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 IZ NAŠE OBČINE 

BESEDA ŽUPANA NE SPREGLEJTE
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Jubilanti:
Marija Zupančič

V obdobju, ko so šolarji zaključili s poukom in 
odšli na zaslužene počitnice in nekateri starši 
na dopust, je v Občini Žužemberk zelo živahno, 
saj smo v do sedaj največjem investicijskem 
zamahu. Poleg največjega projekta v zgodovini 
Občine, »Suhokranjskega vodovoda«, izvajamo 
ali imamo v pripravi še 25 drugih projektov, 
ki bodo prispevali k še večji kvaliteti življenja 
naših občanov.

Zelo razveseljivo je, da se število otrok v naši 
občini povečuje, saj se mlade družine odločajo 
ostati doma, ker je že sedaj kar nekaj zaposli-
tev, še več pa jih bo, ko bodo investitorji razši-
rili obstoječe kapacitete. V zadnjih petih letih 
se je število otrok povečalo za neverjetnih 85. 
Že v letošnjem in tudi v naslednjem letu priča-
kujemo nove investicije tudi na gospodarskem 
področju, za kar si na občini zelo prizadevamo.

Povečanje števila otrok pa je prineslo potre-
bo po novem vrtcu v Žužemberku, saj je po-
stal stari energijsko zelo potraten vrtec za vse 
otroke preprosto premajhen. Zato smo začeli 
razmišljati o novem, sodobnem, energijsko 
varčnem vrtcu. Že v letu 2017 smo pripravili 
projektno dokumentacijo, v začetku letošnje-
ga leta pa razpis za izbiro izvajalca. V mesecu 
maju smo pričeli z izgradnjo tako težko priča-
kovanega, ki bo nudil nadstandardne pogoje 
za naše najmlajše, kar si nedvomno zasluži-
jo. Sedaj je že lepo vidna lesena konstrukcija 
novega vrtca, ki raste iz dneva v dan. Če ne bo 
večjih težav, pričakujemo, da bi vrtec preda-
li svojemu namenu konec oktobra tega leta.

Med najpomembnejšimi drugimi projek-
ti so: »Suhokranjski vodovod«(zgrajeno že 
približno 85 % celotnega projekta), priprava 
projekta za žužemberško obvoznico, priprava 
projekta za II. fazo državne ceste skozi Dvor, 
zaključek izvedbe II. faze ceste Dvor-Sadinja 
vas, rekonstrukcija in asfaltiranje II. faze LC 
Lazina-Hinje, nadaljevanje izgradnje fekalne 
kanalizacije Dvor, pridobitev gradbenega do-
voljenja za gasilski regijski poligon v opušče-
nem kamnolomu na Kleku, izvedba pete faze 
rekonstrukcije in asfaltiranja ceste Kleč-Po-
lom-Žvirče, izgradnja mrliških vežic v Šmihe-
lu in v Velikem Lipju, zaključek sanacije plazu 
na cesti Dvor-Vinkov Vrh, izgradnja dovozne 
ceste z infrastrukturo za obrtno industrijsko 
cono Hinje, pridobitev gradbenega dovoljenja 
za širitev pokopališča v Kotih. Priprava OPPN-ja
Loka in OPPN-ja za potrebe žužemberske obvo-

znice, predvidena je sprememba in dopolnitev 
OPN, pridobitev projektne dokumentacije za 
ureditev mansarde s tremi novimi učilnicami 
v PŠ Dvor, postavitev novih plošč s plastikami 
znanih Suhokranjcev in še veliko manjših pro-
jektov. Z naštetimi investicijami pa smo prido-
bili tudi številne druge pridobitve, kot so nove 
javne razsvetljave, asfalte, odvodnjavanja, itd.

Pestro je tudi dogajanje na družabnem po-
dročju, saj je bilo v letošnjem letu veliko pri-
reditev, še več pa jih bo v kratkem. Kar nekaj 
društev iz naše občine praznuje namreč visoke 
jubileje, poleg tega pa je tudi obdobje gasilskih 
veselic, tako da se bodo naši občani lahko poleg 
dela tudi poveselili. V letošnjem letu praznuje 
naša občina 20 - letnico svojega obstoja, zato 
bodo dogajanja ob občinskem prazniku še po-
sebej svečana. Vrhunec praznovanj bo v nede-
ljo, 15. julija, ko bo po svečani seji Občinskega 
sveta nastopila pevka Nuša Derenda, ki v le-
tošnjem letu ravno tako praznuje 20- letnico 
svoje pevske kariere. Zato vas že sedaj vabim 
na številne dogodke ob občinskem prazniku. 
Pokažimo, da smo složni, tako pri delu kot 
pri druženju.

Vsem občankam in občanom želim, da bi 
dopustniški čas preživeli mirno, da bi se od-
počili od celoletnega dela, poleg tega pa vam 
želim, da bi se znali tudi družiti in poveseliti, 
kajti v slogi je moč, kot radi pravimo, in le s 
sodelovanjem bomo še močnejši.

Vaš župan

 Franc Škufca

23. seja Občinskega sveta 
Občine Žužemberk
V Cerodu, regijskem centru za ravnanje z odpadki, so po prekini-
tvi projekta Cerod 2 pripravili nov predlog rešitve kratkoročne in 
dolgoročne obdelave ter odlaganja komunalnih odpadkov za de-
set dolenjsko–belokranjskih občin. Na zadnji seji so se z njihovim 
predlogom seznanili tudi svetniki. 

Cenjene občanke in spoštovani občani!

Bojan Vidmar (desno) je prvič sedel v svetniške klopi občinskega sveta občine Žužemberk Foto: Urednik

Žužemberški svetniki in svetnice so na 22. seji, 
ki je bila 29. 3. 2018, sprejeli vrsto pomembnih 
sklepov. Med drugim so potrdili Odlok o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za stanovanjsko sosesko Žužemberk SZ, po 
skrajšanem postopku tudi Odlok o spremembi 
Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 
2018 – rebalans I.in sprejeli sklep o zadolžitvi 
občinskega proračuna za leto 2018. Soglasno 
so sprejeli tudi letni program dejavnosti 
javne gasilske službe, športa in kulture v letu 
2018. Člani in članice Občinskega sveta so se 
seznanili s predlogom rešitev prihodnjega 
kratkoročnega in dolgoročnega izvajanja 
GJS obdelave in odlaganja komu nalnih 
odpadkov ter s potrebnimi aktivnostmi za 
njihovo izvedbo. Potrdili še še kratkoročno in 
dolgoročno sodelovanje na področju ravnanja 
z odpadki med regijskima centroma RCERO 
Ljubljana in RCERO Dolenjska ter pri izgradnji 
objekta MBO na Leskovcu. 

Občinski svet je zaradi nepreklicnega od-
stopa svetnika mag. Jožeta Jenkoleta potr-
dil mandat nadomestnemu članu OS Bojanu 
Vidmarju z liste SDS.

 Člani občinskega sveta so se seznanili tudi 
s poročilom župana Franca Škufce, ki je pred-
stavil aktivno delo na številnih projektih, ki se 
odvijajo na območju celotne občine. Izpostavil 
je predvsem projekt Oskrbe s pitno vode Suhe 
krajine, izgradnje novega vrtca v Žužemberku, 
cesto skozi center Dvora, izgradnjo ceste Dvor-
-Sadinja vas z gradnjo opornega zidu in ostalo 
infrastrukturo, sanacijo plazu proti Vinkove-
mu Vrhu, gradnjo mrliških vežic, cesto Žvirče-
-Polom in Lazina-Hrib, pokopališče Gornji Kot 
in gasilski poligon. Člane je informiral o za-
četku spremembe OPN-ja, o OPPN-ju na Loki, 
ureditvi avtobusnih postajališč, ureditvi učil-
nic v mansardi PŠ Dvor, ceste v cono v Hinjah 
ter rekonstrukciji ceste v Dolgi vasi. 

n Urednik

Občina Žužemberk leži v osrčju Suhe krajine, 
v prečudovitem naravnem okolju z izjemno 
kulturno in živo dediščino. Žužemberk, Dvor, 
Ajdovec, Hinje, Šmihel pri Žužemberku in vse 
ostale vasi so zelo lepe. Vsi, ki tu živimo, smo 
lahko zelo ponosni in se lahko vsakomur po-
hvalimo.

Žužemberk je z bogato zgodovino eno izmed 
17 zgodovinskih mest Slovenije, ki je v letu kul-
ture in kulturne dediščine Evrope prepoznano 
in vse bolj obiskano. Iz leta v leto prihaja več 
obiskovalcev in turistov, in tisti, ki so nas že 
obiskali, so nad vsem zelo navdušeni. Seveda 
je potrebno postoriti še marsikaj, vendar smo 

na dobri poti, da se bodo vsa naselja iz leta v 
leto še olepšala.

Že sedaj mnoga okna krasijo rože, tudi okoli-
ce hiš in domačij so vse bolj pospravljene, trava 
pokošena in vse je iz leta v leto lepše. Vendar 
okolico lahko uredi še več domačinov, pa tudi 
več lastnikov, ki ne živijo tu. 

Zato vas, cenjene občanke in spoštovani 
občani, prijazno in spoštljivo nagovarjam, da 
se v poletnem času še posebej potrudimo in z 
veseljem sprejmemo vse obiskovalce in turi-
ste. Še lepše okrasimo okna, uredimo okolice 
hiš in domačij, pospravimo dvorišča, poko-
simo, smeti odložimo v zabojnike in bodimo 

veseli in ponosni.
Potrudimo se vsi skupaj, saj se bomo tako 

tudi mi bolje počutili. Obiskovalcem, turistom 
in tujcem pokažimo, da smo srčni, prijazni, 
pridni in sposobni ljudje.

Že zdaj se vam iskreno zahvaljujem in si 
želim, da bo Suha krajina vse bolj turistično 
prepoznana, obiskovana in bo iz leta v leto 
lahko nudila več družinam dodatni turistič-
ni zaslužek.

Naj bo letošnje poletje prijetno, veselo in 
nasmejano.

n Vlado Kostevc, predsednik turističnega društva
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Križišče na Dvoru

Gradbena dela so končana, potreben je samo še tehnični prevzem, ki naj bi 
bil izveden pred občinskim praznikom.

Cesta Dvor – Sadinja vas

Generalno so dela končana. Potrebno je izvesti še en kanalizacĳski krak ter 
cestno prometno signalizacĳo. Otvoritev je predvidena med občinskim pra-
znikom.

Mrliška vežica Šmihel 

Dela potekajo po načrtu, za dokončanje je potrebno nekaj zaključnih 
del ter tehnični prevzem, sledi otvoritev.

Mrliška vežica Veliko Lipje
Dela potekajo vzporedno z izgradnjo v Šmihelu. Dokončanje je predvideno 
kasneje zaradi vzporedne sanacĳe gasilnega doma.

n Beno Červenka
Občinska uprava

Foto: S. Mirtič

Oživitev območja Auerspergove 
železolivarne na Dvoru

Na razstavnem prostoru nemškega ponudnika postajališč 'mein PLATZ' je 
16. januarja predstavilo zanimivo ponudbo 82 občin partneric, med kate-
rimi je bila predstavljena tudi ponudba Občine Žužemberk, tega izvirnega 
projekta, ki ga koordinira Občina Mirna in jo vodi župan Dušan Škerbiš. 
Na sejmu je tudi STO uspešno predstavila Slovenijo kot zeleno, aktivno 
in zdravo destinacijo in po izjemnem zanimanju obiskovalcev bomo 
letos beležili velik obisk tujih turistov, med temi predvsem ljubiteljev 
avtodomov...

n VladiMir

n Vlado Kostevc
Svetovalec za družbene 

dejavnosti
Foto: S. Mirtič

Odprta gradbišča

Cesta Dvor – Vinkov Vrh 

Območje plazu ter začetek ceste sanirana in končana.

Ceste
Letos naj bi se začela tudi priprava dokumentacije 2.faze rekonstruk-

cije državne ceste od Dvora proti gostilni Štupar do konca Dvora.
Končana je 1.faza dostopne ceste za Obrtno cono v Hinjah. Na vrsti je 

druga faza, in sicer izgradnja komunalne infrastrukture (elektro, me-
teorni kanal, vodovod, optično omrežje ter javna razsvetljava).

Gradnja vrtca v Žužemberku napreduje po načrtu. 

Gradnja Suhokranjskega vodovoda tudi napreduje po načrtu, s tem 
da je že nekaj vasi pripravljenih s priključki. Po zagotovilih zavoda za 
zdravstveno varstvo NM je sedaj vrtina Vinkov Vrh pripravljena, da se 
jo spusti v sistem obratovanja. V prvi fazi bi zagnali sistem:

vrtina Vinkov Vrh, VH Mali Lipovec, VH Mačkovec, razbremenilni ja-
šek Vinkov Vrh, cevovod vrtina Vinkov Vrh – VH Mali Lipovec, vrtina 
Vinkov Vrh – VH Mačkovec.

Foto: S. Mirtič

Žužemberk tudi na sejmu CMT Stuttgart
Na mednarodnem turističnem sejmu CMT, ki je 
potekal od 13. do 21. januarja 2016 v Stuttgartu, se 
je predstavila tudi Mreža postajališč za avtodome.

Operativni program za izvajanje 
evropske kohezijske politike za 
programsko obdobje 2014-2020 8.1, 
prednostne naložbe 6.2 - Varstvo 
in obnova biotske raznovrstnosti 
in tal ter spodbujanje ekosistem-
skih storitev vključno z omrežjem 
NATURA 2000 in zelenimi infra-

območja Natura 2000 v 
Auerspergovi železarni 

Dvoru se obeta obnova in 
revitalizacija nekdanje Auersper-
gove železolivarne. 

Tura italĳanskih turističnih agentov in novinarjev
Žužemberk je od leta 2012 član eminentnega Združenja zgodovinskih mest Slovenije. To so historič-
na mesta, ki imajo svoja jedra zaščitena kot kulturni spomenik. 

Medeni sprejem pred gradom

V okviru združenja je bila pripravljena spomladanska študijska tura za 
italijanske turistične agente in novinarje na Dolenjsko in Belo krajino. 

V Suhi krajini smo jim v turističnem društvu pripravili pravo pre-
senečenje z ogledom Železolivarske galerije in muzeja na Dvoru in v 
Žužemberku z grajskim sprejemom, ljudskimi pevkami in z medenim 
pozdravom ter tako tudi na ta način tujcem predstavili prvi svetovni 
dan čebel. Odzivi udeležencev so bili neverjetni in že sedaj se veselimo 
napovedanih turistov iz Italije...

n VladiMir

strukturami v zvezi z izvajanjem 
kohezijskega projekta celovite 
obnove in ureditve Interpretacij-
sko informacijskega centra 

Na nedavnem sestanku na Mi-
nistrstvu za kulturo so predstav-
niki ministrstva županu in sode-
lavcem iz občinske uprave pred-
stavili doslej izvedene aktivnosti 
na projektu. Izvedba projekta, 
katere nosilec je Ministrstvo za 
kulturo, naj bi se začela že v le-
tošnjem letu, zaključila pa se bi 
v letu 2019. 

Končno bo tudi ta izjemni kul-
turno-tehnični spomenik doča-
kal ureditev, kot si jo zagotovo 
zasluži.

n Vlado Kostevc
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Na črpališču Vinkov Vrh je bilo v zadnjem 
dvomesečnem obdobju opravljeno testiranje 
nove čistilne naprave. Opravil ga je pristojni 
zavod iz Novega mesta. Naprava je testiranje 
prestala po vseh zastavljenih parametrih za-
konodaje na področju voda. S tem je nastal 
trenutek, da po že opravljenih testiranjih no-
vih vodov in klornem šoku voda začne polniti 
nove in obnovljene vodohrane v okolici. S tem 
bodo prvi prebivalci z novimi in obnovljenimi 
priključki začeli uporabljati domačo, »žužem-
berško« vodo.

Novi vodohrani Mačkovec pri Dvoru, Mali 
Lipovec in Zafara bodo s tem spuščeni v obra-
tovanje. Ko bo dokončan tudi vodohran na 
Borštu, ki je bil do konca meseca aprila na po-
lovici načrtovanih del, bo voda stekla tudi po 
novih sistemih vodovodov na Ajdovski planoti.

n Rafko Križman
Foto: S. Mirtič

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 27 z 
dne 20. 4. 2018 je bil objavljen Odlok o občin-
skem podrobnem prostorskem načrtu za sta-
novanjsko sosesko Žužemberk SZ, ki ga je spre-
jel občinski svet Občine Žužemberk na svoji 
22. seji 22.2.2018. Veljati je začel osmi dan po 
objavi v uradnem listu, tako da določila tega 
odloka že omogočajo gradnjo po pogojih, ki jih 
vsebuje. Območje OPPN Žužemberk SZ je pri-
kazano tudi v spletnem pregledovalniku PISO 
v tematskem sklopu OPPN. V roletnem meni-
ju Legenda lahko poleg Območja OPPN odklju-
kate tudi možnost Žužemberk SZ - parcelacija 
ZKN, s čimer postane vidna shema predvide-

n mag. Samo Jakljič, 
Višji svetovalec za 

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

Občine Žužemberk
Foto: V. Kostevc 

Voda prihaja
Lahko bi na ta način povedal, da se projekt z nazivom »Oskrba s 
pitno vodo Suhe krajine« približuje svoji uresničitvi. To dokazu-
jejo tudi fizični kazalci, ki kažejo povprečno 85% realizacijo izve-
denih del.

Pa po vrsti:
Odsek vodovoda Gornji Križ – Šmihel pri 

Žužemberku je končan, odsek VH Mačkovec 
pri Dvoru – Jama pri Dvoru – Dvor – Drenje 
je izveden 43 %. Sekundarni vodi po Ajdovski 
planoti so bili do konca aprila izvedeni do ene 
tretjine, vodovod Šmihel pri Žužemberku – VH 
Plešivica – Visejec - Vrh pri Hinjah je končan. 
Prav tako je končan primarni povezovalni vod 
med Smuko in Lazino ter odsek od vodohra-
na Pleš proti Prevolam in Žvirčam. Vodovodni 
odsek Vrh pri Hinjah – Lopata – Lazina – Hinje 
do vodohrana Pleš je bil na presečni datum iz-
veden do polovice, končana pa sta tudi odse-
ka od vrtine Vinkov Vrh do vodohrana Zafara 
- vodohrana Cvibelj – vodohrana Stranska vas 
in primarni vod na Ajdovški planoti.

Zgoraj našteto je stanje fizične izvedbe grad-
benih del do aprila letos: vodohranov, črpališč 
in ostalih pripadajočih vodovodnih objektov, ki 
so zajeti v osnovnem načrtu izvedbe. 

V letošnjem poletju bo glavni del aktivnosti 
na projektu v dokončevanju drugih del, ki spa-
dajo zraven . S tem mislim na obnovo poško-
dovanih cest, ki bodo med naselji obnovljene 
v skladu z zahtevami državnih institucij. Te 
so bile med soglasodajalci za izvedbo projek-
ta in so s soglasji izdale tudi izvedbene zahte-
ve za obnovo. V naseljih bo asfaltna prevleka 
obnovljena v večjem obsegu kot med naselji, 

obnovljena pa bo tudi nekatera druga osnovna 
infrastruktura, tako da bodo rezultati izvedbe 
projekta dobro vidni tudi drugje, ne samo ob 
zagotovitvi zdrave pitne vode.

Poleg gradbenih izvajanj potekajo še številne 
druge aktivnosti v zvezi s projektom, saj zani-
manje, ki ga kažete občani po priključitvi na 
vodovod, narekujejo potrebo po sekundarnih 
vodih, ki bodo možnost priključitve omogoča-
li tudi objektom, katerih priključitev ni nujna. 
Zato je vseh pet občin, vključenih v projekt, 
pristopilo k prijavi sekundarnih vodov za so-
financiranje po istih zakonitostih, kakršen je 
osnovni projekt. Na odločitev o tej podpori ča-
kamo odgovor pristojnih služb na ministrstvih.

Kot del projekta so načrtovani tudi nadzori 
gradnje, ureditev dokumentacije in finančno 
poslovanje. Doslej smo imeli štiri nadzorne 
preglede ( tri z Ministrstva za okolje in prostor 
ter enega z Ministrstva za finance), ki so ugoto-
vili, da se projekt izvaja po dogovorjenih zah-
tevah in bi bil veliki meri lahko vzor nekate-
rim drugim sorodnim projektom po Sloveniji.

n Rafko Križman
Foto: Urednik

Dejavnosti na področju okolja in 
prostora v Občini Žužemberk

nih gradbenih parcel in cest. Glede na iskalce 
informacij na Občini Žužemberk je sklepati, 
da bo Odlok o OPPN stanovanjska soseska Žu-
žemberk SZ kmalu zaživel v naravi. 

Postopek Sprememb in dopolnitev Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Žužem-
berk (OPN Žužemberk) Uradni list RS (55/2014), 
katerega sklep o začetku je bil objavljen v Ura-
dnem listu Republike Slovenije št. 9/2018 dne 
16.2.2018, je v fazi sklepanja pogodbe z izvajal-
cem. Po sklenitvi pogodbe bo izvajalec začel 
izvajati terenske preveritve podanih pobud za 
spremembo namenske rabe zemljišč. 

V postopku priprave dopolnjenega osnutka 

OPPN Rekreativno turistični park Žužemberk 
(severni del) - Loka je bil izdelan geodetski 
načrt območja. Občina Žužemberk je naro-
čila dopolnitev vodarske študije, saj območje 
leži na poplavnem območju, dopolnitev le-te 
pa bo služila tudi v postopku celovite preso-
je varovanja okolja (CPVO), katerega izdelavo 
je Občini Žužemberk naložilo Ministrstvo za 
okolje in prostor. 

Sredi septembra lanskega leta je Občina Žužemberk z ministrstvom za ceste in 
izvajalcem GPI Tehniko podpisala pogodbo za težko pričakovano nadaljevanje 
obnove državne ceste skozi Dvor. Odsek ceste med gasilskim domom in križi-
ščem, kjer se stikajo trije odseki državnih cest, je izvajalec zaradi čakanja zapo-
re ceste pričel šele oktobra. Zimski čas, snežne razmere in mraz niso zaustavili 
gradnje, smo pa imeli težave krajani in vozniki, ki smo se prebijali skozi grad-
bišče in križišče. Vrednost del je 487 tisoč evrov. Dve tretjini sredstev je prispe-
vala država, tretjino pa občina iz svojega proračuna. Financirala je izgradnjo 
pločnika, javno razsvetljavo in fekalno kanalizacijo, vodovod pa je bil izgrajen v 
sklopu suhokranjskega vodovoda. Rekonstrukcijo križišča so si 8. maja skupaj z 
županom Škufco ogledali tudi minister za infrastrukturo Peter Gašperšič, vodja 
sektorja za investicije v ceste Direkcije RS za infrastrukturo Tomaž Willenpart 
in vodja vzdrževanja DRI mag. Pavle Hevka. Z videnim so bili zadovoljni. V lan-
skem letu je bilo v občini izvedenih za 517 tisoč evrov vzdrževalnih del na glav-
nih in regionalnih cestah. Minister je obljubil tudi nadaljevanje obnove državne 
ceste do začetka naselja Dvor, kar bo predvidoma začetka v prihodnjega leta.

n Urednik

Urejena cesta do križišča na Dvoru

Rekonstrukcĳo križišča si je ogledal tudi minister Gašperšič

Prĳetna pot prĳateljstva in povezovanja

Župani in minister so si enotni, da kolesarji vseh generacĳ potrebujejo ločene, 
dovolj široke ter udobne kolesarske poti. 

S podpisom dogovora o sodelovanju pri ureditvi in povezovanju sko-
raj 50 kilometrov kolesarskih poti skozi pet občin so župani Ško-
fljice, Grosupljega, Ivančne Gorice, Žužemberka, Dolenjskih Toplic 
ter minister za infrastrukturo Peter Gašperšič 24. maja naredili po-
memben korak k ureditvi te vse pomembnejše in zaželene infra-
strukture. Minister Gašperšič je ob podpisu izrazil zadovoljstvo, saj 
bo v nekaj naslednjih letih Slovenija postala kolesarjem prijazna 
država, kolesarske poti in kolesarjenje pa bo povezalo ljudi. Projek-
tna dokumentacija naj bi bila izdelana v prihodnjem letu, gradbena 
dela bi stekla leta 2020, končana bi lahko bila do leta 2023. Večina 
kolesarskih poti bo grajena v okviru že uveljavljenih, manj obre-
menjenih cest, le manjši del bo narejen na novo. Projekt bo po be-
sedah župana Franca Škufce zagotovil kolesarjem večjo varnost in 
jih umaknili z nevarnejših regionalnih cest, obenem pa bo nudil 
prijetnejšo rekreacijo v naravi. 

n Urednik
Foto: S. Mirtič

»NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST«
  NALOŽBO SOFINANCIRATA EVROPSKA UNIJA IN REPUBLIKA SLOVENIJA
»OSKRBA S PITNO VODO SUHE KRAJINE«Črpališče Vinkov Vrh
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Še posebej svečano bo v soboto 14. julija, ko bo počaščena že 130- letnica 
domačega Prostovoljnega gasilskega društva Žužemberk, tradicionalno 
pa bo najbolj obiskan letos že 20. srednjeveški dan, ki bo v nedeljo, 15. 
7., ko nastopi v Žužemberku »srednji vek«, vendar na zabaven, poučen 
in izjemno zanimiv način.

Žužemberški trg se takrat spremeni v srednjeveško tržnico, grad je 
poln vitezov, trubadurjev, zabavljačev, grajskih gospodičen. Vsi se obi-
skovalcem prijazno predstavljajo. Obiskovalci bodo lahko občudovali 
srednjeveške in renesančne plese, viteške dvoboje v obujenih dogodkih 
iz bogate zgodovine lastnikov žužemberškega gradu, predvsem rodbi-
ne Turjaških. Veliko bo tudi zanimivih iger za otroke. Nastopile bodo 
mnoge skupine iz Slovenije, Hrvaške, Slovaške in Srbije. 

Trški dnevi so brez dvoma največja in najodmevnejša kulturno–ku-
linarično-etnološko-turistična prireditev v Suhi krajini in ena večjih 
na Dolenjskem, v kateri se prepletata sedanjost in preteklost. V progra-
mu nastopajo mnogi priznani slovenski in tudi tuji umetniki, vklju-
čena pa so tudi skorajda vsa društva in organizacije z območja občine.

Program:
6. julij: Slavnostni prižig oglarske kope v Srednjem Lipovcu, s kate-
rim se začnejo Trški dnevi 2018 in tradicionalni turnir v odbojki na 
mivki.
7. julij: Otvoritev balinišča in 1. balinarski turnir za pokal župana, 
finale turnirja v odbojki na mivki Žužemberk 2018 in tradicionalna 
gasilska veselica v Hinjah.
8. julij: V farni cerkvi sv. Mohorja in Fortunata bo farno žegnanje, 
popoldne pa bo v žužemberškem gradu srečanje predsednikov dru-
štev in klubov Občine Žužemberk ter slovesnost s podelitvijo plaket 
krvodajalcem.
10. julij: Literarno-pesniški večer na Dvoru bo potekal v organizaciji 
DU Dvor. 
12. julij: V Šmihelu pri Žužemberku bo otvoritev nove poslovilne ve-
žice s kulturnim programom KD Šmihel pri Žužemberku, zaključek 
pa bo s predstavitvijo peke v krušni peči na domačiji Meden
13. julij: V popoldanskih urah bo potekalo 1. občinsko tekmovanje za 
pokal župana v pikadu, otvoritev vrtine in vodovoda na Vinkovem 
Vrhu, pri spomeniku NOB na Cviblju bo slovesnost ob prazniku šofer-
jev in avtomehanikov, v gradu pa bo sledila uradna otvoritev Trških 
dni v Žužemberku z otvoritvijo razstave likovnih del domačih likov-
nih umetnikov in ustvarjalcev, nato bo v Parku znanih Suhokranj-
cev še odkritje treh bronastih reliefov znanih Suhokranjcev: Andreja 

pl. Auersperga, dr. Franca Grivca in Rozalije Seršen-Zale Zorane. Po 
otvoritvah bo pod zvezdami na grajskem dvorišču potekala zabava s 
skupino Ice on Fire.
14. julij: V Žužemberku bo predstavitev Radio kluba, sledijo otvoritve 
razstave ročnih del, potekale bodo preventivne zdravstvene meritve 
krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v krvi s prikazom uporabe de-
fibrilatorja, sledila bo otvoritev nove infrastrukture v Mačkovcu in 
otvoritev rekonstrukcije državne ceste z infrastrukturo skozi Dvor. 
V popoldanskem času bo pri gradu otvoritev suhokranjske tržnice 
s predstavitvijo Združenja zgodovinskih mest Slovenije, v gradu bo 
nastop mladih harmonikarjev ter pri Paviljonu EASA 3. JEŠPREJA-
DA- mednarodno tekmovanje v kuhanju tradicionalne jedi- ješpre-
nja. Sledila bo parada gasilcev in vozil ob 130-letnici PGD Žužemberk 
s prevzemom novega gasilskega vozila HTRV, po slovesnosti pa bo 
še predstavitev avtomobilov starodobnikov in razglasitev rezultatov 
JEŠPREJADE. Pri gasilskem domu bo ob 130-letnici sledila tradicio-
nalna gasilska veselica z ansamblom POGUM. 
15. julij: V in ob žužemberškem gradu bo potekal daleč naokoli po-
znan, in to z najdaljšo tradicijo v Sloveniji, 20. srednjeveški dan z od-
hodom k sveti maši, na trgu bo srednjeveška tržnica, vitezi, grajske 
gospodične, srednjeveški in renesančni plesi ter glasbeniki, viteški 
dvoboji z obujenimi zanimivimi dogodki iz bogate zgodovine lastni-
kov žužemberškega gradu. Veliko bo prikazov lokostrelstva, teatra, 
mečevanja in zanimivih iger za otroke. Nastopile bodo mnoge sku-
pine iz Slovenije, Hrvaške, Slovaške in Srbije. 

