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BESEDA ŽUPANA

Spoštovani občani in občanke.

Ponosni smo lahko, da živimo v občini, 
kjer se število prebivalcev povečuje, pred-
vsem na račun večjega števila rojstev. To 
pomeni, da mladi čutijo razvoj in prilo-
žnosti v domači občini, zaradi česar osta-
jajo doma, kar je lepo vidno tudi na po-
dročju gradnje. Opazimo veliko novih hiš, 
še večje število pa se jih še gradi. Samo v 
zadnjih petih letih se je število otrok pre-
cej povečalo, zato smo že v lanskem letu 
pripravili projekt, v letošnjem letu pa 
smo začeli z izgradnjo novega vrtca v Žu-
žemberku, ki bo omogočal boljše pogoje 
za vzgojo naših najmlajših. Gradnja lepo 
napreduje, tako da računamo, da bo grad-
beni del do zime zaključen. Nato sledi še 
ureditev okolice, dobava opreme in seli-
tev. Občina je bila uspešna pri prijavi na 
razpis pri Eko skladu; uspeli smo pridobiti 
sredstva v maksimalni višini, poleg tega 
se bomo prijavili tudi na razpis, ki naj bi 
ga objavilo ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, kjer računamo, da bi pri-
dobili dodatna sredstva za izgradnjo vrtca.

Veselimo se zaključka gradnje Suho-
kranjskega vodovoda, saj je izvedenega 
že preko 85 % projekta, v nekaterih obči-
nah celo 90 %. S tem projektom bomo lah-
ko obrnili nov list v zgodovini občine, saj 
bodo dobili neoporečno pitno vodo prak-

tično vsi prebivalci Občine Žužemberk, kar 
bo še izboljšalo življenjske pogoje.

V naši občini veliko vlagamo tudi v 
gradnjo novih ali rekonstrukcijo starih 
cest in poti, tako da bo v letošnjem letu 
odprtih kar nekaj prenovljenih. Najpo-
membnejše med njimi so naslednje: ce-
sta skozi naselje Dvor, Dvor-Sadinja vas, 
Dvor-Vinkov Vrh, Lazina-Hrib pri Hinjah, 
Kleč-Polom-Žvirče, ki bo letos v celoti re-
konstruirana in asfaltirana, dostopna 
cesta v obrtno cono Hinje. Pripravlja pa 
se že projektna dokumentacija za razpis 
za izbiro izvajalca za nadaljevanje rekon-
strukcije državne ceste skozi Dvor, v smeri 
Novega mesta. Poleg omenjenih cest bo v 
sklopu projekta »Suhokranjski vodovod« 
istočasno rekonstruiranih še veliko dru-
gih, pridobili bomo nove pločnike, javne 
razsvetljave, itd. 

Od pomembnejših pridobitev lahko 
omenimo otvoritev poslovilne vežice v 
Šmihelu ob občinskem prazniku. Konču-
jemo tudi z izgradnjo poslovilne vežice v 
Velikem Lipju, ki naj bi jo predali v upo-
rabo predvidoma konec meseca oktobra.

Naj poleg zgoraj navedenih projektov 
navedem še nekatere druge, ki so v pri-
pravi ali izvedbi.

Najpomembnejši projekti, ki jih trenu-
tno izvajamo ali smo jih pred kratkim 
zaključili so: »Suhokranjski vodovod«, 
gradnja novega vrtca v Žužemberku, pri-
prava projekta za žužemberško obvoznico, 
priprava projekta za II. fazo državne ceste 
skozi Dvor, zaključek izvedbe II. faze ceste 
Dvor-Sadinja vas, zaključek rekonstrukci-
je in asfaltiranja II. faze LC Lazina-Hinje, 
nadaljevanje izgradnje fekalne kanaliza-
cije Dvor, pridobitev gradbenega dovolje-
nja za gasilski regijski poligon v opušče-
nem kamnolomu na Kleku, zaključek pete 
faze rekonstrukcije in asfaltiranja ceste 
Kleč-Polom-Žvirče, izgradnja poslovilne 
vežice v Velikem Lipju, pripravljalna dela 
za širitev pokopališča v Kotih. Pravkar 
smo zaključili z izvedbo dovozne ceste v 

obrtno cono Hinje. Priprava OPPN-ja Loka 
in OPPN-ja za potrebe žužemberške obvo-
znice; predvidena je sprememba in do-
polnitev OPN, pridobitev projektne doku-
mentacije za ureditev mansarde s tremi 
novimi učilnicami v PŠ Dvor, energetske 
sanacije javnih objektov, postavitev novih 
plošč s plastikami znanih Suhokranjcev 
in še veliko manjših projektov. 

Pred nami je volilna jesen, obdobje, ko 
so vse oči uprte v kandidate, ki obljubljajo 
marsikaj, vendar je te obljube kmalu po-
trebno tudi izpolniti, kar pa ni tako eno-
stavno. Nekateri se z namenom, da bi do-
bili čim več glasov, poslužujejo tudi nizkih 
udarcev, prijav, ovadb in podobnih dejanj, 
na kar pa smo na občini že navajeni, zato 
slednjim sporočamo, da bomo še naprej, 
ne glede na volilni izid, delali zavzeto, po-
šteno in se trudili pomagati vsem našim 
občanom in tudi drugim strankam, saj se 
zavedamo, da smo na občini zaradi vas 
in ne obratno.

Dosedanje delo in trud sta vidna na vsa-
kem koraku, kar nam povedo predvsem 
tisti, ki se po določenem času vračajo v 
našo občino. S skupnimi močmi in s so-
delovanjem, predvsem pa trdim delom 
nam bo uspelo, da bo naša občina postala 
še lepši kraj za življenje in da bo omogo-
čala delo čim več domačim prebivalcem, 
da se jim ne bo treba voziti v druge kra-
je na delo. Menim, da smo na dobri poti, 
saj se nekateri investitorji že pripravljajo 
za nove investicije v naši občini, ki bodo 
posledično prinesle nova delovna mesta. 

Ob tej priložnosti bi se rad iskreno za-
hvalil vsaki občanki in občanu, skupi-
nam, društvom, zavodom, podjetnikom 
– vsem ki ste kakorkoli pomagali na naši 
poti k razvoju občine Žužemberk, k nje-
nim uspehom in prepoznavnosti v slo-
venskem prostoru. Verjamem, da nam 
bo uspelo tudi v prihodnje le, če bomo 
držali skupaj. V slogi je moč. Naj bo tako 
tudi v naprej.
 Vaš župan

 Franc Škufca
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NE SPREGLEJTE
Stran 22
Pogovor z mladim kmetom: 
Milan Kelšin 

Stran 24
Matija Boben v 1. ruski ligi

Stran 43
Nov uspeh ansambla Boršt

Prispevke za 72. številko Suhokranjskih 
poti je potrebno oddati  do 10. novem-
bra 2018.

Razpis za dodelitev sredstev fi nančne pomoči za 
nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2018 (Uradni list RS, št. 88/16), 
na osnovi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja 
nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Žužemberk (Ur. l. RS št. 43/2015) 
in 40. člena Statuta Občine Žužemberk (Ur. l. RS, št. 66/10 z dne 13.8.2010 z vsemi spre-
membami in dopolnitvami), objavlja župan Občine Žužemberk naslednji

RAZPIS
za dodelitev sredstev fi nančne pomoči za nakup in vgradnjo malih (individualnih 
ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalne odpadne vode v letu 2018.

Namen razpisa in orientacijski znesek:

Predmet razpisa je nakup in gradnja malih čistilnih naprav za komunalne odpadne 
vode do velikosti 20 populacijskih ekvivalentov ( v nadaljevanju PE).

 Sofi nancira se nakup in gradnjo malih čistilnih naprav s kapaciteto do velikosti 20 
PE, in sicer na območjih, kjer ni zgrajena in se ne bo gradila javna kanalizacija ali 
pa je projektantsko nesmiselno in ekonomsko neupravičeno graditi hišni priključek 
do javnega kanalizacijskega omrežja zaradi prevelike oddaljenosti, skladno z Ope-
rativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki 
Sloveniji.

 Višina razpisanih sredstev: 5.000,00 EUR.

 Višina subvencije: največ 500,00 EUR, brez DDV.

Sredstva se dodelijo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, in sicer 
do porabe proračunskih sredstev za ta namen.

Kandidati se lahko prijavijo na razpis od dneva objave razpisa.

Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Občina Žužemberk, 
Grajski trg 33, 8360 Žužemberk najkasneje do 30. 10. 2018. Vlogo se pošlje na naslov 
občine s pripisom »RAZPIS MALE ČISTILNE NAPRAVE 2018«. Upoštevale se bodo vloge, 
ki bodo pravočasno oddane.

Več o pogojih prijave, prilogah  in drugih pomembnih informacijah si lahko preberete 
na spodnji povezavi: http://www.zuzemberk.si/sl/razpis-za-dodelitev-sredstev-fi nanc-
ne-pomoci-za-nakup-vgradnjo-malih-cistilnih-naprav/
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Za dokončanje del projekta v občini Žužemberk 
čaka le še povezava voda med Dvorom in vodo-
hranom Drenje (kjer se povezujeta voda občin 
Žužemberk in Dolenjske Toplice), ki pa se bo iz 
smeri Drenja pričela v teh dneh.

Seveda občane najbolj zanima, kdaj bo prite-
kla voda iz lastnega zajetja na Vinkovem Vrhu 
do uporabnikov.

Na podlagi večletnih testiranj možnega me-
sta novega vodnega vira je bil s strani za to pri-
stojnih inštitucij opredeljeno področje Vinko-
vega Vrha kot primerna lokacija.

Po izgradnji črpališča je bilo ob številnih 
rednih preverjanjih kvalitete načrpane vode 
v vzorcih občasno ugotovljena tudi prisotnost 
bakterij in ob večjih prekomernih padavinah 
tudi povečana motnost, kakršna je bila dese-
tletja problem tudi v Novem mestu. Rezultati 
za področje, kakršno je prispevno področje čr-
pane podtalnosti, ki je obremenjeno z inten-
zivnim kmetijstvom, pogosto dajo rezultate, 
kakršni so bile ugotovljeni na našem viru.

To je bil razlog za sklep o dograditvi črpališča 
s čistilno napravo, katere delovanje bo poskr-
belo za odstranitev vseh negativnih pojavov v 
načrpani vodi. Čistilno napravo je s podizvajal-
cem Vodatech izvedlo podjetje ICI. Izgradnja je 
bila končana v letošnjem poletju, preliminar-
na testiranja pa so dala pričakovane rezulta-
te. Načrpana voda v obdelana čistilni napravi 
je NEOPOREČNA!

Izvajalci bodo v naslednjih tednih začeli pre-
dajati že izvedene trase in objekte upravljalcu 

vodovoda v občini – Komunali Novo mesto.
Prevzem vsakega od zaključenih objektov 

zahteva pregled izvedbene dokumentacije 
in dokumentov o zanesljivosti izvedenih del 
objekta, fizična testiranja- tlačne probe (pre-
izkus obremenitev novih vodov in morebitno 
popravilo gradbenih napak – tesnitev sklopov 
cevi), klorni šok (s katerim se odstrani vsaka 
možnost nečistoč v sistemu) in druge zahte-
vane formalnosti v skladu z varnostjo upora-
be vodovodnih sistemov. V našem dojemanju 
sveta je to nekaj vsakodnevnega in se ne za-
vedamo, da JE VODA PRIMARNO ŽIVILO, BREZ 
KATERGA NI ŽIVLJENJA IN JE NAŠE NAJVEČJE 
BOGASTVO!!! 

Šele ko bodo izpolnjeni vsi pogoji, bo upra-
vljalec objekte in izvedene vode prevzel v upra-
vljanje in sprostil vodni tok do uporabnikov 
– občanov.

Predvidoma bodo prvi uporabniki iz vodo-
hranov Zafara, Mačkovec in Lipovec dobili 
vodo v letošnjih jesenskih mesecih.

V tem obdobju bodo dokončane tudi prenove 
vodohranov v Stranski vasi in na Plešu, dokon-
čan pa bo tudi nov vodohran (najvišje ležeči v 
naši občini) na Borštu.

Hkrati z navedenimi aktivnostmi želimo 
na občini nadgraditi rezultate tega največjega 
infrastrukturnega projekta v zgodovini obči-
ne Žužemberk.

Ministrstvo za okolje in prostor smo na pod-
lagi poizvedbe pri občanih o možnostih priklju-
čitve njihovih objektov na vodovod zaprosili 

Žužemberška voda bo do občanov 
pritekla še letošnjo jesen 
Projekt »Oskrba s pitno vodo Suhe krajine« se nagiba v zadnjo pe-
tino načrtovane izvedbe, v občinah Dobrepolje in Žužemberk pa 
se realizirana izvedba približuje 90 procentom.

n Rafko Križman
Foto: S. Mirtič

»NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST«
 NALOŽBO SOFINANCIRATA EVROPSKA UNIJA IN REPUBLIKA SLOVENIJA
»OSKRBA S PITNO VODO SUHE KRAJINE«

Gradnje vodohrana Mali Lipovec, foto: R. Križman

za dodatno odobritev (nadgradnjo) operacije 
s sekundarnimi vodi na področju Poljan in 
Dešeče vasi, naselij Malo Lipje in Žvenglovec, 
sekundarni vod do industrijske cone v Hinjah, 
v Srednjem in Velikem Lipovcu, Dolnjem in 
Gornjem Ajdovcu, na Brezovi Rebri, Selih pri Aj-
dovcu, Podlipi, na Vinkovem Vrhu, na Dvorski 
gori, Dolnjem Kotu in v Stavči vasi pod enakimi 
pogoji, kot je za operacijo »Oskrba s pitno vodo 
Suhe krajine« podpisana osnovna pogodba.

Ocenjena vrednost predlagane nadgradnje je 
dobrih 2 000 000 €. Glede na razgovore s pred-
stavniki ministrstva in ministrico pričakujmo 
pozitiven odgovor pristojnih služb.

Zaključek dosedanje izvedbe Suhokranjske-
ga vodovoda so kilometri novih primarnih 
in sekundarnih vodov, črpališče lastne pitne 
vode, ki bo pokrivalo potrebe večine občanov 
občine Žužemberk, novi in obnovljeni vodo-
hrani, v sočasni gradnji dograjeni kanaliza-
cijski vodi, hidravlična izboljšava preskrbe s 
pitno vodo, obnovljene in nove asfaltne po-
vršine, avtobusna postajališča, razsvetljave, 
ekološki otoki …

Nekatera naselja imajo popolnoma novo 
podobo, cela občina in njeni občani pa bodo 
smelost in preudarnost vodstva občine in žu-
pana z novimi pridobitvami uživali še dolgo. 
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Nova prometna ureditev na trgu v Žužemberku, modra cona -  dovoljeno par-
kirati do 2uri z obvezno označitvĳo prihoda. 

Aktivnosti na drugi fazi ureditve ceste skozi Dvor. Podpisan sofinancerski 
sporazum do gostišča Štupar. 

Zaključna faza del na poslovilnem objektu v Velikem Lipju ter sana-
cija gasilnega doma v Velikem Lipju

Končana je druga faza ceste in infrastrukture v Obrtni coni Hinje (narejeno 
je vse do finega planuma za asfaltacĳo, elektro kabelska kanalizacĳa, pri-
pravljeno za javno razsvetljavo, pripravljeno za optično omrežje, izveden je 
glavni meteorni odvodni kanal, vodovod s hidranti).

Pričetek del na 3. in zadnji fazi za cesto Žvirče – Polom (cestni ustroj 
in asfaltacija s površinskim odvodnjavanjem)

n Beno Červenka
Občinska uprava

Foto: S. Mirtič

Odprta gradbišča

Pridobitev gradbenega dovoljenja za širitev pokopališča v Dolnjem Kotu – 
pričetek del (odriv humusa in pričetek nasipavanja – oktober)

Nadaljevanje del na novem vrtcu v Žužemberku (predvideno dokončanje grad-
beno-obrtniških del – november 2018) 

Zaključena dela na cesti in kanalizaciji Dvor - Sadinja vas

Zaključena je sanacĳa plazu in ceste Dvor- Vinkov Vrh. Foto: Urednik
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Gradnja novega vrtca v polnem teku
Nov vrtec v Žužemberku bo kmalu sprejel naše najmlajše občane 
in jim omogočal lepo in prijetno predšolsko vzgojo in varstvo po 
najvišjih standardih. n Vlado Kostevc

Svetovalec za družbene 
dejavnosti
Foto: S. Mirtič

Mednarodno sodelovanje med Naberežnĳe Čelni iz 
Republike Tatarstan in Žužemberkom

Nov vrtec je grajen po najnovejših standardih 
energetske učinkovitosti, za katerega je Občina 
Žužemberk uspešno pridobila tudi nepovratno 
finančno spodbudo EKO SKLADA v višini sla-
bih 562.000 EUR.

Ker je v zadnjem času veliko vprašanj star-
šev glede parkirnih mest, sporočamo, da bo 
imel nov vrtec osem odkritih parkirnih mest 
in 11 parkirnih mest pod galerijo. Poleg tega pa 
bo možno parkirati tudi v neposredni bližini 
pri Zdravstveni postaji ter za občinsko stav-
bo na naslovu Grajski trg 26 (nekdanja Iskra).

Vsi skupaj, še najbolj pa najmlajši, se lah-
ko veselimo te velike pridobitve, ki bo kar za 
nekaj časa rešila varstvo predšolskih otrok.

Slovenska in tatarska delegacĳa (http://tatmsk.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1226763.htm)

Moskva; 20. junija 2018 je bilo v uradnem 
predstavništvu Republike Tatarstan iz Ruske 
federacije podpisano pismo o nameri o pri-
jateljskih odnosih med mestom Naberežnije 
Čelni in Žužemberkom, ki sta ga podpisala žu-
pan ruskega mesta Nail Magdejev in pred stavnik 
Občine Žužemberk Vladimir Kostevc. Sporazum 
predvideva razvijanje prijateljskih odnosov 
in nadaljnje sodelovanje na področju kulture, 
vzgoje, izobraževanja, turizma, gospo darstva ter 
drugih področjih družbenega delo vanja.

Pri podpisu pisma so bili prisotni pomembni 
predstavniki Republike Tatarstan, veleposlani-
štva Republike Slovenije, častni konzul Ruske 
federacije v Sloveniji Dušan Černe ter Ksenija 
in Sergej Andreejev iz 'Vesele vasi'.

Namestnik premierja Republike Tatarstan 
in uradni tatarstanski predstavnik pri Ruski 
federaciji Ravil Ahmetišin je ob podpisu pou-
daril, da sta Tatarstan in Slovenija vzpostavi-
li dobre odnose, ki jih je mogoče razširiti še 
na več različnih področij. Tatarstan ima že 
do sedaj 30 projektov sodelovanja s Slovenijo, 
možno pa jih je razširiti še na avtomobilsko, 
elektronsko, kemično in naftno-predelovalno 
industrijo, na področjih kulture, izobraževa-
nja in turizma.

Namestnik slovenskega veleposlanika v Ru-
ski federaciji Matej Kramberger pa je poudaril, 
da je to nov korak slovenskega sodelovanja z 
različnimi ruskimi republikami, med kateri-
mi je Tatarstan ena pomembnejših.

Naberežnije Čelni, kar bi lahko prevedli v 
Obrežni čolni, je mesto ob reki Kam s 530.000 

prebivalci, v katerem je sedež svetovno 
znanih tovornjakov KAMAZ, ki so večkratni 
zmagovalci relija Dakar. Največja prireditev 
pa je konec junija poletni tatarsko-baškirsko-
uralski festival Sabantuj.

n VladiMir

Foto: S.Mirtič
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Sejem Donave v probratenem Golubcu
Občina Žužemberk je že nekaj let pobratena z Občino Golubac iz Republike Srbije ob čudoviti Dona-
vi, kjer je nasmeh Donave najširši. 

Žužemberčani z otroki iz vasi Radenka v njihovi vlaški noši

Na povabilo Občine Golubac in Turistične or-
ganizacije Golubac je delegacija Občine Žužem-
berk skupaj s člani TD Suha krajina, moto-ri-
soma in člani PGD Žužemberk obiskala to izje-
mno prireditev ter doživela srčno ter izjemno 
gostoljubno dobrodošlico.

Delegacija je sodelovala pri otvoritvi novega 
mostu čez reko Pek, otvoritvi moderniziranega 
odseka lokalne ceste za vas Radenka in otvori-
tvi prizidka vrtca. Člani turističnega društva so 
na stojnici sejma predstavili medene proizvo-
de, turistično ponudbo občine in Slovenije ter 
doživeli neverjeten obisk in zanimanje za našo 
domovino. Ekipa Žužemberka kot tudi ekipa 
PGD Žužemberk sta sodelovali že na 53. kuha-
nju ribje juhe, poimenovanem Golubački kotlić 
in skuhali odlično ribjo obaro, ki so jo organi-
zatorji na zaključku delili povabljenim gostom. 
Prireditev je odlična in vredna obiska, pa tudi 
drugače je Donava ter naravna in kulturna 
dediščina Golubca vredna obiska in ogleda, 
saj je turistična ponudba preprosto izjemna.

Vsako leto se sodelovanje med obema ob-
činama krepi, tako da lahko v prihodnje pri-
čakujemo še več sodelovanja tudi na gospo-
darskem področju. Še enkrat se zahvaljuje-
mo našim gostiteljem in velikim prijateljem 
iz Golubca, saj smo se vrnili z res lepimi in 
močnimi vtisi...

n VladiMir Žužemberška delegacĳa na novem mostu

Trdnjava Golubac na Donavi
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Dejavnosti na področju okolja in 
prostora v Občini Žužemberk 

n mag. Samo Jakljič, 
Višji svetovalec za 

okolje, prostor in 
urbanistično načrtovanje 
ter premoženjsko pravne 
zadeve, občinska uprava 

Občine Žužemberk
Foto: V. Kostevc 

V juliju je Občina Žužemberk s podjetjem TO-
POS d.o.o., Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo me-
sto, sklenila pogodbo za izvedbo Sprememb in 
dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Žužemberk (OPN Žužemberk) 
Uradni list RS (55/2014), katerega sklep o začet-
ku je bil objavljen v Uradnem listu Republike 
Slovenije št. 9/2018 dne 16.2.2018. Izvajalec je 
že pričel z delom in strokovno preveril podane 
pobude sprememb namenske rabe prostora, 
kot so določene v veljavnem OPN Žužemberk. 
Za primere, ki potrebujejo dodatno strokovno 
utemeljitev, pa bo izvajalec izvedel tudi teren-
ske preveritve podanih pobud za spremembo 
namenske rabe zemljišč. 

Postopku priprave Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN) Rekreativno turi-
stični park Žužemberk (severni del) - Loka je 
bil izdelan geodetski načrt območja. Za to po-
dročje, ki je na poplavnem terenu, je bila iz-
delana dodatna vodarska študija. V izdelavi 
je dopolnjen osnutek OPPN Rekreativno turi-

stični park Žužemberk (severni del) - Loka, ki 
bo podlaga tudi za izvedbo postopka celovite 
presoje varovanja okolja (CPVO). 

Dne 1.6. 2018 je začel veljati nov trojček za-
konov na področju prostorskega urejanja, 
gradnje in inženirske dejavnosti. Za občane 
je prinesel največjo spremembo Gradbeni za-
kon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.). Do 
sedaj je bilo v postopku pridobivanja gradbe-
nega dovoljenja za nezahteven objekt potreb-
no pridobiti soglasje občine le v primerih, ko 
je bil nov objekt v varovalnem pasu občinske 
kategorizirane ceste ali pa je bil odmik objekta 
od meje sosednje (občinske) parcele manjši od 
predpisanega. Sedaj pa mora investitor doku-
mentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja 
tudi za nezahteven objekt pridobiti dokument 
občine, ki se sedaj imenuje mnenje. Občina je 
dolžna na zahtevo investitorja izdati mnenje 
glede skladnosti s prostorskimi izvedbenimi 
akti in drugimi predpisi občine glede varoval-
nih pasov občinskih javnih cest in glede mi-

nimalne komunalne oskrbe, ki sodi v okvir 
obvezne občinske gospodarske javne službe 
za vse objekte, za katere je potrebno pridobiti 
gradbeno dovoljenje. V mnenju se občina opre-
deli glede skladnosti dokumentacije za prido-
bitev gradbenega dovoljenja s predpisi iz nje-
gove pristojnosti ter določi morebitne pogoje 
za izdelavo dokumentacije za izvedbo gradnje 
in uporabo objekta. 

Zahteva za izdajo mnenja je objavljena na 
spletni strani Občine Žužemberk pod rubriko 
˝Za občane˝, ̋ Vloge˝, ̋ Zahteva za izdajo mne-
nja (pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbene-
ga dovoljenja) ˝. Obrazce, ki se tičejo gradnje, 
določa Pravilnik o podrobnejši vsebini doku-
mentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo 
objektov (Uradni list RS, št. 36/2018).

Foto: s. Mirtič
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 Tako so se že v davnih časih možje odločili, 
da bodo kamen čim bolj koristno izrabili in 
začeli so kuhati apno. To je bilo zahtevno in 
garaško delo, pri katerem je potrebno znanje, 
potrpežljivost, veliko materiala, tako kamenja 
kot lesa, in seveda težkega dela ponoči in pod-
nevi, skoraj mesec dni.

