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Trški dnevi

Žužemberk, Suha krajina – od 4. do 14. julija 2014
Ob prazniku Občine Žužemberk, 15. juliju, in v okviru tradicionalnih Trških dni, v organizaciji Občine Žužemberk, Turističnega
društva Suha krajina, PGD Žužemberk in mnogih ostalih društev in organizacij, bodo Trški dnevi potekali na različnih
prizoriščih od 4. do 14. julija 2014.
Trški dnevi so največja in najodmevnejša kulturno–rekreativno-turistična prireditev v Suhi krajini in ena večjih na Dolenjskem, v kateri se prepletata preteklost in sedanjost.
V programu nastopajo mnogi priznani slovenski in tudi tuji umetniki,
vključena pa so tudi skorajda vsa društva in organizacije z območja občine.

Program:
- 4. julij: v Srednjem Lipovcu slavnostni prižig oglarske kope in s tem uradni začetek prireditev ob prazniku občine, na Loki v Žužemberku pa bo že
20. tradicionalni turnir v odbojki na mivki.
- 5. julij: na Hinjah tradicionalno srečanje harmonikarjev, ki igrajo 'frajtonarico', in po tekmovanju še gasilska veselica z ansamblom NEMIR.
- 6. julij: popoldne v žužemberškem gradu slovesnost, posvečena krvodajalstvu, s podelitvijo plaket krvodajalcem in z nastopom pevske skupine Žitni klas, zvečer, po večerni maši, koncert za orgle; igrajo: Nina Zajec, Žiga
Jernejčič in Tomaž Čegovnik.

- 11. julij: v žužemberškem gradu otvoritev razstave Mesta kulture, Združenja zgodovinskih mest Slovenije, ki je bila razstavljena tudi v Evropskem
parlamentu v Bruslju, sledi uradna otvoritev Trških dni z otvoritvijo razstave likovnih del Dvorskih likovnih dnevov, pod zvezdami pa še koncert
skupine VIKTORY.
- 12. julij: v Žužemberku start že 5. suhokranjskega kolesarskega maratona
za rekreativce po krajši 35 km in daljši 52 km progi, sledi otvoritev razstave ročnih del, na Grajskem trgu 26 bodo potekale preventivne zdravstvene meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v krvi, sledijo otvoritve
občinskih pridobitev. V popoldanskem času bo pri gradu otvoritev suhokranjske tržnice s predstavitvijo turističnih društev Dolenjske, v gradu bo
predstavitev mladih harmonikarjev in nastop Mirnopeških harmonikarjev.
Sledi prva predstavitev avtomobilov starodobnikov in njihova promocijska
vožnja. Ob 18. uri bo na trgu potekal slavnostni prevzem in blagoslov nove
gasilske avtocisterne PGD Žužemberk, nato pa sledi tradicionalna Suhokranjska noč s pravo gasilsko veselico z ansamblom NEMIR.
- 13. julij: pri spomeniku NOB na Cviblju slovesnost ob prazniku šoferjev
in avtomehanikov, v žužemberškem gradu sledi daleč naokoli poznan Srednjeveški dan z odhodom k sveti maši v farno cerkev na žegnanje, na trgu
bo srednjeveška tržnica, vitezi, grajske gospodične, plesi, viteški dvoboji z
obujenimi zanimivimi dogodki iz bogate zgodovine lastnikov žužemberškega
gradu. Nastopile bodo mnoge skupine iz Slovenije, Hrvaške in Slovaške.
Ob 21. uri bo na dvorišču žužemberškega gradu potekala slovesnost s
kulturnim programom ob prazniku občine z nagovorom župana Franca
Škufce in slavnostnega govornika ter s podelitvijo priznanj. Po slovesnosti
in slavnosti seji občinskega sveta sledi koncert izjemne slovenske glasbene
skupine DUPLJAK.
Trški dnevi se zaključijo v Žužemberku v ponedeljek, 14. julija, ko se s
spominsko uro počasti spomin na obletnico rojstva Rozalije Sršen ali Zalle
Zarane – prve slovenske filmske igralke v Hollywoodu, rojene 16.7.1897 v
Žužemberku, z nagovorom častne gostje, filmske igralke Milene Zupančič,
in s predstavitvijo kratkega filma.
Več informacij: www.zuzemberk.si
n Vlado Kostevc
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NE SPREGLEJTE

Prišlo je poletje, čas, ko so projekti na vrhuncu, po drugi strani pa čas
dopustov po napornem delu, ko se stvari umirijo.
Vendar v Občini Žužemberk nismo počivali. Od zime pa do začetka
poletja smo odpravljali posledice stoletne žledi, ki je našo občino močno
prizadela, predvsem višje ležeče predele, kjer je bilo podrtega veliko drevja. Poleg drugih nevšečnosti pa je bila več dni brez elektrike skoraj polovica Občine.
Ne glede na vse težave, ki smo jim bili priča pozimi, pa smo vzporedno
peljali veliko projektov, ki bodo prispevali k še večjemu razvoju Občine.
Najpomembnejši projekti, ki so v teku, so: kanalizacija Dvor-Žužemberk,
ki bo dokončana do konca junija 2014, Tomažev most, ki se že gradi in bo
zgrajen do konca jeseni 2014, drugi del ceste Brezova Reber-Prečna, kjer
je zunaj razpis za izbiro izvajalca. Cesta naj bi bila dokončana do konca jeseni 2014. Pri optičnem omrežju naj bi se začele priklapljati sive pike, ki
do sedaj niso bile na prednostni listi. Na Trških njivah se bo nadaljevalo z gradnjo kanalizacije, ki bo zgrajena
do konca leta 2014. Poleg tega bomo do začetka šolskega leta prenovili streho na podružnični šoli Ajdovec.
Pripravljeni so projekti za mrliške vežice v Šmihelu in Velikem Lipju. Kurilnico v Osnovni šoli Prevole bomo
do začetka šolskega leta predelali na biomaso in tako prispevali k ekološki ozaveščenosti in k manjši porabi
energije, poleg tega pa bo na tak način ustvarjeno kakšno delovno mesto več. Zelo pomembno pridobitev za
razvoj Občine predstavlja pred kratkim sprejet Občinski prostorski načrt-OPN, ki bo omogočil še večji razvoj
Občine Žužemberk. Na koncu naj omenim, da imamo največji projekt, ali drugače imenovan kar projekt stoletja- »Suhokranjski vodovod«, pripravljen, tako da ga lahko pričnemo izvajati takoj, ko dobimo odločbo o
sofinanciranju s strani države.
Iz zapisanega lahko vidite, da na občini ne mirujemo in poleg rednih delovnih nalog in servisa za občane
peljemo ogromno projektov. Ponosni smo lahko, da smo glede na število prebivalcev med najuspešnejšimi občinami po pridobljenih sredstvih s strani države. V zadnjih letih so spremembe glede razvoja Občine opazne
na vsakem koraku. Če samo omenim, da gradimo tretji most v štirih letih, je verjetno ni občine v Sloveniji, ki
bi zgradila toliko mostov kot prav občina Žužemberk. Z ekipo iz občinske uprave se trudimo, da bi pridobili
čim več projektov, poleg tega pa nam je velika skrb tudi zagotovitev novih delovnih mest, ki bodo pripomogla,
da bodo mladi ostajali v občini. Velik korak k novim delovnim mestom je bil narejen s sprejemom OPN-ja,
tako da bo možno širiti dejavnosti.
Kljub vsemu trudu pa nekateri nergači, nezadovoljneži in delomrzneži nenehno pošiljajo prijave, ovadbe
na vse možne inštitucije in s tem blatijo celo Občino. Zanimivo je, da je teh osebkov zelo malo, vendar se pojavljajo vedno eni in isti. Pri tem prednjačijo člani svetniške skupine pri Občinskem svetu Občine Žužemberk,
ki do sedaj niso podprli niti enega proračuna niti enega projekta, temveč so redno skrbeli, da so bili projekti
deležni prijav, ovadb. Žalostno je to, da so člani svetniške skupine za svoje ovajanje plačani, in to zelo dobro,
da ne govorimo, da povzročajo ogromne sodne stroške,
ki jih plačujemo občani, do sedaj pa niso uspeli dokazati še nobene napake. Dobro pri vsej stvari je le-to, da
ljudje niso naivni in da so že zdavnaj spoznali, kdo je
kaj dobrega naredil za kraj in kdo ne. Ob tej priložnosti
bi se rad zahvalil vsem ljudem dobre volje, ki so kakor
koli prispevali pri uresničitvi projektov.
Na koncu bi rad zaželel vsem občankam in občanom
Občine Žužemberk ob občinskem prazniku vse najboljše in veliko sreče ter osebnega zadovoljstva.
Vaš župan
Franc Škufca

Stran 7
Program Trških dni
v Žužemberku

Stran 14
Intervju:
Naš pogovor z mag.
Jelko Mrvar

Stran 37
Naši jubilanti:
Amalija Novak
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Ni projekta brez ovadbe
Zasuti. Na Občini Žužemberk se ne vidijo iz
ovadb, pritožb in prijav. “Ni projekta na občini,
pa naj bo zgolj občinski ali tisti z evropskim denarjem, ki ne bi bil deležen kazenske ovadbe,”
pravi župan Franc Škufca, ki mu je po sedmih
letih pravdanja Višje sodišče v Ljubljani nedavno
potrdilo, da v zvezi s projektom kablovoda za električno omrežje v obrtni coni ni bilo nič nezakonitega. A tu je že nov boj, dodaja Škufca: “Občinski prostorski načrt (OPN) je še v fazi odločanja
na ministrstvih, a zanj že imamo postopkovno
in kazensko ovadbo.” Včeraj pa je bil deležen še
prijave inšpekciji in policiji za nepravilnosti, ki
naj bi jih zagrešil pri gradnji družinske hiše. Dejavna opozicija! Kdo so tisti, ki stojijo za ovad-

bami policiji, prijavami inšpekcijskim službam,
revizijskim komisijam, komisiji za preprečevanje
korupcije in informacijski pooblaščenki, Škufca
ne želi govoriti, nakaže le, da gre za občinske svetnike iz vrst opozicije, pa tudi druge občane ter
da so pod prijave podpisani vedno isti, od ene
do šest oseb. A znano je, da je kazensko ovadbo
v zvezi s tem kablovodom podal svetnik Jože Zupančič, ovadbo za OPN pa Emil Glavič. “Vztrajajo pri svojem prepričanju, da na občini nič ne
naredimo pravilno, nič v skladu z zakonodajo
in da karkoli naredimo, vedno nekaj kršimo,
čeprav vsi inšpektorji, policija in ne nazadnje
sodišče do zdaj nepravilnosti niso našli,” zatrjuje Škufca. S pripravo dokazil in dokumentacije

omenjenim službam imajo v občinski upravi, v
kateri je zaposlenih sedem uslužbencev, nemalo dela in stroškov. “Vsaj en človek je pri nas ves
čas zaposlen z iskanjem dokumentacije. Koliko
nas to stane, sicer nismo izračunali, toda če bi
približno ovrednotili delovne ure, postopkovne
stroške in odvetniške storitve, bi bil znesek gotovo nekaj deset tisoč evrov.«
20 kazenskih ovadb zoper župana so v zadnjih šestih letih, preden so jih prenehali
šteti, našteli na Občini Žužemberk.
Vir: www.zurnal24.si,7. maj 2014

»Oskrba prebivalstva s pitno vodo Suhe
krajine pripravljena že nekaj časa«
Največji projekt za oskrbo prebivalstva s pitno vodo Suhe krajine, v katerega je vključenih 5 občin: Dolenjske Toplice,
Dobrepolje, Kočevje, Mirna Peč in Žužemberk, ki je tudi vodilna občina projekta, je že nekaj časa pripravljen za izvajanje
gradnje, nadzora in obveščanje javnosti. Nedavno je sklep Vlade Republike Slovenije razveselil župane občin, saj je Vlada
sklenila, da se lahko začnejo izvajati dela na 11 kohezijskih projektih iz lastnih občinskih virov.
O tako imenovanem Suhokranjskem vodovodu, v katerega je vključenih 11.231 prebivalcev,
od tega jih bo 834 priključenih na novo, večinoma v Občini Žužemberk, je bilo že veliko napisanega, vsekakor pa je vredno, da o tem povemo
še enkrat. Zgrajenih bo 152.085 m cevovodov, od
tega novogradnja v dolžini 85.675 m, hidravlična
izboljšava s povečavo profilov bo v dolžini 66.410
m, zgrajenih bo 7 novih vodohranov, nadgrajenih
bo 9 obstoječih vodohranov in 2 obstoječi črpališči, zgrajenih bo 5 črpališč, 16 razbremenilnih
jaškov in 18 redukcijskih jaškov, zgrajenih bo tudi
11 merilnih jaškov.
Projekt prinaša tudi druge koristi in učinke na
družbeno-ekonomskem in socialnem področju:
• omogoča priključevanje novih uporabnikov na
javno vodovodno omrežje zaradi povezovanja
manjših sistemov na skupne vodne vire,
• izboljšuje kvaliteto življenja zaradi zagotavljanja zadostnih količin neoporečne vode,
• izboljšuje gospodarsko infrastrukturo in pospešuje nadaljnji gospodarski razvoj, vključno
z razvojem bivalnega okolja,
• pospešuje usklajevanje razvoja prispevnega območja in regij z ostalimi regijami v Sloveniji,
• omogoča razvoj turističnih in rekreacijskih aktivnosti,
• omogoča tudi boljše zdravstveno stanje prebivalstva.
Vse to pa naj bi zagotavljalo, da se bo prene-

halo izseljevanje mladih, ki bodo z dokončanjem
projekta dobili izboljšanje življenjskih pogojev na
območju vseh petih občin.
Občina Žužemberk je kot vodilna občina projekta uspešno vodila projekt, skupaj s partnerskimi občinami in zunanjimi svetovalnimi podjetji.
Pridobljena so bila vsa gradbena dovoljenja in izpeljani postopki javnih razpisov. Kljub reviziji na
razpisno dokumentacijo je občina uspešno izvedla in zaključila javni razpis za obveščanje javnosti, za storitve inženirja po pogodbenih določilih
FIDIC in nadzornika ter izvajalca gradnje.
Kot najugodnejši so bili izbrani naslednji izvajalci:
• za obveščanje javnosti je bilo izbrano podjetje FRONTAL d.o.o. iz Murske Sobote, s ceno
27.870,12 EUR brez DDV,
• za storitve inženirja po pogodbenih določilih
FIDIC in nadzornika je bilo izbrano podjetje
ŠTRAF d.o.o iz Hajdine v skupnem nastopu s
PROJEKTA INŽENIRING PTUJ d.o.o., s ceno
198.352,00 EUR,
• za izvedbo gradenj pa je bilo izbrano podjetje
IMP PROMONT d.o.o. iz Ljubljane v skupnem
nastopu z KOMUNALNE GRADNJE d.o.o.,
GPI TEHNIKA d.o.o. in KOLEKTOR KOLING
d.o.o., s ceno 31.076.002,80 EUR.
Skupna vrednost projekta je 31.302.224,92
EUR, od tega je delež kohezijskih sredstev EU v
višini 20.841.484,72, delež državnega proračuna

v višini 3.677.908,54 EUR, ostala sredstva pa so
lastna sredstva občin v višini 6.782.834,66 EUR.
Projekt Oskrba prebivalstva s pitno vodo Suhe
krajine je vključen v 11 kohezijskih projektov 34
občin, ki so povsem pripravljeni (so ready too
go). Glede na to, da se finančna perspektiva leta
2015 zaključuje, so župani vseh 34 občin vložili
mnogo truda, da so Vladi RS predstavili nastalo
situacijo, saj so za vse svoje projekte pridobili vsa
ustrezna dovoljenja in izbrali izvajalce, nimajo pa
še ustreznih odločb, ter predlagali Vladi RS, naj
projekte razdeli na dve fazi.
Župani sodelujočih občin v Suhokranjskem
vodovodu pa so Vladi RS posredovali še predlog za razrešitev nastalega zapleta ter ji predlagali, da naj Vlada RS za vsak projekt zagotovi 3
milijone EUR, saj bi tako lahko počrpali 34 mio
EUR sredstev iz Kohezijskega sklada za OP ROPI.
Tudi za drugo fazo, ki naj bi se izvajala v finančni perspektivi 2014-2020, morajo ostati pogoji
sofinanciranja enaki, kot je to v Vlogi, ki jo je
potrdil tudi MKO, od Vlade RS pa pričakujejo
čimprejšnjo izdajo odločb, saj na ramena občinskih proračunov ne morejo sprejeti tako velikih
denarnih obveznosti.
Vsekakor bo Suhokranjski vodovod v bližnji
prihodnosti dobil tudi svoj zaključek, prebivalci
Suhe krajine pa bomo z nestrpnostjo pričakali te
prve kapljice 'suhokranjske' vode.
n Vlado Kostevc
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Obveščanje uporabnikov o kakovosti pitne vode
in motnjah pri oskrbi
Skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. list RS
št. 19/04 in 35/04 – 9.,21., 22., 31. in 34. člen) in
priporočila Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije vas seznanjamo z načini obveščanja o
kakovosti in motnjah pri oskrbi s pitno vodo.
V primeru, da je vzrok neskladnosti hišno
omrežje, vas bomo pisno obvestili najkasneje v
roku sedmih dni, v večstanovanjskih objektih pa
preko vašega upravnika in oglasne deske.
V primeru, da pitna voda predstavlja nevarnost za zdravje ljudi, vas bomo nemudoma obvestili preko radijskih postaj:

Radio Aktual (Studio-D), Radio Krka, Radio
Sraka, RTV SLO, lokalne televizije - Vaš kanal,
centra za obveščanje – 112, oglasnih desk KS,
spletne strani Komunale Novo mesto ter elektronske pošte – velja za vrtce, šole in ostale javne zavode.
V primeru, ko se izvajajo ukrepi za odpravo
vzrokov neskladnosti, vas bomo tekom dneva
obvestili preko radijskih postaj:
Radio Aktual (Studio-D), Radio Krka, Radio
Sraka, RTV SLO, lokalne televizije - Vaš kanal,

centra za obveščanje – 112, oglasnih desk KS,
spletne strani Komunale Novo mesto ter elektronske pošte – velja za vrtce, šole in ostale javne zavode.
O kakovosti pitne vode za preteklo leto vas
bomo obvestili v mesecu aprilu s prilogo k naši
položnici. Poročilo bo objavljeno tudi na naši
spletni strani in posredovano občinskim glasilom.
n Za mojo lepo dolino,
vaša Komunala

