presenečen, pred menoj je še veliko 

dela, moji predhodniki, častni občani iz prejšnjih 
let, so le starejši. Priznanje mi veliko pomeni. 
Mislim pa, da je komisija ocenila moje  vse do-
sedanje delo, ki že traja približno trideset let. Še 
drugo stvar so verjetno vzeli v obzir, da je moje 
delo  prostovoljno, kar mi največ pomeni in je 
največ vredno, a nič manj kvalitetno. Tako delaš 

Prof. Bojan Brulec, človek, ki  živi (za) odbojko 
Foto: Stane Maver, zapis Rudi Cerkovnik

z ljubeznijo, z veseljem, kar imaš rad. Če pa pri-
hajajo uspehi, kot pri našem klubu, je to še več 
vredno.  So pa naši dobri rezultati in delo bolj 
cenjeni v tujini kot doma. Vsi vedo za Žužem-
berk, ponesli smo njegovo ime  v bližnje države, 
kjer tekmujemo po raznih turnirjih. Posebej sem 
vesel, ko sta igrala Jan in Tine na evropskem pr-
venstvu, in sicer sta zastopala Slovenijo, a vsi so 
vedeli, da sta Žužemberčana. Samo malo čudno 
so, recimo, Italijani izgovarjali ž-je, ko so navi-
jali za naša dva. 

Kako si začel?
V osnovni šoli pri športni vzgoji praktično 

nismo poznali odbojke. Zato sem eno leto tre-
niral pri Kovačeviču v Novem mestu košarko, 
a bil sem sam, večina prijateljev je bila v Žu-
žemberku. Nato nas je prevzel za odbojko Peter 
Štor in smo začeli trenirati, bili smo zagrizeni, 
trenirali smo tudi sami, hodili v telovadnico še 
ob sobotah in nedeljah, podobni smo bili Leo-
nu Štuklju, ki je svoj čas sam prosil hišnika, da 
mu je dodatno odprl telovadnico, da je lahko 
več vadil. Če nas ni bilo v telovadnici, pa smo 
tekali po gozdovih in nabirali kondicijo. Kma-
lu smo dosegli uspehe. Postali smo kar prvaki 
Slovenije! Vadili smo mali, stari telovadnici, saj 
veste, kakšna je bila. Potem je šlo samo navzgor. 
Za Partizan Žužemberk smo dosegli 4. mesto na 
močnem  turnirju v Beogradu. Potem smo za-
čeli igrati za Novo mesto.  

Bil si več let reprezentant Slovenije in Ju-
goslavije?
Ja, kmalu smo bil skupaj z Gorazdom Kosmi-

no in Janezom Kolaričem že v slovenski mladin-
ski reprezentanci. Igrali smo vsako leto v Foči 
na partizanski olimpijadi. Potem sem bil po-
klican v mladinsko reprezentanco Jugoslavije, 
trener je bil dobro znani prof. Marko Kalajdžić.  
Moral sem  na priprave v makedonski Prilep in 
to z vlakom. Sam sem se vozil,  nisem se prav 
znašel in doživljal razne nevšečnosti v 24-urni 
vožnji. Kmalu sem dobil prijatelje med igralci 
predvsem iz Bosne, recimo znanega Čauševi-
ća. Tako sem igral 3 leta v mladinski in 4 leta v 
članski vrsti Jugoslavije. Hodil sem na priprave 
in igral na tekmah, za člansko vrsto 50 tekem. 
Bili smo tudi balkanski prvaki. V spominu mi je 
najbolj ostal predolimpijski turnir na Kitajskem, 
kjer smo igrali z najboljšimi ekipami sveta, kot 
so Brazilija in ZDA.  Po teh uspehih so me va-
bili v druge klube, bil sem 2 meseca v Zagrebu.  
Vsi drugi  so se v glavnem odločili za profesi-
onalno pot, jaz pa za študij športne vzgoje. Vi-
del sem, da tak način, trening 2-krat na dan, ni 
zame. Študij je bil naporen, vsak dan vožnja v 
Ljubljano, predavanja, vaje, zvečer pa na trening 
v Novo mesto. To je trajalo 4 leta. 

Potem zaposlitev v Žužemberku in trener-
sko delo? 
Diplomo sem opravil pozneje, ker sem se za-

poslil  na Osnovni šoli Žužemberk.  Takoj sem 
začel tudi trenirati mladež odbojko in gimna-
stiko. Toda težko je bilo, ‘matral’ sem se v stari 
telovadnici, pogoji so bili nemogoči za kak re-
zultat, ampak vseeno sem vztrajal in vadil mladi 
rod športnikov. A uspehi so prišli takoj, ko smo 
se preselil v novo šolo in seveda v novo telovad-
nico. Že po enem letu so postali pionirji državni 
prvaki. Od takrat smo stalno med 4 najboljšimi 
ekipami v skoraj vseh kategorijah odbojke. Na 
primer: samo pionirji so bili slovenski prvaki že 
6-krat. Če pa štejemo vse kategorije je šolskih 
čez 10, klubskih pa več kot 20 osvojenih držav-
nih prvenstev Slovenije. 

V Žužemberku se res igra dobra odbojka! 
Če pogledamo celostno, smo v vseh katego-

rijah skupno daleč najboljši v Sloveniji. Se naj-
dejo kakšne dobre generacije tudi drugod. Da 
pa bi imeli tako piramido igralcev kot mi, tako 
stalnico uspehov, pa mislim, da je ni najti med 
drugimi klubi. Mi smo valilnica dobrih  igralcev, 
ki igrajo zdaj po drugih klubih, saj mi za prvo 
ligo nimamo sredstev. Če bi pa imeli možnost 
in zbrali vse naše najboljše igralce, ki smo jih mi 
vzgojili, bi bili gotovo v vrhu Slovenije. Če bi se 
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kdo odločil za profesionalno pot, bi 
verjetno marsikdo uspel, tako kot 
šest igralcev iz Kanala. Naši igral-
ci Perko, Oberstar, Pucelj so igrali 
za druge klube. Plot je državni re-
prezentant. Tudi oba moja sinova 
sta odbojkarja. Luko sem spremljal 
kot trener mladinske reprezentance 
Slovenije. Dosegli smo lepe uspe-
he, v Parizu 3. mesto na olimpijadi 
mladih, 2-krat smo bili 1. v Madri-
du že s Tinetom Urnautom, a niso 
ostali skupaj. Pet let sem bil trener, 
a zaradi neurejenih odnosov sem 
se odpovedal sodelovanju. Posve-
til sem trenerskemu delu na šoli in 
klubu, predvsem z mlajšimi kate-
gorijami. V reprezentanci ni dobre 
organizacije, odgovornost so mo-
rali prevzeti starši. Plačati morajo 
za reprezentančne priprave, ni več 
socializma. Vsak, ki hoče kaj do-
seči, mora to sam financirati ozi-
rom starši. Luka bo šel kot trener 
po moji poti.

Drugi sin Jan, pravijo trenerji, 
lahko veliko doseže. Z Valentinom 
Turkom sta bila, čeprav leto mlajša, 
9. na evropskem prvenstvu in sta 
enakovredna vrstnikom v Evropi. 
Seveda je vse odvisno od njiju, od 
njunega dela, volje in vztrajnosti, da 
bosta dosegla špico, ostalo ne velja 
nič, na žalost.

Nekateri klubi imajo žužember-
ški kompleks!  
Ko igramo z raznimi klubi, in ti 

imajo že kompleks – Žužemberka! 
Tako v centrih odbojke, recimo na 
Brezovici, v Kamniku,… V Mežici 
je ravnateljica povedala da, ker so 
vedeli, da nas ne morejo premagati, 
so veseli 2. mesta, da smo jim tako 
rekoč trn v peti! Na žalost nismo 
dobili nobenega finala doma, da bi 
pred domačimi navijači zmagali, 
tako bi bilo proslavljanje še večje. 

Vse te zmage so tvoje dolgo-
letno delo in tudi delo drugih 
članov kluba? A ti si tisti, ki  je 
‘glavni’, tako pa je povsod. To 
je tvoja zasluga, nekdo mora 
vleči voz, potem mu pa drugi 
pomagajo porivati.  
Res je, sam človek brez sodelav-

cev, ki s teboj sodelujejo, ne bi bilo 
takih uspehov, in seveda, če ne bi 
bili istih pogledov na stvar. Ob tem 
bi se zahvalil vsem, ki so v teh le-
tih kakorkoli pomagali in žrtvovali 
svoj prosti čas odbojki.  Brez njih ne 
bi bilo na stotine pokalov in plaket, 

ki jih imamo po vitrinah in toliko 
in toliko mladih, ki smo jih vpeljali 
v svet športa. Tako že nekaj let skrbi 
za finance kluba Igor Grum, trenin-
ge so jih vodili ali vodijo Tomo Pe-
čar, Aleš Smrke, Zdravko Plut, Neva 
in Marko Čopi, Bernarda Perko in 
še kdo. Nejc Rojc pa bo prevzel in 
nadaljeval moje delo, ker jaz mis-
lim malo izpreči. Tudi vodstvo šole, 
staro in  novo, mi je šlo vedno na 
roke. Moram pa omeniti in seve-
da pohvaliti še druge ljudi, to je 
Slavka Kovačeviča, Petra Štora in 
dr. Jankoviča, profesorja Krevslja, 
ki so me  vodili, spremljali in me 
izgrajevali pri mojem ukvarjanju s 
športom, dali so mi veliko pozitiv-
nih vzgledov, ki sem jim potem v 
svojem udejstvovanju sledil.

Vpet v odbojki si že čez 30 let: 
pouk, treningi, tekme, kaj pa 
prosti čas? 
Zdaj sem vpet v odbojki že več 

kot 30 let. Žena se je nekako sprijaz-
nila s tem, tako pač je. Zdaj ostaja že 
kar sama doma, ker grem navadno 
skupaj sinovoma na treninge in tek-
me. Prost nisem nikoli, dopoldne 
pouk, popoldne treningi, v soboto 
in nedeljo pa tekme. Saj ne ‘jamra-
mo’, smo pač vsi v družini spreje-
li tak način življenja.  Normalnega 
življenja ni, kot pri nekaterih, opra-
vijo 8-urni ‘šiht’, potem pa, ali na re-
kreacijo ali v gostilno ali za raču-
nalnik ali pa na kavč  z daljincem v 
eni in s ‘pirom’ v drugi roki. 

Kako naprej?
Rad bi po vsem tej angažirano-

sti malo izpregel. Še naprej mislim 
pomagati, ne samo v Žužemberku, 
tudi v Novem mestu, kjer sem po-
stal trener prve ekipe v prvi ligi. 
Raje bi videl, da bi igrali v Žužem-
berku, tri leta smo zdržali, vendar 
nismo bili v enakopravnem položa-
ju, ni šans, da bi se merili s takimi, 
ki imajo 5-krat večji proračun! 

Si zadovoljen s prehojeno od-
bojkarsko in siceršnjo po-
tjo?
Zadovoljen sem s svojo preho-

jeno potjo, saj sem doživel veliko 
lepih  in nepozabnih trenutkov v 
odbojki; z uspehi kot igralec in tre-
ner v teh dolgih letih. Še je veselje 
v meni do tega  zelo lepega špor-
ta, zato še ne mislim odnehati, le 
malo več časa si bom vzel zase in  
za družino.

Turistična zveza Slovenije je 
ob svetovnem dnevu turizma že 
tretjič podelila posebno priznan-
je najprostovoljcu in najprosto-
voljki iz vrst prizadevnih članov 
turistične društvene organizaci-
je. Letos sta bila med številnimi 
predlogi iz vse Slovenije izbra-
na Vladimir Kostevc iz Žužem-
berka in Amalija Lija Šušteršič 
s Polževega. Priznanji jima je na 
priložnostni slovesnosti v Hotelu 
Primus na Ptuju izročil predsed-
nik TZS Dominik S. Černjak.

Vladimir Kostevc je bil pred 
poldrugim desetletjem med po-
budniki ustanovitve Turističnega 
društva v Žužemberku in se s 
drugimi prostovoljci takoj lo-
til dela, to je urejanja kulturne 
dediščine in številnih, za turiste 
in domačine privlačnih pros-
torov v prelepi naravi ob Krki 
in v okolici. Delovanje društva 
je kmalu postalo prepoznavno 
po Dolenjski in Sloveniji, saj je 
Vladimir Kostevc organiziral 
delo več sekcij, med njimi sekci-
jo ljudskih pevk, ljudskih godcev, 
srednjeveškega viteškega reda, 
ročnih del, turističnih vodnikov, 

pa literarno, pustno-karneval-
sko in športno-pohodniško ter 
še kakšno sekcijo. Člane društva 
je spodbujal pri njihovem delu 
in neutrudno skrbel za promoci-
jo kraja in tudi širšega območja. 
Zbral je veliko bogatega zgo-
dovinskega gradiva in opisal 
kulturne in naravne znamenitosti, 
ljudi, dogodke ter jih na številnih 
prireditvah uspešno predstavljal 
doma in v tujini. Najbolj odmev-
no prireditev v Suhi krajini, ki jo 
pripravlja s člani društva, Trške 
dneve s srednjeveškim pečatom 
obišče že deset tisoč ljudi. Vladi-
mir Kostevc je človek, ki prosto-
voljno in z neizmerno energijo 
povezuje vse ljudi, člane društva, 
krajane, obiskovalce, ljubitelje 
Suhe krajine, Krke, tudi s pomočjo 
njegovega slogana Suha krajina – 
kjer čas teče drugače.

Vladu Kostevcu, najprosto-
voljcu v turizmu za letu 2009, 
predsedniku Turističnega društva 
Suha krajina, iskreno čestitamo 
vsi člani društva in mu želimo še 
naprej uspešno nadaljevanje dela 
za razcvet našega turizma.

Vir: Turistična zveza Slovenije

VLADO KOSTEVC - 
najprostovoljec v turizmu v 
Sloveniji
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Trški dnevi 2009
Na  tradicionalnih  Trških dnevih  
2009, na katerih se je na 
različnih prireditvah, v devetih 
dneh, na kar sedeminpetdesetih 
dogodkih predstavilo preko 300 
izvajalcev. 

REPORTAŽA 
Foto: Stane Maver, Rudi Cerkovnik, Slavko Mirtič
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Trški dnevi 2009REPORTAŽA 
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Tudi letošnji Trški dnevi so do-
bili svoj epilog s spominsko uro 
na Zallo Zarana. Slavnostni go-
vornik je bil poslanec Franci Kek, 
ki je priložnostno tudi igralec in 
režiser, gostji sta bili tudi Lilija-
na Nedič iz Slovenske kinoteke in 
igralkina pranečakinja Irena Me-
lan, ki je prav zaradi tega prišla iz 

Zali posvečena 3. spominska ura
Italije. Vse prisotne sta pozdravila 
župan Franci Škufca in Magda Ka-
stelic Hočevar, prvič sta se pred-
stavili sestri Špela in Nina Zajec, 
ki sta z ubranima glasovoma ob 
spremljavi kitare zapeli pesem 
Glas srca. Večer se je v prijetnem 
druženju in sproščenem klepetu 
potegnil v noč.

Irena Melan je takole podoživela 
spominski večer:

»13. julija letos je bila v kleti žu-
žemberškega gradu 3. spominska 
ura, posvečena filmski igralki, ki 
je kot prva Slovenka uspela v Hol-
lywoodu, še v času nemega filma. 
Zalla Zarana (Sršen), moja prateta, 
je bila pred 112 leti rojena prav v 
Žužemberku.

Tokratna spominska ura je bila 
razdeljena na dva dela. Za prvi del 
se imamo zahvaliti slovenski kinoteki 
iz Ljubljane in gospe Lili Nedič, ki je 
posodila 8 mm kratkometražni nemi 
film  iz dvajsetih let prejšnjega stolet-
ja  z naslovom e Yokel. Slovenska 
kinoteka ga je lani odkupila od zbi-
ralca Joa Valenčiča iz Clevelanda in 
ga sedaj hrani  v svoji zbirki.

Zala v tem filmu igra drugo glav-
no žensko vlogo – mlado zapeljivko, 
ki hoče v svojo mrežo ujeti bogatega 
bratranca. 

Mislim, da so prisotni film dobro 
sprejeli. Nemi film je čisto drugačen 
kot zvočni, od  filmov naše dobe se 
močno razlikuje predvsem s special-
nimi efekti in drvečim ritmom. Nemi 
filmi tečejo mirneje in zato morajo 
gledalce pritegniti z dobro obrazno 
igro in situacijsko komiko. Dialogi so 
skopi in izpisani, zato je pomembna 
tudi glasba.

Morda bi v prihodnje te spomin-
ske ure prerasle  v mini festival ne-
mega filma. Zanje bi bil Žužemberk 
idealno mesto, s tem bi se promovi-
rala tudi Suha krajina in širša Do-
lenjska.

V drugem delu spominske ure je 
bil predvajan odlomek iz igre Klop-

čič, ki je nastala na podlagi razisko-
valne naloge o Zali in je bila lanskega 
poletja večkrat uprizorjena v letnem 
gledališču Studenec pri Domžalah. V 
njej ima poleg glavne junakinje Zalke 
Sršenove zasluženo mesto učiteljica 
Magda, saj se prav po njeni zaslu-
gi ohranja spomin na igralko. Vsa-
ko leto z obilo truda in vztrajnosti 
pripravi pester in zanimiv kulturni 
večer s kakšnimi novimi spoznanji 
o Zali, čeprav to ni lahko po toli-
kih letih.«

Tudi mi kdaj prisluhnimo, kot je 
to storila mlada in pogumna Roza-
lija Sršen že pred stoletjem, glasu 
svojega srcain si zapojmo: “Ne vem, 
kaj slišim, kaj to je. Šepet v srcu sli-
ši se. Kot listi v vetru plešejo in mi 
tiho, tiho pravijo: Le poslušaj glas 
srca, le-ta te nikoli ne izda.”

Magda Kastelic Hočevar

Kulturno društvo Šmihel je pripravilo pestro in zanimivo prireditev v 
spomin na Alojzija Zupanca. Po uvodnem nagovoru moderatorke so sledili 
nastopi pevskih zborov, od najmlajših  pa do pevcev, ki prepevajo že 50 let 
in več. Mladi plesalci podružnične šole so zaplesali nekaj ljudskih plesov, 
kot je ‘pouštertanc’, svoje plesno znanje so prikazale tudi mlade trebušne 
plesalke. Nastopili so mladi literati in prebrali svoje zgodbe. Pevcem, ki 
prepevajo že pol stoletja, so podelili plakete, predstavili so se tudi mojstri 
raznih domačih obrti na delavnicah. Po končani prireditvi smo bili po-
streženi s sladkimi dobrotami, ki so jih spekle pridne domače gospodinje. 
Nekateri pa so se poskusili tudi v mlačvi na star način, s cepci.

Bogat program je navdušil poslušalce, ki so se zbrali v velikem številu. 
Prireditev je bila zanimiva, zato lahko pohvalimo organizatorje in seveda 
nastopajoče ter vse, ki so sodelovali, saj so nam pripravili izredno lepo 
in živahno prireditev.  

Foto in tekst: Rudi Cerkovnik

Spominska ura za Alojzija Zupanca
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Krvodajalci vsak dan 
rešujejo življenja

Vsak dan se dogaja, da naše 
bolnišnice potrebujejo kri, ki re-
šuje življenja ljudem z različnimi 
boleznimi. Te krvne pomoči pa 
ne bi bilo, če se ne bi našli člove-
koljubi, ki darujejo to dragoceno 
tekočino.

Take dobrotnike najdemo tudi 
v Suhi krajini, in kar precej jih 
je. Zbrali so se v soboto, 11.7.,  v 
grajski kletni dvorani, kjer jim je 
predsednica Rdečega križa pode-
lila priznanja, čestitala pa še žu-
pan Franc Škufca in državi posla-
nec Ivan Gril.

Takole so se izkazali posa-
mezniki:

5-krat so darovali kri: Peter Gla-
van, Matej Hren, Roman Kren, 
Marko Špec in Franc Vidmar.

10-krat: Miha Drenšek, Anica 
Grajš, Gregor Mravljak, Andrej 
Vidmar in Anton Špec.

15-krat: Andrej Primc.
20-krat: Ivana Gracar in Bojan 

Zupančič.
25-krat: Jože Čukajne (na sli-

ki).
30-krat: Borut Koželj.
35-krat so že darovali kri: Anton 

Gorenčič, Ludvik Kocjančič, Ma-
rija Legan in Zofija Skube 

Zamislite si samo, koliko krvi 
je bilo podarjene in koliko je bilo 
tako rešenih in spet zdravih lju-
di. Ponosni smo lahko, da so Su-
hokranjci po številu darovalcev 
in po številnih ponovitvah daja-
nja krvi, ki pomeni življenje, med 
najbolj aktivnimi na Dolenjskem. 
Zato se čestitkam pridružujemo 
tudi člani uredništva Suhokranj-
skih poti.

Foto in tekst: Rudi Cerkovnik
Jože Čukajne redni darovalec drago-
cene življenjske tekočine

Mladi šmihelski pevci s Slavko 
Vidic so dali pobudo, da bi starej-
ši pevci iz Šmihela dobili priznanje 
za dolgoletno prepevanje v cerkvi. 
Pobudo so prenesli župniku Urošu 
Švarcu in ta je napisal prošnjo no-
vomeškemu škofu Andreju Glava-
nu. Na prireditvi v spomin Alojziju 
Zupancu so pevcem  v začetku av-
gusta svečano podelili škofova pri-
znanja s sledečim besedilom: 

Starejši pevci iz Šmihela prejeli 
škofovo priznanje

»Škof Andrej Glavan podeljuje 
pevcem priznanje v zahvalo za dol-
goletno sodelovanje  pri cerkvenem 
pevskem zboru.«

Za ta čudoviti dan se ob prejetju 
priznanja mladim pevcem  iskreno 
zahvaljuje  Štea Lavrič v imenu 
vseh starejših pevcev. 

Foto in tekst: Rudi Cerkovnik

Šoferji za svoj praznik položili 
venec pri spomeniku na Cviblju 

Za svoj praznik, ki ga Združenje šoferjev in avtomehanikov Slovenije 
– ZŠAM -  praznuje 13. julija, je 12-članska delegacija združenj ZŠAM 
Novo mesto, ZŠAM Trebnje, ZŠAM Gorjanci, s predsednikom položila 
venec k spomeniku padlim na Cviblju. Krajšo slovesnost so ob tem pri-
pravili člani ZZB za vrednote NOB iz Žužemberka, na slovesnosti pa so 
bili prisotni tudi člani občinske uprave z županom Francem Škufco.

Foto: Rudi Cerkovnik

Obisk na Debelem rtiču
Po napornem šolskem letu so se 

tudi za suhokranjske učence začele 
brezskrbne počitnice. Vsak jih je po 
svoje preživel. Letos je kar 37 učencev 
iz naše šole in 10 iz Prevol letovalo v 
koloniji na Debelem Rtiču. 