Vedno je bil pobudnik en kmet, ki je najel 
ostale vaške može za pomoč in jih nato pla-
čal. Z delom so pričeli spomladi ali jeseni, saj 
je bilo poleti veliko dela na polju. Poiskali so 
primeren kraj, ponavadi ob robu gozda, da so 
imeli v bližini drva, saj so jih ogromno poku-
rili. Najprej so v zemljo skopali nekaj metrov 
globoko okroglo jamo in jo obložili s kame-
njem do višine zemlje, na sredi pa so pustili 
prostor za kurišče. Nato so okoli jame zabili 
lesene kole v višini pet do šest metrov in jih 
prepletli s palicami, istočasno pa so v višino 
zlagali kamen. Med kamen in pleteno steno 
so nalagali zemljo in jo zatlačili, da je zadržala 
toploto. Na vrhu so kamen zložili v obliko ku-
pole - velba. Da so lahko kamenje nalagali do 
vrha, so naredili lesen oder in ga na vrh nosili 

Kuhanje apna Stare obrti
Suhokranjski človek se je na suhi kamniti zemlji vedno boril za preživetje. Moral se je naučiti iz-
koristiti to, kar mu je narava dala. Dala pa mu je ogromno kamenja, ki je posuto po vseh travnatih 
površinah, polju in gozdu. Ne v vseh vaseh enako, a vasi Prevole, Žvirče, Hinje so s tem naravnim 
materialom še danes zelo bogate.

na posebnih nosilih, imenovanih trage. Spodaj 
pri zemlji so naredili odprtino – žoltno, skozi 
katero so nato kurili sedem dni in noči, kot se 
vidi tudi na sliki. Ves čas so nakladali drva, po-
noči debelejša, podnevi drobnejša, da je gorelo 
»kot v apnenci«, kot pravimo še danes. Ponoči 
je nekaj mož dežuralo, podnevi pa so bili zbra-
ni vsi, da so pripravljali drva. Žene in otroci 
so jim nosili jesti. Po približno sedmih dneh 
kurjenja, ko so ugotovili, da je kamen kuhan, 
so žoltno zabili, da so preprečili dostop zraka, 
in pustili, da se je apnenca počasi nekaj dni 
ohlajala. Nato so apnenco na vrhu odprli in 
s tragi apno od vrha nosili dol. Najprej so ga 
stehtali, nato pa nalagali na vozove kmetom, 
ki so ga prišli kupit. Vsaka domačija je imela 
nekje na vrtu v zemljo skopano jamo - apnico, 
v katero so nato vozili apno in ga gasili z vodo. 
Tako so dobili gašeno apno, ki so ga uporabljali 
za beljenje in pri zidavi. 

Če je kuhanje dobro uspelo, je bil zaslužek 
kar zajeten. Nekateri pa niso imeli dovolj po-
trpljenja in so prej zaključili s kurjavo. V takih 
primerih pa se kamen ni spremenil v apno, a 

so morali vseeno plačati delavce. Tako so na-
mesto zaslužka naredili izgubo. 

Mož, ki so kuhali apno na tak način, ni sko-
raj več med živimi, po okolici pa je še polno 
ostankov jam – apnenic, ki so jih nekoč kopali. 
O tem načinu kuhanja apna danes pripovedu-
jejo njihove žene in otroci. 

Gospod Blatnik Jurij iz Žvirč je kasneje naredil 
zidano apnenico malo ven iz vasi in kuhal apno 
večkrat na leto. Prodajal ga je tako podjetjem 
kot posameznikom in se s tem tudi preživljal. 

Povedal je, da se je s kuhanjem apna ukvar-
jal 30 let. Na leto so zakurili do šest kop in za 
manjšo porabili 80 ton, za večjo pa 120 ton ka-
menja. Postopek je trajal od 7 do 10 dni in noči. 
Delalo je okoli pet mož, na začetku pri pripra-
vi in ob koncu tudi več. Apno so nato prodaja-
li zidarskim podjetjem in pleskarjem, pa tudi 
posameznikom, ki so gradili hiše in so potre-
bovali apno. Delo je bilo zelo naporno, težko in 
nevarno.Moral si biti pazljiv pri delu, oprezen, 
iznajdljiv. Strojev ni bilo, vse je bilo ročno, s ko-
nji, vozovi. Včasih kuha tudi ni uspela, zlasti, 
če je bilo slabo vreme. 

n Irena Blatnik

Slika je iz leta 1955. Prevolski možje Angel Pelc, 
Franc Obrstar, oče France Obrstar, Nace Turk in 
France Pelc nalagaj drva v žoltno,  drva pa so iz 
gozda vozili s konjem.

Ostanki apnence Apnenca



10  JESEN 2018 

 IZ NAŠE OBČINE  TRŠKI DNEVI V SLIKI  Foto: Urednik

1

2

3 4

6 7

11 12 13

15 16 17



 JESEN 2018  11

 TRŠKI DNEVI V SLIKI  IZ NAŠE OBČINE 

1  S prižigom kope v vasi Srednji Lipo-
vec so lipovški oglarji 6. julĳa slovesno 
začeli Trške dneve. 

2  Kopo je prižgala tudi gostja poslanka 
DZ RS Anja Bah Žibert .

3  Članice društva kmečkih žena so po-
skrbele, da je oglarski piknik v dimu di-
šal tudi po dobrotah.

4  Na Loki v Žužemberku se je odvĳal 
turnir v odbojki na mivki, na katerem je 
skupaj z rekreativnimi trojkami nastopi-
lo 24 moških in 12 ženskih ekip. 

5  ŠD Loka Žužemberk je letošnje šti-
riindvajseto odprto prvenstvo izpelja-
lo odlično. Zmagovalci v ženskih dvo-
jicah in moških dvojicah so postali: 
rekreativci: 1. mesto »Tabletki« Zalar, 
Šmalc, Šimic; 2. mesto »Butkovci« Da-
vid, Mirko, Tim; 3. mesto »Blatniki« Bre-
narda, Mitja, Anej; profiči: (ženske) 1. 
mesto:Jančar/Lovšin; 2. mesto: Špolja-
rič/Žužek; 3. mesto: Bevc/Kersnik; (mo-
ški) 1. mesto: Plot/Jakopin; 2. mesto: 
Kumer/Možič; 3. mesto: Kosmina/Erpič.

6  Vesni Zarabec je v Hinjah pripadel 
prehodni pokal za harmonikarja leta v 
igranju na diatonično harmoniko.

7  Gasilci iz Hinj so organizirali že 30. 
tekmovanje.

8  Otvoritev balinišča v Praprečah

9  Balinišče v Praprečah so člani KUD 
Žužemberški rogisti postavili s pomo-
čjo sponzorjev.

10 Predsednik KUD Žužemberški rogisti 
Slavko Setničar

11 Ob zaključku investicĳe na Dvoru 

12 Srečanje predsednic in predsedni-
kov društev, klubov in organizacĳ Obči-
ne Žužemberk.

13 Podelitev priznanj krvodajalcem

14 Otvoritev poslovilne vežice v Šmihelu

15 Prĳetno senco pod šotorom so napol-
nili domačini.

16 Slastne dobrote iz krušne peči pri 
Medenovih

17 Prvo Občinsko tekmovanje v pikadu 
za pokal župana

18 Otvoritev rekonstrukcĳe državne ce-
ste z infrastrukturo skozi Dvor

19 Otvoritev vrtine in vodovoda Vinkov 
Vrh v sklopu operacĳe Oskrba s pitno 
vodo Suhe krajine

5
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 TRŠKI DNEVI V SLIKI  IZ NAŠE OBČINE 

20 Blagoslov obnovljene kapelice

21 Slovesnost in položitev venca Zveze 
ZŠAM Slovenĳe ob prazniku šoferjev in 
avtomehanikov
22 Uradna otvoritev Trških dni z Žužem-
berškimi rogisti

23 Odkritje bronastih reliefov v Parku zna-
nih Suhokranjcev

24 Predsednik Državnega zbora Republike 
Slovenĳe mag. Matej Tonin se je udeležil 
otvoritve razstave ročnih del.

25 Otvoritev infrastrukture Mačkovec

26 Otvoritev suhokranjske tržnice

27 Predstavitev stojnic in Združenja zgo-
dovinskih mest Slovenĳe

28 Podelitev priznanj in diplom vinogra-
dnikom s 46. tedna cvička

29 130-letnica PGD Žužemberk- parada ga-
silcev in vozil

30 Prevzem in blagoslov novega gasilske-
ga vozila HTRV

31 Mednarodno tekmovanje v kuhanju 
ješprena, tekmovanje trojk v kuhanju tra-
dicionalne jedi ‚NAJ JEŠPREJ‘. Po izboru 
strokovne komisĳe in po glasu ljudstva so 
zmagale članice Ajdovškega ješprenjčka.

32 Predstavitev avtomobilov starodobni-
kov in krožna vožnja

33 Odhod k sveti maši v farno cerkev sv. 
Mohorja in Fortunata

34 Vozil je tudi turistični vlak.

35 Glasbeni pozdrav kosilu

36 Stojničarji na srednjeveški tržnici

37 Stojnica gostov iz Hrvaške

22 23

27 28
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 TRŠKI DNEVI V BESEDI  IZ NAŠE OBČINE 

38 Stojnica gostov iz Srbĳe
39 Slovaški vitezi, skupina Trnavska kampania
40 Slovesnost ob občinskem prazniku 
41 Slavnostni govornik, predsednik RS Borut Pahor
42 Slavnostna podelitev občinskih priznanj
43 Klara Grum in Maja Tanjšek ter Branko Brezavšček
44 Koncert Nuše Derenda
45 Spominska ura, posvečena Rozalĳi Sršen – Zal-
li Zarani
46 Slavnostna gostja Teja Glažar oz. Angelca v pogo-
voru z Magdo Kastelic Hočevar
47 Nagrajenca, direktor podjetja Livar in Milan Ko-
cjančič, z županom
48 Župan mesta Naberežnĳe Čelni Nail Magdejev z 
delegacĳo si je ogledal Žužemberk.
49 Gosti iz Rusĳe  z županom pred gradom
50 Sporazum o sodelovanju sta podpisala župan 
Franc Škufca in župan  Nail Magdejev.
51 Vsestranska Lilĳana Hrovat je povezovala števil-
ne dogodke.
52 Goste iz pobratenega Golubca so s »fijakerji« po-
peljali žužemberški konjerejci.
53 Martin Šušteršič je skupaj s suhokranjskimi sli-
karji pripravil razstavo.
54 Aleksandar Đukić iz Golubca v prĳetnem klepetu 
z direktorico TZ Srce Zagorja Karolino Hostič in ko-
legico iz Hrvaške.
55 Ansambel Boršt nas je razveselil ob začetku Tr-
ških dni.

42

46

41

47
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Otvoritev rekonstrukcĳ e ceste skozi Dvor
 Šesti dan praznovanja letošnjega občinskega 
praznika Občine Žužemberk so v petek, 13. ju-
lija, odprli prenovljeno regionalno cesto, odsek 
med gasilskim domom in križiščem treh dr-
žavnih cest. Na slovesnosti se je zbralo veliko 
domačinov, ki so bili veseli te pomembne pri-
dobitve. V krajšem kulturnem programu se je 
predstavil moški oktet Dvorjani, slovesnost pa 

je povezovala Lili Hrovat. Župan Franc Škufca 
se je v nagovoru opravičil občanom, ki so se 
med gradnjo, zlasti v zimskem času, težko vo-
zili po najpomembnejšem in najbolj obreme-
njenem križišču v občini. Naložbo v vrednosti 
okoli pol milijona evrov bo v višini 70 % pri-
spevala država, ostali del pa bo kril občinski 
proračun. Trak sta prerezala Lilijana Herga z 

Prerez traku na Dvoru

Blagoslov vrtine in vodovoda Vinkov Vrh

Na že tradicionalnih vsakoletnih Trških dnevih sodelujejo tudi 
člani Konjerejskega društva Suha krajina. Kot je v navadi, se 
na nedeljo v dopoldanskem času grajska gospoda pelje s koči-
jami k sveti maši v žužemberško farno cerkev, le da jo je letos 
močno zagodlo vreme. Ravno v tistem času, ko naj bi se to do-
gajalo, je v Žužemberku pričelo močno deževati. Seveda, ko se 
je vreme umirilo, so bili konjerejci ponovno na trgu s svojimi 
kočijami, ki so nato do večernih ur prevažale goste. Kot je raz-
vidno s fotografi j, pa ravno v nedeljo v samem središču Žužem-
berka, gradu in ob grajskem kanalu poteka največ aktivnosti. 
Tu je videti grajsko gospodo iz ostalih slovenskih gradov, pa 
tudi iz Hrvaške in Slovaške. Ne manjka vitezov, ki se pomerijo 
v viteških veščinah, kot so mečevanje, streljanje z lokom. Sre-
dnjeveška tržnica je v polnem razcvetu, ves čas trških dni pa 
je prisoten žužemberški graščak Jurij Turjaški s svojo grajsko 
gospodo in tlačani ...  So pa trški dnevi širšega slovenskega po-
mena, saj na njih ne manjka slovenskih državnikov, ministrov, 
celo predsednik Slovenije g. Borut Pahor se je v večernih urah 
pripeljal, nakar sta z žužemberškim županom nagovorila vse 
prisotne na zaključni prireditvi. 

n Jole Adrĳ anić

direkcije za infrastrukturo in župan Franc Šku-
fca. Dekan Franc Vidmar je poleg prenovljene 
ceste blagoslovil tudi prestavljeno ter preno-
vljeno kužno znamenje iz 16. stoletja, ki so ga 
fi nancirali občani in obrtniki v kraju. Tega 
dne je župan predal svojemu namenu tudi 
vrtino Vinkov Vrh, ki je pomembna v celotni 
verigi novega suhokranjskega vodovoda, zlasti 
za samo Ajdovško planoto, ki je bila do sedaj 
brez pitne in tekoče vode. Tako na Dvoru, kot 
tudi Vinkovem Vrhu so se krajani zadržali in 
se vsi skupaj poveselili ob domačih dobrotah.

n S. Mirtič

Suhokranjski konjerejci na Trških dnevih 2018
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Obnovljeno znamenje
Kužno znamenje, ki stoji sredi Dvora, je bilo v preteklosti že večkrat 
obnovljeno. Zaradi novega prostorskega razvoja in nove ureditve ceste 
skozi Dvor je Občina Žužemberk kapelico že lansko leto 28. oktobra pre-
stavila. Stekla so dela in zbiranje sredstev za obnovo. Odbor v sestavi 
Franc Jenkole, Ludvik Legan , Silvo Koželj in Slavko Mirtič ( na sliki) se 
je lotil dela in zbiranja sredstev. Znamenje je bilo po nekaterih podatkih 
zgrajeno leta 1737 v zahvalo za obvarovanje pred kužnimi boleznimi. Po 
besedah dekana žužemberške dekanije Franca Vidmarja pa celo izvira 
iz 16. stoletja. Kipce v nišah je med zadnjo obnovo leta 1988 priskrbel 
tedanji župnik Jože Nemanič, ker so bile poslikave v polkrožnih nišah 
uničene. Kipce, ki jih je izdelal umetnik kartuzijan p. Wolfgang (Joseph) 
Kogler iz Steiermarka, iz središča jasličarske umetnosti in duhovnosti, 
je obnovil Martin Blatnik. 13. julija je bil poseben dan za Dvor, saj je bila 
tega dne otvoritev rekonstrukcije državne ceste skozi Dvor in obenem 
blagoslov obeh pridobitev. Dekan in častni kanonik Franc Vidmar, ki je 
opravil blagoslov, je povedal, da je leta 1715 v teh krajih razsajala huda 
kolera. Zaradi nje je takrat umrlo kar 279 ljudi, leta 1786 zaradi griže 111 
in leta 1918 zaradi španske bolezni 45 ljudi. Ljudje so se zaobljubili in 
zgradili kužno znamenje, da bi jih obvarovalo pred boleznimi. Slove-
snost, ki jo je povezovala Lili Hrovat, je obogatila pevska skupina Dvor-
jani, številne zbrane pa je nagovoril tudi župan Franc Škufca. Odbor se 
je zahvaljuje vsem ljudem dobre volje, ki so prispevali za obnovo. Okoli 
znamenja bo do konca oktobra postavljena tudi kovana ograja, ki bo 
služila kot zaščita in okras kulturne dediščine. 

n Slavko Mirtič 

Prireditev je povezovala Lili Hrovat, ki je poudarila, da so upokojenci 
pomembni dejavniki v kulturnem dogajanju kraja. Na prireditvi so bili 
člani društev iz Straže, Dolenjskih Toplic, Mirne Peči, Žužemberka in 
Dvora. V svojih delih so opisovali naravo, srečo in tudi žalost. Vsak ima 
svoj stil ustvarjanja in drugače vidi dogajanja, ki ga izraža v pesmih. 

Večer poezĳe
Društvo upokojencev Dvor je v torek, 10. julija, v 
okviru občinskega praznika, priredilo srečanje 
literatov, članov društev upokojencev sosednjih 
občin. 

Za uvod in popestritev je poskrbel moški zbor Dvorjani. Uvodno misel 
je podal Dušan Mikec, predsednik društva upokojencev Dvor, ki se je 
zahvalil literatom za udeležbo na srečanju, županu in podžupanu ter 
ostalim obiskovalcem srečanja. Župan Škufca se je zahvalil za pova-
bilo in pohvalil literate, ki skrbijo za kulturno dogajanje ob prazniku. 
Ne bi bili Dolenjci, če ne bi bila prisotna tudi harmonika. Zaigrala je 
Vesna Zarabec, ki je v Hinjah na tekmovanju harmonikarjev postala 
absolutna zmagovalka. 

Srečanje smo zaključili ob pogovoru in skromni malici. Na licih ude-
ležencev in obiskovalcev je bilo videti veselje, ker so preživeli prijeten 
večer z upokojenci, ki so dokazali, da so in še bodo ostali aktivni v kul-
turi, pa tudi na drugih področjih. 

n Dušan Mikec 
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Spominski park znanih Suhokranjcev sredi vse 
lepšega in urejenega trga, ob mogočnem žu-
žemberškem gradu, je bogatejši za tri nove bro-
naste reliefe. Na bronastih reliefih akademske 
kiparke mag. Alenke Vidergar so upodobljeni 
portreti vojaškega poveljnika, odlikovanega v 
zgodovinski bitki l. 1593 pred Turki Andreja pl. 
Auersperga, evropsko priznanega poznavalca 
zgodovine dr. Franca Grivca in prve slovenske 
filmske igralke v Holywoodu Rozalije Seršen- 
Zale Zorane.

Reliefe so slovesno odkrili v petek, 13. juli-
ja, v sklopu praznovanj občinskega praznika 
Občine Žužemberk. S pomočjo donatorjev in 
občine so bila v zadnjih treh letih postavljena 
štiri spominska obeležja, plošča z imeni zna-
nih Suhokranjcev in devet bronastih reliefov 
na granitnih podstavkih. Idejni vodja projek-
ta mag. Jelka Mrvar se je ob odkritju zahvali-
la vsem donatorjem, ki podpirajo edinstveni 
projekt posvečenega Parka, razvijajo in krepi-
jo samozavest, pripadnost in prepoznavnost 
Suhe krajine. Peto spominsko obeležje z reliefi 
so odkrili avtorica projekta mag. Jelka Mrvar, 

Spominski park z novimi reliefi

V mesecu juliju v Žužemberku že tradicionalno 
potekajo Trški dnevi. Poleg drugih aktivnosti, 
ki se ta čas dogajajo, smo upokojenci v sode-
lovanju z občino dodali še športna tekmova-
nja. Letos smo organizirali tekmovanje v pi-
kadu - županov pokal. Ker taka tekmovanja 
zahtevajo kar nekaj organizacijskih in drugih 
pogojev, nam je v pomoč priskočilo sosednje 
društvo upokojencev Dvor, g Mikec, ki je vse 
rezultate tudi računalniško obdelal. Poleg DU 
Žužemberk so se tekmovanja udeležile ekipe 
sosednjih upokojenskih društev, in sicer; DU 
Dvor, DU Straža, DU Dolenjske Toplice, DU Preč-
na in Uršna sela. Ekipa DU Žužemberk se že ne-
kaj let druži z naštetimi društvi, prav tako pa 
med društvi poteka tekmovanje v pikadu, liga 
Pikado ob Krki, kar je imelo za posledico, da 
pri nas pripravimo tekmo v pikadu-županov 
pokal. Pokal župana Žužemberka je prehodne 
narave, kar pomeni, da ga zmagovalna ekipa 
dobi v trajno last po treh zaporednih zmagah. 
Občina Žužemberk in naš župan Franc Škufca 
so nam za izvedbo ŽUPANOVEGA POKALA omo-
gočili uporabo občinskih prostorov v stavbi na 
Grajskem trgu 26 v Žužemberku, vse pokale in 
medalje, prav tako tudi topel obrok. Člani DU 
Žužemberk, sekcija za šport, pa so poskrbeli, 
da je tekmovanje potekalo usklajeno vse do po-
delitve pokalov in medalj. PREHODNI POKAL v 
pikadu je osvojila ekipa DU Uršna sela, ženske 

- moški, ki je dosegla 5549 točk. Ekipno žen-
ske: 1. mesto DU Žužemberk 2439 točk; 2. me-
sto DU Uršna sela 2436 točk; 3. mesto DU Stra-
ža 2376 točk; Ekipno moški: 1. mesto DU Uršna 
sela 3113 točk; 2. mesto DU Prečna 2775 točk; 3. 
mesto DU Dvor 2732 točk; Posamezno ženske: 
1. mesto Lidija Celič, DU Uršna sela 673 točk; 2. 
mesto Milena Ravh, DU Uršna sela 652 točk; 3. 
Nada Vidmar, DU Prečna 643 točk; Posamezno 

moški: 1. mesto Drago Celič, DU Uršna sela 915 
točk; 2. mesto Janez Hrovat, DU Uršna sela 876 
točk; 3. mesto Drago Šulc, DU Prečna 815 točk. 
Podelitev pokalov in medalj je potekala na pri-
reditvenem prostoru v kleti žužemberškega 
gradu tik pred otvoritvijo Trških dni, podelil 
jih je podžupan g. Jože Steingel. 

n Jole Adrĳanić

župan Občine Žužemberk Franc Škufca, direk-
tor direktorata za kulturo mag. Igor Teršar, 
kiparka mag. Alenka Vidergar in učenca OŠ 
Žužemberk. V ambientu sredi parka sta pri-

jeten kulturni dogodek obogatili Klavdija Ku-
žnik z vezno besedo in Eva Pršina z igranjem 
na harmoniki. 

n S.Mirtič 

Županov pokal v pikadu 2018
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Častni občan postal dekan Franc Vidmar

Društvo vinogradnikov Suha krajina se v žu-
žemberškem gradu ponaša z vse bolj znano 
vinoteko, imenovano Ambasada zweigelta. 
Odprli so jo leta 2010, istočasno pa imenovali 
tudi prvega ambasadorja Slavka Gliho, dolgole-
tnega direktorja Kmetijskega inštituta, zaslu-
žnega za številne uspehe društva in pridobitve 
v kraju. Leta 2014 je čast novega ambasador-
ja pripadla vinogradniku Jožetu Gnidovcu, ki 
v zadnjih letih žanje številne uspehe, posebej 
s sorto zweigelt. Letos je naziv ambasadorja 
pridobil dolgoletni predsednik društva suho-
kranjskih vinogradnikov Peter Lavrič. Člani 
društva so prepričani, da bodo vsi trije amba-
sadorji uspešno zastopali in promovirali zwe-
igelt tudi v prihodnje.                      n S.Mirtič  

Na slovesnosti ob občinskem prazniku Obči-
ne Žužemberk so v nedeljo, 15. julija, podeli-
li več priznanj in zahval posameznikom in 
društvom, ki so v preteklem letu pomembno 
prispevali z različnimi dejanji k obogatitvi in 
razvoju občine na različnih področjih. Zlati 
grb je prejel Slavko Mirtič, srebrnega gasilci 
iz Šmihela ter bronastega dolgoletna gasilca 
Janez Papež z Rebri in Slavko Struna iz Žužem-
berka. Naziv častnega občana je ob prisotnosti 
predsednika Boruta Pahorja prejel dolgoletni 
župnik in dekan Franc Vidmar v zahvalo in 
priznanje za pastoralno zavzetost, s katero je 
trajno zaznamoval življenje v občini. Za več-
kratni dekanski mandat mu je novomeški 
škof Andrej Glavan v lanskem letu podelil tudi 
naziv častnega kanonika novomeškega stol-
nega kapitlja. Dekan Vidmar je zelo aktiven 
tudi na področju raziskovanja zgodovine in 
zgodovinopisja, s čimer je veliko prispeval k 
prepoznavnosti občine Žužemberk. Veliko delo 
je opravil tudi pri izidu dveh knjig » Spomini 
dekana Karla Gnidovca«, pretresljivo osebno 
izpoved tedanjega dekana, spisano v zaporu, 
kot tudi pri obnovi sakralnih objektov. S svo-
jim bogatim družbenim in duhovnim delom si 
prizadeva za kakovostnejše življenje, blaginjo 
in ugled Občine Žužemberk. V svojem zahval-
nem nagovoru se je s pozitivno naravnanostjo 
in iskreno besedo zavzel za medkulturni dia-
log, medsebojno spoštovanje občanov v občini, 
za pozitiven odnos do lokalne skupnosti ter za 
povezovanje s cerkvijo ter požel močan aplavz.

 Pisno priznanje Občine Žužemberk so pre-
jeli vaščani Gradenca, Milan Kocjančič, Zvon-
ka Bradač, PGD Žužemberk, Jože Papež, Jože 
Gnidovec, Leopold Gantar, polkovnik Vasilije 
Maraš, Franc Novak, Karolina Hostić, Božidar 
Miler, Larsen Cundrić in Angelca Bedene. Pi-
sno zahvalo Občine Žužemberk pa so prejeli 
Roman Setnikar, Edvard Kramar, OŠ Žužem-
berk, OGP Žužemberk in Livar, d.d.