Spoštovani uporabnik komunalnih storitev
Pri aprilskem obračunu komunalnih storitev so upoštevane spremembe iz nove Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS 87/2012), katero je sprejela Vlada RS. V skladu z določili uredbe so bili
v predpisanem roku usklajeni in na občinskih
svetih potrjeni Odloki o izvajanju gospodarskih
javnih služb v posamezni občini. Občinski sveti
so obravnavali in sprejeli tudi elaborate o oblikovanju cen storitev izvajanja gospodarskih javnih
služb in potrdili CENIKE storitev.
Delitev cene komunalnih storitev na dve postavki, in sicer na omrežnino pri vodooskrbi,
odvajanju in čiščenju odpadnih voda oz. stroške
javne infrastrukture pri ravnanju z odpadki ter
na stroške izvajanja storitev, je bila izvedena že
po starem Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Ur . l. RS 63/2009). Zadnja
uskladitev cen z uredbo pa prinaša predvsem
naslednje spremembe:
1. V omrežnino vodooskrbe se poleg najemnine vključuje tudi števnina in vzdrževanje priključka. Ti dve postavki sta bili do sedaj na
računu izkazani ločeno.
2. V ceno vodarine se vključuje tudi stroške vo-

dnega povračila od porabljene vode in vodnih
izgub, ki so bili do sedaj na računu prikazani
ločeno.
3. Uredba določa in prinaša višjo obremenitev
stanovalcev v večstanovanjskih stavbah, in sicer se za vsako stanovanjsko enoto obračuna
omrežnina za vodooskrbo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda za priključek DN 20, enako
kot za individualno stanovanjsko hišo. Skupna
obremenitev je skoraj primerljiva z obdobjem
pred 1.1.2010, ko je veljala enotna cena, z delitvijo cene po starem pravilniku iz leta 2009
pa so bili tovrstni uporabniki v vmesnem obdobju v primerjavi z ostalimi nekoliko manj
obremenjeni.
4. Uredba določa novo razmerje med premeri
vodomerov pri določanju omrežnine storitev obveznih GJS z določitvijo višjih faktorjev
omrežnine za vodomere večjega premera od
DN 20.
5. Uredba določa obveznost pričetka ločenega
zaračunavanja zbiranja in obdelave bioloških
odpadkov (22. člen Uredbe). Ločeno obračunavanje se bo izvajalo samo za uporabnike, ki
imajo primerno urejena odjemna mesta.
6. Na osnovi potrjenega elaborata in cenika na
pristojnem organu podjetja CeROD d.o.o., ki

izvaja gospodarsko javno službo obdelave in
odlaganja odpadkov, se na računu Komunale
prefakturirajo njihove storitve uporabnikom
pod postavkami:
- obdelava odpadkov,
- odlaganje odpadkov, ki vključuje tudi okoljsko dajatev za odlaganje odpadkov,
- strošek javne infrastrukture odlaganja odpadkov.
7. Na novo so opravljene razvrstitve uporabnikov v dve skupini, in sicer gospodinjstva in
uporabnike, ki opravljajo nepridobitno dejavnost, ter uporabnike, ki opravljajo pridobitno dejavnost. Za prvo skupino uporabnikov
je dovoljeno subvencioniranje cen s sredstvi
občinskega proračuna, drugi skupini pa se
praviloma zaračuna polna stroškovna cena,
potrjena z elaboratom in sprejetim sklepom
občinskega sveta.
Ceniki s potrjenimi cenami, zaračunanimi
cenami, višina subvencioniranja, razpredelnice
preračuna cen pri odpadkih iz kg v m3 so objavljene na spletni strani Komunale (www.komunala-nm.si).
Za vprašanja lahko pokličete na telefonsko
številko: 3932 450, 3932 580, 3932 582.
n jp Komunala Novo mesto d.o.o.

Poplavljencem v Bosni in Hercegovini ter v Srbiji
pomagali tudi šolarji in RK
Nedavne katastrofalne poplave, ki so prizadele Hrvaško, Bosno in Hercegovino in Srbijo ter
žalostne usode vseh poplavljencev, so dotaknile
tudi prebivalce Suhe krajine, ki so s humanitarnimi akcijami priskočili na pomoč nekdanjim
sodržavljanom.

Tako je v organizaciji OŠ Žužemberk in vseh
podružničnih šol ter KO RK Žužemberk in Šmihel pri Žužemberku potekala humanitarna akcija, s katero so zbrali kar 26 paketov ustrezne
humanitarne pomoči, ki so jih poplavljenci najbolj potrebovali.

Prizadevne članice krajevnega odbora RK so
tako vse zbrane potrebščine, konzerve, odeje in
ostalo posredovale na sedež Območnega združenja RK v Novo mesto in tako kot prve pomagale pomoči potrebnim.
n VladiMir
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1. PROGRAM
KRAJ PRIREDITVE: Žužemberk in širša okolica (start pred Gradom)
DATUM IN ČAS: Sobota, 12. julij 2014, START maratona ob 9.00 uri
(Prireditev bo v vsakem vremenu)
IZVAJALEC: Občina Žužemberk in Kolesarski klub ADRIA MOBIL
2. PRIJAVNINA
Vsi udeleženci maratona se lahko prijavijo na dan prireditve od 7.30 do
8.45 ure na startnem prostoru. Starnina znaša 5 €.
3. PRAVILA MARATONA
Na maratonu lahko sodelujejo vsi kolesarji, ki jih veseli organizirano rekreativno kolesarjenje v skupinah, in se čutijo sposobni prevoziti 30 oz.
52 km dolgo progo. Otroci, mlajši od 14 let, morajo nositi zaščitne čelade,
in se smejo udeležiti maratona le v spremstvu staršev oziroma polnoletne
osebe. Čelada je zelo priporočljiva tudi za vse ostale udeležence.
4. SPLOŠNI PREDPISI
Maraton bo potekal ob normalnem prometu, zato so kolesarji dolžni
upoštevati cestno-prometne predpise in navodila organizatorjev ter se
po njih ravnati. Udeleženci maratona vozijo na lastno odgovornost ter
odgovarjajo za škodo, povzročeno sebi ali drugim. Na maratonu je strogo prepovedano prehitevanje čelnih spremljevalnih vozil. Organizator ne
jamči za škodo, ki jo udeleženec povzroči sebi, drugim ali tretji osebi. S
svojim startom vsi kolesarji potrdijo, da so seznanjeni z določili razpisa,
ki so objavljeni na prijavnem lističu, na internetni strani kluba, ostalih
Zemljevid in profil trase malega maratona

medijih ter po ozvočenju na startu. Za varen potek prireditve bodo skrbela vozila organizatorja, rediteljska in zdravstvena služba.

5. TRASA MARATONA:
Oba maratona se začneta in končata pri Gradu v Žužemberku.
5.a TRASA MALEGA MARATONA:
Maraton bo potekal na progi Žužemberk - Sadinja vas - Srednji Lipovec
- Ajdovec - Brezova Reber - Veliki Lipovec - Boršt - Sr. Lipovec - Mačkovec - Dvor - Jama - Stavča vas – Žužemberk v dolžini 35 km.
5.b TRASA VELIKEGA MARATONA:
Maraton bo potekal na progi Žužemberk - Sadinja vas - Srednji Lipovec
- Ajdovec - Brezova Reber - Veliki Lipovec - Boršt - Sr. Lipovec - Mačkovec - Dvor - Jama - Lašče - Hinje - Prevole - Gradenc - Žužemberk v
dolžini 52 km.
6. NAGRADE IN OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA:
Vsem udeležencem, ki bodo upoštevali splošne predpise in prispeli na
cilj do 14. ure, bodo podeljene spominske medalje. Na progi bo poskrbljeno za okrepčila, na cilju pa za malico in pijačo (Grajski trg)
INFORMACIJE:
Občina Žužemberk: 07 3885 180
obcina.zuzemberk@zuzemberk.si

Zemljevid in profil trase velikega maratona
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Program Trških dni v Žužemberku,
od 4. do 14. julija 2014
1. dan: petek 4.7.
Prizorišče: Srednji Lipovec, Žužemberk
10.00

Turnir v odbojki na mivki ŽUŽEMBERK 2014

20.00

Slavnostni prižig oglarske kope, kulturni program, nagovor župana in pripravljavcev oglarske
kope ter častnega gosta direktorja in župana Andreja Kastelica

2. dan: sobota 5.7.
Prizorišče: Hinje, Žužemberk
09.00

turnir v odbojki na mivki za rekreativce za pokal

18.00

tradicionalno tekmovanje harmonikarjev na frajtonarici

20.00

gasilska veselica z ansamblom NEMIR

3. dan: nedelja 6.7. prizorišče: Hinje, Žužemberk
16.00

podelitev priznanj krvodajalcem
pozdravni nagovor župana, predsednice OO RK Novo mesto in gosta, nastop pevske skupine
Žitni klas Društva kmečkih žena Suha krajina-Žužemberk

19.30

koncert za orgle v farni cerkvi sv. Mohorja in Fortunata, igrajo: Nina Zajec, Žiga Jernejčič in Tomaž Čegovnik, prof. Milko Bizjak

4. dan: petek, 11.7.
Prizorišče: Žužemberk: grajska kletna dvorana in grajsko dvorišče, moderatorki: KUD
Žužemberk
19.00

Otvoritev razstave Mesta kulture Združenja zgodovinskih mest Slovenije

20.00

žužemberški rogisti za uradno otvoritev trških dni; nagovor predsednika TD, župana, in gosta ministra za kulturo dr. Uroša Grilca, nastop ljudskih pevk in glasbenikov, plesalcev, …

20.20

otvoritev razstave likovnih del Dvorskih likovnih dnevov, nagovor Anamarije Stibilj Šajn

21.00

koncert skupine Viktory

V gradu in na trgu bo potekala poizkušina vin Društva vinogradnikov Suha krajina.
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5. dan: sobota, 12.7.
Prizorišča: Žužemberk: lokalne ceste, trg, lovska dvorana, grajsko dvorišče, kletna
dvorana, stavba Grajski trg 26, moderator: Silvester Polak
09.00

Suhokranjski kolesarski maraton za rekreativce, pozdrav rekreativcem kolesarjem, nastop
ljudskih godcev

09.20

predstavitev Radio kluba Žužemberk, pozdrav predsednika, župana

09.30

otvoritev razstave ročnih del, predverje lovske dvorane, pozdravni nagovor župana in gosta
evropskega poslanca Alojza Peterleta, nastop ženskega pevskega zbora DU Žužemberk in ….

10.45  

Preventivne zdravstvene meritve krvnega tlaka, sladkorja v krvi in holesterola

11.00

otvoritev visokotlačnega kanalizacijskega voda Dvor – ČN Žužemberk, pozdravni nagovor
župana in gosta direktorja dr. Boštjana Petelinca, kulturni program

14.30

otvoritev suhokranjske tržnice,
s predstavitvijo dobrot društva kmečkih žena in drugih

15.00

s harmoniko je lepše, predstavitev mladih harmonikarjev in nastop Mirnopeških harmonikarjev in drugih glasbenikov

16.00

predstavitev stojnic turističnih društev Dolenjske in Bele krajine, nagovoril bo predsednik
TZ Jože Barbo in podelitev zahval sodelujočim, podelitev priznanj in diplom vinogradnikom s 42. tedna cvička,

16.30

Predstavitev avtomobilov starodobnikov in krožni rally, pozdravni nagovor župana in gosta

18.00

Prevzem in blagoslov nove gasilske avtocisterne AC 35/70, gasilski ešalon, pozdravni nagovori, zahvale podpornikom

20.00

SUHOKRANJSKA NOČ - gasilska veselica z ansamblom NEMIR

Med odmori bodo lokalni turistični vodniki predstavili zgodovino kraja.
V soboto bo v gradu od 09.00 do 19.00 ure na ogled razstava likovnih del akademskih slikarjev likovnih kolonij na Dvoru, razstava ročnih del v lovski dvorani, na trgu pred gradom predstavitev radioamaterjev, tržnica
suhokranjskih dobrot, zdravilnih zelišč, spominkov in turističnih društev, v gradu poizkušina vin Društva vinogradnikov Suha krajina, v avli OŠ Žužemberk bo od 16.30 do 20.00 ure na ogled Muzej znanih Suhokranjcev
in raziskovalnih nalog. Na trgu pred gradom bo potekalo praženje krompirja za promocijo praženega krompirja kot samostojne jedi.
Vozil bo tudi turistični avtobus Veseli Janez na relaciji trg - farna cerkev – Dvor - Stavča vas - trg.

ORGANIZATORJI SI PRIDRŽUJEJO PRAVICO DO SPREMEMB!!!

6. dan: nedelja, 13.7.
Prizorišča: žužemberški grad, trg, farna cerkev v Žužemberku, moderator: Lojze Bojanc
09.00

Slovesnost in položitev venca Zveze ZŠAM Slovenije ob prazniku šoferjev in avtomehanikov pri spomeniku NOB na Cviblju, kulturni program KO ZB NOB Žužemberk
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16. srednjeveški dan na žužemberškem gradu 2014
09.30

Otvoritev 16. srednjeveškega dne na žužemberškem gradu

grajsko dvorišče

09.40

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

grajsko dvorišče, trg pred gradom

10.00

Farno žegnanje

farna cerkev sv. Mohorja in Fortunata

12.15

glasbeni pozdrav kosilu, Veronika in renesančni
trio

grajska kletna dvorana

13.15

lokostrelski turnir-kvalifikacije

grajski jarek

14.00

predstavitev srednjeveških plesov žužemberškega viteškega reda

ploščad nad grajsko kletno dvorano

14.05

ustvarjalne delavnice

grajski stolp, grajsko jedro

14.15

predstavitev srednjeveških plesov Viteški red
Gašperja Lambergarja

ploščad nad grajsko kletno dvorano

14.25

predstavitev renesančnih plesov skupini Galiarda iz Celja in Lonca iz Škofje loke

Ploščad nad grajsko kletjo

14.35

predstavitev stojničarjev na srednjeveški tržnici
in obhod dacarja

trg pred gradom

15.00

predstavitev viteških in dvornih redov z mimohodom sodelujočih viteških skupin, vitezov, grajske gospode ter gostov iz Slovenije in tujine

grajsko dvorišče in grajski jarek

15.15

predstavitev viteških veščin Viteški red Gašperja Lambergarja  

grajski jarek

15.30

lokostrelski turnir štirih najboljših lokostrelcev

grajski jarek

15.45

predstavitev slovaških vitezov, skupina Trnavska kampania

ploščad nad grajsko kletno
dvorano

16.00

predstavitev srednjeveške glasbe, srednjeveških
in renesančnih
plesov

ploščad nad grajsko kletno dvorano

16.30

predstavitev Ivanečkih vitezov in …

ploščad nad grajsko kletno dvorano

16.50

viteške veščine slovaških vitezov skupina Trnavska kampania

grajsko dvorišče

17.15

predstavitev veščin viteških skupin

grajsko dvorišče

10
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17.35

predstavitev slovaške viteške skupine Trnavska
kampania

trg pred gradom

17.50

srednjeveška in renesančna glasba

grajsko dvorišče

18.20

prikaz šole mečevanja

grajski jarek

18.30

vsesplošno veselje skupni plesni nastop plesnih
skupin

ploščad nad grajsko kletjo ali trg

19.00

pozdrav večerji, nastop Veronike, renesančni
trio

grajska kletna dvorana

20.20              

zaključni nastop in prikaz veščin slovaške skupine Trnavska kampania

trg pred gradom

21.00

SLOVESNOST OB OBČINSKEM PRAZNIKU; SLAVNOSTNA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ,
pozdravni nagovor župana Franca Škufce, nagovor slavnostnega gosta ….., Žužemberški rogisti in …

21.45

koncert legend

Od 9.00 do 19.00 bo v gradu na ogled razstave slik, Trubarjeva tiskarska delavnica in razstava o Andreju Turjaškemu, v lovski dvorani bo razstava ročnih del, v grajski vinoteki pa poizkušina vin Društva vinogradnikov
Suha krajina. Na trgu pred gradom bo konjeniško društvo poskrbelo za prevoze z vozovi.
Vozil pa bo tudi turistični avtobus Veseli Janez na relaciji trg - farna cerkev – Dvor - Stavča vas - trg.

7. dan: ponedeljek, 14.7.
Prizorišče: žužemberški grad, moderator: KUD Žužemberk
20.00

spominska ura posvečena Rozaliji Sršen – Zalli Zarana in študentom AGRFT, nagovori, slavnostna gostja Milena Zupančič

20.30

ogled filma - kratkometražni mladinski film

ORGANIZATORJI SI PRIDRŽUJEJO PRAVICO DO SPREMEMB!

PGD
Žužemberk
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Žužemberški grad, 25. 7. 2014, ob 21,30 uri
V primeru slabega vremena bo koncert v novem terminu.
Organizator: TD Suha krajina, SI-Žužemberk
Cena: 10,00 EUR predprodaja, 15,00 EUR na dan koncerta

PIKNIK
NA VALOVIH KRKE
Prostovoljno Gasilsko društvo Dvor
organizira tradicionalni

Piknik na valovih Krke
z ansamblom Naveza,
ki bo v soboto, 2. avgusta 2014.
Vabljeni!
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V Občini Žužemberk dve novi ekipi prve pomoči cz
V Žužemberku, se je zadnja dva meseca
usposabljalo 14 udeležencev na 70-urnem
tečaju prve pomoči za bolničarje. Tečaj je
potekal v organizaciji Območnega združenja RK Novo mesto, teoretični del je predaval
dr. Uroš Kovačič, praktični del pa učil visoki
zdravstvenik Aleš Jakše. Včeraj so izobraževanje uspešno zaključili, saj so na končnem

izpitu pokazali veliko znanja in volje, da ga še
poglabljajo z rednimi vajami tudi naprej. Formirali smo dve ekipi prve pomoči CZ Občine
Žužemberk, katerih naloga je nudenje prve
pomoči v množičnih nesrečah. Sodelovali pa
bodo tudi na preverjanjih usposobljenosti
ekip prve pomoči. Letošnje regijsko bo organizirano 14. junija prav v Žužemberku.

Preverjanje ekip prve pomoči v Žužemberku
»Na preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči je največ znanja pokazala ekipa prve pomoči
Območnega združenja RK Novo
mesto, drugo mesto je dosegla na
novo ustanovljena ekipa CZ Občine Žužemberk, tretje pa druga ekipa
OZRK Novo mesto. Vsako leto na
regijskem preverjanju usposobljenosti ekip PP CZ in RK pripadniki pokažejo več znanja. Zmagovalna ekipa prva pomoči OZRK Novo mesto
se bo septembra udeležila državnega
preverjanja v Kopru.«
Žužemberk je bil ta dan eno samo
prizorišče nesreč in reševalcev. Če bi
v resnici prišlo do naravne, množične nesreče, bi aktivirali ekipe prve
pomoči, ki so dobro izurjene. Preverjanje usposobljenosti ekip prve
pomoči so organizirali Območnega
združenja RK Novo mesto, Uprava
za zaščito in reševanje, izpostava
Novo mesto in Občina Žužemberk.
Delovno soboto so imeli tudi šolarji
OŠ Žužemberk, ki so si preverjanje
ogledali po delovnih točkah, se učili prve pomoči, najmlajši pa imeli
delavnico o RK. Pester program so
organizirali mladi prostovoljci RK in

Ekipa prve pomoči CZ Občine Žužemberk, ki se je ustanovila letos, je zasedla 2. mesto; sestavljajo jo Gregor Longar, Janez Kranjc,
Nataša Kranjc, Janez Krese, Stanko Miklavčič, Aleš Zaletelj in Primož Zajec.