Ob 21. uri bo na dvorišču žužemberškega gradu potekala slovesnost 
ob prazniku občine s kulturnim programom ter z nagovorom župana 
Franca Škufce in častnega gosta. Sledila bo podelitev občinskih priznanj. 
Župani prijateljskih občin iz Hrvaške, Slovaške, Srbije in Slovenije bodo 
pozdravili občane ob občinskem prazniku. Po slovesnosti in slavnostni 
seji občinskega sveta bo sledil koncert Nuše Derenda.

Trški dnevi se zaključijo v ponedeljek, 16. julija, ko bomo s spomin-
sko uro počastili obletnico rojstva Rozalije Seršen ali Zalle Zorane – prve 
slovenske filmske igralke v Hollywoodu, rojene 16.7.1897 v Žužemberku. 
Tokrat bo slavnostna gostja igralka Tea Glažar, poznana kot Angelca iz 
nanizanke Reka ljubezni. 

Več informacij: www.zuzemberk.si, obcina.zuzemberk@zuzemberk.si
www.tdsuhakrajina.webs.com; vlado.kostevc@zuzemberk.si

n Vlado Kostevc, Jacques Gros, Franc Škufca

1. dan: petek, 6. 7., prizorišče: Srednji Lipovec, 
Žužemberk
09:00 Turnir v odbojki na mivki ŽUŽEMBERK 2018
20:00 Slavnostni prižig oglarske kope, ki pomeni začetek Trški dni:

kulturni program, nagovor župana in pripravljavcev oglarske 
kope ter častnega gosta…, oglarske igre, oglarski piknik v dimu, 
(organizator: Lipovški oglarji, DPM Suha krajina, DKŽ Suha kra-
jina-Žužemberk, TD Suha krajina, Občina Žužemberk)

2. dan: sobota, 7. 7., prizorišče: Žužemberk, Hinje, 
Prapreče
10:00 Turnir v odbojki na mivki ŽUŽEMBERK 2018 - rekreativne 

trojke
16:00 Otvoritev balinišča v Praprečah, kulturni program KUD Žužem-

berški rogisti, nagovori, prvi balinarski turnir za pokal župana 
Občine Žužemberk… 

17:00 Tekmovanje v igranju na diatonično harmoniko Hinje 2018
(PGD Hinje)

20:00 Tradicionalna gasilska veselica v Hinjah (PGD Hinje)
21:00 Finale turnirja v odbojki na mivki ŽUŽEMBERK 2018 za pro-

fesionalne dvojice

3. dan: nedelja, 8. 7., prizorišče: Žužemberk
10.00 Farno žegnanje v farni cerkvi sv. Mohorja in Fortunata
15.30 Srečanje predsednic in predsednikov društev, klubov in or-

ganizacij Občine Žužemberk, grajska kletna dvorana Žužem-
berškega gradu

16.00 Podelitev priznanj krvodajalcem, pozdravni nagovor župana, 
pozdravni nagovori gostov, nastop KUD Glasbene muze, harmo-
nikarka Vesna Zarabec … (organizator: Občina Žužemberk, OO 
RK Novo mesto, KO RK Žužemberk)

4. dan: torek, 10. 7., prizorišče: Kulturna dvorana 
na Dvoru
19.30 Literarno-pesniški večer, kulturna dvorana na Dvoru, srečanje 

pesnikov in literatov (organizator: DU Dvor)

5. dan: četrtek, 12. 7., prizorišče: gasilski dom Šmi-
hel, domačija Meden
17.00 Otvoritev poslovilne pri cerkvi sv. Mihaela v Šmihelu, pozdrav-

ni nagovori, kulturni program, blagoslov,… (organizator: Občina 
Žužemberk, KD Šmihel, krajani Šmihela…)

18:30 Predstavitev peke v krušni peči, domačija Meden….

6. dan: petek, 13. 7., prizorišče: Vinkov Vrh,

spomenik NOB na Cviblju, Žužemberk, grajska 
kletna dvorana in grajsko dvorišče, park znanih 
Suhokranjcev. Moderator: KUD Žužemberk
15:00 Prvo Občinsko tekmovanje v pikadu za pokal župana, objekt 

GT 26 (organizator DU Žužemberk)
16:00 Otvoritev vrtine in vodovoda Vinkov Vrh v sklopu operacije 

Oskrba s pitno vodo Suhe krajine; nagovor župana, ministrice 
za okolje in prostor Irene Majcen, kulturni program ...(organi-
zator: Občina Žužemberk)

18:30 Slovesnost in položitev venca Zveze ZŠAM Slovenije ob prazni-
ku šoferjev in avtomehanikov pri spomeniku NOB na Cviblju,
pozdravni nagovori, častni gost vojaški ataše RS v BiH polkovnik 
Žarko Henigman, kulturni program, (organizator: Občina Žu-
žemberk, KO ZB NOB Žužemberk, ZŠAM Slovenije)

19:30 Podelitev pokalov župana za 1. občinsko tekmovanje v pikadu
20.00 Žužemberški rogisti za uradno otvoritev trških dni; nagovor 

predsednika TD, župana, in častnega gosta, nastop ljudskih 
pevk, glasbenikov, (organizator: Občina Žužemberk, KUD Žu-
žemberk, ….) 
Otvoritev razstave likovnih del (domači likovni ustvarjalci, se-
lektor Martin Šuštaršič) (organizator: TD Suha krajina, Občina 
Žužemberk, KUD Žužemberk, ….)

21:00 Otvoritev bronastih reliefov v Parku znanih Suhokranjcev, na-
govori, kulturni program, odkritje (organizator: Občina Žužem-
berk, TD Suha krajina)

21.30 Zabava s skupino Ice on Fire, (organizator: TD Suha krajina, ….)

V gradu in na trgu pred gradom bo potekala poizkušina vin Društva vi-
nogradnikov Suha krajina. 

TRŠKI DNEVI
Žužemberk, Suha krajina – od 6. do 16. julija 2018

Žužemberk že 20. leto zapored v srednjem veku 
Ob prazniku Občine Žužemberk, 15. juliju, in v okviru tradicionalnih Trških dni, v organizaciji Ob-
čine Žužemberk, Turističnega društva Suha krajina, PGD Žužemberk in mnogih ostalih društev in 
organizacij, se bo Žužemberk že 20 leto zapored spremenil v središče športa, kulture in zabave Suhe 
krajine. Te dneve bodo namreč skorajda vsak dan, od 6. do 16. julija, na različnih prizoriščih, pote-
kale številne prireditve. 

Program Trških dni in praznik Občine Žužemberk 2018,
od 6. do 16. julĳa 2018 
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7. dan: sobota, 14. 7., prizorišča: Žužemberk: trg, 
lovska dvorana, grajsko dvorišče, kletna dvorana, 
stavba Grajski trg 26, šolsko igrišče. Moderator: 
Darko Povše
09:00 Dan odprtih vrat Radio kluba Žužemberk v klubskih prostorih, 

pozdrav predsednika, župana (organizator: RK Žužemberk ….)
09:20 Preventivne zdravstvene meritve krvnega tlaka, sladkorja v 

krvi in holesterola, delovanje defibrilatorja (organizator: OO 
RK Novo mesto, ZD Novo mesto, Nacionalni inštitut za javno 
zdravje, ekipa PP Občine Žužemberk )

09:40 Otvoritev razstave ročnih del, preddverje dvorane, pozdravni 
nagovor župana in gosta, nastop ženskega pevskega zbora DU 
Žužemberk in gostov …. (organizator: DU Žužemberk, TD Suha 
krajina….)

11:00 Otvoritev infrastrukture Mačkovec, pozdravni nagovori, kul-
turni program, blagoslov,…(organizator: Občina Žužemberk, 
krajani, ….)

14:00 Otvoritev rekonstrukcije državne ceste z infrastrukturo skozi 
Dvor, nagovori, kulturni program, blagoslov obnovljene kapeli-
ce (organizator: Občina Žužemberk,…)

14.20 Otvoritev suhokranjske tržnice s predstavitvijo dobrot društva 
kmečkih žena in drugih (organizator: TD Suha krajina, DKŽ Suha 
krajina - Žužemberk, ….)

14.30 S harmoniko je lepše, predstavitev mladih harmonikarjev in 
nastop drugih glasbenikov… (organizator: TD Suha krajina, ….)

15.45 Predstavitev stojnic in Združenja zgodovinskih mest Slove-
nije, nagovori župana in gosta (organizator: TD Suha krajina)
Podelitev priznanj in diplom vinogradnikom s 46. tedna cvička, 
(organizator: Društvo vinogradnikov Suha krajina….)

17:00 130-letnica PGD Žužemberk, parada gasilcev in vozil, prevzem 
in blagoslov novega gasilskega vozila HTRV, nagovori, kulturni 
program (trg in igrišče pri OŠ)

17:40 Mednarodno tekmovanje v kuhanju ješprenja, tekmovanje 
trojk v kuhanju tradicionalne jedi pri paviljonu EASA Žužem-
berk (organizator: TD Suha krajina)

19.00 Predstavitev avtomobilov starodobnikov in krožna vožnja ter 
ocenjevanje ješprenjev, pozdravni nagovor župana in gosta (or-
ganizator: TD Suha krajina)

19:30 Razglasitev rezultatov in podelitev diplom za 'NAJ JEŠPREJ' 
po izboru strokovne komisije in po glasu ljudstva (organizator 
TD Suha krajina)

20.00 SUHOKRANJSKA NOČ - gasilska veselica z ansamblom POGUM
(organizator: PGD Žužemberk)

Med odmori bodo lokalni turistični vodniki predstavili zgodovino 
kraja.

V soboto bo v gradu od 09.00 do 19.00 ure na ogled razstava likov-
nih del, razstava ročnih del v lovski dvorani, na trgu pred gradom 
tržnica suhokranjskih dobrot, zdravilnih zelišč, spominkov in turi-
stičnih društev, v gradu poizkušina vin Društva vinogradnikov Suha 
krajina, v avli OŠ Žužemberk bo od 16.00 do 17.00 ure na ogled Muzej 
znanih Suhokranjcev in raziskovalnih nalog. 

8. dan: NEDELJA, 15. 7., prizorišča: žužemberški 
grad, trg, farna cerkev v Žužemberku. 
Moderator: Lojze Bojanc
09.30 otvoritev 20. srednjeveškega dne na 

žužemberškem gradu
grajsko dvorišče

09.40 odhod k sveti maši v farno cerkev sv. 
Mohorja in Fortunata

grajsko dvorišče, trg 

10.00 maša sv. Mohor in Fortunat

10.30 predstavitev srednjeveških skupin…. grajski jarek

12.15 glasbeni pozdrav kosilu, Veronika 
in skupina 

grajska kletna 
dvorana

13.15 lokostrelski turnir-kvalifikacije grajski jarek

14.00 predstavitev srednjeveških plesov 
žužemberškega viteškega reda, ples 
z meči….

ploščad nad grajsko 
kl. dvorano

14.10 predstavitev srednjeveških plesov Vi-
teški red Gašperja Lambergarja, …..

ploščad nad grajsko 
kl. dvorano

14.20 predstavitev renesančnih plesov sku-
pina…. 

ploščad nad grajsko 
kl. dvorano

14.35 predstavitev stojničarjev na srednje-
veški tržnici in obhod dacarja

trg pred gradom

15.00 predstavitev viteških in dvornih re-
dov z 
mimohodom sodelujočih viteških 
skupin, vitezov, 
grajske gospode ter gostov iz tujine

grajsko dvorišče in 
grajski jarek

15.20 predstavitev viteških veščin Viteški 
red Gašperja Lambergarja 

grajski jarek

15.30 lokostrelski turnir najboljših loko-
strelcev, Kegljevičeva straža 

grajski jarek

15.45 predstavitev slovaških vitezov, sku-
pina Trnavska kampania

ploščad nad grajsko 
kl. dvorano

16.00 predstavitev srednjeveške glasbe, 
srednjeveških in renesančnih plesov 
(skupina Cesarsko kraljevi 
Ptuj, Lonca, Galiarda, …

ploščad nad grajsko 
kletno dvorano

16.30 predstavitev Ivanečkih vitezov, Brat-
stva svetog Mihovila, itd……

ploščad nad grajsko 
kletno dvorano

16.50 viteške veščine slovaških vitezov, 
skupina Trnavska kampania

grajsko dvorišče 

17.05
17.20

glumaška predstava Teater Ciza-
mo in …..
predstavitev plesa z meči Križevačke 
djevojačke straže 

ploščad nad kletno 
dvorano
ploščad na kletno 
dvorano

17.35 predstavitev slovaške viteške skupine 
Trnavska kampania

trg pred gradom

17.50 srednjeveška in renesančna glasba, 
skupina …

grajsko dvorišče

18.20 prikaz mečevanja …. grajski jarek
18.30 vsesplošno veselje, skupni plesni na-

stop plesnih skupin
trg pred gradom

19.00 pozdrav večerji, nastop Veronike, grajska kletna 
dvorana

20.10 zaključni nastop in prikaz veščin slo-
vaške skupine Trnavska kampania

trg pred gradom

20.30 SLOVESNOST OB OBČINSKEM PRAZNIKU; 
SLAVNOSTNA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ, pozdravni nago-
vor župana Franca Škufce in častnega gosta, Žužemberški rogisti, 
glasbene točke: Klara Grum in Maja Tanjšek ter Branko Breza-
všček, nagovori županov in predstavnikov prijateljskih občin iz 
Slovaške, Hrvaške in Srbije… (organizator: Občina Žužemberk)

21.00 Koncert Nuše Derenda (organizator Občina Žužemberk)

Od 9.00 do 19.00 bo v gradu na ogled razstava slik, Trubarjeva tiskar-
ska delavnica in razstava o Andreju Turjaškem, v pegleznu predstavitev 
piv Volka Turjaškega ob starih jedi Andraža, v grajski vinoteki poizku-
šina vin, v otroškem kotičku otroške delavnice. Potekala bo nagradna 
grajska učna pot, v grajskem jarku lokostrelstvo in viteški tabor, v lo-
vski dvorani bo razstava ročnih del. Na trgu pred gradom bo konjeni-
ško društvo poskrbelo za prevoze z vozovi. 

Vozil bo tudi turistični vlak na relaciji trg - farna cerkev – Loka - 
Stranska vas – Trške njive –Tomažev most – trg!

9. dan: ponedeljek, 16. 7., prizorišče: žužemberški 
grad; moderator: KUD Žužemberk
20.00 spominska ura, posvečena Rozaliji Seršen – Zalli Zorani, na-

govori, kulturni program, slavnostna gostja Teja Glažar oz. An-
gelca iz nanizanke Reka ljubezni (organizator KUD Žužemberk

ORGANIZATORJI SI PRIDRŽUJEJO PRAVICO DO SPREMEMB!!!
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Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec 
Brenčič, žužemberški župan Franc Škufca, direktor podjetja GPI 
Tehnika Drago Muhič in ravnateljica Osnovne šole Žužemberk Mira 
Kovač so 11. maja položili temeljni kamen novega vrtca. Položitev 
temeljnega kamna v Žužemberku je nov mejnik otroškega varstva 
in pomembna pridobitev tako za občane, vzgojiteljice, starše in tudi 
najmlajše. Stari Marlesov vrtec iz leta 1976 so pred dnevi delavci GPI 
Tehnika podrli. Po besedah župana Franca Škufce je investicija za novi 
vrtec v Žužemberku pomemben dogodek, ki bo z veliki črkami zapisan 
v zgodovino žužemberškega otroškega varstva in bo zaznamoval 
prihodnje rodove. Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič, župan Franc 
Škufca, ravnateljica Mira Kovač so tudi nagovorili navzoče in številno 
mladež. Slovesni položitvi temeljnega kamna so prisostvovali mnogi 
gostje, predstavniki izvajalcev in arhitekturnega biroja ABC Cibic, ki je 
zasnoval tehnološko zahteven objekt, občani, bivši in sedanji delavci šole 
ter najmlajši z vzgojitelji in učitelji. Program, ki ga je povezovala Lilijana 
Hrovat, so prijetno obogatili žužemberški najmlajši. 

n Urednik

Srečen dan za žužemberške najmlajše

Energetsko varčen vrtec bo imel devet oddelkov in bo zgrajen v dveh nadstro-
pjih, postavili pa ga bodo na mestu starega vrtca.

»Pri nas opeke nosimo, od jutra do večera, prav vsak dan.«

Ministrica Irena Majcen na obisku

Župan Franc Škufca je ministrici za okolje in prostor Ireni Majcen predstavil 
projekt oskrbe Suhe krajine s pitno vodo.

Pri izvajanju pomembne naložbe Suhokranjskega vodovoda gradnjo 
otežuje zahteven teren, poleg tega pa so se pri projektu, starem 12 let, 
pojavile potrebe po dodatnih odcepih vodovodnih cevi, kar posledično 
pomeni dodatne stroške. Napovedana cena je bila ob podpisu pogodbe 
namreč nižja, kot je bila nato ponujena cena izvajalcev, prav tako pa 
prvotni projekt ni vključeval gradnje sekundarnih vodov. Župan Franc 
Škufca se je 16. aprila z ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen 
pogovarjal o možnostih za pridobivanje dodatnih sredstev, s pomo-
čjo katerih bodo okoli 35 milijonov evrov težko investicijo uspešno za-
ključili. Vseh pet občin bo potrebovalo še približno dva milijona in pol 
evrov − toliko namreč znaša razlika med prijavljeno in licitirano ceno 
najugodnejšega ponudnika, prav toliko pa bo potrebovala občina za 
izgradnjo sekundarnih vodov. Zagotovila ministrice so bila jasna in 
nedvoumna- projekt Suhokrajinski vodovod bodo občine pripeljale do 
konca in s tem vsakemu posamezniku omogočile oskrbo s pitno vodo 
iz javnega vodovoda. 

n Urednik

Minister za kmetijstvo mag. Dejan Židan in državna sekretarka na 
kmetijskem ministrstvu Tanja Strniša sta se 12. aprila udeležila po-
sveta o trenutnem stanju kmetijstva v Suhi krajini. Pred posvetom sta 
obiskala tudi uspešno kmetijo mladega prevzemnika Milana Kelšina 
v Žužemberku. Posveta se je udeležilo tudi veliko število kmetov, ki pa 
niso bili popolnoma zadovoljni s trenutnim stanjem. Izpostavili so vrsto 

problemov, s katerimi se soočajo pri vsakdanjem delu. Minister Židan 
je predstavil usmeritve nove kmetijske politike in obljubil dodatno po-
moč, tudi z OMD plačili, s katerimi bodo z refundacijo stroškov doda-
tno pomagali kmetom, ki delujejo na težavnih terenih. 

n Urednik
Foto: S. Mirtič

Posvet o trenutnem stanju kmetĳstva v Suhi krajini

Kelšinovi skupaj z gosti.

Župan Franc Škufca, minister za kmetijstvo 
mag. Dejan Židan in državna sekretarka Ta-
nja Strniša na posvetu.

Posveta se je v gostišču Zupančič udeleži-
lo veliko kmetov.

Obveščamo vas, da bomo v sklopu objekta 
Oskrba s pitno vodo Suhe krajine v naseljih 
Veliki Lipovec, Sela pri Ajdovcu in Boršt začeli 
z izvajanjem gradbenih in montažnih del na 
odseku 1.8.1 – vodovod nižinska cona 2 – NC2 
sekundarni vodi Ajdovška planota. 

Za nemoteno izvajanje del potrebujemo 
popolno in polovično zaporo cestišča. 

Dela bomo izvajali s popolno zaporo javne 
poti Podograje – Trnov dol – Sela pri Ajdovcu 
– Boršt – Sela pri Ajdovcu 7 – Veliki Lipovec – 
Veliki Lipovec, povezava in polovična zapora 
Veliki Lipovec. 

Popolna in polovična zapora se bosta iz-
vajali fazno in se premikali z napredova-
njem del. 

Obvoza ne bo. Zapora bo trajala predvido-
ma do 30. 09. 2018.

Prosimo za razumevanje in upoštevanje 
cestno-prometne signalizacije.

n GPI Tehnika d.o.o.

Obvestilo o zapori ceste Veliki Lipovec, 
Sela pri Ajdovcu in Boršt 

»Kljub temu, da dušo vrtcu ne vdahne prostor, 
ampak ljudje, ki bivajo in delajo v njem, smo 
v starem vrtcu na Jurčičevi že pošteno čutili 
potrebo po novem vrtcu. Vzgojiteljicam, ki so 
znane po tem, da v vsakem odpadnem ma-
terialu vidijo možnost ponovne ustvarjalne 
uporabe, je zmanjkovalo prostora za shranje-
vanje, igralnice so otrokom nudile prijetno in 
toplo bivanje, a so bile majhne in poleti zelo 
tople, tudi tla in stavbno pohištvo je že vztraj-
no klicalo po obnovi. A vendar je bil vrtec na 
Jurčičevi prostor, kamor smo vsako jutro z 
veseljem vstopale delavke, otroci in njihovi 
starši. Na majhnem prostoru se pogosto stke-
jo tesnejše vezi, in tega smo se najbolj zavedle 

ob selitvi, še posebej 17. aprila, ko smo zadnji 
dan prišle na delovno mesto, kjer so nekatere 
izmed nas preživele tudi vso dosedanjo služ-
beno pot. S solzami v očeh smo praznile pro-
store in si urejale nova delovna mesta. Selitev 
je pomenila velik zalogaj, a smo ob zavedanju, 
da se bomo zelo kmalu selili na staro lokacijo, 
a v nove prostore, vse izzive reševali strpno in 
z razumevanjem. Novi vrtec bo nudil odlične 
pogoje za kvalitetno izvedbo programa pred-
šolske vzgoje. Tudi sama organizacija dela bo 
mnogo lažja, saj bodo naši malčki pod dvema 
strehama, za razliko do sedaj, ko smo v štirih 
stavbah. V bivšem vrtcu smo imeli le razdelil-
no kuhinjo, zato je bilo potrebno kosila voziti 

iz enote Dvor, česar s selitvijo v novi vrtec ne 
bo več potrebno, saj bo v stavbi novega vrtca 
kuhinja za pripravo vseh obrokov. Še posebej 
se veselimo telovadnice, v kateri bomo lahko 
z otroki izvajali različne gibalne dejavnosti, 
ki so nadvse pomembne za razvoj otrokovih 
fizičnih sposobnosti in intelektualni razvoj. 

V prostornih igralnicah bodo otroci poleg 
prostora za skupne igre in druženje tudi lažje 
našli kotiček za individualno igro ali umik, 
strokovne delavke pa bomo v skupnih pro-
storih imele boljše pogoje za načrtovanje in 
medsebojno sodelovanje ter soustvarjanje 
novega poglavja v zgodbi Vrtca Žužemberk.« 

n Tanja Fabjančič, svetovalna delavka in 
pomočnica ravnateljice za vrtec

Foto: Slavko Mirtič
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V času od 1. 3. 2018 do 1. 6. 2018 smo policisti s 
PP Dolenjske Toplice obravnavali 15 kaznivih 
dejanj (letos skupno 27), in sicer:

 6 tatvin, 
 3 velike tatvine (vlomi), 
 1 poškodovanje tuje stvari,
 1 nasilje v družini,
 1 mučenje živali,
 1 grožnja,
 1 goljufija,
 1 lahka telesna poškodba.

Pri kaznivih dejanjih vlomov in tatvin so 
storilci odnašali naslednje predmete: posode
z gorivom, sekire, izvijač, napenjalec traku, 
viličasti ključ, klešče, gozdarske zagozde, 
akumulatorje, hidravlično kladivo, motor-
ne žage, denar, nakit, mobilni telefon, al-
koholne pijače, registrsko tablico in les (po-
sekana drevesa).

Kljub manjšemu upadu tovrstnih kaznivih 
dejanj občane pozivamo, da ne zanemarjajo 
samozaščitnih ukrepov ter da upoštevajo opo-
zorila in nasvete policije, objavljene v preteklih 
številkah Suhokranjskih poti.

V letošnjem letu se policisti zopet soočamo s 
povečanim številom ilegalnih prestopov dr-
žavne meje, predvsem na območju Bele kraji-
ne. Najpogosteje gre za državljane Pakistana, 
Afganistana, Sirije, Libije, Alžirije in Maroka, 
ki jih vse pogosteje izsledimo tudi v notranjo-
sti države. Vse občane prosimo, da ob zaznavi 
takšnih oseb nemudoma obvestijo policijo na 
št. 113. Osebe načeloma niso nasilne, a previ-
dnost ni nikoli odveč.

Vsako leto v poletnih mesecih policisti 
najdemo nekaj nasadov prepovedane droge 
– konoplje, in sicer ob reki Krki ter v gozdo-
vih nedaleč od naseljenih krajev, včasih celo 
v okolici vikendov in na domačih vrtovih. Da 
bi učinkoviteje preprečevali gojenje in prepro-
dajo prepovedane droge, ki kaj lahko pride v 
roke tudi otrokom in mladoletnim, policisti 
prosimo občane, predvsem gobarje, lovce in 
ribiče, da o morebitni najdbi nasada konoplje 
obvestijo policijo. 

Rastlina je lahko različnih velikosti in ima 
zelo izrazit vonj, na podlagi katerega je prak-
tično ni mogoče zamenjati za kakšno drugo 
rastlino.

Ribiči, gobarji, sprehajalci in vsi, ki svoja 
vozila parkirate ob Krki ali ob gozdnih poteh 
in jih puščate brez nadzora, poskrbite, da v vo-
zilu ne puščate nobenih predmetov na vidnih 
mestih. Vsak predmet, tudi vrečka s smetmi, 
je lahko vaba za storilce kaznivih dejanj. Sto-

rilec namreč ne ve, da imate v vrečki le sme-
ti. To bo ugotovil šele, ko bo že vlomil v vozi-
lo, a škoda na vozilu bo s tem že povzročena. 

Ko pa odhajate na zaslužen letni oddih, po-
skrbite, da bo vaš dom zaklenjen, vsa okna za-
prta, prosite tudi svoje sosede, da vsakodnev-
no preverijo stanje okoli vašega doma, doma 
pa ne puščajte vrednejših predmetov oziroma 
poskrbite, da jih storilec ob morebitnem vlo-
mu v vaš dom ne bo našel.

Policisti s PP Dolenjske Toplice vam želimo 
prijetne in brezskrbne poletne mesece in za-
služen oddih tako doma kot v tujini, pri tem 
pa ne pozabite na lastno varnost in na varnost 
vašega premoženja.

Če opazite karkoli sumljivega, kar bo zmo-
tilo vaš mir in občutek varnosti, osebo ali 
vozilo, ki ne »paše« v vašo okolico, si za-
pomnite podrobnosti, zabeležite znamko 
in registrsko številko vozila ter nemudo-
ma obvestite policiste na PP Dol. Toplice na 
tel. št. 07 3843890, po elektronskem naslovu 
pp_dolenjske_toplice.punm@policija.si
ali na številko 113. 

V kolikor pa želite, da se vodja policijskega 
okoliša zglasi pri vas doma, ker ste postali žr-
tev kaznivega dejanja, potrebujete pomoč ali 
nasvet policije, imate konkretne varnostne 
probleme na območju vaše lokalne skupnosti, 
želite predlagati ukrepe ali dejavnosti za iz-
boljšanje varnosti v vašem okolju ali ker želite 
neformalni razgovor, pa lahko pišete na elek-
tronski naslov edvard.kramar@policija.si.

n Edvard Kramar, vodja policĳskega okoliša

Policija svetuje       Policija svetuje       Policija svetuje

Premiera dokumentarnega filma Risova pot

Ilustracĳa risa slovaškega avtorja Ludvika Kunca, ki je živel z risi.

Na mednarodni dan risa, 11. junija, je bila v okvi-
ru projekta LIFE LYNX premiera odličnega doku-
mentarnega filma Risova pot, ki prikazuje zgodo-
vino ponovne naselitve risa na območje Slovenije. 

Glavni cilj projekta LIFE Lynx je reševanje di-
narsko - jugovzhodne alpske populacije risa pred 
izumrtjem ter njena dolgoročna ohranitev. V pro-
jektu se bo v Slovenijo in na Hrvaško z mednaro-
dnim sodelovanjem doselilo rise iz slovaškega in 
romunskega dela Karpatov ter s tem preprečilo 
izumrtje sedaj živeče populacije. Hkrati se bo za-
vzemalo za ohranjanje močne podpore javnosti in 
ključnih deležnikov za ohranitev risa. 