 Bronasti grb Občine Žužemberk je prejel tudi 
Slavko Struna, za dolgoletno delo na področju 
reševanja pred požari, pred drugimi naravni-
mi nesrečami ter na humanitarnem podro-

čju. Pisno zahvalo župana Občine Žužemberk 
so prejeli Lilijana Hrovat za izjemno aktivno 
delo in pomoč pri organizaciji Trških dni, Kse-
nia Sergejevna Andreev, direktorica družbe 
Badsan, d.o.o. in Sergei Nikolajevič Andreev, 
predstavnik Prezidiuma Ruske Dume za za-
konodajno podporo in direktor družbe Badsan, 
d.o.o., za nesebično pomoč pri povezovanju 
Slovenije in Ruske federacije, predvsem Repu-
blike Tatarstan in na področju gospodarskega 
sodelovanja ter prijateljskih odnosov med obe-
ma narodoma.

n S.Mirtič 

Na sliki: (z leve) Novi ambasador Peter Lavrič, Jože 
Gnidovec, Slavko Gliha, državna sekretarka Tanja 
Strniša in predsednik Društva vinogradnikov Suha 
krajina Anton Koncilja. 

Novi ambasador Peter Lavrič
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Priznanja krvodajalcem
 

Območno združenje Rdečega križa Novo mesto je v sklopu prireditev ob prazniku občine 
Žužemberk podelilo priznanja krvodajalcem, ki so v zadnjem letu jubilejno-krat daro-
vali kri. V Žužemberku je bilo minulo nedeljo na podelitev povabljenih 31 krvodajalcev, 
ki so to življenjsko tekočino darovali od 5- do 50-krat. Za najvišje darovanje krvi je to-
krat priznanje prejel Bogdan Longar, zahvalo za prostovoljno delo s strani OZRK Novo 
mesto pa je prejela Tamara Plot, so sporočili iz novomeške humanitarne organizacije. 

Zbrane goste in krvodajalce jubilante so nagovorili predsednica KORK Žužemberk 
Alenka Sajovic, župan Franc Škufca in sekretarka OZRKS Novo mesto Barbara Ozimek, 
nastopili sta glasbena skupina KUD Glasbene muze in harmonikarica Vesna Zarabec, 
program pa je popestrila še recitacija lokalne pesnice.

n Barbara Ozimek

V soboto, 14.7.2018, so imeli obiskovalci 
tudi možnost udeležbe na preventivnih 
zdravstvenih meritvah, ki jih je pripra-
vila Krajevna organizacija Rdečega Križa 
Žužemberk v sodelovanju z Območnim 
združenjem Rdečega Križa Novo mesto 
in Centrom za transfuzijsko dejavnost 
Novo mesto.

Meritve krvnega sladkorja in holeste-
rola sta opravljali Katarina Ožbalt Glavan 
in Kaja Kastelic, Saša Štravs s Centra za 
transfuzijsko dejavnost Novo mesto pa je 
določala vrednost hemoglobina v krvi in 
krvno skupino. Poleg navedenega je Jerne-
ja Filipič, članica ekipe prve pomoči Civil-
ne zaščite Občine Žužemberk, prikazovala 

uporabo defibrilatorja, obiskovalci pa so 
se imeli možnost tudi sami preizkusiti v 
nudenju prve pomoči.

Meritev se je udeležilo 74 obiskovalcev, 
ki so po opravljenih meritvah imeli mo-
žnost, da se o rezultatih posvetujejo tudi 
z zdravnico dr. Nežko Dular.

Preventivne zdravstvene meritve so med 
obiskovalci lepo sprejete in se jih vsako leto 
udeležuje več ljudi. Ob tej priložnosti bi se 
v imenu KORK Žužemberk zahvalila tudi 
vsem sodelujočim, ki so vse delo opravlja-
li prostovoljno, in vsem obiskovalcem in 
udeležencem, ki so se meritev udeležili. 

n Tamara Plot
podpredsednica KORK Žužemberk

Preventivne zdravstvene meritve

V Šmihelu pri Žužemberku so v četrtek, 12. 
julija, slovesno odprli in v uporabo predali 
novo poslovilno vežico. Ob tej priložnosti 

je zbrane vaščane in goste nagovoril žu-
pan Občine Žužemberk Franc Škufca, ki 
je izpostavil številne aktivnosti in dolgo-

Nova poslovilna vežica v Šmihelu
trajne postopke, ki so po več kot desetletju prinesli novo 
pridobitev. Škufca je pohvalil dobro sodelovanje cer-
kvenih oblasti, posebej župnika Uroša Švarca iz župnije 
Ambrus. Izpostavil je tudi različne naravovarstvene in 
kulturnovarstvene pogoje, ki so podražili projekt. Pro-
jektno dokumentacijo je izdelalo podjetje TOPOS, avtor 
projekta, zasnovanega po najmodernejših arhitekturnih 
smernicah, pa je bil Matej Somrak. Poslovilno vežico je v 
dobrem letu dni izdelalo podjetje TGH iz Črnomlja, vre-
dnost celotne investicije pa znaša okoli 150.000 evrov. 
Novi prostori vežice, v katerih se nahajajo poslovilna 
vežica, sanitarije, manjše skladišče in čajna kuhinja, 
bodo omogočali dostojno slovo od umrlih in olajšali za-
dnje ure pred slovesom vsem sorodnikom. Za prijeten 
kulturni program, ki ga je povezovala Maja Papež Iskra, 
so poskrbeli šmihelski kulturniki. Predstavili so zgodovi-
no pomembnih objektov v Šmihelu, zapel je pevski zbor 
Kulturnega društva pod vodstvom Aleša Rojca. Trak so 
prerezali župan Franc Škufca, direktor družbe TGH Stje-
pan Jarnević in projektant Matej Somrak. Novo prido-
bitev je blagoslovil župnik Uroš Švarc. 

n S. Mirtič
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V času od 1. 6. 2018 do 31. 8. 2018 smo po-
licisti s PP Dolenjske Toplice obravnavali 12 
kaznivih dejanj (letos skupno 39), in sicer:

 1 tatvino, 
 4 velike tatvine (vlomi), 
 2 grožnji,
 1 lahka telesna poškodba,
 1 huda telesna poškodba,
 1 zanemarjanje mladoletne osebe in su-
rovo ravnanje,

 1 nasilje v družini,
 1 zatajitev.

Vlomi in tatvine so se zgodili v naseljih 
Brezova Reber, Žužemberk, Vrhovo, Jama 
pri Dvoru in Ajdovec, storilci pa so odnašali 
naslednje predmete: mesarski nož, digitalni 
fotoaparat, toaletna torbica z vsebino, denar, 
alkoholne pijače, tobačne izdelke.

Kaznivo dejanje zatajitev je bilo storjeno 
v Žužemberku, ko je storilec na bankomatu 
našel denar, ki ga je stranka pred njim po-
zabila vzeti, ter si ga protipravno prisvojil. 

Kljub manjšemu upadu tovrstnih kazni-
vih dejanj občane pozivamo, da ne zanemar-
jajo samozaščitnih ukrepov ter da upošteva-
jo opozorila in nasvete policije, objavljene v 
preteklih številkah Suhokranjskih poti.

Pričelo se je novo šolsko leto in na cesti 
bo veliko razigranih otrok, ki še ne pozna-
jo nevarnosti v prometu, zato velja posebna 
previdnost v bližini šol in šolskih poti. V le-
tošnjem letu se je na več cestah v občini iz-
vajalo veliko gradbenih del, ki so večinoma 
že zaključena, kjer pa še potekajo, velja še 
posebna previdnost, tako za voznike kot za 
pešce. Vsi, ki imate šoloobvezne otroke, vze-
mite si čas zanje in jih poučite o prometnih 
pravilih, pojdite z njimi na sprehod in jim 
pokažite, kako se pravilno prečka vozišče, 

kje se hodi, kjer ni pločnika, kajti več kot bo 
otrok znal o prometu, manjša je verjetnost, 
da bo udeležen v prometni nesreči. Ne po-
zabite, otrok nikoli ni odgovoren za svoja 
dejanja, odgovorni smo starši. 

TRAKTORISTI – POZOR! V letošnjem letu, 
predvsem pa v zadnjem mesecu, tudi v ob-
čini Žužemberk, se je drastično povečalo 
število nesreč s traktorjem. Žal se je nekaj 
nesreč končalo z najhujšimi posledicami. 
Da do nesreč med delom s traktorjem ne 
bi prihajalo, policisti vsem traktoristom 
svetujemo:

 Traktor naj vozi voznik, ki ima veljavno 
vozniško dovoljenje kategorije F, je uspo-
sobljen za delo s traktorjem in traktorski-
mi priključki ter ni pod vplivom alkoho-
la, mamil ali psihoaktivnih zdravil. 

 Traktor mora biti registriran (opravljen 
tehnični pregled, veljavno zavarovanje 
avtomobilske odgovornosti), tehnično 
brezhiben s prižganimi in čistimi lučmi 
ter odsevniki in ustrezno opremljen z ru-
meno utripajočo lučjo, če ima pripet ali 
vleče priključek, ki je širši od traktorja. 

 Na traktorju in delovnem stroju se sme 
poleg voznika voziti druga oseba le, če 
je v ta namen na njem vgrajen sedež za 
prevoz oseb, ki je vpisan v prometnem 
dovoljenju. Otrok, mlajši od enega leta in 
pol, se na traktorju ali na delovnem stro-
ju ne sme prevažati. 

 Na traktorskih priključkih oseb ni dovo-
ljeno prevažati! 

 Na tovornem vozilu oziroma na priklo-
pnem vozilu, ki ga vleče traktor, se sme 
voziti v prostoru za tovor največ pet oseb, 
ki so potrebne za nalaganje oz. razlaganje 
tovora.  

 Pri vožnji in delu s traktorjem upoštevajte 
vsa tehnična navodila za traktor in upo-
rabo priključkov. 

 Traktor, ki se zunaj cestnega prometa 
uporablja za opravljanje kmetijskih ali 
gozdarskih del, mora imeti varnostno 
kabino ali lok in druge brezhibne pred-
pisane dele. Če so na traktorju vgrajeni 
varnostni pasovi, morajo biti voznik in 
potniki pripeti, kot je predpisano. 

 Pri vožnji in delu s traktorjem spoštujte 
predpise s področja varstva pri delu. 

Policisti želimo vsem, še posebno pa šolar-
jem, varno v prometu, traktoristom pa tudi 
na vseh ostalih površinah, kjer se bodo opra-
vljala jesenska dela s traktorji. Ne pozabite 
na lastno varnost, pa tudi na varnost vaše-
ga premoženja in doma, nobene garancije 
namreč ni, da se storilci kaznivih dejanj ne 
bodo lotili prav vas ali vašega premoženja.

Če opazite karkoli sumljivega, kar bo 
zmotilo vaš mir in občutek varnosti, ose-
bo ali vozilo, ki ne »paše« v vašo okolico, si 
zapomnite podrobnosti, zabeležite znam-
ko in registrsko številko vozila ter nemu-
doma obvestite policiste na PP Dol. Toplice 
na tel. št. 07 3843890, po elektronskem na-
slovu pp_dolenjske_toplice.punm@polici-
ja.si ali na številko 113. 

Če pa želite, da se vodja policijskega okoliša 
zglasi pri vas doma, ker ste postali žrtev ka-
znivega dejanja, potrebujete pomoč ali nasvet 
policije, imate konkretne varnostne proble-
me na območju vaše lokalne skupnosti, želite 
predlagati ukrepe ali dejavnosti za izboljšanje 
varnosti v vašem okolju ali ker želite nefor-
malni razgovor, pa lahko pišete na elektron-
ski naslov edvard.kramar@policija.si.

n Edvard Kramar, Vodja policĳskega okoliša

POLICĲA SVETUJE    POLICĲA SVETUJE    POLICĲA SVETUJE    POLICĲA SVETUJE

Vir: internet
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Kmetija Kelšin  je družinska kmetija z dolgo-
letno tradicijo. Njihovi začetki so bili ob reki 
Krki, v vznožju ulice Breg, ko je živino redil že 
Milanov dedek. Leta 1979 je Milanov oče, prav 
tako Milan, kmetijo preselil na sedanjo lo-
kacijo, v Dolgo vas. Takrat so imeli le 5 glav 
živine, nato pa so počasi in vztrajno kmetijo 
povečevali. Oče je zemljo dokupoval in jo tudi 
jemal v najem.

Milan je rasel s kmetijo in se leta 2005, nave-
ličan špedicije, odločil, da pusti službo in dela 
le na kmetiji, ki jo je deset let kasneje tudi ura-
dno prevzel od očeta. Ustvaril si je družino, z 
ženo Silvo imata dva sinova, Patrika in Ažbeta. 

Sedaj imajo okoli 50 glav živine, od tega je 
25 krav molznic. Obdeluje 15 hektarov svoje ze-
mlje in ravno toliko je ima tudi v najemu. 10 
let je redil tudi bike, sedaj pa že 2 leti ne, odlo-
čitvi pa je botrovalo to, da ga je bik poškodoval. 

Krave so privezane v hlevu, priprava hrane 
za številne živali pa je v veliki meri odvisna 
tudi od vremenskih razmer. Če je veliko dežja, 
je veliko tudi hrane in posledično dela. ˝Letos 
je vsega dovolj, skoraj preveč˝, je povedal vidno 
zadovoljen. Pripravili so hrane za 2 leti, tako 
da je še drugo leto ne bo potrebno kupovati. 

Na vprašanje, kako skrbijo za dobro počutje 
živali na kmetiji, mi z nasmehom odvrne, da 
pogosto bolje kot zase, da imajo vsega dovolj, 
vsega, kar zahtevajo. Hlev ima hlajenje, ven-
tilacijo, saj so krave zelo občutljive na vročino, 

Pogovor z mladim kmetom: Milan Kelšin
Prihodnost slovenskega kmetijstva je v rokah mladih kmetov, ki s svojim delom prispevajo pomem-
ben delež pri prehranski oskrbi naroda, ohranjajo kulturno krajino, krepijo razvoj podeželja in soo-
blikujejo  okolje, v katerem živijo. Poklic kmeta je časti vreden poklic. Brez njega ni hrane in polnih 
polic. Z mladim prevzemnikom kmetije  smo se pogovarjali o  pridelavi mleka in o trenutnem sta-
nju kmetijstva, ki ga občuti kot kmet.

zanje je temperatura nad 15 stopinj že vročina, 
ki jo težje prenašajo kot mraz, ker se hladijo 
samo skozi jezik. Ko je zunaj 30 stopinj, zanje 
to pomeni že šok in stres.

Milanov dan se začne ob 4:15, ko zazvoni bu-
dilka. Takrat gre v hlev nahranit živali in po-
molst krave. Ko postori vse, kar je potrebno, 
je ura že 10. Takrat pa v traktor: spomladi je 
košnja trave, jeseni koruza. Ob 18h spet v hlev 
do 22h, ob polnoči spat. Prostega časa je med 
sezono zelo malo, vse je odvisno od vremena. 
Gre pa z družino vsako leto za 1 teden na morje 
in takrat za kmetijo poskrbi oče.

Je samouk, sam pravi, da mu uspeva, ker 
dela z veseljem. V delu pridelovalca pa se 
skriva nešteto znanj. Kot prvo in najbolj po-
membno je izpostavil, da moraš poznati svo-
je krave. Spoznati se moraš še na prehrano, 
malo na veterino, biti že malo mehanika, da 
popraviš stroje, matematik in še kaj bi se na-
šlo. Ni dovolj, da kravo samo nahraniš, moraš 
jo poznati, dati toliko, kolikor da ona tebi. Če 
ti da 40l mleka, moraš tudi ti njej dati hrane 
za 40 l mleka…, ne gre za vse enako…, počasi 
se vsega naučiš.

Mleko, ki ga pridela na svoji kmetiji dose-
ga visoko kvaliteto. Že 3 leta zapored je prejel 
nagrado za najbolj kvalitetno mleko. Mesečno 
oddajo povprečno petnajst tisoč litrov mleka, 
količina pa se spreminja in je odvisna od tega, 
kdaj krave telijo ter tudi od letnega časa. 

Kakovost mleka se avtomatsko preverja pri 
vsakem odvozu, nato pa dvakrat mesečno dobi 
podatke, tako da vedno ve, kakšna je kakovost 
mleka. Iz teh celoletnih analiz nato potegnejo 
skupni rezultat kakovosti mleka. Torej mora 
biti mleko kvalitetno skozi celo leto, že en sam 
slabši mesec lahko slabo vpliva na rezultat.

Vsak mesec sta tudi 2 dodatni kontroli ka-
kovosti, vsakič preverjajo mikroorganizme 
in če je v mleku prisotna voda. V bistvu se 
preverja vse, kar nato na embalaži piše, da 
vsebuje 1l mleka.

Prav tako pa vsak mesec mleko posamične 
krave še posebej kontrolirajo z Zavoda za kme-
tijstvo, glede na rezultate analize pa nato za 
vsako kravo posebej sestavi obrok.

Ob podelitvi Foto: B. Dušič Gornik, Dol.list

Družina Kelšin ob obisku ministra Židana FOTO:S. Mirtič
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Sveti Peter je najvišji vrh Suhe krajine in že več desetletij priljubljeno zbi-
rališče suhokranjskih planincev in drugih ljubiteljev pohodništva. Tako 
je v nedeljo, 9.9.2018, potekalo že 17. tradicionalno srečanje županov na 
Svetem Petru - tromeji občin Dolenjske Toplice, Žužemberk in Kočevje. 

Preko sto se nas je zbralo planincev in ljubiteljev Svetega Petra, ki 
smo prišli iz različnih smeri in občin, vsi pa dobre volje in z željo po 
druženju. Tudi člani planinskega krožka OŠ Žužemberk so imeli ta dan 
organiziran pohod na naš suhokranjski Triglav, tako da ni manjkal 
niti otroški smeh. 

Srečanje se je uradno pričelo ob 13.uri, ko je zbrane pozdravil vodja 
Planinske skupine Dvor pri Planinskem društvu Krka Novo mesto An-
drej Banko. Ob tej priložnosti je vse zbrane povabil, da tudi čez leto več-
krat obiščejo Svetega Petra, še posebej ob nedeljah, ko je koča odprta in 
je poskrbljeno tudi za pijačo. 

Nato so zbrane nagovorili župan občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič, 
župan občine Žužemberk Franc Škufca, župan občine Dolenjske Toplice 
Jože Muhič, predsednik Planinskega društva Novo mesto Anton Progar 
ter predsednik Planinskega društva Kočevje Milan Mlakar. 

Vsi so izrazili željo po nadaljevanju te tradicije in poudarili pomemb-
nost medobčinskega sodelovanja ter vsem zbranim zaželeli prijetno 
druženje.

Srečanje na tromeji Sveti Peter

Kljub temu, da je mleko najboljše kakovosti 
in dobiš za to priznanje, pa se pri ceni to zelo 
malo pozna, je le nekaj centov razlike od pov-
prečja. Odkupna cena mleka je trenutno 28 cen-
tov za liter in za kmeta ta cena ni ravno stimu-
lativna, glede na stroške je ravno za sproti. Vča-
sih je bilo boljše, pravi. Oče da večkrat pove, da 
je včasih za tri bike dobil avto - golfa, sedaj pa 
za bika dobiš 1000 eur, avto je pa 30 tisočakov.

Vključen je v Trebanjsko zadrugo, s katero je 
zelo zadovoljen, saj so redni plačniki. Zadruge 
so kot organizacije kmetov pomemben del lo-
kalnega kmetijstva in kratkih verig preskrbe s 
hrano. Znotraj zadrug potekata odkup in pro-
daja velike večine  pridelane slovenske hrane, 
povezujejo kmetijske pridelovalce in so ključni 
kupec kmetijskih pridelkov ter oskrbovalec z 
repromaterialom, fitofarmacevtskimi sred-
stvi, semeni, mineralnimi gnojili in krmili. 
Z odkupom kmetijskih pridelkov od posame-
znih kmetov zadruge povezujejo ponudbo in 
jim omogočajo večjo konkurenčnost.

Od prevzema kmetije dalje sodeluje tudi s 
Kmetijsko svetovalno službo in je z njimi zelo 
zadovoljen. Oni so bili tudi glavni pobudniki, 
da se prevzem kmetije uredi tudi uradno in 
so pripravili vse dokumente za prevzem. Po-
magali so, da je kot mladi prevzemnik dobil 
evropska sredstva. 

Tudi občina vsako leto objavi nekaj razpisov, 
predvsem za subvencije ob nakupih.

Pravi, da bi na ravni države lahko bilo bolj-
še, da bi moralo biti več nadzora nad tem, ali 
imaš kmetijo le na papirju ali res obdeluješ 
in prideluješ. 

Sedaj en sam kmet obdela za velikost sed-
mih kmetij, prej pa so vsi iz ene hiše in pet 
dodatnih ljudi delali na kmetiji. Ker je veliko 
dela, dan pa ima le 24 ur, se obdeluje večinoma 
lažje dostopne površine, nedostopna zemlji-
šča pa se zaraščajo, saj z obdelovanjem težko 
dostopnih površin nastanejo dodatni stroški 
– porabi se več goriva, stroji se kvarijo. Zaradi 
tega država del teh stroškov refundira z OMD 
plačili. Z njimi želijo kmetom na gorskih ob-
močjih ali drugih območjih z naravnimi ali 
drugimi posebnimi omejitvami nadomestiti 
izpad dohodka in dodatne stroške, ki nastane-
jo zaradi težjih pogojev kmetovanja, ter s temi 
plačili poskrbeti, da bi se obdelovalo tudi ne-
dostopne površine in se le-te ne bi zaraščale..

Predelave mleka Milan zaenkrat ne načrtu-
je, je pa pred časom razmišljal o mlekomatu, 
ki je bil velik bum približno 5 let nazaj. Meni, 
da ni preveč dobičkonosen, saj sam aparat sta-
ne okoli 20 tisoč evrov, velik strošek pa je tudi 
vse ostalo, povezano z njim: najem prostora, 
elektrika, voda, dodatna birokracija, inšpekcije 
in kontrole in ne nazadnje potrebuješ nekoga, 
ki bo 24 ur na dan skrbel zanj. 

Izven sezone, ko ni dela na travnikih in nji-
vah, se udeležuje strokovnih predavanj in iz-
obraževanj, ki jih večinoma organizira Zavod 
za kmetijstvo Novo mesto.

Živi s kmetijo, pravi, da ga kar potegne. So 
obdobja, ko je naporno, veliko je odrekanj, je 
pa kljub temu tudi lepo. Delo je 24 ur na dan, 
tudi ponoči, predvsem kadar krave telijo, 
poleg dela v hlevu pa je še delo na strojih. 
Ni praznikov, veliko je obveznosti, zato te 

Vsako leto je gostitelj srečanja druga občina in letos je bila to občina 
Kočevje, ki je po uvodnem delu poskrbela, da smo se okrepčali z odlič-
nim golažem. Tudi vreme nam je bilo naklonjeno in srečanje se je na-
daljevalo v prijetnem vzdušju. 

n Tamara Plot
Foto: Vlado Kostevc

mora delo na kmetiji predvsem veseliti. 
Prihodnost kmetijstva v Suhi krajini pa se 
mu ne zdi najbolj svetla, saj kmetij skoraj 
več ni in dvomi, da se bodo mladi odločali 
za kmetovanje in živinorejo. Če se trg ne bo 
spremenil pri odkupu, da se bo dalo tudi kaj 
prihraniti, bo težko motivirati otroke. 

HVALA za pogovor in veliko uspeha pri na-
daljnjem delu.

n Tamara Plot

Foto: T. Plot
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To je Matija Boben iz Žvirč. Zgodilo se je do-
besedno čez noč.

Julija 2017 se je nogometni branilec Matija 
Boben preseli k udeležencu lige prvakov v prej-
šnji sezoni, ruskemu prvoligašu Rostovu. Ro-
stov je ruski nogometni klub iz mesta Rostov 
na Donu. Ustanovljen je bil 10. maja 1930. Leta 
2016 se je uvrstil v ligo prvakov. 

 Kakšno pot je prehodil, kakšen človek mo-
raš biti, koliko truda moraš vložiti in koliko 
je odrekanja na tej poti – to bomo skušali 
spoznati ob pogovoru z njim.

Rodil se je 26. februarja 1994. Osnovno šolo 
je obiskoval na Prevolah in že v 6. razredu je 
začel trenirati nogomet. Vsi fantje, mlajši in 
starejši, pa tudi očetje so ga igrali za rekrea-
cijo in tudi v raznih skupinah. Zelo rad je šel 
z očetom na rekreacijo v telovadnico, kjer so 
sicer igrali starejši, očetovi vrstniki, a se je po-
mešal mednje in užival. Rad je hodil na tek-
movanja tako v okviru šole kot kasneje kluba 
in hotel je biti boljši od drugih. To ga je gnalo 
naprej. Tako se je pri 12 letih vpisal v nogome-
tni klub Ivančna Gorica in hodil trikrat na te-
den na treninge, čez vikend pa na tekme. Tu 
je bil eno leto, nato se je prepisal v NK Kočevje 
in tam treniral 2 leti. 

Ves čas je nosil v sebi prepričanje v uspeh in 
se zavedal, da je za to potrebno trdo delo. Vsak 
prosti čas je izkoristil za dodatno razgibavanje 
in nabiranje kondicije. Najraje je brcal žogo kar 
ob stene hiše in pri tem je zažvenketala mar-
sikatera šipa. Tako mu je oče nekoč celo pre-
drl žogo, ker je bilo doma preveč razbitih oken.