člani ekip prve pomoči OŠ Vavta vas
in Šmarjeta, ki je državni prvak med
osnovnimi šolami. Poleg delovnih
točk je RK organiziral zdravstvenopreventivne meritve, Civilna zaščita
pa je predstavila dejavnosti gasilcev

in reševalcev z reševalnimi psi. Na
koncu je vodja preverjanja doc. dr.
Uroš Kovačič, dr. med., poudaril, da
ni poudarek na tekmovanju, ampak
na krepitvi znanja iz prve pomoči.
Vesel je bil, da se ekipe trudijo, med

letom nekatere veliko redno vadijo, kar se je na preverjanju močno
poznalo. Edina pripomba, ki jo je
imel, je bila, da še zmeraj premalo
poskrbijo za varnost reševalcev, kar
je izjemnega pomena.
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Tomažev most že v delu
V Občini Žužemberk trenutno poteka še ena pomembna investicija.
Potem, ko so most poplave leta 201o dokončno
uničile, se je po podpisu pogodbe konec leta 2013
končno pričela gradnja 52 m dolgega in 3,5 m širokega mostu s statusom kulturne dediščine. Gradnjo izvaja po javnem naročilu CGP Novo mesto
v skladu s pogodbo, ki je bila sklenjena z občino
Žužemberk konec lanskega leta. Tomažev most, ki
je v preteklosti služil predvsem dostopu do mlina,
pa tudi prehodu in bližnjico kmetom s kmetijsko
mehanizacijo, bo še naprej služil občanom in tudi
turistom. Nova naložba, že tretji objekt te vrste v
minulih nekaj letih, je vredna 440 000 evrov, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pa bo prispevalo
276 000 evrov. Ker je Zavod za ribištvo dal soglasje za gradnjo s 1. junijem, so se dela v strugi tudi
uradno pričela. Izvajalec CGP Novo mesto mora
dela dokončati do konca septembra.
n Urednik

Plazovi grozijo, ljudje se ne dajo
V žužemberški občini se občani
v zadnjih letih soočajo s številnimi
plazovi in tudi podori večjih skal.
Dva večja plazova, ki sta se utrgala
v Dolnjem Kotu pri Dvoru, sta povzročila kar nekaj težav vinogradnikom. Nad cesto, ki vodi proti Plešivici, so občani že minuli konec leta
uspešno sanirali del poti in utrdili
brežine z betonskimi piloti. V akciji
na sanaciji vinske gorice Podšempav
je sodelovalo več deset vinogradnikov, ki so prispevali lastna sredstva
in opravili nešteto prostovoljnih delovnih ur. V drugem plazu na lokal-

Rusi položili venec
Ob 9. maju, dnevu zmage, je na Cviblju, največji partizanski grobnici v Sloveniji, položil venec vojaški, letalski in
mornariški ataše veleposlaništva Ruske federacije v Sloveniji Mikhail Glagazin. Na območju Suhe krajine so umirali
borci in borke legendarnih partizanskih enot, pa tudi borci
proti fašizmu in nacizmu iz drugih republik nekdanje Jugoslavije, držav nekdanje Sovjetske zveze, Italije, Avstrije, Češke, Litve in drugih. Čas in dogajanje druge svetovne vojne
sta zbranim v govoru osvetlila tudi Milan Gorjanc in predsednik občinske borčevske organizacije Polde Suhorepec.
Zbrane je pozdravil tudi žužemberški župan Franc Škufca,
priložnostni kulturni program pa so pripravile tudi članice
krajevnega odbora Žužemberk, delegacija Združenja borcev
za vrednote NOB Novo mesto pa je položila venec.
Foto: S. Mirtič

ni cesti, ki vodi do štirih zidanic, pa
je zdrsela večja gmota zemlje. Pred
kratkim je žužemberška občina s
pogodbenim izvajalcem pristopila k
sanaciji zemljišča in uredila brežino
z dodatnimi platoji. Občino Žužemberk je začasna sanacija stala okoli
5000 evrov, okoli 8700 evrov pa je
stala sanacija ceste in ureditev brežin v lanskem letu. Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih
nesreč je bila namenjena za sanacijo,
kot tudi za izdelavo geodetskega posnetka in geomehanskega poročila
za sanacijo plazu Dolnji Kot.
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NAŠ POGOVOR z mag. Jelko Mrvar
Poklicna pot mag. Jelke Mrvar je izredno bogata in v celoti povezana z
vzgojno- izobraževalnim delom. Kakor sama pravi, je po srcu in duši učiteljica,
ravnateljica pa je postala v posebnih okoliščinah. V njenem obdobju
ravnateljevanja je šola postala središče kraja in širše okolice. Pod njenim
vodstvom je šola pripravila številne prireditve in gostila pomembne osebnosti.
Kot ravnateljica je sodelavce spodbujala k nadpovprečnim rezultatom, ki so
povezani z vzgojno-izobraževalnim delom, k dosežkom učencev na različnih
področjih, zlasti na športnem, urejeni šolski okolici, vzgoji za vrednote in za
suhokranjsko zavest, nenazadnje tudi k sodelovanju zavoda z okoljem. Njena
vztrajnost in prizadevnost celotnega kolektiva se kaže v številnih dosežkih,
oblikovanju in rasti mladih osebnosti in v skrbi za vse dobro, za Suho krajino.
Kako se spominjate svojega otroštva, predšolskih let?
Odraščala sem v kmečko-delavski družini v Bregu, v Žužemberku. Mama Francka je bila doma iz
Novega Kota pri Prezidu, oče Avguštin je bil domačin. S starejšo sestro Tatjano in mlajšim bratom
Francijem sem preživljala srečno otroštvo. Starša
sta nas že zgodaj učila delati, skrbeti za živino; iz
Krke smo nosili vodo v majhnih vedrih in polnili
čebre za kuho in umivanje. Mama nam je veliko
brala, oče me je učil opazovati naravo. Privzgojila
sta nam čut za soljudi, za ljubezen do vsega, kar
živi in raste. Oba sta bila dobrosrčna: spominjam
se, da so pri nas dobili jesti znani in neznani ljudje.
V seniku so pogosto prenočevali dninarji iz Suhe
krajine. Iz zgodnjega otroštva sta najbolj živa dva
dogodka: komaj triletna deklica sem padla v naraslo Krko, iz katere me je rešila mama; le nekaj
mesecev pozneje mi je slamoreznica zmečkala desni kazalec. Morali so ga odrezati do drugega členka. Kljub temu sem se zelo zgodaj naučila pisati
in brati, rada sem risala in že pred vstopom v šolo
brala debele knjige. Iz teh let imam v lepem spominu nekaj dobrih in nadvse pridnih vaških tet:
Enice, Micke, Hrovatove Bakice, Knolove in Ceglarjeve mame, ki sem jim občasno nosila mleko
ali kakšen priboljšek.
Kakšne spomine imate na osnovno šolo?
Se spomnite svojega prvega cveka? Ste
kdaj špricali pouk?
V šolo sem hodila zelo rada. Veliko lepih spominov imam na osnovnošolska leta – na učitelje, sošolce in različne dogodke: kako smo šli na končni
izlet peš do Dvora in nazaj. Kako smo hodili v sezoni kar za celo dopoldne nabirat gobe in zdravilna zelišča, obdelovali šolski vrt in prodajali sadike,
iz ličkanja pletli predpražnike, nastopali v igrah…
Nikoli nisem špricala pouka. Že prav dobra ocena
je bila zame neuspeh. Vedno sem si prizadevala
za najboljše rezultate. Edini »cvek« sem dobila v
1. letniku srednje šole, ko sem sošolki vztrajno prišepetovala, ko je bila vprašana. Res je bil zapisan
s svinčnikom, a me je bolel, dokler se v 2. letniku
ni zamenjala redovalnica.

Se spominjate kakšne anekdote iz šolskih
klopi?
Seveda. Bilo je veliko dogodkov, ki smo jih sošolci osvežili ravno v juniju, ob 50-letnici 8.r. OŠ. V
8. r. nas je učila matematiko zelo stroga učiteljica
ga. Marija Lavrič. Odlično je razlagala in veliko
zahtevala. Nekoč, bilo nas je 33 v najmanjši učilnici stare šole!, je stopila v razred. Na klopeh so
že čakali zvezki z domačo nalogo. Tedaj je sošolec
Tomaž prasnil v smeh. Vsi smo onemeli. Učiteljica
je namerila korak proti njegovi klopi, takrat pa je
pokazal na njene čevlje. Imela je en črn in en bel
čevelj. Najbrž se je obuvala v polmraku in nataknila dva različna, od dveh parov, ki sta se ločila le po
barvi. Ni se razjezila; malo je pobledela, z lepo pisave na tablo napisala pet enačb in rekla: »Rešite
s preizkusom.« In je zapustila razred. Skozi okno
smo videli, kako je hitela po klancu proti domu. S
hvaležnostjo se je spominjam. Veselje do nemščine in matematike ter trdno znaje obeh predmetov
– to je bila dota, ki me je spremljala vsa leta študija, celo življenje.
Kateri poklici so Vas zanimali? Zakaj ste se
odločili za učiteljskega in po kateri poti
ste ga dosegli?
To je dolga in zanimiva zgodba. Kot otrok sem
se rada igrala šolo, z vrstnicami, pa tudi kar sama.
Po končani OŠ sem želela na gimnazijo, a ker ni
bilo štipendij, sem se morala odločiti za ekonomsko srednjo šolo. Samo eno leto me je štipendirala
Iskra, potem pa sem se skupaj s starši odločila, da
se štipendiji odpovem, saj je bil moj cilj – postati učiteljica – jasen in trden. Med ekonomskimi
znanji me je pritegnilo pravo, tudi finančna matematika, na prvem mestu pa sta ostali slovenščina in nemščina. Imela sem dobre profesorje, ki so
nam dali veliko znanja ter življenjskih napotkov.
Po končani EŠ v Novem mestu sem se vpisala na
Pedagoško akademijo v Ljubljani – na oddelek za
slovenščino in nemščino. Po prvem letniku študija
je bilo na OŠ Žužemberk razpisano delovno mesto učitelja za slovenski in nemški jezik in odločila sem se za zaposlitev. Od daljnega 1. 9. 1969 pa
do 1. 9. 2012, polnih 43 let, sem bila zaposlena na

Na domačem ganku leta 1963.

domači šoli in v domačem kraju. Te odločitve nikoli nisem obžalovala. Vem, da je velika sreča, če
človek opravlja poklic, ki ga ima rad, in živi tam,
kjer mu je najlepše.
Ob delu ste končali študij pedagogike na
Filozofski fakulteti v Ljubljani, kasneje
pa opravili še magisterij s področja pedagoške psihologije. Kaj vas je vodilo k
nadaljevanju študija?
Ob delu sem najprej končala pedagoško akademijo (takrat sem že imela družino; za otroka
je z vso ljubeznijo skrbela tašča). Želja po novem
znanju, širini in globini pedagoške znanosti, tudi
žilica po raziskovanju zakonitosti šolskega okoliša sta me motivirali za nadaljnji študij. Ob polni delovni zaposlitvi je zahteval veliko odrekanj,
a imela sem veselje in močno podporo v družini.
Dr. Barica Marentič Požarnik, mentorica moje
diplomske naloge, me je pritegnila še v podiplomski študij. Magistrirala sem z delom »Faktorji, ki
pospešujejo in zavirajo sodelovanje šole s starši –
teoretična izhodišča in praktični poskusi zbliževanja med učitelji in starši«. Akcijsko raziskovanje s
praktičnimi poskusi je potekalo v OŠ Žužemberk,
s PŠ Ajdovec, Dvor in Šmihel ter v Vrtcu in ima
pozitivne učinke še danes. Moje strokovno delo iz
tistih časov obsega okrog 30 objav v pedagoškem
tisku. S hvaležnostjo se spominjam svojega ravnatelja g. Cirila Kosmina, ki je sooblikoval moj odnos
do pedagoškega dela.
Čeprav ste bili predani pedagoškemu delu
kot učiteljica in kasneje tudi kot šolska
pedagoginja, ste se leta 1994 odločili prevzeti ravnateljske naloge. Kar tri manda-
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te – 18 let ste uspešno vodili OŠ Žužemberk s PŠ Ajdovec, Dvor, Šmihel in Vrtec.
Zakaj ste se odločili za ta korak?
Res, to so bile posebne okoliščine. Zelo težko sem
se odločila, da delo z učenci zamenjam z odgovornim vodenjem velikega, iz več enot sestavljenega
zavoda, ki deluje na 7 lokacijah, zaposluje nad 80
odraslih in skrbi za blizu 600 otrok. – Ravnatelj –
predhodnik je na hitro zaključil prvi mandat in
odšel. Pokojni prof. Škufca, takrat predstojnik Zavoda za šolstvo, me je poklical in kar postavil pred
dejstvo: »Potrebno je, da šolo prevzameš. Zdaj je
priložnost, da narediš kaj za Suho krajino. Krajno
je treba imeti rad. Kranjčani moramo držati skupaj.« In tako se je začela moja ravnateljska pot.
Polna je bila novih izzivov in znanj s področij prava, ekonomike, organizacije, kadrovanja, investicij, računovodstva… Zdaj mi je zelo prav prišlo vse
znanje iz ekonomske srednje šole, seveda tudi širina
pedagogike, psihologije in izkušenj pri poučevanju.
Pa sem pri svojem ravnateljskem delu vedno dala
prednost živemu delu šole in vrtca: otrokom, zaposlenim in staršem. Pri odgovornem delu sta mi
bili v veliko pomoč obe pomočnici: ga. Irena Piškur
za šolo in ga. Olga Longar za vrtec. Brez podpore moža in cele družine bi take obremenitve težko
uspešno prenašala.
Kaj smatrate za svoj največji uspeh v vlogi
ravnateljice?
Težko je odgovoriti v ednini. Za vse uspehe so
zaslužni tudi prizadevni delavci šole in vrtca. Bilo
jih je veliko – od navidez majhnih in za mnoge nepomembnih, do ciljev, ki so bili doseženi po vztrajnem in večletnem delu. Celoten sistem delovanja
šole in vrtca je izhajal iz vizije, ki jo lahko strnem
v znanje in razvoj sposobnosti vseh otrok, vzgoja
ter ugled zavoda. Mislim, da je bil dobro povezan
kolektiv vseh zaposlenih, njihova prizadevnost, delavnost in pripadnost »hiši« najboljši temelj za vse

Kolektiv OŠ in vrtca Žužemberk, leta 2006.
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Dr. Janez Drnovšek na OŠ Žužemberk, l. 2006.

druge dosežke. Naj jih samo nekaj naštejem:
• uspešni učenci kulturnega vedenja,
• lepo urejeni šolski objekti z okolico,
• dosežki učencev na različnih področjih, zlasti na
športnem,
• kulturne prireditve in razstave,
• raziskovalne naloge, humanitarne in zbiralne
akcije,
• vzgoja za vrednote in za suhokranjsko zavest,
• vzgojni načrti, obvezno fizično delo učencev,
• zbornik Z bregov Krke, šolske izdaje knjig; koledar znanih Suhokranjcev,
• skulpture – ustvarjalno delo učencev, stiki s pisatelji, pesniki, kiparji…
• predstavitev podružnic in vrtca,
• sodelovanje zavoda z okoljem.

Šola se ponaša z Muzejem znanih Suhokranjcev
(do sedaj jih je 32); postavljen je bil prvi doprsni
kip Leona Štuklja v Sloveniji, trije bronasti reliefi
in spominska plošča. Poleg tega so: etnološka zbirka, zbirka starih tiskov in fotografij arhitekturne
dediščine ter podob Žužemberka skozi dve stoletji,
zbirka botaničnih risb zdravilnih rastlin Suhe krajine, naravna dediščina Suhe krajine ter veliko število
podarjenih originalnih likovnih del priznanih umetnikov. Skulpture iz lesa so delo nadarjenih učencev
in mentorjev kiparjev in slikarjev. Naj omenim le
slikarja Jožeta Kumra in Zagorko Simić ter kiparja
Dirka Heija in Alenka Vidergar. Male muzeje imajo
tudi vse tri podružnične šole ter Vrtec. Od leta 1994
smo uspeli izboljšati tudi materialne pogoje za delo.
Naj navedem le največje investicije: sanacija PŠ
Dvor in Ajdovec, celovita rekonstrukcija PŠ Šmihel,
izgradnja prizidka k telovadnici OŠ Žužemberk-s
tribunami in malo dvorano; delna sanacija stare
šole z izgradnjo veznega hodnika, novogradnja PŠ
Dvor z vrtcem in telovadnico, rekonstrukcija vrtca Žužemberk-postavitev pokritih teras, hišica za
igrala… Šola je računalniško opremljena, z bogato
knjižnico in z vsemi pripomočki za sodoben pouk
ter redno vzdrževana. – Investicije so dobile podporo
takratne novomeške, kasneje žužemberške občine.
Seveda ni šlo brez težav.
Po 43 letih aktivnega dela ste se upokojili.
Kako zdaj potekajo Vaši dnevi?
Lepo. Poleg vsakdanjih gospodinjskih opravil mi
je v veselje delo na vrtu in v vinogradu, branje revij, leposlovnih, tudi strokovnih knjig, vmes kakšna
inštrukcija in lektoriranje diplomskih nalog. Najljubše mi je varovanje vnukinje Ane Mare. Seveda je čas tudi za kakšen sprehod do Krke in vedno
za pogovor z ljudmi, ki so mi blizu. Preko spletne
strani spremljam dogodke v šoli, rada obiščem prireditve, sodelujem pa tudi pri projektu Naši znani
Suhokranjci. Malo obnavljam znanje tujih jezikov,
rada pa bi se lotila še kakšnega na novo.
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• opogumiti mlade kmete, obrtnike, podjetnike za
širitev dejavnosti in nova delovna mesta;
• pridobitev zunanjih investitorjev za nove industrijske obrate (predelava lesa);
• oživitev vaških skupnosti, ki naj skrbijo za urejenost vasi, naravne in kulturne spomenike ter
skupne delovne akcije;
• predavanja in srečanja ljudi po področjih (Žužemberk, Ajdovec, Dvor, Šmihel…) – o slovenski
zgodovini, o znanih Suhokranjcih, o ločevanju
odpadkov, o samooskrbi…;
• razglasitev občinskega dneva sprave (ureditev in
označitev vseh grobišč);
• označitev kulturnih in naravnih spomenikov s
tablami;
• ureditev kolesarskih in sprehajalnih poti ob Krki
ter razglasitev krajinskega parka;
• okrepitev turistične ponudbe;
• načrtno delo za ureditev Parka znanih Suhokranjcev na trgu Žužemberka;
• izdaja knjige Naši znani Suhokranjci in drugih
publikacij o Suhi krajini…
S sestro Tatjano leta 1951.