Ta projekt, ki bo predstavljen osnovnim šolam 
in tudi širši javnosti, pa je še posebno zanimiv za 
nas, za občino Žužemberk, saj smo edina občina, 
ki ima v grbu risa, ki postaja naš simbol. 

n VladiMi

Laščani tradicionalno s 
prvomajskim mlajem

Postavljanje mlaja, ob prvem maju, prazniku dela, je bil nekdaj in je 
tudi dandanes pravi družabni dogodek Lašč ter dveh zaselkov, Klopc 
in Žvinglovca. Tradicijo ohranjajo že od nekdaj. Vrsto let so mlaj posta-
vljali na roke, z leseni drogovi, verigami in močnimi rokami. Zadnja 
leta pa jim pri tem zahtevnem delu pomaga mehanizacija z dvigalom. 
Tudi letos so na predvečer praznika postavili visok mlaj, ga okrasili in 
ponosno izobesili slovensko zastavo. Dogodek so z varne razdalje spre-
mljali vaščani, potem pa je sledilo druženje in pogostitev.

Suha krajina, tu in tam

Besedilo: urednik  Foto: S. Mirtič

Pionirsko in gasilsko 
tekmovanje GZ Novo mesto

2. junija je v Žužemberku potekalo največje pionirsko in mladinsko tek-
movanje gasilske zveze Novo mesto. Sodelovalo je okoli 600 mladih v 66 
tekmovalnih gasilskih desetinah, med katerimi so bile tudi suhokranj-
ske ekipe iz Križev, Dvora, Šmihela in Ajdovca. Najmlajši so pokazali 
svoje znanje in spretnosti v številnih gasilskih disciplinah. Med pio-
nirji so bili med 33 ekipami na odličnem osmem mestu mladi pionirji 
iz Križev, pred gasilci iz Šmihela, sedemnajsti so bili Dvorjani in pet-
indvajseti Ajdovčani. Med pionirkami so bile odlične pete Dvorjanke in 
osme pionirke iz Ajdovca. Med mladinci so se tik pod vrhom na četrto 
mesto uvrstili mladi Šmihelci pred mladinci iz Ajdovca, na 14. mestu 
pa je bila ekipa z Dvora. 

Ludvik na Golici

Naš zvesti bralec, reševalec križank in drugih nagradnih rubrik, Ludvik 
Kocjančič se je pred kratkim odpravil na Golico. Gora je znana po belih 
narcisah, ki krasijo pašnike in so čudovita paša za oči in dušo. Tudi 
svetovna znana Avsenikova polka je poimenovana po Golici. Narcise so 
resda zaščitene na državni ravni, a ni res, da zanje velja popolna prepo-
ved trganja. Na Golici bo nekaj mesecev kot pastir živali domoval tudi 
Ludvik. Verjamemo, da bo kakšno zgodbo po končanem »počitniškem 
delu« zaupal tudi bralcem.

Vse čestitke mladim 
tekmovalcem za sode-
lovanje in dobre uvrsti-
tve. Pogrešali pa smo 
mlade iz Žužemberka, 

Rebri in Hinj.
Na zaključni slovesnosti so 

pokale in medalje prejele najboljše 
tri ekipe.
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Prvomajski pohod na Komanco
Že vrsto let poteka v organizaciji TD Suha krajina tradicionalni pr-
vomajski pohod na Komanco, k lovski koči LD Plešivica - Žužem-
berk nad Malim Lipjem. 
S pohodom obeležimo mednarodni praznik 
dela ter predstavimo izjemno naravno in kul-
turno dediščino Žužemberka in Suhe krajine.

Letošnjega pohoda se je udeležila tudi držav-
na sekretarka mag. Tanja Strniša in spozna-
la bogato ter zanimivo dediščino, še posebno 
v kamen vklesan spominski napis iz leta 1834 
o hudi suši. Zanimivo zgodovino je predstavil 
predsednik turističnega društva Vlado Kostevc.
Pri lovski koči Komanca je potekalo tradicio-

nalno prvomajsko srečanje v organizaciji Ko-
njerejskega društva kljuse Budganja vas.

Skupinica pohodnikov se je nato vrnila peš 
in na Loki ob Krki srečala še svetovnega popo-
tnika, ultramaratonca Ara Khatchadouriana, 
Armenca, ki teče iz Francije v Armenijo in si je 
za prenočevanje izbral Žužemberk.

n VladiMir 

Napis o suši je obnovil predsednik TD

HTRV je že prispel v Žužemberk
V soboto, 9. junija, je bil za Prostovoljno gasilsko društvo Žužemberk in Občino Žužemberk prelomni 
dan v gasilstvu Suhe krajine. V Žužemberk je namreč prispelo prvo hitro tehnično reševalno vozilo, 
ki bo služilo vsem intervencijam tehnične narave.

nujno potrebno hitro tehnično reševalno vo-
zilo (HTRV-1) je namensko vozilo, ki se upora-
blja za posredovanje na intervencijah tehnične 
narave; na prometnih nesrečah, pri poškod-
bah pri delu na kmetiji ali v gozdu… Vozilo ima 
vso potrebno opremo za hitro in uspešno po-
sredovanje, ki je do sedaj v Občini Žužemberk 
še ni imelo nobeno gasilsko društvo in ki jo 
žužemberško društvo potrebuje, saj je z apri-
lom 2016 postalo del gasilski enot širšega po-
mena, ki v večji meri samostojno posredujejo 
na tehničnih intervencijah, za kar pa seveda 
potrebujejo ustrezno opremo. »Za operativno 
enoto našega društva je to izredna pridobitev, 
ki bo močno zaznamovala njeno delovanje. Že 
sedaj vabim vsa občinska gasilska društva, da 

se nam pridružijo na vajah, kjer bomo podrob-
neje spoznali vozilo in njegovo opremo,« je v 
upanju na še več sodelovanja med občinskimi 
gasilskimi društvi povedal poveljnik društva 
Peter Košiček.

Slavnostni prevzem vozila HTRV-1 bo na 
osrednji slovesnosti ob praznovanju 130. oble-
tnice delovanja društva, in sicer v soboto, 14. 
julija, ob 17. uri, na igrišču pred Osnovno šolo 
Žužemberk. Vse občane vljudno vabimo, da 
se nam pridružite na slovesnosti in z nami 
obeležite visoko obletnico. Vaš obisk bo za 
nas znamenje vaše podpre našemu delu, kar 
neizmerno cenimo. Na pomoč!

n Mateja Filipič
Foto: Laura Henigman, Gašper Glavan

V soboto, 9. junija, točno ob 17.05, se je skozi 
Žužemberk zaslišala glasna sirena z novega 
gasilskega vozila, ki je prispelo v vozni park 
žužemberških gasilcev. Težko pričakovano in 

Brezposelnost 
med najnižjimi

Med 212 občinami v Slo-
veniji se lahko z najnižjo 
brezposelnostjo pohvali-
mo tudi v Občini Žužem-
berk, ki je po podatkih 

Zavoda za zaposlovanje na zavidljivem 
osmem mestu, saj je brez zaposlitve le 4,7 
odstotkov aktivnega prebivalstva. 

n Urednik
Vir: Zavod za zaposlovanje, januar 2018

Nadzor nad pravilnostjo 
ločevanja odpadkov
Inšpektorji medobčinskega inšpektorata in 
redarstva Mestne občine Novo mesto, občin 
Mirne Peči, Žužemberka, Straže, Dolenjskih 
in Šmarjeških Toplic, Škocjana ter Šentjerne-
ja bodo v sodelovanju z javnim podjetjem Ko-
munala Novo mesto d.o.o., na podlagi določil 
občinskega odloka o ravnanju s komunalni-
mi odpadki, pričeli z akcijo opravljanja nad-
zora nad ločevanjem komunalnih odpadkov. 

Akcija preverjanja ločevanja odpadkov bo 
usmerjena v nadzor nad odlaganjem in loče-

vanjem odpadkov pri večstanovanjskih objek-
tih ter na ekoloških otokih.  Opažamo, da se 
je vsebnost neustreznih odpadkov povečala v 
rumenih zabojnikih za embalažo ter v zelenih 
zabojnikih za ostanek odpadkov. To povzroča 
probleme pri nadaljnji pripravi in predelavi 
odpadkov in zvišuje stroške obdelave, saj je 
za kvalitetno predelavo in reciklažo odpadkov 
potreben čim bolj čist odpadek, takega pa se 
lahko doseže le na izvoru nastanka.

n Sonja Kolenc

Občni zbor najaktivnejšega društva v Suhi krajini
Opravili 12.840 ur prostovoljnega dela

V nedeljo, 25. marca 2018, je v gostišču Zupančič v 
Žužemberku potekal občni zbor Turističnega dru-
štva Suha krajina. Društvo šteje več kot 92 članov in 
nadaljuje delo iz leta 1938 v Žužemberku ustanovlje-
nega Ptujsko-prometnega in olepševalnega društva. 
Za prijeten uvod so poskrbele pevke društva. Dru-
štvo je v preteklem letu organiziralo 24 prireditev, 
z nastopi pa so obogatili tudi 28 prireditev doma in 
v tujini. Predsednik TD Suha krajina Vlado Kostevc 
je v svojem poročilu med 230 dogodki in aktivnost-
mi izpostavil organizacijo spominske slovesnosti- 
postavitev spominskega obeležja strmoglavljenega 
bombnika B- 17 » Je Reviens«, organizacijo Trških 
dni, ocenjevanje vzorcev pijače iz samorodnih vin-
skih trt in več drugih dogodkov. Med najaktivnej-
šimi skupinami je izpostavil viteški red, ljudske 
pevke v pokrajinskih nošah in članice ročnih del. 

16. februarja 2018 je v avli OŠ Žužemberk potekal občni 
zbor Krajevne organizacije Rdečega križa Žužemberk. 
Poleg članov KORK so se ga udeležili tudi predsednik 
Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto g. 
Marjan Grahut, podžupan občine Žužemberk g. Jože 
Šteingel in g. Matjaž Marinček, ki je kasneje predstavil 
program Šola zdravja – telovadbo 1000 gibov. 

Dnevni red je obsegal 8 točk. Predstavljeni sta bili 
poročili za preteklo leto in načrt dela za naprej. Tudi 
gostje so nas pozdravili in pohvalili naš trud in delo 
ter nam zaželeli uspešno delovanje v prihodnje.

Tudi letošnje leto bo zelo aktivno; volje in pozitivne 
energije nam ne manjka. Razdeljevali bomo prehran-
ske pakete socialno šibkim, obiskovali starejše, izpe-
ljali akciji ̋ Košarica˝ in ̋ Drobtinica˝, obdarovali sta-
rejše občane, se udeleževali srečanj in dogodkov OZRK 
Novo mesto, organizirali srečanje starejših občanov, 
razna predavanja in delavnico prve pomoči, v de-
cembru bo krvodajalska akcija, sodelovali bomo tudi 
s šolo in z lokalno skupnostjo, pa še kaj bi se našlo. 

Po končanem uradnem delu smo se še družili ob 
dobrotah naše članice Olge Drab.

n Tamara Plot, Foto: S. Mirtič

Občni zbor KORK Žužemberk

Članice KO RK Žužemberk 

Kostevc, ki je tudi podpredsednik TZ Slove-
nije, je predstavil ambiciozne načrte za le-
tošnje leto, ki vključujejo tako samostojne 
aktivnosti, kot tudi sodelovanje z drugimi 
društvi na različnih prireditvah. Izposta-
vil je oživljanje starih običajev, ohranjanje 
spomenikov naravne ter kulturne dedišči-
ne, zato bodo skupaj z vaščani Malega Li-
pja postavili obeležje Drinski mučenki An-
toniji Fabjan. V letu 2018 TD Suha krajina 
praznuje 25- letnico delovanja ter 80-letni-

co organiziranega turizma v Žužemberku. 
Zbrane člane in članice so nagovorili žu-
žemberški župan Franc Škufca, predsednik 
in podpredsednik Občinske turistične zve-
ze Ivančna Gorica Pavel Groznik iz Višnje 
Gore in Stanislav Kralj iz Zagradca. Še pred 
uradnim koncem in družabnim preostan-
kom popoldneva so bila podeljena tudi pri-
znanja članom za deset in dvajsetletno ak-
tivno delo v društvu.

Foto: S. Mirtič
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Druga svetovna vojna na Slovenskem ni pri-
zanesla nikomur – tudi Suhi krajini in gasil-
cem tu ne. Že prva, druga svetovna vojna pa 
toliko bolj, sta močno oslabili društvo. Veliko 
mladih obetavnih gasilcev je izgubilo življenje 
na bojiščih, orodje in naprave so bile uničene 
ali pokradene. Okupatorji, ki so vdirali v Suho 
krajino, so se poslužili tako gasilskega doma 
kot tudi orodja in opreme v njem. Četudi so 
gasilcem zvesti Žužemberčani poskušali del 
orodja in opreme poskriti po svojih domovih 
in v šoli, pa jim je bilo to v precejšnji meri vse-
eno odvzeto.

Rana druge svetovne vojne 
se je celila vse do 80ih let
Društvo si po vojni še dolgo ni opomoglo. Prvi 
občni zbor je bil sklican na pobudo tovariša Jo-
žeta Pasarja. Na tem zboru so za predsednika 
izvolili Karla Plota, za poveljnika Toneta Vov-
ka, za tajnika Jožeta Pasarja in za blagajnika 
Jožka Grčarja. V letih, ki so sledila, je društvo 
prejelo nekaj novih oblek iz Novega mesta, 
kasneje še motorno brizgalno, ki so jo name-
stili na motor tovornjaka, ki ga je zapustila 
vojska. S pomočjo zavednih mož se je društvo 
razvijalo tako na tehničnem kot tudi organi-
zacijskem področju.

V času, ko se je društvo bližalo praznovanju 
70. obletnice delovanja, so v društvu pričeli z 
akcijami v gasilske vrste vabiti predvsem mla-
de. Zavest o gasilstvu se je pričela širiti po su-
hokranjskih hišah in ob 70. obletnici delova-
nja društva je pod vodstvom takratnega pred-
sednika Janeza Glihe ter Cirile Hrovat prva 
pionirska desetina izvedla vajo s sekiricami.

V dvorani na Grajskem trgu so 
bili prisotni predstavniki doma-
čih društev, pa tudi predstavni-
ki ostalih gasilskih zvez in pri-
jateljskih društev iz Črnomlja, 

130 let gasilstva v Žužemberku - 2. del
27. maj 1888 je bil dan, ko se je udejanjila ideja o ustanovitvi takrat prepotrebne požarne brambe 
v Žužemberku. Letos mineva že 130 let od tega pomembnega dogodka, na Slovenskem pa je pro-
stovoljno gasilstvo aktivno že skoraj 150 let. Vendar pa časi prostovoljnemu gasilstvu niso bili ve-
dno naklonjeni…

Ponoven razcvet gasilske 
dejavnosti v Suhi krajini
Ob praznovanju 80. obletnice društva si je dru-
štvo že dodobra opomoglo – tako kadrovsko kot 
tudi člansko. Pod pokroviteljstvom Republiške-
ga izvršnega sveta so na gasilskem domu od-
krili spominsko ploščo v čast ustanoviteljem 
društva ter razvili prapor. 

Deset let kasneje, ob praznovanju 90. 
obletnice delovanja, je v društvo prišlo novo 
gasilsko vozilo – kombi – začeli pa so vaditi 
tudi za avtorally Gasilske zveze Novo mesto, 
ki so se ga uspešno udeleževali. Sledil je še 
nakup nove avtocisterne, ki je razvažala vodo 
po Suhi krajini in tako obiskala domala vse 
suhokranjske vasi. Ob vse hitrejšem razvoju 
društva je postalo jasno, da društvo potrebuje 
nov ali pa vsaj prenovljen gasilski dom. Četudi 
je sprva tlela ideja o tem, da doma ne bi 
prenovili, ampak bi na drugi lokaciji zgradili 
novega, je na koncu obveljala ideja, da gasilski 
dom ostane na takratni (tudi zdajšnji) lokaciji, 
a se le temeljito obnovi. Praznovanje 100. 
obletnice društva je tako zaznamovala obnova 
gasilskega doma.

Desetletje pospešenega razvoja
Vse od 100. obletnice pa do danes, ko društvo 
praznuje 130. obletnico delovanja, je društvo z 
dobrim in v prihodnost naravnanim vodstvom 
vseskozi stremelo k razvoju tako na tehnič-
nem kot tudi kadrovskem in članskem nivo-
ju. Še posebej plodno je bilo zadnje desetletje, 
katerega rezultat je izredno močna operativna 
enota, s katero se lahko pohvali društvo in ki 

Odkritje spominske plošče ustanoviteljem ob 80. obletnici ustanovitve. Obnova in dograditev gasilskega doma, 2006  

Obnovljena, 120 let stara društvena ročna bri-
zgalna

je rezultat načrtnega izobraževanja in uspo-
sabljanja članov.

V letih pred slovesnim praznovanjem 120. 
obletnice delovanja je bil prenovljen in do-
grajen gasilski dom, leto kasneje pa je dru-
štvo slavnostno prevzelo vozilo GVC 16/25, s 
katerim je dobilo prepotrebno orodno vozilo, 
ki ga takrat v občini še ni bilo. Ob praznova-
nju 120. obletnice je bila obnovljena tudi 120 let 
stara ročna brizgalna, ki jo je društvo kupilo 
v času ustanovitve. Na praznovanju obletnice 
so s prenovljeno ročno brizgalno gasilci izve-
dli simbolično gašenje.

Društvo je v zadnjem desetletju nedvomno 
naredilo znaten korak naprej v razvoju gasil-
stva v Suhi krajini. Ne samo, da se je kadrovsko 
močno okrepilo, tudi zavest o pripadnosti ga-
silstvu se v kraju postopoma dviguje in pomen 
gasilca v družbi še vedno ostaja na visokem ni-
voju. Prostovoljno gasilstvo na Slovenskem je 
svojevrsten fenomen, saj je le v redkih državah 
prostovoljno gasilstvo tako dobro organizirano 
in tako dobro vpeto v družbeni sistem kot na 
Slovenskem. In v Žužemberku ni nič drugače.

n Mateja Filipič

Slavnostna seja
Prostovoljno gasilsko društvo Žužemberk je v nedeljo, 27. maja, pripravilo 
slavnostno sejo, s katero so obeležili natanko 130 let od ustanovitve društva.

Trebnjega, Zbur, Loga, Dobrniča 
in hrvaških Belavićev s prapori. 
Gasilce in goste je pozdravil pred-
sednik društva Miha Filipič in se 
zahvalil številnim generacijam 
gasilcem za nesebično pomoč in 
podporo, ki so jo in jo še dajejo 
društvu. Žužemberški gasilci so 
usposobljeni za izvajanje tehnič-
nega reševanja ob nesrečah v ce-
stnem prometu na območju ob-
čine Žužemberk. Slavnostni go-
vor je po kronološki predstavitvi 
stotridesetih let delovanja dru-
štva, ki ga je v filmu predstavila 
Mateja Filipič, imel predsednik 
GZ Slovenije Janko Cerkvenik. 

Župan Franc Škufca je ob visokem 
jubileju čestital gasilcem in se jim 
zahvalil za vse dobro delo, ki so ga 
opravili skozi leta. Na slavnostni 
seji, ki jo je povezovala Mateja Fi-
lipič, so poskrbeli tudi za zanimiv 
kulturni program, v katerem so se 
predstavili Moški pevski zbor Ciri-
la Zajca pod vodstvom Nine Zajec, 
Žužemberški rogisti in učenka OŠ 
Žužemberk Petra Mrvar. Podelje-
ne so bile tudi zahvalne listine 
in priznanja številnim gasilcem, 
društvom ter posameznikom, ki 
z društvom sodelujejo, oziroma 
na različne načine pomagajo pri 
njegovem delovanju. 

Po seji je v predprostoru dvora-
ne sledilo seveda prijetno druže-
nje s povabilom na Trške dni, kjer 
bodo gasilci predali namenu nov 
avto za intervencije in tehnično 
reševanje ob prometnih nesrečah.

Foto: S. Mirtič

Ob bližnji 130. obletnici delovanja prostovoljnega gasilskega društva Žu-
žemberk in praznovanju zaščitnika sv. Florjana so se 6. maja v cerkvi 
sv. Mohorja in Fortunata zbrali gasilci iz šestih društev v Občini Žu-
žemberk. Svete maše so se udeležili tudi gasilci iz sosednjih društev ter 
prijateljskega, pobratenega društva Belavići iz Hrvaške. Preko sedem-
deset gasilcev se je zbralo pred njihovimi vozili, odkoder so v povorki 
odšli v cerkev, kjer je sv. mašo daroval častni kanonik in žužemberški 
dekan Franc Vidmar. Dekan je izrazil veliko hvaležnost gasilcem, da 
so se v svečanih uniformah in s prapori udeležili Florjanove maše, z 
veliko željo, da bi tradicijo v preizkušenem kraju negovali tudi v priho-
dnje. Slovesno daritev so popestrili domači pevci cerkvenega pevskega 
zbora. Po maši je dekan Vidmar blagoslovil gasilska vozila s pripada-
jočo opremo, navzoče gasilce in praporje. Kot dobri gostitelji pa so do-
mači gasilci povabili vse sodelujoče na pogostitev in druženje. Vse je 
pozdravil tudi novi predsednik PGD Žužemberk Miha Filipič in se jim 
zahvalil za udeležbo.

FOTO: Slavko Mirtič

Prvič Florjanova maša tudi v Žužemberku



20  POLETJE 2018  POLETJE 2018  21

 DRUŠTVA  DRUŠTVA 

»Ohranimo čebele 
in nahranimo človeštvo«
Na pobudo čebelarske zveze Slovenije oz. njenega predsednika 
Boštjana Noča je Organizacija združenih narodov 20. maj, rojstni 
dan Antona Janše iz Breznice, utemeljitelja čebelarstva, progla-
sila za svetovni dan čebel.

Žužemberk 
v Karlovcu
Že vrsto let se žužemberški viteški red z vese-
ljem udeležuje Sejma vlastiteljstva na gradu 
Dubovac in tako krepi zgodovinske odnose, saj 
je bil Andrej Turjaški in Šumberski, rojen Žu-
žemberčan, poveljnik Vojne krajine na gradu 
Dubovac nad Karlovcem. Bil je steber obram-
be Habsburške monarhije pred Osmanskim 
cesarstvom.

n Vladimir

Pred gradom Dobovac 

Zbrane so poleg častnega pokrovitelja sreča-
nja, predsednika Boruta Pahorja, nagovo-
rili še generalni direktor Organizacije zdru-
ženih narodov za prehrano in kmetijstvo 
(FAO) Jose Graziano da Silva in predsednik 
Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč. „Za 
kilogram medu morajo čebele obleteti 4 
milijone cvetov in preleteti 4 dolžine ek-
vatorja. Ni čudno, da so simbol pridnosti 
in marljivosti,“ je v svojem govoru dejal g. 
Pahor in dodal, da je svetovni dan čebel šele 
začetek: „Začetek neke dolge poti, ki naj 
traja v neskončnost miru, človekovega 
sožitja z naravo in sonaravnega razvoja 
modernega sveta. Naša skromna želja je, 

da bi se otroci naših otrok podili po cve-
točih travnikih in bi jih sem in tja naga-
jivo preganjale pridne čebele.“

Brez čebel ni jabolk, hrušk, češenj in jagod.
Na tako pomemben dan za vse čebelarje se 

je tega dogodka udeležilo tudi nekaj članov 
čebelarskega društva Dvor.

G. Ciril Glavič je imel čast, da je med več kot 
200-timi praporščaki sodeloval na prireditvi. 

Po uradnem delu in programu je bilo sre-
čanje čebelarjev in lahko smo obiskali me-
deno vas, v kateri je bilo več kot 80 stojnic 
s čebeljimi izdelki in izdelki domače obrti.

Preživeli smo s toplino prežet majski dan.
n Lilĳana Hrovat

Bralni klub v Žužemberku
Suhokranjski bralni klub z imenom Suhokranjski bralni izzivi se v 
letošnjem letu srečuje ob četrtkih, enkrat na mesec. V sodelovanju s 
Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto in Kulturno-umetniškim društvom 
Žužemberk člani na srečanjih izmenjujejo svoja mnenja o prebranem, 
včasih o točno določeni knjigi, včasih o tematiki, ki povezuje več del. 
Udeleženci se zavedajo, da pogovor o prebranem spodbuja medosebno 
sporazumevanje, komunikativnost in hkrati uči sprejemati drugačno 
mišljenje »sobralca«. Vsi skupaj se zavedajo pomembnosti poslušanja 
ter nenazadnje tudi pridobivanja samozavesti pri izražanju svojega 
mišljenja. Na srečanjih čas prehitro mine, saj poslastica niso samo 
bralne izkušnje temveč tudi pecivo in čaj, ki ga pripravijo organizator-
ji. Zato novi člani toplo vabljeni! Bralni klub v letu 2018 vodim knjižni-
čarka Brigita Lavrič.

Naš tradicionalni Velikonočni pohod smo začeli 1047m visoko izpred 
planinskega doma na Mirni gori. V organizaciji Planinske skupine Dvor, 
ki deluje v okviru PD Krka Novo mesto, je 47 pohodnikov na izhodišče 
pripeljal avtobus z Dvora. Tudi letos je bila skupina raznolika: planin-
ci, pohodniki, maratonci, dirkači, planinski vodniki in nedeljski izle-
tniki vseh starosti. Tudi črna psička labradorka je bila z nami. Hoje na 
približno 31 km dolgi trasi je za šest do sedem ur. Sliši se veliko, a kar 
gre. V Kočevskem Rogu ni kavčev s televizorji in obloženih miz z veli-
konočnimi dobrotami. 

Letos naj bi bil pohod drugačen. Zaradi veliko snega na poti naj bi 
hodili v strnjeni skupini. Začeli smo tako, a z nami je bilo tudi nekaj 
pohodnikov, ki so vajeni dolgih maršev in hitre hoje, zato je Damjan 
povedel »hitraše« naprej. Mi pa za njimi. Res je bilo veliko snežnih za-
metov, veliko podrtih dreves in ovinkov mimo naravnih ovir. Snegolom 
in vetrolom letos nista skoparila s povzročanjem škode. Tako nam je 
obljubljeni čaj pripeljal Marjan šele pred čebelarski muzej v Podsteni-
cah. Na Jelenici smo lahko samo pogledovali proti vsakoletnemu pro-
storu za počitek. Tudi na Primožu je bil prostor pred kočo prazen in lesa 
zaprta. Morali smo nadaljevati. Pot se tukaj obrne navzgor. Ni prav str-
ma, vendar je za našo že načeto nedeljsko kondicijo kar naporna. Naši 
»maratonci« pa skoraj tečejo proti zastavljenemu cilju in se ne ozirajo 
nazaj. Brigamo jih mi »navadni«!

Ti položni klanci se kar vlečejo. Moraš imeti zraven sebe nekoga, s 
katerim se ves čas lahko pogovarjaš, da pot mine, tako, mimogrede. 
Končno lesena postaja za pesek in strmina proti Svetemu Petru. Pot je 
tu tako strma, da imaš občutek, da lezeš gor z zadnjimi močmi. Na-
hrbtnik, v katerem nisem imel »ničesar«, je postal tako težak, da bi ga 
najraje pustil ob poti in ga prišel iskat naslednji teden. 

Končno najvišji suhokranjski vrh, 888 metrov visoki, ponosni Sveti 
Peter. »Maratonci« so že tu, tudi naš župan Franc Škufca s soprogo je 

24. velikonočni pohod Mirna gora – Sveti Peter
prisoten. Kot kaže, je to dogodek prve vrste. Pohodniki pa še kar prihaja-
jo. Mi še malicamo »žegnanje«, ko prvi že odhajajo proti Dvoru. Seveda, 
pohod tukaj še ni zaključen. Do Dvora je še »laški« dve uri.

Letos nisem dobil žulja na nogi, sem pa prisluhnil planinskim iz-
kušnjam in užival v čudovitem, napornem velikonočnem ponedeljku.

n Miran Jenko

Vstop v novo leto je letos za gasilce pomenil tudi vstop v volilno oziro-
ma kongresno leto. Čas, ko se razreši člane upravnih odborov in ime-
nuje nove. Tudi v PGD Križi ni bilo nič drugače. 

V uvodu občnega zbora so bila ob navzočnosti predstavnikov sose-
dnjih društev, občine ter delegata GZ NM podana poročila o delu društva 
v minulem letu, ki bi ga zopet lahko opisali kot nekoliko nadpovpreč-
no. Na intervencijah smo se srečevali s smrtjo, ognjem, posledicami 
naravnih nesreč, itd., skratka, dogodki, na katere moramo biti kot ga-
silci biti pripravljeni in usposobljeni, a vendar... Usposabljanje poteka 
že od malih nog, zato smo bili zelo veseli novih uspehov naše gasilske 
mladine, ki je tekmovalne dosežke v minulem letu ponovno nekoliko 
izboljšala. Deloma je bilo tudi uspešno delo z mladino razlog, da v vod-
stvu društva ni prišlo do večjih sprememb. Izrazitejša je le sprememba 
na položaju podpredsednika PGD, na katerega je bila imenovana Zvon-
ka Hribar. Hiter pregled zadnjih pet let razkrije zelo pestro društveno 
dogajanje. Na eni strani zelo neprijetni dogodki, ki bi jih le stežka pre-
prečili, in takšni, ki bi jih morda lahko, pa smo jih očitno podcenili. Na 
drugi strani pa veliko prijetnih dogodkov, med katere zagotovo sodijo 
izjemni uspehi predvsem mlajših ekip.