Po končani osnovni šoli se je vpisal na Ško-
fijsko klasično gimnazijo Šentvid in stanoval v 
dijaškem domu. Imel je status športnika. Leta 
2008 je v Ljubljani vstopil v klub Interblok. Tre-
ninge so imeli v dvorani na Ježicah, kar je bilo 
precej blizu dijaškega doma. Treniral je vsak 
dan, včasih se je že zjutraj pred poukom raz-
gibal s tekom in z vajami izboljševal tehniko 
igranja. V soboto in nedeljo so bile tekme po 
različnih krajih Slovenije. 

Kot njegova učiteljica v osnovni šoli se spo-
minjam, da kljub temu, da je trikrat tedensko 
hodil na treninge in pri tem izgubil veliko časa, 
se ni zgodilo, da bi prišel k pouku nepripravljen 
ali brez naloge. Vedno je imel vse narejeno in 
bil je odličnjak. Tako se je nadaljevalo tudi v 

Matĳa Boben – 
nogometni branilec v 1. ruski ligi
Sanje večine mladih fantov so postati dober in slaven nogometaš. 
Vendar od želje do uresničitve je dolga in naporna pot. Malo jih je, 
ki jim uspe prestopiti to sanjsko mejo. Malo je Slovencev, eden pa 
je celo Suhokranjec, ki mu je to uspelo. 

gimnaziji. Povedal je, da je vedel, da mora čas 
po pouku do treninga intenzivno izkoristiti, se 
skoncentrirati in je vso energijo v tistem času 
vložil v šolsko delo. Nikoli, res nikoli pa ni po-
mislil, da bi izpustil trening, ker se mu ne bi 
dalo, niti ga ni nikoli zamujal. 

A tako kot pri vseh športih in nasploh v ži-
vljenju pridejo nepričakovane ovire in Matija 
si je poškodoval prepono na nogi. S treningi 
ni mogel nadaljevati, za pol leta je popolnoma 
prekinil, nato dve leti vadil le občasno. Igral je 
v domačem okolju mali nogomet z outsajderji 
in živel za zimsko ligo. Nihče mu ni znal sve-
tovati, kako naj to poškodbo zdravi. Starši so 
ga vozili k raznim specialistom, a se ni veli-
ko premaknilo. Sam je izvajal vrste terapij in 
ugotovil, kaj mu pomaga. 

 Nastopila je velika kriza - kaj sedaj, naj 
nadaljuje ali se posveti študiju in vse skupaj 
opusti. A njegovo srce je gorelo za nogomet in 
zmagala je ljubezen do športa. Medtem se je 
vpisal na strojno fakulteto in pridno študiral. 
Zopet je začel s treningi pri ljubljanskem In-
terbloku in igral pol leta kot mladinec. Nato 
je prestopil v NK Triglav v Kranju in igral v 1. 
ligi. Čez tri mesece so ga izpisali iz kluba in 
pol leta ni nikjer igral. Še vedno ga je razjedal 

dvom, kaj naj počne v življenju. Starši so ga 
ves čas podpirali in mu pustili svobodno od-
ločitev. A ni bilo enostavno, bil je mlad, v sebi 
pa je bil boj in moral se je sam odločiti. Želja 
je bila močna in je razmišljal, da nima kaj iz-
gubiti, če še poskusi, da si ne bo kdaj očital, da 
ni dal vse od sebe. 

Vpisal se je zopet v NK Ivančna Gorica in 
igral v 3. ligi. Bolje kot nič. Treniral je in vmes 
študiral. Iznenada pa je prišla ponudba, da gre 
za pol leta na poskusno igranje v Anglijo v klub 
Bolton. Zopet težka odločitev – kaj s študijem. 
Če bo v tujini, ne more misliti na študij. Če pa 
že gre tja, se mora intenzivno posvetiti nogo-
metu. Vedno je hotel vse, kar je počel, opraviti 
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sto procentno. Imel je končana 2 letnika in pol 
strojne fakultete in odločitev je padla. Grem v 
Anglijo, zaenkrat pustim študij. Z vso dušo je 
verjel vase in v uspeh.

Čez pol leta se je vrnil in eno leto igral v ND 
Gorica s statusom študenta. Zaslužil je za stro-
ške preživetja – stanovanje, hrana, obleka. Na 
igrišče med tekmo ga niso dali. Nato je z dru-
štvom podpisal pogodbo, a tri mesece še vedno 
ni igral tekem. Končno je napočil tudi ta tre-
nutek. Prvo tekmo je odigral dobro in domi-
ne so se začele zlagati. Igral je vse več tekem, 
bil dober, dobil nov zalet in še večje prepriča-
nje, da se je odločil prav. Vso energijo je vlagal 
samo še v nogomet in kariero na tem področju. 

Zgodilo se je čez noč
Zelo uspešno je odigral tri tekme z Maribo-

rom in bil najboljši obrambni igralec. Take 
tekme pa seveda opazujejo menedžerji raz-
ličnih svetovnih klubov, ki iščejo potencialne 
igralce. Začele so se vrstiti ponudbe iz različ-
nih klubov, med drugimi tudi iz kluba Rostov 
iz Rusije, ki je ponudil najboljše pogoje. Skupaj 
z menedžerjem sta se odločila za slednjega in 
zopet je padla pomembna odločitev. 

Julija 2017 se je tako podal v Rusijo v mesto 
Rostav ob Donu. Uresničile so se mu sanje, 
uspelo mu je, v kar je ves čas nekje v sebi verjel.

Kako poteka sedaj njegov dan in kako se 
počuti v družbi odličnih nogometašev?

Njegov dan je posvečen intenzivnim tre-
ningom, pa sproščanju tako na fizičnem kot 
psihičnem področju. Trenira približno pet ur, 
vmes so počitki. Zelo pazi na prehrano, saj 
jih redno tehtajo in če pridobiš na teži, si ka-
znovan. Soigralci so iz različnih koncev sve-
ta, a se med seboj zelo dobro razumejo, vlada 

kolektiven, prijateljski odnos, saj je to konec 
koncev ekipna igra in kot posamezniku ti ne 
more uspeti.

»Vsaka tekma, ki jo izgubiš, te potare. Ne 
spiš, analiziraš z ekipo in v glavi, kaj si nare-
dil narobe, se pogovarjaš s soigralci, trenerjem. 
Nihče se nate ne jezi, če narediš napako, saj 
jo lahko drugič drugi in tega se vsi zavedamo. 
Stopimo skupaj,« pripoveduje Matija.

V prostem času bere knjige, iz katerih že 
nekaj let črpa moč za premagovanje psihič-
nih naporov, oblikovanje samopodobe, razvoj 
osebnosti. Kako pomembna je ta stran za pre-
živetje posameznika, sploh v krogih, v katerih 
se znajdejo športniki. 

V maju ga je trener slovenske reprezentan-
ce povabil na prijateljsko tekmo s Črno Goro 
in tega povabila je bil vesel. 

Kako razmišlja o prihodnost, kje se vidi 
čez nekaj let? 

O tem ta trenutek ne razmišlja globoko. Tre-
ba je gledati realno na stvari. Energijo in misli 
mora usmeriti v sedanjost in trenutke izkori-
stiti, kot se najbolje da. Seveda potiho v mislih 
nadgrajuje cilje, boril se bo naprej. Zaveda se, 
da nič ne pride samo od sebe, da je za uspeh 
potreben trud, predanost, ne verjame v usodo, 
verjeti moraš vase. Vse je v glavi, življenje nam 
krojijo naše misli, predstave. In to svetuje tudi 
mladim. To je ključ do uspeha. 

Kaj pa vloga staršev pri vsem tem?
 Sprva o tem sploh ni veliko razmišljal, v 

osnovni šoli na primer. Zdelo se mu je čisto 
normalno, da ga vozijo na treninge in čez 
vikend na tekme. Šele sedaj mu je vse bolj 
jasno, kako pomembno vlogo so odigrali na tej 
njegovi poti do uspeha. Brez njihovega truda, 

časa, podpore se tega ne da uresničiti. 
Matiji Bobnu se lepo zahvaljujem za iskren 

pogovor, saj je z nami delil doživljanja in obču-
tja v težjih situacijah, pa tudi veselje ob preboju 
v visoke kroge svetovnega nogometa. Življenje 
ima vedno svetle in temne plati in le če to tako 
sprejmemo, lahko napredujemo. Matija se tega 
dobro zaveda in iz srca mu želimo zdravja, tele-
sne in psihične kondicije, da bo lahko uresniče-
val svoje sanje. Suhokranjci smo ponosni nanj 
in naj bo zgled mladim na njihovih poteh do 
kateregakoli cilja – z vztrajnostjo in vero vase.

n Irena Blatnik

V začetku poletja je v Križih vedno živahno, še posebej okrog gasilskega 
doma, kjer se hiti s pripravami na osrednji društveni dogodek- vrtno veseli-
co. Letos smo bili zaradi zaostanka pri urejanju okolice še posebej v skrbeh, 
da o vremenu, ki je v dneh pred dogodkom povzročalo velike težave v krajih 
okrog nas, raje ne izgubljam besed. Pa vendar: drugo soboto v juniju je bilo 
vse pripravljeno za veliki dogodek, vremena si lepšega pa niti zamisliti ne 
bi mogli. Poleg prijetno toplega večera je goste pričakalo prijetno vzdušje, 
gostoljubni gasilci, bogat srečelov, nagradna igra in tudi letos ansambel 
Prva liga. Glavni dobitek je ponovno »dišal« po bencinskih hlapih, le da je 
bil letos namenjen mlajšim obiskovalcem, ki so verjetno tudi zaradi tega 
na prireditvi vztrajali pozno v večer. V živahnih plesnih ritmih in spro-
ščenem klepetu s prijatelji se je prireditev končala šele v jutranjih urah.

Veseli smo, da smo tudi letos uspeli brezhibno izpeljati osrednji društveni 
dogodek, nekoliko manj pa je razveseljivo dejstvo, da je končni izkupiček 
prireditve vsako leto nekoliko slabši. Kljub temu Križanje ne nameravamo 
odnehati in vas že sedaj vabimo na veselico v letu 2019.     n Tomaž Špelko

Gasilska veselica PGD Križi
Vikend zopet v znamenju Prve lige

Foto: osebni arhiv
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Odlične članice

Praznovanje 90–letnice (1928 – 2018 )
V soboto, 28. 7. 2018, smo gasilci prostovoljnega društva Šmihel pri Žužemberku proslavljali 90 let obstoja.

Po samo dobrih treh letih skupnih treningov 
se je ekipi B - članic  PGD Dvor uspelo uvrstiti 
na gasilsko državno prvenstvo. V nedeljo, 23. 
9. 2018, je potekalo državno gasilsko tekmova-
nje v Gornji Radgoni. Dvorske članice so tak-
tično mokro vajo izvedle zelo dobro, saj so jo 
zaključile z drugim najboljšim rezultatom. V 
nadaljevanju pa je zmanjkalo malo športne 
sreče, vendar so dvorske članice vseeno zabe-
ležile zelo dober uspeh, saj so dosegle končno 
deveto mesto v državi.           n Tomaž Obštetar

Slavnostna parada se je začela ob 18. 00 uri, 
kjer so se našim gasilcem  pridružili tudi ga-
silci iz drugih prostovoljnih društev. Nadelje-
valo se je s prireditvijo, ki jo je vodila Silva Pe-
čjak. Prireditve so se udeležili tudi župan obči-
ne Žužemberk  Franc Škufca, Tomaž Obštetar, 
namestnik poveljnika OGP, in Marjan Šmalc, 
podpredsednik  GZNM.

Preden smo se zahvalili gasilcem za delo-
vanje, nam je Silva na kratko predstavila zgo-
dovino društva in opomnila, kaj vse smo kot 
majhno društvo dosegli v teh 90 letih. Vse to 
smo tudi ovekovečili v brošuri. Za popestri-
tev prireditve nam je na harmoniko zaigral 
Aleš Rojc.

Ker vemo, da se samo od sebe nič ne zgodi, 
smo se tisti dan spomnili na vse in se jim za-
hvalili. Najvišje priznanje, ki ga lahko prejme 
gasilec za delo na operativnem področju in ki 
ga lahko podeli le Gasilska  zveza Slovenije, je 
Gasilska plemenica. Najvišja priznanja, Gasil-

sko plemenico I. stopnje so prejeli Žarko Pir-
nat, Jože Zaletelj, Rafael Vidmar, Jože Pečjak, 
Jože Hrovat, Jože Struna, Jože Rojc.

Podelili smo tudi priznanja GZS I. in III. sto-
pnje gasilcem za aktivno in zavzeto delo v dru-
štvu. Prejelo jih je kar 32 gasilcev.

Visoko obletnico dela so v vročih julĳskih dneh praznovali tudi šmihelski gasilci. S parado in slo-
vesnostjo so v soboto 28. julĳa dostojno proslavili jubilej 90- letnico društva. Ob tem pa so izdali 
tudi urejen zbornik, ki so ga izdelale gasilke Maša koler, Urška Sadar in Silva Pečjak, kar zaslužĳo 
še posebno pohvalo.                                                                                                                               Foto: Maša Koler

Kljub vsej dobri volji, spodbudam in pridnim 
rokam pa vsi vemo, da večjih, vidnih premikov 
ni moč narediti brez evrov, brez materiala. In 
nič drugače ni bilo tokrat, ko smo postavljali 
letno kuhinjo. Hvaležni smo vsem, ki ste po-
magali, vsak po svojih zmožnostih. Priznanja 
za delo in pomoč pri razvoju društva smo po-
delili Peskokopu Kepa d.o.o., Strešniku Golob 
d.o.o., Salonu Delfin d.o.o., Gradbeništvu Mi-
roslav Strnad s.p., Gostinstvu, prevozništvu in 
gradbeni mehanizaciji Simon Šercelj s.p., Av-
toprevozništvu in TGM  Anton Perko s.p., To-
mauž Fabjanu in Kristijanu Grudnu.

Posebna priznanja so dobili tudi gasilci, ki 
so pomagali društvu na kakršen koli način 
pri uspešno pripravljeni slavnostni prireditvi.

Zahvaljujemo se tudi donatorjem, da smo 
lahko izdali zbornik društva, ki so ga pripra-
vile Maša Koler, Urška Sadar in Silva Pečjak.

Po koncu prireditve smo gasilce postregli s 
toplim in okusnim golažem, ki sta ga pripra-
vila Marjan Vidmar in Frenk Vidic. Nadalje-
valo pa se je z veselico, kjer je igral ansambel 
Fantje izpod Lisce. 

n Maša Koler
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Fire Combat v Žužemberku

S kulturnim programom so slovesnost popestrili Mestna godba iz No-
vega mesta in Moški pevski zbor Cirila Zajca pod vodstvom Nine Za-
jec, program pa je povezovala Mateja Filipič. Visoki gostje, med drugim 
tudi poveljnik Gasilske zveze Slovenije Franci Petek, generalni direk-
tor URSZR Darko But, predsednik Regijskega sveta Dolenjske regije Ja-
nez Bregant, predsednik GZ Novo mesto Fikret Fejzič in župan Občine 
Žužemberk Franc Škufca, so nagovorili zbrane številne gasilce in goste. 
Predsednik PGD Žužemberk Mihael Filipič je predstavil delo društva, 
ki je doživelo številne vzpone in padce. » Eden prelomnih trenutkov v 
zgodovini operativne enote je bil nedvomno podpis z upravo za zaščito 
in reševanje, s katerim se je društvo obvezalo, da bo zagotavljalo kader 
in opremo za neposredno posredovanje v prometnih nesrečah v obči-
ni,« je dejal predsednik Filipič in dodal, da bo novo gasilsko vozilo za 
tehnično reševanje v prvi vrsti zagotovilo za uspešno posredovanje in 
da bo investicija upravičila zaupanje. 

Gasilcem sta čestitala tudi poveljnik GZ Slovenije Franci Petek in Dar-
ko But in jim izročila visoko odlikovanje. Govorci so izrazili tudi željo 
za čim hitrejšo gradnjo regijskega poligona za usposabljanje gasilcev 
iz dolenjske in belokranjske regije, ki pa je, kot je znano, zastalo zara-
di nekaterih prijav in pritožb. Sledil je vrhunec slovesnosti s prerezom 
traku novega vozila za intervencije. Trak sta prerezala župan Franc 
Škufca in pokrovitelj Jože Štupar, prokurist iz podjetja Keko- Oprema 

V organizaciji Gasilske zveze Slovenije in Prostovoljnega gasilskega 
društva Žužemberk se je v soboto, 25. avgusta, zaključila sezona po-
kalnega tekmovanja v disciplini Fire Combat, to je najzahtevnejšega 
elitnega državnega tekmovanja prostovoljnih gasilcev. 6. tekma pokal-
nega tekmovanja Ognjenih risov se je odvila na poligonu igrišča pri OŠ 
Žužemberk. Med članicami sta zmagali Vražji Zrečanki pred domačo 
ekipo Smrketi (Mateja in Anamarija Filipič), ki sta v skupni razvrstitvi 
letošnjega tekmovanja osvojili odlično tretje mesto. Med člani je prvo 
mesto osvojila ekipa Videž, ki je prevzela vodstvo v skupnem seštevku, 
pred ekipo Zreče 1 in ekipo Hoži in Žaži. V tej kategoriji je nastopila tudi 
ekipa iz PGD Žužemberk – Fire Fenix v sestavi Jernej Glavan in Maks 
Muhič in osvojila odlično peto mesto. V tej kategoriji smo pogrešali 
dvojico doma- čih tekmovalcev - Risa Andreja Molka in 

Iztoka Gliho, ki zaradi poškodbe ni 
nastopil. Se je pa Andrej Molek 

skupaj s Tanjo Kužnik (PGD 
Dobrnič) izkazal v mešanih 

dvojicah, kjer sta osvojila 
odlično tretje mesto, kot 
tudi v skupnem seštev-
ku. V skupnem seštevku 
v tej kategoriji je zmaga-
la ekipa Hiti počasi iz PGD 

Videž v sestavi Boštjana in 
Katarine Vehovar. Tekmo-

vanje so domači gasilci, kljub 
izgubi dolgoletnega vodje tekmo-

Žužemberški gasilci praznovali 130 let
Žužemberški gasilci so 130-letnico obstoja proslavili s parado in svečanim mimohodom gasilcev in 
vozil skozi Žužemberk, ki jo je vodil poveljnik OGP Žužemberk Boris Sajevic. Prireditev so gasilci na-
daljevali na igrišču pred Osnovno šolo Žužemberk, kjer so se zahvalili donatorjem in na pot pospre-
mili novo gasilsko vozilo za intervencije ob prometnih in drugih nesrečah.

Žužemberk. Blagoslov novega vozila pa je opravil žužemberški dekan 
in častni kanonik Franc Vidmar. Sledila je še podelitev zahval spon-
zorjem, ki so podprli nakup vozila, in prijateljska izmenjava daril ter 
druženje, ki se je nadaljevalo z veselico. 

n Slavko Mirtič 
Foto: S. Mirtič 

vanja Gregorja Krakarja in slabemu vremenu, izpeljali do konca. Naj-
boljšim parom v posameznih kategorijah so podelili medalje, pokale in 
nagrade namestnik poveljnika GZ Slovenije Darko Muhič, podpredse-
dnik GZ NM Marjan Šmalc, predsednik Dolenjske regije Janez Bregant, 
član komisije za tekmovanja pri GZ Slovenije Rudi Gomboc, župan Franc 
Škufca in predsednik PGD Žužemberk Mihael Filipič. 

n Slavko Mirtič
Foto: S.Mirtič



28  JESEN 2018 

 DRUŠTVA 

Bridž

Triindvajseto leto zapored poteka v kleti žužemberškega gradu v orga-
nizaciji Turističnega društva Suha krajina tradicionalni večer petja in 
poezije. Letošnji z naslovom »Nebo je posrebreno« je bil v petek, 7. sep-
tembra, na njem pa so se predstavili domači pesniki in pesnice s svoji-
mi deli ter deli drugih avtorjev: Primož Pasar, Janko Rošelj, Lili Hrovat, 
Mojca Pršina, Francka Ožbolt in prvič, z navdihujočo poezijo, Zmago 
Blatnik. Večer so s pesmijo začinile pevke TD Suha krajina v nošah in 
s svojo poezijo in haikuji pesnik Jurij Marussuig iz Verja pri Medvodah 
ter Matej Cigale iz KUD Jarem. 

Foto: S.Mirtič

Splošno o bridžu
Bridž (oz. bridge) je najbolj izpopolnjena in najbolj zahtevna igra s 

kartami. Bridž spada v skupino miselnih športov. Bridge zveze so čla-
nice Olimpijskega komiteja. Igro bridž, kot se igra danes, je leta 1920 
utemeljil Ely Culbertson. V Sloveniji se je pojavil pred drugo svetovno 
vojno. Ker je bridž miselna igra, jo je priporočljivo igrati že v mladosti 
pri zgodnjem razvoju možganov, saj nas nauči verjetnosti in logike. 
Koristna pa je tudi v starosti, in sicer za zmanjšanje vpliva demence 
in podaljšanje aktivnega razmišljanja pri starostnikih.

Bridž v Žužemberku
Bridge klub Žužemberk je bil ustanovljen leta 2013 in še istega leta je 

bil sprejet v BZS. Kot predsednik ga vodi Jože Sadar. V klubu je včlanje-
nih okoli 10 članov. V Slovenski bridž ligi je bil klub uvrščen najvišje 
na 3. mesto. Veliko članov kluba je večkratnih državnih prvakov. Klub 
je v uspešnih letih igranja bridža dozorel tako, da smo se člani kluba 
odločili promovirati bridž tudi v samem Žužemberku s tem, da smo ta 
članek objavili v občinskem glasilu Suhokranjske poti in bomo v času 
občinskega praznika v okviru Trških dni naslednje leto organizirali prvi 
bridž turnir v Žužemberku. Poleg tega bomo poskušali bridž približati 

tudi učiteljem in učencem Osnovne šole Žužemberk, v primeru izka-
zanega interesa pa organizirali tudi začetni tečaj bridža.

n Tinka Fric

Jurĳ z žužemberškimi pesniki triindvajsetič

Z gasilsko povorko, na čelu katere so stopali ajdovški gasilci, se je v pe-
tek, 17. junija, pričela slovesnost ob prevzemu novega avtomobila. Člani 
društva in sektorja OGP Žužemberk so se v uniformah postrojili pred slav-
nostno tribuno. Predsednik društva Davor Gorenčič in Urška Skube, ki je 
povezovala prireditev, sta opisala prehojeno 45-letno zgodovino društva 
PGD Ajdovec, ki se je pričela leta 1973. Vsa ta leta je bila v društvu priso-
tna želja po nabavi vozila z vodo, s katerim bi omogočili hitrejše in učin-
kovitejše posredovanje v primeru  najrazličnejših intervencij. V začetku 
tega leta se je ajdovškim gasilcem želja uresničila, saj so kupili sicer ra-
bljeno, a dobro ohranjeno gasilsko vozilo GVGP-1 za gozdne požare, ki bo 
pripomoglo k hitrejši intervenciji tudi različnih drugih požarov. »Vse to 
je ajdovškim gasilcem uspelo s prostovoljnim delom ter s pomočjo dona-
torjev, ki so se izkazali tudi pri nakupu vozila,« se je v nagovoru zahvalil 
predsednik Davor Gorenčič ter v nadaljevanju skupaj s poveljnikom Jer-
nejem Štravsem podelil zahvale in plakete donatorjem. Številne zbrane 
sta pozdravila v imenu GZ Novo mesto Janez Gornik in žužemberški žu-
pan Franc Škufca. Blagoslov novega vozila je opravil župnik Janez Zaletel. 

Foto: S.Mirtič

Nova pridobitev ajdovških gasilcev 
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Tokrat je šlo organizatorjem tradicionalne-
ga tekmovanja v soboto, 7. julija, v Hinjah na 
roko tudi vreme. Dvajset prijavljenih tekmo-
valcev in tekmovalk iz celotne Slovenije se je 
pomerilo v treh kategorijah. V kategoriji nad 
45 let je zmagal Tone Malenšek iz Domžal pred 
Alojzom Murgljem z Otočca in Marjanom Šao-
lom. V drugi kategoriji od 18 let do 45 let pa je 
prepričljivo zmagal Benjamin Krhin pred Ines 
Progar in Jurijem Kinkom. 

V kategoriji od 11 do 18 let je prvo mesto osvo-
jila Danjaja Grebenc pred Vesno Zarabec in Ga-
šperjem Štajnarjem. Poskočne viže ter bolj ali 

manj izvirne nastope je ocenjevala tričlanska 
komisija, ki so jo sestavljali Rok Legan, Jaka 
Janc in Peter Fink. Ob občinskem prazniku Ob-
čine Žužemberk so organizatorji podelili tudi 
pokal za najboljšega harmonikaša (-šico), ki 
ga je prvič prejela Vesna Zarabec.

Tekmovalci so iz rok predsednika PGD Hinje 
Damjana Škufce in župana Franca Škufce pre-
jeli spominska priznanja, najboljši trije iz vseh 
kategorij pa pokale. Gasilci iz Hinj so tekmova-
nje nadaljevali z gasilsko veselico in končali s 
tradicionalnim ognjemetom.

Foto: S. Mirtič 

S harmoniko že tri desetletja grejejo srce
V vasi Hinje v občini Žužemberk so tukajšnji gasilci pripravili tradicionalno, že 30. tekmovanje har-
monikarjev na frajtonarici.