Aktivno ste se vključili tudi v delo občine.
Izteka se Vaš 2. mandat v Občinskem svetu. Zakaj ste se odločili za ta korak?
Predvsem zato, ker sem kot ravnateljica pogosto
doživljala, da so o materialnem stanju šole/vrtca
odločali svetniki brez strokovnih znanj, pogosto kar
iz lastnih šolskih izkušenj, ki pa niso bile vedno dobre. Kljub povabilom se nekateri nikoli niso udeležili nobene šolske javne prireditve, otvoritve razstav. Govorilo se je o ukinjanju podružnic. Hotela
sem biti poleg in se z argumenti boriti za doseženi
standard ter za nove izboljšave. Seveda sem želela delovati tudi v korist splošnega razvoja občine:
ohranjanja naravne in kulturne dediščine, ekologije, infrastrukture, promocije Suhe krajine v slovenski prostor, da bi se izboljšali pogoji za življenje
občanov in bi mladi lahko ostajali doma.
Kako ocenjujete delo Občinskega sveta in
Vas osebno?
Oba mandata sta bila posebna izkušnja. Študij gradiv za seje, delo v odborih – vse mi je dalo
mnogo novih vedenj, spoznanj. A način komunikacije je bil daleč od kulture, kakršno gojimo v
šoli. Izrekanje polresnic, provokacije, kritizerstvo,
osebni napadi, trditve brez argumentov, negiranje
uspehov – vsega negativnega je bilo žal preveč in
je resno oviralo delo občinskega sveta. Osebno sem
si prizadevala za kulturo dialoga, spoštljiv odnos,
pozitivno vrednotenje vsega doseženega, za informiranost svetnikov o dogodkih, zlasti v šolstvu.
Za vsako sejo sem pripravila vprašanja, predloge
in pohvale. Želela bi si, da bi lahko skupaj in konstruktivno uresničili več predlogov in dobili prave
odgovore na še več vprašanj.
Ste tudi avtorica Etičnega kodeksa za delo
v občinskem svetu. Kakšen je bil njegov
učinek?
Za pripravo Etičnega kodeksa sem se odločila v
začetku 1. mandata. V pomoč so mi bili obstoječi

kodeksi za druga področja. Seveda so ga nekateri
svetniki zavrnili, sprejet pa je bil z večino. Najprej
je deloval kot žulj, ki zaboli, ko stopiš nanj. Nestrpnost, neprimerni izrazi, žalitve, izzivanja,… Postopoma smo prešli na kulturno nazivanje v govoru, ki se je uveljavilo tudi v zapisniku. Mislim, da
je kodeks v začetku bolj opozarjal, redko (s strani
župana) sankcioniral – opomin, prekinitev seje.
Res seveda je, da je pravi kodeks v nas kot moralni
kompas, kot vest, in če je dovolj močan, kodeksa ne
potrebuješ. Na srečo takih ljudi ni tako malo.
Katere prednosti vidite v Suhi krajini in kje
so njene zamujene priložnosti?
Suha krajina je bila dolgo zapostavljena, revna
pokrajina ob Krki. Zdaj je vse močnejša zavest o
njenih naravnih lepotah, o kulturni dediščini in
gostoljubnih ljudeh. Turizem se je v zadnjih letih
lepo razvil, zlasti po zaslugi predsednika TD Suha
krajina g. Vlada Kostevca. Tudi Društvo kmečkih
žena s predsednico ga. Slavko Legan je prispevalo svoj del. Poseben pečat Žužemberku daje obnovljen grad, za katerega je zaslužen Odbor za obnovo gradu pod vodstvom prizadevnega predsednika g. Slavka Glihe. Prednosti Suhe krajine so v
mnogočem: v zdravem in še čistem okolju, gozdnih
in obdelovalnih kmetijskih površinah, čisti Krki, v
možnostih za razvoj obrti in turizma, tudi industriji, v urejenem šolstvu in zdravstvu, bogati dediščini in zdravi suhokranjski tradiciji. – Marsikaj
se je že premaknilo, in vsega bi se morali veseliti!
Pogled na naš grad, pot do novega mostu, Loka…
Se še spominjate ruševin in zdrtega makadama
do reke? Kdo ceni mogočno cerkev, zgrajeno na
pogorišču zadnje vojne? In zamujene priložnosti?
»Ura zamujena-ne vrne se nobena!« Iz zamujenih
priložnosti se moramo kaj naučiti za naprej! Torej
predlagam, da se lotimo nalog, za katere ni potrebno veliko sredstev:
• spodbude občanom proti zaraščanju njiv – za
obdelavo vseh površin;

Kaj Vas razveseli, kaj prizadene?
Veliko je stvari, ki me razveselijo vsak dan: srečen otrok, prijazen pozdrav, lepa beseda, pridni in
radodarni ljudje; srečanje z vrtičkarji in šolarji;
rože, lepa knjiga, uspehi mojih učencev… Vesela
sem, da mi je bilo v življenju dano srečati veliko
dobrih ljudi in da sem v svojem poklicu lahko oblikovala toliko mladih osebnosti. Prizadene me vsako
nasilje, predvsem trpljenje nedolžnih otrok – zaradi vojn, revščine in neurejenih družbenih razmer.
Zapuščenost in stiska starih ljudi. Vsaka krivica,
laži, nastopaštvo in nevoščljivost. Tudi pomanjkanje sočutja in ponižnosti, hlastanje za bogastvom
in duševna revščina… Žal je mnogo slabega vse
več v naši mladi državi, kjer manjka poštenosti,
odgovornosti, domoljubne zavesti prav pri nosilcih najvišjih funkcij.
Kakšen je Vaš odnos do družine? Kaj pa recept za Vašo trdno zakonsko zvezo?
Zame je družina najpomembnejši organizem
vsake družbe. Sem za konservativen pristop: otroci naj odraščajo v skupnosti očeta in matere, ki ju
ljubezen veže v trdno zvezo. V družini naj imajo
možnost živeti tudi stari starši. Vsi člani naj imajo
svoje dolžnosti, otroci naj se naučijo delati, skrbeti
zase in drug za drugega. Na žalost tudi k nam prihajajo moderne oblike družin, kjer so otroci pogosto prikrajšani za stalno prisotnost enega roditelja,
za stik s starimi, za umirjeno življenje z vrednotami, ki imajo globoke korenine v prednikih in družinski tradiciji. Mislim, da je treba vrednoto zdrave
družine močno izpostavljati-na lokalnem nivoju in
širše. Receptov z trdno zvezo ni. Ljubezen, ki povezuje starša in otroke, mora biti živa vse življenje,
in to je edina sila, ki pomaga pri naporih, preizkušnjah, krizah in trpljenju. Pomemben je vzgled.
Meni so bili svetal zgled moji in moževi starši, številni moji učitelji in mnogi preprosti ljudje.
Z možem Jožetom, ki je bil spoštovan učitelj
kemije številnih generacij Suhokranjcev,
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sta starša sinu Primožu in hčerki Poloni
ter stara starša štirim vnukom. Na kaj
sta ponosna?
Na vse. Na otroka in vnuke. Sin Primož je letos postal redni profesor na Naravoslovno-tehniški fakulteti. Vodi številne projekte, tudi Železo-livarski edukacijski in produktni center na Dvoru.
Hčerka Polona je magistrica sociologije in dela na

INTERVJU Suha krajina, tu in tam
MZZ. Obema se pozna, da sta rastla tudi ob skrbnih starih starših. Sta delovna in srčna. Vedno
lahko računava na njuno pomoč. Vesela sva tudi
obiska vnukov. Dveinpoletno Ano Maro pogosto
tudi varujeva.
In Vaši načrti za prihodnost?
Vsak dober, izpolnjen naslednji dan. Sprejemam
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vse, kar je potrebno. Hvaležna sem za vse, kar mi
je življenje naklonilo doslej. Seveda si želim, da
bi lahko še kaj dobrega storila za najbližje in za
druge. Morda mi uspe še kaj, kar bi želela storiti
za Suho krajino. Verjamem, da bo le v slogi moč
za boljše čase.
n Slavko Mirtič
Foto: osebni arhiv

Suha krajina, tu in tam
Trebča vas

Blagoslov oltarja in notranjosti

Nedelja, 15. junija, je bila še posebej slovesna za vaščane, ki spadajo
pod okrilje podružnične cerkve sv. Ahacija, mučenca, v Trebči vasi. Po
letu dni obnove oltarja je le-ta s pomočjo domačina Miha Legana zasijal
v vsej svoji lepoti. Obnovljeni oltar in notranjost cerkve je ob prisotnosti domačega župnika Franca Vidmarja, bogoslovca Mateja Gnidovca, kaplana Saša Kovača, ki je vodil bogoslužje, blagoslovil Franci
Godec, rojen v Žužemberku, delujoč v župniji Kranj-Primskovo.
V župniji Žužemberk, kjer zadnja leta nobeno farno žegnanje ne
mine brez kakšne nove pridobitve, so župljani ponosni na opravljeno delo. Zob časa je oltar iz 1888 leta dodobra načel. Oltar je izdelal
»Idrijski slikar in podobar Mihael Tavčar«, Miha Legan, pa je njegovo delo
mojstrsko obnovil in s tem dokazal, da sodi med vodilne strokovnjake svojega obrtniškega poklica pri ohranjanju sakralne, kulturne in etnografske
dediščine na Slovenskem. Pohvalno je tudi delo vaščanov in ključarjev ob
veliki skrbi za cerkev.Za lepo petje je poskrbel domači pevski zbor, po sv.
maši pa so gostoljubni domačini za vse pripravili pogostitev.

Slavko Mirtič

Foto: Urednik

Plešivica

S parado in
slovesnostjo
obeležili jubilej

Konjerejsko društvo Suha krajina je v soboto, 21. junija, pripravilo slovesnost ob njihovem jubileju,
petnajst let delovanja društva. Člani
društva so se skupaj s sosednjimi,
prijateljskimi društvi že dopoldne
zbrali v Žužemberku, od koder so se s
konji odpravili proti Plešivici. Minilo
je petnajst let od začetka njihovega
delovanja, obletnico pa so obeležili s
slovesno kulturno prireditvijo, tekmovanjem v različnih spretnostih
jezdecev in furmanov in zaključili s
konjerejsko veselico. Člani konjerejskega društva Suha krajina so zelo ponosni na svoje posestvo, ki so ga
ustvarili na svoji parceli na Plešivici nad Dvorom.

Brezova Reber

»Kranjški« galoperji

Člani Konjeniškega galopskega društva Kranjški so tudi v minulem letu
uspešno sodelovali na galopskih dirkah po Sloveniji in tudi tujini. Aktivno galopsko društvo Kranjški sodi med aktivnejša društva v Suhi krajini.
Konje trenirajo jahači Primož Gorenčič,Anja Hočevar in Urška Kladnik.
Člani in članice društva so v preteklem letu organizirali tudi tradicionalno
Kranjško konjenico, na kateri so sodelovali konjeniki iz celotne Slovenije, se
udeležili različnih tekmovanj in spretnostnih jezdenj ter številnih žegnanj.
V letošnjem letu načrtujejo sodelovanje tudi na mednarodnih tekmovanjih
v Hrvaški, Madžarski in Avstriji..
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Nov frizerski salon
Pred sedmimi leti sta zakonca Alenka in Damjan Gavez kupila hišo na Jami
pri Dvoru v Suhi krajini in jo v teh letih popolnoma prenovila. V začetku
letošnjega leta sta tako v prizidku hiše odprla nov frizerski salon.
»Po dvanajstih letih dela v frizerstvu sem
se odločila, da pojdem na samostojno podjetniško pot«, je ob otvoritvi salona povedala lastnica Alenka Gavez in dodala, da jo je
pri tem popolnoma podprl tudi mož. Tako
so se Alenki v današnjem, ne preveč naklonjenem času podjetništva, uresničile dolgoletne sanje o lastnem frizerskem salonu,
njeno smelo odločitev pa so pozdravili tudi
številni občani. Pri gradnji ji je bil v veliko

oporo mož, a brez izdatne pomoči sosedov
in prijateljev tega podviga ne bi zmogla.
Ob korajžni odločitvi za podjetniško pot je
lastnici, ki je prišla iz vinorodnega območja Haloz , čestital tudi žužemberški župan
Franc Škufca, dekan Franc Vidmar pa je nov
frizerski lokal v občini Žužemberk tudi blagoslovil. Trak pa je ob pomoči njunih otrok
prerezal mož Damjan. Domačin Albin Mrvar je ob tej priložnosti prebral tudi lastno

pesem o nekdanjem cvetočem fužinarskem kraju in povedal nekaj besed tudi o zgodovini in življenju lastnika nekdanje železarske hiše.
Foto: Urednik

VeSela vas
odpira svoja vrata
V dobrih štirih letih je v vasi Sela pri Ajdovcu z veliko odrekanja,
vztrajnosti in zavzetosti Alojza Iskre nastal projekt „VeSela vas „.
VeSela vas se je prvič izkazala že na tradicionalnem srečanju vasi, ki imajo
v svojem imenu takšno ali drugačno obliko sela, selo, sele ali selca. Alojz Iskra, idejni oče projekta, je povedal, da bodo gostje tu, sredi neokrnjene Suhe
krajine, gostje našli primerno sprostitev v domačem, naravnem ambientu,
ob domači zdravi hrani in avtohtoni pijači. Posest bo v prihodnje tudi
središče različnih poslovnih in družinskih srečanj, sejmov, razstav, tematskih prireditev z domačimi in tujimi gosti, gledaliških in glasbenih nastopov
ter veselic. » Že sedaj je na voljo gostom 25 postelj v sobah za prenočišča,
načrtujemo pa tudi izgradnjo devetih apartmajskih hiš in osem brunaric,«.

Obrtniki po Suhi krajini
Člani Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto,upokojeni
obrtniki in njihovi družinski člani so
se v soboto, 24. maja, udeležili že 35.
tradicionalnega pohoda, ki je potekal na področju občine Žužemberk.
Obrtnike sta pred Edukacijskim in
produktnim centrom železolivarne
na Dvoru pozdravila Stanko Novinc
in žužemberški župan Franc Škufca.
Zbrani so si ogledali tudi muzej in se
podrobneje seznanili z bogato zgodovino železolivarstva ter tehnično kulturno dediščino v tem delu Dolenjske. Pot jih je v nadaljevanju vodila
ob Krki proti Žužemberku, kjer so si
ogledali grad, spomenik na Cviblju
ter številne znamenitosti. Obrtniki so
končali zanimivo krožno pot v vinski gorici Podšentpavel, v zidanici pri
gostiteljih pohoda Stanki in Stanku
Novinc. Foto: Urednik

je dejal Iskra in dodal, da je cilj privabiti v ta del Slovenije predvsem goste
iz tujine. Odprtje novega turističnega objekta v Suhi krajini pomeni veliko
pridobitev za kraj, občino Žužemberk in tudi dolenjski turizem.
n Urednik
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44. gasilski avtoraly gasilske zveze Novo mesto
8. junija je potekalo na Dolenjskem največje tekmovanje gasilske zveze. Na že 44. ralyu GZ Novo
mesto, ki je bilo tudi v Žužemberku,

je sodelovalo preko 80 tekmovalnih
gasilskih desetin, med katerimi je
bilo tudi dvajset veteranskih ekip.
Člani in članice ter veterani in vete-

ranke novomeških gasilskih društev
so pokazali svoje znanje in spretnosti v številnih gasilskih disciplinah.
Tekmovanje se je pričelo s startom
v Žužemberku, kjer je bil pregled
vozil in opreme ter spretnostna
vožnja, na drugi tekmovalni točki v Podturnu je bila vaja vozlov in
navez, v Dolenjskih Toplicah vaja
razvrščanja,v Vavti vasi teoretično
testiranje,tekmovanje pa se je končalo z mokro vajo na cilju v vojašnici Novo mesto, kjer so razglasili tudi
rezultate. Veterani oziroma starejši
gasilci so prav tako pokazali svojo
spretnosti v vojašnici ob izvedbi hidrantne vaje in vaje raznoternosti.
Na zaključni slovesnosti so pokale
in medalje prejeli najboljši, rezultati po posameznih kategorijah pa
so za suhokranjske gasilke in gasilce naslednji:

Starejši gasilci:
13. mesto: Dvor
14. mesto: Ajdovec
Članice B:
4. mesto: Šmihel
Člani B:
8. mesto: Dvor
Članice A:
7. mesto: Dvor
9. mesto: Križi
Nedok. vaja: Hinje
Člani A:
8. mesto: Dvor
9. mesto: Reber
11. mesto: Šmihel 1
12. mesto: Šmihel 2
24. mesto: Žužemberk
Foto: S. MIRTIČ

Kriški gasilci slavili
Ob 40-letnici društva so kriški gasilci v soboto, 14. junija, pripravili slovesno parado s prireditvijo, na
kateri so predstavili tudi obnovljen gasilski dom. Slavnostno parado domačih in sosednjih prijateljskih
društev s številnimi praporščaki je vodil domači poveljnik Peter Špelko, dovoljenje za izvedbo
slovesnosti na slavnostni tribuni pa je izdal predsednik GZ Novo mesto Fikret Fejzić.
Prav zaradi številnih požarov, ki
so pestili ta del Suhe krajine z naselji Dolnji Križ, Gornji Križ, Vrh in
Vrhovo, so vrli občani na pobudo
Rudolfa Ferlina iz Gornjega Križa
sklenili, da ustanovijo gasilsko društvo Križi. 20. januarja 1974 so na
občnem zboru pri Praznik Emeranu izvolili inciativni odbor, ki je pod
vodstvom Ivana Kocjančiča z Vrha
takoj pričel z delom in zbiranjem finančnih sredstev. Ustanovni zbor je
potekal 10. marca istega leta, za pr-

Ustanovni člani društva skupaj z vodstvom

vega predsednika pa je bil izvoljen
Jože Hribar. Začetki so bili z današnjega vidika skromni,a je društvo s
23 člani že mesec dni po ustanovitvi
kupilo motorno brizgalno s pripadajočo opremo. Društvo se je razvijalo,
s pomočjo občanov so kupili zemljišče in že leta 1978 zgradil dom. Po
uvodnih zvokih Zdravljice in gasilske himne je zbrane gasilce, gasilke
in goste pozdravil predsednik PGD
Križi Roman Jevnikar. Jevnikar je
predstavil kratko zgodovino dru-

štva in poudaril poslanstvo kriških
gasilcev in se članicam in članom zahvalil za uspešno opravljanje nalog
na področju izvajanja javne gasilske
službe. V nadaljevanju slavnostne
prireditve sta za govorniški oder
stopila tudi župan Franc Škufca in
predsednik GZ Novo mesto Fikret
Fejzić. Za kulturni vložek so poskrbeli mladi gasilci in gasilke: Jaka Setnikar, Blaž Zupančič, Viktorija Jaklič, Karmen Turk, Kristjan Šetina
in Laura Košiček, brez katerih si ne
gre predstavljati gasilske slovesnosti.
Sledila je podelitev plaket gasilskega
veterana in značk za dolgoletno delo.
Podelila sta jih predsednik Roman
Jevnikar in predsednik GZ Novo
mesto Fikret Fejzić. Prvi predsednik društva Jože Hribar pa je prejel tudi zaslužno priznanje častnega člana PGD Križi. Danes so PGD
Križi sodobna prostovoljna gasilska
organizacija, ki šteje 86 operativnih
članov. In prav zaradi njih, njihove
nesebične pomoči, poguma in požrtvovalnosti se občanke in občani
občine Žužemberk v tem delu Suhe
krajine počutijo varne.
n Urednik

Prvemu in dolgoletnemu predsedniku
Prostovoljnega gasilskega društva Križi
pri Žužemberku Jožetu Hribarju so kriški
gasilci na slovesnosti podelili priznanje
in ga razglasili za častnega predsednika
društva PGD Križi.
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Mladinke PGD Dvor

Članice A PGD Dvor

Najuspešnejši Dvorjani
V soboto,10. maja, je potekalo v Žužemberku tudi Občinsko gasilsko tekmovanje, ki ga vsako leto organizira Občinsko gasilsko poveljstvo Občine
Žužemberk. Okoli dvesto prostovoljnih gasilcev iz enaindvajsetih ekip se
je pomerilo v različnih kategorijah. V kategoriji pionirjev so bili najboljši
pionirji iz Hinj, pred mladimi z Dvora in Reberjani. Pri mladincih je bila
najboljša gasilska desetina iz Šmihela pri Žužemberku, pred mladinsko ekipo Ajdovca in ekipo Dvora. Brez konkurence so nastopile mladinke PGD
Dvor in tako osvojile prvo mesto. Med članicami kategorije A so najbolje
opravile vajo gasilke z Dvora, pred ekipo gasilk iz PGD Križi. Med člani

kategorije A pa so bili najboljši tradicionalno Reberjani, pred prvo ekipo
in drugo šmihelsko ekipo, v kategoriji B pa so brez konkurence zmagali Dvorjani. V kategoriji veteranov so dosegli prvo mesto veterani Dvora
pred ekipo veteranov iz Ajdovca. Tako so najboljši uspeh dosegli s štirimi
prvimi mesti Dvorjani. Najboljše tri ekipe v vsaki kategoriji so prejele tudi
pokal. Tekmovanje je po besedah poveljnika Občinskega gasilskega poveljstva Borisa Sajevica potekalo brez problemov, z veliko mero tekmovalnosti
in predanosti gasilstvu, saj ima v Suhi krajini bogato preteklost.