Razdeljeni so bili v tri izmene. Kot 
je že v navadi, je OZRK Novo mesto, 
ki je organizator tega letovanja, skupaj 
z župani opravil obisk tretje izmene, v 
kateri je počitnice preživljalo 10 naših 
učencev in 5 s Prevol. Naključje mi je 
omogočilo, da sem se tega obiska ude-
ležila tudi letos, kar mi je bilo v veliko 
veselje, saj so bili tam tudi moji peto-
šolci. Seveda je bilo vodstvo o našem 
prihodu obveščeno, prav tako tudi 
vzgojitelji. Pri obeh smo doživeli ne-
pozaben sprejem in potem je sledilo 
druženje z učenci. Najprej sem jim 
razdelila darilca v obliki sladkarij,  
saj so otroci tega najbolj veseli. Po-
peljali so me v sobe, kjer so spali in 
mi kazali spominke, ki so jih že na-
kupili za domače. Zvedela sem, kje vse 
so bili na izletih, kaj so videli, kako 
lepo so preživljali zabavne večere s 
plesom, da jih je obiskal čarovnik in 
tudi o športnih dejavnostih so se raz-

govorili. Vse te aktivnosti so potekale 
v organizaciji Debelega Rtiča in otro-
kom ni bilo potrebno plačevati vstop-
nin. Imeli so se lepo, saj jim je bilo 
tudi vreme naklonjeno in eni bi še kar 
ostali tam. Kot vzgojiteljica je bila še s 
sedmimi prostovoljkami tudi letos z 
učenci domačinka, Petra Bavdek, pro-
fesorica razrednega pouka, ki je letos 
spomladi diplomirala in že opravlja 
svoje poslanstvo na OŠ Vavta vas. Kot 
prostovoljka ni začetnica, saj že nekaj 
let sodeluje z Območnim združenjem 
Rdečega križa v Novem mestu. Kolo-
nija je vsako leto zanjo še poseben iz-
ziv, saj pri tem delu spoznava otroke 
iz čisto drugega zornega kota, kakor 
pri samem pouku. Tudi sama sem si 
te izkušnje več kot 3 desetletja nabi-
rala v šoli v naravi, kamor smo hodili 
na Debeli Rtič, ki je iz leta v leto lep-
ši. Za zaključek naj povem, da je bilo 
vodstvo letovišča in OZRK-ja z naši-
mi učenci in njihovimi vzgojitelji za-
dovoljno, saj so k tako odgovornemu 
delu dekleta pristopile  profesionalno 
in s polno mero odgovornosti tudi do 
staršev, ki so jim otroke zaupali.

Ivana Pelko
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Avtopralnica
Avtopralnica podjetja FS iz Žužember-

ka je edina v občini. Prijetna  ekološka 
novost, ki prihrani voznikom marsikate-
ro nevšečnost. 

V podjetju zagovarjajo sodobno strojno 
pranje z ekološkimi čistili priznanih proiz-
vajalcev. Veliko pozornost posvečajo  ka-
kovosti, poštenem odnosu, kar se bogato 
obrestuje v zadovoljstvu strank. 

Dvorski mizarji
Novomeški škof mons. Andrej Glavan je 

v nedeljo, 17. maja, popoldne, ob srečanju 
škofi jskih pastoralnih svetov, blagoslovil 
obnovljeno cerkev na Zaplazu, ki je zasija-
la v novi kombinaciji barv in svetlobe. Po 
načrtih arhitekta Jožeta Marinka so v cerkvi 
sanirali in učvrstili zidove ter  obočne loke, 
na katere so mizarji podjetja Jakles z Dvo-
ra pričvrstili  nov kasetiran strop. Roman 
in Bine Jaklič iz podjetja Jakles sta pove-
dala, da je izjemno zahtevna izdelava stro-
pa zahtevala temeljito podkonstrukcijo, za 
katero so potrebovali 12 m3 elementov, na 
to konstrukcijo pa je  montiran kasetiran 

strop sestavljen iz 297 kock v modri barvi, 
ki predstavlja Marijin plašč in ustvarja vtis 
zvezdnega neba. 

V cerkvi so zamenjali tudi celotno elek-
trično napeljavo, prenovili barvna okna sli-
karja Staneta Kregarja, ki predstavljajo po-
sebno vrednost, notranjost cerkve pa  s sve-
tlimi barvami tudi prepleskali. Ob tej pri-
ložnosti sta se škof. mons. Andrej Glavan in 
dr. Janez Gril iz novomeške škofi je zahvalila 
vsem izvajalcem del  in dobrotnikom, ki so 
pripomogli, da je najbolj sloveča romarska 
cerkev na Dolenjskem  zaživela v novem 
sijaju. To je lep uspeh dvorskih mizarjev in 
podjetja Jakles, ki je vreden ogleda. Do leta 
2017, ko bo ta cerkev praznovala stoletnico, 
je v načrtu še veliko del, od ureditve nove 
zakristije, parkirišč do fasade.

Alojz in njegovi izdelki
Prepoznaven po celi Sloveniji in tudi v 

tujini, na podlagi večletnih izkušenj izdeluje 
kovane izdelke širokega spektra in različna 
kovana vrata, stopnišča in balkonske ogra-
je, različno kovano galanterijo. Alojz Perko 
izdeluje kvalitetno, hkrati pa pomaga pri re-
šitvi  vsakega problema, da je končni izdelek 
uporaben, estetski in  v sozvočju z okolico. 

Njegovi izdelki se odlikujejo z  izvir-
nostjo in natančnostjo, storitev pa je na-
rejena v dogovorjenem roku. Odlikuje jih 
kvalitetno površinska obdelava  z vročim 
cinkanjem, čemur sledi  barvanje z viso-
ko kvalitetnimi barvami, ki so namenjene 
kovanim izdelkom. 

Foto: urednik

Podjetniški kotiček

Janez Papež, Reber

Kar navdušeno je začel: »Zelo smo 
zadovoljni, da končno lahko od-
premo pipo in priteče tako težko 
pričakovana voda. Čakali smo 30 

Kje pa vas 
to konstrukcijo pa je  montiran kasetiran 

 žuli?
let. Lansko leto je bil narejen zgor-
nji del vodovoda s priključki, letos 
spomladi pa do hiš. Zdaj je dogra-
jen primarni del v spodnjem delu 
vasi. Tako  bomo imeli spomladi 
vodo vsi, razen dveh hiš, ki se bo-
sta priključili na glavni vod proti 
Žužemberku. Težave pa imamo z 
meteorno vodo, saj je vas na Reber 
na »rebri«, to je v bregu. Vse vode 
se izlivajo na neasfaltirane ceste, 
ki vodijo k  njivam in travnikom.  
Zato jih moramo ob vsakem moč-
nejšem nalivu popravljati, ker pri-
nese voda  pesek, cesto pa tudi raz-
dira. To bomo morali ob pomoči 
občine še urediti,« je zaključil Ja-
nez Papež. 

Eden od vaščanov iz Zalisca

Tudi v sosednji vasi od Rebri, v 
Zaliscu, bo letos pritekla voda. Po-
sebno je bodo veseli zaradi požar-
ne vode, da bodo lahko gasili, če bi 
kje gorelo. Eden od vaščanov pa  je 
omenil, da bi bilo nujno preplastiti 
cesto od križišča proti Rebri, ki je 
(o tem sem se prepričal tudi pisec 
teh vrstic), res je v slabem stanju. 
Rebrjani in Zališčani upajo, da se 
bo to čim prej uredilo.

Igor Grum, Žužemberk

»Letošnja kopalna sezona na 
Loki je bila izredna, saj se je Krka 
primerno ogrela, da so se ljudje še 

osvežili in uživali. Ob vikendih pa 
je bilo kopalcev toliko kot na mor-
ju! Da niso več avtomobili v sen-
ci, ljudje pa na soncu, je poskrbelo 
odbojkarsko in turistično društvo, 
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Po pozdravu se malo pomenkujeva.  »Zdaj 
sem kar sama doma,« pove,« sin Jože je z dru-
žino na morju. Danes sem že  pripustila dva te-
lička in nakrmila prašičke.« Pobaram jo, kako 
ji kaj gre. In po zdravju. Pohvali se, da je kar 
zdrava, saj še lahko vse dela. Vstaja navadno ob 
5-tih zjutraj, pote opravi v hlevu. Tudi na nji-
ve še hodi okopavat in plet, pa na vrtu postori, 
kar je treba. Pozneje, posebno zdaj, ko je vroče, 
gre v navadno v klet, kjer je  hlad in lušči fižol, 
očisti čebulo in še kaj postori.  »Tudi za želodec 
je treba poskrbeti, prazna vreča ne stoji pokon-
ci. Na kmetih dela nikoli ne zmanjka. Po moje 
delo krepi človeka. Jaz še danes pri 76-tih delam 
vse, kot vse življenje. Že kot otrok  sem morala 
opravljati  najtežja dela, sestra je bila bolna na 
srcu, en brat je šel študirat, drugi brat pa se je 
poškodoval med vojno. A kljub temu sem v šoli 
bila odlična, toda, da bi šla naprej v šole, ni bilo 
takrat možnosti,« se je razgovorila.

Leta 1959 se je poročila. Vzela sta se kar so-
seda, ona je bila Bobnarjeva, mož pa Bebrov. 
Dobro sta poprijeti za delo, dobesedno garala 
sta, saj je bila hiša od moža trikrat bombandi-
rana, okoli hiše je raslo goščavje. Opravljati pa 
je morala še vsa dela na polju in seveda skrbeti 
za gospodinjstvo. Pa so prišli otroci, kar osem 
jih je rodila, 7 hčera in enega sina. In kako jih je 
rodila? Ko je začutila svoj čas, je odšla tebi nič 
meni na avtobus. Le dvakrat se ji ni  posrečilo. 
Pri drugi hčerki Cvetki je avtobus zamudila in 
nato rodila doma, pri predzadnji Zalki pa je za-
radi poledice povila kar v avtu pri Srebreničah, 
si morete misliti kaj takega. Ko je rodila zadnjo 
Martino, je bila vesela obiska najstarejše Marin-
ke, ki je bila ravno takrat na praksi kot dijakinja 
srednje medicinske.  In za vse je sama gor spravi-

Obrazi časaZalka Papež – Bebrova:  vedno posije sonce
la. Pravi, da niso bili nikoli lačni in zeblo jih tudi 
ni, saj jim je vsem šivala, celo copate, živeli so pa 
razumljivo skromno. Ko so tako otroci rasli, so 
tudi oni poprijeli za delo, tako da je šlo laže.

Vsi so bili uspešni v različnih šolah in si pri-
dobili razne poklice, imajo tako univerzitetno 
ali višjo ali srednjo izobrazbo ali pa poklic-
no  šolo.

Podpisani sem bil skoraj vsem učitelj in lah-
ko jih samo pohvalim, da so se  vsi radi učili in 
bili lepo vzgojeni. Moram še to omeniti, da smo 
pri njih okrog 15 let dobivali mleko, vsak dan 
smo imeli svežega, saj ga je nekdo od njih vsak 
jutro prinesel. 

»Hudo mi je bilo, ko so začele odhajati od hiše, 
ko so zapuščali domače gnezdo. Vsi so si ustva-
rili družine in živijo razkropljeni po različnih 
krajih. Pa saj me rade obiščejo, za vsak vikend 
katera pride z družino, imam že 20 vnukov,« 
se pohvali,  »in tudi vnuki me vsi obiskujejo in 
pridejo na počitnice. In ko odidejo, nihče ne 
gre praznih rok,« se razgovori. Lahko rečemo, 
da vedo, kje so njihove korenine in da jih mama 
vedno čaka odprtega srca.

Edino sin  Jože je ostal na kmetiji in poleg 
službe ima vzorno urejeno kmetijo, redi gove-
do, pa še konje, ki se prosto pasejo in popestrijo 
njihovo domačijo. 

»Ne škodi ljudem, ampak pomagaj,« tega reka 
se drži. Možu je rešila življenje, ko je nekoč pri 
podiranju kozolca padel v globino. Pravi, da ob-
iskuje bolnega brata, pa hodila je k Zajčevi, ki 
je bila pet let na postelji, in ji pomagala. Pred 
kratkim jo je zbudila ob 4 zjutraj soseda Mar-
tinkova, ko je doživela infarkt, in je poklicala 
rešilca. Tako dobra in sočutna je Papeževa do 
ljudi. Vedno se je razdajala.

Aktivna je pri Društvu kmečkih žena, daleč 
naokoli je znana po kruhu pečenem v  kmeč-
ki peči, dobila je priznanje za to njeno veščino. 
Vsako leto ga razstavlja in prodaja v   času Tr-
ških dni. Speče pa ga tudi za druge, ki  so že po-
skusili to njeno dobroto.

 In njene želje: »Zdravje, potem bi lahko delala 
in da bi me moji še tako kot zdaj obiskovali.«

Ves čas pogovora gospa Zalka ni ‘pojamrala’. 
»Vse je božjih rokah, pa vse je bilo z dobro vo-
ljo narejeno, in za dežjem vedno posije sonce, a 
ne?« je odvrnila, ko se omenil, koliko se je na-
delala v življenju.  

 Res iz srca: naj ji v jeseni življenja vedno sije 
sonce.

Pred gospo Zalko pa same domače dobrote 

ki sta postavila ograjo z zaporni-
co. Pred leti smo že posadili javo-
re, pa so jih kmalu poruvali. Tre-
ba jih bo ponovno posaditi, ker se 
bodo stari zdaj zdaj začeli podira-
ti. Še ena težava se dogaja: ljudje 
pripeljejo s seboj pse in jih vodi-
jo v reko, kar seveda ni primerno. 
Zgodilo pa se je, da so jahali konje 
med kopalci po Krki in so se mo-
rali ti umikati!

Letos je Krka po analizah izredno  
čista, in sicer tako, bila je v analizi, 
da jo lahko pijemo,« je na koncu 
pogovora dodal Igor, ki drugače 
skrbi za red na Loki.

Robert Resnik, Zafara

Robert Resnik je prišel do zanimi-
vega predloga, takole pravi: »Ko 
sem bil na otvoritvi obnovljene-

ga in polepšanega ‘Gostišča  Ko-
ren’, je bilo vse lepo pripravljeno 
in postreženo z okusno hrano in 
rujno kapljico in tudi dobre glasbe 
ni manjkalo.  

In ob tem mi je prišlo na misel, da 
bi zdaj, ko imamo še eno lepo go-
stišče, prirejali  družabna srečanja, 
kjer bi poleg tega, da bi si privoščili 

kaj za pod zob in za suho grlo, bili 
deležni tudi kulturnega dogajanja: 
tako bi imel moderator razgovor s 
kakšno znano osebnostjo z različ-
nih področij, s pesniki, pisatelji, ig-
ralci, glasbeniki, pevci, poslušali bi 
si ogledali različne glasbene, pevske 
in še kakšne nastope, lahko bi kdo 
pokazal, kaj zna izdelovati in še kaj 
bi se našlo.« Ni kaj, odličen predlog, 
vreden  uresničitve.

Srečo Brezovar, Dvor

»Živel sem tu  Žužemberku od 
1966. do 2005. leta. Suha krajina 
je preteklih časih bolj počasi na-
predovala, zdaj, ko imamo občino, 
gre malo hitreje v vseh ozirih. Pred 
štirimi leti sem se preselil na Dvor, 
kjer pa pogrešam E-točko, ki je že 
sicer narejena v Žužemberku in je 

ne bi bil problem vzpostaviti tudi 
na Dvoru. Zato prosim vse, ki ima-
jo pri tem odločilno besedo, pose-
bej, seveda, župana, da se to čim-
prej vzpostavi in zaživi na Dvoru 
in še drugod, po drugih krajih Suhe 
krajine. Tako bi se omogočilo obča-
nom bolj kvalitetno komunikacijo 
s svetom.«
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»… in še do danes ga nisem odložil,« tako je 
začel svojo življenjsko zgodbo Anton Zupan-
čič, po domače Bleskov z Rebri. Znan je daleč 
naokoli  kot odličen mojster, ki zna z lesom in 
še z marsičim vse narediti. To povedo vsi ljud-
je, ki ga poznajo, in zelo dober in pošten človek 
je, še  dodajo.

Našel sem ga, kje drugje, kot v delavnici. Po 
pozdravu, sem vprašal, kako kaj gre. Takoj odvr-
ne: »Najbolj sem vesel, da še lahko delam. Sicer 
zdravje je tako tako, stalno imam neke pregle-
de, ampak če bo tako, kot je zdaj, bo kar šlo. Kaj 
hočemo, leta so tu, 15. avgusta jih bom obrnil 
77, lepa cifra, a ne,« je dodal.

»Naredil sem samo 4 razrede,« je obudil svojo 
mladost, »potem je bila med vojno šola požgana. 
Leta 1947 sem šel v uk za kolarja k Hočevarju 
v Dobrnič, v obrtno šolo pa v Ljubljano. Potem 
sem delal pol leta v Medvodah, nato pa doma. 
1952 sem šel v Čačak odslužit vojni rok. Leta 
1955 sem vzel obrt, ker me je nekdo prijavil, 
še kazen sem moral plačati. Imel sem obrt kar 
celih 43 let, dolgo, kajne.  Ženo sem pripeljal k 
hiši prav na moj rojstni dan, 15. avgusta 1956. 
Rodilo se nama je 6 otrok, eden je že takoj po 
porodu umrl, tako sva gor spravila 3 hčerke in 
dva sinova. Ostal sem pa sam, ženo sem izgubil 
leta 2002, še sreča, da je najmlajši sin ostal doma, 
da sem med svojimi. Sicer je pa živahno, kadar 

Anton Zupančič – Bleskov: 1947 sem prijel za oblič …
se vsi zberemo, saj imam poleg svojih 5, še 11 
vnukov in že 6 pravnukov,« se na kratko spre-
hodi po svoji kar dolgi življenjski poti. 

In kaj je delal in izdeloval. Lahko rečemo vse, 
kar je, predvsem v zvezi z lesom. Kot kolar vo-
zove, sani, smuči, pa še marsikaj, kot mizar pa 
vrata okna, pohištvo. »Potem sem vzel čez hiše, 
nadaljuje, izžagal cimpre, jih sestavil, napravil 
okna, vrata, ograje za gank, lahko bi rekli, da sem 
hiše zaprl. Nešteto vikendov v Liscu sem opre-
mil z vsem potrebnim iz lesa. Vsi moji otroci 
imajo hiše, tudi njim sem, razumljivo, naredil, 
kar je bilo treba. Dobro si poglejte hišo  Marjana 
Smrketa, zraven občine stoji. Izdelal sem okna in 
vrata, stopnice, vse v starinskem slogu, ker je hiša 
stara,« je predstavil svoje dolgoletno delo.

Da dodam, vsega občudovanja je vredno delo, 
ki ga je Bleskov stric opravil na stari brizgalni, ki 
je bila vsa v razpadanju, zdaj je kot nova, čeprav 
nosi letnico 1888 in še brizga povrhu.

Pa to še ni vse. Sam si je izdelal stroj za oblanje  
in žaganje, rezkalnik z vsemi rezili za različno 
oblikovanje in razna druga orodja, napeljal je pri 
svoji hiši elektriko, skratka zna vse, česar se loti. 
Dve kočiji, s katerima se vozijo mladoporočenci 
po Otočcu, je imel v delu naš mojster, eno je po-
pravil, drugo je pa v celoti sam izdelal.  

Res, veliko delo je opravil v svojem življenju. 
Marsikdo gleda skozi njegovo okno, marsikdo 

hodi skozi njegova vrata, ima streho nad glavo 
in še marsikakšno stvar, ki jo je napravil, služi v 
dobro ljudem, in še zdaj, kot pravi, rad popravi 
kakšno starino in jo pomladi. 

Kljub vsemu, kar je napravil, je skromen in 
takole zaključi najin pogovor : »Rad bi še ne-
kaj časa tlačil zemljo, da bi videl, kako rastejo 
in napredujejo vnuki in pravnuki in da bi še 
lahko delal.«

Foto in tekst: Rudi Cerkovnik

Našel sem ga kje drugje kot v delavnici

Tradicionalno srečanje treh ob-
čin Dolenjske Toplice, Kočevje in 
Žužemberk je letos potekalo v 
organizaciji župana Občine Ko-
čevje Janka Vebra, kateremu so 
tudi tokrat pomagali člani Pla-
ninske skupine Dvor iz PD Novo 
mesto. Lepo in delno jasno sobo-

Župani ob tristrani piramidi na vrhu Svetega Petra

Marjan Romih je župane pozval, da zbranim povedo kaj lepega

to, 12. septembra, so se ob županih 
in sodelavcih iz občinskih upravi 
treh sosednih občin, na županstvu 
na 888 m nad morjem, zbrali tudi 
mnogi občani in planinci ter su-
hokranjska konjenica, vseh je bilo 
okoli 100. Ti so bili zelo zadovoljni 
s ponovnimi obljubami o postavitvi 

planinske koče treh občin ter ure-
ditvi statusa zavetišča Petra. Župani 
Franci Vovk, Franc Škufca in Janko 
Veber so resnost postavitve planin-
ske koče po sprejetju OPN (občin-
skih prostorskih načrtov), ki po vsej 
Sloveniji potekajo izjemno počasi, 
potrdili z zdravico in obljubo, da se 
naslednje leto zopet srečajo.

VladiMir

Ob svetovnem dnevu turizma
Svetovni dan turizma je 27. september 
Nosilna tematika letošnjega svetovnega dneva turizma je Turizem 

in raznolikost. Priporočilo Svetovne turistične organizacije je, da kot 
rdeča nit ob dogodkih oziroma obeležitvah odseva praznovanje raz-
novrstnosti. Poleg razprave o vlogi globalizacije v usklajevanju do-
toka turistov ter okoljske in kulturne želi letošnji svetovni dan tu-
rizma osvetliti tudi najbolj človeško plat panoge – njeno sposobnost 
ustvarjati razumevanje in socialno vključevanje ter spodbujati višji 
življenjski standard.

Tako tudi v Suhi krajini z mnogimi prireditvami skozi vse leto skr-
bimo za raznovrstnost na vseh dogodkih, med katerimi so nekate-
ri prepoznavni v širšem slovenskem prostoru, nekateri pa še preko 
slovenskih meja.

VladiMir

Grajski trg 33
8360 Žužemberk

suhokranjske.poti@zuzemberk.si



14 oktober 2009,    IZ NAŠE OBČINE oktober 2009,  15  IZ NAŠE OBČINE 

V Praprečah pa kašča stoji

Naralov križ – za srečno 
vrnitev

Nov oltar v cerkvi na Rebri

Oj,  Žužemberk, oj, Žužemberk

V objektivu

Tako na nastopih začne recitirati pesem o 
Žužemberku vodič po žužemberškem gradu 
Janez Gliha.

Slika kaže Žužemberk s ptičje perspektive in 
ta se nam predstavi kot na dlani. Ko ga tako 
gledamo, vsega v zelenju in razgrnjenega pod 
nami, se misli pletejo o tem, kaj vse je videl in 
doživel v tisočletni preteklosti z različnimi pre-
bivalci v svoji dolgoletni zgodovini. 