Tudi letos smo člani pododbora Žužemberk 
odprli beličarsko sezono na že tradicionalnem 
julijskem srečanju. Da je srečanje uspelo, ni 
potrebno izgubljati besed. Vendar se moramo 
najprej vrniti nekaj tednov nazaj v mesec ju-
nij. Takrat so se začele velike priprave na ta 
dogodek. Ker je vodstvo pododbora imelo kar 
velike težave z idejo, kako srečanje pripraviti še 
bolj zanimivo od minulih, je padla ideja: zakaj 
ne bi pripravili posebnega presenečenja? Se-
veda smo najprej pomislili na hrano in po ne 
pretirano dolgem razmišljanju je padla ideja, 
da pokličemo ribiško-lovskega kolega, našega 
člana Lamberta. Ravno v tistem času se je od-
prl lov na srnjad in misli so bile usmerjene na 
divjačinski golaž. Poleg tega nam je lansko leto 
naš član Lojze obljubil, da bo on letos poskrbel 
za močan zajtrk. Obljuba dela dolg in ni bilo 
potrebno veliko truda, da je Lojze prikrajšal 
predsedniku kar nekaj skrbi glede zajtrka na 
srečanju. Tako, za hrano in pijačo je bilo po-
skrbljeno. Vendar pa smo na pripravljalnih se-
stankih domislili še eno presenečenje. Odločili 
smo se, da v goste povabimo posebna gosta, in 

sicer posebne vrste ribiškega čuvaja in ribiča.
Že po tradiciji se srečanje zgodi na prvo sobo-

to v juliju in letos je ta sobota padla na 7. julij. 
Začelo se je že pred sedmo uro, saj je zgodnje 
sonce zvabilo že marsikaterega ribiča, ki so ga 
srbeli prsti, za druge je bila ura še vedno prezgo-
dnja. Po dobrodošlici in prijateljskih pozdravih 
smo se usedli k zajtrku. Polenta z ocvirki, ajdo-
vi žganci ter jajca, pečena na masti z ocvirki, 
so nam dali podlago za družabni ribolov, ki je 
sledil takoj po nagovoru in predstavitvi pravil 
s strani predsednika pododbora Davida Lon-
garja. Nekateri so beličarili, drugi pa muharili. 
Pohvaliti moramo tudi naš podmladek, saj se 
je na vabilo odzvalo kar lepo število mladincev. 

Medtem ko so ribiči lovili v čudovitem so-
botnem dopoldnevu, sta prispela tudi naša 
posebna gosta. Tudi onadva sta najprej pre-
izkusila srečo z muharjenjem pod žužember-
škim gradom. Nekaj minut pred poldnevom 
se je večina ribičev že vrnila z ulovom, razen 
predsednika, ki se je še boril s kapitalko. Se-
veda mu gre verjeti, da se mu je ujela še pred 
uradnim koncem družabnega ribolova.

Srečanje ribičev pododbora Žužemberk 
Ribiške družine Novo mesto

Ob prihodu ribičev v ribiški dom je bilo naj-
prej opaziti kar nekaj presenečenih pogledov 
na naša nova »člana«, vendar so ribiči kmalu 
spoznali, da sta to resnična čuvaja, igralca iz 
priljubljene slovenske serije »Reka ljubezni«, 
Jožef Ropoša in Ludvik Bagarija. Ker se nada-
ljevanka dogaja v vasi Krka, nedaleč stran od 
Žužemberka, smo jima hoteli prikazati, kako 
dejansko ribiči lovimo in živimo z našo lepo-
tico Krko. 

Srnjad v golažu izpod Slavkovih kuharskih 
rok nam je ponovno vlila moči, da smo uspe-
šno izvedli uradno merjenje in razglasitev re-
zultatov. Na sami podelitvi nagrad pa na ža-
lost ni bilo presenečenja. Pokal za prvo mesto 
je ponovno odplaval v roke Davida Longarja. 
Prav tako se je zgodilo v mladinski sekciji, kjer 
je njegov sin, Matic Longar, ulovil največjo ribo. 

Po napornem uradnem delu je sledilo fo-
tografiranje z ulovom in seveda še gasilska s 
»televizijskim« čuvajem Jožetom in ribičem 
Tomažem.

Sledil je tisti prijetni del srečanja, ki se po 
navadi imenuje razno. Tako je bila tudi hrana 
raznolika. Najprej nam je glavni kuhar sreča-
nja Slavko pripravil odlično zapečene postrvi, 
potem pa je sledil še hrustljavi odojek; saj ve-
ste, tisti od Rojca z Lašč. Ne smemo pozabiti 
na ribiča Petra, ki je poskrbel za sveže rogljič-
ke ob jutranji kavi in čaju in da smo lahko ob 
hrani vse s kruhom pomazali.

Kmalu nas je ujel večer in vsi smo se vrača-
li domov z lepimi spomini na še eno prijetno 
druženje z ribiškimi kolegi. Ob letu osorej pa 
na ponovno snidenje.

Dober prijem vam želimo člani PO Žužem-
berk!                                                              n DJ
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Slovenija je že lani sprejela novo strategijo razvoja turizma do leta 2021, 
v kateri je vizija, da je Slovenija destinacija za 5-zvezdična doživetja.

1. oktobra je stopil v veljavo nov Pravilnik o kategorizaciji nastani-
tvenih obratov, ki nalaga, da se bodo morali do 1. aprila 2019 na novo 
kategorizirati vsi nastanitveni obrati. Prav tako se uvaja znamko ka-
kovosti – Slovenia Unique Experiences za 5-zvezdična doživetja, ki bo 
zbral najbolj reprezentativna doživetja.

Ob tem se želi ohraniti in izboljšati kakovost, razvijati destinacije za 
zahtevnega gosta, ki išče butična ter avtentična doživetja v neokrnjeni 
naravi in opredeljuje nov luksuz kot osebnostno izpopolnitev.

Kar nekaj visokih pričakovanj, ki jih lahko izpolnimo tudi v Suhi 
krajini. Pri tem lahko izkoristimo našo neverjetno naravno in kultur-
no dediščino ter se vsi deležniki v turizmu še bolj povežemo in sku-
pno nastopamo za nove luksuze z butičnimi in avtentičnimi doživetji.

n VladiMir

Ena izmed osnovnih nalog turističnega dru-
štva je promocija Suhe krajine ter spodbujanje 
razvoja turizma, ki jo aktivni člani s svojim 
prostovoljnim delom tudi srčno izvajajo. Med 
najaktivnejšimi so v viteškem redu, pa ljudske 
pevke, turistična vodnika, prostovoljci ob or-
ganizaciji izjemnih prireditev, ročna dela ter 
člani na info stojnici, ki je v letošnjem letu lepo 
zaživela. Začeli smo s poletnimi grajskimi pri-
reditvami in uspešno izpeljali 23. Popotovanje 
s kolesi po rimski cesti od Ivančne Gorice do 
Dvora in Trške dneve ter že 20. srednjeveški 
dan na Žužemberškem gradu.

V tem obdobju smo promovirali Žužemberk 
in Suho krajino po vsej Sloveniji in tudi tujini. 
Sodelovali smo na srednjeveškem dnevu na 
Bledu, na 35. obletnici Društva Korant Poeto-
vijo Ptuj, na 51. Križevskem srečanju na Hrva-

Standardi kakovosti za 5-zvezdična 
doživetja turistične Slovenĳe

Žužemberk opažen tudi pri STO

Turistično društvo Suha krajina – 
z aktivnostjo preseneča še samo sebe
Člani Turističnega društva so od junija do septembra letošnjega leta s svojo izjemno aktivnostjo pre-
senetili še sami sebe.

škem, v sodelovanju z žužemberškimi rogisti 
in srednjeveškimi najemniki svečano odprli 
grad Kostel za oglede, sodelovali na 16. srednje-
veških grajskih igrah na gradu Ptuj, na kreso-
vanju na Šentjurjevi gori, sprejeli in pogostili 
pohodnike prireditve Marš v Brezce, aktivno 

sodelovali na mednarodnem sejmu Donave 
v Golubcu v Srbiji ter Aninem sejmu v Višnji 
Gori, izvedli srednjeveški sprejem in delavni-
ce za zamejske skavte iz Gorice, sprejeli turi-
stično ocenjevalno komisijo v Gradencu, sode-
lovali na 5. srednjeveškem dnevu v Ribnici, s 
posojo srednjeveških oblek pomagali gledališki 
skupini KBŠ iz Črnomlja ter aktivno sodelovali 
na največjem večdnevnem renesančnem fe-
stivalu v Koprivnici na Hrvaškem. Ob tem je 
bil predsednik društva izbran še za osebnost 
meseca julija na televiziji Vaš kanal. 

Dejansko smo člani turističnega društva ves 
svoj prosti čas posvetili prostovoljstvu in pro-
mociji Žužemberka in Suhe krajine in s tem 
pridali svoj srčen, prijazen in pomemben de-
lež turizmu.

n VladiMir

Najprej so se vse skupine Šole zdravja srečale v Piranu 22. septembra 
leta 2009, ko se je srečanja udeležilo okrog 180 telovadcev iz takrat de-
lujočih enajstih skupin. Letos je bilo na Tartinijevem trgu, kljub dežju, 
okrog 1390 članov iz cele Slovenije. Trenutno je aktivnih 160 skupin po 

vseh dvanajstih regijah, delujejo pa v 68 občinah. Dogodek je del naci-
onalnega projekta “Slovenija v gibanju”, ki združuje vse športno-rekre-
ativne prireditve in redne vadbe po Sloveniji. 

Program Društvo Šola zdravja podpira Ministrstvo za zdravje RS in je 

Tudi žužemberški upokojenci s šolo zdravja v Piranu...
Dočakali smo že deseto srečanje vseh skupin Društva Šola zdravja, ki je bilo v soboto, 1. septembra, 
2018 na Tartinijevem trgu v Piranu. Prisotne je nagovorila podžupanja Občine Piran Vojka Štular in 
idejni utemeljitelj društva Šola zdravja dr. Nikolay Grishin. Pridružili sta se jima z besedami dobro-
došlice tudi Ema Perkovič in Zdenka Katkič. 
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del aktivnosti Nacionalnega programa Dober tek Slovenija, s katerim 
želimo izboljšati prehranjevalne in gibalne navade prebivalstva. Jutra-
njo vadbo je že deseto leto zapored vodil Nikolay Grishin, ruski zdrav-

Okoli šestdeset kolesarjev se je v soboto, 9. junija, v organizaciji TD Suha 
krajina, TD Ivančna Gorica, OTZ Ivančna Gorica in Zavoda Prijetno do-
mače že dvaindvajseto leto zapored podalo po znameniti rimski cesti 
od Ivančne Gorice do nekdaj bogatega železarskega kraja Dvor. Kole-
sarske kulturno-zgodovinske dogodivščine so se pod izkušenim vod-
stvom Leopolda Severja, Franca Kalarja in Vlada Kostevca srečno pri-
peljale vse do cilja na Dvoru.

 Ob nekdanji cesarski trgovski poti so si novodobni popotniki ogledali 
številne naravne in kulturne znamenitosti, med katere sodi tudi lipa iz 

14. stoletja v Valični vasi, kjer je bil tudi daljši postanek. Na cilju okoli 25 
km dolge poti je sledilo skupinsko fotografiranje, ogled muzejske zbirke 
Marjana Marinca in Edukcijskega in produktnega centra železolivar-
ne na Dvoru. Prva moža Občin Ivančne Gorice in Žužemberka Dušan 
Strnad in Franc Škufca sta organizatorje in kolesarske popotnike, prvi 
na štartu in drugi na cilju, pozdravila in obljubila, da bo ta znamenita 
pot, ki združuje tudi obe občini, »od krajev, kjer je prijetno domače, do 
krajev, kjer čas teče drugače«, v prihodnje še bolj prepoznavna.

n Slavko Mirtič

Triindvajsetkrat po rimski cesti 

nik in manualni terapevt, ki je tudi sestavil vaje po metodi 1000 gibov 
in je idejni vodja in ustanovitelj Društva Šola zdravja. 

Prireditev je uspela, kljub dežju v jutranjih urah, saj se je potem dan 
naredil lep in sončen, kot se za oranževce s sončno barvo spodobi. 

 Tudi žužemberški upokojenci, člani Šole zdravja, so se v jutranjih 
urah pridružili skupini iz Dolenjskih Toplic ter z avtobusom v oblačni 
in deževni soboti nadaljevali pot proti Piranu. Tu so se pridružili sku-
pini, ki je letoš že 10. na srečanju v Piranu. Ob prihodu nam je sicer 
malo ponagajalo vreme, kaj kmalu pa je dež prenehal in Tartinijev trg 
je zablestel v oranžni barvi. Okrog 1300 pristašev šole zdravja je pod 
vodstvom dr. Nikolaya Grishina izvajalo jutranje vaje, ki jih skupine 
Šole zdravja izvajajo vsako jutro po vsej Sloveniji. Z vadbo smo zaradi 
ponovnega dežja predčasno prenehali, naredili nekaj skupinskih foto-
grafij, se obdarili ter preostanek dneva posvetili ogledu Pirana. Ob 15.30 
uri smo se z avtobusom odpravili nazaj proti domu..

n Jole Adrĳanić

24.6.2018 je konjerejsko društvo Suha krajina organiziralo konjeniške 
igre na svoji parceli na Plešivici. Že drugo leto pa je v igre vključena 
animacija za najmlajše. Naša članica Tatjana Jarc je animatorka, ki 
je poskrbela, da na naši Plešivici ni najmlajšim obiskovalcem dolgo-
časno. Vsi, ki so se prijavili za otroške igre, so za prva tri mesta dobili 
tudi pokale. Za vse ostale konjenike, ki so prijahali ali so se pripeljali na 
Plešivico s konji, pa je konjerjseko društvo Suha krajina pripravilo več 
tekmovalnih disciplin, in sicer: spretnostno jahanje, snemanje suho-
kranjskega venčka ali alka, tekmovanje dvovpreg, vleka goli (manjših 
hlodov) - samec in v paru. Vsi tekmovalci, tudi najmlajši zmagovalci, 
so za prva tri mesta dobili pokale, ki jih je podelil žužemberški župan 
Franc Škufca. Druženje na Plešivici naj bi se nadaljevalo ob glasbi, pa 
nam jo je zagodlo vreme. 

n Jole Adrĳanić

Konjeniške igre - Plešivica 2018
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Vselej, ko kam potujemo, najprej pomislimo, 
kakšno vreme bomo imeli, kako naj se obuje-
mo in oblečemo. Tokrat smo imeli kar srečo, 
saj ni bilo vroče in tudi prehladno ne. Nekaj ka-
pelj pa smo občutili le v okolici Celja. Od doma 
smo se odpravili kar zgodaj, saj je avtobus pri-
čel pobirati člane na Brezovi Rebri in nato po-
tnike na Ajdovcu, Lipovcu, Sadinji vasi, Dvoru, 
Laščah, Hinjah in vse do Žvirč, kjer sta v avto-
bus vstopila zadnja dva člana. Najprej smo se 
ustavili na Lukovici, kjer smo popili kavico in 
se malo sprostili. Po nekaj minutah smo pot 
nadaljevali in kmalu prispeli v Teharje, kjer 
smo si ogledali spomenik, posvečen žrtvam 
povojnih pobojev. Spomenik je zasnoval arhi-
tekt Marko Mušič. Po ogledu smo se z avtobu-
som po strmi in ozki cesti napotili na celjski 
grad, kjer nas je pričakala prijazna vodička. 
Razkazala nam je grad in povedala zanimivo 
zgodovino. Po dobri uri smo se usedli v avto-
bus in se odpeljali do Radeč, kjer nas že priča-
kala vodička, ki nas je pozdravila. V njenem 
spremstvu smo se odpeljali na Svibno, kjer so 
nas pričakale članice društva kmečkih žena 
Arnika. Najprej smo si ogledali zanimivo cer-
kev, nato so nas prijazni vaščani pogostili še z 
raznimi dobrotami. O vasi in cerkvi so govori-

Mesto Piran ima organizirano urejen promet. 
Na vhodu smo avtobus zapustili ter se peš od-
pravili v mestno jedro. Tu nas je pričakal naš 
krajan Andrej in nas seznanil z nekaterimi in-
formacijami glede gibanja v Piranu.

V centru smo si ogledali mestni akvarij z 
morskimi ribami, po krajšem predahu pa se 
nam je pridružila vodička, ki nam je nazorno 
predstavila mestno jedro, nekatere zgodovin-
ske značilnosti z mestnim obzidjem, cerkvijo 
sv. Jurija na vrhu hriba, ki krasi to zgodovin-
sko mesto. Nekateri bolj vztrajni so se s sku-
paj z vodičko povzpeli do cerkve, od koder se je 
razprostrl prekrasen razgled na vse strani, do 
Trsta in proti Hrvaški. Čas tudi v Piranu hitro 
teče, tako da smo kmalu zaključili z ogledom 
mesta ter se z avtobusom odpravili v Izolo v 
hotel Delfin, kjer nas je čakalo kosilo in popol-
danski počitek ali pot ob obali ali ob bazenu. 

Ekskurzĳa društva upokojencev Dvor
Na seji UO društva upokojencev Dvor smo sklenili, da se konec julija odpravimo na izlet. Predlože-
nih je bilo več variant, a na koncu je obveljalo, da tokrat potujemo na področje Celja in Radeč, in si-
cer 29. junija. 

li domačinka, predsednica društva, župnik in 
vodička. Po ozki cesti smo se napotili v dolino, 
kjer nas je pričakalo osebje gostišča in nam po-
nudilo okusno kosilo. Ko smo si napolnili že-
lodce, smo se ponovno usedli v avtobus in se 
odpeljali do Radeč. Vodička nas je povabila še 
na ogled učne poti SAVUS ob Savi. Tu se vsako 
leto odvijajo tekmovanja v ribištvu. S tem ogle-

dom smo izlet zaključili. Vodički Duški smo se 
zahvalili za prijetno popoldne. 

Uživali smo v prijetni vožnji voznika Toneta, 
ki nas je srečno odpeljal domov. Čeprav smo 
veseli, ko si ogledamo kraje, ki jih ne pozna-
mo, smo srečni in zadovoljni, ko se vrnemo v 
svoj domači kraj. 

n Dušan Mikec 

Upokojenski izlet na Primorsko
V nedeljo, 20.6.2018, so se člani DU Žužemberk odpravili na društveni izlet. Pot nas je vodila na Pri-
morsko, v Piran. S FS prevozi se nas je še po okoliških vaseh nabralo za skoraj poln veliki avtobus. 

Okrog 18. ure smo se vidno zadovoljni in utru-
jeni odpravili proti naši prelepi Suhi krajini z 
obljubo, da se jeseni ponovno dobimo na za-

dnjem letnem izletu, ki bo vodil proti Štajerski 
v smeri Kozjanskega.

n Jole Andrĳanić
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Članice našega DKŽ smo se udeležile tekmovanja prvič. Konkurenca 
med tridesetimi ekipami je bila velika. Pripravili so več zanimivih iger: 
sestaviti sestavljanko, izdelati harmoniko, vnesti manjkajoče besede 
v Pavčkovo pesem, narediti čim več štrukljev iz papirja, izdelati roži-

Srečanje je bilo v petek, 8. junija, v gostišču 
Krnc. Organiziran je bil prevoz za člane, ki so 
bolj oddaljeni od Hinj. Srečanja se je udeležilo 
57 članov. Za hrano so poskrbeli zaposleni v 
gostišču. Ob dobrem kosilu smo se pogovarja-
li in izmenjavali mnenja o raznih dogodkih. 
Zabavo smo pričeli z metanjem krogcev na 
steklenico in balinanjem. Ko je prišel še har-
monikar Pelc, smo pričeli pravo zabavo s pe-
tjem in plesom. Zaplesala sta tudi najstarejša 
udeleženca Slavko Robida in Kristina Miklič. 

Po deveti uri zvečer smo se odločili, da se po-
slovimo. Petje in veselje se je nadaljevalo tudi 
na avtobusu. Minil je prijeten dan, ki nam bo 
ostal v spominu. 

n Dušan Mikec 

Na državnih kmečkih igrah
Na 13. državnih ženskih kmečkih igrah, letos v 
Mirni Peči, je sodelovalo 32 ekip, članic društev 
podeželskih žensk iz vse Slovenije. Z mavrični-
mi barvami naših majic smo napolnili šotor na 
igrišču.

Srečanje članov DU Dvor
Vsako leto se člani društva upokojencev Dvor zberemo na srečanju, se poveselimo in poklepetamo. 
Kraj srečanja smo izbrali na seji upravnega odbora društva. 

Liku, d. o. o., Grajski trg 11
Žužemberk

 iztok.kumelj@hotmail.com

 07 30 88 044

ce iz zelenjave, najti čim več čebel, natočiti vodo z zavezanimi očmi, 
kuriti v peči in podobno. Za dobro voljo med odmori je s harmoniko 
poskrbela Vesna Zarabec iz Ajdovca. Bilo je veliko druženja, spoznava-
nja, dobre volje in tekmovalnosti. Program je vodila predsednica Zveze 
kmetic Slovenije Irena Ule. 

Priznanja najboljšim sta podelila mag. Tanja Strniša in župan An-
drej Kastelic. 

Naslednje leto pripravijo igre članice iz Slovenskih goric, ki so bile 
zmagovalke zadnjih iger. 

n Milena Iskra
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Pri Štravsovih smo pekli kruh
Pri Štravsovih in Perkovih  v Stavči vasi nas vedno sprejmejo  z veseljem, z veliko mero gostoljubno-
sti in zelo toplo. Tudi v torek, 8. 5. 2018, je bilo tako.

Med potjo, ki se je vzpenjala, je čas med pogovori hitro minil.  Za var-
nost pohodnikov je poskrbel tudi lovec,  g. Štupar z Vinkovega Vrha. Na 
vrhu je pohodnike pričakal topel čaj, piškoti in ognji, ki sta jih skrbno 
pripravila  in kurila že od  dopoldneva gospod Štrasberger in skrbnik 
koče Konjerejskega društva Suha krajina na Plešivici gospod Grum.

Učenci so se staršem predstavili s kulturnim programom in jim 
preko govorjene, pete in uprizorjene besede izrazili ljubezen in zahva-
lo. Staršem so otroci podarili tudi spominsko sliko v okvirju, ki so jo 
sami naredili.

Sledilo je druženje ob peki dobrot iz nahrbtnikov. Za lepo zapečen 
in okusen krompir, ki ga je šoli podarila gospa Štravs iz Stavče vasi, je 
poskrbel gospod Štrasberger z Dvora.

Kljub hladnemu vetru je bilo na Plešivici toplo. Grela nas je medse-
bojna toplina in razumevanje, prijateljsko sodelovanje…

Da smo skupno druženje lahko izvedli, so nam priskočili na pomoč 
starši naših učencev. Hvala vsem. Posebno zahvalo med njimi pa bi radi 
izrekli g. Štrasbergerju,  ge. Štravs, g. Štuparju. Hvala tudi g. Grumu in 
g. Bradaču iz Konjerejskega društva Suha krajina.  Brez  vseh vas ne bi 
bilo tako toplo, varno, domače, prijetno…

n Zvonka Struna

Ker sta tam doma dva naša sošolca, smo se učenci 4. r.  k njim odpravili 
nabirat nova znanja o peki kruha in o življenju na kmetiji. Po prisrč-
nem in okusnem sprejemu z izbranimi sladicami in domačim sokom 
smo se lotili dela. Ga. Štravs je zamesila kruh, malo smo ji pomaga-
li in si seveda postopek natančno ogledali.  Ker je moral kruh vzhaja-
ti, smo v tem času spoznali pridobivanje skute, poizkusili smo doma 
narejeno kislo mleko in spoznali, kako se naredi, spoznali smo tudi, 
kako se poskrbi, da je krušna peč primerno segreta. Gospodinja nam 
je pokazala, kje in kako se prekaja meso, staro zibelko, staro orodje in 
stare modele za peko peciva. Sledil je za nas najboljši del: sami smo 
pregnetli vsak svoj hlebec kruha in ga pripravili za vzhajanje. Zopet 
smo imeli prosti čas in izkoristili smo ga za dobro malico. Okrepčali 
smo se z domačimi obloženimi kruhki in mini picami. Ogledali smo 
si tudi hlev, kokošnjak in ostale dele domačije. V veži je že prijetno di-
šalo po pečenem kruhu, ko smo odšli v šolo. Gospa Katarina in gospa 
Brigita sta za nami pripeljali pečeni kruh in z veseljem smo ga odnesli 
domov in razveselili naše domače

Vsem Štravsovim in Perkovim se iskreno zahvaljujemo za prisrčen 
sprejem, postrežbo, posredovano znanje in možnost, da smo se tudi mi 
preizkusili s peko kruha v krušni peči.

n Zvonka Struna

Družinsko srečanje 
na Plešivici
Otroci imajo radi svoje starše in starši imajo radi 
svoje otroke. Vsak dan zanje storijo veliko dobre-
ga. Da bi otroci lahko izkazali drobno pozornost 
in hvaležnost staršem, smo v petek, 23. 3. 2018, 
organizirali skupen pohod na Plešivico in sreča-
nje družin na tem hribu.
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Blagoslov oltarja

Obnovljen oltar 
v cerkvi sv. Roka

Oratorĳ 2018 – župnĳa 
Žužemberk
Le eno je potrebno, Baraga uči.
Eno je potrebno, da ljubili bi.
Eno je potrebno, da Jezusa spoznam.
Eno je potrebno, da se mu predam.