Z gotovostjo lahko trdimo, da smo PGD Križi, kljub nekaterim teža-
vam, tudi v minulem mandatnem obdobju uspešno uresničevali svoje 
človekoljubno poslanstvo in obenem upamo, da bomo s staro-novim 

44. občni zbor PGD Križi
V kongresno leto brez večjih sprememb v upravnem odboru.

vodstvom uspeli razrešiti težave, ki jih imamo na nekaterih podro-
čjih, uspehe pa obdržati vsaj na enako visokem nivoju ter tako nada-
ljevati svoje poslanstvo še naslednjih pet let- in več. Ob tej priložnosti 
PGD Križi čestitamo vsem novoizvoljenim članom upravnih odborov 
PGD GPO Žužemberk z željo, da bi se tudi v prihodnje trudili za uspešno 
meddruštveno sodelovanje.

n Tomaž Špelko
Ffoto: Alojz Škufca ml.
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Valentinovemu dnevu najbližja sobota je zopet prinesla pohod, ki je že 
nepogrešljivo zasidran v srcih tako Križanov in tudi njihovih sorodni-
kov, sodelavcev in prijateljev. 

Tradicionalne prireditve se je letos udeležilo že blizu sto pohodnikov 
in pohodnic vseh starosti, od blizu in daleč. Nekoliko oblačen in ne prav 
mrzel zimski večer je poskrbel, da pot niti približno ni bila enolična. Raz-
lični odseki- različne razmere in skrajnosti. Ponekod smo gazili po celem 
snegu, spet drugje po blatu, povsod pa sta nas spremljali dobra volja in z 
baklami osvetljena pokrajina. Seveda nismo mogli mimo postojank, na 
katerih so nas zopet pričakali marljivi domačini- člani organizatorja PGD 
Križi, ki so s svojimi kulinaričnimi dobrotami in prijaznostjo poskrbeli, 
da bo tudi ta pohod ostal udeležencem v prijetnem spominu. Prireditev, 
ki temelji zgolj na prostovoljnih prispevkih udeležencev, ki jo s svojo 
udeležbo tudi soustvarjajo, počasi že prerašča osnovno zamisel- druže-
nje domačinov, zato bo ob morebitni nadaljnji rasti števila udeležencev 
počasi potrebno razmisliti o (še) resnejšemu pristopu k organizaciji in 
izvedbi tega vedno bolj priljubljenega dogodka. PGD Križi smo dovzetni 
za vse graje in pohvale ter seveda predloge, ki jih bomo v okviru svojih 
zmožnosti poskušali tudi upoštevati- za prijetno počutje vseh udeležen-
cev naših bodočih Valentinovih pohodov po Kriški planoti. 

V petek, 20. aprila 2018, je turistično društvo Suha krajina pripravilo 
prireditev v počastitev nekdaj najbolj razširjene vinske trte na Sloven-
skem. Zaradi nenadne »ameriške« bolezni so nastradale vse žlahtne 
sorte grozdja pri nas. Ostale so »divje sorte«, imenovane tudi ameri-
kanke. Od teh sort vinske trte je najbolj razširjena prav šmarnica, sta-
rih Slovencev najbolj priljubljena rož´ca. Še zdaj v vsej Evropi cepijo vse 
sorte vinskih trt na podlago divjih sort te čudovite rastline. Samoro-
dnice nimajo tako bistre barve in prefinjenega okusa kot vina prizna-
nih vinskih znamk. Imajo zlatorumeno barvo ali lepo rdečo in okus 
po divjem in neznanem. Lepo dišijo po grozdju in ti prav počasi in pri-
jetno zlezejo direktno v glavo. Verjetno se jih zato vinogradniki bojijo 
vzgajati in se jih otepajo na vse načine. Ko se je »ceplina« dobro prije-
la, so začeli vinogradniki šmarnco prezirati, zaničevati, uničevati in 
na koncu jo je vlada Slovenije z zakonom tudi prepovedala. Šmarnica 
naj bi proizvedla metilni alkohol, ki je za »čistune« mnogo bolj stru-
pen kot etilni alkohol žlahtnih trt. Od šmarnice tudi Slovenci postane-
mo »hamlasti«, slepi za vse lepote narave, utrujeni in pripravljeni na 

Na Valentinovo zopet po Kriški planoti
Večerno »vandranje« tudi tokrat ni razočaralo.

HVALA vsem, še posebej pa nekaterim posameznikom, ki ste se za 
prireditev letos trudili, ki ste z nami le hodili po čarobni zimski pokrajini 
Kriške planote. Vabljeni na ponovno snidenje tudi prihodnje leto.

n Tomaž Špelko

10. ocenjevanje pĳač iz grozdja samorodnic 
in podelitev nagrad najboljšim

vsak pretep v bližini. Pa ni vse čisto res! Včasih, ko sva hodila z očetom 
okoli bližnjih zidanic, so ga prijatelji vedno prijazno pozdravili: »Boš 
vino, al´ bi raj´ceplino?« Zdaj pa šmarnici ne smemo več reči vino. To 
je zdaj blaga alkoholna pijača iz vrst samorodnih vinskih trt. Kaj ho-
čemo? Ljubljanci pač nimajo vinogradov.

V Žužemberku, v nekdanji grajski vinski kleti, se je na podelitvi na-
grad zbralo veliko število vinogradnikov in ljubiteljev te opojne pijače. 
Zbranih je bilo nekaj več kot 100 vzorcev in nobenega ni komisija za-
vrnila. To pomeni, da je kultura pridelovanja vseh vrst vina, vinogra-
dništva in kletarjenja pri nas dosegla visoko kvaliteto. Največ vzorcev 
je bilo šmarnice, prisotne pa so bile bele in rdeče vrste samorodnic iz 
Suhe krajine, bližnje okolice in tudi iz Bele krajine. Podeljene so bile 
bronaste, srebrne in zlate medalje. Največ je bilo srebrnih, šampion 
pa je postala šmarnica (polsuha) pridelovalca družine Stopar iz vinske 
gore Reber Drganja sela z oceno 9,73, od desetih možnih.

Dogodek je predstavil Vlado Kostevc, predsednik turističnega društva, 
potem pa je zbrane nagovoril žužemberški župan Franc Škufca. V kul-
turnem programu so nastopile ljudske pevke turističnega društva, za 
presenečenje pa je poskrbela pevska skupina Kapniki. To so člani sku-
pine kapiranih ljudi, ki se dobivajo v Brežicah in imajo še kako veliko 
voljo po življenju. Presenečenj še ni bilo konec. Ob opojnih hlapih do-
mače samorodnice in prijetnem vonju kuhanih kranjskih klobas, ob 
zvoku harmonike in baritona, ob domači pesmi ubranih pevcev smo 
večer nadaljevali s pogovorom o vsakdanjih dogodkih. 

 Bila je že trda tema, ko sem se odmajal domov. Ni mi bilo žal zapra-
viti časa v vlažni grajski kleti. Spet sem ugotovil, da zmoremo napraviti 
zanimiv dogodek, pa tudi kvaliteta domačih izdelkov je odlična. Drugi 
imajo seveda lepše in boljše dobrote, a se vseeno ne morejo primerjati 
z našimi, domačimi. Če hočemo, znamo, in prav je tako.

n Miran Jenko

Popotovanje s kolesom po Carreteri Austral sta nam predstavila doma-
čin Renato Andrejčič in njegova soproga Suzana. Na popotovanje po eni 
najbolj željenih cest vsakega popotnega kolesarja ali motorista sta se 
odpravila novembra 2016, ko je na južni polobli pomlad. Po imenu so-
deč bi mogoče sklepali, da gre za Avstralijo, vendar temu ni tako. Gre 
za povsem drug konec sveta, Južno Ameriko. 

Carretera Austral (kar v španščini pomeni »južna avtocesta«) je 
1.240 km dolga cesta, ki povezuje južne predele Čila (regiji Los Lagos 
in Aysén) med krajema Puerto Montt in Villa O'Higgins. Gradnja ceste 
se je pričela leta 1976 v času vladavine Augusta Pinocheta in še vedno 
traja, kar sta naša popotnika dobro preizkusila »na svoji koži«. Vožnja 
s kolesi po grušču in kamenju je njuno potovalno hitrost zelo zmanj-
šala, v skrajnih primerih tudi na 5 kilometrov na uro. Temu ustrezno 
je bilo popotovanje tudi utrudljivo in nevarno za padce, ki jih je doži-
vela Suzana in zaradi tega skoraj obupala. Takšna pot tudi na kolesih 
in ostalih prevoznih sredstvih terja svoj davek. Za našega Renata to 
ni bilo preveliko breme, saj je poleg svojega in ženinega kolesa poma-
gal spraviti v pogon še vrsto drugih biciklov, predvsem še neizkušenih 
študentov. Ker gre za zelo redko poseljeno ozemlje, ki je bilo pred gra-
dnjo te ceste dostopno le po zraku in morju, po kopnem pa le preko 
sosednje Argentine, na poti vlada neverjetna solidarnost med popo-
tniki, ki so predvsem kolesarji in motoristi. Drug drugemu pomagajo, 
svetujejo, izmenjajo izkušnje, nobene zavisti, tekmovalnosti, nobenih 
kraj, skratka, odnosi, kot bi si jih želeli povsod in vedno. Srečevala sta 
ljudi, ki so tu potovali po tri mesece in več, večinoma take, ki so tako 
ali drugače spoznali, da je poleg materializma in elektronike na svetu 
še vrsto vrednot. Poleg prijetnih sopotnikov in prijaznih domačinov pa 
neokrnjena narava, divje reke smaragdne barve, mogočna jezera, sve-
tleči ledeniki, delujoči vulkani, strme gore, krasni slapovi, kar sta ob-
čudovala celotno pot. Kot sta poudarila, Čilenci znajo ceniti lepoto tega 
dela svoje dežele, zato so se uprli vsem poskusom svetovnih korpora-
cij, da bi ta košček raja spremenili v turistično meko. Zavedajo se, da 
človek ne more ustvariti tega, kar je narava, lahko pa seveda uniči in 

Čilenska Patagonĳa – s kolesom po Carreteri Austral
Pod okriljem Kulturnega društva Dvor je za nami še en zanimiv dogodek, ki se je odvijal v večna-
menski dvorani na Dvoru, v soboto, 17. februarja 2018. 

temu so se Čilenci pred leti uprli tudi z demonstracijami, ki so terjale 
smrtno žrtev, in uspeli. Zato je ta del Čila malo obiskan, ni turistične 
ponudbe, saj sem zahajajo le največji avanturisti in ljubitelji narave, 
kamor vsekakor sodita naša sogovornika. 

Slikovita narava in nepozabni ljudje so razblinili vse neprijetnosti, ki 
sta jih imela z urejanjem formalnosti, od zamenjave denarja, lovljenja 
redkih trajektov, ki so bili nujni za prečenje poti, do aprilskega vreme-
na, ki je okrnilo kakšen razgled. Po srečno končanem potovanju sta bila 
kljub vsemu malo žalostna, ko sta zapuščala košček raja, kar jima ob 
prikazanih fotografijah in povedanem zlahka verjamemo. 

Ob koncu smo jima navzoči zaželeli še veliko navdihov za nova po-
tovanja, ki jim bomo vedno z veseljem prisluhnili:

n Valerĳa Vidmar 
Foto: Jadranka Meglen 

V petek, 23. 3. 2018, smo člani Kulturno-umetniškega 
društva Žužemberk v sejni sobi Občine Žužemberk go-
stili rojakinjo dr. Majo Papež Iskra. Maja je vodja Zavo-
da Notranji izvir in usposobljena svetovalka za delo po 
metodi Phyllis Kristal. Za nas je pripravila zelo zanimi-
vo predavanje o razumevanju sanj. Sanje imajo pri delu 
z nezavednim pomembno vlogo. S svojo gledališko dra-
matiko nas sanje opozarjajo na naše strahove in želje, 
nakazujejo področja in teme, kjer ni ravnotežja, orišejo 
notranje konflikte, nas vzpodbujajo in navdihujejo, lah-
ko pa nam tudi razkrijejo prihodnost. Predavanje je bilo 
zelo dobro obiskano, udeleženci pa smo pridobili veliko 
novih znanj, ki nam bodo pomagala pri razumevanju 
vsakdanjih tegob. Veselimo se novih tematik, ki sledijo 
v jesenskih mesecih in s katerimi bomo pridobili še glo-
blji uvid v skrivnosti človeške duše. Maja, najlepša hvala 
za Vaš čas in trud! 

n Andreja Kocjančič

Sanje z Majo 
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10. občni zbor 
Konjeniškega društva Kljuse
V soboto, 24. 3. 2018,so se člani Konjeniškega društva KLJUSE zbrali na 10. rednem občnem zbo-
ru v prostorih društva pri Luži. Zbrane člane in goste, podžupana g .Jožeta Šteingla in predstav-
nike Konjeniškega društva Suha krajina je pozdravil predsednik društva Franci Tomšič. Podal 
je poročilo o delovanju društva v minulem letu. Sledila so poročila blagajnika in nadzornega 
odbora. Lahko so zaključili,da je bilo minulo leto zelo uspešno. Iz poročil je razvidno, da so do-
bro sodelovali na vseh področjih: pri druženju, organiziranju raznih prireditev in delu ,saj je v 
koči zasvetila luč, iz pipe pa pritekla voda. V prihodnjem, jubilejnem letu pa so si zadali nove 
cilje, ki so povezani s konji.                                                                                          n Nada Jankovič

Otvoritev 
ribolovne sezone
1.maja se je na reki Krki v Žužemberku odprl 2. ribolovni revir. Čudo-
vito je bilo opazovati mnoge ribiče, ki so se trudili za dober prijem...

Ribiči na Krki
n VladiMir

Čarobni svet pravljic
Tudi letos smo se vsak prvi ponedeljek v mesecu podali v čarobni svet 
pravljic, v katerega nas je popeljala ga. Klavdija Kužnik. Na začetku 
pravljične urice smo poslušali zanimive in zabavne pravljice, potem 
pa smo na to temo izdelali izdelke. Bilo je veliko striženja, lepljenja in 
barvanja, naši otroci pa so pri tem zelo uživali, hkrati pa tudi urili roč-
ne spretnosti. Bilo je lepo. Že se veselimo novega pravljičnega ustvarja-
nja. Zahvaljujemo se ravnateljici OŠ Žužemberk ge. Miri Kovač za prije-
ten prostor ob knjigah ter KUD Žužemberk za izvedbo pravljičnih uric.

n Anja Podbrežnik

TD Suha krajina organizira ob mednarodnem dnevu Zemlje redno oči-
ščevalno in urejevalno akcijo, s katero želimo očistiti okolico kulturnih 
spomenikov ter prometnic, posebno pred naselji. 

Žal vsako leto ugotavljamo, da je kultura voznikov vse slabša in da 
je vedenje o tem, da plastenka ali pločevinka v naravi ne razpadeta, 
porazno. Najbolj pa žalosti ugotovitev, da se ob cesti znajdejo tudi olja 
in drugi nevarni odpadki.

V očiščevalni in urejevalni akciji so sodelovali aktivni člani in čla-
nice društva, ki so nabrali za cel 'keson' odpadkov, ekipa pri pitniku v 
Žužemberku pa je poskrbela za ureditev info turistične točke.

Voznikom in ostalim, ki mečejo odpadke iz vozil, bi želeli sporočiti, 
da ni nič narobe, če plastenka ali pločevinka ostaneta v vozilu, saj ko 
enkrat vozilo parkiramo, zagotovo najdemo kakšen zabojnik za smeti.

Pa srečno....
n VladiMir

Očiščevalna akcĳa ob dnevu Zemlje

Tudi nevarni odpadki

Vzgojiteljice v vrtcu rade ustvarjamo, iz-
delujemo lutke, pripravljamo predstave, 
tudi zapojemo in zaplešemo. Člani Kul-
turnega društva Dvor so nas opazili in po-
vabili, da ustanovimo gledališko skupino 
pod okriljem Kulturnega društva Dvor. Z 
veseljem smo sprejele izziv.

Tako smo se v petek, 9. marca 2018, v 
večnamenski dvorani na Dvoru, otrokom 
in ostalim obiskovalcem predstavile lut-
kovno predstavo Muca Copatarica.

Muca Copatarica je prav posebna muca. 
Hodi po hišah in gleda, ali otroci pospra-
vljajo copatke za seboj. In ker jih otroci v 
pravljicah ne pospravijo, jim jih je muca 
odnesla. Tako so se otroci odpravili iskat 

muco in svoje copatke. Ko so ob koncu 
predstave v muckinem domu svoje copat-
ke našli, so skupaj zapeli še pesmico o tem, 
kako bodo v prihodnje pospravljali copatke.

Na koncu so se otroci zbrali v krogu in 
skupaj z nastopajočimi zaplesali rajalno 
igro Črni muc, kaj delaš?, vsak otrok pa si 
je lahko izdelal svojo prstno lutko muce.

Zelo smo bile vesele številnih odzivov 
in podpore vseh obiskovalcev. Dobile smo 
potrditev, da smo na pravi poti.

V naših glavah se že snujejo ideje in 
načrti za prihodnost. Upamo, da bo naša 
gledališka skupina Kulturnega društva 
Dvor uspešno zaživela. 

n Anita A. Kuhelj, Foto: Jadranka Meglen

Muca Copatarica pospravila copatke na Dvoru

Člani Kulturnega društva Dvor smo bili 
tudi v počitniškem času aktivni. V petek, 
2. marca 2018, smo imeli v večnamenski 
dvorani na Dvoru predstavitev slikanice 
Radovedni vrabček. Ponosno lahko po-
vemo, da je ilustrator omenjene slikani-
ce naš domačin in tudi član Kulturnega 
društva Dvor Rožle Matko. Ideja o tem 
dogodku je bila seveda njegova. Tako je v 
goste je povabil pisateljico Ivanko Zagorc.

Pisateljica Ivanka Zagorc je iz Šmarjete 
in dela kot vzgojiteljica v vrtcu. Svoje pete 
knjige, ki jo je izdala v samozaložbi decem-
bra 2017, je zelo vesela. Ta slikanica se od 
ostalih razlikuje po tem, da je obogatena 
tudi z zgoščenko. Na njej je posnetih deset 
vrst ptic, ki jih bodo otroci ob poslušanju 
lahko prepoznali v naravi. Slikanica je na-
pisana z velikimi tiskanimi črkami, da bo 

bližje otrokom, ki se šele učijo brati. Kot 
pravi pisateljica Ivanka, je ravno tako kot 
besedilo v knjigi pomembna tudi ilustraci-
ja. Brez lepih slikic tudi knjiga ni zanimiva. 
Z ilustratorjem Rožletom sta dober tim in 
za vseh pet knjig je ilustracije zaupala nje-
mu. Rožle riše čisto ljubiteljsko in odlično 
je dopolnil Ivankino pisanje. 

Slikanica Radovedni vrabček govori o 
vrabčku, ki bi jeseni rad poletel z ostali-
mi pticami v tople kraje. To mu ne uspe. 
Spozna, da ni ptica selivka in da bo svoje 
prijatelje lepo počakal kar doma.

Po predstavitvi knjige je Rožle narisal 
še ilustracijo, ki ponazarja spomin na ta 
dogodek. Ilustracijo je poklonil pisateljici 
Ivanki. V nadaljevanju je sledila še delav-
nica, kjer so otroci barvali ptičke in izde-
lovali ptičje hišice iz papirja. 

Predstavitev slikanice Radovedni vrabček

Po pogostitvi naših najmlajših sta pisateljica in ilu-
strator podpisovala knjige, ki so jih otroci kupili in od-
nesli domov s posvetilom

n Besedilo in foto: Jadranka Meglen

Konjeniško društvo Kljuse iz 
Budganje vasi je pri Koman-
ci organiziralo tradicionalno 
prvomajsko srečanje že četrto 
leto in s tem nadaljuje tradicijo 
sindikalnih delavskih srečanj 
na Komanci.

Letošnje vreme je na Koman-
co privabilo veliko število obi-
skovalcev pohodnikov, prijahali 
pa so tudi na konjih in se pripe-
ljali z vprego.

Tudi letošnjega prvomajskega 
srečanja sta se udeležila žužem-

berški župan Franc Škufca z so-
progo in podžupan Jože Šteingel 
s soprogo ter državna sekretarka 
Tanja Strniša.

Kot vsako leto je za peko 
krompirja skrbel Iztok Klobčar.

Za odlično vzdušje in izjemno 
razpoloženje se je trudil ansam-
bel Dolenjski trio, ki je obisko-
valce zabaval pozno v noč. Or-
ganizator se vsem zahvaljuje in 
upa, da se ob letu zopet srečajo 
še v večjem številu.

n Nada Jankovič

Tradicionalno prvomajsko srečanje na Komanci
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V 'Rudarskih 
in viteških 
modrostih' tudi 
Žužemberk
Na povabilo TZ Grada Ivanca se je delegacija TD 
Suha krajina 27. aprila v Muzeju planinarstva 
v Ivancu udeležila predstavitve monografije 
'Knjige rudarske in viteške modrosti' avtorja 
Borisa Jagetića Daraboša, našega prijatelja, 
ki je v knjigi predstavil tudi sodelovanje med 
Ivancem in Žužemberkom.

Pohvale avtorju, mestu, muzeju in vsem za 
čudovit program in odlično delo, ki ohranja 
spomin na nekdanjo rudarsko tradicijo tega 
mesta v hrvaškem Zagorju.

n VladiMir

Joga letos spet med nami
KUD Žužemberk je tudi letos prisluhnil vsem, ki si želijo uravnotežiti svoje telo in misli. Joga 
ima več obrazov, doživljamo jo vsak na svoj način, vsem pa je skupno, da nas vadba sprosti, 
da z dihanjem, sproščujočimi vadbami ustvarjamo notranje ravnovesje, ki ga v današnjem 
stresnem času še kako potrebujemo. Jogo imamo vsak torek ob 18h v večnamenski dvora-
ni na Dvoru. Ura joge je ura prijetnega ozračja, odkrivanja svojega telesa, boljšega počutja, 
umirjenosti, ura, ki nam zagotovi prijetno spanje, nam izboljša kakovost življenja in har-
monizira zdravje.

n Bogdan Kastelic

Mladi in kmetĳstvo
Lep uspeh suhokranjske ekipe 
V soboto, 7. 4. 2018, se je ekipa DPM Suha kra-
jina, ki so jo sestavljali: Eva Skube, Blaž Kon-
cilja in Katja Kuhelj, udeležila regijskega kvi-
za Mladi in kmetijstvo, ki ga je tokrat organi-
ziralo Društvo podeželske mladine Dobrava 
v sodelovanju s KGZS Novo mesto. Za naziv 
regijskega zmagovalca in hkrati predstavni-
ka na državnem kvizu so se poleg ekipe DPM 
Suha krajina potegovale še 4 ,in sicer ekipa 
DPM Dobrava, DPM Tržišče, Grm Novo mesto 
Center biotehnike in turizma, DPM Mirna Peč.

Člani ekip so odgovarjali na vprašanja iz šti-
rih tem: krave molznice, svetovni dan čebel, 
metodologija FADN (vodenje računovodskih 
storitev kmetijskih gospodarstev) in Zveza 
slovenske podeželske mladine.

Največ znanja je pokazala ravno ekipa DPM 
Suha krajina, ki je tako poleg ekipe DPM Mir-
na Peč, ki je imela mesto na državnem kvizu 
zaradi organizacije le-tega že zagotovljeno, 
predstavljala Dolenjsko regijo. Drugo mesto 
je osvojila ekipa Grm Novo mesto, tretje pa 
DPM Mirna Peč.

Člani ekipe so imeli na voljo 14 dni, da so 
svoje znanje izpilili in ga pokazali na držav-
nem kvizu Mladi in kmetijstvo, ki je potekalo 
v soboto, 21. 4. 2018, V Mirni Peči, kjer je tek-
movalo 11 ekip iz cele Slovenije. Ekipe so tokrat 
morale prikazati znanje tako iz teoretičnih 
kot iz praktičnih vprašanj. Naziv državnega 

zmagovalca kviza Mladi in kmetijstvo je pre-
jela ekipa DPM Spodnje Savinjske doline, dru-
go mesto je osvojilo DPM Spodnje Podravje in 
tretje gostitelji DPM Mirna Peč. DPM Suha kra-
jina je zasedla odlično 5. mesto.

n Urška Skube Zelo obiskana predstavitev knjige

Že teden pred pohodom smo se ozirali v nebo, 
kaj nam bo narava dala, ali bo dež ali bo lepo 
vreme. A imeli smo srečo, saj smo se v soboto 
zjutraj prebudili v lep dan, z ravno pravo tem-
peraturo. Skupina, ki se je zbrala poleg kapelice 
na Dvoru, se je na pot podala ob 8. uri. Umir-
jen korak je vodi Kmet Stanko in pazil, da je 
skupina hodila skupaj in da ne bi kdo imel ka-
kšnih težav zaradi vzpona. Nekaj članov se je 
pripeljalo do lovske koče. Čeprav smo bili poleg 
gozda, smo nekaj drv pripeljali s seboj. Pripra-

vil sem ognjišče in palice za pečenje klobas. Ko 
je prva skupina prišla do koče, je bil ogenj že 
pripravljen. Po kratkem počitku smo že pričeli 
vrteti klobase in pokusili dobro kapljico, ki smo 
jo prinesli s seboj. Ko so klobase porumenele, 
se je pričel širiti prijeten vonj. Ob domači ka-
pljici in hrani smo se pogovorili o marsičem. 
Uživali smo v lepoti narave in čistem zraku. 

V popoldanskem času smo se poslovil od 
prijateljev in zaželeli srečno pot v dolino. Po-
hodniki so se ustavili še v zidanici našega čla-

Rekreativni pohod na Plešivico
Društvo upokojencev Dvor že vrsto let prireja rekreativni pohod na 
Plešivico. Letošnji je bil v soboto, 19. maja. Prireditve se je udeležilo 
kar 33 članov društva. 

na, kjer so nadaljevali s prijetnim klepetom ob 
pokušini letnika 2017. 

Tako smo si napolnili energijo in preizkusi-
li naše sposobnosti. V septembru se ponovno 
vidimo, tokrat na Svetem Petru, na tradicio-
nalnem pohodu v spomin na Miha Zupančiča. 

n Dušan Mikec 

»Podeželje, podeželske ženske in kmetice, kje 
smo?« Pod tem naslovom je potekala medna-
rodna konferenca podeželskih žensk v sredo 
in v četrtek, 18. in 19. aprila 2018, v Kulturno 
kongresnem centru v Dolenjskih Toplicah. 

Povabljene smo bile članice društev pode-

Bile smo na mednarodni konferenci podeželskih žensk
želskih žena iz vse Slovenije. Tudi iz DKŽ Suha 
krajina-Žužemberk smo se odzvale štiri pred-
stavnice društva. Spekle smo dve slovenski po-
tici in piškote, ki so bili na ogled vsem obisko-
valcem Organizatorji: Zveza kmetic Slovenije, 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zade-
ve ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano so pripravili mednarodno konferen-
co o položaju podeželskih žensk v Sloveniji in 
nekaterih drugih državah: v Avstriji, Makedo-
niji, Srbiji, Bosni in Hercegovini in Madžarski. 

Prisoten je bil minister Dejan Židan, držav-
na sekretarka mag. Tanja Strniša, predsedni-
ca ZKS Irena Ule, poslanka Ljudmila Novak in 
predstavnice iz Avstrije, Makedonije, Srbije, 
Bosne in Hercegovine in Madžarske. 

Predsednica Zveze Kmetic Slovenije Irena 
Ule je predstavila dejavnosti, s katerimi se 
ukvarjajo ženske v Sloveniji, ki so včlanjene v 

društvo: prirejajo predavanja, izobraževanja, 
tekmovanja, razstave, strokovne ekskurzije, 
izlete, državne kmečke igre, vsakoletni izbor 
kmetice leta, izbor mlade kmetice, občni zbor, 
druženja, zimovanja, … 

V Sloveniji, enako kot v drugih državah, pode-
želske ženske rade poskrbimo za svoje družine 
in domačije. Imamo veliko možnosti in prilo-
žnosti, da smo vidne in dejavne tudi zunaj svoje-
ga doma. Namen povezovanja in izobraževanja 
je varna hrana, promocija pridelkov in izdelkov, 
naše okolje, nastopanje kmetic na lokalnem in 
državnem okolju, preprečevanja nasilja nad 
otroki, ohranjanje dediščine, zelo pomembno 
je tudi druženje in prenašanje izkušenj. 

Smo za napredek, za pametne naprave, ob 
vsem pa ne smemo pozabiti na zdravo kmečko 
pamet, je bilo slišati na konferenci. 

n Milena Iskra 

Med najboljšimi tremi v regĳi
Na XXIV. preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči RK in CZ Dolenjske in 
Bele krajine, v soboto, 16 .6. 2018, v Metliki, je sodelovalo 13 ekip prve pomoči 
Rdečega križa in Civilne zaščite.