Tod so se ustavljale rimski legije, ki so hodi-
le na bojne pohode na vzhod in se tudi vračale, 
doživel je prihod naših prednikov, ki so pregnali 
staroselce ali jih asimirali, verjetno je doživel tudi 
pustošenje divjih tatarskih hort. Pa ropanje in 
ugrabljanje otrok od turških pohodov po doli-
ni Krke. V srednjem veku je doživel Žužemberk 
največji razcvet, saj so Turjačani kot vojskovodje, 

Slike: Robert Resnik, Rudi Cerkovnik
zapis: Rudi Cerkovnik

Žužemberk in okoliške vasi v ogledalu časa

Poleg obnovljenega gasilskega doma stoji z 
novo fasado in novo streho cerkvica. Sezida-
li so tudi nov zvonik in tako se razkazuje le-
potica vsa nališpana. Res so podjetni in slož-
ni pri akcijah Reberjani! Tudi okolica okrog 
cerkve je zgledno urejena, tako da sta skupaj 
z gasilskim domom vasi v okras. Tudi sicer je 
vas lepo in skrbno urejena, saj posebno vestne 
gospodinje skrbijo, da je na balkonih in oknih 
vse v cvetju.

Letos pa so postavili v cerkvi izredno lep ol-
tar, ki daje notranjosti cerkve blišč in poseben 
sijaj. Omenjeno je bilo, da sicer kipi,  ki krasijo 
sam oltar, niso originalni, mojstrsko pa jih je 
ustvaril Miha Legan s pomočjo bratov Fran-
cija in Staneta. Domačini pravijo, da vedo, kje 

Ob cesti, ki pelje z Zafare proti Mačkovcu, 
se vsakdo mimoidoči  sprehajalec ali kdorsi-
žebodi za trenutek ustavi, da si ogleda Nara-
lov križ. In seveda  ogledajoč si ga, je vsakdo 
radoveden, zakaj je postavljen,  s kakšnim 
namenom. Dal ga je postaviti Naralov, po 
domače se je pri njem reklo pri Naralovih, 
in sicer v zahvalo, da se je srečno in živ vrnil 
iz Rusije. Tja je odšel kot Napoleonov vojak, 
pa je po porazu postal ujetnik. Delal je pri 
ruskih kmetih ter se po več kot 10-tih letih 
srečno vrnil domov.

Zanimiva je pušica, tudi kamnita, z želez-
nimi vrati. Kar srhljiva stvar se mi je zgodila 
v zvezi pušico. Na enem izmed sprehodov, 
jo je moj sin, mislim, da je bil Matjaž, odprl 
in glasno kriknil. In kaj je bilo? V njem si je 
napravil gnezdo pravcati gad. Lahko bi se 
zgodilo, da bi ga pičil. Mi smo potem z dol-
go palico zbezali ven, da je splezal v grmovje, 
pušico pa trdno zaprli.  

Ponekod obnavljajo ali postavljajo kozolce, 
na koncu Prapreč pa stoji stara kašča. Kaščo je 
kupila občina od Novincev in jo dala postavi-

cesarski odposlanci in glavarji proslavili svoj kraj. 
Kaj pa tlačani? Tudi oni so  s svojim težkim in tr-
pečim življenjem ohranjali obstoj kraja. Znani so 
kmečki upori iz tistih časov, kar kaže, da so tukaj 
živeli zavedni in uporni ljudje. A čas mineva in 

zrcalo časa prinese nove slike. Žužemberk se je 
kasneje razvijal v trgovsko središče s svojimi sej-
mi, obrtniki, mlini in žagami, gostilnami, pa tudi 
s trško gospodo. Grad ja postajal do druge vojne 
vedno manj pomemben, dokler ga jekleni ptiči 
dokončno ne zrušijo. Tako nekako je skozi dolgo 
zgodovino potekalo življenje Žužemberka.

Žužemberk danes: imamo občino, ki se trudi 
za blagor občanov, na Cviblju stoji spomenik 
posvečen padlim za svobodo, na nasprotnem 
gričku stoji  obnovljena cerkev, grad spet do-
biva prvotno podobo, gostilne skrbijo za go-
stinsko ponudbo tako domačinov kot turistov, 
‘Iskra’ še živi in še bi se kaj našlo. 

A naša lepotica – reka Krka, s svojimi  ‘brh-
kim tekom’, skupaj z Žužemberkom spremlja  
čas bivanja in nehanja ljudi skozi čas.

so originali in bodo nekoč že našli ‘ta prave’. 
Skušali jih bodo dobiti nazaj, da bo oltar spet 
takšen, kot je bil nekoč.

ti. Nosi enako letnico kot gasilska brizgalna - 
1888. Vsa je lesena in seveda bolj na grobo iz-
delana, kot so to delali pred 150-timi leti. Tako 
se ohranjajo starine, da bodo mladi rodovi, to 
je zanamci, spoznavali, kako so nekoč živeli in 
imeli urejeno življenje njihovi predniki. Zdaj, 
zadnje čase, se to vedno bolj ceni. Po vaseh v 
Suhi krajini imajo razstavljenih veliko starin-
skih stvari, kot so vozovi, različna orodja, raz-
ne naprave, kot so vejavniki, stari leseni plugi, 
brane in še kaj bi se našlo, in vse to je lepo po-
pravljeno restavrirano in zaščiteno.

Lahko rečemo, da se v preteklosti odseva 
tudi naša bodočnost.
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Po uvodu z zvočno kopeljo sta 
zbrane najprej pozdravila odgovor-
ni urednik Suhokranjskih poti Slav-
ko Mirtič in župan občine Žužem-
berk Franc Škufca, nato pa je nekaj 
besed spregovoril slavnostni govor-
nik, minister Vlačič, ki je izpostavil 
pomen lokalnih medijev. »Lokalni 
mediji obravnavajo tiste teme, ki se 
ljudi tičejo vsak dan, so jim relevant-
ne in iskreno pomembne,« je pove-
dal minister, ki se spominja, da je 
bila branost lokalnih medijev tudi 
v okolju, iz katerega izhaja sam, zelo 
visoka. »Pri lokalnih medijih se po-
roča o stvareh, ki se dotikajo dobe-
sedno tvoje ulice, tvojega kulturne-
ga in športnega udejstvovanja,« je še 
dodal minister, ki je prepričan, da bi 
bil brez lokalnih časnikov »ta me-
dijski prostor enoličen in prazen«.

   Da se kaj takega ne bi zgodilo, 
je besedo prevzela magistrica An-
dreja Jernejčič, članica uprave In-
fonet Media, ki je zbranim opisala 
značilnosti dobrega lokalnega časo-
pisa. Poudarila je, da lahko lokalni 
mediji poglobljene zgodbe z doda-
no vrednostjo ustvarjajo ravno za-
radi poznavanja svojih bralcev, obe-
nem pa opozorila, da lokalni časni-
ki vse prepogosto objavljajo dolge 
članke s suhoparnimi naslovi. 

O pomenu lokalnih medijev je 
nato spregovorila tudi Janja Božič 
Marolt, predsednica uprave Medi-

Na dvanajstem srečanju lokalnih čaopisov se je zbralo več kot 160 pripadnikov sedme 
sile, predavateljev in gostov.  V ospredju (od leve) odgovorni urednik Suhokrajnskih 
poti Slavko Mirtič, župan Občine Žužemberk Franc Škufca, minister za promet Patrick 
Vlačič, in Andreja Jernejčič, članica uprave Infonet Media.

Dvanajsto  srečanje lokalnih časopisov

»Brez vas bi bil ta medijski prostor 
enoličen in prazen«
Dvor/Žužemberk – Novinarji in uredniki lokalnih časopisov so se na dvanajstem zaporednem srečanju 
zbrali v Suhi Krajini, kjer čas teče drugače. Na Dvoru se je tako zbralo več kot 120 pripadnikov sedme sile, 
predavateljev in gostov, med katerimi je bil tudi minister za promet Patrick Vlačič. 

Udeleženci okrogle mize Kaj mi pomenijo lokalni mediji?: novinarka in voditeljica na 
televiziji Slovenija Janja Koren,  direktor A. T. Kearneyja Andrej Vizjak, moderatorka 
Andreja Jernejčič in podžupan Mestne občina Ljubljana Aleš Čerin.

Nastop ljudskih pevk turističnega društva v grajski kleti žužemberskega gradu.

ane, o uspehu, ki so ga lokalne no-
vice prinesle Radiu 1, pa je nekaj 
besed povedal programski direk-
tor omenjenega radia Andrej Vo-
dušek. Na svoj račun so nato prišli 
tudi fotografi, ki sta jim Aleš Beno, 
Finance, in Bojan Velikonja, Dnev-
nik, pojasnila nekaj trendov današ-
nje fotografije, nato pa so se foto-
grafi odpravili na fotografsko de-
lavnico. Za konec je sledilo še pre-
davanje o trženju lokalnih časopi-
sov v času recesije, med katerim 
je svoje znanje predstavil Janez 
Bobnar iz Diners Cluba Sloveni-
ja. Uradni del srečanja je zaključi-
la okrogla miza z naslovom Kaj mi 
pomenijo lokalni mediji, na kateri so 
sodelovali podžupan Mestne obči-
na Ljubljana Aleš Čerin, direktor 
A. T. Kearneyja Andrej Vizjak ter 
novinarka in voditeljica na televi-
ziji Slovenija Janja Koren.

   Dogajanje se je nato preseli-
lo v Žužemberk, kjer so gostitelji 
podelili nagrade najboljšim petim 
fotografom, ki so sodelovali na de-
lavnici. Glavno nagrado je domov 
odnesla Renata Picej, odgovorna 
urednica časnika Lipov list, druga 
nagrada je romala v občino Rače 
– Fram, tretja pa v Ribnico. Ravno 
tam bodo prihodnje leto gostili tri-
najsto zaporedno srečanje lokalnih 
časopisov.

Maja Jaklič
Zadovoljni obrazi organizatorjev in udeležencev dvanajstega zaporednega srečanja 
lokalnih časopisov.
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Minister za promet, dr. Patrick Vlačič, 11. september 2009

Spoštovane novinarke in novinarji, urednice, uredniki, 
fotografinje in fotografi, spoštovani gostje,

v čast, a tudi posebno zadovoljstvo mi je, prve 
misli danes zjutraj podeliti tukaj z vami brez 
posebne prometne teme. Moram priznati, da je 
za mene ta zaobrnjena situacija prav sproščujo-
ča, na prometu namreč resnično nikoli nima-
mo lahkih tem. Že skoraj leto dni, vsakič, ko 
stopim pred iskrive, odločne, jasne, pogumne 
poglede predstavnikov medijev, odgovarjam o 
… raznoraznih cestah … in zakaj jih še ni … o 
železnicah … o dolgoletnih in neskončnih za-
mudah … ali zaupate vodstvu … ali podpirate 
to pobudo … Ne morete si misliti, kako prijet-
no je stopiti pred obličje sedme sile brez težkih 
vprašanj, z le nekaj mislimi za vas.

Zato najprej eno lepo dobro jutro. Prve ju-
tranje misli običajno že začrtajo ritem dneva 
… in danes si obetam lep dan. 

Spoštovani, danes tukaj zbrani, vi veste, da 
ste tisti, ki ste ljudem najbližje. Lokalni mediji 
obravnavate tiste teme, ki se ljudi tičejo vsak 
dan in so jim relevantne - iskreno pomembne. 
Posebej zato, ker jim vi ne le poročate, temveč 
dejansko živite enak dnevni utrip. Lahko re-
čem, da ste najbolje razumljeni mediji, saj te-
matiko znate podati na ljudem razumljiv način. 
Včasih se mi namreč zazdi, da že več vemo o 
tem, kaj je Obama jedel za zajtrk, kot kaj se do-
gaja v sosednji ulici. Vi pa znate v svoj prostor 
na najbolj imeniten način umestiti tudi sosed-
njo ulico. Poleg tega znate nemalokrat umestiti 

med vaše vrstice tudi lepše novice o vaših pre-
bivalcih, zato na vaših straneh ne bo nikoli vse 
tako črno, tudi če bi bile le črno-bele. 

A danes bi tukaj rad poudaril še eno drugo 
stvar. Mediji ste ožilje živahnega socialnega, po-
litičnega, kulturnega in družabnega življenja in 
ne morem dovolj poudariti, kako pomembna je 
vaša prisotnost za demokracijo. Posebej, ker vem, 
koliko truda vlagate v svoje delo, včasih tudi brez 
plačila. Ko vas spremljam, gledam, berem in so-
delujem z vami, prepoznavam tudi vaše vred-
note, vaše odnose, medgeneracijsko povezanost 
in sodelovanje. In to se mi zdi najpomembnejše. 
Uspeli ste ohraniti vrednote, ki se s kontekstom 
novic na nacionalnem, ali celo globalnem nivoju, 
že povsem izgubljajo. Kajti, ne smemo pozabiti, 
da je vsaka velika globalna novica vedno najprej 

nekje lokalna. Le kontekst se nekoliko spreme-
ni. Danes, ko je celo človeštvo pred velikimi 
izzivi in bomo morali dodobra prevetriti tudi 
celoten vrednostni sistem, vidim velik pomen 
in priložnost ravno v vas. 

Danes boste še razpravljali o vprašanju po-
mena lokalnih novic in prisluhnili dobrim pri-
merom. Žal ne bom mogel ostali z vami dolgo 
v teh razpravah, bom pa iskreno vesel srečanj 
in pogovorov z vami, ko bom s svojimi obvez-
nostmi potoval po Sloveniji. To mi bo res v uži-
tek, brez vas bi bil namreč ta medijski prostor 
preprosto enoličen in prazen.

Slišim, da imate to srečanje vsako leto drug-
je in da ste letos prvič zbrani na Dolenjskem.  
Priznam, meni je Slovenija lepa, najlepša na 
svetu, posebej Primorska, ki je moja regija, a 
danes, ko sem se pripeljal v vašo občino, me 
je takoj presunil ta lepi žužemberški grad na  
trgu in prekrasni terasasti vinogradi z zidani-
cami nad Dvorom … Živimo v res lepih kra-
jih. Uživajte to lepoto, kajti lepota je navdih, 
to nam priznavajo vsi tujci, ki vedno pogosteje 
zahajajo v naše kraje.

Hvala organizatorjem, Žužemberku in ča-
sopisu Suhokranjske poti, hvala vsem, ki ste 
prišli, ne le za danes, temveč tudi za vaše vsa-
kodnevno delo. 

Lep dan in veliko »dobrih« novic vam želim, 
tako in drugače.

Dekleta so pripravljena

Kava na svojem mestu Za vse je poskrbljeno

Prvi je ministra brez dežnika sprejel župan Škufca Dvorana se je napolnila, gremo!

Gongi Irene Zupančič
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Zelo sem navdu-
šena, kar se tiče or-
ganizacije. Na sre-
čanju sem bila že 
lansko leto, ampak 
letos mi je bil res 
boljše, tudi kar se 
tiče samega pro-

grama. Res, same pohvale. Mirjana Kavčič, 
Cajtng, Trebnje 

Na tem dogod-
ku sem prvič. Je 
presenetljivo lepo, 
družabno in zani-
mivo. Tudi pogledi 
na lokalno sceno 
na splošno so bili 
zanimivi, tako da 

se splača vztrajati na tem področju. Matjaž 
Rekič, Medvošček

Letos smo bili na 
tej prireditvi prvič 
in bilo nam je zelo 
všeč. Mislim, da je 
bila organizacija na 
takem nivoju, da 
sploh nismo priča-
kovali. Veliko smo 

odnesli od predavanj, na katerih so govori-
li strokovnjaki, ki že imajo izkušnje na po-
dročju medijev, tako da nam je vse koristilo. 
Dobili smo tudi napotke, kako izboljšati naš 
časopis, tako da smo bili res zadovoljni. Mo-
nika Horvat, Abakus

ANKETA

Šopek za arh.Jano Špendl, ki je 
oblikovala znak

Minister s kitaro, delo umetnika Robija Strune

Okrogla miza z gosti

Kmečke žene in predsednica Slavka Legan so presenetile z dobrotami

Fotografe je po lepi deželici suhokranjski vodil Slavko 
Gliha

Grad v očeh fotografa

Dr. Julij Ne-
manič je pravi 
poznavalec 
suhokranjskih 
vin

Damijan Novak in Renata Picej, 
dobitnica vhodnih vrat- glavne na-
grade podjetja INLES iz Ribnice

Prihodnje leto bo srečanje lokalnih čaopisov gostila 
Ribnica. Na fotogra�ji urednik Suhokrajnskih poti Slav-
ko Mirtič, Alenka Pahulje, odgovorna urednica Rešeta, 
glasila Občine Ribnica, in Vlado Kostevc, novinar in član 
uredništva Suhokrajnskih poti.

Lepa misel pri-
haja iz srca, delo 
lectarke Mihele 
Ožbolt

Robi Struna se je predstavil s svojimi izjemnimi izdelki Predsednik vinogradnikov Anton Koncilija v elementu

Fotografije: Stane Maver, Maja Jaklič,Rok Nose, Gorazd Tratnik

Priprava na fotogra�ranje
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Sprejel in vodil nas je član uredništva Slavko 
Gliha, ki nas je sproti seznanjal z zgodovino in 
z drugimi različnimi značilnostmi Suhe kraji-
ne. Najprej smo  ustavili na Dvoru, na prostoru 
bivše železarne, tu nas je fotografe pritegnil kot 
fotografski objekt – plavž, ki smo ga posneli iz 
različnih zornih kotov. 

Po malo daljši vožnji in po seznanjenju preko 
vodiča Glihe o vinski  trti in vinih teh krajev, smo 
se kar dlje zadržali, razumljivo, pri zidanici pred-
sednika Vinogradniškega društva Suha krajina 
Koncilje, ki nam je ponudil v pokušino izbrana 

vina tega področja. Ob tem, ko smo degustirali, 
smo pridno pritiskali na sprožilce aparatov, saj 
je bilo motivov v izobilju, tako lepa pokrajina, 
vzorno urejeni vinogradi in na gosto posejane 
zidanice, in kot detajli – veliki zoreči se grozdi, 
najprej smo jih slikali, potem pa pozobali.

Zadnja postaja, kjer smo iskali najboljše kote 
za slikanje žužemberškega  gradu, tako spodaj 
pri Krki, na ‘placu’ ter notranjosti. Po navduše-
nju sodeč, je bil grad, za nas fotografe, najbolj 
hvaležen objekt, predvsem zaradi svoje lege in 
slapu ob njem.

Ko smo se dobro podprli v gostilni Zupančič, 
smo imeli zaključek 12. srečanja novinarjev lo-
kalnih časopisov v grajski kleti in tu so razgla-
sili in razstavili najboljše fotografije in podelili 
5 nagrad: 1. nagrada Renata Picej, Lipov lista, tri 
2. nagrade: Milojka Koprej- List, revija za kul-
turo in druga vprašanja, Gorazd Tratnik- Inter-
ni informativni časopis, Doris Antolič- Novice 
Občine Rače-Fram, 3. Zdenka Mihelič, Rešeto 
– Ribnica.

Rudi Cerkovnik

Fotografi ‘pofotkali’ Suho krajino
Na 12. srečanju novinarjev lokalnih časopisov v Žužemberku so sodelovali tudi fotografi, ki so imeli delavnico Ujemi čas za najboljše 
fotografije z motivi Suhe krajine. Po dveh predavanjih z naslovom Kako do dobre fotografije, se nas je okrog 30 vkrcalo v avtobus. 

S to fotogra�jo si je Renata Picej iz Lipovega  lista prislužila prvo nagrado-vhodna 
vrata Inles Ribnica 

Pogled na reko Krko s fotoaparatom Milojke Komprej 

Srce in grad mlade fotogra�nje Doris Antolič Grajski stolp v očeh fotografa Gorazda Tratnika                      Anton Koncilja kot statist na fotogra�ji Zdenke Mihelič 



20 oktober 2009,  oktober 2009,  21

Vabimo vas na
Razprodajo pohišva,
s poudarkom na
jedilniških setih, 
ki bo v salonu TURN
v Straži:

-  v petek, 23. oktobra, 
 od 13. do 19. in
-  v soboto, 24. oktobra, 
 od 9. do 17. ure

Veselimo se vašega obiska,

Skupina Novoles

  OBVESTILA 
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NE POZABITE!
V mesecu oktobru (1.10.-

31.10.2009) je možno vlagati 
zahtevke za posebno premijo 
za bike in vole (zakol v obdo-
bju 1.6.-30.9.2009) ter zahtev-
ke za ekstenzivno rejo ženskih 
govedi (telitev v obdobju 1.4.-
31.7.2009). Zahtevki se vlagajo 
v elektronski obliki na Kmetij-
ski svetovalni službi v Straži. S 
sabo obvezno prinesite Zbirno 
vlogo za leto 2009, v primeru 
vlaganja zahtevkov za posebno 
premijo tudi klavniški zapis-
nik, za ekstenzivno rejo žen-
skih govedi pa številke krav, 
ki so telile v zgoraj omenjenem 
obdobju. 

ZAHTEVKE JE MOŽNO VLAGA-
TI V ČASU URADNIH UR: PONE-
DELJEK in PETEK od 800 do 
1200 ure ter ob SREDAH od 800 
DO 1500 ure (razen v primeru 
izredne službene odsotnosti).

Polona Seničar
Kmetijsko gozdarski zavod 

Novo mesto

Navzkrižna skladnost je sklop 
devetnajstih  standardov, ki naj bi 
jih izpolnjevala vsa kmetijska go-
spodarstva. Te zahteve naj  bi pripo-
mogle k ohranjanju čistega okolja 
in varovanju zdravja pri ljudeh.

Nosilci kmetijskih gospodar-
stev naj bi bili natančno seznanje-
ni z vsemi zahtevami navzkrižne 
skladnosti. Kmetijsko gozdarski 
zavodi oziroma kmetijski sveto-
valci obveščajo kmete o novostih 
in organizirajo izobraževanja s tega 
področja. Ministrstvo za kmetijstvo 
gozdarstvo in prehrano je v sodelo-
vanju z Kmetijsko gozdarsko zbor-
nico Slovenije izdalo »Priročnik za 

PREVERITE, ali vaša kmetija izpolnjuje vse 
zahteve navzkrižne skladnosti

izvajanje zahtev navzkrižne sklad-
nosti za kmetijska gospodarstva« 
in so ga prejela vsa kmetijska go-
spodarstva.

 Kmetijska gospodarstva morajo 
izpolnjevati vse tiste  zahteve, ki se 
jih tičejo glede na dejavnost in vrsto 
reje, s katero se ukvarjajo.

Pri vseh kmetijskih gospodar-
stvih, ki vlagajo zbirne vloge, kon-
trolorji in inšpektorji preverjajo iz-
vajanje zahtev navzkrižne skladno-
sti. Preverjanja potekajo iz pisnih 
dokumentov in na kraju samem 
na kmetijskem gospodarstvu. Za 
ugotovljene nepravilnosti sledijo 
sankcije v obliki zmanjšanja nepo-

srednih in izravnalnih plačil ali vra-
čanja le-teh, kar je seveda za kmete 
neprijetno in neracionalno.