Suha krajina je pomagala Doboju
Na pobudo gasilk prostovoljnega gasilskega društva Hinje so v enotedenski akciji prostovoljnih društev v Suhi krajini zbirali potrebščine, ki jih nujno potrebujejo prebivalci, prizadeti ob nedavni naravni katastrofi. Pobudi
so se iz Občinskega gasilskega poveljstva izredno dobro odzvali gasilci iz
Hinj, z Dvora, iz Šmihela pri Žužemberku in z Rebri. 29. maja so hinjski in
dvorski gasilci naložili poln kamion, ki je potrebščine odpeljal v Bosno in
Hercegovino, na naslov Mestne organizacije Rdečega križa Doboj. Preko
pet ton različnih oblačil za odrasle in dojenčke, odej, postelj, posteljnine,
potrebščin za otroke, higienskih potrebščin, hrane za ljudi in živali so lepo
zložili in jih pripravili za transport. Suhokranjci so se odzvali po najboljših
močeh in s tem dokazali, da jim solidarnost ni tuja. Predsednik PGD Dvor
Tomaž Obštetar, ki bo obenem tudi voznik kamiona, je povedal, da so se
občani in občanke dobro odzvali tudi s prostovoljnimi darovi živil. Živila
so v akciji zbirali v Mercatorjevi trgovini na Dvoru.
Foto: Urednik

Gasilec svetuje…
Travniški požari lahko zahtevajo veliko več kot le materialno škodo
Ko smo se vendarle otresli februarskega ledenega oklepa in se je v marcu pomlad šele dodobra pričela prebujati, smo lahko v medijih v samo
nekaj dneh zasledili kar dve zgodbi o travniških
požarih s tragičnim koncem, saj je vsak požar terjal po eno človeško življenje. Takrat se je v samo

enem dnevu na slovenskih travnikih zvrstilo kar
deset travniških požarov, na katerih so morali
posredovati gasilci.
S prihodom poletja in višjimi dnevnimi temperaturami bo nevarnost nastanka požarov v naravi
še toliko večja, zato je nujno dosledno spremlja-

Foto: Urednik
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ti stopnjo požarne ogroženosti na spletni strani
ARSO in upoštevati njihova priporočila.
Vzrokov za nastanek požara v naravi je več.
Med najpogostejše sodijo: uporaba odprtega
ognja (prižiganje sveč, žar, taborni ogenj), kurjenje in sežiganje, odmetavanje cigaretnih ogorkov,
odlaganje vročega pepela in gorljivih materialov
v naravi. Ob tem velja izpostaviti, da več kot 95
odstotkov požarov v naravi povzroči človek, in to
predvsem zaradi malomarnosti ter nevednosti.
Pri kurjenju v naravi je tako nujno potrebno
paziti na to, da je kurišče urejeno, zavarovano
in nadzorovano ves čas kurjenja. Tveganje za
nastanek požara se poveča ob vetrovnem in sušnem vremenu, zato je takrat potrebna še dodatna pazljivost.
Če v naravi zagori, poskusite ostati mirni. V
kolikor niste ogroženi, poskusite omejiti ali pogasiti požar z razpoložljivimi sredstvi (voda, pesek,
veje, lopata, grablje, odeje…). V kolikor se začne
požar neobvladljivo širiti, se čim prej umaknite
na varno (ob gorenju se sprožajo nevarni plini, s
katerimi se lahko zastrupimo), o požaru pa ne-
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mudoma obvestite Center za obveščanje na številko 112, kamor sporočite, kdo kliče, kje in kaj
gori, kdaj se je začel požar in kakšen je njegov
trenutni obseg, kakšna pomoč je potrebna ter ali
so ogroženi ljudje in živali.
Občani, za več nasvetov in pomoč pri sežiganju v naravi se lahko obrnete tudi na vaša lokalna
gasilska društva, kjer vam bodo gasilci z veseljem
pomagali tako z nasveti kot tudi z dejanji.
n Mateja Filipič

Malo za šalo,
nič zares!
TESTNI ALARM
Na oglasni deski krajevnega urada je
nalepljeno obvestilo gasilskega društva: “V
soboto ob 11. uri bo testni požarni alarm.
Če bo v tem času kje gorelo, testni alarm
odpade!”

ZOBJE
Gasilec pri požaru poskuša rešiti starejšo gospo. Gasilec je že na lestvi,
spodaj je razpeta plahta, gospa pa na balkonu čaka, da jo bodo rešili.
Gasilec se po lestvi povzpne do nje ter jo z mirnim glasom nagovori: “No, gospa, sedaj pa stisnite zobe in me primite za roko, da se bova
spustila po lestvi.”
Gospa vsa prestrašena odgovori: “Joj, potem moram pa nazaj v stanovanje. Zobe sem pustila v kopalnici.”

PROSTOVOLJNI PRISPEVKI
Dva gasilca pobirata prostovoljne prispevke za novo gasilsko vozilo.
Prideta do hiše, kjer stanujeta upokojenca.
Mož odpre vrata in gasilca ga ogovorita: ‘’Gospod, boste kaj prispevali
za naše novo gasilsko vozilo?’’
Mož se obrne ter zavpije ženi v kuhinji: ‘’Ti, Micka, pobirajo za gasilski avto. Bova kaj dala?’’
Žena pride iz kuhinje in se namuzne: ‘’Ne, nič! Sva že lani dala, ko
so prišli pobirat za nov mrliški voz, pa se nisem še niti enkrat peljala
z njim…’’
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Viri:
http://spin.sos112.si/spin2/Javno/GIS/GraficniPrikaz.aspx (Dostop: 1. 6. 2014)
http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv1181.htm (Dostop:
1. 6. 2014)
http://www.gozd-les.com/novice/ognjem-proti-gozdnim-pozarom (Dostop: 1. 6. 2014)

V Žužemberk prihaja
novo gasilsko vozilo!
V PGD Žužemberk z mesecem junijem prihaja novo, prepotrebno gasilsko vozilo AC 35/70. Glavni razlogi, ki so botrovali odločitvi za nakup
vozila, so bili: gašenje večjih požarov in zagotavljanje nemotene dobave
požarne vode (sploh v kraje, kjer trenutno še ni vodovoda), pomoč pri industrijski dejavnosti v Žužemberku in njegovi okolici, dolgotrajne suše, ki
prizadenejo občane, ki nimajo vodovoda, ter nedokončan vodovod in prevozi pitne vode. Četudi so se v društvu zavedali finančnega bremena, ki bo
tako padlo na društvena ramena, z nakupom vozila prav zaradi omenjenih
razlogov niso mogli več odlašati.
V okviru zbiranja finančnih sredstev za novo vozilo so v maju številni društveni člani na območju celotne Občine Žužemberk od vrat do vrat
suhokranjskih gospodinjstev zbirali prostovoljne prispevke, s katerimi bi
lahko poplačali vsaj del finančnega bremena. Občani ste gasilce sprejeli z
odprtimi rokami in s prostovoljnimi prispevki pokazali, da podpirate delo
žužemberških gasilcev, za kar se vam iskreno zahvaljujejo prav vsi društveni
člani. Ob enem vas vabijo, da se 12. julija 2014 ob 18. uri najprej udeležite
svečanega prevzema in blagoslova novega gasilskega vozila, ob 20. uri pa
velike gasilske veselice z ansamblom Nemir.
Vse, ki bi želeli še dodatno finančno pomagati pri poplačilu novega vozila, vabimo, da prispevke nakažejo na TRR SI56 02970 001530
8996. Za pomoč se vam že sedaj iskreno zahvaljujemo! n Mateja Filipič

22

poletje 2014,

RUBRIKA 112

Ognjeni risi tudi letos odprtli
tekmovalno sezono Fire Combat
Na igrišču pred Osnovno šolo Žužemberk se
je že v tednu pred 10. majem nakazovalo, da se
gasilci PGD Žužemberk pripravljajo na organizacijo prve tekme tekmovanja Fire Combat za
državni pokal v letošnji sezoni. V soboto, na dan
tekmovanja, je žužemberške gasilce pozdravilo
sonce in naznanilo začetek razburljivega, a izredno uspešnega dne, na katerem se je tekom dne

zvrstilo kar 42 tekmovalnih ekip iz domala vseh
koncev Slovenije.
Tekmovanje se je pričelo ob 9. uri zjutraj, kot
prva pa je nastopila domača ekipa, ekipa Panter,
ki je z doseženim rezultatom že na začetku postavila visoke standarde za vse prihajajoče tekmovalce, obenem pa zapečatila usodo prvega mesta v
skupini B. Skozi cel dan smo bili priča odličnim

nastopom fizično dobro pripravljenih tekmovalcev. Nastopile so tudi tri ekipe ženskih dvojic in
fantom pokazale, da tudi one tekmujejo z močno
voljo, močjo in pogumom, hkrati pa so gledalcem
pokazale, kako naporno je v resnici premagovati
ovire na poligonu. Občuti se tudi porast mešanih
dvojic, kar dokazuje, da se vse več deklet odloča,
da se spopadejo v tem elitnem tekmovanju in pokažejo, iz kakšnega testa so naše gasilke.
Tekmovanja so se udeležili tudi predstavnik
Gasilske zveze Slovenije Milan Dubravac, predsednik ZOTGD Rudi Gomboc ter župan Občine
Žužemberk Franc Škufca, ki so ob koncu tekmovanja nagovorili zbrane tekmovalce in podelili
medalje ter praktične nagrade najboljšim v posameznih kategorijah. Tekmovanje se je zaključilo
okoli 18. ure, sledil pa je sproščen, zabaven večer
z ansamblom Diamanti.
n Mateja Filipič
»Veseli me, da smo tekmovalci in tekmovalke
na prvi tekmi letošnje
sezone v gasilski disciplini Fire Combat znova dosegli odlične rezultate ter tako nakazali potek letošnje sezone, ki bo v znamenju
novih obrazov, ki smo jih izjemno veseli,
predvsem nežnejšega spola, ter tudi v znamenju osebnih rekordov, ki dokazujejo, da operativne gasilke in gasilci na Slovenskem nikakor ne ‚spimo‘ niti v psiho-fizični pripravljenosti niti v poznavanju gasilske tehnike.«
n Sašo Komes, predstavnik tekmovalcev
»Letos, kot tudi že lansko leto, je organizatorjem v Žužemberku
ter meni, kot glavnemu sodniku, pripadla
čast otvoriti sezono
tekmovanj za državno
prvenstvo v Fire Combatu 2014. Kaj reči o
sami tekmi? Organizatorji so se zelo izkazali
in nam nudili optimalne pogoje za delo. K
našemu dobremu počutju so pripomogli tudi
tekmovalci s svojim dobrim poznavanjem
pravil ter discipliniranim spoštovanjem časovnice. Opazil sem tudi veliko novih obrazov
med tekmovalci, kar me še posebno veseli. Na
koncu bi se seveda rad zahvalil moji sodniški
ekipi za njihov doprinos k opravljenemu delu.
Skratka .... bila je lepa sobota!«
n Iztok Vutkovič, glavni sodnik
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Gasilsko tekmovanje OGP Žužemberk
V soboto, 10. maja, se je v Žužemberku odvijalo občinsko gasilsko tekmovanje, ki se ga je udeležilo kar 21 ekip iz sedmih društev Občinskega gasilskega poveljstva Žužemberk. Med tekmovalci je bilo moč zaslediti prav
vse starostne skupine gasilcev; od pionirjev, mladincev, članov in veteranov. Tekmovanje je potekalo v objemu sonca, brez zapletov in se je s podelitvijo priznanj ter pokalov najboljšim trem ekipam posameznih kategorij
zaključilo v popoldanskih urah.
n Mateja Filipič
Foto: R. Resnik

Minuli tedni minili v znamenju
izobraževanja gasilcev OGP Žužemberk
Prostovoljni gasilci Občinskega gasilskega
poveljstva Žužemberk vedno znova dokazujejo
svojo željo po neprestanem napredovanju tako v
teoretičnem kot tudi praktičnem znanju. Izobra-

žujejo se tako znotraj Izobraževalnega centra za
zaščito in reševanje RS na Igu kot tudi samoiniciativno znotraj društva in v sodelovanju z drugimi društvi.

Nekateri člani prostovoljnih gasilskih društev
OGP Žužemberk so se udeležili enodnevnih praktičnih vaj iz tehničnega reševanja, ki jih je za nje
organiziral Gasilsko reševalni center Novo mesto
z namenom, da bi skupno interveniranje ob tehničnih intervencijah kot so prometne nesreče potekalo še hitreje in učinkoviteje.
Člani PGD Žužemberk so v maju izvedli še vajo
na temo reševanja ob prometni nesreči. Vaje se je
udeležilo kar 19 gasilcev ter 4 pripravniki. Scenarij vaje je zaobjemal prometno nesrečo osebnega
in tovornega vozila, v kateri se je en udeleženec
nesreče huje, drugi pa lažje telesno poškodoval,
medtem ko je en udeleženec je za kratek čas izgubil zavest. Po vaji je bila izvedena natančna
analiza, ki je gasilcem omogočila vpogled v možnosti še učinkovitejšega posredovanja ob tovrstnih nesrečah.
n Mateja Filipič

Pohod občinskega združenja slovenskih častnikov
V soboto, 7. 6. 2014, na lep sončni dan, je potekal že 15. tradicionalni
pohod, ki ga organizira Združenje slovenskih častnikov, katerega predsednik je Franci Jarc. Zbralo se nas je okoli 40 pohodnikov, ki so prihajali iz
občin Žužemberk, Novega mesta in Litije. Pohod je potekal po trasi Žužemberk – Vinkov Vrh – Plešivica. Krajši postanek smo naredili na Vinkovem Vrhu, kjer smo se okrepčali in napolnjeni z energijo napadli zadnji

del poti. Na cilju je bilo organizirano strelsko tekmovanje za pokal Občine
Žužemberk. Vrstni red - moški: 1. m. Andrej Banko, 2. m. Tomaž Agnič,
3. m. Rajko Črnagoj. Vrstni red - ženske: 1. m. Jasna Fric, 2. m. Nina Jarc,
3. m. Anja Jarc. Po končanem strelskem tekmovanju je sledilo druženje z
dobro malico. Vabljeni naslednje leto.
n Jože Fric, foto: Franci Jarc
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Devetnajstič po rimski cesti
Stotnija kolesarjev se je v nedeljo, 15. junija, v organizaciji turističnih društev Suha krajina in Ivančna Gorica, OTZ Ivančna Gorica, zavoda Prijetno
domače in Razvojnega centra Srca Slovenije podala po znameniti rimski
cesti od Ivančne Gorice do nekdaj bogatega železarskega kraja Dvor. Kolesarske dogodivščine, po še ponekod vidni pradavni rimski cesti, so se udeležili kolesarji vseh starosti, med katerimi sta gotovo izstopala petletni Črt
Šparl in petinsedemdesetletni Leopold Sever, oba iz občine Ivančna Gorica. Ob nekdanji cesarski trgovski poti so si ogledali številne naravne in kulturne znamenitosti, med katere sodi tudi lipa iz 14. stoletja na Valični vasi,
kjer je bil tudi daljši postanek. Na cilju okoli 25 km dolge poti je sledilo skupinsko fotografiranje, ogled muzejske zbirke M.Marinca in Edukcijskega in
produktnega centra železolivarne na Dvoru. Predsednik TD Suha krajina
Vlado Kostevc, Franc Kalar in Leopold Sever iz TD Ivančna Gorica, Miha
Genorio iz zavoda Prijetno domače iz Ivančne Gorice ter Mojca Hauptman
iz Centra za razvoj Litija so pozdravili kolesarje, ki so preživeli nedeljsko doživetje na svojstven način. Zbrane sta na startu pozdravila podžupan ivanjške občine Tomaž Smole, na cilju pa žužemberški župan Franc Škufca. Tudi
letos so organizatorji podelili priznanja v obliki odlitka možnarja. Tako je
bronasti možnar za petkratno udeležbo na popotovanju prejel Miha Filipič,
za desetkratno udeležbo sta nagrado prejela Andrej Pršina in Tone Knez, za
petnajsto popotovanje pa je nagrado prejel Slavko Koncilja. Praktične nagrade, darilo sponzorjev, sta med drugim prejela tudi najstarejši kolesar Leopold Sever in najmlajši kolesar Črt Šparl.
19. popotovanja po rimski cesti od Ivančne Gorice do Dvora se je udeležil tudi Franc
Škerlj iz Grosuplja, eden najboljših slovenskih kolesarjev vseh časov. Franc Škerlj, letnik

Udeleženci na cilju pred kupolno pečjo na Dvoru. Foto: Urednik

Udeleženec olimpijskih iger v Mehiki Franc Škerlj.