S tako živahnim in navdihujočim refrenom letošnje himne Oratorija 
je bil prežet vsak naš začetek dneva med 28. in 29. julijem, saj se je ta 
čas v naši župniji odvijal Oratorij. Udeležilo se ga je 40 prisrčnih otrok, 
zanje pa je odgovorno skrbelo 16 animatorjev. Vsakega dne smo se že 
zgodaj zjutraj veselili in si vestno prizadevali uresničevati letošnje ge-
slo, ki se je glasilo: »Le eno je potrebno.« Z otroki smo vsak dan veliko 
peli, molili, v dramski igri vsak dan bolj spoznavali življenje in delo 
Friderika Barage, nato imeli kateheze, program razvedrili z zanimivimi 
delavnicami in napetimi velikimi igrami. Tudi v letošnjem letu smo 
imeli nočni oratorij Oratorija, ki je potekal v indijanski vasi s pravimi 
indijanskimi šotori. Na sredi vasi smo si pripravili ognjišče, nato pa si 
sami spekli večerjo. Nad vse zabaven in zanimiv teden smo popestri-
li še z izletom, ki nas je letos popeljal najprej do rojstne hiše Friderika 
Barage, nato pa še v najboljše mokre Dolenjske Toplice. Oratorij smo 
zaključili z nedeljsko sveto mašo, ki smo jo popestrili s sodelovanjem 
otrok. Čisto za konec smo tudi vse starše posladkali ter jih zabavali s 
pesmimi, pri katerih so se do dobra nasmejali.

Največja novost letošnjega leta pa je bil tudi vikend oratorij, ki je po-
tekal med 24. in 25. avgustom. Dogajanje na vikend oratoriju je bilo de-
loma podobno navadnemu oratoriju. Razlike je bila le v krajši izvedbi, 
kar je bilo predvsem zanimivo za otroke, ki so se želeli prvič udeležiti 
oratorija. Največja zanimivost tega dvodnevnega oratorija so bile nedvo-
mno vodne igre s čisto pravim vodnim toboganom in zanimivimi gosti. 
Obiskali so na gasilci prostovoljnega društva Žužemberk in civilna za-
ščita občine Žužemberk, ki so nas naučili osnovnih veščin prve pomoči 
in nam predstavili novo gasilsko vozilo, ki so ga prejeli v letošnjem letu.

n Matej Mohorčič

V nedeljo, 19. avgusta, je bilo ob praznovanju žegnanjske nedelje v po-
družnični cerkvi sv. Roka tradicionalno srečanje bolnih in ostarelih. V 
uvodnem delu srečanja je dekan Franc Vidmar blagoslovil obnovljen 
stranski oltar, posvečen svetemu Fabjanu in Sebastjanu. Restavrator-
ska dela je opravil domačin Miha Legan, ki je desnemu stranskemu 
oltarju s temeljito obnovo vdihnil nekdanji sijaj. V atiki oltarja je ob-
novil tudi kipa evangelista Marka in Luka ter izdelal nov izgubljeni 
kip sv. Jožefa. Dekan Vidmar je v nadaljevanju podelil tudi zakrament 
bolniškega maziljenja. Po sveti maši je bilo kratko, a prijetno srečanje 
starejših. Pri tem so se izkazale članice pastoralnega sveta in gospo-
dinje, ki so poskrbele, da je srečanje ob kozarčku in prigrizku potekalo 
v prijetnem vzdušju.

n Slavko Mirtič

V nedeljo, 17. junija, je bil poseben 
dan tudi za sosesko sv. Antona Pa-
dovanskega v Dolnjem Kotu pri 
Dvoru. Ob praznovanju Antonove 
nedelje je slovesen blagoslov ob-
novljenega stranskega oltarja sv. 
Elije opravil častni kanonik in 
dekan Franc Vidmar. Oltar datira 
iz konca sedemnajstega stoletja, 
leta 1695, ko je bila zgrajena tudi 
cerkev. Konservatorsko-restavra-
torska dela je opravil restavrator-
ski atelje Legan iz Žužemberka, 
darove za čudovito obnovo oltar-
ja pa so prispevali Občina Žužem-
berk, vaščani in dobri ljudje. Po 
navodilih spomeniškega varstva, 
ki je zahtevala pristop ohranitve 
originalnega v največjem obsegu, 
predvsem ohranitve pozlate in 
poslikav, so Leganovi sledili stro-

kovnim postopkom in zahtevam 
zavoda. Nova podoba oltarja sv. 
Elije je res vredna ogleda, prava 
mojstrovina in prispevek k ohra-
njanju bogate kulturne dediščine.

n Slavko Mirtič
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Suhokranjci deseto leto peš na Brezje
Suhokranjci so se s pobudnikom Jožetom Papežem s Cviblja pri Žu-
žemberku letos že deseto leto zapored peš odpravili na okoli 105 km 
dolgo božjo pot do osrednjega romarskega svetišča na Brezje. Popotni-
ki so se na pot odpravili v četrtek, 16. avgusta, točno opoldne. Druži jih 
prijateljstvo, na poti je čas za pogovor, pa tudi premišljanje in osebno 
poglobitev. Skupino desetih mož in fantov, ki je na cilj prišla po treh 
dneh hoje, z vmesno trikratno prenočitvijo pri starih znancih, so na za-
četku poti pozdravili in ji zaželeli srečno pot žužemberški župan Franc 
Škufca, direktor Jacques Gros ter predsednik TD Suha krajina Vlado 
Kostevc. Božjo pot, ki duhovno poglobi vsakega posameznika, so poho-
dniki z velikim zadovoljstvom v srcu in brez težav zaključili z mašo pri 
baziliki Marije Pomagaj. 

n Slavko Mirtič

Dolgo in vroče poletje prehaja v jesen. V 70. poletni številki Poti smo 
predstavili načrt za Park znanih Suhokranjcev do konca avgusta. Z ve-
seljem sporočamo, da smo ga uresničili in še razširili vedenje o našem 
projektu po Sloveniji in v tujini.

13. 7. 2018 smo v okviru Trških dni odkrili reliefe treh znanih Suho-
kranjcev: vojskovodje Andreja pl. Auersperga, filmske igralke Rozalije 
Seršen—Zale Zorane in teologa ter zgodovinarja dr. Franca Grivca. 
Izdelala jih je kiparka mag. Alenka Vidrgar. Pred tem je bil predvajan 
krajši film o znanih Suhokranjcih, ki ga je posnela prof. zgodovine 
Mateja Filipič. Odkritja v PZS so se udeležili tudi nekateri sorodniki in 
mag. Igor Teršar. Dogodek je odmeval v medijih. Posnetki so bili obja-
vljeni na TV Vaš kanal in v Obzorjih duha, prispevki na več spletnih 
straneh, najbolj odmevna pa je bila obsežna reportaža v Družini. V 
Clevelandu, SAT in Torontu, Glasilo kanadskih Slovencev je v tem času 
izšel obsežen članek o dekanu Karlu Gnidovcu. Lepo je izzvenela tudi 
spominska ura, posvečena Zali Zorani.

Osnutke zadnjih treh reliefov: Leona Štuklja, Jožeta Kastelica in 
Ivana Kerna so si ogledali sorodniki. Iz rok naše kiparke jih bo prevzel 
Livartis d. o. o. iz Volavelj. Pripravljamo torej Dan spomina na znane 
Suhokranjce, ki bo v petek, 9. 11. 2018, ob 11. uri, v prizidku telovadni-
ce OŠ Žužemberk, ob 12.30 pa sledi nadaljevanje programa z odkritjem 
reliefov v parku. Sodelovali bosta OŠ Žužemberk in Prevole, KUD in Ob-
čina. Gost slovesnosti bo zgodovinar, znanstveni svetnik in pisatelj dr. 
Andrej Rahten. Že zdaj lepo vabljeni.

Tudi tokrat se zahvaljujemo 191 darovalcem dobrih rok, ki so doslej 
omogočili postavitev 4 obeležij in 12 reliefov. Od objave v 70. številki Su-

Park znanih Suhokranjcev—projekt zgodovinskega 
spomina in suhokranjske identitete
Spoštovani bralci Suhokranjskih poti, dragi podporniki.

hokranjskih poti so za PZS darovali: Župnija Žužemberk, Jurij Piškur, 
Jože Mrvar, Mateja Filipič, Matej Gnidovec, Slavka Legan, Ana Mara 
Širca, Anton Gnidovec.

HVALA.
Do zaključka projekta potrebujemo še približno 2000 evrov. Zato se 

obračamo na vas s prošnjo, da prispevate po svojih močeh. Hvaležni 
bomo za vsak, tudi najmanjši dar. Svoj prispevek lahko nakažete na 
TRR SI 56 0139 3010 0015 568; sklic SI: 00 730 100, z namenom Za Park 
ZS. Že izpolnjen plačilni nalog lahko dobite v sprejemni pisarni Obči-
ne Žužemberk. Imena vseh donatorjev bodo trajno obeležena v PZS. Ob 
zaključku projekta bo objavljen celoten finančni obračun.

Ob koncu še misel iz enega od 
več pisem pohval po objavi repor-
taže V Suhi krajini so ponosni na 
prednike: »Še in še sem brala in 
nisem mogla dojeti, kaj vse ste 
v Žužemberku naredili za vaše 
zaslužne može in žene, da bodo 
ostali v ponosno zavest vašim 
potomcem….« (ga. Marija Ma-
vrič, Ljubljana)

n mag. Jelka Mrvar
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Naš pogovor z gospo Darjo Okorn, nečakinjo znanega 
Suhokranjca Ivana Kerna
Ivan Kern, slovenski kontraadmiral, minister, vojaški pilot, inženir radiotelegrafije in prevajalec, 
se je rodil v Žužemberku leta 1898, verjetno v hiši, ki je stala na mestu sedanje občinske stavbe. V 
zanimivem članku znanega zgodovinarja Jožeta Dežmana Bojevnik Ivan Kern je bila omenjena go-
spa Darja Okorn, njegova nečakinja. Navezali smo stik z njo in z veseljem nas je povabila na obisk 
v Kranj. Njen dom v znameniti Pirčevi barvarni je pravi muzej zgodovine te znamenite družine, ki 
si zasluži posebnega opisa. 

 KULTURA 

Ga. Darja Okorn, sicer upokojena profesorica angleščine, je ljubiteljica 
zgodovine, sistematična zbiralka družinskih materialnih virov in do-
bitnica častnega Valvasorjevega priznanja za ureditev muzejske sobe 
»Pirčeva barvarna in družina« v hiši na Roženvenskem klancu v Kra-
nju. Prijazno nam je razkazala dragoceno dediščino, skrbno urejen ar-
hiv in izčrpno odgovorila na naša vprašanja.

Na kratko predstavite zgodovino vaše družine. 
Svoje prednike sledim v prva desetletja 18. stoletja, ko so začeli z 

barvarsko obrtjo in jo ohranjali skoraj 200 let. Od sredine 19. stol. so 
se člani naše družine začeli uveljavljati kot aktivni sooblikovalci na-
rodno naprednega političnega in gospodarskega dogajanja v Kranju. 
Naj omenim le nekatere: praded Matej Pirc je pospeševal platnarstvo 
na Kranjskem, bil je prvi predsednik Narodne čitalnice in župan, ki je 
zahteval dosledno rabo slovenskega jezika.

Njegov sin, moj ded Ciril Pirc, je bil 12 let deželni poslanec in župan, 
pobudnik razvoja tekstilne industrije v Kranju, ki mu je veliko poma-
gal zet Franjo Sirc. 

Z nemško okupacijo so prišli za našo narodnozavedno družino tež-
ki časi. Še težji pa po končani vojni. Mentaliteta nove, revolucionarne 
oblasti je bila članom naše družine, pripadnikom meščanskega razre-
da, tuje. Vrednote, ki so jim bili zavezani 200 let – narodna zavednost, 
slovenstvo, poštenost, načelnost, odprtost idejam so naletele na prezir 
in omalovaževanje. Razmišljanja o demokratičnih strankarskih voli-
tvah je nova oblast v kali zatrla z zastraševanjem in montiranimi po-
litičnimi procesi.

Leta 1947 so se v zloglasnem Nagodetovem procesu znašli trije člani 
naše družine: moj bratranec Ljubo Sirc (obsojen na smrt, pomiloščen, 
po 7 letih izpuščen, pobegnil v Anglijo), njegov oče Franjo Pirc in stric 
Metod Pirc, ki so bili obtoženi špijonaže in veleizdaje. Sledila je izguba 
državljanskih pravic in zaplemba celotnega premoženja. Hiša je bila 
pod stalnim nadzorom UDBE; zadnja preiskava je bila leta 1986 !

Leta 2006 sem v hiši uredila muzejsko sobo, ki ohranja spomine na 
barvarsko obrt in na tiste družin-
ske člane, ki so se trudili za na-
predek našega mesta in naše do-
movine, pa so zaradi političnih 
razlogov zelo pozno dobili zaslu-
ženo priznanje.

Kako ste v sorodu s kontraadmi-
ralom Ivanom Kernom ?

Ivan Kern je moj pravi stric, 
brat mojega očeta. Rod izhaja po 
strani njegovega očeta tudi Ivana 
z Brega pri Komendi, po materi-
ni strani (Marija, roj. Ziherl) pa 
iz Logatca.

Kako se spominjate strica Ivana ?
Po koncu vojne se je stric Ivan po vrnitvi iz Beograda začasno nase-

lil v naši hiši—od leta 1946 do 1949. Rada sem posedala v njegovi sobi 
in ga opazovala. Kar naprej je nekaj rezljal in lepil. Izdeloval je makete 
ladjic. Šele kasneje sem izvedela , da se je takrat s tem preživljal. Meni 
je naredil majhne vrtiljake, ki sva jih pozimi postavila na peč. V moje 
veliko začudenje so se začeli vrteti sami od sebe. Tudi prvo banano mi 
je prinesel on.

Kakšen je bil po zunanji podobi in kot človek ?
Bil je visoke rasti, vojaške drže, umirjenega in zadržanega vedenja. 

Ponosen je bil na svoje zasluge v mornarici. Pri zagovarjanju svojih 
stališč je bil dosleden, v debatah korekten do drugače mislečih, v od-
govorih preudaren, pretehtan in brezkompromisen, kadar se je šlo za 
resnico. Imel je izreden spomin in kanček notranjske trme.

Povejte nekaj o njegovih zaslugah za pomorstvo. Zakaj je bil v nemi-
losti pri povojnih oblasteh in katere krivice je doživljal?
Po končani šoli za pomorske pripravnike in tečaju za častnike je leta 

1918 vstopil v jugoslovansko mornarico, se izšolal za pilota hidroplana. 
V Parizu je doštudiral za inženirja radiotelegrafije. Bil je predavatelj, po-
veljnik radijske postaje ter torpedovke in rušilca v Boki Kotorski. Leta 
1938 je bil imenovan za poveljnika sestave vojnih ladij. Po napadu na 
Jugoslavijo l. 1941 je kot poveljnik z dvema torpedovkama, eno podmor-
nico in skupino 8 hidroplanov priplul v Egipt k zaveznikom. Nato je v 
Londonu poveljeval trgovski mornarici. Bil je tudi minister za promet, 
gozdarstvo in rudarstvo. Leta 1944 je postal poveljnik jugoslovanske voj-
ne mornarice s činom kontraadmirala. V domovino je pripeljal trideset 
vojaških ladij. Leta 1945 je bil na lastno željo upokojen.Kontaadmiral Ivan Kern

Ga. Darja Okorn, nečakinja Ivana Kerna v muzejski sobi v Kranju
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O vseh krivicah in njegovem boju za čast in preživetje sem največ 
izvedela po njegovi smrti iz dokumentov, ki kažejo na politično ozad-
je gonje proti njemu. 

Revolucionarna oblast mu ni zagotovila stanovanja. Živel je v revščini 
in pomanjkanju. Ni dobil službe. Kontraadmiralu, prvemu poveljniku 
Titove mornarice, tri leta in pol niso dali pokojnine. Dobil jo je šele po 
pritožbi pri Titu. Doživljal je šikaniranja in ponižanja….

Živel je skromno in samotarsko. Prevajal je, pisal spomine in se s 
članki odzival na prelomne dogodke naše zgodovine. Zanimiv je njegov 
dopis Stanetu Kavčiču, v katerem opozarja, da bi morali biti komunisti 
ideal nesebičnosti in ne koridor za parazite. Zaposlovalo ga je slovensko 
narodnostno vprašanje. Iskreno se je veselil osamosvojitve Slovenije.

Kaj vam pomeni, da bo Ivan Kern dobil obeležje v parku znanih su-
hokranjcev ? Kaj želite Kranju in Sloveniji ?
Vesela sem, da se mu bo njegov rojstni kraj oddolžil za njegove veli-

ke zasluge v mornarici, za častno in pošteno delo v korist domovine. 
V Kranju želim oživitve starega mestnega jedra, spoštovanja kultur-

ne dediščine in uspešnega gospodarskega razvoja.
Slovenija pa potrebuje več narodne zavesti, ponosa, spoštovanja pri-

dobitev osamosvojitve, jezika in kulture.

Hvala, gospa D. Okorn, za osvetlitev podobe znanega Suhokranjca 
Ivana Kerna , ki bo tudi prihodnjim rodovom vzgled poguma, zvestobe 
in ljubezni do domovine.                                               n Mag. Jelka Mrvar

Ivan Kern na bojni ladjiKontaadmiral Ivan Kern s posadko(v sredini)

Naši znani Suhokranjci: 
pesnik Gregor Mali (Znojile, 1901—Buenos Aires, 1983)
Letos, 22. 6., je dobil v Muzeju znanih Suhokranjcev v OŠ Žužemberk svojo spominsko ploščico pe-
snik in župnik Gregor Mali. Njegovo življenjsko pot in delo sta raziskali učiteljici na Podružnični šoli 
Ajdovec ga. Milena Legan in ga. Irena Prodanić Vasić.

Pesnikova nečakinja ga. Nežka Borin Mali je 
v samozaložbi izdala dve dragoceni deli: Gre-
gor Mali, Zbrane pesmi, 2001, ob 100-letnici 
pesnikovega rojstva, in Gregor Mali, Zvono-
vi so zapeli, 2003, ob 20-letnici njegove smrti 
(uglasbene Malijeve pesmi kar 56 slovenskih 
skladateljev). V hvaležen spomin na dobre-
ga strica in zavednega Slovenca je poskrbela 
tudi za odkritje spominske plošče v Selih pri 
Kamniku ter za kaseto in CD o njem. Gradivo 
s številnimi dokumenti, rokopisi in fotografi-
jami je podarila šolskemu muzeju. Udeležila 
se je prireditve ob razglasitvi Gregorja Malija 
za znanega Suhokranjca. Naj ga predstavimo 
še za bralce Suhokranjskih poti.

GREGOR MALI se je rodil leta 1901 v vasi Zno-
jile , v župniji Sela pri Kamniku. Po ljudski šoli 
v Kamniku je obiskoval klasično gimnazijo in 
Teološko fakulteto. Leta 1927 je bil posvečen v 

duhovnika. Dušnopastirsko službo kaplana je 
opravljal 6 let v Žužemberku in 2 leti na Vrh-
niki. Leta 1936 je postal župnik v Ajdovcu. Po 
požigu farne cerkve l. 1942 se je moral uma-
kniti v Ljubljano, nato na Koroško. Leta 1948 je 
šel v Argentino, kjer je deloval v slovenskem 
središču San Martin. Umrl je l. 1983 v Buenos 
Airesu, kjer je tudi pokopan.

V raziskovalni nalogi o Gregorju Maliju so 
zbrana tudi pričevanja krajanov Ajdovca o naj-
težjih časih. Povzemamo izpoved g. Franca 
Skubeta, roj. 1928:

»Bil je vztrajen duhovnik. Ko je prišel v Aj-
dovec, je prenovil kulturno in versko življenje. 
Bil je pravi pesnik. Nekaterih njegovih pesmi 
se še zdaj spominjam. Ko so partizani zasedli 
našo faro, je s prižnice povedal, da so obljubi-
li nemoteno versko življenje. A kmalu zatem 
so ubili župana Vidriha in njegovo ženo. Za-Pesnik Gregor Mali
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radi strahu pred novim nasiljem so fantje in 
možje ustanovili vaško stražo. Med napadom 
nanjo so partizani najprej zažgali farovž, po-
tem še cerkev. Tisto noč je župnik Mali veliko 
pretrpel. Ko so ga gnali po vasi, sem videl, da 
so njegovi temni lasje postali čisto beli. Pred 
vrati postojanke je moral vpiti: »Fantje, pre-
dajte se. Vaš župnik vas prosi.« Po končanem 
boju je pobite fante in može še pokopal na Se-
lih, potem pa se je po skritih poteh umaknil, 
da ga niso prijeli partizani……«

Gregor Mali je bil preprost, plemenit in srč-
no dober človek. Svojemu poslanstvu duhovni-
ka je bil iskreno vdan. Znan je bil, najstarejši 
Suhokranjci se ga spominjajo, kot dober kate-
het in pridigar, tolažnik ob bolniški postelji in 
izjemen spovednik. V begunstvu in izseljenstvu 
je bil mnogim v tolažbo in oporo, da niso obu-
pali od vsega hudega. Povsod je bil spoštovan 

Malĳeva nečakinja v muzeju znanih Suhokranjcev

Spominska plošča pesniku Malĳu na Selih

SPOMIN NA 
ŠOLSKE DNI

Tistih časov več ni,

kar zapustili šolske smo klopi.

Veliko smo si govorili,

da prijateljstvo si bomo ohranili.

Nekaj časa je držalo,

potem odšlo je vse v pozabo.

Gospodična Julka je želela,

da za učence predstavo bi imela.

Preveč si je obljubila

in časa premalo je dobila.

Čas ji je iz rok spolzel,

učencem v roke je prišel.

Hitro smo se dogovorili,

saj časa premalo smo dobili.

Program kratek smo imeli,

da Julki časa nismo preveč vzeli.

Predstava naslov je dobila,

»SEDEM DNI« se je glasila.

Spomnim se, da sem sobota bil

in sem takole spregovoril: 

»Ko sobota bo minila, 

nedelja v razred bo stopila«.

Nedelja je lep podrav za vse naredila

in takole spregovorila: 

»Če v nedeljo delo bomo opustili,belo 

obleko bomo vsi nosili«.

Julka solzne je oči dobila,

da za spomin predstavo je dobila.

n Albin Mrvar

in priljubljen, posebno med otroki in mladino.
Že v mladih letih je kazal čut za lepo slo-

vensko besedo, imel je natančen posluh in 
zelo lepo pisavo. Vse življenje je pisal pesmi. 
Največ jih je z versko in rodoljubno vsebino. 
Pesmi izražajo jasne misli, verzi so grajeni 
tekoče in s čisto rimo. V tujini je nastalo naj-
več domovinskih pesmi. V njih opeva lepoto 
Slovenije, naš slovenski jezik, kraje in ljudi, v 
večini pa izraža veliko domotožje in željo po 
vrnitvi v rodno Slovenijo. Imenuje jo biser naj-
večje sreče. Ostal ji je zvest do zadnjega diha. 
Moral jo je zapustiti samo zato, ker je branil 
krščansko vero. Največja želja, da bi počival v 
domači zemlji, se mu žal ni uresničila.

Malijeve pesmi (skupaj jih je bilo več kot 
1000) so bile že pred vojno objavljene v različ-
nih revijah (Angelček, Bogoljub, Luč …). Veli-
ko njegovih pesmi so uglasbili vidni slovenski 
skladatelji (Matija Tomc, Stanko Premrl, Loj-
ze Mav …). Poleg pesmi je G. Mali napisal tudi 
nekaj iger, deklamacij, knjig (Kri mučencev). 
Mnogo dragocenega materiala je zgorelo v žu-
pnišču v Ajdovcu. V Argentini je objavil preko 
dvesto člankov, predvsem z versko vsebino. 
Leta 1938 izdana knjiga V senci žužemberške-
ga gradu Franca Mrvarja prinaša tudi pesmi 
Gregorja Malija.

Naša mlada država Slovenija bi v dana-
šnjem času še kako potrebovala več spošto-
vanja in vsaj nekaj silne domovinske ljubezni 
Gregorja Malija:

»Ni lepše domovine kot ti, Slovenija,
gore, planine tvoje so biseri sveta.«

n mag. Jelka Mrvar
VIRI : G. Mali, Zbrane pesmi (2001)

 G. Mali, Zvonovi so zapeli (2003)
 Raziskovalna naloga Gregor Mali, pesnik (arhiv OŠ Žužemberk)
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Bolezen afriško prašičjo kugo so konec meseca maja zasledili v sosednji 
Madžarski, pri nas v Sloveniji primera te bolezni še ni in ga še ni bilo. 
Afriška prašičja kuga je nalezljiva virusna bolezen domačih in divjih 
prašičev, za katero žal ni cepiva. Za bolezen so značilne velike izgube z 
ogromnimi ekonomskimi posledicami. Klinični znaki te bolezni se ka-
žejo v povišani telesni temperaturi (med 40,5 in 42°C). Značilna je rde-
čina po koži na vršičkih ušes, repu, spodnjih delih okončin, na delih 
prsi in trebuhu. Okužene živali imajo zmanjšan apetit in so apatične. 
Imajo motnje v koordinaciji, drisko (včasih krvava) in izcedke iz oči. 
Živali lahko tudi bruhajo. Smrtnost je praviloma stoodstotna. BOLEZEN 
SE NE PRENAŠA NA LJUDI. 

Najpogostejši prenašalci bolezni so divji prašiči. Za prenos bolezni 
na daljše razdalje pa je po navadi kriv človek s svojim ravnanjem, in 
sicer z odmetavanjem ostankov hrane, ki vsebujejo meso okuženih ži-
vali, lahko pa tudi z nezadostnim čiščenjem in razkuževanjem po sti-
ku z okuženimi živalmi in trupli poginulih okuženih živali. Bolezen se 
lahko prenaša tudi preko klopov, urina, obutve, oblačil, vozil ter dru-
ge opreme, ki je prišla v stik z virusom. Ko je bolezen prisotna, se širi 
predvsem z neposrednim stikom zdravih domačih ali divjih prašičev z 
okuženimi (mrtvimi ali bolnimi) domačimi ali divjimi prašiči. 