Pogosto se kršitve dogajajo zara-
di nejasnosti zahtev ali slabe infor-
miranosti nosilcev kmetijskih go-
spodarstev. Številnim kmetom se 
pojavljajo razne dileme glede iz-
vajanja teh zahtev. Zakonodaja se 
pogosto spreminja, zato Kmetijsko 
gozdarska zbornica Slovenije s svo-
jimi kmetijskimi svetovalci ponuja 
možnost preverjanja izpolnjevanja 
zahtev navzkrižne skladnosti na sa-
mih kmetijskih gospodarstvih.

Kmetje  imajo možnost, da se še 
dodatno seznanijo z vsemi zahteva-

mi, ki jih mora izpolnjevati kmetij-
sko gospodarstvo, in da morebitne 
napake čim prej odpravijo.  Za ob-
isk  kmetijskih svetovalcev se lahko 
prijavijo na izpostavah  Kmetijsko 
gozdarskih zavodov, kjer se bodo 
dogovorili za termin obiska. 

Obisk kmetijskega svetovalca 
in pregled izpolnjevanja vseh 
zahtev navzkrižne skladnosti na 
kmetijskem gospodarstvu je zgolj 
svetovalnega pomena in ni v no-
beni povezavi s kontrolami, ki jih 
izvaja Agencija Republike  Slove-
nije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja ali inšpekcijske službe. 
Obisk je brezplačen, zato vam pri-
poročamo, da izkoristite možnost 
pregleda in svetovanja pri odpra-
vi morebitnih napak, preden pri-
de kontrolor ali inšpektor. 

   Pokličite na  Izpostavo kmetij-
ske svetovalne službe v Straži (tel. 
07 308 38 16 ali 051 692 401), da 
določimo najprimernejši termin za 
naš obisk na vaši kmetiji.

Polona Seničar

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

 OBVESTILA 
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Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano poziva nosilce 
kmetij, da najpozneje do konca leta 
2009 (zaradi slabega odziva je bil 
rok podaljšan) v register kmetijskih 
gospodarstev posredujejo podatke 
o svojem namestniku in gospodinj-
stvih, katerih se eden ali več članov 
ukvarja s kmetijsko dejavnostjo. 
Podatke posredujete na obrazcu 
Podatki o namestniku nosilca 
in gospodinjstvih na kmetiji, ki 
je skupaj z Navodili za izpolnje-
vanje objavljen na spletni strani 
rkg.gov.si/GERK/ in je dostopen 
tudi na upravnih enotah ter na eno-
tah kmetijsko svetovalne službe. Iz-
polnjeni obrazec s podpisom nosilca 
in njegovega namestnika pošljite ali 
osebno dostavite na Upravno enoto 
Novo mesto.

Zakon o kmetijstvu (Uradni list 
RS, št. 45/08) na novo določa kme-
tijo kot obliko kmetijskega gospo-
darstva, na katerem se eno ali več 
gospodinjstev ukvarja s kmetijsko 
dejavnostjo. Na eni kmetiji je lah-

Vpis namestnika nosilca kmetijskega gospodarstva

Poletje se poslavlja, jesen se po-
časi plazi v deželo. Prihajajo naj-
bolj barviti meseci leta. Škrlatna 
jesen nam tudi letos ponuja obilo 
plodov, ki jih ne gre zamuditi.

Lešnikov ni prav veliko, črni 
trn že ponuja temnomodre plo-
dove, ki pa bodo užitni šele po 
prvi slani. Če se za  drenove plo-
dove nismo potrudili, je zanje že 
prepozno. Tudi glogovih plodov 
je bolj za vzorec, a se nekaj le da 
nabrati, se pa na veliko ponuja 
oranžno-rdeči šipek. Trnulje in 
drnulje uporabljamo predvsem v 
kulinariki in za pripravo poseb-
nih marmelad, šipkove plodove 
pa poleg tega rabimo za pripravo 
čajev, ki pomagajo pri prehladnih 
in infekcijskih obolenjih. Izboljša-
jo tudi odpornost po daljšem le-
žanju v bolniški postelji. Šipek je 
bogat z vitaminom C, ki se s ku-
hanjem ne zmanjša.

Tokrat vam nekoliko natanč-
neje predstavljam gabez, in sicer 
NAVADNI GABEZ.

Dobro uspeva na vlažnih pros-
torih, ob jarkih, potokih in poteh. 
Cveti celo poletje. Listi so raska-
vi in na koncu koničasti. V zemlji 
ima močne in globoko segajoče 
korenine. Kmetje ga ne marajo, 
ker močno izčrpa zemljo, izo-
giblje se ga tudi živina. V zdra-
vilstvu porabljamo korenine. Po-
krite so s črno skorjo, v prerezu 

bele in močno sluzaste, pravza-
prav mastne in mazave, zato jih 
je težje posušiti. Korenine vse-
bujejo ALANTOIN, ki spodbuja 
rast in razmnoževanje celic ter 
tako obnavlja tkiva. Vsebuje ga 
tudi mazilo LOKOHEPAN. Ga-
bez uporabljamo za zdravljenje 
kostnih zlomov (verjetno od tod 
ime kostni »celilec«), zvinov, pri 
vnetju pokostnice, oteklih skle-
pov pri putiki, pri zmečkaninah 
in modricah in po udarcih. 

Ne glede na staro ljudsko prak-
so so zadnje znanstvene ugotovit-
ve dokazale, da gabez vsebuje sno-
vi, ki poškodujejo jetra in so ra-
kotvorne, zato se notranje naj ne 
bi uporabljal, zunanje pa le na celi 
koži, in še to ne v nedogled.

Korenine nabiramo zgodaj spo-
mladi ali pozno jeseni – oktobra 
in novembra. Takoj jih očistimo 
in posušimo na temperaturi, ki ne 
presega 35° C. Bolje je, da koreni-
ne uporabimo sveže. Iz njih lahko 
pripravimo kašaste obkladke, ma-
zilo ali tinkturo.

Za TINKTURO vzamemo 200g 
gabezovih korenin, jih drobno na-
režemo in 3 tedne namakamo v 1l 
dobrega sadnega žganja, v zaprti 
steklenici in na sobni temperatu-
ri. Po  tem času tekočino prece-
dimo in z njo mažemo prizade-
ta mesta.

Helena Glavič

ko vpisanih več gospodinjstev (ne 
glede na naslov gospodinjstva), po-
samezno gospodinjstvo pa je lahko 
vpisano le na eni kmetiji.

Člani kmetije, ki so lastniki ozi-
roma solastniki kmetije, določijo 
nosilca in njegovega namestnika. 
Če na kmetiji razen nosilca ni dru-
gih članov kmetije, starejših od 18 
let, namestnika nosilca ni treba do-
ločiti. Namestnik prevzame pravice 
in obveznosti nosilca kmetijskega 
gospodarstva, ko nosilca ni več ali 
ko nosilec postane začasno ali traj-
no opravilno nesposoben.

Člani kmetije so člani vseh go-
spodinjstev na kmetiji, ki so starejši 
od 15 let. Podatki o članih kmetije 
se v register kmetijskih gospodar-
stev prenesejo iz evidence gospo-
dinjstev, v katero posamezniki spo-
ročajo podatke o gospodinjstvih na 
podlagi predpisov o prijavi stalnega 
prebivališča. Vsaka selitev v ali iz 
gospodinjstva pomeni spremembo 
podatkov v evidenci gospodinjstev 
in s tem hkrati tudi spremembo po-

datkov o članih kmetije v registru 
kmetijskih gospodarstev.

Podatkov o namestniku nosilca 
ni treba posredovati samostojnim 
podjetnikom posameznikom, pra-
vnim osebam ter kmetijskim go-
spodarstvom, ki imajo v uporabi 
planine in skupne pašnike.

V primeru, da vpis namestni-
ka na Upravni enoti ne bo izve-
den, bo KMG-MID blokiran in 
ne bo možen vnos zbirne vloge 
za leto 2010. 

Seničar Polona

Kmetijska svetovalna služba

Za vsako bolezen rož'ca raste

 OBVESTILA 
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Polepšan gasilski 
dom na Rebri

Ko se pripelješ na Reber, takoj padeta  v oči 
prenovljeni gasilski dom in cerkev. Kot naro-
čeno, mi pride nasproti predsednik gasilskega 
društva, ki mu že 27 let predseduje, to je  Janez 
Papež. Nič lepšega, tako dobim potrebne infor-
macije iz prve roke. Ujel sem ga, ko je skupaj z 
drugimi usklajeval priprave za veselico.

Gasilski dom, je pripovedoval predsednik, so 
večkrat obnavljali. Gasilsko društvo so ustano-
vili leta 1937. Dogradili so ga leta 1975, fasado  
je dobil 1977.  Leta 2005 so se spet lotili ob-
nove, dali so novo fasado, lansko leto na novo 
prekrili streho.  Poglobiti so morali garažo, saj 
so kupili nov avto, rešilni, a so ga popolnoma 
prenovili. Zdaj ustreza vsem standardom, ki 
jih mora imeti gasilski avto. Vse to so naredi-
li s prostovoljnim delom. To se vidi, saj ljudje 
živijo in delajo za skupno dobro. Društvo šteje 
93 članov, iz kakšne hiše je tudi po 5 članov. Po 
njihovih zmožnostih so kar sodobno opremlje-
ni. Po uspešnosti na tekmovanjih so med naj-
boljšimi v občini in tudi na medobčinski ravni 
dobivajo pokale. Pokalov in priznanj imajo že 
toliko, da so vse police in stene polne. Največji 
uspeh: 3. mesto članic na avtoreliju. Na njiho-
vem področju nimajo veliko akcij, ker imajo 
postavljeno dobro preventivo. Seveda  takoj 
posredujejo v primeru požara, kjer je treba, 
pomagajo in pohitijo na pomoč.

Res pohvale vredno za tako malo vas, da 
v vseh ozirih tako družno in enotno delajo 
v skupno dobro.

Foto in tekst: Rudi Cerkovnik

S pripravami na gradnjo prvega gasilskega 
doma na Dvoru, na katerih temeljih stoji seda-
nji dom, so pričeli dvorski gasilci takoj po usta-
novitvi društva leta 1932.

14. februarja 1933. leta je lokacijo ob cesti 
Novo mesto-Žužemberk za gradnjo potrdilo 
županstvo Občine Dvor, gasilci pa so z gozd-
nim uradom kneza Auersperga v Soteski pod-
pisali najem za nedoločen čas, taisti urad pa je 
nakazal gasilcem tudi večjo količino stavbnega 
lesa, peska in kamenja. Dom je zidal zidarski 
mojster Anton Maver iz Šmihela. Istega leta so 
gasilci s prostovoljnim delom pod vodstvom Ci-
rila Dequala spravili dom pod streho. 

Potreba in čas je narekoval prvo popolno  
obnovo in dozidavo doma, le-to so pričeli pod 
vodstvom predsednika  Jožeta Bana leta 1979, 
dve leti kasneje pa je dom dobil nove prostore 
s povečano garažo, za kuhinjo, sanitarije, sejno 
sobo in prostore za društveno dejavnost. V le-
tošnjem letu pa so dvorski gasilci po idejni za-

Šmihelski gasilci so v svoji več kot osemde-
setletni zgodovini sredi avgusta prevzeli svojo 
tretjo motorno brizgalno. S slavnostno parado 
domačih in sosednjih društev, številnimi govorci  
ter  bogatim kulturnim programom so obeležili 
nov praznični mejnik v njihovem bogatem delu. 
Številne gasilce in krajane so pozdravili  predsed-
nik društva Rafael Vidmar, župan Franc Škufca 
in  regijski poveljnik Janko Gornik. 

  Motorno brizgalno Tohatsu, vredna je oko-
li 10.000 evrov, je po blagoslovu župnika Uroša 
Švarca iz Ambrusa prevzel poveljnik Jože Hrovat 
in jo predal strojniku,  služila pa bo za pretakanje 
vode in hitre intervencije v primeru požarov.

S. Mirtič

Gasilski dom dobiva novo podobo

snovi domačina Jožeta Blatnika in po projek-
tni dokumentaciji, ki jo je izdelal Projekt Biro 
Branko Tratar s.p. iz  Novega mesta, pričeli 11. 
septembra 2009 z drugo največjo investicijo. S 
prostovoljnim delom bodo pridobili prostor ve-
likosti okoli 50 m2 za garažo, v kateri bo avto-
cisterna in manjša orodjarna, na podstrešju pa 
nove društvene prostore. 

Gasilski praznik v Šmihelu

Po besedah novega predsednika Tomaža Ob-
šteterja je gasilce pred gradnjo čakalo veliko dela 
s pridobivanjem potrebne dokumentacije, še več 
dela pa jih čaka do zaključka investicije. »Ta bo 
po končanih delih vredna kar okoli 100.000 ev-
rov, z udarniškim prostovoljnim delom pa bomo 
za material, komplet inštalacije, skupaj s štirimi 
novimi avtomatskimi vrati odšteli okoli 45.000 
evrov,« meni predsednik Obštetar. 

S. Mirtič       
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Andrej Turjaški ali Andrej Šumber-
ski. Bil pa je izjemno vojaško šolan 
in usposobljen, zaradi tega je bil tudi 
imenovan za poveljnika Karlovca ter 
s tem Hrvaške vojne krajine. 

Stalno razstavo si lahko ogleda-
te v njegovem rojstnem Žužember-
škem gradu.

VladiMir

V letošnjem letu je Zavod Parnas 
iz Velikih Lašč pripravil zgodovin-
sko razstavo o Andreju Auerspergu, 
leta 1557 je bil rojen na Žužember-
škem gradu in je bil med drugimi 
tudi velik zmagovalec prve zmage 
združene krščanske vojske (kranj-
ske, hrvaške in nemške čete) 22. ju-
nija 1593 pri Sisku nad mogočno 
turško vojsko. 

Predstavitev razstave je bila na 
ruševinah gradu Šumberk v nede-
ljo, 6. septembra, po farnem žegna-
nju pri kapeli sv. Katarine. Srednje-
veško vzdušje pa so pripravili člani 
Seinsenbergensis Tumultus – vite-
škega reda Jurija in Volka Engel-

Klasika in zelene 
melodije v grajski 
dvorani

V nedeljo, 23. 8., ob 19. uri, 
sta v grajski dvorani gostovala 
glasbenika, pianistka Maja Tanj-
šek in violinist Branko Brezav-
šek. V več kot enourni predsta-
vi sta nam zaigrala več znanih 
del klasične glasbe. Z izrednim 
posluhom sta  nas uvedla v svet 
glasbe, ki nam ni vsakdanja in 
poznana. Vendar sta izbrala 
skladbe, ki so znane in smo jih 
že kdaj slišali. Za poživitev sta 
izbrala še najbolj poznane me-
lodije popevk, iz tako imenova-
nega zlatega obdobja slovenske 
popevke, iz  60-tih let prejšnjega 
stoletja. Za zaključek nas je nav-
dušil še temperamentni madžar-
ski čardaš.

Tako smo doživeli še en prije-
ten glasbeni večer in z veseljem 
smo se s ploskanjem skupaj z 
Andrejem Šumberškim zahva-
lili umetnikoma za tako prijetne 
glasbene užitke, ki sta nam jih 
pričarala s svojim mojstrskim 
izvajanjem.  

Foto in tekst: Rudi Cerkovnik

Andrej Šumberski ponovno na Šumberku
berta Turjaškega iz Žužemberške-
ga gradu, rokodelska družina Grčar 
s Turjaka, Lončarstvo Bojc iz Ribni-
ce in Zavod Parnas. Za pogostitev 
vseh pa so poskrbeli člani TD Grad 
Šumberk, ki že nekaj let skrbijo za 
ta izjemni kulturni spomenik.

Avtorica razstave profesorica 
Barbara Žnidaršič je pod strokov-
nim pregledom našega častnega 
občana dr. Matije Žargija na 5 pa-
nojih prikazala nevarnost, ki jo je 
za kranjskega človeka predstavljala 
mogočna turška armada, potek bitke 
in mnoge pomembne podatke. No, 
Andrej je bil iz šumberske linije Tur-
jačanov, tako da se omenja tudi kot 

Grajska gospoda in razstava

Lokostrelci tekmujejo

Turistično društvo Suha krajina 
je v petek, 11.septembra, imenitno 
zaključilo letošnje Poletne grajske 
prireditve. 

Na že štirinajstem  večeru  petja 
in poezije z naslovom Pesem .si so 
obarvali tako domači pesniki Moj-
ca Pršina, Staša Kostevc, Francka 
Ožbolt, pesnik iz ivanške občine 
Janko Rošelj, kot tudi stalni gost 
žužemberških pesniških večerov 
Jurij Marrusig s številnimi pesniki 

Lansko pomlad so se porodile ideje o dru-
štvu in se medile do 14. septembra, ko je bil 

prvi idejni sestanek društva. Zanimanje je bilo 
veliko in zaživelo je 13 sekcij. Še vedno nismo 
odnehali, tako da smo letos marca društvo tudi 
uradno ustanovili in prvi občni zbor je bil 14. 
junija 2009.

Toliko dejavnosti in aktivnosti za tako majhen 
kraj je zelo spodbudno in pomeni, da se precejš-
nje število naših otrok, sosedov, prijateljev red-
no in občasno druži, rekreira ali kako drugače 
udejstvuje in ustvarja.

V veliko čast nam je bilo, da smo se predsta-
vili v okviru Trških dni v Šmihelu. V naš kraj so 
bili povabljeni pomembni gostje, župan Žužem-

berka Franc Škufca in tudi podžupan in drugi  
pomembni gostje. Predstavili so se pevci, otroci 
iz naših krajev in še drugi člani Kulturnega dru-
štva Šmihel pri Žužemberku. Ob koncu smo še 
predstavili, kako so mlatili pšenico nekoč, kle-
pali kose, vezli stvari iz ličkanja in tudi naš redni 
dobrotnik Robi Struna je v živo koval. 

Da je bilo vse popolno, smo se še posladkali z 
dobrotami naših pridnih rok in tudi za poplakniti 
ni manjkalo. Kot predsednica Kulturnega društva 
Šmihel pri Žužemberku se vam lepo zahvaljujem 
množičen obisk in vas lepo pozdravljam. 

Angelca Bedene, foto Stane Maver 

Mednarodna zasedba je navdušila s 
svojim nastopom 

Kulturno društvo je zaživelo

S poezijo in pesmijo zaključili poletne grajske prireditve
iz cele Slovenije, tako imenovanega 
portala pesem.si. Občinstvu so se v 
grajski kleti predstavili harmonikar 
Anže Pršina, Primož Pasar s klino-
zobom, pevke domačega turistične-
ga društva v pokrajinskih nošah ter 
glasbeniki s posebno glasbeno po-
ezijo. Glasbeniki tria BAZ iz Hrva-
ške, Srbije in pevka iz Nizozemske so 
navdušili z izbrano poezijo, prijetno 
glasbo in odrskim nastopom. 

Foto: S. Mirtič
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V nedeljo, 4. oktobra, smo se 
vsi prebudili v prelepem sonč-
nem vremenu in dan je kar klical 
v naravo!

Organizatorji pohoda od Žu-
žemberka na Močile so tako zabe-
ležili preko 50 pohodnikov iz Žu-
žemberka in še dodatnih 20 z Lo-
pate. Ti so morali kar takoj na pot, 
saj je bilo do cilja kar daleč: preko 
znane izletniške točke in lovskega 
doma na Komanci nas je pot vodi-
la najprej nekaj časa kar po asfaltni 
cesti, nato smo zavili v gozd, kjer so 
pohodniki nabrali tudi nekaj lepih 
gob, do vasi Lopata. Prav ta dan so 
tam blagoslovili nove zvonove in 
vas je bila vsa okrašena s cvetjem. 
Pridne domače gospodinje so spe-
kle izvrstna peciva. Prijazni doma-
čini so nas pogostili tudi s pijačo in 
nam ponosno razkazali svojo pre-

V idiličnem okolju na Frati smo 
se v soboto, 3. oktobra, srečali čla-
ni turističnih društev in prijatelji iz 
TD Suha krajina, TD Mirna Peč, TD 
Trebnje in TD Straža. Udeleženci 
smo na cilj prispeli peš, s konji, s 
kolesi, nekateri pa tudi z jeklenimi 
konjički. Poti iz vseh smeri, ki vodi-
jo na Frato, so že primerno uhoje-
ne in vodijo po prelepih košeninah, 
skozi s soncem obsijane gozdove in 
nekatere tudi mimo zidanic ter po-
nosnih kmetij. 

Druženje na Frati se je začelo z 
malico in toplim čajem, da smo se 
malo okrepčali. V kulturnem pro-
gramu so sodelovale ljudska pevke 

Pohod na Močile
lepo cerkvico sredi vasi. Poslovili 
smo se in se preko travnika, s pre-
lepim razgledom na prostrane goz-
dove, povzpeli do kraja, kjer je na-
rava oblikovala čudovito jamo sre-
di gozda Katrč Skedenc. Domačini 
pravijo, da je v okolici še nekaj jam, 
zato je treba biti v tem kraškem sve-
tu v gozdu vedno previden. Po kraj-
šem vzponu smo prispeli na Lazine, 
prekrasno vasico, objeto s travniki, 
ki jo varujejo mogočni gozdovi, na 
sever pa se odpira pogled vse do 
Kuma in ob lepem vremenu celo 
do našega očaka Triglava. Tudi na 
Lazini so nas domačini lepo sprejeli 
in pogostili. Malo smo se pogovori-
li in nadaljevali pot preko velikega 
travnika do lepo urejene turistične 
točke Močile. Tukaj je večja luža, ki 
nikoli ne presahne, in nekaj manj-
ših niže po grebenu. V preteklosti 

se je tukaj napajala živina. Tako bo 
najbrž tudi v prihodnje, saj se v 
okolici pase kar nekaj konj. 

Domačini so nam pripravili lep 
sprejem, nam postregli z izvrstnim 
golažem in domačim vinom, vaške 
klepetulje so nas seznanile s sveži-

mi vaškimi novicami, harmonika 
pa je zvenela še v pozno popoldne. 
Organiziran je bil tudi prevoz v 
Žužemberk, kamor smo utrujeni, 
vendar s prelepimi vtisi, prispeli 
pozno popoldan.

Staša Kostevc

Srečanje turističnih društev na Frati
TD Suha krajina z dvema pesmima, 
nepogrešljivi Mirnopeški harmoni-
karji, ki so nas ogreli z znanimi Sla-
kovimi ritmi ter ljudske godke, ki 
so kakor vrtnice. Udeležence so po-
zdravili tudi župani in predsedniki 
turističnih društev, častni predsed-
nik TZ Dolenjske in Bele krajine 
Alojz Serini ter sedanji predsed-
nik TZ Dolenjske in Bele krajine 
Jože Barbo. 

