Program Trških dni in praznik Občine Žužemberk 2016 od 08. do 18. julija 2016
1. dan: petek, 8.7., prizorišče: Žužemberk
19.30

koncert za orgle po večerni maši v farni cerkvi sv. Mohorja in Fortunata v Žužemberku, koncertira prof. Milko
Bizjak (organizator: Občina Žužemberk)

2. dan: sobota, 9.7., prizorišče: Žužemberk, Srednji Lipovec
15.00
16.00
17:30

Otvoritev fotografske razstave 'Kaj je bilo z evropskimi sredstvi narejeno zate, za tvoj kraj?', hala
nekdanje Iskre GT 26, nagovor župana, kulturni program,
Vseslovensko srečanje oglarjev in otvoritev kipa oglarja, predstavitev strojnega krožka,
Slavnostni prižig oglarske kope, ki pomeni začetek Trški dni: kulturni program, nagovor župana,
pripravljavcev oglarske kope in častnih gostov … oglarski piknik v dimu, (organizator: Lipovški oglarji, PGD
Ajdovec, DPM Suha krajina, TD Suha krajina, Občina Žužemberk)

3. dan: nedelja, 10.7., prizorišče: Žužemberk
16.00

podelitev priznanj krvodajalcem, pozdravni nagovor župana, predsednice OO RK Novo mesto in gosta,
nastop pevske skupine Žitni klas, mlade harmonikarke Vesne Zarabec (organizator: Občina Žužemberk, OO
RK Novo mesto)

4. dan: torek, 12.7., prizorišče:
19.00

Predavanje o pivu: Tečaj varjenja in varjenje Suhokranjskega piva, ki ga bo predstavil Davor Mišmaš –
Izkustveni laboratorij, (organizator: TD Suha krajina)

5. sreda, 13.7., prizorišče: spomenik NOB na Cviblju,
18.00

Slovesnost in položitev venca Zveze ZŠAM Slovenije ob prazniku šoferjev in avtomehanikov pri
spomeniku NOB na Cviblju, pozdravni nagovori, kulturni program, (organizator: KO ZB NOB Žužemberk)

6. dan: četrtek, 14.7., prizorišče: Šmihel pri Žužemberku
19.00
20.30

Šmihelski dan: Vila rustika in Rimljani v Šmihelu: pozdrav župana, slavnostni gost arheolog Borut Križ …
(organizator: KD Šmihel pri Žužemberku….)
Domačija Meden, 5. obletnica delovanja

7. dan: petek, 15.7., prizorišče: Žužemberk: grajska kletna dvorana in grajsko dvorišče, moderatorki: KUD Žužemberk
17.00
19.30

20.30
21.00

Otvoritev novih občinskih pridobitev, pozdravni nagovor župana, nagovor direktorja Urada za kohezijsko
politiko mag. Bojana Suvorova, kulturni program (organizator: Občina Žužemberk, ….)
žužemberški rogisti za uradno otvoritev trških dni; nagovor predsednika TD, župana, in častne gostje
državne sekretarke Ministrstva za kulturo Damjane Pečnik, nastop ljudskih pevk, glasbenikov, Žužemberških
rogistov (organizator: TD Suha krajina, Občina Žužemberk, KUD Žužemberk, ….)
otvoritev razstave likovnih del slikarja Konstantina Viranta in Neve Vranešič Virant (organizator: TD
Suha krajina, Občina Žužemberk, KUD Žužemberk, ….)
Otvoritev spominske plošče za Narodno čitalnico v Žužemberku, pred pošto, pozdravni nagovori, kulturni
program (organizator: Občina Žužemberk, TD Suha krajina, KUD Žužemberk, ….)
Zabava s KOK band, (organizator: TD Suha krajina, ….)

V gradu bo potekala poizkušina vin Društva vinogradnikov Suha krajina.