1941, je bil v svojem času, v šestdesetih letih dvajsetega stoletja, eden najuspešnejših slovenskih in jugoslovanskih kolesarjev. Bil je tudi večkratni
zmagovalec takratnih prestižnih dirk po Jugoslaviji, Sloveniji in Hrvaški
in se ponaša s kar 141 zmagami na enodnevnih dirkah. Olimpijski kolesar
Franc Škerlj je kljub bolezni ostal trden in neomajen športnik. S progo je
opravil zlahka, bil navdušen nad organizacijo in videnim.
» Prvikrat se je letos v organizacijo 19. popotovanja po Rimski poti od Ivančne Gorice do Dvora pri Žužemberku vključil tudi Zavod Prijetno domače.
Glede na to, da je kolesarstvo eno od pomembnih področij razvoja turizma
in popestritve turistične ponudbe tako v občini Ivančna Gorica kot širše, so
tovrstne prireditve krasna priložnost ne le za promocijo, pač pa tudi prikaz
ponudbe, lepot in posebnosti naših krajev. Sproščena vožnja s kolesom
po stranskih, neprometnih poteh je še posebej zanimiva, saj je tovrstno
kolesarjenje primerno za široko ciljno skupino – bicikliralo je staro, mlado in vse kar paše
vmes. Kolesarili so dečki in deklice, dekleta
in fantje, dame in
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gospodje, seveda na skrbno izbranih kolesih, med
katerimi se je našel tudi
kakšen starodobnik. Tudi
z organizacijskega vidika mi je všeč, da smo se
z ostalimi organizatorji
hitro in učinkovito dogovorili, kaj je potrebno poMiha Genorio v. d. di- storiti za izvedbo, vsak je
rektor Zavoda Prijetno odlično opravil svoje delo,
domače
zato je bila organizacija,
verjamem da, vsem v užitek in ne breme. Zato se
vsem tudi posebej zahvaljujem. S pogledom proti
20. kolesarjenju po Rimski poti pa si želim, da se ta
lepa tradicija nadaljuje tudi v prihodnje«.
Razvojni center Srca Slovenije je razvil znamko
Srce Slovenije, ki pokriva območje, ki seže na severu do Kamniških planin, na jugu do Krke, na zahodu do obrobja Ljubljane in na vzhodu do Posavskih
ravnic. Središčno točko ima na Geometričnem središču Slovenije na Spodnji Slivni pri Vačah.
Pred dvema letoma je izdal vodič S kolesi po
Srcu Slovenije, v katerem je zbranih 32 kolesarskih poti za cestne, gorske in treking oz. družinske kolesarje. Ena izmed treking poti je tudi pot
Po rimski cesti nad dolino reke Krke.
»Izkušnja iz 19. popotovanja po rimski poti je
polna doživetij, ki jih
vsakdanjik ne premore.
Stranske poti so zapeljivejše od magistral, gozdne vlake in poti te popeljejo v hlad dolenjskih
gozdov, prečkanje travMojca Hauptman, Srca nikov po skoraj že zabriSlovenije
sanih poteh te napolnijo
s prelepimi barvami cvetočih travnikov. In ko srečaš konjenike na poti, se vprašaš, ali živim v času
Rimljanov? Poseben pečat dobremu počutju pa
dodajo prijazni in gostoljubni ljudje ob poti, ki z
nasmehom ponudijo tisto, kar so naredili s svojimi rokami in kolesarje nagovorijo v jeziku, ki
ga tam - doma govore.«
''Vsekakor je 19. popotovanje s kolesi po Rimski
cesti od Ivančne Gorice do
Dvora izjemna rekreativno zgodovinsko izobraževalna prireditev, s katero
podoživimo popotništvo
po nekdanji rimski cesti.
Spremljala nas je neverVlado Kostevc, predsed jetna naravna, kulturna
nik TD Suha krajina
in živa dediščina krajev,
ki so danes mogoče neupravičeno celo pozabljeni, skrivajo pa pravo bogastvo. Stotnija udeležencev je bila z doživetim navdušena, vsi skupaj pa se bomo naslednje leto udeležili že 20. popotovanja s kolesi po rimski cesti.''
n Urednik
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FRANC KALAR

19. popotovanje po rimski cesti in
Dan kolesarjenja po Srcu Slovenije
»Tradicionalno Popotovanje s kolesi po rimski cesti od Ivančne Gorice do Dvora, ki je tokrat dobilo uradno poimenovanje: »19. popotovanje po rimski cesti in Dan kolesarjenja po
Srcu Slovenije« je potekalo 15.6.2014 v soorganizaciji : TD Suha krajina, TD Ivančna Gorica,
TD Krka, Zavoda Prijetno domače, Razvojnega centra Srce Slovenije in OTZ Ivančna Gorica. Privabilo je 86 kolesarjev, ki jim je ob poti
pomagalo, jih usmerjalo in skrbelo za njihovo
varnost še nekaj spremljevalnih ekip, ki so jih
sestavljali člani PGD Dvor, Žužemberk in Zagradec, člani ZŠAM Ivančna Gorica, ekipa prve
pomoči Medigros ter dva motorista iz skupine
Element 26.
Zbiranje in prijavljanje kolesarjev s startom
tokratnega Potovanja je bilo zaradi razširjene organizacije in zato pričakovane večje udeležbe na
ploščadi pred banko v Ivančni Gorici in ne pri
cerkvi Sv. Jožefa, kot vsakokrat poprej. Pot nas
je vodila po z usmerjevalnimi tablami označeni
trasi s tradicionalnimi postanki :
• v Gorenji vasi pri sušilnici sadja Erjavec,
• na Bojanjem vrhu z ogledom etnološke zbirke
Štefana in Anice Nose ter postanku na najbolj
ohranjenem delu rimske ceste,
• na Kobiljaku na domačiji pri Tičku,
• v Valični vasi z ogledom lipe iz 14. stoletja in
okrepčilno malico,
• na Vrhu pri Križu in ogledom cerkve Sv. Marjete,
• na Cviblju ob spomeniku žrtvam 2. svetovne
vojne,
• v vasi Zafara ob cerkvi Sv. Mohorja in Fortunata,
• nad Trebčo vasjo pri Naralovem križu,

• s ciljem na Dvoru ob obnovljenem plavžu in
ogledom železarskega muzeja Marjana Marinca v bližnjem obnovljenem poslopju nekdanje železolivarne.
Po prijetnem in mestoma tudi napornem Popotovanju smo si porabljene kalorije nadomestili z okusno pripravljenim golažem podjetja FS,
izgubljeno tekočino pa nadoknadili s pijačo, ki
so jo med drugim prispevali tudi Gostilna Krjavelj in Bar Glorija . Med zaključno slovesnostjo ,
ki so jo popestrile pevke ljudskih pesmi ,so bila
podeljena priznanja večkratnim udeležencem
(za petkratno udeležbo litoželezni možnar, za
desetkratno udeležbo bronasti možnar, za petnajstkratno udeležbo bronasto tolkalo) in razdeljene praktične nagrade (prispevek trgovine
Kašča) najmlajšim, najstarejšim in najbolj izkušenim kolesarkam in kolesarjem.«
n Franc Kalar, podpredsednik TD Ivančna Gorica

Žužemberk 14 v mavrici
Likovno kulturno društvo Mavrica iz Novega
mesta je v sodelovanju s Turističnim društvom
Suha krajina 25. maja pripravilo slikarsko kolonijo z naslovom »Žužemberk 14 v mavrici«.
Okoli dvajset slikarjev iz novomeškega ter prijateljskih društev se je zbralo v Žužemberku,
kjer so ustvarjali v čudoviti naravi in prijetnem
ambientu žužemberškega gradu. Amaterski slikarji in slikarke so k sodelovanju pritegnili tudi
učenke tukajšnje Osnovne šole Žužemberk. Svoja dela, ustvarjena v tem znamenitem kulturno
zgodovinskem kraju, so bila predstavljena širši
javnosti v grajski kleti žužemberškega gradu.
Foto: S. Mirtič

26

poletje 2014,

DRUŠTVA

Suhokranjski vinogradniki obeležili dvajset let delovanja
Društvo vinogradnikov Suha krajina je v soboto, 31. maja, v gradu Žužemberk pripravilo svečano prireditev, s katero so
obeležili dvajseto obletnico delovanja.
19. februarja 1994 je skupina
enaindvajsetih vinogradnikov na
občnem zboru sprejela program in
izvolila prvo vodstvo društva, kateremu je predsedoval Anton Konda.
Številne goste in vinogradnike so
med drugim pozdravili župan Franc
Škufca, podpredsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Simon Štukelj, direktor novomeškega
kmetijskega zavoda Jože Simončič in
predsednik društva Anton Koncilja,
ki je orisal bogato in pestro zgodovino dvajsetletnega delovanja. »V društvu je včlanjenih 94 vinogradnikov
in vinogradnic, ki se nenehno izobražujejo, kar se kaže v izrazitem napredku kakovosti,« je v govoru poudaril predsednik Koncilja in dodal,
da je eden od pokazateljev tudi število pridobljenih medalj članov na
različnih ocenjevanjih. Suhokranjski vinogradniki so podelili tudi
priznanja, ki so jih kot prvi prejeli
ustanovni člani Peter Lavrič, Janez
Kocjančič, Karel Florjančič, Slavko
Kocjančič, Peter Kotar iz Ljubljane,
Franc Vidmar, Emil Glavič, Ludvik
Legan in Anton Koncilja. Po sklepu
upravnega odbora pa so se zahvalili tudi društvom, organizacijam in
tudi posameznikom, ki so vidneje
prispevali k razvoju društva. Še preden so izbrani gostje ob grajskem
zidu simbolično zalili dva trsa sorte
zweigelt, so slovesno proglasili tudi
drugega ambasadorja zweigelta. Ta
čast pa je po štirih letih pripadla vinogradniku Jožetu Gnidovcu. V kul-

Ustanovni člani. Foto: S. Mirtič

turnem delu programa so se predstavili pevci Društva vinogradnikov
Suha krajina in pevke Žitni klas iz
Društva kmečkih žena Suha krajina Žužemberk, sam program pa je
prijetno vodila Karmen Štupar. Vinogradniki, ki so ob tej priložnosti
predstavili tudi jubilejni zbornik, so
slovesnost nadaljevali z druženjem
in glasbo ansambla Divja kri.
n Urednik

Ambasadorja
zweigelta
Društvo vinogradnikov Suha krajina se v žužemberškem gradu ponaša
tudi z vinoteko, imenovano Ambasada zwigelta. Odprli so jo pred štirimi
leti, istočasno pa imenovali tudi prvega ambasadorja Slavka Gliho, dolgoletnega direktorja Kmetijskega inštituta, zaslužnega za številne uspehe
društva in pridobitve v kraju. Po štirih letih je čast novega ambasadorja
pripadla vinogradniku Jožetu Gnidovcu, ki v zadnjih letih žanje številne
uspehe, posebej s sorto zweigelt. Vinogradniki so tako prepričani, da bosta to žlahtno sorto, kot tudi vinoteko Ambasado zweigelta uspešno zastopala tudi v prihodnje.

Jože Gnidovec in Slavko Gliha
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Najvišje Srečko Štupar z rumenim muškatom
in Tilen Gnidovec z zweigeltom- barik
Društvo vinogradnikov Suha krajina je v soboto, 15. marca, v Žužemberku podelilo odličja dobro ocenjenim vinom letnika
2013 in tudi letnika 2012, pridelanim v suhokranjskem vinorodnem okolišu in tudi izven njega. Vinogradniki so na jubilejno
20. ocenjevanje prinesli 65 vzorcev, od tega 19 vzorcev belih in 46 rdečih, kar je precej manj kot prejšnja leta. Sam potek
ocenjevanja, ki je bilo konec februarja, je opisal predsednik Društva vinogradnikov Suha krajina Anton Koncilja. Slednji
je skupaj s podpredsednikom Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miranom Jurakom podelil zaslužena priznanja
suhokranjskim vinogradnikom.
Med belimi so najvišje ocene in
tudi zlato medaljo prejela vina naslednjih vinogradnikov: Štupar
Andrej in Karmen iz Soteške gore

Najmlajši vinogradnik z najboljšim vinom
je Tilen Gnidovec

(chardonnay), Peter Lavrič iz gore
Hrib(sauvignon, kerner), Gliha
Jože iz vinske gore Boršt (scheurebe), Jože Gnidovec iz Soteške gore
(traminec) in Srečko Štupar (rumeni muškat), ki je prejel veliko zlato
medaljo. Najvišje ocenjena rdeča
vina in srebrno medaljo so prejeli:
Jože Pečjak iz gorice Podšentpavel
in Anton Černivec iz gorice Tali
(dolenjsko rdeče), Franc Gnidovec
gorica Stara gora (modri pinot) ter
Gregor Zaletelj iz Soteške gore (žametna črnina). Zlate medalje in najvišje ocene med rdečimi vini pa so
prejeli: Srečko Štupar, Vinkov Vrh
(cviček), Gregor Zaletelj iz Soteške gore (modra frankinja, modra
frankinja - barik), Damjan Novak z
Lopate (regent) in Jože Gnidovec iz
Soteške gore (zweigelt). Najvišje ocenjeno za vino zwigelt – barik letnik

2012 je komisija podelila najmlajšemu, desetletnemu vinogradniku
iz Soteške gore Tilnu Gnidovcu,
ki je skupaj z očetom Jožetom prejel tudi naziv šampiona. Tilen izredno rad pomaga očetu Jožetu v gori
nad Sotesko, vseskozi je poleg tudi
pri zahtevnejših delih kletarjenja in
v vinogradu. Zmagovalno vino je
zorelo tudi v njegovem sodu. Razglasitev rezultatov najboljših vin so
popestrili vinogradniški pevci in
glasbena skupina Divja kri. Člani
vinogradniškega društva so se na
pobudo kolektiva Policijske postaje
iz Kočevja odločili, da po svojih močeh, s prostovoljnimi darovi, pomagajo malemu Nejcu, sinu društvenega tajnika Petra Kotarja. Za težko in
drago operacijo v ZDA so zbrali 316
evrov. Po uradnem delu podelitve
diplom in priznanj, ki ga je povezo-

Srečko Štupar z Vinovega Vrha je prejel
zlato medaljo za cviček in veliko zlato za
rumeni muškat

vala Karmen Štupar, pa je sledilo še
skupno druženje ter pokušina zmagovalnih vin.
n S. Mirtič
Foto: S.Mirtič

Pomladanski šahovski turnir na Dvoru
Prihajajoča pomlad poživljajoče
deluje na vsakega med nami, vsekakor pa na tiste, ki se niso prepustili
zimskemu lenarjenju. Šahovska ekipa Društva upokojencev Žužemberk
je bila aktivna, saj je pridno vadila
lansko jesen in preko cele zime. K
skupini je pristopil še Zmago, tako
smo postali močnejši kot lani po
številu in kvaliteti. O našem zavzetem delu so obveščeni vsi poznavalci kraljeve igre, vsekakor pa so
nas vzeli »za svoje« v gostišče PRI
GRADU tako stalni gostje kot prijazni gostitelj Jože Zupančič s svojo
ekipo strežbe.
Sodelovanje in tekmovanje z ekipo Društva upokojencev iz Straže
je postalo že tradicionalno. Lansko
leto smo zaključili skupaj s turnirjem v njihovih »delavnih« prostorih v Straži in potegnili prednovoletno praznovanje v pokušino novega vina v prijetni zidanici Fačota

pod vrhom Straške gore. Spodobi
se, da smo sprejeli obvezo organizacije spomladanskega srečanja na
domačem terenu. Marec, mesec veselih pričakovanj, prebujajočih želja,
kolin, dozorelih mesnih dobrot in
pretočenih vin je vsekakor več kot
pravi za tekmovalne navdušence.
In ali ni BLATNIKOV HRAM na
Dvoru več kot primerna lokacija
na pol poti med Žužemberkom ali
Stražo? Lojze Rezelj se je potrudil in
nam pripravil tekmovalni ambient v
prostoru kletne vinoteke, pri tem pa
ni pozabil na degustacijski kotiček
za okrepčilo tekmovalcev.
Predhodni dogovor o načinu igranja, spoštovanju šahovskih pravil in
točkovanju za končni tekmovalni
uspeh je dal vedeti, da bo šlo zares.
Bilo je pravo športno razpoloženje,
kot se spodobi za ljubitelje te igre, ki
združuje elemente športa, tekmovalnega duha in kulture. Izvolili smo iz

svojih vrst častnega razsodnika, za
vsak primer. Ta čast je pripadla našemu Tonetu Prahu, ki pa ni imel
omembe vrednega dela.
Tehtnica uspešno odigranih iger
se je po zbranem številu točk nagnila na stran Žužemberčanov. Po tekmovalni metodi Berger smo domači
šahisti zabeležili iz devetih odigranih kol 19,5 točke, Stražani pa 14,5
točke. Prvo nagrado je osvojil naš
Zdravko Volf s prispevkom 7 točk
v našo skupno vrečo.
Kot se spodobi za džentelmenska
tekmovanja, so bile podeljene nagrade za prva 3 mesta in tolažilna za
četrto mesto. Nagrado za prvo mesto v obliki posušene svinjske noge
je donirala znana trgovina z mesnimi dobrotami-MESNINE PIKELJ z
Dvora, ostale nagrade pa kar domači
člani ekipe iz svojih kleti.
Po zaključku napornega tekmovalnega dela nas je gostitelj nagra-

dil z izdatno malico in seveda najboljšim iz njegove vinske kleti. Res
prijeten, prijateljski in športni dan,
kot znanilec tople, ohrabrujoče pomladi. Pomladi vseh dobromislečih
in tistih, ki si jo danes močno želijo
tudi v poštenem delu, zdravi tekmovalnosti, prijaznem in nesebičnim
sodelovanjem na temelju že znanih, vendar prevečkrat pozabljenih
ali zabrisanih tradicionalnih slovenskih vrednot.
Hvala vsem, ki ste pomagali, sodelovali, nas bodrili in vemo, da na
vas lahko še računamo.
n Miha Kastelic
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Blagoslov konj
na Plešivici
Tradicionalno obeležijo god sv. Jurija tudi člani konjerejskega društva
Suha krajina. Konjerejsko društvo Suha krajina že od leta 2000 organizira
blagoslov konj. Sprva je potekal pri cerkvi sv. Antona v Gornjem Kotu, zadnjih nekaj let pa na njihovem posestvu na Plešivici. V soboto, 26. aprila,
je konje in njihove lastnike blagoslovil žužemberški župnik in dekan Franc
Vidmar. Zbrane udeležence z okoli štiridesetimi konji je pozdravil tudi
predsednik društva Boštjan Bradač.
Foto: S. Mirtič

Blagoslov konj
v Hinjah
Na Velikonočni ponedeljek niti slabo ter deževno vreme ni zmotilo številnih konjenikov in ljubiteljev konj, ki so se 21. aprila zbrali pred cerkvijo
Marijinega oznanenja v Hinjah. Po maši, ki jo je daroval tukajšnji župnik
Ciril Murn, je župnik blagoslovil sol in podelil blagoslov konjem in njihovim lastnikom, ki so se zvrstili mimo cerkve. Lep običaj, ki ga je že pred
leti obudil domačin Dušan Papež, je padel na plodna tla, saj se je tudi letos
v Hinjah zbralo okoli trideset konj. Sledilo je prijetno druženje ljubiteljev
konj z Dvora, iz Strug, s Prevol in domačinov, ki so se zbrali v prijetnem
okolju domačije Krnc.
Foto: S. Mirtič