Vsi smo z veseljem  pričakovali 
tradicionalne zabavne igre med čla-
ni vseh društev. Najprej so se ekipe 
županov in sodelavcev ter ženskih 
in moških ekip preizkusili v žaga-
nju z listno žago. Najbolje je šlo od 

rok Mirnopečankam, pa tudi 
njihovi moški niso veliko za-
ostajali. V hoji s hoduljami 
pa se je letos pomerila pisa-
na druščina članov in članic 
različnih starosti in vsi so, 
ob močnem navijanju vseh 
zbranih, suvereno opravili 
s to veščino. Najbolj zani-
mivo pa je vsako leto vle-
čenje vrvi. Uh, to je bila tudi 
letos prava tekma za dokazovanje 
moči in vztrajnosti! Pri moških so 
se najbolj izkazali Žužemberča-
ni, pri ženskah pa Mirnopečanke. 
Vse ekipe pa so dejansko dale vse 
od sebe, saj je trajalo še kar nekaj 

časa, da so vsi oddahnili od napo-
ra! Sledila je podelitev praktičnih 
nagrad vsem najboljšim v igrah in 
obljuba, da se naslednje leto znova 
zberemo na Frati.   

Staša Kostevc, foto VladiMir

Rezultati zabavnih družabnih 
iger, Frata 2009

Žaganje polen:
župani in predsedniki TD ženske ekipe
1. Mirna Peč
2. Straža
3. Žužemberk
4. Trebnje

1. Mirna Peč
2. Trebnje
3. Straža
4. Žužemberk

Hoja s hoduljami:
moške ekipe ženske ekipe
1. Mirna Peč
2. Žužemberk
3. Straža
4. Trebnje

1. Žužemberk 
2. Straža
3. Mirna Peč 

Vlečenje vrvi:
moške ekipe ženske ekipe
1. Žužemberk 
2. Mirna Peč in Straža

1. Mirna Peč
2. Straža
3. Žužemberk 
4. Trebnje
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Da je in da še bo ostalo ličkanje družabni in delovni 
dogodek še vnaprej, so v soboto 19. septembra 2009 po-
skrbeli člani v TD Grad Šumberk. Predsednik društva 
Stane Trunkelj je v lesenem podu za udeležence lička-
nja, ki jih je bilo tokrat veliko iz prijateljskega Turistič-
nega društva Suha krajina, pripravil velik kup koruze. Z 
marljivim delom, zanimivimi pogovori, petjem in dru-
ženjem so udeleženci, med katerimi so bili tudi mladi, 
najmlajši je bil Žiga Trunkelj, pripravili koruzo za suše-
nje. Na ličk partiju je bilo zanimivo in veselo, posebno 
napetost pa je dajala košarkaška tekma med Slovenijo 
in Srbijo, ki je med ‘ličkarje’ vnesla malo razočaranja, pa 
ne nad igro, ampak nad nepravičnim porazom.

VladiMirŽivahno kot v ‘mravljišču’

Ličk party na Podšumberku

Člani Konjeniškega kluba Kljuse 
in Konjeniških društev Suha kraji-
na, Mirna Peč, Ambrus, Radohova 
vas in Ajdovec so se zbrali 9. avgu-
sta na 3. žegnanju konj. 

Po zboru pri Luži, kjer so našte-
li kar 45 konj, so krenili v sprevo-
du do cerkve. Tam je gospod žup-
nik vsakega konja posebej žegnal, 
lastniki konj pa so dobili v spomin 
medaljone. 

Sledilo je veselo družabno sreča-
nje do poznih večernih ur, kjer za 
člane društva, donatorje in  obisko-
valce ni manjkalo dobrot za lačne, 
pa tudi žejni niso ostali. 

Vroč tango v 
hladni grajski 
kleti 

V okviru poletnih grajskih 
prireditev na Žužemberškem 
gradu je bil 19. avgusta večer 
argentinskega tanga, ki ga je 
predstavila plesna skupina Ma-
levo tango iz Argentine.

V uvodni predstavitvi plesa 
tanga smo izvedeli, da je to ar-
gentinski ples, ki so ga na začet-
ku 20. stoletja priseljenci roman-
skih dežel plesali po salonih. S 
plesom sta dva plesalca in ple-
salka ob strastni in s čustvi na-
biti glasbi prikazali razvoj tega 
plesa skozi čas. V začetku so bili 
ritmi počasni, koraki in gibi so 
podobni kot jih izraža glasba: 
ljubezen, predanost, ljubosumje, 
postavljanje fantov pred dekleti, 
skratka vse tisto, kar v človeku 
vzbudi močna čustva. Kasneje 
je postala glasba hitrejša, tako 
so plesalci mojstrsko zaplesali 
v bolj divjih ritmih.  

Plesno skupino sestavljalo 
potomci tretje generacije slo-
venskih izseljencev. Ob zahva-
li lepe plesalke, da smo jih tako 
prijazno sprejeli in navdušeno 
ploskali ob njihovih plesnih 
točkah, nas je še posebno pre-
senetilo, da je se zahvalila v ne-
verjetno čistem in pravilnem 
slovenskem jeziku.

Doživeli smo prijeten večer v 
uživanju ob vročih plesni kora-
kih  argentinskega tanga in ob 
srečanju s potomci Slovencev, ki 
so nam povedali, da z veseljem 
ohranjajo slovenski jezik in na-
vade tudi v daljni Argentini.  

Foto in zapis: Rudi Cerkovnik

V začetku julija je v Hinjah potekalo že 21. tradicio-
nalno tekmovanje na frajtonarici. Za pokale se je v treh 
starostnih kategorijah potegovalo 25 harmonikarjev. 
Vse zaigrane skladbe je budno spremljala tričlanska 
komisija, ki so jo sestavljali Jure Pečjak, Samo Jeglič in 
Marko Potočar. Ocenjevali so ritmično interpretacijo, 
poustvarjalnost in izbor skladbe ter nastop.  V prvi 
kategoriji so nastopili harmonikarji do 15. leta staro-
sti. Ker je bila ta skupina najštevilčnejša in ker je bila 
tričlanska komisija prepričana, da je v skupini veliko 
zelo sposobnih in obetavnih harmonikarjev, so poleg 

treh pokalov podelili še priznanja za 4., 5. in 6. mesto. 
Priznanje za 6. mesto je prejel Matej Jenič iz Vinje vasi, 
za 5. mesto Aljaž Babič iz Velike Loke, za četrto mesto 
pa Mitja Bukovec iz Podulc. Pokal za tretje mesto je 
prejela Katja Jakljevič iz Gabrovca, drugi je bil Matic 
Markeljc iz Mokronoga, zmagovalec v prvi kategoriji 
pa je bil Blaž Brudar iz Vinje vasi.   

V drugi kategoriji so se pomerili harmonikarji med 
15. in 30. letom starosti. Z zaigrano melodijo si je tretje 
mesto v tej kategoriji prislužila Klavdija Ciglar iz Šent-
vida pri Stični, drugi je bil Jurij Omahen Iz Velike Do-
brave, prvi pa Rok Legan z Jame pri Dvoru.

Tretjo kategorijo so predstavljali harmonikarji, ki 
so starejši od 30 let. Pokal za 3. mesto je prejel Tone 
Malenšek iz Domžal, za 2. mesto Miha Padar iz Smr-
jen, komisijo pa je najbolj prepričal Martin Težak iz 
Slamne vasi pri Metliki.

Po podelitvi priznanj in pokalov so bili na oder po-
vabljeni vsi nastopajoči, da so skupaj zaigrali in tako 
na zanimiv način zaključili 21. tradicionalno tekmo-
vanje harmonikarjev.

Sledila je gasilska veselica z ansamblom Krjavelj, 
bogatim srečelovom in ognjemetom.

Besedilo in foto: Mojca Papež

Tekmovanje harmonikarjev v Hinjah

V Budganji vasi so pa konje žegnali
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Drugo srečanje članov  Zdru-
ženja borcev  za vrednote NOB je 
bilo v soboto, 29. avgusta, pri Domu 
na Frati.

Zbralo se je nad 500 borcev in 
njihovih svojcev v počastitev 61. 
obletnice ustanovitve organizacije 
ZB,  med njimi so bili tudi gostje, 
general Lado Kocjan, župan Občine 
Žužemberk Franci Škufca, ki so mu 
podelili priznanje za zgledno sode-
lovanje z organizacijo, in podžupan 
Jože Šteingel. Ob spremljavi pesmi  
je izbrana delegacija položila venec 
pri spomeniku padlih partizanov. 
Sledil je kulturni program, v kate-
rem so nastopile tudi pevke, članice 
Združenja borcev Žužemberk.

Slavnostni govornik je bil Uroš 
Dular, predsednik ZB Novo me-
sto. Zahvalil se je vsem prisotnim 
borcem in drugim obiskovalcem 
za tako množičen obisk.  Po obis-
ku sodeč, je poudaril govornik, še 
vedno držimo skupaj, in vrednote, 
ki so partizane vodile skozi bitke, 
še danes veljajo. Sledilo je tovariško 
srečanje, kjer smo bili pogoščeni, pa 
tudi pelo in plesalo se je. 

Srečanje je bilo prijetno, saj so 
se  spet srečali bojni tovariši, ki so 
šli skupaj skozi bitke, zato so bili 
objemi in stiski rok še toliko bolj 
prisrčni.

Foto in tekst: Rudi Cerkovnik  

Tudi partizani so se borili za samostojno Slovenijo
Tako je začel svoj slavnostni go-

vor upokojeni general Lado Koci-
jan na proslavi ob 65-letnici usta-
novitve 15. udarne divizije v Veli-
kem Lipovcu.

Srečanje članov Združenja borcev Dolenjske na Frati

Program je potekal v tovariškem 
vzdušju med okoli 200 udeleženci. 
V počastitve spominu na narod-
nega heroja Dušana Jereba so pri 
spominskem obeležju v Velikem 

Lipovcu pevke članice ZB Žu-
žemberk zapele ‘Prečuden cvet je 
v grapi črni’. Sledila je minuta ti-
šine in položitev vencev, nato pa 
je podpredsednik ZB za vrednote 
NOB Novo mesto Franci Šali oži-
vel spomine na padlega heroja, na 
osvobodilni boj in na današnji čas, 
v katerem moramo oživljati spomi-
ne na štiriletno borbo zavednega 
dela slovenskega naroda.

Pri spomeniku 15. udarne divizi-
je, na koncu  vasi, kjer je prav tako 
potekala svečanost z položitvijo 
vencev, z govorom generala Lada 
Kocjana, ki je bil med udeleženci 
pri ustanovitvi divizije. Poudaril je, 
da brez 4-letnega boja ne bi bilo sa-
mostojne Slovenije. Udeležence je 
pozdravil tudi župan Franc Škufca 
in spregovoril o pomembnosti na-

rodnoosvobodilnega boja za današ-
nji čas. Proslave sta se udeležila tudi 
oba podžupana Občine Žužemberk 
Jože Papež in Jože Šteingel. Za za-
ključek pa so naše pevke zapele še 
venček borbenih pesmi, nastopila je 
še Jana Špiletič z recitacijo. 

Udeleženci proslave v Velikem 
Lipovcu so se odpeljali še v Gor-
nji Podšumberk, kjer so se, po kul-
turnem programu, z minuto molka 
poklonili 3 padlim komandantom 
Šaranoviću, Je iću in Kavčiču ter 
ob spremljavi  pesmi ‘Počiva jeze-
ro v tihoti’ položili venec.

Eden od borcev je ob slovesu de-
jal: »Take proslave se morajo vršiti, 
da se ne pozabi, kdo se je boril za 
pravično stvar!« 

 Foto in zapis: Rudi Cerkovnik

Konjeniško društvo Kljuse je 
kljub takemu imenu zelo živahno. 
V avgustu so pripravili prvo tek-
movanje  v snemanju venčka (ne-
kakšna različica Sinjske alke) in 
spretnostno jahanje. Udeležilo se 
ga je 20 tekmovalcev iz 5-tih dru-

‘Sinjska alka’ tudi v Budganji vasi
štev. Pri snemanju venčka so morali 
jahači na konjih v galopu sneti tri 
venčke z ustreznih nastavkov. Pri 
spretnostnem jahanju pa so mora-
li s konji obiti različne ovire ali jih 
preskakovati. Takole so se izkazali v 
snemanju venčka:  1. Franc Tomšič, 
2. Andrej Tomšič, 3. Peter Glavan; 
v spretnostnem jahanju pa:1. Da-
vid Hočevar, 2. Gregor Župevec, 3. 
Barbara Povše.

Zbralo se je kar lepo število gle-
dalcev, ki so bili navdušeni nad tek-
movanjem, enako tudi tekmovalci, 
zato so sklenili, da ga bodo pripra-
vili tudi naslednje leto.

Grajski trg 33
8360 Žužemberk

suhokranjske.poti@zuzemberk.si
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PONIKVAR MARICA
ŽUŽEMBERK

Na prvi pomladni dan 21. mar-
ca pred 80-imileti je na svet prive-
kala Marica Ponikvar, v hiši, v ka-
teri še sedaj živi. V družini so bili 
štirje otroci, od katerih  živi samo 
še ona.

Po končani vojni je ostala mama 
sama s štirimi otroki, zato je bila 
njena želja, da se čimprej zaposli in 
pomaga mami pri skrbi za družino. 
Leta 1947 je odšla od doma in se za-
poslila v Novem mestu v podjetju 
Novoteks, kjer je delala vse do upo-
kojitve. Ob koncu tedna se je vrača-
la v Žužemberk, domov k mami in 
ji pomagala pri delu, saj so se tudi 
ostali trije otroci kmalu odselili od 
doma. Po upokojitvi se je preselila 
nazaj v Žužemberk. Sedaj živi sama,  
v kolikor pa rabi pomoč, pa ji  jo 
nudi nečakinja Pika, ki živi z dru-
žino na Dvoru.

GREGORIČ MARIJA
DRAŠČA VAS

Dne 7. aprila pa je praznovala 
svoj 80. rojstni dan GREGORIČ 
Marija, rojena v Drašči vasi v šte-
vilni kmečki družini s 7 otroki. Ker 
so se starejši že preje poročili in od-
šli od doma, je ona ostala doma na 
domačiji in skrbela za starše in naj-
mlajšega brata. 

Leta 1955 se je poročila z Jože-
tom , ki se je k njej priselil iz Primče 
vasi. V zakonu je rodila tri otroke 
(Jože, Janez in Marija). Vseskozi je 
delala doma na kmetiji in se upo-

kojila kot kmečka upokojenka. Ima 
7 vnukov in 2 pravnuka, ki ji s svo-
jimi obiski polepšajo dneve.

URŠIČ PAVEL
DRAŠČA VAS

Dne 26. junija je svoj 80. rojst-
ni dan praznoval naš upokojenec 
URŠIČ Pavel. Rojen je bil v Drašči 
vasi v številni kmečki družini  s 7 
otroki. Življenje na kmetiji, kjer je 
preživel najstniška leta, je bilo zelo 
težko, zato se je odločil  izučiti  za 
kakšen poklic. Šel je v Ljubljano, 
kjer se je izučil za mizarja in ta 
poklic opravljal vse do upokojitve 
v Mizarstvu Ljubjana.

Leta 1954 se je poročil z Marijo, 
ki je bila doma iz Kamnega Vrha pri 
Ambrusu in se je preselila k njemu 
v Ljubljano, kjer je ves čas, ko je bil 

zaposlen, živel s svojo družino. V 
zakonu z ženo Marijo se so jima 
rodile dve hčerki (Irena in Mira). 
Kljub temu da je delal in živel v 
Ljubljani, se od domače domačije 
ni ločil, saj je vse proste dneve in 
dopuste preživel doma v Drašči vasi 
in pomagal staršem na kmetiji.

Pred kratkim mu je umrla žena, 
pa tudi sam ni več dobrega zdravja, 
zato se veseli obiska svojih otrok in 
vnukov (ima 4 vnuke in l pravnu-
ka), za njega pa skrbi hči Irena, ki 
si je v bližini očetove hiše ustvari-
la svoj dom.

KOCJANČIČ ANICA
ŽUŽEMBERK,
NAD MIKLAVŽEM

Dne 27. 7. je  praznovala svoj 
80. rojstni dan naša upokojenka 
KOCJANČIČ Anica iz Žužember-
ka. Rojena je bila v Žužemberku, 
po domače pri Joškovih, v številni 
kmečki družini z 9 otroki. Kot mla-
do dekle je delala doma na kmetiji 
in tako pomagala pri delu staršem. 
Leta 1954 se je poročila z možem 
Ludvikom iz Mačkovca. V zakonu 
so se jima rodili 4 otroci: Ludvik in 
Anica (dvojčka), Branko in Milena. 
Po poroki je bila doma in skrbela 
za otroke, mož Ludvik pa je bil za-
poslen. Ko so otroci malo odrasli, 
se je leta 1964 zaposlila v tedanji 
Iskri v Žužemberku, kjer je delala 
vse do upokojitve.

Dokler je bil mož še zdrav, sta se  
nam vedno   pridružila na kakš-
nem izletu ali srečanju in tako pri-
jetno preživljala upokojenske dni. 

Po smrti moža leta 2006 je ostala 
sama. Kratek čas in družbo ji s svo-
jim obiskom popestrijo otroci. Ima 
6 vnukov in 3 pravnuke, katerih ob-
iska se še posebno veseli.

STRUNA MARIJA
ŽUŽEMBERK,
BARAGOVA ULICA

Dne 1. 8. je svoj 80. rojstni dan 
praznovala STRUNA MARIJA iz 
Žužemberka. Rojena je bila na 
Ratju, na kmetiji z 8 otroki. Komaj 
17-letna je prišla v Žužemberk kot 
priučena trgovka. Stanovala je v Za-
fari in hodila na delo mimo hiše 
svojega bodočega moža Struna 
Milana. Tako sta se pobliže spo-
znala. Poročila sta se leta1952. V 
zakonu se jima je rodilo 5 otrok 
(Milan, Zvonko, Slavko, Marica in 
Sonja). Pri tako številni družini ji 
dela doma ni manjkalo, zaposlen 
je bil samo mož Milan. Ko so otro-
ci malo odrasli se je zaposlila v OŠ 
Žužemberk.

Počasi so otroci odrasli, se poro-
čili in odšli od doma. Doma pa je 
ostal samo sin Zvonko. Mož Milan 
je zaradi bolezni leta 2003 umrl. Se-
daj živita s sinom Zvonkom sama. 
Ima 9 vnukov in 2 pravnuka, kate-
rih obiska se najbolj veseli, saj ji s 
tem polepšajo dneve.

Vse te jubilante smo predstav-
nik društva upokojencev Žužem-
berk obiskali, čestitali k visokem ju-
bileju, jim zaželeli še obilo zdravja 
in sreče v okviru svojih družin in 
jih skromno obdarili.

Cajnko Tinca  

80-letniki – DU Žužemberk
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Dne 23. 9. je praznovala svoj vi-
soki - jubilej  90-let -  upokojenka  
DU Žužemberk GLAVAN JOŽEFA 
iz Rebri pri Žužemberku.

Rojena je bila v mlinu v Budganji 
vasi, v družini s 6 otroki. Vsa druži-
na se je preživljala z delom v mlinu. 
Kot mlado dekle je spoznala svo-
jega bodočega moža Glavan Karla. 
Leta l938 se je z njim tudi poročila 
in preselila k njemu na Reber.

V življenju je prestala hudo preiz-
kušnjo, saj je v vojni vihri, ob prili-
ki bombandiranja zgubila svoja dva 
otroka. Skupno je rodila 13 otrok. 
Poleg dveh, ki ju je vzela vojna, so 
še trije umrli kmalu po rojstvu. Ži-
vih je tako ostalo še 8 otrok. Skupaj 
z možem sta imela veliko skrbi, da 

GLAVAN JOŽEFA visoka jubilantka 
sta preživela tako veliko družino in  
poskrbela za šolanje svojih otrok. 
Mož ji je leta 1991 umrl v starosti 
8o let. Kljub  vsem težavam in  bo-
lezni je dočakala tako visok jubilej. 
Živi pri sinu Petru z njegovo dru-
žino, najbolj pa se razveseli obiska 
svojih otrok, ki so razkropljeni po 
svetu, in so ji podarili že 21 vnukov 
in 3 pravnuke. 

Predstavniki DU Žužemberk 
smo jo, skupaj z županom občine 
Žužemberk Francem Škufco, ob 
tej priliki obiskali, iskreno čestita-
li za visok jubilej, zaželeli še veliko 
zdravja v krogu svoje družine  in jo 
skromno obdarili.

Cajnko Tinca

MARIJA OGRINC        
17. aprila smo člani Društva upokojencev 

Dvor in Krajevni odbor rdečega križa  obis-
kali našo najstarejšo krajanko Marijo Ogrinc, 
ki se je rodila pred 99. leti. Svoja najlepša leta 
je preživela z možem v  daljni Makedoniji. 
Tam sta se rodila hčerka in sin. Ob bolezni 
moža sta so se vrnili na Dvor, tu se je rodila 
še ena hčerka, vendar je kmalu umrla, prav 
tako mož. Sama se je morala prebijati, da je 
preživela oba otroka. Član našega društva je 
že 55 let, od vsega začetka.

Ob slovesu smo ji zaželeli, da bi se drugo 
leto dobili ob njeni stoletnici. 

Društvo upokojencev Dvor na obisku

MIRKO REPAR
96 let svojega življenja je 12. julija prazno-

val Mirko Repar z Dvora. Sprejel nas je na-
smejan in dobre volje. Še vedno je čil in zdrav 
in vozi avto, rad  piše pesmi in se tako spo-
minja mladosti in dogodkov, ki jih ni malo. 
Živi sam v bližini hčera. Ima 8 vnukov in 4 
pravnuke. Skupaj smo nazdravil in mu zaže-
leli zdravja in veselja. Obiskali smo ga člani 
DU in KORK DVOR.

MARIJA LEGAN
6. avgusta je praznovala 90 let Marija Legan 

iz Podgozda – po domače Jarčeva mama. Še da-
nes živi v hiši, kjer se je rodila. Poročila se je z 
Jožetom Leganom in rodila 8 sinov, sedaj ima 
11 vnukov in 11 pravnukov. Vse življenje je trdo 
delala, da so preživeli na majhni kmetiji, mož pa 
je bil gozdni delavec. Pred dvema letoma si je 
poškodovala nogo in od tedaj je v postelji, kjer 
nas je pričakala. Za njo skrbi sin Tone z družino. 
Ob njenem prazniku smo jo obiskali člani DU 
in KORK DVOR ter župan naše občine. Bila nas 
je vesela. Zaželeli smo ji zdravja in dobre volje 
in da se drugo leto spet vidimo.

SLAVKO PAPEŽ  
92 let svojega življenja je praznoval Slavko 

Papež iz Ratja pri Hinjah. Rodil se je v šte-
vilni družini na Selih, sam pa se je priženil 
na Ratje k  »Samotarju«, kjer v družini vnu-
ka preživlja jesen življenja. Še vedno je čil in 
zdrav in se rad spominja preteklosti. Vesel je 
bil našega obiska in si je tudi on zaželel, da se 
drugo leto ponovno vidimo. Za njegovih 92 
let smo mu čestitali člani DU Dvor.