Rezultati:
1.     EKIPA PRVE POMOČI OZRK NOVO MESTO 1
2.     EKIPA PRVE POMOČI OZRK NOVO MESTO 2
3.     EKIPA PRVE POMOČI CIVILNE ZAŠČITE ŽUŽEMBERK
Iskrene čestitke ekipi prve pomoči CZ Žužemberk, ki je pod vodstvom  Jani-

ja Kranjca dosegla odlično uvrstitev.  Trudijo se, vadijo z odrekanjem svojega 
prostega časa, ki ga nihče od njih nima veliko. Od ustanovitve so njihovi re-
zultati zelo dobri, saj posegajo vedno po najboljših mestih. S svojim znanjem 
so pripravljeni tudi za intervencije, če bodo potrebne v občini Žužemberk, pri 
množičnih nesrečah, kot pomoč zdravstveni službi.

Zmagovalna ekipa se bo udeležila državnega preverjanja, ki bo 6. oktobra 
2018 v Postojni.                                                                                   n B. Ozimek
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To je župnika zelo ganilo in ga prepričalo, da 
je neko nedeljo, leta 1928, oznanil, naj pridejo 
po sveti maši gospodarji v župnišče, da se po-
menijo o ustanovitvi gasilskega društva v Šmi-
helu. Možje so prišli in sestavili pripravljalni 
odbor, v katerem je bil Ignacij Mrvar, Anton 
Pečjak, Tekavc, Dominik Lavrič (organist) in 
sam gospod župnik Zupanc. 

Zupanc je prevzel delo blagajnika in ga je 
opravljal do druge svetovne vojne. Do 20. 8. 1929 
jim je uspelo zbrati denar za nakup brizgalne 
brizge. Na nedeljo, 1. septembra 1929, jo je žu-
pnik blagoslovil. Na ta dan je imelo društvo 
tudi prvo veselico. Brizgalno brizgo so imeli 
najprej spravljeno v župnišču, nato pa so na 
Liščevem hribu postavili stolp in jo premaknili 
tja. A stolp jim je podrl močan vihar in odločili 
so se, da začnejo z gradnjo skromnega gasil-
skega doma pri Lavriču.

 Med gradnjo so zapadli v dolg, takrat vreden 

tri vole. H gospodu Zupancu je prišla 80-letna 
vdova, po Mihaelu Lavriču (organistu) in ga je 
vprašala, koliko znaša dolg gasilcev. Župnik 
ji je povedal in ta je informacijo posredovala 
izseljencem v Ameriko, v Cleveland. Izseljen-
ci iz šmihelske fare so v Clevelandu organi-
zirali odbor za plačilo tega dolga. V odboru je 
bil Franc Lavrič, blagajničarka je bila njegova 
sestra Marija, poročena Salomon, predsednik 
pa je bil Jože Pograjc, Polauščakov s Poljan. Ti 
so v Clevelandu organizirali veselico pod ime-
nom »Žegnanje v Šmihelu«. Šmihelski gasilci 
so kmalu dobili denar za povračilo dolga in še 
nekaj več za malico, pri kateri so morali biti 
prisotni tudi Lavričevi in Polauščakovi. Vsem 
članom odbora za poplačilo dolga v Clevelandu 
so šmihelski gasilci poslali diplome častnega 
občanstva gasilskega društva v Šmihelu. Slo-
vesno otvoritev gasilskega doma so obeležili 
6. septembra 1931, in sicer s selitvijo brizgalne 

brizge iz župnišča v gasilski dom.
Za vsako gasilsko društvo je značilno, da 

imajo prapor, zato so se za nakup le-tega od-
ločili tudi šmihelski gasilci. Leta 1939 so ga na-
ročili in ga 11. junija še isto leto blagoslovili. 
Med vojno so ga spravili na varno med mašne 
plašče. Na dan so ga postavili šele leta 1969 kot 
zgodovinsko znamenitost.

Po drugi svetovni vojni je sledilo gasilsko 
malodušje. V vojni je padlo veliko moških in 
fantov, podmladka ni bilo, izgubili so brizgal-
no brizgo in strokovni kader.

Pa je leta 1959 prišel v Šmihel gozdar Jože in 
skupaj s Feliksom Košakom sta se lotila pre-
nove gasilskega društva. Začeli so s prenovo 
gasilskega doma. Kupili so novo brizgalno bri-
zgo s pomočjo Krajevne skupnosti Žužemberk, 
rojakov v Ameriki in gospoda Globokarja. Na-
bavili so nove delovne, paradne obleke, sireno, 
nov gasilki prapor in gasilki avto. 

Šmihelski gasilci letos praznujejo 90 let
Idejo o ustanovitvi gasilskega doma v Šmihelu je dobil župnik Alojzij Zupanc, ki je služboval v Šmi-
helu, v svojem rojstnem kraju, v Znojilah pri Krki. Ko mu je februarja 1928 umrl oče in ko so ga pre-
peljali na Krko, so ga tam krški gasilci sprejeli, nesli in pokopali kot ustanovnega člana krškega ga-
silskega društva. 

Na sestanku se nas je zbralo dobršni del članov pododbora. Po nagovo-
ru predsednika Davida Longarja smo preverili sklepčnost, izvolili de-
lovno predsedstvo, določili zapisnikarja in overovatelja zapisnika. Nato 
je sledila predstavitev poročila delovanja Ribiške družine za 2017. Kljub 
obsežnosti tematike je predsednik ribiške družine Novo mesto Djord-

Uspešno delo žužemberškega pododbora 
Ribiške družine Novo mesto 
Ribiška družina Novo mesto je s 650 člani največja v Sloveniji. Zakon o društvih veleva, da se morajo 
člani seznaniti in potrditi vse aktivnosti in društvene dejavnosti za preteklo leto in potrditi plan za 
v prihodnje. Tako smo se v soboto, 10. 3. 2018, v ribiškem domu v Žužemberku srečali člani podod-
bora Žužemberk. 

je Vučković nazorno predstavil vse opravljeno delo v letu 2017. Na se-
stanku so bile izpostavljene nekatere točke delovanja ribiške družine, 
na katere smo člani lahko ponosni, in sicer delo komisije za mlade. 
Ponovno smo prvi po številu mladih članov izmed vseh ribiških dru-
žin v Sloveniji. Prav tako smo v lanskem letu pridobili največje število 
podmladka v Sloveniji, kar 70. Na tem mestu se moramo zahvaliti čla-
nu Gorazdu Mlakarju za velikodušno donacijo zloženk, namenjenih za 
informiranje o vpisu mladih članov v našo ribiško družino.

Pod točko razno smo obravnavali predlog našega člana Tineta Grčar-
ja, da bi se v bližnji prihodnosti lotili urejanja okolice ribiškega doma 
v smislu ureditve občinske ceste, ki vodi od mostu do ribiškega doma. 
Hkrati bi uredili brežino reke Krke v tem predelu in nova parkirna me-
sta. V sodelovanju z občino Žužemberk bo ureditev pripomogla k lep-
ši urejenosti in boljši dostopnosti ribiškega doma tako za naše člane, 
občane in seveda tudi za ribiče turiste.

Po uradnem delu se je pričel družabni del, kjer smo se ob kapljici do-
mačega okrepčali z mesnimi dobrotami. Ob tej priložnosti se moramo 
zahvaliti še enemu našemu članu, Škufca Petru, ki vedno poskrbi za 
prilogo in sladice na vseh naših dogodkih. 

n David Longar

Od leta 1978 so se začeli gasilci uriti tudi za 
gasilska tekmovanja, na katerih so bili vsako 
leto boljši. Po letu 1974 je sledila težnja k pre-

novi in razširitvi doma, zato so v naslednjih 
letih na gasilskih veselicah zbirali denar v ta 
namen. V kasnejših letih jim je uspelo pre-

noviti dom v takšnega, kot ga vidimo danes.
Skozi desetletja so nabavili tudi več različ-

nih vozil. Ob praznovanju 50-letnice društva so 
prevzeli nov gasilki avto IMV 1600. Za 65. oble-
tnico so prevzeli vozilo Lada nivo in prikolico 
za prevoz orodja in brizgalne brizge. Leta 1998 
so kupili vozilo Renault (GV-1). Ob praznovanju 
80. obletnice so gasilci razvili nov prapor in 
blagoslovili novo motorno brizgalno Tohatsu.

Zadnji nakup vozila je bil leta 2014. V za-
dnjih letih pa so gasilci tudi polepšali zuna-
njost doma in okolice. Zamenjali so streho, 
obnovili fasado, naslikali na steno fresko sv. 
Florjana, okoli doma položili asfalt in še in še. 

Danes je volja gasilcev v Šmihelu zelo moč-
na. Glavne funkcije gasilcev so nastopili fantje 
mlajše generacije, ki peljejo društvo in njegove 
projekte naprej, v sodelovanju z izkušenimi, 
starejšimi gasilci.

Letos društvo praznuje 90. obletnico obstoja 
in gasilci se že pripravljajo na svečanost in ga-
silsko veselico, ki bo potekala 28. 7. 2018. Vljudno 
vabljeni, da jih podpremo pri njihovem delu še 
naprej in jim s svojo prisotnostjo damo moč in 
voljo za uspešno delovanje v prihodnosti.

n Helena Barle

Minilo je leto od velike proslave ob obletnici padca zavezniškega leta-
la B-17 v Gradencu. Lani je bil dogodek zelo odmeven in od takrat ima 
Gradenc kar nekaj obiskov radovednih turistov, ki hočejo videti obe-
ležje in prizorišče konca nesrečne ameriške leteče trdnjave 'Je reviens'. 

Spominska slovesnost ob obletnici padca 
leteče trdnjave B-17 v Gradencu

Letalo se je med drugo svetovno vojno zaradi prevelikih poškodb proti-
letalskega ognja, med ofenzivno nalogo v Avstriji, tukaj srečalo s svo-
jo usodo. Posadko so domačini pospremili do partizanov v Kočevskem 
Rogu, od koder so jih potem odpeljali v Belo krajino. Letošnjo slovesnost 
je vodil Vlado Kostevc, predsednik Turističnega društva Suha krajina. 
Po himni je sledil nagovor Franca Škufce, župana občine Žužemberk. 
Potem pa so imeli kulturni program mladi recitatorji iz osnovne šole 
Žužemberk. Domačinka Bojana Vidmar je povedala, kaj se je po lan-
skem odkritju spomenika dogajalo, Janez Žerovc pa je slikovito opisal 
ves dogodek nesrečnega padca ameriškega letala. 

 Odkritje usmerjevalnih tabel k obeležju in prizorišču dogodka izpred 
triinsedemdesetih let so izvedli: gonilna in organizacijska sila Slavko 
Mirtič, župan Franc Škufca, domačinka Bojana Vidmar in predsednik 
Turističnega društva Suha krajina Vlado Kostevc. Slovesnost sta za-
ključili harmonikarki Vesna Zarabec in Valentina Kužnik. Delegacija 
občine, vaščanov in turističnega društva, ki je bilo skupaj z domačini 
organizator spominske ure, in vsi ljudje dobre volje, kdor je pač želel, 
so odnesli spominsko ikebano k obeležju, ne da bi se bali globokega 
snega v kotanji pod vasjo. 

 Sledil je neuradni del slovesnosti z druženjem in pogovorom o nek-
danjih in sedanjih dogodkih. Tak dogodek ni namenjen samemu sebi, 
samo zaradi programa. To je resni opomin preveč gorečim ekstremi-
stom, ne glede na kateri strani delujejo. Vojna je katastrofa in res skraj-
na oblika obrambe. Ljudje smo vendar razumni in razsodni prebivalci 
našega tretjega kamna od Sonca. To imamo, drugega nimamo. Ali pa 
se morda motim?

n Miran Jenko
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V petek, 16. marca 2018, je bil v Srednjem Lipovcu 12. zbor članov Dru-
štva podeželske mladine Suha krajina. V naselju z okoli sto prebival-
ci so »podeželci« pripravili svoj zbor v dveh delih. Po uvodni slovenski 
himni je prisotne pozdravila predsednica društva Urška Skube in pre-
dlagala delovno predsedstvo. Člani so soglasno potrdili predlog z dvi-
gom rok in zbor so vodile predsednica Karmen Koncilja in članici Eva 
Skube in Nina Koncilja. 

Poročilo o izvedenih akcijah v predhodnem letu je podala predsedni-
ca Urška. Akcij je bilo veliko. Zvedeli smo, da je ekipa na regijskem tek-
movanju društev podeželske mladine na kmečkih igrah zasedla 2. me-
sto in napredovala na republiško tekmovanje. To je velik uspeh za naš 
kraj. Težava pa je v tem, da so morali vse stroške v zvezi s tekmovanji 
in ostalimi akcijami kriti iz lastnega žepa. Blagajna je bila v glavnem 
prazna. To smo natančno izvedeli iz blagajniškega poročila, kjer je na 
koncu leta nastala finančna luknja. Načrt za leto 2018 je prebrala pred-
sednica Urška Skube z grenko pripombo, da ga mogoče ne bo možno v 
celoti izpeljati, ker je v društvu močan osip članov in obstaja bojazen, 
da ne bodo obstali do konca leta. Kljub vsemu je načrt dela obsežen in 
bogat, mladina pa zagnana in verjame v svoje uspehe.

Sledile so volitve novih organov društva, saj je mandat dosedanjemu 
predsedstvu potekel. Za predsednico je bila soglasno izvoljena Urška 
Skube, ki bo tako lahko še naslednji mandat »štukala« kraj s krajem. 

Zbor članov Društva podeželske mladine Suha krajina

Častni gost Jože Šteingel, podžupan občine Žužemberk, je izrazil že-
ljo, da društvo še naprej deluje, da so lansko leto zamudili razpis za fi-
nančno pomoč in da je njegova telefonska številka vedno na razpolago. 
Da bo pomagal, kolikor bo v njegovi moči. Na občini je tudi zadolžen za 
delovanje društev, kar DPM Suha krajina zagotovo je. 

Točka »razno« je več ali manj ostala prazna, se bo pa napolnila v ne-
uradnem delu zbora članov ob prigrizku in napitkih, ki jih je pripravil 
aktiv društva podeželske mladine Suha krajina. Želimo vam še veliko 
uspehov, saj ste dokazali, da zmorete.

n Miran Jenko

6.5.2018 je bilo v čast sv. Jurija na Plešivici na 
parceli konjerejskega društva Suha krajina tra-
dicionalno žegnanje konj, konjenikov in opre-
me. Prisotne je najprej pozdravil predsednik 
Konjerejskega društva Suha krajina Boštjan 
Bradač, sveto mašo pa je daroval žužember-
ški dekan g. Franc Vidmar. V dokaj stabilnem 
in konjenikom naklonjenem vremenu se je 
na Plešivici zbralo veliko število furmanov, 
jahačev in obiskovalcev iz cele Suhe krajine, 
okolice in seveda tudi Bele krajine. Po blago-
slovu je sledilo prijetno druženje ob malici in 
dobri kapljici. Je bilo pa na letošnjem blago-
slovu opaziti zelo veliko lepih kočij, seveda 
tudi lepih konj. 

n Jole Adrĳanić

Blagoslov konj na Plešivici

Koncert sta smelo povezovala Peter Iskra in 
Ana Može. Dogajanje sta »preselila« v frizer-
ski salon, kjer sta nas z zanimivim veznim 
tekstom, s čvekanjem Fužinskih čenč, vodila 
skozi program. 

Na oder so prvi z afriškim napevom pripeli 
najmlajši člani našega društva. Otroški pev-
ski zbor Dvor ob Krki, pod mojim vodstvom, 
se je predstavil s petimi skladbicami sloven-
skih avtorjev. Zapeli smo dela Tomaža Habe-
ta, Janeza Bitenca, Alda Kumarja in Franca 
Možeta. Slednji je naš sokrajan, glasbenik in 
skladatelj v pravem pomenu besede. Otroci so 
bili nad njegovo skladbo navdušeni, zato bom 
vesela in počaščena, če bo teh še veliko. K so-
delovanju pa so se prijazno odzvali tudi naši 
instrumentalisti: Jernej Fabijan na klaviatu-
rah, Jure Murn na kitari in Drago Zupančič na 
kontrabasu. Skupaj smo pesmice preoblekli v 
novo podobo, otroci pa so še z večjim veseljem 
stopili na oder in pogumno odpeli. 

S skladbama Žabe in Dvanajst razbojnikov 
so nam Vokalna skupina Dvorjani pričara-
li čudovito vzdušje. Ob njihovem petju se je 
marsikdo zasanjano spogledoval z morjem, 
čigar valovi nosijo le toplo sonce, počitek in 
vonj po soli. 

Moje sanje, pesem napisana izpod rok go-
spe Magde Kastelic Hočevar, je uglasbil skla-

datelj Franc Može. Delo je bilo krstno izvedeno 
za pesničin literarni dogodek, ki se je v aprilu 
odvijal na Dvoru. Skladba je preprosto čudo-
vita in prav je, da gre v svet. 

Mešani pevski zbor Dvor ob Krki, pod vod-
stvom Jerneja Fabijana, se je predstavil s pe-
timi skladbami, prav tako slovenskih sklada-
teljev. Zbor deluje kot odlično uglašena homo-
gena skupina. Skupaj z novim zborovodjem 
rastejo v pravo smer. 

Za konec smo z Zasedbo AD HOC (Andrej 
Fabijan, klaviature; Ana Može, violina; Franc 
Može, harmonika; Tjaša Primc, vokal; Drago 
Zupančič, kontrabas) pripravili pesem Samo 
ge te odin čakat skladatelja Andreja Missona, 
ki nam je prav za to priložnost pripravil in ure-
dil skladbo tako, da smo jo lahko izvedli. Delo 
namreč v originalu izvaja Regina. 

Veseli nas, da ste poslušalci ob pripravi naših 
programov navdušeni in po bučnemu aplavzu 
smo vam pevci poklonili še eno skladbo. Otroci 
otroškega pevskega zbora so počitnice in vonj 
po morju vzeli resno. Zato so skladbo ob spre-
mljavi AD HOC zasedbe odpeli kar s rokavčki, 
»šlavfi«, kopalkami in brisačami. Pesem pa ob 
tej priložnosti ne bi mogla biti kar ena. Ampak 
ena sama, Mi gremo pa na morje skupine Čuki. 

S to razigrano skladbo smo sklenili še en 
čudovit dogodek, koncert. 

Dvorski pozdrav poletju
Na prelepo nedeljo, 3. junija 2018, smo imeli v Železolivarskem mu-
zeju in galeriji Dvor člani Kulturnega društva Dvor prav posebno 
praznovanje. Z zaključnim koncertom smo končali pevsko sezono 
in se podali v poletje. 

Ob koncu sezone pa se iskreno zahvaljujem 
prav vsakemu članu Kulturnega društva za iz-
kazan interes. Hvala družini Novinc, ki nam je 
omogočila uporabo čudovite dvorane in hvala 
tudi vsem ostalim, ki ste kakorkoli pripomogli, 
da smo koncert izpeljali. Zahvaljujemo se za 
podporo tudi občini Žužemberk. Veseli smo, da 
v nas vidite pomembne kulturne ustvarjalce 
in poustvarjalce, ki s svojim udejstvovanjem 
skrbijo za širšo prepoznavnost tako Dvora kot 
občine Žužemberk.

n Tjaša Primc 
Foto: Jadranka Meglen

V nedeljo, 13. 5. 2018, so se člani konjerej-
skega društva Suha krajina udeležili tradi-
cionalnega blagoslova - žegnanja v Hinjah. 
Po darovani sv.maši je pred hinjsko cerkvi-
jo potekal še blagoslov konj, konjenikov in 
opreme. Nato so bili udeleženci blagoslova, 
konjeniki iz Suhe krajine, Strug in celo iz 
Ribnice povabljeni na domačijo Krnc, kjer 
je sledil obilen topel obrok, dobra kaplji-
ca in seveda druženje, na katerem sta se 

pridružila hinjski župnik ter žužemberški 
podžupan. Muhasto majsko vreme nam je 
bilo tokrat za las naklonjeno, vse dokler 
nismo našli varnega zavetja pri Krnčevih 
pred bližajočo se ploho.

Druženje se je zaključilo z obljubo po 
ponovnem srečanju, če ne prej, pa dru-
go leto na blagoslovu. Domačiji Krnc pa 
hvala za gostoljubje...

n Jole Adrĳanić

Tradicionalno žegnanje v Hinjah

Konjerejci svoji 
članici za 60. 
jubilej postavili 
mlaj
6.4. 2018 je članica konjerejskega društva Suha 
krajina Magdalena - Alenka Andrijanić pra-
znovala svoj 60. jubilej. Kot je že tradicija pri 
konjerejcih, so ji ob prazniku čestitali, ji zažele-
li še mnogo zdravih in zadovoljnih let v svojih 
vrstah ter ji nato postavili mlaj, le da to ni bila 
klasična postavitev. Mlaju so dodali prekrasno 
rožo, ki ji bo sedaj 60 dni krasila domače dvo-
rišče. Seveda, kot je v takih običajih navada, 
je sledilo prijetno druženje ob dobri hrani, ka-
pljici ter zvokih harmonike vse do večernih ur.

n Jole Adrĳanić
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»

Obiskali smo edini slovenski morski park, to je Strunjanski narodni 
park. Z občinskim odlokom je zaščiten od leta 1990, na ravni države pa 
od leta 2004. Zanj je značilen 80 m visok klif, to je strma stena iz mehke 
kamnine, ki jo oblikuje morje. Potem je tam bistro morje, z najbogatej-
šo biotsko raznolikostjo v Sloveniji, soline, ribolov, terasaste kmetije z 
nasadi oljk in kakijev. Peš smo se podali na vzpetino nad hoteli in na 
vrhu zagledali park in cerkev sv. Marije od prikazanja. Sprejela nas je 
gospa Nada in nam razložila, kako poteka življenje v župniji, kaj pred-
stavljajo slike in kipci v cerkvi. Cerkev je stala že leta 1200. Vendar se 
je leta 1550 delavcem, ki so delali v vinogradu, pred cerkvijo prikazala 
Marija in naročila, da župnik cerkev obnovi. Danes je cerkev lepo ob-
novljena, na stenah visi deset velikih platen, ki prikazujejo Marijino 
življenje od rojstva do smrti. V parku je tudi stavba – prostor, kjer se 
zbirajo mladi, ki tam koristno preživljajo počitniški čas. Približno 10 
minut hoje v hrib stoji križ, ki so ga postavili frančiškani že leta 1600. 
Križ predstavlja za mornarje bližino kopnega. Okrog so energijske toč-
ke, lep razgled, pogled na Alpe, najvišji hrib na Primorskem - Nanos, 
Piran, steza, ki vodi v Izolo, … V hotelu Delfin v Izoli smo imeli na iz-
biro okusno kosilo. Po kosilu smo šli nekateri v bazen. V prijetno to-
pli morski vodi in dobri družbi je bilo počutje zares enkratno. Ostali so 
šli raziskovat okolico Izole. Doživeli so ogled kraja ob prijetni morski 
klimi. Ker smo podeželske žene, tudi kmečke, smo se ustavile še na 

Aprilska ekskurzĳa DKŽ Suha krajina - Žužemberk
Bilo je lepo sončno jutro, ko smo imele podeželske žene dogovorjen datum za ekskurzijo. Z nami je 
bilo tudi nekaj mladih - za dobro družbo, za prenašanje tradicije in nižje starostno povprečje. 

kmečkem turizmu »Pri Jakopcu« na Malem Podlipoglavu. Poleg dobre 
hrane, okusnega golaža in peciva so poskrbeli tudi za gibanje, saj smo 
se ob zvokih polke in valčka tudi zavrteli. 

Ob naših druženjih nam ni nikoli žal lepega vremena in časa, ki ga 
preživimo skupaj, saj nam z nekaj organizacije in dobre volje ostane 
veliko prijetnih izkušenj in lepih spominov. 

n Tadeja Lavrič

Občni zbor Radio kluba Žužemberk
Člani Radio kluba Žužemberk so se v petek, 16. marca, zbrali na letnem občnem zboru, ki je potekal 
v društvenih prostorih na Grajskem trgu 26 v Žužemberku. 
Poslušali smo poročilo o delu, ki ga je posredo-
val predsednik, poročilo blagajnika o finanč-
nem poslovanju in predsednika nadzornega 
odbora. Program, ki je bil sprejet na lanskem 
občnem zboru, je bil opravljen v celoti, zato 
tudi posebnih pripomb na poslovanje ni bilo. 
Člani društva so največ časa posvetili tekmo-
vanjem in osvojili kar nekaj vidnih rezulta-
tov. Poleg tega so posebno pozornost namenili 
opremi in delovanju za potrebe civilne zašči-
te. Tako so sodelovali na vaji ARON, ko je bila 

predpostavka, da so poplave v Sloveniji. Regij-
ski center je aktiviral vse radioamaterske ra-
dijske postaje in s tem preizkusil, kako bodo 
zveze delovale. Radioklub je poleg povezave s 
centrom preizkusil tudi radioamaterske zveze 
znotraj občine Žužemberk. Člani so sodelovali 
na izobraževanjih, predstavitvah in z društvi 
znotraj občine. Sprejet je bil program dela, ki 
bo vodilo za delovanje društva v letu 2018.

n Dušan Mikec

S sicer kratkim dnevnim redom je občni zbor potekal konstruktivno. 
Pregledali smo realizacijo lanskih dogodkov, potrdili finančni načrt 
društva in izbrali nove predstavnike društva. Za blagajničarko smo 
izvolili Valerijo Vidmar, za ponovni mandat predsednice smo potrdili 
Vesno Može, za tajnico društva pa Jadranko Meglen. Predlog je bil 
soglasno sprejet.

Za udeležbo se zahvaljujemo tudi podžupanu Občine Žužemberk Jo-
žetu Šteinglu, donatorju Stanku Novincu in Jožetu Gnidovcu.

Preteklo leto smo bili v društvu zelo dejavni. Organizirali smo 17 la-
stnih dogodkov. Najodmevnejši je bil februarski literarno glasbeni ve-
čer s članoma skupine MI2, s Tonetom in Jernejem. Na hudomušen 
način sta navdušila publiko z avtorsko poezijo in akustičnimi prired-
bami skladb. Gosta smo prijetno presenetili z izvedbo pesmi Sladka kot 
med, ki so jo zapeli naši pevci Mešanega pevskega zbora Dvor ob Krki. 
V aprilu smo klepetali z Deso Muck, dogodek pa so popestrili otroci 
pevskega zbora PŠ Dvor. Gostili smo tudi slovensko reparsko legendo 
iz Trnovega, Klemna Klemna. Nadaljevali smo z dogodki za naše naj-
mlajše. Tako smo organizirali tradicionalno pustno rajanje in spozna-
vanje pravljičnih junakov. Množično udeležbo smo imeli na pohodu po 
poti Janeza Kmeta in na koncertu zborovskega petja, ki smo ga imeli 

Delovno leto društva
Člani Kulturnega društva Dvor smo se v petek, 9. marca 2018, zbrali v večnamenski dvorani na Dvoru 
na letnem občnem zboru.

v aprilu v prelepem ambientu Železolivarskega muzeja in v galeriji na 
Dvoru. Na koncertu so sodelovali naš pevski zbor; Mešani pevski zbor 
Dvor ob Krki z zborovodjo Robertom Kohkom, ki ga je na klaviaturah 
spremljal Žiga Jernejčič. Zapela je tudi vokalna skupina Dvorjani. V go-
ste smo povabili vokalno skupino Lira iz Krmelja. Prvič smo sodelova-
li tudi z našo članico Tjašo Primc, ki nas je navdušila s solo petjem. V 
prazničnem decembru smo organizirali božično-novoletni koncert. Tu 
so se izkazali tudi naši najmlajši pevci Otroškega pevskega zbora Dvor 
ob Krki, ki smo ga ustanovili v mesecu oktobru 2017.

Mešani pevski zbor Dvor ob Krki in Vokalna skupina Dvorjani so se 
odzvali vsem povabilom. Zapeli so na občnem zboru Društva upoko-
jencev Dvor, na letnem zboru članov Planinskega društva Krka Novo 
mesto, zapeli na otvoritvi vodohrana, na osebnih jubilejih, sodelova-
li z Mešanim pevskim zborom Zagradec in z njimi peli na Zaplazu. V 
marcu 2017 so se naši pevci udeležili območne revije odraslih pevskih 
zborov v Kulturno-kongresnem centru v Dolenjskih Toplicah, kjer so 
se uvrstili na regionalno raven. V vročem juniju so se družili z dolgo-
letno zborovodkinjo Marjano Dobovšek. V novembru pa so skupaj pre-
živeli vikend na intenzivnih pevskih vajah v kmečkem turizmu Stari 
vrh nad Škofjo Loko, kjer so se pripravljali na koncert.

Tudi v letu 2017 smo nadaljevali s potopisi in sodelovali z Božom Mi-
lerjem in Renatom Andrejčičem ter njegovo ženo Suzano. Družili smo 
se s Klubom tajnic in poslovnih sekretarjev Dolenjske in Bele krajine, 
sodelovali s Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto, sodelovali s Kultur-
no-umetniškim društvom Žužemberk in s Turističnim društvom Žu-
žemberk, s člani Konjeniškega društva Plešivica. Tudi rekreacija nam 
ni tuja. V vročem avgustu smo se namreč povzpeli na Snežnik in se 
sprehodili okrog gradu Snežnik na Notranjskem.