Sprehod po krajevni knjižnici Dvor
Krajevna knjižnica Dvor deluje v
1. nadstropju podružnične šole 4x
tedensko (skupaj 20 ur), in lahko rečemo, da je od svoje ustanovitve leta
2007 pa do danes - postala kulturno-informacijski center na območju
Suhe krajine, prostor, kjer ljudje zadovoljujejo potrebe s področja kulture, izobraževanja, raziskovanja in
informiranja. Lepo urejen prostor
je priročen obiskovalcem šole in
vrtca in dobrodošel za vse občane,
ki si želijo izposoditi knjižno gradivo in revije.
Velik poudarek dajemo promociji bralne kulture, kajti ta spodbuja oblikovanje bralne podobe naših

uporabnikov, in seveda tudi potencialnih uporabnikov. V ta namen
smo vzpostavili dobro sodelovanje
s šolo in z vrtcem. Otroci si redno
izposojajo knjige, večkrat poslušajo pravljice v knjižnici in sodelujejo
pri ostalih dejavnostih v knjižnici
(predšolska bralna značka, reševanje uganke meseca, tematska razstava meseca, bralci svetujemo za
branje). Zelo obiskane so tudi ure
pravljic in ustvarjalne delavnice, ki
potekajo enkrat mesečno in popestrijo dogajanje v knjižnici ter prispevajo k promociji knjižnice. V
prejšnjih letih smo jih zaključili z
igralnim dnem, kjer je bilo še pose-

bej veselo, saj je knjižica pridobila
veliko novih iger za mlade, Nodijem in letos z Muco copatarico, ki je
otrokom okrasila copatke. Sicer pa
je Nodi obiskal vrtičkarje in osnovnošolce na Dvoru in v Žužemberku
tudi med šolskim letom.
Odrasli so sodelovali pri bralni
znački za odrasle, uganki meseca,
lahko so spremljali vse dejavnosti, ki
potekajo v matični knjižnici Mirana
Jarca in se jih udeleževali.
Ker dobro sodelujemo z ostalimi krajevnimi knjižnicami in matično knjižnico v Novem mestu, je
uporabnikom na voljo tudi gradivo iz teh knjižnic. Dobro smo založeni z revijami in gradivom, ki
zadovolji okuse in potrebe širokega
kroga bralcev. Na policah je vedno
pester izbor strokovnih, leposlovnih, mladinskih in otroških knjig.
V knjižnici je na voljo tudi zbirka
raziskovalnih nalog znanih Suhokranjcev – delo učencev Osnovne
šole Žužemberk.
Uporabniki imajo tudi možnost,
da sami predlagajo nakup gradiva

in v večini primerov je nakup realiziran.
Zaposleni se trudimo, da bo knjižnica ostala kraj prijaznih ljudi, prostor, kamor se bodo ljudje lahko zatekli ob napornih dnevih; prostor,
ki bo še naprej ponujal sprostitev in
druženje; prostor, ki bo odsev časa
in prostora, v katerem živimo.
Nekaj statističnih podatkov za
leto 2013:
STATISTIKA
Dvor
vse transakcije
75.530
izposoja na dom
58.372
ves evidentiran obisk
8.150
obisk zaradi izposoje
6.849
aktivni člani
485
novo vpisani člani
30
Število prireditev
57
Število obiskovalcev
1.334
Vabljeni v knjižnico tudi v vročih
poletnih dneh, julija in avgusta, ko
bo knjižnica odprta:
• v ponedeljek: od 9. do 14. ure
• v torek: od 12. do 18. ure
• v četrtek: od 9. do 14. ure
n Andreja Špelko, knjižničarka
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NAŠI ZNANI SUHOKRANJCI
Karel Gnidovec (Veliki Lipovec, 1877 - Olševek, 1962)

dekan, častni kanonik stolnega kapitlja; kronist zgodovine Suhe krajine, rešitelj
življenj številnih Suhokranjcev med 2. sv. vojno in rodoljub
Karel Gnidovec se je rodil l. 1877 v Velikem Lipovcu kot četrti sin očeta Jožefa in matere Jožefe,
roj. Pust. Karlov brat je bil škof in misijonar dr. Janez Gnidovec.
V Žužemberku je bil od l. 1909 do l. 1919 kaplan, nato je postal župnik in dekan. Tu je deloval do
l. 1952, ko ga je povojna oblast zaprla; obsojen je bil na smrt z ustrelitvijo. Po pritožbi je bila obsodba spremenjena v zaporno kazen. Za vedno je bil pregnan iz Žužemberka. Umrl je l. 1962 v Olševku
pri Šenčurju, kjer je tudi pokopan.
Leta 2013 je bila izdana knjiga njegovih spominov, ki jih je pisal v zaporu. Natančno je opisal in
dokumentiral dogodke med 2. sv. vojno v Suhi krajini. Dekan Gnidovec je bil izjemna osebnost z
odlikami bistrega uma, širine znanj, predvsem pa modrosti in poguma. Srčnost in odgovornost za
ljudi sta ga vodili pri reševanju življenj številnih Suhokranjcev med 2. sv. vojno. Pri tem se ni oziral
na politično pripadnost ljudi, ampak je kljub nevarnosti za lastno življenje z znanjem jezikov, retorično spretnostjo in odločnostjo uspešno posredoval pri okupatorjih in domači vojski.
Bil je radodaren, skrben gospodar, varuh sakralne dediščine ter bogatega arhiva, ljubitelj slovenskega jezika in velik domoljub.
Knjiga Spomini dekana Gnidovca je dragocena zgodovinska kronika o zapletenih razmerah v Suhi
krajini med 2. sv. vojno, ki naj prispeva k razumevanju, odpuščanju in spravi med ljudmi. Dekan Gnidovec se je zapisal v hvaležen spomin številnih suhokranjskih družin.
Za znanega Suhokranjca je bil razglašen l. 2014.

Anton Jug (Solkan, 1878 - Plešivica pri Šmihelu, 1943)
ljudski slikar

Anton Jug se je rodil l. 1878 v Solkanu pri Gorici. Njegova življenjska pot je bila tragična. Menda je študiral
za duhovnika. Bil je vojak na soški fronti. Po končani 1.
sv. vojni ni hotel pod Italijo, zato je postal begunec. V
taborišču se je poročil z Bovčanko Ano Durjava; imela sta dve hčerki. Družina se je zatekla k sorodnikom v
Staro vas pri Šentjerneju. Zaradi revščine in nesporazumov je Jug zapustil družino in se kot nabožni slikar
- samouk začel preživljati v Suhi krajini.
Poslikal je številne kapelice in znamenja (na Ajdovcu
- 4, na Valični vasi, v Drašči vasi, v Malem Lipovcu, na
Selih, v Gorenjem Podšumberku, na Grintovcu in drugod); cerkve (v Ambrusu, na Sela Šumberku, na Plešivici
- cerkev sv. Katarine). Posebnost Jugove ustvarjalnosti so
notranje in zunanje poslikave različnih stavb (domačij,
gasilskih domov, gostiln, trgovin). Med najlepše sodi-

ta poslikava Jurčičeve sobe pri Obrščaku na Muljavi ter
gostilniške sobe na Pajčni.
Motivi njegovih poslikav so svetopisemski (sv. Florjan, mati božja z Jezusom, sveta družina, angeli, Anton
Puščavnik in drugi) ter uporabno označevalni - ljudski
(sončna ura, tehtnica, vinska trta, par konj idr.).
Evidentiranih je nad 70 poslikav na suh omet. Mnoge so žal izgubljene zaradi nestrokovne restavracije ali
rušenja objekta.
Anton Jug je bil izobražen, nadarjen, pošten in skromen, a brezdomec, ki je slikal za hrano in prenočišče.
Umrl je l. 1943 na Plešivici, pokopan pa je v Šmihelu.
Njegova ljudska slikarska ustvarjalnost je del kulturne
dediščine v Suhi krajini.
Za znanega Suhokranjca je bil razglašen l. 2014.
n mag. Jelka Mrvar

Zaključek bralne značke
Na šoli je potekala podelitev bralne
značke vsem učencem, ki so od začetka šolskega leta in do konca aprila uspeli
prebrati predpisano gradivo in se naučiti pesmi. Za osvojitev bralnega priznanja
so morali učenci prebrati vsaj tri knjige in
se naučiti dve pesmici. V letošnjem letu
je bralno značko uspešno osvojilo 255
učencev od skupno 355 učencev šole. Od
tega je bilo 124 bralcev in 131 bralk. Zlatih značkarjev, ki so skozi vsa leta pridno
brali, je letos dvanajst. Na razredni stopnji je bralno značko uspešno opravilo

168 učencev, na predmetni pa 88 učencev.
Rezultati raziskav za vse osnovne šole so
pokazali, da večina učencev rada bere, a
bralni interes in pogostost branja s starostjo
upadata. Večina učencev se zaveda pomena branja za širjenje besednega zaklada in
učne uspešnosti.
Vse značkarje je za nagrado obiskal in
nagovoril znani pisatelj Primož Suhodolčan. Na humorističen način je predstavil
nekaj likov iz svojih knjig ter podelil priznanja.
n Helena Smrke

Zlati bralci

6 zlatih bralk se je udeležilo zaključne prireditve BRALNE ZNAČKE,
ki je bila organizirana za
8 dolenjskih občin oz. 17
osnovnih šol v KC Janez
Trdina. Po nagovoru organizatorja in predsednice DPM »Mojca« Novo
mesto so nastopili učenci Glasbene šole Marjana
Kozine. V svet javnega
nastopanja pa nas je ponesla Andreja Jernejčič.
Dve učenki sta prevzeli
nagrade za 12 zlatih bralcev naše šole.
n Peter Štampar, knjižničar
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Ajdovški učenci gostili na podružnici starejše krajane
V soboto, 29. 3. 2014, smo imeli na naši majhni šoli kulturno prireditev
ob materinskem prazniku. Tokrat smo v goste povabili poleg staršev tudi
babice in dedke ter starejše krajane. V mesecu marcu smo imeli projekt z
naslovom Življenje nekoč. S pomočjo naših starih staršev smo zbrali veliko
podatkov, ki smo jih ta dan tudi predstavili. Učiteljici pa bosta vse podatke zbrali v šolskem glasilu Ajdovčki. V kratkem programu smo nastopali vsi učenci. Predstavili smo jim dva dramska prizorčka, ki sta bila polna
petja, plesa in igre. Za zaključek nam je na harmoniko zaigrala učenka iz
5. r. Vesna Zarabec.
Obiskovalci, ki so bili tudi bivši učenci in delavci naše podružnice, so
se z veseljem vabilu odzvali in ob skromni pogostitvi obujali spomine na
njihove šolske dni. Pred odhodom domov smo jih učenci obdarili s skromnim darilcem.
n Ana Jarc, 2. r.

Zaključna ekskurzija

V sredo, 4. 6. 2014, smo realizirali naravoslovni dan z zaključno ekskurzijo
z učenci 3. in 4. razreda PŠ Šmihel. Doživeli smo prijetno vožnjo z vlakom
iz Trebnjega v Novo mesto, se sprehodili okoli gradu na Otočcu in si ogledali prečudovito Kostanjeviško jamo. Na koncu smo si zaslužili sladoled.
Ekskurzija je minila v lepem vremenu in prijetnem vzdušju.
n Učiteljica Marjeta Zore

Srečanje treh generacij na pš Dvor

Otroci so hvaležni svojim staršem in starim staršem za njihovo vsakdanjo
skrb, ljubezen, požrtvovalnost... V prireditvah, ki smo jih v vsaki oddelčni
skupnosti pripravljali skrbno in z ljubeznijo, smo to skušali pokazati. Starši
in stari starši so v šolo prišli 18. 3. in si ogledali program, ki je bil pripravljen
zanje. Iz rok otrok so prijeli priložnostna darilca, ki so jih izdelali učenci,
ter skupaj ustvarjali iz slanega testa.
n Učiteljica Zvonka Struna

Petje prinaša poletje 2014
V petek, 6. 6. 2014, je na OŠ Žužemberk petje prineslo poletje. Na prireditvi, ki jo organizira zborovodkinja Katja Avsenik, so nastopili učenci
otroškega in mladinskega pevskega zbora, plesna skupina učenk iz 6.a in
vokalna skupina strokovnih delavk šole. Za inštrumentalno popestritev so
poskrbeli Petra Jerič, Rok Avsenik, Tinkara ŠImunič in Ana Šenica iz 8.

a, ter kitaristi, ki jih vodi mentor Roman Plut. Učenci dramskega krožka
so pod vodstvom učiteljice Jane Mrvar skupaj z inštrumentalno skupino iz
mladinskega pevskega zbora zaigrali prigodo Sapramiške.
Na prireditvi je svoj literarni prvenec predstavil Uroš Topić, in sicer knjigo Emma Storm, Bratovščina Culis.
Za vodenje sta skrbela Sanja MIkec in Janez Primc iz 8. b, za prav posebno presenečenje pa je poskrbela tudi psička Vena, ki je nastopila s triki
ob pesmi Sreča na vrvici.
n Zborovodkinja Katja Avsenik
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Zaključek s planinskim krožkom
V soboto, 31. 5. 2014, smo imeli
zaključni pohod s planinskim krožkom. Naš tokratni cilj je bil hrib Lisca, ki se dviga nad Sevnico. 53 pohodnikov je pokazalo dobro kondicijsko pripravljenost, saj so brez
večjih težav premagali kar zahteven
vzpon na omenjeni hrib. Po zasluženi malici (tokrat je to izjemoma
bila pica) je sledilo mini tekmovanje
v orientaciji. Ob koncu je sledila še
slavnostna podelitev medalj in nagrad. Dan smo preživeli v sproščenem in športno obarvanem druženju.Hvala otrokom in staršem za vse
prijetne trenutke. Skupna potepanja
pa sledijo spet jeseni. Vsem želiva
lepe in aktivne počitnice.
n Irena Anžlovar, Darja Sedaj

Teden rdečega križa (8. – 15. maj)
Tudi letos smo na naši šoli obeležili tradicionalni Teden Rdečega
križa, ki pa je bil za RK Slovenije še
posebej slavnostno obarvan, saj obeležuje 70. obletnico nastanka.
V pričetku tedna smo učencem
predstavili zgodovino, pomen in
delovanje RK. Pri urah likovne
umetnosti so nastajali plakati in lične škatle za akcijo Košarica. Izpod
ustvarjalnih rok so prihajale lepljenke z motivom Rdečega križa.
Za prvošolce smo pripravili slavnostni sprejem. Seznanili smo jih z
nalogami mladih članov RK, prebrali pravljico o Križem kapici in
Medvedku Henry-ju. Obiskale so
nas predstavnice krajevnih odborov RK, ki so učence sprejele med
mlade člane. Zahvaljujemo se jim
za njihov obisk, zaradi katerega je
bil dogodek še lepši.

Ker se zavedamo, da je socialna
kriza v Sloveniji vse večja in da se
vedno več ljudi sooča z njo, smo (v
sodelovanju z RK NM) izvedli akcijo KOŠARICA RDEČEGA KRIŽA. Akcija je potekala v vseh enotah našega zavoda – na matični šoli
in podružnicah ter v vseh enotah
vrtca. Otroci, učenci in zaposleni
smo cel teden zbirali prehrambe-

ne in higienske izdelke za družine
v stiski. Z veseljem smo vsak dan
spremljali, kako se naše škatle polnijo. Z učenkami – prostovoljkami
smo ob koncu zbiranja vse preštele,
razvrstile. Zbrano smo odpeljali na
RK Novo mesto.
Tanzanijski pregovor pravi: »Mnogi mali ljudje iz mnogih malih krajev, ki naredijo veliko malih korakov,

lahko spremenijo obličje Zemlje.« In
ravno to se je dokazalo pri nas. Odziv učencev in učiteljev je bil odličen.
Zbrali smo veliko artiklov v skupni
vrednosti 1870 EUR.
Hvala vsem, ki ste prisluhnili prošnji, se odločili pomagati in se tako
velikodušno odzvali na akcijo.
n Učiteljica Katarina Vrhovec
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Šolska prireditev v aprilu Letovanje otrok skupine Ribice
Ob 27. aprilu in 1. maju smo na PŠ Dvor pripravili prireditev v telovadnici. Lep prispevek temu druženju so dodale delavke Vrtca Dvor, ki
so nam odigrale igro Muca Copatarica. Skrbno pripravljena scena, kostumi, dobra igralska in pevska izvedba ter sodelovanje naših učencev
v igrici so vse prisotne navdušili. Delavkam vrtca se najlepše zahvaljujemo za njihov trud pri izvedbo igrice.
n Zvonka Struna

Kulturni dan na
Ljubljanskem gradu
V torek, 22. 4. 2014, prvi dan po velikonočnih praznikih, smo se učenci prvih in drugih razredov centralne šole in podružnic odpeljali v Ljubljano. Učenci PŠ Šmihel in PŠ Ajdovec smo v zgodnjih jutranjih urah
obiskali knjižnico na centralni šoli. Pod vodstvom knjižničarja g. Petra
Štamparja smo spoznavali in obnavljali pravila v knjižnici ter poslušali
novo pravljico z naslovom Tiho, tukaj beremo. Pripeljali smo se v Ljubljano in peš nadaljevali pot po hribu navzgor do gradu in opazovali mesto.
Pri vodnjaku smo imeli malico. Ob deseti uri pa smo se odpravili v Mini
teater in si ogledali zanimivo lutkovno predstavo z naslovom Žabji kralj.
Ostalo nam je še nekaj časa, da smo se sprehodili po nekaterih prostorih
na gradu. Iz nižjega stolpa smo pogledali zanimivo panoramo Ljubljane.
Dopoldne je kar prehitro minilo in že smo se morali odpraviti proti avtobusu, ki nas je odpeljal domov. Učenci so se v šolo vrnili polni novih,
zanimivih in poučnih vtisov. Kulturni dan, ki so ga v šoli podoživljali
naslednji dan, jim bo ostal v lepem spominu še nekaj časa.
n Učiteljica: Milena Legan

Jaz pa pojdem v Črmošnjice,... je odmevala pesem po stari šoli, ko so se
otroci iz skupine Ribice odpravljali v šolo v naravi. Letovali so 23. in 24.
maja, v domu Lipa v Črmošnjicah. To je bila zanje nova izkušnja, saj so morali biti tudi zvečer brez očkov in mamic. Težav ni bilo. Otroci so bili dobro
motivirani, program pa je bil pester in zanimiv. Delavci doma so s svojim
strokovnim znanjem na igriv in starosti primeren način vključili otroke v
dejavnosti- orientacija; lov na lisico; mlinčki in splavi; ognjišča in ogenj;
pastirske igre; lokostrelstvo.
Čeprav je bila nova izkušnja izziv, lepo in prijetno doživetje, smo se vsi
prav radi spet vrnili v svoj pristan.
n Vzgojiteljica Minka Fric
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Miška Eli
Tudi v letošnjem šolskem letu so bile za predšolske otroke organizirane
gibalne urice – program Miška Eli. Potekale so v telovadnici OŠ Žužemberk,
za otroke stare od 2 do 6 let. Otroci so se vključevali v različne gibalne dejavnosti ter si tako razvijali gibalne spretnosti, poleg tega pa tudi koristno
izrabili prosti čas. Gibalne urice so se zaključile z orientacijskim pohodom
do Naralovega križa. Tu so se srečali vsi starši in otroci Vrtca Žužemberk in
Dvor, ki so obiskovali gibalne urice. Prijetno druženje se je končalo s podelitvijo medalj in s športnim pozdravom Miške Eli – hura, hura, hura.
n Vzgojiteljica Minka Fric

Pastirski dan
V petek, 13. junija 2014, smo se
učenci 1. in 2. razreda odpravili na
Vače, v geografsko središče Slovenije. Tam so nas sprejeli pastirji in pastirice, člani družinskega gledališča
Kolenc. Pripravili so nam zanimiv
in pester dan, saj so nas z različnimi dejavnostmi popeljali v pastirski
vsakdanjik.