Tončka Banko
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S strani rodoslovca Petra Haw-
line smo dobili izjemno novico, da 
je astronavtka Sunita Williams po 
materi slovenskega rodu in kar je 

Astronavtka SunitaSunita z mamo, Petrom Hawlino in stricem Johnom Zalokarjem

Potomka Suhokranjcev naj astonavtka
še več, po starem očetu pa celo iz 
Suhe krajine.

Je potomka Zalokarjev iz Sadinje 
vasi in Jančarjev iz Šmihela.

Resnično so potomci Suhokranj-
cev izjemno uspešni na vseh po-
dročjih in to kaže na dejstvo, da 
so predniki živeli v takšnih raz-
merah, da so bili za življenje bolje 
pripravljeni.

Dejstvo, da je potomka Suho-
kranjcev poletela v vesolje in ob 
tem postavila še ženski rekord v 
bivanju na orbitalni postaji, je za 
pozitivno samopodobo danes ži-
večih Suhokranjcev še večjega 
pomena.

VladiMir

Vir: Peter Hawlina

V svoji rojstni hiši na Podgozdu je v družbi 
sina Toneta in njegove družine praznovala svoj 
90. rojstni dan Marija Legan, rojena Štrumbelj. 
Kot mlado dekle je delala kot dekla in pot jo je 
večkrat zanesla tudi v Debeljakov mlin, kjer je 
mlinarju pomagal mlad fant, ki jo je očaral z 
igranjem na orglice. Orglice in ljubezen sta bila 
kriva, da je Franc Legan, po domače Jernejčev 
z Vinkovega Vrha leta 1938 postal njen mož. V 
zakonu se jima je rodilo osem fantov in v tistih 
časih, ko ni bilo toliko dela sta z možem le težko 
preživljala številno družino. Marija je hodila v 
bližnji Dvor, kjer je po hišah pomagala posprav-
ljati in ribati lesene pode, mož pa je dobil zapo-

slitev v gozdu, kjer je oglaril. Ker je bila druži-
na revna, se Marija dela ni branila, saj je le tako 
lahko domov prinesla kakšen hlebec kruha. V 
mladosti ni bilo časa za zabavo, saj je bilo po-
trebno poskrbeti, da številna otroška usta niso 
bila lačna, a za delo je znala poprijeti. Z leti so 
otroci odrasli in sami poskrbeli zase, sama pa je 
rada vzela v roke knjigo, poslušala radio in gle-
dala televizijo. In če je kdo potreboval pomoč 
pri pisanju pisma ali prošnje, je rada priskočila 
na pomoč. Leta 1989 ji je umrl mož, danes pa ji 
družbo poleg sinov in njihovih družin dela še 
11 vnukov in 11 pravnukov.

Dare Pucelj

MARIJA LEGAN iz Podgozda je praznovala 

Zlata poroka
2. maja sta praznovala 50 let skupnega živ-

ljenja zakonca Veselič iz Mačkovca pri Dvoru. 
Vinko se je rodil v Adlešičih v Beli krajini v 
družini z 12 otroki, Bernarda pa v družini s 
tremi  v Mačkovcu. Ker v domačem kraju ni 
našel zaposlitve, se je Vinko leta 1955 zapo-
slil v Mizarstvu na Dvoru in spoznal svojo 
bodočo ženo Bernardo in po nekaj letih sta 
se poročila. V zakonu so se jima rodili trije 
otroci: Boris, Marina in Peter. Oba sta bila za-
poslena, ona v Iskri v Žužemberku, on v No-
volesu na Dvoru. Prislužila sta si pokojnino, 
on še vedno obdeluje vinograd, se ukvarja 
z malimi živalmi, ona pa gospodinji. Včasih 
jima nagaja zdravje. Dolga leta je Vinko pel 
pri moškem pevskem zboru v Žužemberku, 
sedaj pa je to opustil. Veselita se obiskov sina 
in hčerke, posebno pa vnukov, mlajši sin pa 
je doma pri njima. Ob slovesu smo jima za-
želeli zdravja in da bi jima lahko čestitali tudi 
ob biserni poroki.

Tončka Banko

Suhokranjska svetovna popotnica Andreja 
Jernejčič je v okviru Poletnih grajskih priredi-
tev v nedeljo, 30. avgusta, žužemberškemu ob-

Andrejin ciklus zgodb iz treh držav
činstvu predstavila ciklus zgodb s popotovanja 
treh držav: Indije, Tajske in Ekvadorja.

Kljub temu da jih je obiskala že pred leti, so 
spomini na nevarno pot in doživljaje še kako 
sveži. Z diapozitivi je pokazala, kako živijo rev-
ni v Indiji, kjer so jo skušali celo ubiti. “Indija je 
dežela polna kontrastov, a vredna obiska. Prav 
ta dežela skriva Tadž Mahal, njej najlepšo stavbo 
na svetu, kjer je oddala 32 razglednic, pa nobe-
na ni prišla na cilj, saj so pobrali vse znamke,” 
je povedala.

Na severu Tajske  je doživela polno zgodb: ži-
vela v preprostih kolibah, jahala slone, spoznava-
la neobičajne običaje. “Čeprav ne znam peti, pri 
njih vedno dobim aplavz in bi me še poslušali. 
Potem pa se vsi čudijo, zakaj je meni tako lepo 
pri plemenih,” je spravila obiskovalce v smeh.

Najlepšo izkušnjo je doživela pri Indijancih v 
Ekvadorju, kjer je živela pri šamanu, daleč stran 
od civilizacije. Z njimi si je delila preproste de-
lavnike, brez elektrike, novic, z naravo in pri tem 
delala čičo - posebno alkoholno pijačo, ki je za 
Indijance najbolj pomembna.

Foto S.M

Andreja je v grajsko klet prinesla polno predmetov, 
zanimivo glasbo, različne recepte, obiskovalci pa so 
lahko spoznali njihove obleke in običaje.
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Začelo se je sredi zime, nekje na pol poti od 
tuša do postelje. V glavi mi je začela igrati me-
lodija, ki se mi je zdela neverjetno lepa in na-
njo so se, kot nalepke v album z nogometaši, le-
pile besede. Pospravil sem otroke v posteljo, in 
ko sem se usedel pred računalnik, sem čez 10 
minut imel pred sabo osnutek, ki sem ga v pri-

Narečna poprevka 2009
hodnjih dneh in tednih oblikoval v celoto in s 
katero sem bil neznansko zadovoljen. Minilo je 
že nekaj let, odkar sem nazadnje poleg besedila 
napisal tudi melodijo, in ker je bila skladba na-
rečna, povrhu vsega pa še napisana za žensko, 
sem bil prepričan, da bo lep čas čakala na svojo 
priložnost. Obrnilo se je drugače. Na prigovar-

PR`ZNEJ
Sej še včerej zv`čer s’ me držov za roke,

zdej nej tvujh dlani, sam’ sapa kuštra m’ lase.
Kul’ku prazn’h besejd je požru črn mrak,
kul’ku d’ža na lica je pr’nesu tvuj korak.

REF: Pr`znej, de s t`boj je druga sanjala,
de je v tvuji pojstli grela r’uhe, te razvajala.

Pr`znej, de je ona tista, kera zna,
poisket st`ze do črn’ga srca.

Če b’ mogla takret um`knila b` roko,
sam b` traplov domu, če znala misl’t b’ z glavo.

Lica k’ paradajz, k’ iz rem’lnu noge,
znov s’ hitru pogruntat’, da razoglavu ‘mam srce.

REF: Pr`znej, de s t`boj je druga sanjala,
de je v tvuji pojstli grela r’uhe, te razvajala.

Pr`znej, de je ona tista, kera zna,
poisket st`ze do črn’ga srca.

REF2: Pr’znej, de brez mjane tvuj se svejt vrti ,
de na vejš več kdu je včas’ s t’boj u krej mjatov noči. 

Pr’znej de govuru s’ samu laži 
in de za tjabe zmerej važn boš sam ti.

Suhokranjci 
na festivalu 
Etnokostel 2009

Na festivalu Etnokostel, ki se je uvelja-
vil kot največji festival etno zabavne glasbe 
pri nas, je letos prvič kot solistka nastopi-
la tudi naša rojakinja Darja Štravs Tisu. V 
izredni konkurenci uveljavljenih izvajalcev 
je nastopila s skladbo Kot da je sreča odšla, 
avtorjev Matjaža Vlašiča in Mateja Kocjan-
čiča, ter zasedla izvrstno tretje mesto. Matej 
Kocjančič je prejel nagrado za najboljše be-
sedilo festivala.

janje boljše polovice sem zbral pogum in napra-
vil še eno potezo, ki je nisem še nikoli. Poklical 
sem Renato… «Bi ti šla na narečno popevko?« 
Z mirnostjo, ki jo je ohranila cel čas priprav in 
tudi med nastopom, je odgovorila pritrdilno. 
Čez par dni sva posnela demo verzijo skladbe, 
jo zapečatila v oblazinjeno kuverto in prosila 
teto na pošti, če jo lahko pošlje v Maribor. Po do-
brih treh tednih so se nama uresničile sanje. Bila 
sva izbrana med 15 finalistov v konkurenci 50 
prijavljenih kompozicij. Obema so se uresničile 
sanje. Gospod Slavko Avsenik ml. je prispeval 
izvrsten aranžma za orkester in 13. septembra 
2009 je prvič v 40-letni zgodovini festivala na-
rečnih popevk zazvenelo suhokranjsko narečje. 
Renata je svoj nastop izvedla fenomenalno in je 
še enkrat več dokazala, da sodi trenutno med 
najboljše slovenske vokalistke.

Odšla sva tako, kot sva prišla, tiho in neopaz-
no. Nisva se fotografirala za rumene časopise, 
nisva pila cenenega šampanjca in nisva se va-
ljala po rdečih preprogah. Segla sva si v roke, se 
drug drugemu zahvalila za izvrstno izkušnjo in 
bila ponosna, da nama je bilo dano predstaviti 
najin del Slovenije v elitnem terminu nacionalne 
televizije, na najstarejšem slovenskem festivalu. 
Hvala vsem, ki ste bili z nama.

Matej Kocjančič
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Večer v avgustu, v Gostišču Koren se je zbra-
la množica gostov na Pikniku Koren, vse tja do 
Krke so bile zasedene mize. Korenovi so pro-
slavljali otvoritev izredno okusno in popolno-
ma prenovljeno, iz prejšnje izletniške kmetije,  
gostišče. Goste sta zabavala kar dva ansambla 
in organizirali so turnir v namiznem tenisu. Vsi 
gostje so bili pogoščeni z njihovimi dobrotami 
in po odmevih sodeč se že dolgo ni ‘zgodila’ tako 
prijetna zabava, ki pa bo postala tradicionalna, 
kot zaključek poletne sezone.  

Začelo se pa je tudi v avgustu leta 1991, že po 
vojni za Slovenijo, pripovedujeta glavi družine, 
Jožica in Zoran. Mnogo ljudi jim je prigovarjalo, 
naj odprejo kakšno reč v zvezi z gostinstvom, po-
sebej zaradi lege, ki je res najboljša, kar si lahko 
človek predstavlja: bližina Krke in pa še pogled 
na grad daje temu predelu Žužemberka poseben 
čar in lepoto. In po adaptaciji hiše so odprli iz-
letniško kmetijo, kjer so sprejemali in postregli 
najavljenim gostom čez teden, čez vikend in v 
poletnih mesecih pa so stregli vsak dan. Dokler 
so starši  lahko pomagali, sta hodila v službo, pa 
delala tudi doma. Ni bilo časa za počitek. Tako 
sta poleg strežbe gostom, delala na kmetiji, imela 
živino. Ob tem sta zgradila še hišo, v kateri sta 
uredila apartmaje, ki so bili različno zasedeni, 
predvsem s tujci. Kot pravita: preveč dela, pa 
premalo zaslužka. Vendar nista obupala, čeprav 
si še z otroki dopusta niso mogli privoščiti, saj 
so morali izkoristiti poletja, ko je za njih sezona, 
da so se obdržali nad vodo.

Tako je minilo 17 let po odprtju, bile so do-
bre sezone, pa tudi sezone suhih krav, povesta. 
Zaradi različnih vzrokov, kako naprej, so se od-
ločili, da odprejo gostišče, posebej še zato, ker 
najstarejša hčerka Tjaša obiskuje visoko šolo za 
turizem na Bledu in bo in že prevzema določe-

V Gostišču Koren je gostoljubje doma

ne naloge, tako da se jim ni bati za bodočnost. 
Težko je odplačevati kredite, a lažje jim zdaj gre 
vsaj glede dela, saj tudi drugi dve hčerki, Maru-
ša in Maša, poprimeta za delo, ko je pa ob vi-
kendih še več gostov pa pomagajo  študentke. 
Še ena lastnost se jih drži, to, da delajo timsko, 
saj se s skupnimi močmi  največ naredi. Treba 
pa bo edino še več promocije, pravi Tjaša, bolj 
poznani morajo postati, to bo tista pika na i, ki 
še manjka. 

Lokal je izredno lepo in z okusom urejen, za 
100 gostov. Kuhinja ostane taka, kot je bila prej, 
po zatrdilih šefice Jožice, da bodo pripravljali 
jedi na domač način. Vemo pa, da smo pri njih 

vedno jedli okusno pripravljene dobrote. Samo 
da so razširili izbiro in pripravljajo tako več raz-
novrstnih jedi. Nudijo tudi v kmečki peči pečene 
pice. Zraven pa ponudijo poleg različnih vin, še 
odličen cviček. Vse to pa postrežejo z gostoljub-
nostjo in prisrčnim pristopom, tako, kot pravi 
prvo pravilo za dobre gostince: gost se mora 
počutiti kot kralj.

‘Vse več je dobrih gostiln’ v Suhi krajini, med 
nje sodi tudi Gostišče Koren zaradi lepega po-
gleda na Krko, prijetno urejenega lokala, okusne 
domače hrane, dobre pijače in tudi zaradi go-
stoljubnosti in prijaznosti.

Foto in zapis: Rudi Cerkovnik

Mlada odbojkarja OK Žužemberk, Valentin 
Turk in Jan Brulec, sta po uspešno zaključe-
nem šolskem letu ves svoj prosti čas posvetila 
igranju odbojke na mivki. V mesecu priprav sta 
fanta trenirala pod vodstvom nadarjenega tre-
nerja Simona Krakarja in v tem času opravila 
enomesečne priprave. V mesecu dni sta opravi-
la 42 treningov in odigrala 8 turnirjev. Pod po-
kroviteljstvom Zdravilišč Krka d.o.o. in Hotela 
Talaso pa sta opravila tudi enotedenske pripra-
ve v Strunjanu.

Slovensko reprezentanco sta na EP zastopali 
tudi dekleti, Mojca Božič in Živa Recek, ki sta 
se prav tako pripravljali pod vodstvom trener-
ja Krakarja.

Začetek tekmovanja na Evropskem prven-
stvu do 18 let v Espinhu se je za slovenske od-
bojkarje začel zelo vzpodbudno, saj sta dekleti 

Evropsko prvenstvo v odbojki na mivki do 18 let
Espinho, Portugalska, 23.- 26.7. 2009

dosegli obe zmagi proti španski in ruski dvojici, 
medtem  sta bil fanta polovično uspešna, saj sta 
v predtekmovalni skupini prvo tekmo izgubila 
proti Estoniji in zmagala proti prvo postavljeni 
ekipi v skupini F, Portugalski.

Dekleti sta prvo tekmo proti Špankam začeli 
odločno in nista dovolili, da bi ju španska ekipa 
lahko ogrozila. Popoldan jih je čakala nova tek-
ma proti ekipi Rusije, ki je bila v tekmi favorit, 
vendar sta Mojca in Živa dobili prvi niz. V dru-
gem nizu sta bolje začeli nasprotnici in prednost 
obdržali do konca drugega niza. V tie breaku sta 
naši dekleti povedli, zatem pa sta Rusinji vzeli 
medicinski time out in tako prekinili nalet naših 
deklet, kar jim je tudi uspelo, saj sta v končnici 
vodili že z 13:11. Po razburljivem zaključku sta 
Mojca in Živa 3. niz dobili s 17:15. Naslednji dan 
sta dekleti odigrali tekmo s Poljsko, vendar sta 
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bili nasprotnici premočni za slovenski par. Slo-
venke sta osvojili drugo mesto v skupini B.

Valentin in Jan prvo tekmo proti Estoniji nista 
začela najbolje. Nasprotnika sta zelo dobro ser-
virala in mlada odbojkarja na mivki nista uspela 
razviti svoje igre. Tudi v nadaljevanju naša fanta 
nista našla pravega občutka in tekmo izgubila z 

2:0. Kljub porazu v prvem krogu sta Valentin in 
Jan v drugi tekmi, na centralnem igrišču, tekmo 
proti domačinom odigrala zbrano in agresivno 
na servisu. Želja, da popravita vtis s prve tekme 
je bila tako velika, da Portugalcema nista prepu-
stila veliko točk in oba seta gladko dobila. Zadnja 
tekma v skupinu F je odločala o drugem mestu. 

Ekipa POL II je bolje začela in dobila prvi niz. V 
nadaljevanju sta Turk in Brulec zaigrale bolje na 
servisu in spremenila potek tekme v njuno korist 
in tako osvojila drugo mesto v skupini.

Po končanem tekmovanju v skupinah je bil 
opravljen delno delegiran žreb nosilcev od 1 do 
16. Zanimivo je, da sta tako dekleti kot fanta v 
prvem krogu tekmovanja dobili italijanski eki-
pi, ki sta naši dvojici odpravili z 2:0. Po dobrem 
začetku, sta obe ekipi doživeli poraza, ki pa še 
nista bila usodna.

Tretji dan tekmovanja sta dekleti izgubili proti 
ekipi GER II in osvojili končno 13. mesto, med-
tem ko sta Valentin in Jan najprej premagala eki-
po RUS II, nato pa sta v naslednjem krogu na-
letela na prvo rusko ekipo. Bykanov in Bolgov 
sta bila v tekmi za v četrtfinale fizično premočna 
za naša fanta, da bi se jima lahko enakovredno 
upirala. S porazom proti ruski ekipi sta Valen-
tin Turk in Jan Brulec osvojila končno 9. mesto. 
od 24 sodelujočih ekip. 

Že v naslednji sezoni pa lahko pričakujemo 
ob dobrem delu in dobrih pogojih za trening še 
boljše rezultate. Do takrat pa smo lahko ponos-
ni na naša fanta, ki sta tako uspešno zastopala 
Slovenijo na Portugalskem. 

Jernej Rojc 

Odbojkarski klub Žužemberk in 
Športno društvo Loka sta od 3. do 
5. julija organizirala 15. odprto pr-
venstvo v odbojki na mivki Alke-
mist 2009 za moške in ženske dvoj-
ke, medtem ko so se rekreativci dva 
dni zaporedoma v hudi vročini do 
zadnjega atoma moči borili za pokal 
Dolenjskega lista, ki ima letos nove 
lastnike. Zanimivo je, da so bili prav 
vsi lanskoletni zmagovalci turnirja 
letos obsojeni na drugo mesto.

Odbojkarski piknik ob »valovih« Krke
Odbojka je sinonim za Žužem-

berk. Skoraj ni občana, ki ne bi znal 
pravilno izvesti osnovnih elemen-
tov odbojkarske igre, kot so servis, 
spodnji odboj in podaja, zato ima 
odbojka v prestolnici Suhe krajine 
posebno mesto. Za njen razvoj so 
zaslužni številni posamezniki, ki si 
požrtvovalno že več kot desetletje 
kradejo svoj prosti čas z namenom 
učiti številne mlade odbojkarske 
upe, predvsem pa alfa in omega 

žužemberške odbojke Bojan Bru-
lec. Skupaj z ostalimi prostovoljci 
so tudi letos pripravili pravi odboj-
karski piknik, ki so ga v večernih 
urah popestrile glasbene skupine 
dvorska Pozna trgatev, KOK band, 
Omar Naber in Big foot mama. 

Žužemberški turnir v odbojki 
na mivki ima že bogato zgodovi-
no. Začel se je pred petnajstimi leti 
na nekdanjem igrišču pri Osnovni 
šoli Žužemberk kot odprto prven-

stvo Dolenjske za prehodni po-
kal Dolenjskega lista, nato pa so 
ga organizatorji zaradi postavitve 
boljših igrišč na žužemberški Loki 
ob reki Krki prestavili na omenje-
na igrišča. Letošnjo največjo suho-
kranjsko športno prireditev so v 
petek, v sončnem vremenu, odprle 
moške dvojke. Prijavljenih je bilo 20 
ekip, v predtekmovanju pa so igra-
li na dva dobljena niza do petnajst. 
Najboljše štiri ekipe so igranje na-

Aleš Smrke (kaže hrbet), Danijel Koncilja (levo od njega) in Gregor Rifelj so na 
presenečenje vseh na kolena spravili trikratne zmagovalce rekreativnih trojk ekipo 
Risi (Foto: R. N.).
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daljevale tudi v soboto, kjer jih je 
s tribun spodbujal tudi minister za 
šolstvo in šport, po rodu iz Dolenj-
skih Toplic, dr. Igor Lukšič. Dejal je, 
da je slovenski šport svetovni feno-
men, saj kljub svoji majhnosti slo-
venski športniki v svetovnem me-
rilu dosegajo odlične rezultate, kar 
pa nedvomno velja tudi za 
žužemberške odbojkarje, 
ki so predvsem v mlajših 
kategorijah vseskozi v vrhu 
slovenske odbojke. V veli-
kem finalu moških dvojic 
sta Nejc Zemljak, ki je leta 
2005 s Tinetom Urnautom 
postal svetovni prvak v od-
bojki na mivki do devetnaj-
stega leta, in Alen Djordjevič 
Kamenik z 2:0 premagala lan-
skoletna žužemberška prvaka 

Luko Krivca in Gregorja Sirka. Naj-
boljša domača odbojkarja sta bila 
na petem mestu komaj 16-letna Jan 
Brulec in Valentin Turk, ki sta letos 
ponovno osvojila naslov državnih 
prvakov v odbojki na mivki do 
osemnajstega leta.

Ženske dvojke so s tekmova-
njem začele šele v nedeljo. Škoda 
le, da se turnirja, kjer sta začeli svo-
je prve športne korake v odbojki 
na mivki, nista udeležili dvakratni 
državni prvakinji Erika in Simona 
Fabjan s Pleša. V konkurenci šti-
rinajstih ekip se je v finale uspelo 
prebiti Tini Jakob in Andreji Vo-
deb, nasproti pa sta jima stali dr-
žavni prvakinji do dvajsetega leta 

in lanskoletni zmagovalki 
žužemberškega turnirja 
Živa Recek in Mojca Božič 

iz Kočevja. Reckovi in Boži-
čevi žal ni uspelo ponoviti 

lanskega uspeha, vendar 
sta bili tudi z drugim me-
stom zadovoljni. 