Zagotovo najbolj učinkovit ukrep za preprečevanje pojava bolezni 
oziroma prenosa bolezni na kmetijo je preventiva. Torej, natančno in 
dosledno izvajanje biološke varnosti na kmetijah s prašiči. Registrirajte 
svojo rejo prašičev (pridobite si KMG-MID na Upravni enoti) in prašiče 
vpišite v Centralni register prašičev ter poskrbite, da so živali označe-
ne in registrirane skladno s trenutno veljavno zakonodajo. Živali ku-
pujte iz preverjenih rej na lokalnem območju ter poskrbite za izolacijo 
novo nabavljenih živali.  Pred vhode v objekte in/ali na kmetijo posta-

Z rednim in pravilnim vzdrževanjem kmetij-
skih strojev in opreme lahko te naprave de-
lujejo dlje. Pri njihovem delovanju je manjša 
možnost, da pride do okvar ali strojnih lomov, 
ki bistveno povečajo strošek vzdrževanja. Na-
kup rezervnega dela na traktorju ali kmetij-
skem stroju, ki ga je potrebno zamenjati za-
radi pomanjkljivega vzdrževanja, ponavadi 
stane nekoliko več, kot bi pa znašala redna 
vzdrževalna dela. 

Če se omejimo na vzdrževanje traktorjev, 
lahko takoj rečemo, da daljšo življenjsko dobo 
in tudi manjšo porabo goriva lahko dosežemo s 
pravilnim in rednim vzdrževanjem. Kmetijski 

inštitut Slovenije je v anketi, opravljeni pred 
leti, ugotovil, da več kot polovica slovenskih 
kmetov opravlja tovrstna opravila sama, pri-
bližno četrtina s pomočjo znancev ali sosedov 
in petina se jih po pomoč odpravi v servisno 
delavnico. Zunanjo pomoč pri vzdrževanju ozi-
roma servisiranju iščejo predvsem lastniki ve-
čjih, močnejših in modernejših traktorjev, za 
popravilo katerih je potrebno več znanja, pa 
tudi več diagnostične opreme. 

Za pravilno in dolgotrajno delovanje trak-
torskega motorja je potrebno skrbeti za nor-
malno delovanje hladilnega sistema motorja, 
za zračni fi lter in za fi lter za gorivo. Z vzdrže-

vanjem slednjih lahko bistveno vplivamo tudi 
na ustrezne razmere za delovanje motorja in 
normalno porabo goriva. 

Pomemben sklop motorja, ki omogoča ne-
moteno delovanje, je hladilni sistem. V prime-
ru, da opazimo pregrevanje motorja traktorja, 
moramo zmanjšati število vrtljajev in presta-
viti v nižjo prestavo. V kolikor se temperatura 
v motorju ne zniža, moramo traktor ustaviti 
in poiskati vzrok za pregrevanje. Vzroki za pre-
grevanje so lahko v prenizkem nivoju hladil-
ne tekočine, zamašenem hladilniku hladilne 
tekočine ali zamašenih varnostnih mrežah. S 
pomočjo komprimiranega zraka in v naspro-

Afriška prašičja kuga že v sosednji državi

vite razkuževalne bariere. Poskrbite za redno in natančno čiščenje ter 
razkuževanje objektov z živalmi ter nadzor nad glodavci in insektici-
di. Preprečite stik domačih prašičev z divjimi prašiči. Tistim rejcem, ki 
imajo svoje domače prašiče v oborah ali na pašnikih, svetujemo, da si 
uredijo okoli pašnika ali obore dvojno ograjo. Le ta bo preprečila, da bi 
divji prašiči prišli v stik z domačimi. Zunanja ograja naj bo mrežasta. 
Če imate doma prašiče, po lovu oziroma stiku z divjimi prašiči obleko 
in obutev zamenjajte in razkužite. V primeru, da se vračate z dopusta, 
daljše poti ali lovskega turizma, ne prinašajte izdelkov, vključno z lo-
vskimi trofejami, ki niso ustrezno obdelane, surovin in živil z območij, 
kjer veljajo omejitve zaradi afriške prašičje kuge, oziroma se prepričaj-
te, da je to dovoljeno. 

V primeru suma pojava bolezni se nemudoma obrnite na veterinar-
sko službo. V kolikor je bolezen potrjena, natančno in dosledno upo-
števajte navodila veterinarske službe. 

n Anja Mežan, specialistka za živinorejo
KGZS – Zavod NM 

Pomen rednega vzdrževanja traktorja 
pri zmanjševanju porabe goriva
Stanje v kmetijski proizvodnji nas vsakodnevno sili, da raz-
mišljamo o iskanju rezerv, ki bi nam omogočile dodatno 
znižati stroške proizvodnje. Stroški proizvodnje so tisti, 
na podlagi katerih se odločamo in sprejemamo odloči-
tve, povezane z našim proizvodom. Področje, o katerem 
se veliko govori, v praksi pa včasih zmanjka časa, je prav 
gotovo vzdrževanje kmetijskih strojev in opreme. 
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Če je naslovni članek kdaj prešinil vaše misli 
zaradi nerazumevanja s sorodnikom, s sose-
dom, zaradi izsiljevanja prednosti nesramne-
ga voznika ali prehudih zahtev šefa, je z vami 
vse v redu. Strele pač ne udarjajo po navodilu.

Vemo, da strele nastajajo večinoma spomla-
di in poleti, še posebej letos, ko so nevihtni 
oblaki del vsakega poletnega dne. Med obla-
kom in zemljo mora nastati kanal, po kate-
rem se sprosti električna energija iz oblaka; 
ta pojav imenujemo udar strele. 

Kako ravnati, ko se približuje nevihta? Ne 
hitite napenjati mreže čez paradižnik in pa-
priko ali pokrivati avtomobila, marveč se 
umaknite na varno – v hišo oziroma graje-
ne objekte, medtem ko so razne vrtne hišice, 
steklenjaki, šotori, polodprta poslopja nevar-
ni. Če ste na poti, je avto kot varna kletka (ne 
pa kabriolet). Previdnost naj ne bo odveč pri 
izstopanju iz avtomobila, da se izognete doti-
ka kovinskega dela. Prav tako, če je le možno, 
radia v avtu ne prižigajte, če okoli vas nasta-
jajo strele. Umik pod drevo, razpet dežnik ali 
stanje v razkoraku, za vas pomeni, da postaja-
te potencialno odličen prevodnik in strelovod. 
Tako imenovani nevihtni položaj je počep na 
prstih, telo pa čim bolj zvito skupaj. Ni odveč, 
če si ušesa pokrijete z dlanmi, saj poškodbe 
sluha niso redke.

Kakšne poškodbe so najpogostejše pri uda-
rih strele? Strela vstopi v človeško telo nače-
loma v zgornjem delu telesa (glava, ramen-
ski obroč, roke). Udarec z napetostjo 300 ki-
lovoltov (po nekaterih podatkih pa tudi okoli 
100 megavoltov) in potuje skozi človeško telo 
s hitrostjo okoli 3 milisekunde. Nič neobičaj-
nega ni, če pri izstopu poškodovanega sezuje. 
Udar strele povzroči opekline tako na telesu 
kot tudi na notranjih organih. Z ustrezno hitro 

pomočjo poškodovanemu je možnost prežive-
tja 80 odstotna. Zato velja ponoviti znanja te-
meljnih postopkov oživljanja in razumeti, kaj 
pravzaprav povzroči tako ekstremno visoka 
napetost v telesu ob udaru strele. Naši mehki 
telesni organi imajo večjo upornost električ-
nemu toku kot npr. kosti ali maščoba. Zato 
so najbolj poškodovane ravno mišice (na čelu 
s srčno mišico) in žile. Prav tako pride lahko 
do hujših poškodb dihalnega sistema, možga-
nov in živčevja, saj se telo po domače rečeno 
»skuha«. Toplotni efekt je podoben kuhanju 
pri 80°Celzija ali več. Največkrat poškodovani 
izgubi zavest, če je dihanje še prisotno, je le-to 
povsem nenormalno podihavanje in poško-
dovana oseba pravzaprav ne diha. S postopki 
oživljanja pričnemo takoj! Pokličemo 112, po-
škodovancu razgalimo prsni koš in pričnemo 
z dokaj močno masažo srca. Škode v nobenem 
primeru ne bomo naredili. V kolikor boste po-
leg masaže srca sposobni dajati še vpihe (laič-
no rečeno »umetno dihanje«), v ritmu 30:2 (30 
stiskov prsnega koša in 2 vpiha), ste na dobri 
poti, da nekomu rešite življenje.

Uporaba AED (avtomatskega zunanjega defi-
brilatorja) je odličen pripomoček pri oživljanju. 
Med laiki je pogost strah pred uporabo le-te-
ga. Svetujemo, da se udeležite katerega izmed 
(brezplačnih) tečajev temeljnih postopkov oži-
vljanja in uporabe AED, ki jih za vas organizi-
ramo in pripravljamo v zdravstveno vzgojnem 
centru ZD Novo mesto. 

Lahko nas pokličete na 07 39 16 888 ali nam 
pišete na zvc@zd-nm.si.

Vse dobro!

n Melita Pollack, dipl. med. sestra
Zdravstveno vzgojni center (ZVC)

Zdravstveni dom Novo mesto

tno smer usmerjenega zračnega curka lah-
ko nečistoč očistimo reže hladilnika in tudi 
sprednjo mrežo. 

S pomočjo zračnega filtra se v motor trak-
torja dovaja očiščen zrak, ki je potreben za ne-
moteno delovanje motorja. V kolikor je v zraku 
veliko mehanskih delcev, ki ostanejo na filtru, 
se filter maši in posledično pade moč motor-
ja. Zaradi potrebe po povečani moči motorja 
se doda plin. Z dodajanjem plina pa se poveča 
poraba goriva. Zunanje suhe papirnate zrač-
ne filtre se ne sme ščetkati z jeklenimi krta-
čami, ker jih lahko poškodujemo. Takšne fil-
tre lahko le izpihujemo s stisnjenim zrakom, 
usmerjenim iz notranjosti filtra navzven. Tlak 
zračnega curka ne sme presegati 6 barov. Če je 
zunanji zračni filter poškodovan, ga je potreb-

no zamenjati z novim. Običajno proizvajalci 
traktorjev priporočajo menjavo filtrov po 6 či-
ščenjih oz. enkrat letno. Notranjega zračnega 
filtra pa ne čistimo, ampak ga zamenjamo po 
treh čiščenjih zunanjega filtra oz. ga zamenja-
mo enkrat letno. Za menjavo zračnih filtrov se 
težko odločamo na podlagi opravljenih stroj-
nih ur, saj različni traktorji delujejo v različnih 
pogojih dela in pod različnimi obremenitvami.

Za odstranjevanje nečistoč iz goriva skrbi 
filter za gorivo. Menjava filtra za gorivo je od-
visna od čistoče oz nečistoče goriva, ki se pre-
taka skozenj. Interval menjave filtra za gorivo 
predpiše proizvajalec traktorja in lahko znaša 
od 300 do 500 delovnih ur. Filter za gorivo je 
manj obremenjen, če je gorivo pravilno skla-
diščeno. Marsikatera kmetija ima doma po-

stavljene večje rezervoarje za gorivo, ki pa vča-
sih zaradi različnih materialov, ki odstopajo s 
sten rezervoarjev, puščajo na dnu večje količi-
ne usedlin. Te usedline se nato preko goriva, 
pretočijo v rezervoar z gorivom in posledično 
dodatno mašijo filter za gorivo. 

Redna vzdrževalna dela moramo obvezno 
izvajati, ko je motor traktorja ugasnjen in hla-
den. Po opravljenem posegu moramo name-
stiti nazaj vse elemente, ki preprečujejo prost 
dostop do vrtečih se delov motorja in delov, ki 
se med delom močno ogrejejo. 

Strokovnjaki ugotavljajo, da lahko z rednim 
in pravilnim vzdrževanjem hladilnega siste-
ma, filtra za gorivo ter sistema za dovod zraka 
zmanjšamo porabo goriva do 10 %. 

n Martin Mavsar, KGZS Zavod NM

»Da bi te strela udarila!«
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Osvojena Košuta
Veliki vrh in Kladivo v Karavankah

Konec pomladi je pravi čas za nezahtevne izlete v visoke gore. Klini in 
jeklenice pa morajo še malo počakati, da se sneg stopi.

Košuta je najmogočnejši gorski masiv v osrednjem delu Karavank. 
Dolg je okoli 10 km in ima kar šest vrhov, visokih več kot 2000 m. Po 
grebenu Košute teče državna meja med Avstrijo in Slovenijo. Naša stran 
je prijazna, travnata in položna, avstrijska pa je skalnata in strma. Pri 
nas je kar nekaj planin, kjer pasejo krave, pri sosedih pa preživijo le 
kače, martinčki in kamnožeri, če jih je še kaj ostalo. Mi smo se odlo-
čili za pohod po naši strani od Dovžanove soteske do Doma na Kofcah. 
Malo smo se peljali, najhujši vzpon pa smo opravili peš. Dom oskrbu-
je PD Tržič, leži na 1488 metrih nadmorske višine in med tednom tako 
zgodaj tam ni še nikogar. Piha pa tako, da nam ni bilo po volji čaka-
ti na zaslužen počitek, malico iz nahrbtnika in pravo gorsko pijačo v 
obliki pločevinke z zmajem ali zlatorogom. 

Nadaljevali smo proti Velikemu vrhu in po dobri uri že sedeli na 2088 
metrih. Prav zanimivo je, da višje kot smo šli, manj je bilo vetra. Pot 
je nezahtevna, le sem in tja malo kolena grizeš. Je pa potem nagrada 
lep razgled na greben Košute, del Julijcev in del Kamniških Alp, ki smo 
jih videli od zadaj, malo neobičajno za Dolenjce. Proti severu se raz-
lije pogled na Dravsko dolino v Avstriji in na njihove oblake v ozadju.

Nadaljevali smo malo nazaj in navzdol, potem pa se obrnili spet po 
grebenu v hrib in na 2094 metrih osvojili Kladivo. Spet enak razgled, 
nič vetra in voda iz nahrbtnika. Še so nas srbeli podplati, greben pa se 
je počasi izgubljal v mešanih avstro-slo oblakih. Sledili smo ozki stezi 
in po notranjem namigu zavili spet v dolino. Srečali smo nekaj gorskih 
nabiralcev zdravilnih zelišč.

Na Televiziji Novo mesto 
VAŠ KANAL je v začetku av-
gusta potekalo spletno gla-
sovanje za osebnost mese-
ca julija. 

Med tremi kandidati so 
gledalci največ glasov na-
menili idejnemu očetu sre-
dnjeveškega dne in Trških 
dni, predsedniku TD Suha 
krajina Vladu Kostevcu.

n Uredništvo

ČESTITAMO!

»A, pasete?« sem vprašal možakarja, ki se je začel hudomušno na-
smihati in prikimavati z glavo. Žena se ni dala motiti in je mirno na-
birala gorsko travo še naprej. On pa je nadaljeval pogovor in nazadnje 
pripomnil:

»Dol na planin, tam majo pa dobre žgance z ocvirki pa kisu mlek 
se da dobit.« Šli smo v smeri njegovega kazalca in res kmalu prišli do 
planšarije. Zares, žganci so kar sami padli v tisti del telesa pod križem, 
kislo mleko pa je dobro namazalo pot do tja. Hrana je bila dobra, pa-
stirica je bila prijazna, imeli smo čist, svež zrak. Takrat so se mi zdele 
tudi krave prijazne. Kar tam bi ostal. A kaj, ko sta prijatelja imela dru-
ge načrte. Pridružil sem se jima na poti v dolino in se skrivaj še zme-
raj oblizoval okoli ust.

Res je. Doma je najlepše. Ko tako dremam pred televizorjem z noga-
mi na kavču, se nehote spomnim na nekaj nepozabnih izletov in po-
hodov. Še bom kam šel in še se bom vračal domov.

n Miran Jenko

Osebnost 
meseca 
julĳa 2018 
Vlado 
Kostevc

Vlado Kostevc kot Jurĳ Turjaški

Sejem sistemov za zaklepanje 
Errebi v Praprečah
Nedavno je v Praprečah, na sedežu podjetja Setničar d.o.o., potekal se-
jem sistemov in najnovejše tehnike za zaklepanje, za izdelavo ključev, 
nadzornih sistemov, strojev za brušenje, graviranje ter predstavitev obe-
skov, ovratnih trakov, daljincev, pasov in ostalega. Predstavljeni so bili 
najnovejši produkti družbe Errebi iz Italije, ki ima tradicijo od leta 1949.

Strokovno usposobljeno osebje je strankam prikazalo tudi uporabo 
najnovejših strojev ter naprav.

n VladiMir

Elektronika prisotna tudi pri zaklepanju
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Zgodba ansambla Boršt se je pričela leta 2015, 
ko so se kot inštrumentalni trio dobili v že 
omenjeni zidanici. Tam so se jim prikradle 
prve želje in kmalu že začrtani cilji. Trio se je 
kmalu prelevil v kvintet. 

In kdo pravzaprav so? Zadnja je k ansamblu 
prišla pevka Monika Lavrič. Uspešno plove med 
opravljanjem študijskih in ansambelskih ob-
veznosti. Fantje jo zelo cenijo, saj kljub vsemu 
ostaja preprosta, prijazna in delavna punca. V 
duetu lepo zazvenita z Leonom Ruparčičem. Z 
Moniko se poznata že od malih nog, zato ni 
čudno, da tudi na odru delujeta samozavestno 
in v oporo drug drugemu. Sadinjec Gregor Mir-
tič, poznan kot kontrabasist in klaviaturist, je 
ukaželjen fant, zato ni čudno, da se je sedaj po-
dal na pot raziskovanja še enega instrumenta 
– baritona (tuba). Skupaj s Tomažem Gnidov-
cem, kitaristom, in kot pravijo člani »gonilno 
silo ansambla«, ter z Anžetom Iskro, harmo-
nikašem, basistom in vokalistom, so tvorili 
začetni instrumentalni trio. 

Začetki niso bili lahki, saj kot mladi nado-
budneži niso imeli finančni sredstev za drago 
opremo. Vendar so bili z željo in polno mero 
entuziazma pripravljeni investirati v svoje 
znanje, glasbo in v njih same. 

Ansambel Boršt se je z izjemo kitarista To-
maža in pevke Monike v ansambelske vode po-
dal popolnoma brez izkušenj, vendar z jasnimi 
cilji in željami. Te počasi, a z veliko vztrajno-
stjo uresničujejo. Veseli me, da si želijo glasbe-
no zoreti in da jim je kakovost izvajane glas-
be pomembna tvarina. Glede na vse ne dvo-
mimo, da jih bomo kmalu zasledili nastopati 
tudi na večjih odrih in tudi po tujini. Že sedaj 
nastopajo ob različnih priložnostih, tako na 
obletnicah, veselicah, koncertih in porokah. 
Radi so tudi dobrodelni in se takim vabilom z 
veseljem odzovejo. 

Njihov repertoar se iz meseca v mesec širi. 
Še vedno prevladujejo Miheličeve, pa tudi Sla-

V Vurberk so jo mahnili kar Tja čez suhokranjske griče
Skorajda ni domačina, ki ne bi poznal ansambla Boršt. Ime so si nadeli po vinskih goricah Boršt. 
Prav tam, v zidanici harmonikaša Anžeta, pa imajo tudi vaje. 

kove skladbe. Uveljavljenost v slovenskem, pa 
tudi tujem prostoru je vsekakor bolj prodorna 
prav z avtorskimi skladbami. Ansambel se zato 
smelo loteva prav slednjih, za katere pa upajo, 
da bodo kmalu ugledale luč sveta, tako v avdio 
kot video formatu. Prav tako so v pripravah 
na zgoščenko, na kateri pa bo nedvomno tudi 
valček Tja čez suhokranjske griče. Melodijo in 
besedilo je napisal domačin Franc Može, ki bi 
ga lahko označili za domačega skladatelja naj-
različnejših zvrsti. Aranžma je prispeval Rok 
Žlindra. Vsi skupaj pa so zaslužni, da je pesem 
uspela več kot odlično. Pesem so studijsko po-
sneli in se z njo prijavili na Vurberški festival. 
Na 27. Vurberškem festivalu narodno-zabav-
ne glasbe, 22. junija 2018, je ansambel prejel 
vse, kar se je prejeti dalo. Za najboljšo izvedbo 
skladbe so dobili plaketo Lojzeta Slaka, skupno 
številko točk (seštevek ocen strokovne komi-
sije, komisije radijskih postaj in glasovanj ob-
činstva) pa jih je dvignilo v sam vrh in prejeli 

so še nagrado Zlatega zmaja. 
Po uspehih pa ekipa ne počiva, ponovno 

bodo zaigrali na Ptujskem festivalu in festivalu 
Števerjan. Videli oz. slišali jih bomo lahko na 
številnih koncertih in veselicah. Kljub osvoje-
nim dosežkom si želijo še več: nastopati boljše, 
biti boljši, snemati svoje skladbe, posneti čim 
več videospotov in predvsem graditi na reper-
toarju, zlasti zato, da bo lepo njim in nam, na 
kratko vsem, ki jim radi prisluhnemo.

Čeprav mladi, iz skladb že veje muzikalna 
dovršenost in želja po odličnosti. S takim pri-
stopom se bodo lahko postavili ob bok odlič-
nim ansamblom. V Vurberku so dobili prizna-
nje, da delajo dobro in da so na pravi poti. Ob 
tej priložnosti bi jim rada zaželela še veliko 
delovnega elana pri ustvarjanju novih skladb 
in upati si sanjati. Sanje jih bodo ponesle tja, 
kjer je prava glasba doma.

Srečno!
n Tjaša Primc



44  JESEN 2018 

 ZANIMIVOSTI 

Tomo Hvastja
Se lahko na kratko predstavite:

Sem 75-letni upokojenec iz Ljubljane. Moj 
osnovni poklic je komercialist v Emoni do 
stečaja podjetja, potem pa sem 25 let delal v 
gledališču. 

Suha krajina jim leži v srcu 
Predstavljamo vam sokrajana Toma, ki v ničemer ne izstopa, je pa njegovo življenje zanimivo in 
polno, njegove izkušnje uporabne. Zanimivo, da je prišel v Suho krajino in tu našel svoj novi dom. 
Živi s krajem, njegovo življenje po upokojitvi se je obrnilo na glavo. Če mislite, da počiva, se motite, 
je zelo aktiven na številnih področjih…

Prvi stiki s Suho krajino? 
Te kraje sem spoznal že dolgo nazaj, sem 

pa me je pot vodila službeno. V Suho krajino 
sem prišel pred 10 leti, ker imamo tukaj majh-
no vikend hiško. 

Kje živite in kako vam je všeč kraj?
 Živim na Dvoru, domačini pravijo temu delu 

Kozji vrh. Imamo čudovit pogled na reko Krko. 
Bivanje tukaj je balzam za dušo.

Zelo ste aktivni v raznih društvih. Lahko opi-
šete vaše delo in hobije?
Sem član TD Suha krajina, rad sem v prijetni 

družbi, priskočim na pomoč pri vsakem delu, 
primernem mojim letom. Najbolj sem aktiven 
v mesecu decembru, ko razveseljujem bližnje 
otroke kot Božiček ali Dedek Mraz, sodeloval 
pa sem tudi v pustni povorki. Pomagam pri 
lažjih delih, ko me zaprosijo.

Kateri kotički so vam še posebej pri srcu?
Debeljakov izvir-domačini ga poznajo kot 

Kajfežov zaliv, kjer se dobivamo v vročih po-
letnih dneh.

Načrti v prihodnje?
Želim si, da bom lahko še dolgo aktiven in 

še naprej v dobrih odnosih s sosedi in vaščani.
n Urednik

Foto: Osebni arhiv

V nedeljo, 3. junija 2018, sta praznovala dia-
mantno poroko – 65 let skupnega življenja, ga. 
Pepca in g. France Skube iz Srednjega Lipov-
ca. Tega dogodka smo se z njima veselili in z 
njima praznovali; štirje otroci, 12 vnukov in 19 
pravnukov. Pepcin nečak, kancler ljubljanske 
nadškofije, msgr. Franci Miklič, je ob somaše-
vanju domačega župnika Janeza Zaletela da-
roval zahvalno mašo. Po maši smo se v krogu 
razširjene družine poveselili na skupnem ko-
silu v gostišču na Frati. Otroci smo veseli, da 
sta starša zdrava in delavna, saj je ata France 
januarja praznoval 90 let in še vedno rad vih-
ti kovaško kladivo, mama Pepca pa pri 85-tih 
letih kuha in vrtnari. Njuno življenje je bilo 
vedno delavno, skromno in polno zaupanja v 
Božjo in človeško pomoč. 

Vsi ju radi obiskujemo in želimo, da bi ostala 
zdrava in nas še naprej združevala v eno druži-
no, ki se najraje zbira doma, ob svojih starših.

n Milena Iskra

Diamantna poroka zakoncev Pepce in Franceta Skube
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80 let gospe Hrovat Danice iz Žužemberka
Jubilanti - 80 let

Jubilanti - 90 let

Ga. Danica Hrovat se je rodila 1. 9. 1938 na Rebri, v 
kmečki družini z 9 otroki, sedem je bilo deklet in 
dva fanta. 