8. dan: sobota, 16.7., prizorišča: Žužemberk: lokalne ceste, trg, lovska dvorana, grajsko dvorišče, kletna
dvorana, stavba Grajski trg 26, moderator:
09.00
09.10
09.20
09.40
11.00
12:00

13:00
14.00
14.30
15.00

7. Suhokranjski kolesarski maraton za rekreativce, pozdrav rekreativcem kolesarjem, nastop ljudskih
godcev (organizator: Občina Žužemberk, KK Adria Mobil, OGP Žužemberk, ….)
Dan odprtih vrat Radio kluba Žužemberk v klubskih prostorih, pozdrav predsednika, župana (organizator: RK
Žužemberk ….)
Preventivne zdravstvene meritve krvnega tlaka, sladkorja v krvi in holesterola ter predstavitev uporabe
defibrilatorja (organizator: OO RK Novo mesto, ZD Novo mesto, ekipa PP Občine Žužemberk….)
otvoritev razstave ročnih del, lovska dvorana, pozdravni nagovor župana in gosta, nastop ženskega
pevskega zbora DU Žužemberk in gostov …. (organizator: DU Žužemberk, TD Suha krajina….)
Otvoritev občinske pridobitve, pozdravni nagovor župana in častne gostje ministrice za okolje in prostor Irene
Majcen, kulturni program, nastop Žužemberških rogistov…(organizator: Občina Žužemberk)
Podpis pogodbe o sofinanciranju kohezijskega projekta Oskrba s pitno vodo Suhe krajine, ministrica za
okolje in prostor Irena Majcen, župani Janez Pavlin, Jože Muhič, dr. Vladimir Prebilič, Andrej Kastelic in Franc
Škufca
Otroški tabor Dan na Krki, spoznavanje narave in veščin (organizator: Občina Žužemberk, Aljaž Štrucelj…)
Predstavitev iskanja zlata skupin Zlatno runo Voluja in UG EKOPEK iz Srbije
Otvoritev suhokranjske tržnice, s predstavitvijo dobrot društva kmečkih žena in drugih (organizator: TD Suha
krajina, DKŽ Suha krajina - Žužemberk, ….)
S harmoniko je lepše, predstavitev mladih harmonikarjev in nastop Mirnopeških harmonikarjev in drugih

16.00

16.30
17.00
20.00

glasbenikov (organizator: TD Suha krajina, ….)
Predstavitev stojnic in Združenja zgodovinskih mest Slovenije (Koper in ostali), nagovori župana in gosta
predsednika TZDBK Jožeta Barbe, (organizator: TD Suha krajina, .)
Podelitev priznanj in diplom vinogradnikom s 44. tedna cvička, (organizator: Društvo vinogradnikov Suha
krajina….)
Predstavitev avtomobilov starodobnikov in krožna vožnja, pozdravni nagovor župana in gosta
(organizator: TD Suha krajina, …)
Tekmovanje v kuhanju ješprenja, tekmovanje trojk v kuhanju, (organizator: TD Suha krajina, ….), in
Trške igre podeželske mladine (organizator DPM Suha kr.), razglasitev rezultatov in podelitev diplom
SUHOKRANJSKA NOČ - gasilska veselica z ansamblom CALYPSO organizator: PGD Žužemberk)

Med odmori bodo lokalni turistični vodniki predstavili zgodovino kraja.
V soboto bo v gradu od 9.00 do 19.00 ure na ogled razstava likovnih del, razstava ročnih del v lovski dvorani, na trgu pred gradom tržnica
suhokranjskih dobrot, zdravilnih zelišč, spominkov in turističnih društev, v gradu poizkušina vin Društva vinogradnikov Suha krajina, v avli
OŠ Žužemberk bo od 16.30 do 20.00 ure na ogled Muzej znanih Suhokranjcev in raziskovalnih nalog. V hali Grajski trg 26 bo na ogled
fotografska razstava EU skladov ….
Vozil bo tudi turistični avtobus na relaciji trg - farna cerkev – s postankom na Dvoru - Stavča vas – trg in ….