Zelo napeto pa je bilo 
tudi tekmovanje za prehodni 
pokal Dolenjskega lista. Tri-
kratni zmagovalci ekipa Risi 
so po odločitvi organizator-

jev že pred začetkom turnirja do-
bili pokal v trajno last, kljub temu 
da so zmagali v različnih zasedbah. 
Pri vseh zmagah pa sta sodelova-
la Domen Mohorčič iz Prapreč pri 
Žužemberku in Novomeščan An-
drej Prah, medtem ko je bil tretji 
igralec vedno nekdo drug, vendar 
so organizatorji kljub temu preso-
dili, da gre še vedno za isto ekipo. 
Risi so se tudi letos uvrstili v finale 
rekreativcev, vendar so jim včasih 

načrte prekrižali eden najboljših 
jugoslovanskih odbojkarjev Aleš 
Smrke, Gregor Rifelj in žužember-
ški up Danijel Koncilja.  Tako bo 
nov pokal Dolenjskega lista vsaj za 
eno leto ostal pri domačinih, ki so 
letos dokazali, da znajo tudi oni pri-
praviti in organizirati športno-za-
bavno prireditev na najvišji ravni, 
kar je pokazal velik obisk zabave in 
športa željnih gledalcev.

Rok Nose

V končani tekmovalni sezoni so  odbojkarji  
na tekmovanjih za državna prvenstva tekmovali 
v vseh 6-ih kategorijah z 9-imi ekipami, katere 
je vodilo 6 trenerjev. Za tekmovanja so pri OZS 
registrirali 109 igralcev in igralk.

Člani, med katerimi so bili po starosti ne-
kateri še kadeti, so vsak dan vadili pod vod-
stvom Jerneja Rojca. Na pokalnem tekmovanju 
so prišli do 4. kola, v ligaškem pa so v 18 tek-
mah 9-krat zmagali in prav tolikokrat izgubili 
in dosegli s 27-imi točkami zasedli 7. mesto v 2. 
odbojkarski ligi.

Mladinci so trenirali skupaj s člani. Tekmova-
lo je 24 ekip,  v predtekmovanju so 6-krat zma-
gali in samo 1-krat izgubili. Na finalnih dvo-
bojih v dvorani Tabor v Mariboru so polfinalu 
premagali gostitelje (2:0), a v finalni tekmi so 
klonili proti Framu, ki so imeli dva sposojena 
igralca, državna reprezentanta z Raven (3:1) in 
tako so 2. v Sloveniji. Kot najboljši podajalec je 
dobil pokal Jan Brulec.

Kadeti /več napisali že v 34 št. SP/ so s  trener-
jem Jernejem Rojcem v Šoštanju postali državni 
prvaki, s 17-imi zmagami in 1 porazom. V finalu 
najboljši igralec Valentin Turk, naj podajalec Jan 
Brulec in naj libero Gregor Ožbolt.

Starejši dečki so bili naštevilčnejši, zato so 
prijavili 2 ekipi pod trenersko taktirko prof. Bo-
jana Brulca za 1. ekipo, drugo pa je vodil Tom 

OK Žužemberk v tekmovalni sezoni 2008/2009 
Pečar. Igralo je 31 moštev. V kvalifikacijah sreča-
njih – 1. ekipa: same zmage,  2. ekipa - veliko pre-
senečenje, premagali so Salonit Anhovo, in kot 2. 
in iz C skupine šli v 2. krog. V ligi 1. ekipa same 
zmage (10). V Prvačini finale, RH Žužemberk v 

polfinalu premagal Fužinar Metal z Raven (2:1), 
v finalu pa zaradi poškodbe Žige Glihe klonili 
proti domačinom (3:1). Pohvale sta vredni obe 
ekipi, saj je RH Žužemberk1osvojil 2. mesto, 2. 
RH Žužemberk2 pa 9/10 v Sloveniji.

Postali so prijatelji celo z odbojkarji iz daljne Indije   
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Regijsko prvenstvo 
v odbojki na pesku

OŠ Žužemberk že kar nekaj let dosega 
zavidljive uspehe v odbojki. V torek, 15. 9., 
je v Športnem parku Loka potekalo regi-
jsko prvenstvo, ki je bilo hkrati polfinale 
državnega prvenstva v odbojki na pesku za 
deklice in dečke. Deklice so zasedle 4. mesto, 
dečki  pa so premagali vse nasprotnike in os-
vojili 1. mesto. V četrtek, 24. 9., bo v Kranju 
potekalo državno prvenstvo, kjer bodo dečki 
branili naslov državnega prvaka. Držimo pes-
ti, da se bodo nazaj vrnili s ponovnim naslo-
vom državnih prvakov.

Mala odbojka / učenci 6 in 7. raz. /. Obe ekipi 
je treniral prof. Bojan Brulec. Na turnirjih so do-
segli 8 zmag in 8 izgubili, na končnem turnirju 
so zasedli 7. mesto od 41 sodelujočih ekip. 

Mini odbojka /učenci od 2. do 5. raz./. Na 
uvodnih turnirjih so zmagali 10 in samo 1-krat 
izgubili. Na finalnem tekmovanju v Framu pa so 
zavzeli 4. mesto, sodelovalo je 29 ekip.

Mala odbojka za deklice. Najbolj množično 
tekmovanje, sodelovalo je kar 69 ekip. Ekipo je 
vodila Bernarda Perko, ki je svoje igralke pe-
ljala  na 7 turnirjev    po Sloveniji, igrale pa so 
tudi doma, in dosegle končno 11. do 12. mesto.

Mini odbojka za najmlajše deklice. Deklice je 
trenirala Neva Čopi. Udeležile so se 5 turnirjev in 
osvojile 15. do 16. mesto med 42-imi ekipami.

Žužemberški odbojkarji  redno gostujejo na 
največjih turnirjih v tujini, kjer  tudi dosegajo 
lepe uspehe, čeprav nihče ne razume, da so tako 
dobri iz tako malega kraja  z 800 prebivalci.

Prvi tak turnir je bil 8. po vrsti za trofejo Pau-
lo Businello za kadete v Modeni 10. in 11. aprila. 
Nastopilo je 18 ekip iz različnih držav Evrope. 
Najbolj jih je razveselila zmaga, poleg še 3,  nad 
večkratnimi zmagovalci, nad ekipo Kozle  iz 
Poljske.  Zasedli so končno 7. mesto.

Še močnejši je bil turnir za mladince v Po-
rdenonu v Italiji. Nastopile so tudi ekipa celo 
iz Indije, Tunizije, Alžira in seveda največ iz 
Evrope in Žužemberk edini iz Slovenije. Med 
16-imi ekipa so dosegli odlično 8. mesto, zma-
gali so Indijci.

Sledil je v maju turnir v Malfalcone-ju /Italija, 
kjer so bili že četrtič z ekipo st. dečkov in kade-

tov. Leta 2006 – 1. mesto, 2007, 2008 in letos pa 
2. mesto. Naj podajalec na turnirju je bil Kri-
stijan Longar.

Mednarodni turnir v Zagrebu, udeležili so se 
ga naši kadetski državni prvaki. Klonili so šele 
v finalu z Beogradom, premagali pa Zagrebča-
ne. Lep, pravljični  pogled na lestvico: 1. Beo-
grad, 2. Žužemberk, 3. Zagreb. Moramo omeniti, 
da so letošnji svetovni prvaki prav Srbi in da je 
bil za najboljšega igralca na prvenstvu izbran 
Aleksander Anatasijević, ki je igral v Zagrebu 
za Beograd proti naši ekipi.

Predsednik kluba, prof. Bojan Brulec je še 
poudaril: »Na koncu se zahvalim vsem igral-
cem, trenerjem za njihovo požrtvovalno in vo-
lontersko delo, zahvala velja tudi podpornikom 
oz. simpatizerjem, Občini Žužemberk in spon-
zorjema Keko Opremi d.o.o  ter RH – Robertu 
Hrovatu s.p.« 

Da zaključimo: če seštejemo vse uspehe, tudi 
na mednarodnem področju, lahko zatrdimo, da 
je OK Žužemberk daleč najboljši  kolektiv, dru-
štvo v Sloveniji že več let. Nadvse lahko pohva-
limo trenerje na čelu s prof. Bojanom Brulcem, 
Jerneja Rojca, Toma Pečarja, Marka in Nevo 
Čopi in Bernardo Perko, ki ure in dneve svoje-
ga prostega časa  žrtvujejo za treniranje in vo-
denje na tekmovanja. 

Ne moremo si pa zamisliti vrednosti njihove-
ga dela, saj mladim nudijo zdravo življenje in jih 
učijo vrednot, po katerih se bodo lahko ravna-
li in ki jih bodo uspešno peljale  skozi ne lahke 
življenjske preizkušnje.

Rudi Cerkovnik, foto: Bojan Brulef

Ultramaraton v Suhi krajini

…in se skupaj s sotrpini osvežil na vodni postaji pri starem župnišču.Eden izmed ultramaratoncev je takole prečkal most v Žužemberku…

govalec  Zdravko Barić, naš znanec 
iz dolenjskega pokala. Ultra mara-
ton je bil tokrat organiziran prvič in 
je nosil podnaslov »Iz Goričkega v 
Piran«, potekal je v petih etapah v 
skupni dolžini 400 km. Na startu je 

14. avgusta 2009 je skozi našo 
občino potekala tretja etapa te-
kaškega ultra maratona Trans Slo-
venija. Etapa je bila dolga 73 km, po-
tekala je od Sevnice do kraja Lipa, 
dobil pa jo je kasnejši skupni zma-

bilo 19 tekmovalcev, v Piran pa jih 
je prispelo 9. Zmagovalec je 400 km 
zmogel v nekaj manj kot 40 urah, 
zadnjeuvrščeni, pa je zaostal za ce-
lih 27 ur.

Matej Kocjančič
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Na Dvoru so se kot mladinska izmenjava 
zbrali mladi iz 6 držav in od 7. do 15. sept. 
uresničevali projekt z naslovom S KULTURO 
V NATURO. Prišli so iz Welsa, Švedske, Ro-
munije, Latvije, Poljske in iz Slovenije. Iz vsake 
države po 5 predstavnikov, torej 30 udeležencev. 
Tabor je nosil ime LOM, po imenih udeležencev, 
ali Društvo za civilno družbo. Vodja je bil Oliver 
Kogoj, pomagali pa so mu še Lea Zupanc, katere 
starši živijo na Podgozdu, in še ena Lea in Miško. 
Vsi imajo visoko izobrazbo različnih smeri. Vod-
je so tudi prijavili  projekt pri Evropski komisiji 
in dobili sredstva za  ekološki tabor.

Namen projekta je bil ekološko osveščanje 
mladine, na nekako višjem nivoju, uporablja-

NEMIR
Kako si lepa zjutraj!
Ko prvi žarek sonca te poboža,
vzcvetiš kot prečudovita  roža.

Kako čez dan si lepa!
Kdo bo,ki se nasloniš mu na rame?
Nekoč poljubi  te nekdo,objame…

A najlepša si zvečer!
Potiho pride prvi mrak,
ki v meni prebudi nemir…

Rad bi bil pod tvojo rjuho zrak!

OČE NAŠ
Daj nam danes naš vsakdanji kruh!Znane,
za kristjane del molitve spoštovane.

Namočiš ga v vino,s suhim nakrmiš živino,
nekdo lakoto trpi ,drugi meče kruh v smeti.

Oče naš, daj nam kar denar,
njega se težko zasluži ;
on vsega je sveta vladar,
z njim vsak rad se druži!

Franci Murn

Slavka Vidic je kot članica upravnega odbora, ki vodi dramsko sek-
cijo, je predstavila društvo, katerega občni zbor je bil  14. junija 2009: 
»Zdaj smo društvo uradno registrirali. Uradno ime društva: Kulturno 
društvo Šmihel pri Žužemberku. Izvolili smo upravni odbor. Predsed-
nica društva: Angelca Bedene, tajnica Helena Kastelic, blagajničarka pa 
je Cvetka Strnad, člani odbora pa so vsi vodje posameznih sekcij, ki jih 
je 12:  pohodništvo - Vera Turk,  Mlaj – pogovori o kvaliteti življenja  - 
Maja Iskra Papež, orientalski ples - Helena Kastelic, potrkavanje - Rafa-
el Vidmar,  telovadba - Olga Kuhelj,  košarka – Vinko Pečjak,  dramska 
sekcija - Slavka  Vidic,  oblikovanje - Robert Struna,  nogomet - Sandi 
Zaletelj, popotništvo - Matjaž Nose, družabni ples - Rezka Sadar,  pevski 
zbor - Cvetka Strnad. Vsaka  sekcija s svojim vodjem pripravlja program 
aktivnosti,« je zaključila Slavka Vidic.

Da je Kulturno društvo Šmihel res aktivno, so že dokazali na prireditvi 
Spominska ura za Alojzija Zupanca.

Rudi Cerkovnik, foto: Maja Papež

S kulturo v naturo

Ekološki tabor na Dvoru

Navdušeni udeleženci tabora nad dolino Krke

Ustanovni občni zbor Kulturnega društva Šmihel

ti domišljijo, kreativnost. Že naslov projekta 
S kulturo v naturo pove bistvo srečanja. Imeli 
so predavanja, delavnice, razgovore, diskusije, 
ekskurzije, vse navezano na različne teme v zvezi 
z varovanjem narave in tako tudi osveščanjem. 
Mladi so spoznali, kako živeti v sožitju z nara-
vo, to je z vrednotami, ki naj jih osvestijo, da so 
eno z naravo. Te vrednote naj bi prav oni po-
tem prenašali dalje med ljudi, z namenom, da bo 
čim več ljudi živelo skladno z naravo. Združili 
so moči in z Ekološkim društvom Suha krajina 
organizirali očiščevalno akcijo in (bivša) divja 
odlagališča opremili s tablami z nasveti, kam 
odlagati smeti in ostale odpadke. Bo pomaga-
lo, upajmo!

Po odgovorih sodeč so udeleženci vse samo 
pohvalili. Povedali so, da je bilo sproščeno, da 
so domačini izredno prijazni in da je najbolj 
občudovanja vredna izredno lepa narava, seveda 
pa še posebej vsemu v okras - reka Krka.

Ker so odnesli tako lepe vtise iz naših krajev, 
se bodo gotovo vračali in navdušili še koga, da 
bo obiskal našo lepo dolino. 

Rudi Cerkovnik

  KULTURA 
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 Čustveni dvoboj

Včasih sem tako sama,
da me kar v prsih tišči
in stisko lahko le jok ublaži.

V srcu se odvija prava drama
in od nikoder ni pomoči,
jaz pa imam že čisto objokane oči.

Solze so prava omama,
saj ne najdem pravih ljudi,
ali pa se mi to morda samo zdi.

Nikjer ni takega programa,
ki človeku samozavest okrepi,
tisto, ki nekje globoko v njem spi.

Saj jaz »stojim na tleh z obema nogama«,
a kadar imam slabe dni,
vsa moja trdnost zvodeni.

Sprememba se mi zdi prava dama;
želim, da tudi mene kdaj dohiti,
sramežljivost in ranljivost iz mene spodi.

Spremembe so lahko tudi krama,
če človek slabši postane, če kar znori,
če v njegovi duši strah in jeza gori.

In kaj bo, Nika, z nama?
V meni se čustvo s čustvom bori,
a glas prijazni mi vedno prav govori.

Pravite, da je tale pesem prazna slama?
Da se taka za vsakim vogalom dobi?
Kdor je ne razume, naj se bolj poglobi,

Nika Vidic

Šola je vzgojno-izobraževalna ustanova; na 
prvem mestu je še vedno pridevnik »vzgojna«, 
kar pomeni, da naj bi vse izobraževalne vsebine 
vključevale tudi vzgojne komponente oz. naj bi 
na njih temeljile in iz njih izhajale. A vrednote 
se nezadržno izgubljajo. Domovinska zavest je 
vedno bolj šibka,  slovenščina –  naš materni je-
zik, je v šoli med manj priljubljenimi predmeti. 
Niti en učenec moje letošnje generacije šesto-
šolcev nima rad slovenščine. 

Rada bi kaj spremenila, pa se včasih poču-
tim brez moči.

Že vsa leta poučevanja (letos teče 31.) vzpod-
bujam ustvarjalnost učencev in sodelovanje na 
literarnih natečajih. Čeprav jih je treba večkrat 
spomniti in priganjati, so na koncu, posebno po 
doseženih uspehih, zelo zadovoljni. Vsako leto 
kateri od učencev uspe bodisi na regijskem bo-
disi na državnem nivoju. 

Naš materni jezik

PRAVICE  OTROK

Vsak otrok ima svoje pravice,
kdor jih krši, 
bo prišel v vice.

Če kdo koga pretepa,
ali nad njim nasilje izvaja, 
naj ta takoj ukrepa,
saj nihče nima pravice,
da ti tako nagaja.

Pravica do ljubeče družine, 
do doma in varnega zavetja,
pravica do svoje domovine,
svobode in … ptičjega petja
so nepogrešljive dobrine
otrok, nežnih kot šopek cvetja.

Pravic je sicer še mnogo; 
predvsem pa – 
ne drži se mrko in togo,
saj nobena pravica ne greni sveta,
le veselje do življenja naj vsaka ti da.

Simon Iskra

Nika Vidic in Simon Iskra sta obetavna talenta 
na področju jezikovnega ustvarjanja. Njuna dela 
so izvirna, vsebinsko in stilno bogata in duhovi-
ta. Preteklo šolsko leto sta tudi sodelovala na več 
natečajih. Tokrat se predstavljata s poezijo.

Magda Kastelic Hočevar

Druženje s prvošolci 
šole Dvor

Deset otrok skupine Metuljev iz vrtca Dvor je-
seni odhaja v šolske klopi. Kot sami povedo, se že 
veselijo in težko pričakujejo, kaj vse se bodo na-
učili. Da jih ni prav nič strah, so zaslužni tudi le-
tošnji prvošolci z učiteljico go. Marto Baša. Naše 
druženje z njimi je bilo pestro in doživeto celo 
šolsko leto. Z obiskom v igralnici in razredu so 
otroci spoznali, da se je še vedno lepo igrati, pa 
tudi učiti. Ob tednu otroka smo prvošolce po-
vabili v igralnico in jih pogostili s sadno solato. 
Zelo veseli so bili darilca ob novem letu, ki so jih 
drug drugemu sami izdelali. Vemo, da je zdravje 
vrednota, ki jo je potrebno še krepiti, zato smo 
6. aprila, ko obeležujemo dan zdravja, odšli do 
izvira Šice in si obenem ogledali še naraslo vodo 
in se seznanjali z naravnim pojavom. V juniju 
smo se zopet vrnili in ugotavljali, zakaj vode 
sedaj ni več,ostaja pa globoka kotanja. Ni nam 
vseeno, če je naše okolje polno smeti, zato smo 
22. aprila, ko praznujemo dan Zemlje, odšli na 
skupno čistilno akcijo po Dvoru. Ob zaključku 
šolskega leta so učenci dramskega krožka pod 
vodstvom učiteljice ge. Marte zaigrali igro z na-
slovom Sreča in nesreča s poučno vsebino. 

Učiteljici in učencem se zahvaljujemo za so-
delovanje in si še naprej želimo veliko prijetnih, 
spoznavnih in veselih srečanj.

Slavka Hrovat

Obisk Pikinega festivala
V četrtek, 24. 9. 2009, smo z učenci od 1. do 6. razreda obiskali Pikin fe-

stival v Velenju. Ta poteka vsako leto, letos se je odvijal že dvajsetič. V Ve-
lenje smo prispeli v dopoldanskih urah, tam pa sta nas pričakali dve Piki, 
ki sta bili vse do odhoda domov naši spremljevalki in vodički. Najprej smo 
se zabavali ob petju in plesu Pike in učencev iz različnih šol, nato pa smo 
se pridružili raznim delavnicam. Tu smo ustvarjali vse, od papirnatih rož, 
daljnogledov, pokrival, štampiljk, risb, nekaterim, predvsem deklicam pa so 
narisali po obrazu in nosku Pikine pikice. Po končanem delu v delavnicah 
nas je čakala plesna predstava z naslovom Pika praznuje rojstni dan, v kateri 
smo uživali od vragolijah Pike Nogavičke in njenih prijateljev Tomaža, Ani-
ke, gospoda Ficka in konja. V popoldanskih urah pa smo se polni prijetnih 
vtisov in razigrani, kot se ob takem obisku spodobi, vrnili domov. 

Karmen Blatnik, OŠ Prevole

Klemen Štrumbelj - državni 
prvak v metu žogice

Klemen Štrumbelj, učenec 8. b razreda OŠ 
Žužemberk, je zavzet in perspektiven športnik, 
ki se potrjuje na šolskih, področnih, občinskih 
in tudi državnih prvenstvih. Šolo zastopa v od-
bojki in mali odbojki, nogometu in atletiki. 

V lanskem šolskem letu je nastopil na državnem prvenstvu osnovnih 
šol v atletiki, kjer je med mlajšimi dečki zasedel 1. mesto in tako z me-
tom dolgim 69,35 m in skupnimi 1072 točkami prejel naziv državnega 
prvaka v metu žogice, za kar mu s ponosom čestitamo ter mu želimo še 
mnogo podobnih uspehov.                                                     Tinka Fric

Čistilna akcija, Metulji in 1. razred šole Dvor

 IZ NAŠIH ŠOL 
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Raziskovalna naloga PŠ Ajdovec

Teden otroka 2009

Bil je prvi jesenski dan. Sončen 
in topel je vabil, da dan preživi-
mo v naravi. Povabljeni smo bili 
v Draščo vas k Hrovatovim, zato 
smo se polni pričakovanj odpra-
vili na pot. Avtobus nas je najprej 
peljal do Šmihela, nato pa smo se 
peš odpravili dalje. Med potjo nas je 
kmalu ustavila Sarina babica in nas 
obdarila s čokoladami in lizikami. 
Veselo smo planili po njih in si na-
brali moči za nadaljevanje poti. Pot 
je bila še dolga, zato smo si jo kraj-
šali z opazovanjem zanimivosti in 
prepevanjem. Že malo utrujeni smo 
se ustavili pred tablo Drašča vas in 
spoznali, da smo prišli na cilj. Na ve-
likem dvorišču so nas že čakali člani 

družine in nas ljubeznivo sprejeli. 
Lanov očka nas je odpeljal v svojo 
delavnico ter nam kar ob praktič-
nem delu predstavil njegovo delo v 
delavnici. Pod spretnimi rokami je 
kmalu nastala lesena pručka in »ri-
bica« kot simbol naše skupine. V de-
lavnici smo spoznali različne stroje, 
njihove funkcije ter ugotovili, da je 
za tako delo potrebno veliko truda 
in spretnosti. Seveda, pa je otroke 
najbolj razveselila bogato obložena 
miza pred delavnico.