Oba brata sta že pokojna. Po končani osnovni šoli 
v Žužemberku je delala doma na kmetiji, saj je bila 
njihova kmetija – Bebrova med večjimi in pridnih 
rok je bilo vedno premalo. Na veselici je spoznala 
bodočega moža Mirka in leta 1962 sta se poročila. 
Njen oče je poroki nasprotoval, saj bi se morala po-
ročiti na kmetijo. Mirko ni imel kmetije, bil je ele-
ktričar, imel je pridne roke in dobro srce. V zakonu 

sta se rodila otroka Marinka in Boštjan. Ima pet vnu-
kov in štiri pravnuke, ki poskrbijo, da ji ni dolgčas.

Zaposlena je bila v Iskri Žužemberk. Leta 1990 se je 
upokojila in nato skrbela za taščo ter čuvala vnuke.

Mož Mirko je lani umrl in še vedno se ji orosi oko ob 
spominu nanj, saj sta preživela skupaj več kot 50 let.

Ob njenem prazniku smo jo obiskali na njenem 
domu predstavniki DU Žužemberk in predstavnica 
KORK Žužemberk ter ji zaželeli še veliko zdravja, 
sreče in lepih trenutkov.

n Ida Kastelic

G. Slavko Rotar je bil rojen 4. junija 1929 v Gotni vasi 
pri Novem mestu v družini s 4 otroki. Doma so ime-
li manjšo kmetijo, s katero so se preživljali. Oče je 
doma delal tudi strešno opeko. S tem zaslužkom so 
se lahko preživljali. Pri delu so mu pomagali tudi 
otroci. Brat in ena sestra sta že umrla v zelo visoki 
starosti, ena sestra pa še živi v Puli. 

Osnovno šolo je obiskoval v Šmihelu pri Novem 
mestu. Po končani šoli se je šel učit za avtomeha-
nika. Vsa njegova delovna doba je povezana s pre-
vozi različnih vozil (kamion, kombi, osebna vozi-
la, avtobus).

Med vožnjo avtobusa iz Žužemberka proti Ljublja-
ni je spoznal tudi svojo bodočo ženo Marijo in se z njo 
leta 1948 tudi poročil in se preselil k njej v njeno hišo, 
ki se še danes nahaja na Grajskem trgu. V zakonu 
so se mu rodile tri hčerke: Majda, Slavka in Alenka.

Pozneje sta pričela z gradnjo nove hiše na da-
našnji Jurčičevi ulici in se vanjo preselila skupaj z 
družino leta 1966.

Hčerke so uspešno dokončale šolanje, se zaposlile 
in si ustvarile svoje družine.

Hčeri Majda in Alenka sedaj živita v Kanadi, kjer 
sta si ustvarili svoji družini, hči Slavka pa s svojo 
družino živi v Krškem. Ima 5 vnukov in vnukinj in 
dva pravnuka. Vesel je bil tudi obiska vseh vnukov, 
posebno še tistih, ki živijo v Kanadi, ki so ob njego-
vem jubileju prišli v Slovenijo.

Žena Marija mu je umrla leta 2017. Živi v svoji 
hiši, ob pomoči hčerke Slavke, ki ga pogosto obisku-
je. Kosilo mu dostavljajo iz turistične kmetije Koren. 
Še posebno pa se zahvaljuje dobrim sosedom, ki ga 
večkrat obiščejo in nudijo potrebno pomoč, za kar 
jim je vsem zelo hvaležen.

g. Rotar Slavko
Žužemberk, Jurčičeva ulica – 90 LETNIK

Ob  njegovem visokem jubileju 
so ga obiskali predstavnici ob-
čine Žužemberk skupaj z župa-
nom g. Francem Škufco in pred-
stavniki OO RK Žužemberk, ki so 
mu zaželeli še mnogo zdravih in 
zadovoljnih let. 

n Tinca Canjko
OO RK ŽUŽEMBERK

Ga. Tilka Pucelj je 17. julija dopolnila 90 let. Rojena je 
bila na Podgozdu v družini Špecovih, kjer je bilo kar 
7 otrok. Poročila se je s sosedom Antonom Pucljem. 
Rodila je 4 dekleta. Od tega sta dve že pokojni. Doča-
kala je 10 vnukov in 11 pravnukov, na kar je zelo po-
nosna. Zadnje leto biva v domu za ostarele na Hrva-
škem, kjer zanjo zadovoljivo skrbijo. Hčerka Vera in 
mož Miran sta jo za rojstni dan pripeljala na Podgozd, 
da proslavi visoki jubilej doma. 

Na dan praznovanja, 17. julija, smo jo obiskali na 
domu hčerke Vere, le nekaj metrov stran od nje-
ne hiše. Poleg članov Društva upokojencev Dvor so 
bile prisotne še članice KO RK Dvor in župan občine 

Žužemberk Franc Škufca s sodelavci. Ob stisku rok 
in voščilu smo ji izročili šopka in skromna darila. 
Dobre volje in nasmejana se nam je jubilantka za-
hvalila. Hčerka nas je povabila v hišo za obloženo 
mizo. Ob kramljanju in obujanju spominov je čas 
hitro tekel. Tilki smo nazdravili in zapeli. Kljub sta-
rosti je tudi sama pomagala pri petju. 

Ker smo imeli še nekaj obveznosti, smo se od ju-
bilantke in domačih morali posloviti in se zahvalili 
za gostoljubnost. Zaželeli smo ji še vrsto let zdravja 
z željo, da se kmalu ponovno srečamo.

n Dušan Mikec
Foto: S.Mirtič

Ga. Tilka iz Podgozda praznovala
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Gasilski poligon 

Da bo »pot do gasilskega poligona dolga in draga« trdijo in pišejo  ne-
kateri posamezniki, ki si že vrsto let prizadevajo, da bi se razvoj v Žu-
žemberku in Suhi krajini ustavil. To se gotovo ne bo zgodilo, ker si ob-
čina prizadeva za čim hitrejšo pridobitev gradbenega dovoljenja za  re-
gijski poligon v opuščenem kamnolomu na Kleku. Kvalitetno vadbo in 
izobraževanje pa si želijo tudi  vsi suhokranjski gasilci, ki se trenutno 
izobražujejo po drugih poligonih in vadbiščih gasilske zveze. Predvolil-
no obdobje je pač tukaj in potrebno je najti »pulfer«, kot je bila prijava 
v primeru starih železnih vodovodnih cevi.                              Foto: urednik

Gasilska poroka

Suha krajina, tu in tam
Memorial Gregorja Krakarja

Gasilci PGD Žužemberk

Žužemberške in suhokranjske gasilce je zelo prizadela novica , da je po 
težki bolezni umrl prostovoljni gasilec in član PGD Žužemberk Gregor 
Krakar. Slovo od priljubljenega člana, enega od pionirjev organizacije 
tekmovanja Fire Combata v Sloveniji, pa tudi pobudnika v Žužember-
ku je bilo težko. Gasilce je smrt pretresla, vseeno pa so zbrali moči in 
tekmovanje Fire Combat v Žužemberku izpeljali tako, kot bi si on to 
želel. Gasilci so pred tekmovanjem sklenili krog in se poklonili 
pred Gregorjevo fotografi jo in spremljavi Gregorjeve najljubše 
pesmi Nothing Else Matters. V domačem društvu so se odlo-
čili, da se bo odslej tekmovanje Ognjenih risov preimenovalo v 
Memorial Gregorja Krakarja.

Malo presenečenje so opera-
tivnemu članu in tudi povelj-
niku Klemnu Kužniku ob od-
hodu z rodne vasi na poročni 
dan 8. septembra pripravili  
dvorski gasilci. Kolona vozil s 
svati in mladoporočencem, si-
cer članom ljubljanske gasil-
ske brigade, je zapeljala skozi 
špalir gasilcev pod vodno za-
veso. Srečno in uspešno za-
konsko zvezo mu je v imenu 
dvorskih gasilcev zaželel do-
mači poveljnik Tomaž Obšte-
tar (NA SLIKI). Ljubezen, kate-
re rezultat je ljubka enoletna 
hčerkica Sofia, sta Klemen 
Kužnik in Nina Keršič, tudi gasilka v PGD Ljubljana- Barje, v soboto po-
trdila s poroko, in to »gasilsko«.. Po prihodu v Ljubljano se je Klemen 
v svečani uniformi ljubljanske gasilske brigade priključil sodelavcem 
na starodobni lestvi Magirus letnika 1932. V gasilskih oblačilih tistega 
časa so se odpeljali po nevesto Nino, zatem pa so se podali proti cer-
kvi Marije Pomočnice na Ra-
kovnik, kjer je župnik Mirko 
Simončič pred Bogom oveko-
večil njuno zvezo. Pa "gasilski 
poroki"  sta se mladoporočen-
ca sprehodila skozi špalir do 
košare avtolestve, kjer sta z 
velike višine  občudovala pre-
lestno dogajanje. Sledila je še  
skupna vožnja z nevesto na 
civilni obred na Livado, kjer 
je bila tudi svatba in rajanje 
do jutranjih ur. 

Klemen na Magirusu 
Foto: arhiv Klemen Kužnik

Tomaž in Klemen, foto:Urednik
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Marija Novak s.p.
Reber 2a
8360 Žužemberk 
Tel: 07/ 38 88 100
GSM: 031/ 876 276

Nudimo Vam kompletne storitve na 
enem mestu in smo Vam na voljo 24 
ur na dan. Naš namen je prevzeti vso 
skrb in odgovornost v najtežjih tre-
nutkih, ob izgubi vaših najdražjih.

KONCESIONAR 
V OBČINI ŽUŽEMBERK

CENIK OGLAŠEVANJA 
V SUHOKRANSKIH POTEH
V Suhokranjskih poteh lahko oglašujejo posamezniki, ustanove in 
podjetja razna reklamna sporočila, zahvale in druge informacije. 
Oglaševanje je možno le na notranjih straneh v črno-beli tehniki.

Cene oglaševanja:

NA DRUGI ALI PREDZADNJI STRANI 1/1 
okvirna mera
(19 x 25) cm

366,00 EUR

1/2 (19 x 12,5) cm 183,00 EUR
1/4 (9,2 x 12,5) cm 91,50 EUR
1/8 (4,5 x 6) cm 45,75 EUR

NA NOTRANJIH STRANEH 1/1 (19 x 25) cm 244,00 EUR
1/2 (19 x 12,5) cm 122,00 EUR
1/4 (9,2 x 12,5) cm 61,00 EUR
1/6 (6 x 8,5) cm 40,87 EUR
1/8 (4,5 x 6) cm 30,50 EUR
1/9 (4,5 x 5) cm 27,45 EUR

Društvom, klubom in zvezam s sedežem v Občini Žužemberk je 
omogočeno brezplačno oglaševanje do 1/8 strani!

n Uredništvo

OSNOVNO PRANJE,
VOSKANJE,
PRANJE PODVOZJA

www.fs-prevozi.si

PRANJE OSEBNIH 
AVTOMOBILOV, 
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Dejan Maver s. p.
Dvor 12 b,

8361 DVOR

FOTO 
& 

VIDEO STORITVE
PRODAJA:

 fotoalbumi
 okvirji
 baterije ...

FOTOKOPIRANJE

www.fotomaver.si
info@fotomaver.si
facebook/fotomaver.si

IZDELAVA:
 plakati
 vizitke
 vabila ...

UOKVIRJANJE SLIK, 
GUBELINOV
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V petek, 24. avgusta, niti močno sonce, ki je 
ogrelo dan, ni moglo pregnati temačnosti, 
ki jo je v Žužemberk in med žužemberške 
gasilce prinesla vest o smrti našega člana, 
predanega gasilca in izjemnega človeka Gre-
gorja Krakarja.

Znameniti rimski cesar Mark Avrelij je 
zapisal, da je živeti ena najbolj redkih stvari 
na tem svetu. Večina ljudi le obstaja. A naš 
tovariš Gregor ni sodil med te ljudi. Sodil je 
med tiste, ki so se zavedali življenja in ga 
živeli. A ne zase, temveč za druge.

Gregor Krakar je v gasilske vrste stopil 
pred enajstimi leti. Že takoj po včlanitvi v 
društvo je postal del mlade in zagnane ekipe 
gasilcev, ki so verjeli, da je gasilstvo veliko 
več kot le preživljanje prostega časa. Kako 
resno je vzel gasilstvo, se je izkazalo v letih, 
ki so sledila. Takoj je opravil tečaj za gasilca 
in pričel obiskovati izobraževanja in tečaje, 
s katerimi se je kalil kot operativni gasilec.

Gasilstvo je razumel drugače kot velika 
večina njegovih sovrstnikov. Zavzemal se 
je za operativno pripravljenost društva in 
skupaj s sovrstniki poskrbel, da je nivo ope-
rativne pripravljenosti v našem društvu na 
zavidljivem nivoju. Z rednimi tedenskimi 
operativnimi vajami, ki jih je vodil, je skr-
bel za stalno pripravljenost operativnih ga-
silcev, kot član upravnega odbora pa je ak-
tivno sodeloval tako pri prenovah gasilskega 
doma in smiselnem preurejanju gasilskih 
prostorov kot tudi pri nakupih novih gasil-
skih vozil in gasilske opreme, pri čemer je 
zavzeto sledil smernicam razvoja gasilstva 
v Sloveniji in po svetu.

Z zdajšnjim poveljnikom sta bila prva, ki 
sta v Žužemberk prinesla vest o tekmovanju 

Fire Combat, se ga udeležila kot tekmovalca 
in poskrbela, da je ta tekmovalna discipli-
na zaživela v Žužemberku kot edinem gasil-
skem društvu na Dolenjskem. Šel je še korak 
dlje in poskrbel, da je Žužemberk postal eden 
izmed najvidnejših in najkvalitetnejših or-
ganizatorjev tega tekmovanja v Sloveniji. S 
to potezo je naše društvo dobilo pomembno 
mesto na zemljevidu slovenskih prostovolj-
nih gasilskih društev.

Zadnja funkcija, ki jo je opravljal, je bila 
namestnik poveljnika. In opravljal jo je z 
odliko. Ni se branil dela, nikoli ni obvezno-
sti prelagal na druge. Dano besedo je držal, 
dano obljubo je izpolnil. 

Bil je eden ključnih oseb v društvu, ki so v 
gasilske vrste vabili nove, predvsem mlajše 
gasilke in gasilce. Znal jih je prepričati. Ne 
z besedami, temveč z zgledom, z zanosom 
pravega gasilca. Bil njihov mentor, a jih ni 
učil. Z dejanji jih je navdihoval za gasilstvo. 
Z dobrimi nameni je vedno znova iskal nova 
poznanstva, ki so se nato stkala v prijatelj-
stva, prijateljstva so prerasla v tovarištvo. 
In tovarištvo nikoli ne zamre. Niti takrat, 
ko preneha biti srce. Tovarištva ne vzame 
niti zadnji dih na Zemlji. Tovarištvo ostane. 
Za vedno. In to nam je pokazal prav Gregor. 
Njegove zadnje besede, ki jih je namenil ga-
silcem, preden se je poslovil, so bile: ‘‘Sreč-
no. Zaupam v vas.‘‘ In res nam je zaupal. In 
mi smo zaupali njemu.

Težko je dojeti, tovariš, da te ni več. Še težje 
sprejeti. Bil si človek z veliko začetnico. Bil si 
gasilec s srcem in z dušo. In tak boš za vedno 
ostal v našem spominu in naših srcih. A ne 
samo v srcih žužemberških gasilcev, temveč 
tudi v srcu gasilcev iz cele Slovenije, s kateri-

V spomin Gregorju Krakarju
Zadnje besede, ki jih je namenil svojim gasilcem, preden je za 
vedno zaspal, so bile: »Srečno. Zaupam v vas.« In res nam je za-
upal. In mi smo zaupali njemu.

mi si stkal vezi tovarištva na tekmovanjih, 
prireditvah, skupnih vajah, intervencijah.

Gregor, zvok gasilskih siren tebi v slovo 
je na pokopališču zarezal v tišino, a ni mo-
gel zapolnil praznine, ki je ostala za teboj. 
Praznino bodo lahko sčasoma zapolnili le 
spomini nate in na tvoj neusahljiv duh 
tovarištva, poguma in požrtvovalnosti. In 
teh spominov imamo veliko. 

Smrt vzame telo. Bog vzame dušo. Naš 
razum ohrani spomine in srce ohrani 
ljubezen. Naša vera nam da vedeti, da se 
bomo ponovno srečali. In do takrat, tova-
riš, hvala in počivaj v miru v zemlji in kra-
ju, ki si mu toliko dal.

Na pomoč!
n Mateja Filipič, PGD Žužemberk
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ZAHVALA
V 34. letu nas je po težki bolezni zapustil 

Gregor Krakar,
roj. 19. 4. 1985,

iz Žužemberka.
Iskreno se zahvaljujemo gasilcem iz Prostovoljne-
ga gasilskega društva Žužemberk, iz ostalih gasil-
skih društev iz občine, bližnje okolice, iz skorajda 
vse Slovenije in iz Belavičev iz Hrvaške. Zahvalju-
jemo se vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem, 
sošolcem, kolektivu Keko opreme d.o.o., govor-
nikom Jožetu Kresetu, županu Francu Škufci in 
predsedniku PGD Mihi Filipiču, Občini Žužemberk, 
župniku Francu Vidmarju, pevcem, kliniki Golnik 
in pogrebni službi Novak z Rebri.
Iskrena hvala vsem za vsa izrečena sožalja, ven-
ce, sveče, cvetje, darovane svete maše in denar-
no podporo namesto vencev ter vsem ostalim, 
ki niso omenjeni, pa so bili z nami v teh najtež-
jih trenutkih.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA
V 82. letu starosti se je poslovila od nas 

naša draga teta

Francka Vidmar
(20.6.1937 – 1.7.2018)
iz Malega Lipja 4.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom 
Malega Lipja in Velikega Lipja ter znancem za izrečena sožalja, sveče, 
cvetje, darovane svete maše in darove za cerkev.
Hvala župniku gospodu Francu Vidmarju iz Župnije Žužemberk za mo-
litve in lep poslovilni obred, mladim pevcem za izbrane pesmi slovesa, 
gospe Marici za molitve ob žari ter pogrebni službi Marije Novak z Rebri 
pri Žužemberku za skrbno organizacijo in izvedbo pogreba. 
Hvala osebni zdravnici Zdenki Ropret, dr. med., medicinski sestri Kata-
rini Ožbalt in patronažni medicinski sestri Katji Jenkole iz Zdravstvene 
postaje Žužemberk za dolgoletno skrbno zdravljenje in spremljanje, 
zdravstveno nego, možnosti posveta in stalno podporo. 
Posebej se zahvaljujemo dobrim sosedom v Malem Lipju – družini 
Ivane Škufca, družini Marije Škufca in družini Jožeta Vidmarja, ki so 
naši teti Francki, zlasti v zadnjih letih, ko so njene moči popuščale, 
vsestransko pomagali in jo podpirali. 
Hvala vsem, ki ste imeli Francko radi in jo boste ohranili v lepem spominu. 

Nečak Janez Strajnar

Zdaj se spočij, izmučeno srce,
zdaj se spočijte, zdelane roke.
Zaprte so utrujene oči.
Le moja drobna lučka še brli.
(S. Makarovič)

ZAHVALA
V 81. letu starosti nas je zapustil naš dragi

Vincenc Pečjak
s Plešivice 5.

Ob izgubi dragega očeta, dedija in brata se iskre-
no zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom in 
znancem, ki ste se mu poklonili in nam v težkih 
trenutkih stali ob strani, nam izrekli sožalje ter 
darovali cvetje, sveče in svete maše.
Zahvaljujemo se LD Plešivica Žužemberk ter osta-
lim lovskim družinam. Hvala tudi predsedniku 
Francu Jarcu za lep lovski poslovilni govor. 
Hvala gospodu župniku Urošu Švarcu za opravljen 
obred ter pevcem in pogrebni službi Novak z Rebri.

Žalujoči vsi njegovi.

Ni te več na vrtu in ne v hiši, 
nič več glas se tvoj ne sliši, 
nikjer te ni in to boli.
Niti zbogom nisi rekel 
niti roke nam podal, 
a v naših srcih za vedno boš ostal.

ZAHVALA
Ob smrti

Jožeta Ruglja
iz Dešeče vasi 26

se zahvaljujemo za nesebično pomoč vsem sorodnikom in znancem. 
Posebna zahvala snahi Majdi ter njenim prijateljem, DSO Trebnje, 
pljučnemu oddelku SB NM, PGD Šmihel, govornicam za lepe poslo-
vilne besede, g. župniku za lepo opravljen obred ter vsem, ki ste da-
rovali za sv. maše, cvetje ter denarne prispevke. Hvala pevcem za 
lepo zapete žalostinke in pogrebni službi Novak. Vsem skupaj še en-
krat iskrena hvala.

Žalujoči: žena Milka, sinova Jože in Primož z družino 
ter hčerka Milka 
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Odkrivamo stare fotografije

Poznate vaš kraj?

Ste bili tudi vi na dogodku?

Kapelica stoji v vasi Visejec. Ga. Pavla Škufca je na-
pisala, da sta jo postavila zakonca, ki nista mogla 
imeti otrok. Žal se jima želja tudi potem ni uresni-
čila. Prejeli smo 4 pravilne odgovore in izžrebali dva 
nagrajenca, in sicer Niko Blatnik ter Pavlo Škufca 
iz Visejca. Prejmeta nagrado našega sponzorja. 

Tokrat objavljamo fotografijo starejše hiše in go-
spodarskega poslopja. Če stavbo na fotografiji pre-
poznate, pošljite odgovor do 10. novembra 2018 na 
naslov: Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 8360 Žu-
žemberk, s pripisom „Poznate vaš kraj“.

Prejeli smo 4 odgovore in izžrebali 2 nagrajenca, in sicer Cvetko Lovše iz Hinj 2 ter Jože-
fo Pelc s Prevol. Kmetijska zadruga Hinje je organizirala izlet na Primorsko. Udeleženci, 
med katerimi je bil tudi predsednik zadruge Šporar, so si ogledali Škocjanske jame, ne-
kateri izmed izletnikov pa so prvič videli tudi morje. Izleta so se udeležili člani zadruge, 
s seboj pa so lahko povabili še eno osebo. Tako se je na povabilo sosede Francke udeleži-
la izleta tudi Cvetka Lovše. Izletnike je s tovornjakom peljal Slavko Rotar iz Žužemberka. 

Tokrat predstavljamo utrinek z gasilskega tekmovanja. Če dogodek prepoznate, nam pi-
šite, v katerem kraju se je dogajal. Odgovore pričakujemo do 10. novembra 2018 na na-
slov: Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, s pripisom „Ste bili tudi vi na 
dogodku?“ Nagrada našega sponzorja vas čaka. 

Na fotografiji v prejšnji številki Tomažev most v Žu-
žemberku. Na mostu sta Milan Kelšin in njegova 
sestrica Vlasta. Prejeli smo dva pravilna odgovora 
in oba bralca prejmeta nagrado – Mira Bonifer iz 
Dolnjega Križa in Francka Ožbolt iz Žužemberka. 

V tej številki objavljamo starejšo fotografijo rojstne 
hiše znane filmske igralke. Če jo prepoznate, nam 
pišite in odgovor pošljite do 10. novembra 2018 na 
naslov: Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 8360 Žu-
žemberk, s pripisom „ Odkrivamo 
stare fotografije“. Nagrada na-
šega sponzorja vas čaka. 
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Suhokranjske poti, javno glasilo izdaja Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, e-mail: suhokranjske.poti@zuzemberk.si. TRR: 01393-0100015568. Medĳ  
Suhokranjske poti je vpisan v razvid medĳ ev Ministrstva za kulturo RS pod številko 14 (odločba 006-120/01). Odgovorni urednik: Slavko Mirtič. Uredniški odbor: Irena Blatnik, 
Miran Jenko, Tamara Plot in Vlado Kostevc. Lektorica: mag. Jelka Mrvar. Zunanji sodelavci: Helena Barle Kastelic, Petra Kastelic, Magda Kastelic Hočevar, Edvard Kramar, Tjaša 
Primc in Tomaž Špelko. Oblikovanje, grafi čna priprava, fi lmi in tisk: Grafi ka Pavlič Jože, s. p. Naklada: 1900 izvodov. Uredništvo Suhokranjskih poti si v skladu z uredniško 
politiko, zasnovo časopisa in prostorskimi možnostmi pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih prispevkov.

 07/ 30 87 290

SPONZOR
KRIŽANKE

GOSTILNA ZUPANČIČ, Gostgrad d.o.o.
Grajski trg 4, Žužemberk
e-mail: info@gostilna-zupancic.si
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S sodelovanjem v nagradni 
križanki in v ostalih nagra-
dnih rubrikah sodelujoči so-
glaša, da so njegovi osebni 
podatki v primeru prejema 
nagrade objavljeni in se zbi-
rajo le za potrebe nagradnih 
rubrik v skladu z zakonoda-
jo (GDPR).

Nagradna 
križanka
Za križanko iz 70. številke 
glasila smo prejeli 40 odgo-
vorov. Izžrebanih je bilo na-
slednjih 10 reševalcev: Šku-
fca Anica, Ratje; Novak Jože, 
Ratje; Cveta Pasar, Vrti, Žu-
žemberk; Ludvik Kocjančič, 
8360 Žužemberk; Ana Fabjan, 
Jama; Matjaž Pograjc, Polja-
ne; Slavka Andrejčič, Dvor; 
Tomaž Fabjan, Visejec; Simon 
Mrvar, Dešeča vas 4; Rozi Ko-
šiček, Malo Lipje. Rešitve iz 
71. številke pošljite do 10. no-
vembra 2018 na naslov: Suho-
kranjske poti, Grajski trg 33, 
8360 Žužemberk, s pripisom 
„Nagradna križanka“.