V Kulturnem društvu Dvor damo velik poudarek našim najmlajšim 
članom. Vodenje prireditev zaupamo ravno njim. Kot voditelja sta se 
izkazala Rok Može in Tilen Gnidovec. Ponosni smo tudi na Ano Može, 
ki popestri dogajanja z igranjem na violino. Zaploskamo lahko tudi na-
šim osemnajstim članom Otroškega pevskega zbora Dvor ob Krki. Vaje 
potekajo vsak četrtek v večnamenski dvorani na Dvoru skupaj z zboro-
vodkinjo Tjaša Primc, Vesno Može in Jadranko Meglen.

n Besedilo in foto: Jadranka Meglen

Na domačiji Rezelj so se v soboto, 2. junija 2018, zaključili 7. dvorski li-
kovni dnevi. Družina Rezelj brez podpore in pokroviteljev že sedmo leto 
zapovrstjo organizira slikarsko kolonijo, s katero promovira naravne in 
kulturne znamenitosti Suhe krajine. 

 Na zaključni prireditvi je avtorje in njihova dela predstavila Ana-
marija Stibilj Šajn, umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka. 
Dvorski likovni dnevi so letos gostili osem slovenskih slikarjev: Mileno 
Gregorčič, Josa Kneza, Vivijano Kljun, Petra Lazerevića, Andrejo Srna, 
Marušo Štibelj, Janeza Štrosa in kiparja Jožefa Vrščaja ter štiri umetni-
ke iz tujine: hrvaška umetnika Elvisa Bertona in Mirjano Matić, Jurija 
Kravcova iz Rusije in Vianneya Lefebvreja iz Francije.

 Med umetniškim dogodkom je potekal tudi „Dan odprtih vrat“, tako 
da so otroci iz Podružnične šole Dvor in vrtca obiskali umetnike ter si 
ogledali likovno ustvarjanje ob reki Krki.

Na koloniji so slikarji ustvarili skupno podobo večje oblike vseh ude-
ležencev, ki so jo podarili tukajšnji šoli.

n Urednik

7. likovni dnevi na Dvoru

Skupinska fotografija udeležencev kolonĳe z družino Rezelj

Maja smo v Knjižnici Dvor zaključili s pravljičnimi uricami, ki so bile vse 
leto dobro obiskane. Nadaljevali bomo zopet oktobra z novimi pravljicami, 
novimi pravljičnimi junaki in njihovimi dogodivščinami. Tokrat nas je 
obiskala Sneguljčica, ki jo je izvrstno upodobila učenka četrtega razreda 
Lana Štrasberger. Prebrala je pravljico Sneguljčica in otroke povabila k 
okrasitvi srčkov za mamice oziroma tiste, ki jih pripeljejo v knjižnico. Do-
mov so odnesli še pobarvanko Sneguljčice, ki je nanje naredila velik vtis.

n Andreja Špelko

Pravljična urica s 
Sneguljčico
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…»Kje Vaša domovina?« vprašam po an-
gleško. 

»Iz Evrope sem.«
»Morda Nemka?«
»Nisem, iz prejšnje Avstrije sem …«
Moja radovednost naraste za 100% vsako 

sekundo najinega pogovora.
»Od severa ali juga, prosim ?«
»Iz Kranjske, gospod,« še vedno po angleško. 

Strela božja! Kaj slišim? Skoraj spozabim se in 
razburjen vzkliknem na ves glas slovensko: 
»Pa menda vendar ne Slovenka?«

» Sem. Kaj pa Vi?«
Jaz se ji predstavim :« Dovolite …«
»Me prisrčno veseli. Zala Zoranova sem …«
»Gospodična, naše rojake v stari domovini bi 

brez dvoma močno zanimalo izvedeti kaj več o 

V 70. številki Suhokranjskih poti nadaljujemo s predstavitvami znanih Suhokranjcev, bese-
dil in opisov, ki prikazujejo njihove dosežke. Tudi tako želimo krepiti rodoljubje, pa tudi po-
znavanje ljudi, kulture in zgodovino naše lepe dežele ob Krki.

Med znanimi Suhokranjkami je tudi Rozalija Seršen-Zala Zorana, prva slovenska filmska 
igralka v Hoolywoodu, ki je leta 2017 dobila spominsko ploščo na rojstni hiši v Bregu 21, letos 
pa bo v Parku znanih Suhokranjcev odkrit njen bronasti relief.

Rodila se je leta 1897 očetu Matiji, sodnemu pisarju v državni upravi, in materi Rozaliji, 
rojeni Zoran, doma iz Sadinje vasi. Komaj 17-letna se je odpravila v Ameriko in se z veliko 
željo in trdim delom prebila v Hoolywood ter tu postala prva slovenska filmska igralka . Na-
stopila je v 20 nemih filmih. Med znanimi so: Kolo sreče, Vesela vdova, Tatica src, Padla an-
gela in Krila, ki je bil nagrajen z oskarjem. Igrala je tudi v gledališču ter napisala več krajših 
iger. Ob začetkih zvočnega filma se je umaknila iz filmskega sveta. Umrla je leta 1967 , brez 
potomcev. Vse premoženje je zapustila sorodnikom. Pokopana je v Los Angelesu, na Žalah 
pa ima spominsko ploščo na družinskem grobu.

Izbrali smo nekaj odlomkov iz edinega intervjuja, ki ga je z igralko posnel Jože Žnidaršič 
leta 1930 in ga objavil v reviji Žena in dom.

Vašem filmskem življenju. Edina naša filmska 
igralka ste tu v Hoolywoodu, ne zdi se mi prav, 
da ste tako skromno tihi do slovenske javnosti.«

»Dobro, govorila bom že, zapisati pa boste 
morali sami. Rojena sem bila v Žužemberku na 
Dolenjskem, česar pa ne bi mogla vedeti sama, 
ker so se starši kmalu po mojem rojstvu prese-
lili v Vipavo, kjer sem preživela otroška leta in 
dokončala prve tri razrede osnovne šole. Potem 
je bil moj oče premeščen v Ljubljano, kamor se 
je preselila vsa naša družina: oče, mati, brat 
in dve sestri. Med vojno smo se znova selili v 
Kranj, kamor pa jih nisem spremljala, ker sem 
bila nekaj mesecev prej odšla v Ameriko ….« 

 »V San Fraciscu je tedaj živela moja teta, h 
kateri sem se najprej napotila. Hodila sem v 
večerno šolo in se poleg jezika učila še tipkanja 

J. Z. LIST: NAŠA ZALA na pisalni stroj, knjigovodstva in drugih pred-
metov trgovske stroke. Pa mi ni šlo to trgovsko 
šolanje nič kaj do srca. Bila sem pač mlada sa-
njarka, pa me je vse bolj vleklo h gledališču ali 
pa še rajši h kinematografu, ki se je prav tedaj 
bohotno razvijal.«

»… A kako prodreti v to trdnjavo, v filmske 
studie, če nimaš poznanstev, šole, izkušenj 
in izdatnejših finančnih sredstev, da bi lahko 
vzdržal daljšo brezposelnost … Tedaj sem šele 
spoznala, kaj pravzaprav pomeni resen namen 
in trdna, neuklonljiva volja. Bilo mi je takrat v 
resnici težko, saj sem romala vsak dan od vrat 
do vrat, od enega studia do drugega …

To je bilo leta 1918, ko je Dorothy Dalton v 
starem studiu Ince snemala odlomke filma. 
Dobila sem vlogo španske plesalke, ki s svojim 
čutnim plesom zabava od dela in naporov izčr-
pane, a čez noč obogatele kopače zlata. Dogaja 

Rojstna hiša v Bregu 21 Spominska plošča na rojstni hiši

Rozalĳa Seršen- Zala Zorana

se v majhni beznici, sredi večnega snega in ledu, v zlatih rudnikih se-
verne Aljaske. Obljubili so mi le dva dni dela. A med snemanjem mojega 
prizora se je naključno mudil na našem odru Victor Schertzinger, ki je 
snemal film Dekle z nižine. Povabil me je, naj sodelujem pri njegovem 
filmu. Tako sem izmenično snemala tri tedne. Odslej je šlo vse lažje. 
… Moj obraz in moje ime sta postajala v Hoolywoodu vse bolj znana … 
Tako sem dobila ponudbo čikaške filmske družbe Reality Film Co …«

Tudi o zasebnem življenju je Zala Zorana govorila brez zadrege. »Pred-
vsem zelo ljubim svoj dom z vsem, kar spada zraven: sama skrbim za 
zeleno trato pred hišo, jo zalivam, obrezujem rožne grmičke in negujem 
cvetlice … Navdušena sem nad športom, predvsem golfom, plavanjem 
in jahanjem. Zvečer najraje berem povesti, igram pianino, poslušam 
radio ali rišem, če ne grem v kino ali gledališče …«

»Ljubezen ? Dobro, lahko rečem, da sem ljubila, odkar sem se začela 
zavedati sama sebe. LJUBEZEN SMATRAM ZA GLAVNO OS ŽIVLJENJA; V 
NJEJ DOBIVAM NAVDIH, UP IN TOLAŽBO V VSAKDANJEM TRDEM ŽIVLJE-
NJU. SRCE BREZ LJUBEZNI SE MI ZDI KOT URA BREZ VZMETI, ŽIVLENJE 
BREZ SVETLOBE, VESOLJSTVO BREZ ŽARKOV OGREVAJOČEGA SONCA ….«

n Zbrala in uredila: mag. Jelka Mrvar
Vir: Žnidaršič, J. (1930 ) : Naša Zala Prizor iz filma The Show

Od spomladanske številke Suhokranjskih poti 
tečejo priprave na zaključek projekta »Park 
znanih Suhokranjcev ».V aprilu je bila izda-
na nova razglednica PZS, ki jo je založil čebe-
lar g. Matjaž Kužnik. Sprejet je bil dogovor, da 
bodo reliefi Andreja pl. Auersperga, dr. Franca 
Grivca in Rozalije Seršen- Zale Zorane odkriti 
v petek, 13. 7., na prireditvi ob začetku Trških 
dni. Zadnji trije, Leon Štukelj, Jože Kastelic in 
Ivan Kern pa v petek, 9. 11. 2018, na Dan spo-
mina na znane Suhokranjce.

V začetku maja je bilo odposlanih 96 prošenj 
za finančno pomoč. Priložen je bil foto zapis 
Parka ZS, ki ga je pripravil g. Kostevc.

Zbrano je bilo tudi gradivo za drugi CD o ZS, 
ki ga bo posnela ga. Mateja Filipič.

Kiparka mag. Alenka Vidrgar je na podlagi 
fotografij, ki so jih posredovali tudi sorodniki, 
oblikovala prve tri reliefe. V bron jih bo ulil Li-
vartis d. o. o. v juniju.

V juniju je v SAT v Clevelandu izšel članek o 
dekanu Karlu Gnidovcu. Vedenje o PZS pa se 
širi tudi v Kanadi z objavami v Glasilu kanad-
skih Slovencev. V parku so bila postavljena 
betonska korita in zasajeni grmički. Pohvala 
velja skrbniku g. Branku Zamanu.

Za prenos projekta med mlade skrbita obe 
šoli: učenci obiskujejo obeležja ZS, jih spoznava-
jo, raziskujejo, dopolnjujejo Muzej ZS in pripra-

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

vijo Dan spomina nanje. V prostorih šole so pla-
kati ZS. PŠ Ajdovec je izdelala raziskovalno nalo-
go o pesniku Gregorju Maliju, ki je bil 22.6.2018 
uvrščen med znane Suhokranjce.Tako projekt 
prispeva k vzgoji za suhokranjsko rodoljubje.

Od objave v 69. številki SP so za PZS donirali: 
Janez Jarc, Nežka Borin Mali, Franc Jarc, Mitja 
Petkovšek, ŠŠD OŠ Žužemberk, F. S. d.o.o., Bran-
ko Vehovec, družina Mrvar, Joseph Kastelic in 
sorodniki, dr. Barica in dr. Hubert Požarnik, Al-
faplast d.o.o., Janez Mohorčič, Marija Štupar, 
Frančišek Karel Požun, Irena Tinta, Ifigenija 
Simonovič, Darma d. o. o, Miroslav Cerar st.

V letu 2018 je bilo zbranih že 5370,00 evrov. 
HVALA.

Vsi, ki bi želeli prispevati za Park znanih Su-
hokranjcev, lahko svoj prispevek nakažete na 
TRR SI 56 0139 3010 568; sklic :SI :00 730 100 ;z 
namenom Za Park ZS. Že izpolnjen plačilni na-
log lahko dobite tudi v sprejemni pisarni Obči-
ne Žužemberk. Vabljeni v Muzej znanih Suho-
kranjcev v OŠ Žužemberk, v Park ZS na trgu in
seveda na odkritje reliefov 13. 7. 2018.

mag. Jelka Mrvar
Foto: Urednik
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DOLG ČAS

Poznate dolg čas?
Je huda bolezen, 
ne kiha, ne kašlja,
pa vendar boli.
Sprašujem zdravnika, 
zdravila pa ni.
Gledam skozi okno
zasnežene poti,
gozd in vse naokoli
mirno že spi.
Ptica premražena
pod slemenom ždi.
Ta čudna bolezen
 pa strašno boli.

n Marĳa Šuštar, Vrh pri Hinjah

P�niški k�iček
Misel ali želja

Moja želja takšna je, 
da nikdar ne ustavi se, 
le vedno višje dviga se.

Danes sem vsa mirna in sproščena,
v svoje delo zatopljena.

Vendar včasih ni bilo tako;
sreče že v mladosti ni bilo,
kar želelo moje je srce močno .

Ko že kazalo bolje je,
je vojna obrnila vse.

Včasih samota v srce se mi spravi,
a moja misel težko se ustavi.

Vedno znova dviga se,
brez poguma šibka je;
odnehat mora, se zave.

Končno pa spoznala je, 
da je najbolje tam, kjer je.

V miru, zdravju naj živi,
le tako lahko se mirno spi.

n Anica Arkar, roj. 1923, iz Trebče vasi

SREČA

Sreča fina je gospa,
a ne obišče vsakega.
Če pa kdo jo ulovi,
ta lahko vesel živi.

Sreča je to, 
če si zdrav,
če v topli postelji zaspiš
in v ranem jutru se zbudiš.

Sreča je, če imaš soseda,
ki vsako jutro te pozdravi
dobro jutro, dober dan
in na kavo te povabi,
ter je veselo nasmejan.

Sreča tudi tam domuje,
kjer ljubezen se spoštuje,
v družini in med ostalimi ljudmi,
tam v slogi se živi.

n Jožefa Pelc, Prevole

VOŠČILO

Novo leto je pred nami.
Želim, da ne bi bili sami.
Želim, da z vami nekdo bi bil,
da z vami veselje bi množil,
 da z vami na zdravje bi čašico popil.
In ko rekel bi vse lepo,
da tudi v srcu mislili bi tako.
Naj lepo bo nam življenje,
ki včasih daje, večkrat jemlje.
Naj ga ne sebi ne drugim ne grenimo,
saj lep je kraj in dom, ki v njem živimo.

n Marĳa Šuštar, Vrh pri Hinjah

mesec dni postavila izjemno razstavo arhi-
vskih fotografij o slovenskih beguncih v Avstri-
ji po letu 1945. V sklopu razstave je prikazana 
vrsta fotografij o življenju takratnih beguncev 
na avstrijskem Koroškem. Ti so se po preho-
du čez Ljubelj ustavili najprej na Vetrinjskem 
polju, nato pa so bili razdeljeni v štiri tabori-
šča. Slike prikazujejo takratni čudež, saj so v 
izjemno težkih razmerah že na travniku, nato 
pa v taboriščih vzpostavili šolanje, obrtne de-
lavnice, predavanja, razvili gledališče, pevske 
zbore in podobno. Vetrinj je bilo tisto zloglasno 
taborišče, od koder so dvanajst tisoč domo-
brancev, tudi nekaj sto civilov britanske oku-
pacijske oblasti v kupčiji za umik partizanske 
vojske s Koroške vrnile in jih izročile v nemi-
lost. Večina je bila okrutno pobitih. Preživeli 

iz begunskih taborišč, med njimi velik del ta-
kratne slovenske družbene elite, pa so svoje 
nove domovine našli v Kanadi, ZDA, Avstrali-
ji, Braziliji in predvsem v Argentini. Prvo tabo-
rišče je bilo postavljeno na odprtem polju ob 
starodavnem samostanu v Vetrinju pri Celov-
cu. Razstava predstavlja bogato ustvarjalnost 
Slovencev v izrednih razmerah in prek njih 
tudi zgodbe posameznikov, katerih poti so se 
prekrižale v begunstvu. Velikokrat nevidni in 
spregledani, v domovini pa za nekaj desetle-
tij pozabljeni in zamolčani so s svojim zave-
danjem slovenstva prispevali k rojstvu novih 
domovin po vsem svetu. Razstavo sta na pot 
pospremila dr. Helena Jaklitsch in žužember-
ški župan Franc Škufca (na sliki).

 Foto:S.Mirtič

Razstava o slovenskih beguncih na Vetrinjskem polju

Rafaelova družba, organizacija, ki skrbi za Slo-
vence v zamejstvu in po svetu, je konec marca 
v prostorih nekdanje Iskre v Žužemberku za 

V petek, 18. 5. 2018, je na OŠ Žužemberk potekala tradicionalna priredi-
tev Petje prinaša poletje. Tokrat je odmevalo: »Blagor hiši, kjer se petje 
sliši.« . Predstavili so se otroški pevski zbori, mladinski pevski zbor OŠ 
Žužemberk, plesna skupina sedmošolk Top 5, učenke GŠ Muze ter go-
stje. S svojim prispevkom so nas počastili: naš bivši učenec Blaž Kon-
cilja, moški pevski zbor Cirila Zajca pod vodstvom ge. Nine Zajec ter 
vokalna skupina Soreline iz okolice Trebnjega. 

Rdeča nit glasbene prireditve je zaokrožila naše prizadevanje, da se 
med ljudi razširi dobra misel o petju in o njegovi zdravilni moči. Petje 
je zdravilo, je sprostitev in je umetnost. Zato pojte, saj je petje pot, ki 
vodi v lepše dni, je most, ki povezuje ljudi. 

n Katja Avsenik, prof. glas.

Petje prinaša poletje

Šahovski 
krožek v OŠ 
Žužemberk
V šolskem letu 2017/2018 so se naši otroci 
veselili srede, dneva v tednu, ko so se lahko 
srečali na šahovskem krožku v Žužember-
ku. Ga. Neva Čopi jih je ves čas spodbuja-
la, jih učila novih potez, potrpljenja in tudi 
poskrbela, da so se skupaj udeležili nekaj 
šahovskih tekmovanj. Starši otrok bi se ji 
radi zahvalili, saj je otroke lepo motivirala 
in si zanje vedno vzela čas.

Ga. Neva, iskrena hvala.
n Starši

Pozimi nas je obiskal hrček Cofko, maskota 
v projektu Komunale Novo mesto z naslovom 
Reci (kliram) - naravi da. Cofku smo obljubili, 
da bomo pridno ločevali smeti in iz odpadnih 
snovi zanj izdelali gozd. Naloge smo se lotili 
resno in Cofku s skupnimi močmi otroci in de-
lavke VVE Dvor in učenci ter učiteljice PŠ Dvor 
izdelali pravi pravljični gozd. Cofko pa nas je 
presenetil in poslal k nam srako Špelo in med-
vedka Poldija, ki sta za nas pripravila poučno 
igrico Gozdne sračkarije. Skupaj smo ponovi-
li, kako se pravilno ločuje odpadke, da se jih 
lahko reciklira in se ob tem zabavali. Zbirajte 
ločeno odpadke tudi vi in pomagajte naravi- 
Zemlji, ki je naš skupni dom.

n Zvonka Struna

Tudi mi ločujemo odpadke

V petek, 20. aprila 2018, smo na OŠ Prevole iz-
vedli »Tek podnebne solidarnosti« pod okri-
ljem slovenske Karitas. Glavni namen Teka 
podnebne solidarnosti je, da ljudje tečemo v 
solidarnosti do ljudi v Afriki, ki jih posledice 
globalnih podnebnih sprememb najbolj pri-
zadenejo, čeprav so s svojim načinom življe-
nja najmanj prispevali k njim. Ob tem s pre-
tečenimi kilometri gradimo kroge solidarno-
sti okoli planeta Zemlja (dolžina ekvatorja je 
40.075 km). Tekli so učenci od 1. do 9. razreda 
(48 sodelujočih). Pred tekom smo 6. učno uro 
izvedli različne delavnice:

 pogovorno delavnico o problematiki pod-
nebnih sprememb v povezavi z revščino v 
Afriki;

 ogledali smo si film, PowerPoint predstavi-
tev, prebrali Zgodbo o dečku Nangiru (tudi 
v času oddelčnih skupnosti);

 izdelali model Zemlje iz starega papirja; 

Tek podnebne solidarnosti (Karitas) 2017/18

 vsi učenci so si porisali in popisali majice 
z najrazličnejšimi napisi oziroma mislimi 
na to temo; 

 izdelali plakat na temo teka in na temo dan 
Zemlje v okviru interesnih dejavnosti.

Tako so se učenci seznanili z nekaterimi kru-
timi dejstvi, ki so jih še bolj motivirala za tek. 

S tekom smo pričeli 7. uro. Učitelji so bele-
žili pretečene kroge na igrišču za učence od 

1. do 4. razreda, ostalim učencem od 5. do 9. 
razreda pa so učitelji beležili kroge okoli šole. 
Na tek smo povabili tudi starše, vendar se ga 
ni nihče udeležil. 

Učenci so pokazali zelo pozitiven odnos in se 
odločili, da bodo s tekom nadaljevali. Ta dan 
so pretekli 175 km in tako še izboljšali rezultat 
preteklega leta, za kar jim seveda čestitamo. 

n Jerneja Lovšin Dodič, mentorica projekta
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V četrtek, 28.3.2018, je na Osnovni šoli Žužemberk potekalo lokalno tek-
movanje v okviru 12. državnega tekmovanja RKS osnovnošolskih ekip 
prve pomoči. Pomerilo se je 13 ekip iz osnovnih šol: Bršljin, Center, Do-
lenjske Toplice, Drska, Grm, Toneta Pavčka Mirna Peč, Otočec, Stopiče, 
Frana Metelka Škocjan, Šentjernej, Šmarjeta, Vavta vas in Žužemberk.

Ekipe so se preizkusile v teoretičnem znanju iz zgodovine gibanja RK 
in prve pomoči ter praktičnem znanju iz prve pomoči, ko so pomagali 
poškodovanim. V ekipi je šest članov in ena rezerva. Vsi so se pripra-
vljali skozi celo šolsko leto pod vodstvom mentorjev. Pri pripravi pa sta 
jim pomagala tudi predavatelja prve pomoči pri Območnem združenju 
RK Novo mesto Peter Černe in Aleš Jakše.

Prvo mesto je zasedla ekipa OŠ Vavta vas, druga je bila ekipa OŠ Šmar-
jeta, tretje mesto je dosegla ekipa prve pomoči OŠ Dolenjske Toplice, vse 
ostale šole pa so zasedle četrto mesto. 12.5.2018 je v Mladinskem zdra-
vilišču in letovišču RKS Debeli Rtič potekalo že 12. državno preverjanje 
osnovnošolskih ekip prve pomoči, ki se ga je udeležilo enajst najboljših 
ekip z regijskih tekmovanj. Zmagala je ekipa Osnovne šole Vavta vas.

n Tamara Plot

Igralska zasedba vrtca Žužemberk – enote Dvor 
navdušila s predstavo Trĳe prašički
Ustvarjalnost in delavnost naših vzgojiteljic se kaže tako pri vsakodnevnem delu v oddelkih kot tudi 
preko različnih projektov in dejavnosti, ki jih z veseljem pripravljajo v korist naših malčkov. Ena od 
takšnih obogatitvenih dejavnosti je igrana ali lutkovna predstava vzgojiteljic.

Tekmovanje ekip prve pomoči osnovnih šol v Žužemberku

Ekipa OŠ Žužemberk

Zgodba naših tradicionalnih predstav se je začela pisati pred šestimi 
leti, ko so vzgojiteljice enote Jurčičeva ulica pripravile igrico Mojca 
Pokrajculja, sledila je Muca Copatarica v izvedbi dvorskih vzgojiteljic, 
nato imeniten Bobek s svojo barčico in vzgojiteljicami enote Stara šola, 
nerodne Tri muce so zaigrale delavke Jurčičeve in VVD Brulec, zadnji 
dve leti pa so bile za predstavo angažirane vzgojiteljice enote Dvor. Po 
lanskoletni odlični dramatizaciji zgodbe o Sapramiški so nas letos 17. 
5. prav pošteno nasmejali Trije prašički. 

Vsebina predstave je zelo aktualna – mama pujsa meni, da je svojim 
trem prašičkom dovolj dolgo nudila usluge Hotela pri mami, zato se od-
loči, da je skrajni čas, da gredo na svoje. Srečen konec za pujske, manj 
srečen za volka, obilo smeha tako za otroke kot tudi za njihove star-
še in nauk, da je trdo in odgovorno delo prava pot do uspeha in sreče. 

Scensko in vsebinsko zelo dodelana predstava je nastala pod vod-
stvom ge. Mateje Repar Silič, v vlogi pujskov pa so blestele vzgojitelji-
ce ga. Anita Primc, ga. Anita Kuhelj in ga. Jožica Štrasberger, vabilu k 
sodelovanju pa se je z veseljem odzval g. Ambrož Čopi, naš bivši sode-
lavec v enoti Dvor. 

Kljub temu, da je priprava takšne predstave zahtevala veliko časa, pa so 
se člani igralske zasedbe vedno z navdušenjem odpravili na popoldanske 
vaje in jih kljub utrujenosti zapuščali dobre volje. Pozitivno vzdušje in do-
bri odnosi so dali zagon novim idejam, scenarij se je sproti dodeloval in 
tudi še med krstno uprizoritvijo se je utrnila kakšna nova humorna ideja.

Da so vse predstave naših vzgojiteljic na kakovostno visokem nivo-
ju ter da jih otroci in starši cenijo, kažejo ne le odzivi in komentarji, 
pač pa tudi višina prostovoljnih prispevkov gledalcev. Tudi letos bomo 
zbrani znesek v višini 426,60 EUR namenili za sofinanciranje nakupa 
novega igrala v enoti Dvor. Lanskemu novemu kombiniranemu igralu 
Hobotnica se bo kmalu pridružila gugalnica Barka, na kateri se bo lah-
ko hkrati pozibavalo kar 6 otrok. Delavke vsako leto v sklopu predsta-
ve pripravijo tudi lične izdelke, tematsko vezane na vsebino zgodbe, ki 
jih ponudimo obiskovalcem predstave. Letos so bile to ročne lutke puj-
skov in volka ter pujskovi obeski za srečo, s katerimi smo zbrali 387,70 
Eur. Izkupičke od prodanih izdelkov namenimo za izboljšanje pogojev 
za delo v našem vrtcu. Lansko leto smo tako kupili nov šivalni stroj in 
zvočnik, letos pa smo na ta račun že pridobili nove mikrofone, ki bodo 
še dodatno pripomogli h kvaliteti naših prireditev in dogodkov. Najve-
čje plačilo za vložen trud vseh, ki soustvarjajo predstave, pa je pogled 
na polne tribune in zadovoljne gledalce – starše in otroke.

Vsem se na tem mestu najlepše zahvaljujemo za njihov prispevek.
n Tanja Fabjančič

Z nami se radi vračajo domov tudi klopi. Med 
za človeka medicinsko pomembne spadajo šči-
tasti klopi, lastniki štirinožnih kosmatincev 
pa poznate tudi usnjate klope. Ščitasti klopi 
prebivajo najraje na robovih strnjenega goz-
da in pod listi različnih praproti ter trav na 
travnikih, kjer samica ščitastega klopa izleže 
tudi več tisoč jajčec. 

Bolezni, ki jih prenašajo klopi, predstavlja-
jo v Evropi in zahodnem svetu velik problem. 
S člankom vam želimo pomagati k lažji od-
ločitvi za prepoznavanje resnosti tega sicer v 
naravi komaj vidnega prinašalca težkih bole-
zni. Najpogosteje ste verjetno slišali za bolezni 
lymska borelioza, na kratko borelia in pa klo-
pni meningoencefalitis. V zadnjih letih pa zra-
ven štejemo tudi anaplazmo. Bolezen se učeno 
imenuje humana granulocitna anaplazmoza.

Kako se odpraviti ven?
Preventiva je boljša od vsake kurative ali po 

domače: po toči zvoniti je prepozno. Prevzemi-
te odgovornost za svoje zdravje. Zdaj, ko ve-
ste, ni več poti nazaj v nevednost. Klopi imajo 
namreč poseben organ na prvem paru nog, s 
katerim odlično po vonju, gibanju in telesni 
temperaturi opredelijo bližajočega se gosti-
telja (človeka ali žival). Ker se zunaj nadiha-
mo svežega zraka s polnimi pljuči, oddajamo 
tudi CO2, ki klopa vodi do živega in velikega 
gosta. Učinkovita zaščitna sredstva (repelenti) 
so danes tudi cenovno dostopni domala vsa-
komur. Poleg zaščite vaše kože vam svetuje-
mo še zaščitna sredstva za oblačila in obutev. 
Svetla oblačila so za klopa slabo skrivališče. 
Prisesanega klopa odstranite čim hitreje in s 
čim manj manipulacijami s posebno pinceto, 
ki jo dobite v lekarni. Ne utapljajte ga z vato, 
natopljeno v olju, v alkoholu ali celo v bencinu. 