Družini se zahvaljujemo za go-
stoljubnost in trud. Dan je bil ne-
pozaben, na družino pa nas bosta 
spominjali pručka in ribica. Vsem 
še enkrat hvala za prečudovit dan.

Začetek letošnjega oktobra je na 
naši šoli zaznamoval bogat pro-
gram dejavnosti ob tednu otroka, 
ki je potekal od 5. do 11. oktobra 
pod geslom: Otrokove koristi-
glavno vodilo. Za uvod  v bogat 
teden so v ponedeljek učenci 1. 2. 
in 3. razreda risali na asfalt, učenci 
4. in 5. razreda so na panojih na 
Pošti, občini, Zdravstvenem domu 
in pri trgovini krajanom sporočali 
svoja razmišljanja o tem, v kakš-
nem svetu si želijo živeti, pred-
sedniki 7., 8. in 9. razreda pa so se 
srečali z županom. Ob tej prilož-
nosti so predstavili šolo in svoje 
oddelke, županu pa so posredovali 
želje svojih sošolcev. V sredo so si  
učenci razredne stopnje na Dvoru 
ogledali predstavo Mojca Pokraj-
culja, ki so jo pripravile vzgojitelji-
ca iz Vrtca Dvor, ekipa šestošolcev 
pa je našo šolo zastopala v Dolenj-
skih Toplicah na Igrah brez meja. 

Z igrišča pa je omamno pridišalo 
po slastnem kostanju, s katerim so 
se sladkale Ribice in učenci 1. In 
2. razreda. Petkovo popoldne pa je 
pomenilo vrhunec in hkrati tudi 
zaključek dejavnosti, namenjenih 
otrokom naše šole. Učenci od 1. 
do 9. razreda so uživali v različnih 
športno-ustvarjalnih dejavnostih, 
ki so jih za njih prostovoljno iz-
vedli učitelji in zunanji sodelav-
ci. Nekateri so igrali športne igre, 
drugi spoznavali Hip Hop ples, 
se učili osnov orientalskega plesa, 
ustvarjali okvirje s servietno teh-
niko, se izpopolnjevali v spretno-
stih rolanja, pekli piškote, ustvar-
jali v glasbeni delavnici, streljali z 
lokom, oblikovali jesenske aranž-
maje, stopali v svet zanimivih fizi-
kalnih eksperimentov ali pa spo-
znavali osnove astronomije.

Tanja Šenica

Mentorica Šolske skupnosti 

Vsako leto se podružnice OŠ 
Žužemberk predstavimo s temat-
sko razstavo na centralni šoli. Le-
tos smo si na Ajdovcu izbrali temo 
Voda, saj je varčevanje z vodo tudi 
ena od naših prednostnih nalog, ker 
na Ajdovški planoti še vedno čaka-
jo na vodovod. Ljudje si pomagajo 
z vodnjaki, ki pa v poletnem času 
večkrat usahnejo. 

Na številnih plakatih smo na-
tančno predstavili vodo v vseh po-
gledih: voda in življenje, njena upo-
raba, kako je, če je vode preveč ali 
premalo, onesnaževanje, varčevanje, 
agregatna stanja, morska voda, … 
Izdelali smo tudi maketo, s katero 
smo želeli predstaviti onesnaževanje 
vode in njeno kroženje v naravi. 

S pomočjo staršev in starih star-
šev smo dobili kar nekaj informacij, 
kako so se nekoč oskrbovali z vodo. 

Skupina Ribic iz Vrtca Žužemberk z ga. Minko Fric in ga. Olgo Mačerol

Na obisku pri Hrovatovih

Na PŠ Ajdovec smo  izdelali raziskovalno nalogo z 
naslovom Oskrba z vodo na Ajdovški planoti. Tema o 
vodi se je prepletala skozi celo šolsko leto. Ker na Aj-
dovcu še vedno nimamo vodovoda, smo se odločili, da 
bi ta problem predstavili skozi raziskovalno nalogo. Po-
glavitni cilj je bil ozavestiti pomanjkanje vode in s tem 
nujno potrebnega vodovoda na tej planoti. Ljudje si še 
danes pomagamo z vodnjaki, včasih so si pomagali tudi 
s studenci in številnimi lužami. Žal pa se je večina luž 

danes že posušila. Pri čiščenju in polnjenju vodnjakov 
nam vedno nesebično na pomoč priskočijo gasilci. 

Pri zbiranju podatkov smo sodelovali vsi učenci, 
starši in stari starši ter krajani. Vsem sodelujočim se 
ob tej priložnosti lepo zahvaljujemo.  

Na zaključni prireditvi v Žužemberku in na blago-
slovu gasilske črpalke v Ajdovcu smo se predstavi-
li Mia Jarc, učenci pevskega zbora, Eva Skube, Nina 
Zupančič in  Anže Iskra s harmoniko.

Podružnica se predstavi - projektno delo o vodi
Poglavitni viri so bile luže, studenec 
in oddaljena reka Krka na Dvoru. V 
težkih časih so krajani stopili sku-
paj in si nesebično medsebojno  po-
magali. 

V plakate in izdelke je bilo vlo-
ženo veliko truda in časa, vendar je 
bil s pogledom na razstavljene izdel-

ke trud poplačan. Učenci so aktivno 
sodelovali, še posebej pri izdelova-
nju makete in risanju.

Vsako leto se zelo radi udele-
žujemo projekta podružnica se 
predstavi, saj s tem učenci bogatijo 
svoja znanja in se urijo v iskanju in-
formacij ter izdelovanju plakatov. 

Med samim projektom se nam je 
porodila ideja, da bi še podrobneje 
raziskali in opozorili na problem z 
oskrbo vode na Ajdovški planoti, zato 
smo se odločili, da bomo na to temo 
napisali še raziskovalno nalogo. 

                                                   Učiteljici 
Milena Legan in Irena Prodanić

 IZ NAŠIH ŠOL 
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OBVESTILO
ZRC

Zbirno reciklažni center Žužemberk
Delovni čas:

Četrtek od 9. - 12. in 13. do 17. ure
Vsako prvo soboto v mes. od 9. do 12. ure
Oddaja odpadnega kosovnega materiala je brezplačna!
S skupnimi močmi skrbimo za čisto naravo v naši občini!

Informacije:
Martin Grčar (07-3885-191)
(031-777-880) Župan:
(ceste@zuzemberk.si) Franc Škufca 1.r.

Zahvala 
Ob imenovanju odgovornega urednika in članov uredniškega odbo-

ra glasila Občine Žužemberk za dobo štirih let se v imenu uredništva 
Suhokranjskih poti zahvaljujem Občinskemu svetu Občine Žužem-
berk  za izkazano zaupanje in visoko podporo, ki je podpora za naše 
delo v prihodnje.  Obenem se zahvaljujem županu Francu Škufci za 
pisno priznanje, ki sem ga prejel ob občinskem prazniku. Pisno pri-
znanje jemljem kot priznanje celotnemu uredniškemu odboru, ki v 
podobni  sestavi deluje že od  leta 2001.  

Urednik Slavko Mirtič

12. SREČANJE LOKALNIH ČASOPISOV SLEVENIJE SO PODPRLI:

Poleg številnim sponzorjem, ki so pripomo-
gli  k uspešni izpeljavi 12.srečanja lokalnih ča-
sopisov Slovenije se zahvaljujemo tudi števil-
nim društvom in posameznikom. 

Zahvaljujemo se Prostovoljnemu gasil-
skemu društvu Dvor, PGD Žužemberk, KD 

Dvor, Društvu upokojencev Dvor, sekciji 
ročnih del pod vodstvom Ljube Nose, Dru-
štvu kmečkih žena Suha krajina, Društvu vi-
nogradnikov Suha krajina, umetnostnemu 
kovaču Robertu Struni, pevkam Turistične-
ga  Društva  Suha krajina in sekciji ročnih 

del, DU Žužemberk, lectarki Mihaeli Ožbolt, 
Turistični kmetiji Košičekl, ki so s svojim de-
lom, razstavo in programom pripomogli k iz-
vedbi zastavljenega programa. 

Uredništvo 

 OBVESTILA 
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In memor iam

Veroniki
Maver

Veronika Maver 
s sliko Ivana Tisova

In memor iam

Franc  BRULEC
veterinar (1932 – 2009)

Ni navada, da v spomin na pokojnega moža piše žena. Vendar 
sem oseba, ki sem ga najbolj poznala. 

Mož je bil zelo čustven človek. Tega pa ljudem ni hotel ali znal 
pokazati. Do ljudi svojih pacientov je bil strog, dosleden in zelo, 
zelo pravičen. Pri marsikateri hiši v Suhi krajini je bila pred de-
setletji velika revščina in ravno tukaj so živali najpogosteje zbo-
levale. Tem ljudem je naklonil veliko olajšanj in jih osrečeval pri 
njihovih težaških naporih za človeka vredno življenje. 

Njegov delavnik je trajal 24 ur na dan v vsakem vremenu. Vsak 
mesec je imel le eno prosto nedeljo. Najhuje je bilo spomladi in 
jeseni, ko so živali pogosteje prihajale na svet. Mnogo, mnogo noči 
je prebedel, saj ko je prišel domov z enega poroda, ga je že čakalo 
obvestilo za naslednjega. V njegovih začetnih časih službovanja 
ni bilo ceste do vsake hiše, pešačiti  je bilo treba v snegu, mrazu, 
dežju in  ponoči. Ta poklic je bil izredno težak, zato zanj ni navdušil 
nikogar od svojih otrok. Le vnukinja Lana, ki hodi v 9.razred OŠ, 
se že od 5.leta starosti navdušuje za »atov« poklic.

Svoje otroke je imel srčno rad. Ko so bili majhni, se je z njimi zelo 
rad igral in jih pazil v parku pred stavbo sedanje občine, kjer smo 
stanovali. Vozil nas je s seboj po terenu, kjer so otroci spoznavali razne 
živali, od domačih do gozdnih, ki smo jih srečevali na poti. Po njegovi 
zaslugi poznamo precejšen del Suhe krajine. Z njegovo vztrajnostjo 
in disciplino so vsi trije otroci dosegli univerzitetno izobrazbo.

Zadnjih 26 let se je veliko ukvarjal s svojimi sedmimi vnuki. Zad-
nja leta z najmlajšim Tilnom, s katerim sta se imela neizmerno rada. 
Prav vnuček Tilen mu je v težki bolezni podaljševal življenje.

Čez pol leta bi obhajala 50 let skupnega življenja. Bogu sem 
hvaležna, da sem ga smela imeti toliko let ob sebi. Srčno želim, 
da bi se čimprej veselil pri Bogu.

Ančka Brulec

V SPOMIN

JOŽETU HRIBARJU -
ravnatelju OŠ Prevole v pokoju

Minevanje je del življenja, a kljub temu se tega težko zavedamo, 
ko se od nas poslovi ljubljena oseba. Tako nas je veliko prezgodaj, 
po hudi bolezni zapustil dolgoletni ravnatelj OŠ Prevole, ki je odšel 
pred petimi leti v pokoj. Ljubil je življenje in njegovi načrti za pri-
hodnost so bili vezani na delo  na dveh kmetijah, na vinograd, sa-
dovnjak, polje. V tem je užival, vse, kar je pridelal, je rad razdajal 
prijateljem in tudi nekdanji sodelavci smo bili deležni mnogih sa-
dov njegovega dela.

Od njega smo se poslovili  6. avgusta. 

Ob spominu nanj bi se rada spomnila nekaterih dogodkov, ki 
so bili del našega skupnega življenja. Rodil se je 6. 3. 1942 v vasi 
Ratje. Na šoli Prevole se je zaposlil 20. 2.1968. Poučeval je v glav-
nem fiziko in matematiko. Bil je ves predan svojemu delu in po-
klicu. 1.9.1983 je postal ravnatelj šole in jo odgovorno vodil vse 
do upokojitve 1.9.2004. 

Vsi vemo, da je bila šola že od nekdaj središče kulturnega doga-
janja v kraju. Pod njegovim vodstvom je bilo organiziranih veliko 
kulturnih prireditev. Posebno velik pa je bil njegov prispevek k 
prepoznavnosti Suhe  krajine po vsej Sloveniji, ko je v povezavi z 
RTV Slovenija z oddajo Raglja kar deset let organiziral letovanje 
otrok iz vse Slovenije na naši šoli.

Poleg rednega dela in vodenja šole je veliko časa in moči po-
rabil za prenovo šolskih prostorov in dozidavo sodobne športne 
dvorane. Sam je večkrat rekel, da naši otroci niso nič manj vredni 
kot tisti v mestih, zato jim je potrebno omogočiti čim boljše po-
goje za učenje in prosti čas.

Redno se je vključeval v vsa dela v KS Hinje, kjer je bil tudi 
član in njen predsednik ter občinski svetnik. Zavzemal se je za 
izpeljavo infrastrukture - zlasti pri asfaltiranju cest, napeljavi vo-
dovoda, telefoniji in javni razsvetljavi ter aktivno sodeloval pri 
gradnji mrliških vežic.

Povedano z nekaj besedami – kot ravnatelj in borec za boljše 
življenje je  v zgodovini  Suhe krajine  pustil velik pečat v dobro 
mnogih generacij. Bil je vedno razumevajoč in se pripravljen spo-
prijemati s problemi ter iskati najboljše rešitve. Imel je velik krog 
znancev in prijateljev, ki mu nikoli niso odrekli pomoči, saj jih je 
očaral s svojo preprostostjo in dostopnostjo in tak bo za vedno 
ostal v našem spominu.

Spoštovani gospod Jože Hribar! Za vse vaše delo, ki ste ga opra-
vili za našo šolo in kraj, vam izrekamo zahvalo in obljubljamo, da 
bomo vaše delo nadaljevali. Domača zemlja, ki ste jo imeli radi, 
naj vam daje miren poslednji počitek.

Marija Breceljnik

ravnateljica OŠ Prevole

 OBVESTILA 
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V SPOMIN

V sredo, 19. avgusta 2009, smo se na pokopališču v Žužemberku 
poslovili od Mihaela Staneta Gorinška iz Žužemberka.

Tovariš Stane, kot smo ga klicali, je bil rojen leta 1924 mate-
ri Angeli in očetu Mihi v bližnjem Zagradcu. Družina se je že v 
njegovi zgodnji mladosti preselila v Žužemberk, ki ga je poslej 
priznaval za edini domači kraj. Starša mu ob skromnem preživ-
ljanju nista mogla nuditi kakršnegakoli učenja, čeprav je bil fan-
tič zvedav in si je kot tak vedno iskal družbo razgledanih in na-
prednih sovrstnikov. 

Ko je sovražnik okupiral našo domovino, se je v letu 1942 pri-
ključili prvim partizanom. Mlade fante, ki niso imeli pravega vod-
stva, so v veliki Roški ofenzivi zajeli Italijani. Staneta so  odpelja-
li v taborišče na Rabu, kjer je z ostalimi sotrpini prenašal tegobe 
in lakoto vse do kapitulacije Italije. Po vrnitvi domov se je takoj 
pridružil partizanskim borcem. Tam ga je opazil partizanski ko-
mandant Franc Tavčar – Rok, ki je mladega, živahnega fanta spre-
jel za svojega spremljevalca. Vestno sta opravljala naložene dolž-
nosti in skupaj dočakala osvoboditev ter ohranila prijateljstvo do 
konca življenja.

Po vojni je tovariš Stane ostal v JLA, kjer je kot mlad oficir oprav-
ljal predvsem intendantske dolžnosti. Službena pot ga je vodila 
od cone B na Tržaškem vse do krajev v Dalmaciji, ki jo je nosil v 
svojem srcu vse do smrti.

V letu 1957 je bil demobiliziran in vrnil se je domov v Žužem-
berk. Ni obmiroval,  želel je kaj koristnega narediti za domači kraj. 
Zaposlil se je v takratni Občini Žužemberk, deloval v organizaci-
jah Zveze borcev in Socialistični zvezi, predvsem pa kot aktivist 
med prebivalci. Ko so se v tem času začele akcije za elektrifikaci-
jo in napeljavo vodovoda po krajih v Suhi Krajini, se je aktivno 
vključil k prenovam kraja. Po ukinitvi Občine Žužemberk v letu 
1961, je bil sprejet v Kmetijsko zadrugo Žužemberk na mesto di-
rektorja. Zadruga je bila v tem času povsem osiromašena, saj je 
tik pred tem odstopila edine lastne novozgrajene prostore in vsa 
razpoložljiva denarna sredstva, za novoustanovljeno tovarno Iskra, 
zavedajoč se, da si bodo tu služile kruh in ustvarjale blaginjo za 
svoj dom neštete generacije Suhokranjcev. Lotil se je dela s svojimi 
sodelavci, postopoma gradil lastne prostore zadruge tako v Žu-
žemberku kot na Dvoru, Hinjah in Ajdovcu. Bil je vedno za vsak 
napredek in se je kot otrok veselil s kmeti, ko je bila vse bolj mož-
na nabava razne mehanizacije, ki naj bi jih olajšala delo. Povsem 
njegovo pionirsko delo pa je bila uvedba odkupa mleka. Sprva so 
ga celo kmetje s strahom sprejeli, on pa je vztrajal, da si bo tako 
lahko tudi skromna kmečka ženica, pod domačo streho ustvarila 
kak dinar za preživetje.

V letu 1979 se je dokončno upokojil, svojim naslednikom je pre-
pustil zadrugo, ki je bila v dobrem finančnem stanju in je uživala 
med sebi enakimi velik ugled.

Posvetil se je svojemu vinogradu, ga negoval kot  otroka in se 
rad udeleževal srečanj s svojimi soborci ob raznih proslavah. Pred 
dvema letoma pa ga je bolezen povsem ustavila pri delu, a kljub 
temu ni ostal osamljen. Z njim so zaživeli prijatelji, ki jih je spre-
jel kot svojo ljubljeno družino.

Čeprav je bil bolehen in je vedel, da se življenje lahko hitro kon-
ča, je njega, kakor tudi nas, smrt presenetila. Dosti je ostalo neiz-
polnjenega, marsikatera beseda nedorečena.

Kljub temu, da smrti verjetno nikoli ne bomo razumeli, kaj šele, 
da bi jo uspeli ukaniti, pa si jo ti dragi tovariš Stane ukanil prav s 
tem, da boš še naprej živel v naših srcih in naših mislih.

Zato hvala ti, hvala za vse. Hvala, da si živel z nami!
Vsem, ki ste se od njega častno poslovili, iskrena hvala!

Njegovi prijatelji

Z AHVAL A 

Zdaj že daleč so večeri,
ki jih sreča je polnila.

Tihi so bili večeri, 
tihi, kot je nje gomila;

toda v grobu, tam ni mame, 
tam je le, kar zemlja vzame.

(Janez Menart)

V 83. letu je za vedno zaspala draga mama, babica 
in prababica

MARIJA PAPEŽ
Iz Velikega Lipja, Žužemberk

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se v tako velikem številu po-
klonili njenemu spominu in jo pospremili na zadnji poti. Hvala 
osebju intenzivne nege kirurškega oddelka SB NM, kolektivoma 
OŠ Šmihel in OŠ Vavta vas ter vaščanom Velikega Lipja. Zahvala 
tudi župnikoma za lepo opravljen obred, govornikoma za ganlji-
ve besede ob slovesu, pogrebni službi Novak, pevcem in vsem, ki 
ste kakor koli pomagali pri pogrebni slovesnosti.

Sin Nace z Marijo, sin Stane in hčerka Marija z družinama

V 63.letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi

ANTON TRLEP
Reber 30, Žužemberk

Z bolečino v srcu se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem, ki ste z nami delili žalost in bolečino ob 
izgubi našega dragega očeta Antona Trlep, po domače Renteč Tone 
iz Rebri, darovali cvetje, sveče in svete maše ter pokojnega v tako 
velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Lepa hvala vsem članom prostovoljnih gasilskih društev, ki ste se 
udeležili pogrebne svečanosti, posebej PGD Reber-gasilcem po-
grebnikom ter predsedniku Janezu Papežu, za poslovilne besede 
ob odprtem grobu. Posebna zahvala tudi pevskemu zboru iz Za-
gradca, izvajalcu Tišine in pogrebni službi Novak iz Rebri.
Ohranili ga bomo v lepem spominu. Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči:  Vsi njegovi

Z AHVAL A

Prijazen dom je in dvorišče,
zaman oko te naše išče.
Kako boli in duša trpi,

ko vsahnejo življenjske moči.
To veš le ata ti in mi,

ki smo ob tebi bili,
zadnje trpeče dni.

 OBVESTILA 
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Nagradno vprašanje: Navedite ime vasi na fotografiji in mogoče ča-
sovno obdobje, v katerem je nastala. Odgovore pošljite  na naslov Suho-
kranjske poti, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk do 1. decembra 2009. 

Za ‘Odkrivamo stare fotografije’ ste bralci poslali 16 odgovorov, nave-
dli ste imena in priimke dveh ali več oseb na sliki kot: Karel Bukovec z 
ženo Vero; Škrbe Rudi z ženo Angelo, Janez Šenica, Jože Potočar.  Izžre-
bana za nagrado: Milena Fabjan, Jama 22/a, 8361 Dvor. Čestitamo!

R. Cer.

Odkrivamo stare fotografije  

Nagradno vprašanje: Imenujte vasico, ki ima tako lepo cerkev. 
Odgovore pošljite na naslov: Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 8360 
Žužemberk do 1. decembra 2009.

Bralci ste nam poslali 16 odgovorov, izžreban za nagrado: Slavko 
Hren, Brilejeva 16, 1000 Ljubljana. Čestitamo!

Pravilen odgovor: Medenov mlin pri Šmihelu.
Ob tem nam je izžrebanec, gospod Anton Hren, poslal še prijaz-

no pismo, v katerem obuja mladostne spomine na čase, ko so se še v 
Medenovem mlinu noč in dan vrtela mlinska kolesa in ko je še sam 
kot otrok nosil pšenico ‘maln’.

Poznate Vaš kraj?

 NAGRADNI KOTIČEK 
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GOSTILNAZUPANČIČ
Gostgrad d.o.o.

Grajski trg 4, Žužemberk
e-mail: gostgrad@volja.net

( 07/ 3087290

SPONZOR

Nagradna križanka

Dragi reševalci križank! Zelo Vas moramo pohvaliti za Vašo 
pridnost, saj ste nam poslali rekordno število rešenih križank, kar 43. 
Zdaj pa k nagradam, takole je odločil žreb: 1. Nejc Zupančič, Stavča 
vas 12, 8361 Dvor, 2. Jožica Longar, Grajski trg 37, 8360 Žužemberk, 
3. Marinka Potočar, Kamnogoriška17, 1000 Ljubljana. 

Še enkrat Vas moramo spomniti, da ne izrezujete križanke, 
temveč pošljite samo geslo, tako da Vam bodo ostale Suhokranjske 
poti cele in še nam boste dali manj dela. Hvala za razumevanje!

Rešitve pošljite na naslov: Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 8360 
Žužemberk do 1. decembra 2009.                                              R. Cer.

  NAGRADNI KOTIČEK 
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