9. dan: NEDELJA, 17.7., prizorišča: žužemberški grad, trg, farna cerkev v Žužemberku, moderator: Lojze Bojanc
09.30
09.40
10.00
10.30
12.15
13.15
14.00
14.15
14.30
15.00
15.15
15.30
15.45
16.00
16.15
16.40
16.50
17.15
17.35
17.50
18.20
18.30
19.00
20.20

21.00

22.00

Otvoritev 18. srednjeveškega dne na žužemberškem gradu
Odhod k sveti maši v farno cerkev sv. Mohorja in Fortunata
FARNO ŽEGNANJE
Predstavitev srednjeveških skupin Ug in Zlatno runo Voluja
Glasbeni pozdrav kosilu, Veronika in skupina GITA, trebušni ples
Lokostrelski turnir-kvalifikacije
Skupni plesno-glasbeni nastop GITA in Seisenbergensis Tumultus
Predstavitev in plesni nastop Viteški red Gašperja Lambergarja
Predstavitev stojničarjev na srednjeveški tržnici in obhod dacarja
Predstavitev viteških in dvornih redov z mimohodom sodelujočih
viteških skupin, vitezov, grajske gospode ter gostov iz tujine
Predstavitev viteških veščin - Viteški red Gašperja Lambergarja
Lokostrelski turnir štirih najboljših lokostrelcev
Predstavitev slovaških vitezov, skupina Trnavska kampania
Predstavitev srednjeveške glasbe GITA,
Predstavitev srednjeveških in renesančnih plesov (skupina
Lonca, Cesarsko kraljevi Ptuj, trebušni ples…
Predstavitev Ivanečkih vitezov, ….
Bratstva svetog Mihovila, Ug in Zlatno runo itd……
Viteške veščine slovaških vitezov skupina Trnavska kampania
Glumaška predstava Teater Cizamo in Kozlovska sodba v Višnji gori
Predstavitev slovaške viteške skupine Trnavska kampania
Srednjeveška in renesančna glasba skupina GITA
Prikaz mečevanja ….
Vsesplošno veselje skupni plesni nastop plesnih skupin
in glumaški nastop Teater Cizamo
Pozdrav večerji, nastop Veronike in skupina GITA
Zaključni nastop in prikaz veščin slovaške skupine Trnavska
kampania

grajsko dvorišče
grajsko dvorišče, trg
sv. Mohor in Fortunat
grajski jarek
grajska kletna dvorana
grajski jarek
ploščad nad grajsko kletno dv.
ploščad nad grajsko kletno dv.
trg pred gradom
grajsko dvorišče in grajski
jarek
grajski jarek
grajski jarek
ploščad nad grajsko kletno
dvorano
ploščad nad grajsko kletno
dvorano
ploščad nad grajsko kletno
dvorano
grajsko dvorišče
grajsko dvorišče
trg pred gradom
grajsko dvorišče
grajski jarek
trg pred gradom
grajska kletna dvorana
trg pred gradom

SLOVESTNOST OB OBČINSKEM PRAZNIKU; SLAVNOSTNA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ, pozdravni
nagovor župana Franca Škufce, nagovor slavnostnega gosta, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije dr.
Milana Brgleza, Žužemberški rogisti, glasbene točke, nagovori županov prijateljskih občin iz Hrvaške, Slovaške,
Srbije in Slovenije…(organizator: Občina Žužemberk)
Koncert Nine PUŠLAR (organizator Občina Žužemberk)

Od 9.00 do 19.00 bo v gradu na ogled razstave slik, Trubarjeva tiskarska delavnica in razstava o Andreju Turjaškemu, Potekala bo
nagradna grajska učna pot. v lovski dvorani bo razstava ročnih del, v grajski vinoteki pa poizkušina vin. Na trgu pred gradom bo konjeniško
društvo poskrbelo za prevoze z vozovi. V objektu Grajski trg 26 bo na ogled fotografska razstava EU skladi..
Vozil pa bo tudi turistični vlak na relaciji trg - farna cerkev – Loka – Trške njive – Tomažev most ljubezni – trg ….

10. dan: ponedeljek, 18.7., prizorišče: žužemberški grad, moderator: KUD Žužemberk
20.00

spominska ura, posvečena Rozaliji Sršen – Zalli Zarana, nagovori, slavnostna gostja gledališka in filmska
igralka Ljerka Belak, kulturni program (organizator KUD Žužemberk)
ORGANIZATORJI SI PRIDRŽUJEJO PRAVICO DO SPREMEMB!!!