Če se vas drži kot klop…
Delo na vrtu in njivah, košnja, sprehodi po gozdu so verjetno naj-
lepša opravila v teh še ne čisto poletnih dneh.

Klop se bo branil in v vaše podkožje še bolj in-
tenzivno spuščal slino. Potrebno ga je zagrabiti 
ob glavici tik nad površino kože in ga ob stal-
nem vlečenju nežno polkrožno vrteti za okoli 
45°. Pri tem ga ne odtrgajte. Ker je klop izredno 
občutljiv na suh zrak, ga je najlaže uničiti, če 
oblačila, ki ste jih imeli oblečena za krajši čas 
osušite v strojnem sušilcu perila. 

NAJPOGOSTEJŠI BOLEZNI: KLOPNI 
MENINGOENCEFALITIS IN LYMSKA 
BORELIOZA

Lymska borelioza
Ko z borelio okužen klop sprosti slino pri 

vbodu v našo kožo, pride do okužbe. Iz podkožja 
se bakterije borelije širijo lokalno, lahko po ce-
lotnem organizmu s krvjo ali z limfo. Po vgrizu 
klopa morate biti pozorni na spremembe na 
koži. Pojavi se eritem, strokovno Erythema mi-
grans (EM), ki se praviloma razvije v obdobju 
nekaj dni (redkeje tudi po več mesecih) na me-
stu pika okuženega klopa. Kaže se kot rdečina 
v nivoju kože, ki na sredini bledi, rdeči rob pa 
se širi v okolico v obliki kolobarja. Pomembno 
je, da si pregledujemo celo telo, kajti kolobar 
se lahko pojavi nekje drugje na telesu, kjer si-
cer vboda klopa nismo imeli.

V nekaj dneh do nekaj tednih se lahko poja-
vijo še spremljajoči splošni simptomi, kot so:

 povišana telesna temperatura
 bolečine v mišicah (najpogosteje v mečih)
 glavobol
 huda utrujenost
 prekomerno znojenje
 suh kašelj

Razsoju sledi različno dolgo obdobje miro-
vanja, ki traja od nekaj dni do nekaj tednov, 
mesecev ali celo let.

Bolezen poteka v treh obdobjih. Predvsem 
posledice kasno zaznanih okužb so težke, ne-
redko trajne in človeka z več ali manj težava-
mi spremljajo do groba. 

VERJETNOST OKUŽBE Z BORELIJO SE PO-
VEČA S PODALJŠANIM TRAJANJEM PRI-
SESANEGA KLOPA, ZATO GA ČIM PREJ OD-
STRANITE. 

Zdravnika obiščite v primeru pojava kolo-
barja ali ob pojavu splošnih simptomov, ki 
smo jih navedli zgoraj. To bolezen uspešno 
zdravimo z antibiotiki. Ko torej na telesu od-
krijete prisesanega klopa, ga nemudoma mir-
no in previdno odstranite.

Klopni meningitis 
Klopni meningitis oz. meningoencefali-

tis je virusno vnetje možganskih ovojnic, ki 
se pojavi 2 do 3 tedne po ugrizu okuženega klo-
pa. V Sloveniji so naravna žarišča okuženosti, 
kjer je ob ugrizu klopov večje tveganje okužbe 
(obolijo lahko tako ljudje kot živali). Žarišča 
največje okuženosti s klopnim meningoence-
falitisom sicer beležimo na Gorenjskem, na 
Koroškem, sledi osrednja Slovenija.

Bolezenski znaki virusnega meningitisa na-
stopijo v dveh fazah:
1. v obdobju od 1 do 8 dni nastopijo glavoboli,

povišana telesna temperatura, bolečine v 
trebuhu in mišicah, driska ali bruhanje. 
Potem nastopi od 1 do 20 dni dolg prosti in-
terval, v katerem bolnik ne občuti nikakr-
šnih bolezenskih simptomov;

2. faza bolezni je prepoznavna po konstantno 
visoki temperaturi, glavobolu, lahko tudi 
nezavesti, kar so znaki prizadetosti mož-
ganskih ovojnic ali celo možganov. Pri od-
raslih je smrtnost približno 1−2%. Bolezen 
lahko zapusti trajne posledice v obliki gla-
vobolov, motenj koncentracije in preobču-
tljivosti na sončenje. Trajne posledice so v 
hujših primerih podobne tudi poškodbam 
možganov.

Meningitis ugotovimo in potrdimo s prei-
skavo možganske tekočine, v kateri so zna-
čilne spremembe. Bolezen se zdravi počasi. 
Nujni so počitek, zdravila proti vročini in zdra-
vila proti bolečinam. Nemalokrat je potreben 
sprejem v bolnišnico. Pred boleznijo se lahko 
zavarujemo s cepljenjem, ki se sestoji iz treh 
odmerkov; drugi odmerek prvemu sledi čez 14 
dni do 3 mesece, tretji pa sledi drugemu čez 
6 do 12 mesecev. Učinek cepljenja obnovimo 
prvič po treh letih, za tem pa vsakih 5 let z 
enkratnim odmerkom cepiva. Cena odmerka 
cepiva v ZD Novo mesto je trenutno 20,20 € za 
odrasle in za otroke 17,80€. 

Zdrav pozdrav!

n Melita Pollack, dipl. medicinska sestra 

ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER
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V 69. številki Suhokranjskih poti smo zače-
li z rubriko Za sožitje med generacijami. Si-
mona Sadar iz Klečeta je predstavila svojo 
staro mamo.

Odziv bralcev na članek je bil razveseljiv; 
kar nekaj pohval smo sprejeli z željo, da bi o 
starejših občanih še kaj napisali. Torej Su-
hokranjci še živimo povezani s koreninami 
prednikov, spoštujemo starejše in ohranja-
mo dediščino? V kolikšni meri? Se zavedamo, 
česa ne smemo prepustiti pozabi in smo dol-
žni ohraniti potomcem? Naj tokrat omenimo 
dva drobca materialne družinske dediščine, 
ki si zaslužita našo pozornost.

Fotografije prednikov, dokumenti, pisma, 
dnevniki…so zapuščina, ki jo mora varovati 
vsaka družina. Podobe starih staršev, stricev, 
tet..na steni že majhnemu otroku pripovedujejo 
o njihovih imenih, poklicih, posebnostih, tudi 
zanimivih zgodbah. So domovi v Suhi krajini, v 
katerih je urejen družinski kotiček, ki budi spo-
štovanje in pripadnost tudi daljnim prednikom.

Drugi drobec spomina je družinski grob. 
Poslednji dom je materialna vez s predniki. 
Spomini na pokojne so povezani z njihovim 
življenjem, delom, navadami, predvsem pa z 
dobrimi deli in ljubeznijo, ki smo je bili dele-
žni. Doto za življenje dajejo otroku starši, ki ga 

vzamejo s seboj na pokopališče, mu pripove-
dujejo o dedku, babici ... Tako bo kasneje sam 
prižgal svečo, uredil grob in se hvaležno za-
vedal svojih korenin. V sodobnem času se ob 
zamenjavi starih nagrobnikov pogosto zgodi, 
da se podatke o starejših prednikih kar izpu-
sti. Kako škoda! Naj bodo te misli spodbuda 
mladim staršem za vzgojo otrok tudi za po-
znavanje družinske zgodovine.

Tokrat objavljamo pogovor, ki sta ga s sta-
ro mamo Terezijo Bašelj pripravili vnukinji 
Petra in Lucija Mrvar. Bralce vabimo, da v 
rubriki sodelujejo.

n mag. Jelka Mrvar

Vsak dan hodiva mimo hiše najine stare 
mame, že 87-letne Terezije Bašelj, v šolo. Na 
njenih oknih je polno cvetočih rož, ob hiši pa 
majhen, lepo obdelan vrt. Za hišo je hlev, v ka-
terem s stricem Francijem skrbita za živino. 
Težko bi verjeli, da se še vedno vozi s kolesom. 
Pa je res. Še košaro in motiko pelje na njivo. 
Imava jo radi. Včasih jo obiščeva. Vedno ima 
kaj za naju. Tokrat sva napravili intervju in ga 
zapisali za Suhokranjske poti.

Kdaj in kje si se rodila? Kako je živela tvo-
ja družina?
Rodila sem se 26. januarja 1931 v majhni 

vasici Volčje Jame. V družini je bilo 10 otrok. 
Delali smo doma na kmetiji, pozimi pa smo 
pripravljali drva.

Kako se spominjaš šole?
V šolo sem hodila na Sela Šumberk. Ko je bil 

vojna, so partizani požgali šolo, zato smo pouk 
obiskovali v sosednjih hišah. Ko sem šla prvič v 
šolo , sem imela 10 let. Pouk je trajal 4 ure. To-
varišica nas ni tepla, saj smo se je bali in smo 
bili zato pridni. Na začetku nas je pozdravila, 
nato smo vsi molili. V šolo sva z bratom hodila 
peš. V šolo so prihajali tudi duhovniki. Če ni-
smo znali, smo bili tepeni. Barvali smo lonce, 

Za sožitje med generacijami

Pogovor s staro mamo Terezĳo Bašelj
vaze in razne pobarvanke. Ko nam je tovari-
šica pobrala zvezke, je bil moj vedno najlepši. 
Bilo je lepo, čeprav smo poslušali pokanje…

Kakšne navade ste imeli ob prazniku veli-
ke noči?
 Takrat nismo imeli pouka. Cela družina je 

šla v cerkev. Na glavah smo nosili košare z že-
gnom. V njih so bili: potica, hren, pirhi, kruh, 
šunka… Enako, kot je zdaj. Fantje in dekleta 
smo se zbrali skupaj in sekali pirhe.

Kako si spoznala starega ata? Kdaj in kako 
si se poročila?
Moža Jožeta sem spoznala, ko je v Volčjih 

Jamah zidal hiše. Doma je bil iz Kamenjc pri 
Grosupljem. Poročila sva se 4. februarja 1961 v 
Novem mestu, na Kapitlju. V Volčjih Jamah je 
bila ohcet vso noč. Prišlo je veliko ljudi. Ime-
li smo tudi maškare, celo kamele… Starši so 
nama kupili hišo v Žužemberku in tako sva 
začela na svojem.

Si se težko navadila na novi dom in kako ste 
se preživljali?
Skoraj vsak dan sem se s kolesom odpeljala 

domov v Volčje Jame. Tam smo imeli kmetijo, 
v Žužemberku pa ne. Preživljali smo se s proda-
jo jajc, mleka …, obdelovali smo njivo. Vse delo 
smo opravljali ročno. Tudi otroci so morali po-
magati okopavat krompir. Kuhali smo prepro-
ste jedi; žgance, zelje, repo…, saj drugega ni bilo. 

Kakšni so tvoji spomini na vojno?
Bilo je hudo. Enkrat so streljali Nemci, dru-

gič partizani, Italijani in domobranci. Spo-
minjam se, da so partizani sredi vasi zaklali 
kravo in v naši hiši pekli čevapčiče. Ko so šle 
partizanke ven, sva se z bratom skrivaj spla-
zila v kuhinjo in ukradla dva. Zbežala sva ven 
in ju pojedla.

Koliko otrok in vnukov imaš? Ali te obi-
skujejo?
Imam tri otroke: Jože živi v Ljubljani, Fran-

ci je doma, Marjanca, vajina mama, pa je po-
ročena na Cviblju. Dva vnuka in pet vnukinj 
imam in večkrat pridejo na obisk.

Pri svojih 87 letih se še vedno pelješ s kole-
som na njivo ali v gozd. Povej nam recept 
za zdravo in tako delovno starost?
Čim več delaj. Pojdi spat ob 23. uri in vstani 

ob 5. uri zjutraj.

Kaj želiš svojim domačim in Sloveniji?
Bližnjim vse dobro in veliko zdravja, Slo-

vencem pa več sloge in narodne zavednosti.

Mami Tereziji se zahvaljujeva za pogovor . 
Želiva ji veliko zdravja in še veliko varno pre-
voženih kilometrov s kolesom.

n Vnukinji Lucĳa in Petra Mrvar

Sodi med najstarejše obrti na Slovenskem. 
Tovrstno znanje in spretnosti so se prenašale 
iz roda v rod. V preteklosti so bili organizira-
ni tudi pletarski tečaji in šole. Danes je ple-
tarstvo ena od najbolje ohranjenih 
in razširjenih domačih obrti. 
Pletarji so večinoma sa-
mouki. V velikonočnem 
času so pletarski izdel-
ki, še posebej košare, 
zelo cenjeni in iskani. 

Starodavno pletar-
sko tradicijo uspešno 
ohranjata oče Alojz Le-
gan in hči Marica Zu-
pančič s Podgozda. Pri-
pravljena sta deliti pletar-
ske »skrivnosti« z vami, bralci 
Suhokranjskih poti. Gospod Alojz je 
kljub zdravstvenim težavam poln vedrine 
in življenjske energije. Hči Marica pa vzorna 

PLETARSTVO NE BO IZUMRLO – intervju z očetom 
pletarjem in njegovo hčerko
Pletarstvo je obrt, v katero sodi izdelovanje predmetov iz slame, koruznega ličja, leskovih in kosta-
njevih viter, neobeljenih ali obeljenih vrbovih šib in drugih gradiv, s prepletanjem, zvijanjem in za-
tikanjem. Pletarstvo se je razvijalo kot izrazita domača dejavnost za potrebe posamičnih gospodinj-
stev in za prodajo v domačem okolju.

in delavna gospodinja, ki vsak prosti čas na-
meni prepletanju viter. V predstavitvi obrti, ki 
sta se je naučila že v ranem otroštvu, sta se ves 

čas lepo dopolnjevala. Očeta Alojza 
sta pletarskih veščin naučila 

stari oče in stric Polde, on 
jih je prenesel na svojo 

hčer. Marica je vesela, 
ker zanimanje za obrt 
kaže njen sedemletni 
vnuk Jan. Z navduše-
njem je pripovedova-
la, kako je sam izde-
lal tri košarice.

Kateri material je po-
treben za pletenje, kje 

ga dobite?
Že v jeseni je potrebno iti v gozd, 

poiskati in nabrati primerne »kolce« iz 
drena. Prehoditi je treba kar precej , da dobiš 
prave veje. Doma jih je treba obeliti (odstraniti 
lubje). Vitre se delajo iz leskovih vej, ki mora-
jo biti ravne in stare eno leto. Gospa Marica 
ima še zajetno zalogo viter, ki jih je kupila na 
razprodaji v Novolesu. Treba jih je še obdela-
ti – segreti in stanjšati. Nekaj jih je tudi ne-
uporabnih.

Kakšen je postopek izdelave pletarskega iz-
delka?
Pripraviti je treba les za dno koša ali koša-

re, zvrtati luknje, v katere se fiksira obeljene 
»kolce«. Ti so nosilci viter, ki jih prepletamo 
tesno eno nad drugo. Pri košu sta dva kolca 
močnejša, ker sta nosilca ročaja.

Kateri izdelki so najbolj iskani?
Marica: Vsakega po malem, največ za dari-

la. Naredila sem veliko košar za drva pri ka-
minu, Spominjam se, kako se je začelo: Prišla 
je neka gospa iz trgovine iz Novega mesta, ki 
je želela sedem košev za v trgovino. To je bila 
nekakšna prelomnica družinskega pletarstva. 
Začeli smo delati bolj sistematično. Pridobili 
smo tudi certifikat.

Oče Alojz: Naredil sem tri gnojne koše, ne-
kaj dvokolnic (šajtrg), številne koše – majhne 
in velike … 

Koliko časa delate en izdelek?
Oče Alojz: En dan nabiram kolce. En dan 

jih čistim in obdelujem, en dan porabim za 
pripravo dna in ročajev, šele potem se začne 
opletanje. Srednje velik koš je narejen v enem 
dopoldnevu, če je vse drugo že pripravljeno.

Marica: Odvisno je od velikosti izdelka. Naj-
bolj so zaželeni majhni predmeti, npr. košarice 
za kruh, košare za darila, koši za na kmetije.

Škoda mi je zavreči vsak košček lesa, zato 
ga porabim, takoj ko le utegnem. Takle čas je 
kot nalašč namenjen temu.

Pletarstvo pri Novinčkovih ne bo izumrlo. 
Marica je ponosna na vnučka, ki je na poči-
tnicah izdelal svoje prve košarice. Vse vitre je 
narezal sam, jih uspešno »štukal« in ustre-
zno zaključil. Babi mu je pomagala samo pri 
namestitvi ročaja. Košarico za mamico je tudi 
okrasil z barvnimi pikami, ki jih je narisal na 
vitre kar s flomastrom.

n Magda Kastelic Hočevar

ni tudi pletarski tečaji in šole. Danes je ple-
tarstvo ena od najbolje ohranjenih 
in razširjenih domačih obrti. 
Pletarji so večinoma sa-
mouki. V velikonočnem 
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čas lepo dopolnjevala. Očeta Alojza 
sta pletarskih veščin naučila 
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jih je prenesel na svojo 

hčer. Marica je vesela, 
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ga dobite?
Že v jeseni je potrebno iti v gozd, 
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Predstavljamo vam sokrajana Mirana, ki v ničemer ne izstopa, je pa njegovo življenje zanimivo in 
polno, njegove izkušnje uporabne. Prišel je v Suho krajino in tu našel svoj novi dom. Živita s kra-
jem, življenje po upokojitvi se mu je obrnilo na glavo. Če mislite, da počiva, se motite, je zelo ak-
tiven na številnih področjih…

Se lahko na kratko predstavite:
Rojen sem v Novem mestu. Ve-

čino svojega življenja sem tam 
tudi preživel. Po poklicu sem or-
ganizator dela- informatik in sem 
ta poklic zadnjo polovico delov-
ne dobe tudi opravljal. Zaposlen 
sem bil v različnih podjetjih, ker 
to delo počasi postaja rutinsko, 
jaz pa sem si želel večnih izzivov. 
Zdaj sem upokojenec in mi gre to 
opravilo prav dobro od rok.

Kako ste povezani s Suho kra-
jino?
Sem sem prišel, ker sem imel 

življenja v bloku dovolj in sem ho-
tel konec tedna preživeti v naravi. 
Dolgo sem iskal primerno lokaci-
jo po vsej Dolenjski in Beli krajini, 
nazadnje pa sem kupil večjo zida-
nico v Borštu.

Kdaj ste prvič spoznali kraj, kjer 
živite?
Suho krajino poznam že dolgo. 

Tudi nekaj sodelavcev in prijate-
ljev sem imel iz teh krajev. Tudi 
po Borštu sem že hodil na enem 
svojih številnih izletov po vsej Slo-
veniji. Žal ne bom nikoli spoznal 
vseh čudovitih kotičkov te neokr-
njene, lepe in razgibane dežele.

Kje živite in kako vam je všeč 
kraj?
Zdaj živim v Borštu pri Dvoru. 

Staro zidanico sem temeljito ob-
delal in pripravil za udobno ži-

Suha krajina jim leži v srcu

Miran Jenko vljenje. V začetku sem želel imeti 
prostor za oddih, kjer bi užival v 
naravi in po potrebi lahko prespal. 
Zidal sem vikend. Gospa žena pa 
je od vsega začetka želela ime-
ti hišo, v kateri bi na stara leta 
lahko živela. Kaj mislite, čigava 
je obveljala?

Zelo ste aktivni v raznih dru-
štvih. Lahko opišete vaše delo 
in hobije?
Kot nekdanji tabornik sem se 

kmalu priključil planinskemu 
društvu. Planinski izleti niso tako 
razgibani kot taborniški, kjer je 
treba med potjo opraviti števil-
ne naloge, so me pa prevzele slo-
venske planine in visokogorje 
nasploh. Ko sem prišel v Boršt, 
sta me soseda Marija in Tone kar 
kmalu predstavila turističnemu 
društvu Suha krajina, jaz pa sem 
tu našel spet nove izzive. Ob pu-
stih, zimskih večerih rad primem 
za kitaro in se trudim preigravati 
stare, meni skoraj pozabljene me-
lodije. V moji mladosti je imela 
glasba zelo velik pomen.

Izredno ste dejavni v planin-
skem in v turističnem društvu 
ter v različnih sekcijah. 
Seveda. Nisem zapečkar in mi 

akcija vedno prav pride. Rad ho-
dim s planinci na izlete, tudi sam 
grem večkrat kam in s prijatelji 
tudi. Nisem omejen samo na pla-
ninsko društvo. Ob sredah zvečer 
se še vedno dobivamo s starimi 
taborniki in »rešujemo svet in do-
movino«. Pač pogovor in stari spo-
mini. V turističnem društvu sem 
bil dolgo časa za »tlačana«. Pri ta-
kšni aktivnosti, kot jih imamo, je 
dela vedno dovolj. Zdaj smo s sku-
pnimi močmi pregovorili mojo 
gospo ženo, da sva se priključila 
vitezom pri srednjeveških plesih 
in ne rabim več izgovorov za od-
hod v Žužemberk. Redno hodim 
ob nedeljah na Svetega Petra, če 

le ni kaj drugega vmes. Tudi v tej 
skupnosti sem aktiven član, kot v 
tistih starih pubertetniških časih 
še vedno napišem kakšno pesem 
o ljubezni in prijateljih. Tudi dogo-
divščine in planinske pohode rad 
opišem v lokalnih medijih. Pa še 
bi se kaj našlo...

Lahko opišete delo v društvih, ki 
vas še posebej veseli?
Ja, delo, kot delo. Primem se 

vsega, kjer lahko koristim. Samo 
delo me sicer prav nič ne vese-
li, sem pa zadovoljen z rezultati 
dela. Če ni od dela nobene koristi, 
je delo zanič. Trudim se po svojih 
močeh in sposobnostih. Želim, 
da dobra ideja vedno rodi sadove.

»Povsod je lepo, doma je najlep-
še«, pravi pregovor. Kateri ko-
tički v Suhi krajini so vam še 
posebej pri srcu?
Res je. Doma se lahko zavalim 

na kavč in se delam, da gledam 
televizijo. Saj ni delo in akcija 
vse v življenju. Tudi počitek je po-
treben za telo in duha. Ko se mi 
tako misli nabirajo in se podijo 
okoli glave, se mi vedno prikaže 
kakšno praktično opravilo, ki mi 
reši težavo, ki me trenutno pre-
ganja. V Suhi krajini, posebno v 
naši občini, je veliko zgodovinskih 
objektov, krajev, kjer se je v pre-

teklosti veliko dogajalo. Žužem-
berški grad je mogočen spomenik 
nekdanjih časov. Tu se tudi veli-
ko dogaja, kar je prav. Na Dvoru 
še vedno stoji mogočen plavž in 
številni objekti nekdanje železar-
ne. Povsod so vidni znaki nekdaj 
mogočnih časov naše zgodovine. 
Čeprav so bili lastniki tujci, je to 
vendar naša zgodovina. Meni je 
všeč vse. Rad bi pa več vedel o kra-
ju, kjer stanujem. Res ni kaj dosti 
za pokazat, a zidanice so name-
tane v Boršt kot kocke sladkorja z 
rdečo kapo med zelene vinograde, 
kot je opazil že tukajšnji nekdanji 
župnik Janez Kmet. V Stavči vasi 
imajo lepo kopališče, pravi adre-
nalinski park. Res ni hudo staro, 
vendar bo še prišlo v zgodovino. 
Čas bo pokazal svoje.

Kakšne imate načrte v priho-
dnje?
Načrti? Za upokojenca mojih 

let? Pravzaprav nič. Želim sodelo-
vati v vsem, kjer sem tudi zdaj ak-
tiven. Tudi česa novega se ne bom 
branil, saj jaz nisem star. Jaz samo 
tako izgledam. Moja do zdaj skri-
ta želja je, da bi šel z alpinisti na 
pohod v Rusijo, na Pik Lenin 7126 
metrov nad morjem. Z malo kisle-
ga mleka, veliko porcijo žgancev, 
dobro opremo, mogoče, mogoče... 

n Urednik, Foto: Osebni arhiv

V naši hinjski fari je bila v nedeljo, 20. maja 
2018, na pobudo župnijskega sveta v dogovoru 
z župnikom Cirilom Murnom prvič darovana 
sveta maša za vse zakonce, ki v tem letu pra-
znujejo okroglo obletnico poroke. Vabilu se je 
odzvalo veliko parov. Obletnice so bile različne, 
od 60 let – biserna poroka zakoncev Blatnik iz 
Hinj, pa nekaj 40-letnic, 35, 20 in 15. Vabljeni 
so bili tudi sorodniki zakonskih parov.

Celotna maša je bila vezana na ta dogodek, 
kar je župnik lepo, prisrčno nakazoval ves čas. 
Bogu smo se zahvalili za vse dobro v letih sku-

pnega življenja in ga prosili, da nam in našim 
družinam stoji ob strani še naprej. 

Za nas udeležence je bilo to res zelo prije-
tno presenečenje, počutili smo se počaščene 
in pomembne v prvih vrstah, toplo sprejete, 
ob župnikovih besedah se je vsak zamislil nad 
svojim zakonom, preletel v mislih ta leta lju-
bezni, povezanosti, problemov, ki smo jih več 
ali manj uspešno skupaj premagovali. Tako je 
pač življenje – sončno in oblačno.

Srečanje smo nadaljevali po maši v župnišču 
ob dobrotah, ki so jih za nas pripravili člani pa-

storalnega sveta in župnik ter nas tudi pogostili. 
Med nami je stekel prisrčen, sproščen pogovor ob 
prigrizku in pijači, zaključili pa smo s pesmijo.

V imenu vseh parov se zahvaljujem članom 
župnijskega pastoralnega sveta in župniku Ci-
rilu Murnu, ker so nam tako prijetno polepšali 
nepozabno nedeljsko dopoldne. 

Ta oblika praznovanja obletnic naj bi posta-
la tradicionalna – vsako leto v maju in upam 
ter pozivam pare, da se vabilu odzovejo, ker 
jim ne bo žal.

n Irena Blatnik

Maša za okroglo obletnic0 poroke

Špilliga, kjer so prišli do finala (2.mesto). Na 
tekmovanju Vičstock so dvakrat osvojili nastop 
na glavnem odru Vičstocka in navdušili publi-
ko. Dvakrat pa so zmagali tudi na tekmovanju 
Glas mladih. Prvič leta 2012 ter tako osvojili 
nastop na festivalu Schengenfest 2013, drugič 
pa so šli leta 2017 po še eno zmago in jo dobili. 
Nastopili so na festivalu ŠVIC, bili so predsku-
pina bendom kot so MI2, Big Foot Mama, je pa 
omembe vredno tudi to, da so sami organizi-
rali kar nekaj lokalnih dogodkov.

Album nosi naslov Dobro V Slabem. Na njem 
pa je 10 pesmi - 10 zgodb fantov, ki se prebija-
jo skozi vprašanja dijaških in študentskih let. 
Od želje po domu, do jezne politične kritike 
sistema, v katerem živimo; od občutkov nore 
ljubezni in do, na koncu, kruto strtega srca. 
Od neizmerne želje po življenju, do melanho-
lije in iskanja samega sebe v tej bombi, ki ji 
rečemo svet. Album predstavlja iskro v noči, 
predstavlja upanje v nov dan.

ICE ON FIRE
Bend Ice on Fire je na glasbeni sceni že kar 

nekaj časa, v novi zasedbi pa je skupina štirih 
fantov, Amadej Papež – kitara, Janez Janežič – 
kitara, Nejc Godec – bas in Alex Zorko – bobni, 
ki res zelo dobro funkcionira. Kemija prija-
teljstva in trdega dela so jih pripeljali do de-
bitantskega albuma Dobro V Slabem. V sode-
lovanju s talentiranim Anžetom Mikulanom 
kot producentom so zadnje 2 leti pripravljali, 
pilili ta izdelek, ta CD, ki ga želijo predstaviti. 
Punkrockerske korenine, vendar konstantna 
melodika inštrumentov v ritmih hard rocka, 
zmešana z močno energijo igranja je razlog, 
da si lahko sami rečejo, da so bend, ki izvaja 
melodični hard rock.

Takoj v začetku so na tekmovanju Droo-
gstock osvojili nagrado za najboljši odrski na-
stop in se s tem prvič pokazali publiki. Nato 

Pari, ki letos praznujejo okroglo obletnico poroke. Čestitamo in pogumno z božjo pomočjo naprej.

V nizu koncertov se bodo predstavili tudi 
na letošnjih Trških dneh, in to v petek, 13. 
julija, po 21.00 uri. Pridimo in podprimo 
mlado skupino, saj je med njimi tudi naš 
občan Amadej.

n VladiMir
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Krese Adolf je bil rojen 8.6.1938 v 
vasi Hruševec pri Straži. Po kon-
čani osnovni šoli se je šel učit za 
mizarja in se nato zaposlil v Irči 
vasi pri Novem mestu. Ker je rad 
gledal skozi okno v delavnici in 
opazoval dekleta, mu je mojster 
prebelil z apnom del okna in mu 
tako " zaprl pogled". Kot mlad 
fant je šel v vojsko. Po končani 
vojaščini se je za eno leto zaposlil 
v Novolesu. Leta 1962 je odšel na 
Jesenice in tam opravljal poklic 
mizarja. Naredil je izpit za ka-
mion in avtobus ter se zaposlil 
pri Komunali Jesenice kot šofer 
kamiona. Leta 1966 se je poročil 
z Dragico z Vinkovega Vrha. Na-
slednje leto se jima je rodila hči 

Darja. Skupaj z družino so živeli 
na Gorenjskem, vendar želja, da 
se vrne na Dolenjsko, je bila vse-
skozi prisotna. Z ženo sta kupi-
la parcelo, kjer sta zgradila hišo 
in se leta1971 preselila v Žužem-
berk. Še istega leta se je rodila 
hči Bojana.

Kot šofer se je zaposlil v av-
tobusnem prevoznem podjetju 
Alpetur Škofja Loka in prevažal 
delavce iz raznih krajev na delo 
v Litostroj. Dolfetova relacija je 
bila Žužemberk – Litostroj, in to 
celih 25 let. Kar nekaj let je vsak 
petek popoldne peljal delavce iz 
Litostroja v Bosno in se vrnil v 
nedeljo pozno ponoči. Avtobus je 
moral pospraviti še pred pone-

23. februarja je zavidljivih 98 let 
praznovala gospa Marija Zupan-
čič iz Gornjega Ajdovca. Živi pri 
nečaku Kuhelj Stanetu, ki z dru-
žino zanjo lepo skrbi, še posebej 
pa njegova žena Ivanka, ki je tudi 
aktivna članica KORK Žužemberk.

Gospa Marija izhaja iz druži-
ne s štirimi otroki. Pri 45 letih je 
odšla v Celovec, kjer je služila v 
Mohorjevi hiši. Pomagala je v ku-
hinji. Pove, da ji je bilo zelo lepo. 

21. 03. 2018 je svoj 90. rojstni dan 
praznovala gospa Josipina Grum 
iz Dolnjega Ajdovca. Rojena je bila 
21. 03. 1928 v Ljubljani in kot mlada 
učiteljica prišla leta 1952 v Podru-
žnično osnovno šolo Ajdovec, kjer 
je delala vse do upokojitve. Bila je 
skoraj vseskozi vodja podružni-
ce. Tu je spoznala moža Ivana iz 
Gornjega Ajdovca. Ustvarila sta si 
prijeten dom v Dolnjem Ajdovcu, 

kjer sta s hčerkama nadaljevala 
skupno življenjsko pot. Mož ji je 
umrl leta 2002, hčerki pa sta od-
šli od doma in si ustvarili družini. 
Razveseljujejo jo tudi vnuk in vnu-
kinji, ki jo večkrat obiščejo.

Sedaj živi sama, si še skuha 
in je tesno povezana s hčerka-
ma, kar je bilo razvidno tudi ob 
našem srečanju. Drugače pa je 
gospa Josipina še brhka, vital-

na, prijetna sogovornica. Čas si 
krajša z reševanjem križank, ki 
je baje ni, da je ona ne bi rešila, 
ker si tako bistri um.

Ob njenem visokem jubileju 
smo jo na domu obiskali pred-
stavniki KORK Žužemberk, župan 
občine Žužemberk g. Franc Šku-
fca s sodelavci in člani Društva 
upokojencev Dvor. Vsi skupaj smo 
ji čestitali ter zaželeli še veliko 

Dne 18.4.2018 je praznoval svoj 80. 
rojstni dan g. Dervenšek Rudi. 
Rojen je bil v Cirkulanah v Ha-
lozah. Po končani osnovni šoli 
je nadaljeval šolanje v Mariboru 
na Srednji ekonomski šoli. Tu je 
spoznal svojo ženo Olgo, ki je bila 
doma s Kuželjevca pri Zagradcu 
in je obiskovala Srednjo medicin-
ko šolo v Mariboru. Žena Olga je 
imela štipendijo iz takrat imeno-
vanega Okraja Novo mesto, kjer 
se je po končanem šolanju tudi 

zaposlila. Tako sta se leta 1959 
poročila in se preselila v Žužem-
berk. Rudi se je najprej zaposlil 
v Remontu, nato v Iskri Žužem-
berk. Leta 1991 se je upokojil.

V zakonu z ženo Olgo sta se 
njima rodili dve hčeri – Anita in 
Darja. Imata 11 vnukov in devet 
pravnukov.

Njegov hobi je bil vseskozi ribo-
lov in vinogradništvo, zato se je z 
veseljem odločil, da si svoj dom s 
svojo življensko sopotnico ustvari 

Piknik 
na valovih Krke 

z ansamblom Biseri,
 v soboto, 4.8.2018, ob 20.uri

 na Dvoru. 

Vabljeni na gasilsko veselico na Dvor.

Jubilanti - 80 let

Jubilanti - 90 let

80 let g. Krese Adolfa iz Žužemberka

njec ima tudi vinograd. Njegova 
strast pa je reševanje križank.

Ob njegovem visokem ži-
vljenskem jubileju smo ga na 
njegovem domu obiskali pred-
stavniki DU Žužemberk in KORK 
Žužemberk ter mu zaželeli ve-
liko zdravja, sreče in še naprej 
srečno vožnjo za volanom, če-
prav sedaj samo v osebnem av-
tomobilu.

n Kaselic Ida

80 let g. Dervešek Rudĳa iz Žužemberka
v dolini reke Krke.

V srednji šoli se je kot samouk 
naučil igrati harmoniko. Z na-
smehom na obrazu pove, kako so 
skupaj z Lokarjevimi fanti igrali 
na veselicah v Žužemberku. Igrali 
so tudi na Rebri in Gornjem Križu, 
komor so se pripeljali s konjsko 
vprego. "Ponavadi smo se po kon-
čani veselici vsi, mi in gasilci zbra-
li skupaj, se poveselili in vse zapra-
vili, kar smo zaslužili z igranjem."

Ob njegovem prazniku smo 

deljkovo zgodnjo jutanjo vožnjo 
v Ljubljano, saj delavci iz Bosne 
niso poznali koša za smeti in je 
bilo vse po tleh.

Ko je bilo vožnje v Bosno konec, 
je ob vikendih pogosto vozil de-
lavce na sindikalne izlete, tudi po 
romarskih poteh – Brezje, Trsat.... 
Ko je je enkrat peljal na Brezje, je 
bil kot ponavadi poleg tudi žu-
pnik, ki je hotel, da se malo več 
moli. Romarji so najprej molili, 
nato pa še malo zadremali. Pa je 
rekel župnik: "Ko jaz molim, vsi 
spijo, ko pa Dolfe malo bolj hitro 
vozi, pa vsi molijo."

Leta 1991 se je upokojil in imel 
več časa za družino.V veliko vese-
lje so mu vnuki. Kot pravi Dole-

ga na njegovem domu obiskali 
predstavniki DU Žužemberk in 
KORK Žužemberk ter mu zaže-
leli zdravja, sreče in osebnega 
zadovoljstva.

n Ida Kastelic

90 let gospe Josipine Grum iz Dolnjega Ajdovca

zdravja in srečnih dni. 
n Marica Ban, Foto:S.Mirtič

Marĳa Zupančič iz Ajdovca praznovala 98 let

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

* iztok.kumelj@hotmail.com

( 07 30 88 044

 V Knjižnici Dvor v času poletnih počitnic nudimo naše sto-
ritve s spremenjenim delovnim časom.

Od 26. junija do 26. avgusta vas pričakujemo v ponedeljek 
in četrtek od 9. do 14. ure ter v torek od 12. do 18. ure.

Z njo so bili zadovoljni, ponudili 
so ji celo bivanje do smrti, a srce 
jo je vleklo drugam. Po dopisova-
nju z Zupančič Hinkom, ki je bil v 
otroštvu njen sošolec, jo je ta na-
mreč povabil k sebi v Ameriko, v 
Cleveland. Tako je naslednje leto 
odšla domov, nato pa v Zagreb, da 
je uredila papirje za v Ameriko. 

Ob prihodu v Cleveland je naj-
prej tri tedne živela pri Hinkovi 
sosedi, po poroki pa se je prese-
lila k njemu. Mož ji najprej ni 
pustil delati, skrbela naj bi le za 
dom. Ona pa si je želela delati in 
imeti stike z ljudmi. Zelo rada se 
je pogovarjala s starejšimi sosedi, 
kasneje pa začela pri njih pospra-
vljati. Izdelovala je tudi narodne 
noše; preko tristo jih je naredila 
in tudi sama oblikovala simbo-
le na avbi, ki so jo krasili: klas, 
križ, nagelj in grozd. Rokovala se 
je celo s predsednikom Bushem 
ob njegovi izvolitvi, ko je v naro-
dni noši predstavljala Slovenijo. 
Na to srečanje ima še posebej lep 
spomin. V smehu pove, da je bila 
v Ameriki vedno ˝tista Slovenka, 
ki dela narodne noše˝, v Sloveniji 

pa ̋ tista Američanka˝. Po srcu in 
duši je bila in še vedno je Slovenka 
in tudi doma sta z možem vedno 
govorila slovensko. 

Oktobra 2008 sta se z možem 
vrnila v Slovenijo. Sedaj je že štiri 
leta vdova. Zdravje ji še vedno do-
bro služi, tudi bere brez očal. Go-

spa Marija je najstarejša občanka 
na območju Krajevne organizaci-
je Rdečega križa Žužemberk. Ob 
njenem jubileju smo jo obiskale 
predstavnice KORK Žužemberk 
in ji zaželele še veliko srečnih in 
zdravih dni.

n Tamara Plot
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Patricija zbogom… in 
nasnidenje med zvezdami!

Že kot otrok si uživala med delom na kmetiji in seveda s konji, 
kjer si preživela največ svojega časa. Ti so ti bili največje vese-
lje. Bila si specialist za konje. Živela si za vse, ki so te obdajali, 
vedno pripravljena pomagati, živela si prehitro in  odraslo. V 
našem hlevu ni bilo konja, da ga ti ne bi ujahala in pripravila 
na kakršno koli tekmo. Tvoja duša je živela za konje in za ti-
ste, ki so ti stali ob strani in te obdajali. Pri svojih devetih letih 
si kot samouk zajahala svojo prvo kobilo Luci in brez strahu 
v družbi svojih starejših konjenikov galopirala po suhokranj-
skih travnikih vse tja preko kočevskih gozdov do belokranjskih 
planjav. Kot dolgoletna članica K.D. Struge si svoje znanje po-
trdila z uspešno opravljenim izpitom Jahač1 in 2 in tako nisi 
zamudila nobene tekme in nobene konjenice daleč na okoli. 
Tvoji veliki uspehi  v klubih so bili zate premalo kar bi te raz-
veseljevalo , želela si še več nekaj kar bi naredilo pečat Slove-
niji. Odločila si se, da bi poskusila svojo srečo na endurancu. 
Potrebno je bilo veliko truda in seveda izjemnega konja. Tvoj 
arabec je na našo kmetijo prišel iz pašnika kot žrebiček, tvoja 
trda volja in vztrajnost sta vaju pripeljala, da si se lansko leto 
udeležila prvih tekem. Trepetali smo in navijali za vaju  ti pa 
si bila polna optimizma  in adrenalina,ker si vedela da te tvoj 
SHAAKIR ne bo pustil na cedilu. In res je bilo tako.  Doma in čez 
mejo sta bila odlična, vsi smo bili zadovoljni ko smo se vračali 
iz tekem skupaj  s tabo smo se veselili in delili lepe trenutke. 
Ob koncu leta smo bili zelo veseli rezultatov, saj sta osvojila 3 
mesto za Slovenijo

Tvoj moto je bil« Pridemo, poberemo in gremo« Tvoja velika 
želja je bila da se v letu 2019 udeležiš tekme v Italiji, kjer bi se 
zbrali vsi kandidati sveta. » Ja to bo nekaj zame«

Sanje so se razblinile, ko si se to usodno soboto skupaj s svo-
jim prijateljem odpeljala od doma, nista se več vrnila, usoda 
je želela  drugače, Božja roka vaju je odpeljala od nas. Odšla 
sta polna ljubezni in mladostniške sreče … še toliko načrtov 
in nedokončanih ciljev je ostalo za vama.

Ni tvojega smeha, tvojih nasvetov, tvoje dobre volje, ni …
ostala je praznina in huda bolečina.

Patricija naj ti bo lepo tam pri Njem in naj ti angelsko petje 
krajša čas dokler se zopet ne snidemo!

Vsi tvoji  domači, prijatelji in ljubitelji konj!

 OBVESTILA  IN MEMORIAM 

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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07/30-88-322

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 spomin Žigi Škufci 
Odgovorov na vprašanja večna ni,

spomin je tisto, kar živi.

Zadišalo je po pomladi, vzbrstelo je novo življenje, 
bil je čas velike noči, ki pomeni vstajenje, novo 
luč v življenju, a naša srca je napolnila bolečina, 
žalost, saj je ravno ta čas usoda iz naše sredine 
iztrgala mlado življenje. To je bilo za nas nerazu-
mljivo, nedojemljivo, a pri tem smo žal nemoč-
ni. Tako nenadoma je odšel od nas komaj 17- le-
tni Žiga Škufca.
Rodil se je 1. septembra 2000 očetu Boštjanu in 
mami Klavdiji ter živel z družino na Hribu pri 
Hinjah. Bil je najstarejši otrok v družini. Nekaj 
let kasneje se mu je pridružila še sestra Barbara, 
nato brata dvojčka Črt in Jan, leto za njima pa še 
sestrica Naja. 
Osnovno šolo je obiskoval na Prevolah in si že ta-
krat začrtal jasen cilj, kaj v življenju želi postati. 
Od malih nog so ga zanimali vsemogoči stroji, še 
posebno traktorji, pa tudi narava, gozd in živali, 
zlasti konji, saj jih je imel nekaj doma in je zanje 
odgovorno skrbel. Postati gozdar je bilo vse, kar 
si je od nekdaj želel. Po osnovni šoli se je odpravil 
na gozdarsko šolo v Postojno in stanoval v dija-
škem domu. Popoldanski čas je posvečal učenju 
in vsakodnevno obiskoval fitnes ter si tam nabi-
ral moči za še boljše opravljanje poklica. Proste 
vikende je namenil svoji družini, prijateljem, ko-
njem, naravi …
Poln energije, veselja, zagnanosti, najstniške ak-
tivnosti je bil tudi član gasilskega društva Hinje, 
že od osnovnošolskih dni. Sodeloval je na tekmo-
vanjih mladih gasilcev in kot aktiven član sode-
loval pri veliko akcijah društva. Čeprav je bil zelo 
mlad, je vsako delo sprejel z veliko odločnostjo, 
brez ugovorov. Izžareval je pozitivno energijo, kar 
se je odražalo v vsem njegovem početju, pa naj bo 
to ljubezen in skrb za konje, odnos do družine, 
prijateljev in sošolcev. Vedno je sprejel vse tisto, 
kar mu je prineslo življenje. 
Obiskoval je zadnji letnik gozdarske šole, prišla 
je pomlad, začele so se priprave na zaključni iz-
pit, samo še majhem korak – dva meseca, da se 
uresničijo sanje – postati gozdar. Z izpitom je že 
začel, a ga ne bo nikoli dokončal … 
Usoda je zanj izbrala drugačno pot in ga ločila od 
nas, ne more pa nam vzeti spomina nate – Žiga. 
Ta bo večen … 
Težko je ob tem najti besede tolažbe, a mi smo iz 
srca hvaležni, da smo ga lahko poznali in da nam 
je bilo dano ta čas preživeti z njim. Vezi med nami 
so močnejše od smrti, zato bo v spominu nas, ki 
smo ga poznali in z njim prepotovali teh 17 let, 
ostal za vedno, z rahlim nasmeškom na obrazu, 
z bistrim, igrivim pogledom in okroglimi lički. 
Fant, ki smo ga vsi imeli radi in ga bomo še kako 
pogrešali. To je bil naš Žiga in tak bo ostal za nas.

n PGD Hinje

In memoriam 
Žigi Škufca

Dragi Žiga: to pomlad smo se 
ustavljali ob gorečih svečah v di-
jaškem domu, svečah, ki so gorele 
tebi v spomin. Med nas se je priti-
hotapila tišina. Tišina, ki je z vso 
silo sekala v naše besede, poglede, 
vprašanja… 
Žiga, ti si: najboljši smeh v na-
šem domu, hulk DD SGLŠ, playboy 
doma, vedno za akcijo, tiha voda, 
ki bregove dere, dober prijatelj, sr-
čen, prijatelj v dobrem in v slabem, 
iskren, garač, duhovit, predsednik 
razreda, nezamerljiv, zanimiv, za-
nesljiv, vedno nasmejan, ljubezniv, 
Žiga, ti si NEZAMENLJIV… 
 Dijakinje in dijaki SGLŠ Postojna in 
drugi sopotniki v dijaškem domu 
so napisali:
Nismo te poznali, a nam je žal, da 
nisi več med nami… 
Povsod drugod bi moralo biti tvo-
je mesto, samo v črnih okvirjih ne. 
Sožalje vsem tvojim…
Garač za vse večne čase boš ostal v 
spominu med nami…
Žiga, počivaj v miru… počivaj v 
miru prijatelj, kjerkoli že si… uži-
vaj gor… You went to a better pla-
ce… Pogrešali te bomo…. Hvala 
ti za vse… Vedno boš ostal v na-
ših srcih…

Radi te imamo. Zmeraj boš med 
nami… Žiga, radi te imamo še na-
prej, četudi te ni več med nami….
Upam, da tam, kjer si, izkoristiš 
in dopolniš lepe cilje…
Tok skupnih ciljev sva še imela… 
Za zmeraj boš v mojem srcu…. 
Počivaj v miru. Nikoli te ne bom 
pozabu in ne bom obupu nad ci-
lji, ki sva si jih skupaj zadala… ni 
omejitev!
I miss you my friend… I will prey 
for you… I love you my friend…
Nikoli te ne bomo pozabili. Za ve-
dno boš ostal v naših srcih, so na-
pisali sošolci 3.c.
Ne bom te pozabu….cimer…
Počivaj v miru in večna luč naj ti 
sveti….
Naša čustva so bila nevihtna. Edi-
na sreča je, da nevihte ne trajajo 
dolgo. Ko se bo žalost polegla, naj 
z nami ostane spomin na Žigo, ki 
je imel rad življenje. Žiga bi nas v 
tem prav gotovo srčno podprl. 

n  Dijakinje in dijaki ter zaposleni v 
Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna

 IN MEMORIAM  IN MEMORIAM 

Vsi bomo enkrat zaspali
v miru počivali vsi,
delo za vselej končali,
v hišo Očetovo šli.
(A. M. Slomšek)

ZAHVALA
V 97. letu starosti nas je zapustila 

naša mama, teta, babica, pra in pra pra 
babica

Marija Turk
iz Žužemberka. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sose-
dom in znancem za izrečeno sožalje, svete maše in 
podarjene sveče. Posebna zahvala ge. Slavki Legan 
in ge. Slavki Rojc za molitve, ge. Ljubi Košiček in ge. 
Silvi Mohorčič za tople poslovilne besede, pevcem 
Cirila Zajca in pevcem skupine As, Domu starejših 
občanov Grosuplje, ge. Mojci Šeme za vso pozornost. 
Hvala g. župniku Francu Vidmarju in g. Boštjanu Go-
rišku za lep poslovilni obred in pogrebni službi No-
vak za organizacijo pogreba. Hvala vsem, ki ste jo v 
tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni 

Prišla bo pomlad,
na delo vabila,
ne bo te zbudila.
Z menoj bo jokala,
z menoj šepetala
bo tvoje ime …

ZAHVALA
V 84. letu starosti nas je zapustil

Franc Turk,
po domače Laščenov iz Visejca 20.

Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem, znancem 
in vaščanom za besede sožalja, darovano cvetje, 
sveče in sv. maše ter vsem, ki ste ga pospremili k 
večnemu počitku. Iskrena zahvala župniku g. Cirilu 
Murnu, pevskemu zboru Cirila Zajca iz Žužemberka 
in pogrebni službi Marije Novak za lepo opravljen 
poslovilni obred. Posebna zahvala tudi osebju Splo-
šne bolnišnice Novo mesto.
Tiho sedaj si odšel, kot lepa misel, ki mine in nam 
pusti le spomine.

Vsi njegovi.

ZAHVALA
V 88. Letu starosti nas je zapustil naš 

dragi mož, oče in stari ate

FELIKS VALANT,
Prapreče 2, Žužemberk.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, 
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče, cvetje, 
denarno pomoč in svete maše. Hvala gospodu župniku Vidmar Francu 
za lepo opravljen obred, pevcem iz Šentvida, sosedu Mihu Filipiču za 
besede slovesa, društvu kmečkih žena Žužemberk, zdravnici Zdenki 
Ropert, sestri Mateji za vso skrb v času njegove bolezni in pogrebni 
službi Novak z Rebri. Hvala vsem, ki ste našega očeta spoštovali in ga 
pospremili na njegovi zadnji poti.
  ŽALUJOČI: vsi njegovi 

Smrt se izlila v bledo obličje,
pogled je zaplaval v neznani pokoj, 
ni več trpljenja, ne bolečine,
življenje je trudno končalo svoj boj.

ZAHVALA
v 64. letu nas je zapustil 

Marjan Ožbolt 
Straža

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in orga-
nizacijam, ki ste ga v tako velikem številu pospremili k zadnjemu 
počitku. 
Žalujoči: hči Mateja z družino, Jožica z družino, mama, sestra 

in brat z družinama.

Ni nasmeha, ni bitja srca.
Sedaj si le angel,
Patricija, naš angel z neba!

ZAHVALA 

Patricija Blatnik
V cvetu mladosti, pri komaj 19 letih, si nepričakovano odšla od nas 
k Njemu, kjer ti je lepo in angelsko petje ti krajša čas, dokler se zo-
pet ne snidemo. 
Ob boleči in prerani izgubi naše drage Patricije se zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam v 
teh težkih dnevih pomagali po svojih najboljših močeh. 
Hvala vsem krajanom, prostovoljnim gasilcem, lovcem, ribičem va-
ščanom, policistom PP Dolenjske Toplice in PU Novo mesto, vsem 
znancem in njenim sošolcem z Grma za tako velik odziv pri iskalni 
akciji, ko smo mislili še na najboljše. Dnevi so bili dolgi in negotovi.
»Ajde bog« so bile tvoje besede, ko si tisto soboto odhajala od doma… 
In Bog te ni več vrnil med nas, ampak te je poklical k sebi, hotel je, 
da si v njegovi bližini. Doma je ostala praznina in velika bolečina.
Hvala za vsa izrečena sožalja, tolažilne besede darovane sveče, svete 
maše in darove. Hvala vsem Kranjškim konjenikom in vsem ljubi-
teljem konj, da ste se v tako velikem številu prišli od nje poslovit. 
Hvala ge. Bradač za molitev v vežici.
Hvala pogrebnemu zavodu Novak, župnikoma Urošu Švarcu in Cirilu 
Murnu za lepo opravljeno sv. mašo in pogrebni obred. Hvala vsem 
pevcem za ganljivo zapete pesmi, citrarki Evi in konjenikom, da ste 
jo še zadnjič pospremili z njenimi najljubšimi štirinožnimi prijatelji.
Hvala govornikoma za govore, vsem, ki ste jo v tako velikem šte-
vilu pospremili na njeni zadnji poti in hvala vam, ki ste v njenem 
življenju kaj lepega storili zanjo, ji namenili lep nasmeh, pogovor. 
Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej, tudi tistim, ki tukaj niso 
imenovani ..Ni besed, s katerimi se lahko zahvalimo… naj vam Bog 
povrne. Hvala, da se je boste spomnili v molitvi in jo ohranili v le-
pem spominu.

Žalujoči vsi njeni.
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 NAGRADNI KOTIČEK  NAGRADNI KOTIČEK 

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 medĳev 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, grafična priprava, filmi in tisk: Grafika 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.

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

( 07/ 30 87 290

SPONZOR
KRIŽANKE

Odkrivamo stare 
fotografije

SINE POTEGAV-
ŠČINA ŽENSKO IME DEL JUDA 

KOSOTO

SESTAVILA 
PETRA 

KASTELIC 
HAMBISA

ZIMSKA 
PADAVINA

ČRČA K

POŠTNI 
PREDAL

REDKO 
ŽENSKO IME ALEŠ 

CANTARUTTI
14. IN 1. ČRKA

UMETNOSTNA 
SMER

HUMORISTKA 
PUTRIH

SL. LITERAR. 
LIK

POKOPALIŠČE 
V LJUBLJANI

NJEJ

OKROGEL 
PREDMET

HRUP 6. IN ZADNJA 
ČRKA

INSTINKT

VULKAN V 
ITALIJI PTICA UJEDA

SOLMIZAC. 
ZLOG

PLANET

KOS DEBLA DEL ŽENE

GLAVNO MES-
TO NIGERIJE

ALENKA PUHAR

OSEBNI ZAIMEK

UMBERTO DENARNA 
ENOTA

EDEN DEL DREVESA

Nagradna 
križanka
Za križanko iz 69. številke gla-
sila smo prejeli 41 odgovorov. 
Izžrebani so bili naslednji reše-
valci: Rafael Pečjak, Ljubljana; 
Jakob Jakubović, Straža; Kode-
lič Jože, Lašče; Aleš Breceljnik, 
Hinje; Angel Breceljnik, Hinje; 
Matjaž Pograjc, Poljane; Tilka 
Primc, Sadinja vas; Ludvik Ko-
cjančič, Žužemberk; Venceslav 
Blatnik, Sadinja vas 42; Anica 
Špelko, Ljubljana. Nagrajen-
ci nagrade prejmete po pošti.

Rešitve iz 70. številke pošljite 
do najkasneje do 4. septembra 
2018 pošljite na naslov: Suho-
kranjske poti, Grajski trg 33, 
8360 Žužemberk, s pripisom 
„Nagradna križanka“.

S sodelovanjem v nagra-
dni križanki in v ostalih na-
gradnih rubrikah sodelujoči 
soglaša, da so njegovi osebni 
podatki v primeru prejema na-
grade objavljeni in se zbirajo le 
za potrebe nagradnih rubrik v 
skladu z zakonodajo (GDPR).

Fotografijo učencev in učenk v rubriki Odkrivamo stare fotogra-
fije je prepoznal Slavko Jarc in napisal tudi obširno pismo. Nastala 
je leta 1958 v tretjem razredu podružnične šole Dvor. » Zelo sem se 
razveselil fotografije , kjer smo se z mojimi sošolci v 3. razredu v zelo 
skromnih razmerah učili za boljše življenje v prihodnosti «, je napi-
sal in dodal, da je več sošolcev iz razreda že preminulih, mnogi so 
se razkropili po svetu, kot se je v tujino odpravil tudi sam, saj je kar 
45 let preživel v Nemčiji. » Zato mi je fotografija dragocena v obuja-
nju spominov na povojne čase, ko smo bili zadovoljni z malim, saj 
smo morali za malico prinesti kruh s seboj. Grumova mama pa je 
v bivši mrtvašnici namazala kruh z margarino, ki je bila podarjena 
od Amerikancev, pa tudi mleko v prahu smo dobili,« doda Slavko. 

Na fotografiji je prepoznal Špelko Staneta (Rešetarjevega), Jože-
ta Bana, Grum Zinko, nato sestrično Marijo Gorenčič, Legan Rudija 
(Rudelnovega) Špelko Rezko, Legan Rezko, Franca Jenkoleta, Jožeta 
Murn, Malko Hočevar, Milana Glavana, Zvoneta Boldana, sebe in 
mnoge druge. Slavko Jarc iz Ljubljane pozdravlja tudi vse 
sošolce in sošolke. Prejme nagrado našega sponzorja. 

Vprašanje za staro fotografijo: Tokrat objavljamo fo-
tografijo dečka in deklice na mostu. Če ju oz. se pre-
poznate, napišite ime in priimek ter mesto posnetka. 
Odgovore pošljite na naslov: Suhokranjske poti, Grajski 
trg 33, 8360 Žužemberk, s pripisom „Odkrivamo stare 
fotografije“ do 4. septembra 2018. Čaka vas nagrada 
našega sponzorja.

n Uredništvo

Poznate vaš kraj?
Tokrat ste bralci in bralke prepoznali zavetišče na 
Svetem Petru. Nagrade naših sponzorjev prejme-
jo: Marjana Šuklje, Mačkovec; Ludvik Kocjančič, 
Žužemberk in Bojan Ančik, Gornji Kot .

Tokrat objavljamo fotografijo nabožnega zname-
nja- kapelice. Če prepoznate in napišete kaj več 
o njej, nam odgovor, najkasneje do 4. septembra 
2018, pošljite na naslov:

Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 8360 Žužem-
berk, s pripisom „Poznate vaš kraj“. Čakajo vas 
zanimive nagrade. 

n Uredništvo

V zadnji številki se ni prepoznal nihče. Tokrat objavljamo fotografijo starejšega datu-
ma in če koga prepoznate, imate možnost pridobiti kakšno nagrado. Podatke o ude-
ležencih in dogodku pošljite na: Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, s 
pripisom „ Ste bili tudi vi na dogodku? 

n Uredništvo

Ste bili tudi vi na dogodku?