Najprej smo se odpravili na pašnik, kjer smo prepevali pastirske
pesmi in se igrali igre, s katerimi so
si včasih pastirji krajšali čas na paši.
Tako smo se preizkusili v hoji s hoduljami, skakanju v vrečah, pastirski košarki. Nakrmili smo kozice
in se posladkali s pečenimi jabolki.
Nato smo se sprehodili na drug ko-

nec vasi, kjer smo od palčka Kihca
in pastirja izvedeli, kako so včasih
sušili lan. Ogledali smo si tudi mogočno kopijo, kar petkratno povečavo vaške situle. Ob koncu pa nam
je pastirica pokazala živali, ki so jih
pastirji srečevali na paši. Ogledali
in pobožali smo lahko ščurka, polža, ježka in kačo. Najpogumnejši so
si jo celo nadeli okoli vratu.
Preživeli smo nadvse zanimiv in
dogodivščin poln dan.

Naravoslovni dan: pri izviru reke Krke

V sredo, 21. 5. 2014, smo imeli učenci 1. in 2.
razreda PŠ Ajdovec in PŠ Šmihel ter učenci 2. razredov PŠ Dvor in OŠ Žužemberk naravoslovni
dan. Z avtobusom in kombijem smo se odpravili
do izvira reke Poltarice, prvega pritoka reke Krke.
Tukaj smo pomalicali in se nato peš odpravili do
izvira reke Krke. Tam so nas pričakali člani TD
društva Krka, ki so nam razkazali Krško jamo. V
jami je stalna temperatura, okrog 10 stopinj, zato
smo se toplo oblekli. Sprehodili smo se po jami,
vse do jezera, kjer prebivajo človeške ribice. Ker
smo bili v jami zelo pridni, smo imeli možnost
videti tudi netopirje. Ob izhodu smo na odru tudi
vsi skupaj zapeli. Po ogledu jame smo se posladkali s sladoledom in si kupili spominek. Sledil je
še sprehod do cerkve Sv. Kozme in Damjana na
Krki. Med potjo smo si ogledali travniške rastline,
na cerkvi pa pravo sončno uro. Prijetno utrujeni smo se vrnili v šolo. Dan je minil v prijetnem
druženju in spoznavanju naše lepe dežele.
n Učiteljica Katarina Vrhovec

n Učiteljici Irena Anžlovar in
Katarina Vrhovec
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Zajčki in radio 1
»Mi smo Zajčki tra, la, la,
v vrtcu na Jurčičevi smo doma.
Plešemo in pojemo,
vsak dan bolj zgovorni smo.
Čevlje si obujemo,
jopico oblečemo,
marsikaj že zmoremo
in pogumno v svet korakamo.«
Bil je deževen dan. V vrtcu smo se pogovarjali,
da na trgu stoji posebne avtobus, ki je ves popisan
in poslikan. Nekateri otroci so znali povedati, da
je to radio in da je gor tisti stric, ki na televiziji
vodi »Znan obraz ima svoj glas«.
Čeprav je malo rosilo, smo si oblekli dežne
plaščke in vzeli pot pod noge. Naša dobra volja in
veliko pričakovanje sta prepodila dežne kaplje.
Na trgu je res stal tak avtobus, kot so ga opisali otroci. Ob prihodu nas je pozdravila prijazna
gospa in nas povabila, da vstopimo. Otroci so bili

navdušeni, še posebej, ko so dobili piškote.
G. Luka nas je vprašal, če znamo kakšno lepo
pesmico. Skupaj smo jo zapeli v zelo velik mikrofon. Potem smo svoje petje tudi poslušali.

Otroci so kot onemeli prisluhnili in si na koncu zaploskali.
Bilo je res lepo doživetje.
n Vzgojiteljica Lilijana Hrovat

Cicibralček
24. aprila 2014 so otroci vrtca Žužemberk in Dvor prejeli priznanja programa Cicibralčka. Slovesnost je potekala v OŠ Žužemberk. Nagovor je vodila ravnateljica ga. Mira Kovač ter skupinam podelila priznanja. Program
Cicibralček je za otroke pomemben z vidika predbralne pismenosti, kjer
imajo ključno vlogo tudi starši. Otrokom prebirajo različne knjige, ki jih
otroci v vrtcu ustno obnavljajo. Za zaključek so si otroci ogledali lutkovno
predstavo Muca Copatarica.
n Vzg. Mateja Repar Silič

Čebelnjak Medo
Državni prvaki v odbojki!
dobil novo čebeljo družino
V petek, 18. 4. 2014, smo dobili čebeljo družino, ki jo je podaril g. Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije.
Najlepše se mu zahvaljujemo za njegovo donatorstvo!
Tako bomo v čebelnjaku gospodarili še s tretjo čebeljo družino. Čebele
se v novem čebelnjaku dobro počutijo. To dokazuje njihovo takojšnje raziskovanje okolice in zelo dober razvoj.
n Miha Potočar, mentor čebelarskega krožka

Čebelja družina se v novem domu dobro počuti.

V torek, 22. 4. 2014, je na Brezovici potekal finalni turnir osnovnih
šol za starejše dečke v odbojki. Na turnirju so poleg naše šole nastopali še učenci iz OŠ Brezovica in OŠ Dušana Flisa Hoče. Naši učenci so
najprej odigrali tekmo z domačini iz OŠ Brezovica in po zelo tesnem
in napetem boju slavili z 2:1 v setih (24:26, 25:23, 16:14). Ta boj se je
srečno končal tudi po zaslugi naših navijačev (9.a in 9.b razred), ki so
fante glasno spodbujali s tribun. Drugo tekmo proti Hočam so naši asi
zmagali lažje, z 2:0 (25:17, 25:14). Tako smo že pred zadnjim obračunom med OŠ Brezovico in OŠ Hoče vedeli, da je OŠ Žužemberk postala državni prvak. Sledilo je nepopisno veselje, saj smo po nekajletnem
postu zopet najboljši v državi. Šolo so zastopali: Larsen Cundrič, Žan
Papež, Marko Glavan, Maj Mišjak, Domen Glavič, Jure Kastelic, Urban
Vidmar, Anže Iskra, Andraž Maver, Tim Legan, Blaž Koncilja, Janez
Primc in Tomaž Rojc. Za najboljšega podajalca turnirja je bil izbran
Marko Glavan. ČESTITKE!
n Bojan Brulec

VRSTNI RED:
1.mesto OŠ ŽUŽEMBERK
2.mesto OŠ BREZOVICA
3.mesto OŠ Dušana Flisa HOČE
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Seminar Varno delo z motorno žago
V mesecu aprilu je bil v KE Žužemberk izveden seminar Varno
delo z motorno žago, ki ga je organiziral Zavod za gozdove Slovenije,
območna enota Novo mesto, v sodelovanju s Srednjo gozdarsko in
lesarsko šolo Postojna. Njihovi predavatelji in mentorji so nas na dvodnevnem tečaju seznanili z osnovami varnega dela z motorno žago in
vzdrževanja orodij in opreme.
Prvi del seminarja je bil izveden
pri lovski koči Ratenca pri Zagradcu in je bil namenjen teoriji, postopkom varnega dela v gozdu, seznanjanjem z opremo in sestavnimi deli

motorne žage, njenim vzdrževanjem
ter spoznavanjem dela v gozdu.
Drugi del je potekal na delovišču
v gozdu nad vasjo Krka, kjer smo
tečajniki, razdeljeni na skupine, po
nazornem prikazu pravega postopka
podiranja in obžagovanja drevesa,
pod budnim nadzorom mentorjev,
tudi sami izvedli vse postopke. Mentorji so vsakega posameznika posebej opozarjali na napake in detajle,
s katerimi smo se srečevali pri delu.
Posebno zanimivo je bilo spoznavanje različnih tehnik reševanja nepravilnosti in nevarnih situacij, do katerih pride pri podiranju dreves.
Seminar je bil polno zaseden, saj
se ga je udeležilo 21 tečajnikov različnih starosti in z različnimi izkušnjami pri delu z motorno žago, vsi

pa smo se strinjali, da je bil izjemno
zanimiv in poučen. Novo pridobljeno znanje nam bo pomagalo pri
delu v gozdu, v kombinaciji z ustrezno osebno zaščito in brezhibnim

orodjem pa morda tudi preprečilo
kakšno nesrečo oz. poškodbo pri
zahtevnih gozdnih opravilih.
n Tomaž Špelko

Katastrski dohodek do leta 2016 ostaja enak kot v letu 2013
O pestrem dogajanju pri uveljavljanju novih
izračunov katastrskega dohodka (v nadaljevanju KD) na podlagi Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka ZUKD-1, smo pisali že v
lanski avgustovski številki Zelene dežele. Novela ZUKD-1B je z 10 % kapico »rešila« zaplete,
vendar le za leto 2013. Po številnih polemikah
glede ponovne spremembe metodologije je bila
sprejeta odločitev, da se do njene uveljavitve, do
vključno leta 2016, KD ne spreminja in ostaja na
ravni leta 2013.
Za lažje razumevanje si na kratko poglejmo,
kaj je KD in kako so se odvijali dogodki v zvezi
z novimi izračuni KD.
KD kot pavšalni dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti predstavlja davčno osnovo in obenem osnovo za uveljavljanje številnih socialnih pravic. Opredeljen
je kot potencialni tržni dohodek od pridelave
na zemljiščih oziroma čebeljih panjih. Izračunan je kot razlika med potencialnim tržnim prihodkom (torej brez subvencij) in pripadajočimi
stroški. Modelno so upoštevani vsi stroški, razen lastnega dela (ker govorimo o dohodku in
ne o dobičku).
KD je bil vrsto let zelo toga in razmeroma stabilna kategorija. Očitali smo mu neskladje med
površinami kmetijskih in gozdnih zemljišč, evidentiranih v zemljiškem katastru, in med dejanskim stanjem zemljišč v naravi. Od leta 1988,
ko je bil KD nazadnje računan, pa so se porušila tudi razmerja v dohodkih med katastrskimi
kulturami. Zaradi naštetih dejstev je bil februarja
2011 sprejet Zakon o ugotavljanju katastrskega
dohodka ZUKD-1, vendar ni zaživel. Šele aprila
2013 je Geodetska uprava Republike Slovenije
(GURS) objavila prvi predlog novih lestvic KD,
izračunanih po novi metodologiji. Ta se bistveno razlikuje od dotlej uporabljene. Namesto ka-

tastrskih razredov (8) so bili uvedeni bonitetni
razredi (10), namesto katastrskih kultur (12) se
upošteva dejanska raba zemljišč (17) in namesto
katastrskih okrajev (42) proizvodna območja, ki
so statistične regije (12). Za strukturo pridelave, hektarske pridelke in za cene se uporabljajo
statistični podatki. Objava lestvic je povzročila
veliko negodovanja. Kmetijsko gozdarska zbornica (KGZS) se je močno angažirala in izvedla
številne aktivnosti za spremembo izračunov in
zakonodaje. Tako je bila junija 2013 objavljena
novela ZUKD-1B, ki je uzakonila kapico za leto
2013. Povečanje KD na posameznih parcelah je
smelo biti za največ 10 % v primerjavi z letom
2012, za parcele, na katerih so bili novi izračuni KD nižji (lahko tudi negativni) od predhodnega, pa se upoštevajo novi izračuni. Povečal
se je KD intenzivnih sadovnjakov, vinogradov
in gozdov, pri vseh ostalih rabah pa se je znižal.
Dejanske rabe zemljišč, ki niso trajni nasadi,
niso ločeno prenesene v zemljiški kataster, zato
je KD teh zemljišč računan kot povprečje njiv,
trajnih travnikov, barjanskih travnikov in kmetijskih zemljišč poraslih z gozdnim drevjem ter
pašnikov (torej je KD za vse te rabe enak). Na
globalni ravni je KD za četrtino nižji, kot je bil
do vključno leta 2012.
Vlada RS je avgusta 2013 sprejela sklep o ustanovitvi medresorske delovne skupine, ki naj preveri natančnost izračunov KD in ponovno pregleda metodologijo in uporabljene podatke ter
pripravi potrebne spremembe zakonodaje. V tej
skupini je sodelovala tudi KGZS. Delovna skupina se je sestala kar osemkrat. Najprej je preverila
veljavni izračun KD in samo metodologijo. Pri
delu se je podrobno seznanila z mnenji interesnih
skupin s področja sadjarstva, vinogradništva in
gozdarstva, ki so se sestajale na KGZS. Delovna
skupina je ugotovila, da le z manjšimi dopolni-

tvami in spremembami ni možno ustrezno izboljšati obstoječega modela, zato je potrebno uveljaviti novega. V okviru iskanja rešitev je preučila
več alternativnih modelov (na osnovi vrednosti
nepremičnin, model ugotavljanja KD v sosednji
Avstriji, ugotavljanje KD v povezavi s podatki različnih registrov in evidenc, na podlagi podatkov
ekonomskih računov za kmetijstvo…). Skupina
je predlagala, da se do uveljavitve novega modela
KD podaljša prehodno obdobje z 10 % kapico.
Skupina poslank in poslancev je aprila Državnemu zboru RS predložila predlog Zakona o
spremembi in dopolnitvi Zakona o ugotavljanju
KD ZUKD-1C (Ur. l. RS, št. 41/2014), ki je bil konec maja tudi soglasno sprejel. Bistvene so naslednje spremembe, ki jih prinaša ZUKD-1C:
• GURS naj skladnost kalkulacij z ravnijo tehnologij in produktivnosti kmetijstva odslej
preverja vsaka tri (in ne pet) leta,
• prehodno obdobje, v katerem se KD in pavšalni dohodek na čebelji panj glede na leto 2013
ne spreminja, se podaljša do leta 2016,
• novo nastalim kmetijskim in gozdnim parcelam ter parcelam, katerim se je spremenila vrsta dejanske rabe, se pripiše povprečen KD za
posamezno vrsto dejanske rabe po statističnih
regijah, korigiran z boniteto oziroma rastiščnim koeficientom, prav tako se na novo izračuna KD parcelam, če se delež dejanske rabe
spremeni za več kot 50 %.
Prehodno obdobje do leta 2016 naj bi omogočilo uveljavitev nove metodologije na način, da
bi bili izračuni preverjeni, v naprej znani, in izdelane simulacije učinkov. Novi izračuni naj bi
se uveljavili postopno, brez velikih pretresov, in
naj bi zagotavljali dolgoročno stabilno kategorijo
pavšalne ocene dohodka iz osnovne kmetijske in
osnovne gozdarske dejavnosti.
n mag. Neva Pajntar
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Srečanje generacije 1963/64 – 50 let osnovne šole
V soboto, 14. 6. 2014, se je na trgu pred gradom Žužemberk zbrala skupina 19 sošolcev, ki
smo v šol. l. 1963/64 zaključili 8. razred OŠ Žužemberk. Prvo srečanje po 50 letih je bilo prisrčno. Najprej smo se odpravili v šolo in si ogledali
prostore, kjer smo »gulili« klopi (danes vrtec), ter
muzej s številnimi zbirkami. Marsikdo je bil pre-

senečen nad urejenostjo šole in njene okolice.
Pokojnih učiteljev in štirih sošolcev smo se
spomnili na pokopališču. G. Vlado Kostevc je
pripravil bogat ogled gradu. Nazadnje smo se
zbrali v Gostilni Zupančič, kjer smo razdelili
spominska darilca, dopolnili naslove ter si povedali, kako smo preživeli 50 let po osnovni šoli.

Pridružil se nam je tudi naš učitelj kemije g. Jože
Mrvar. Med odlično postrežbo so krožili veseli spomini na šolska leta. Preden smo se razšli,
smo sklenili, da se v l. 2015 spet snidemo in povabimo še tiste, ki so tokrat manjkali.
n mag. Jelka Mrvar

40 let osnovne šole
Pred 40imi leti, to je leta 1974, je generacija
76ih osnovnošolcev zapustila OŠ Žužemberk. 29
bivših sošolcev se jih je ponovno zbralo, da obudijo spomine na šolanje. Zbrali so se v gostišču

Koren. Pridružil se jim je tudi učitelj Jože Mrvar.
Sošolce je zbrala in srečanje organizirala Cvetka Zajec. Ob obujanju spominov je čas prehitro
mineval, tako so rajali in se veselili do zgodnjih

jutranjih ur. Naslednjič se bodo vsi čili in zdravi
srečali na naslednji okrogli obletnici.
n Tinka Fric
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Jubilanti - 80 let

Amalija Novak, Veliki Lipovec:

V deževnem januarskem dopoldnevu smo aktivistke KO RK
Žužemberk obiskale čilo osemdesetletnico, ki kljub svojim
letom še z največjim veseljem kuha, peče kruh in pecivo, le
dela na kmetiji ne more več opravljati. Ponosna je na rože,
ki krasijo njena okna skozi celo leto in ji polepšajo njen
vsakdan. Večkrat jo obišče nečak, ki se je kot otrok najraje
igral v njenem naročju in ji sedaj priskoči na pomoč in ji
tako vrača hvaležnost za vse, kar je zanj naredila dobrega.
Hvaležna je tudi sosedom, ki niso pozabili nanjo in v topli
kuhinji nam je z veseljem pripovedovala življenjske zgodbe
iz njene mladosti. Čas je hitro minil, v svoji skromnosti se
nam je zahvalila za darilo in pozornost in ob odhodu nam
je obljubila, da se bo, dokler bo le mogla, udeležila vsakoletnega srečanja starostnikov v Žužemberku. Saj ji spomini
na ta dan polepšajo čas bližajoče se zime.

Marija Trlep, Reber:

Pri Trlepovi mami je hiša vedno polna življenja, saj je od
dveh sinovih, štirih hčerkah, štirinajstih vnukih in petih
pravnukih njena sreča brezmejna. Živi pri sinu Jožetu in
snahi, za oba pa ima samo pohvalne besede. Še vedno gospodinji, če le zmore, razveselila pa se je tudi našega obiska,
ki jo je v zavetju toplega doma odkrito presenetil. Pri svojih
osemdesetih letih je še vedno čila in bistrega uma, najbolj
pa jo veseli, da njen dom še vedno povezuje celo družino,
kamor se vsi z veseljem vračajo. Želi si, da bi le tako ostalo
še dolga leta in ji to ji daje moč in voljo do življenja, v katerem uživa vsak dan, ko se ob njej zberejo vsi, ki jih ima
neizmerno rada.

Marija Rokavec, Reber:

Iz Malega Slatnika pri Novem mestu se je na Reber preselila leta 1960, ko se je poročila in v zakonu sta se rodili dve
hčerki, danes pa se veseli tudi obiskov štirih vnukov. V življenju sta se z možem težko preživljala z delom na kmetiji,
kljub temu pa je bila dolga leta zaposlena v nekdanji Iskri,
kjer si je tudi prislužila zasluženo pokojnino. Kljub svojim
osemdesetim letom si dan še vedno zapolni z branjem časopisov, hodi na sprehode, še vedno pa ji veliko pomeni nedeljski obisk maše v žužemberški farni cerkvi, kamor se najraje
odpravi kar peš. Delo, delo in samo delo je bilo tisto, kar jo
že celo življenje drži pokonci, danes pa je to skrb prepustila hčerki in zetu, ki z družino živita v domači hiši. V svoji
skromnosti je zadovoljna, veselijo jo obiski in ob našem je
z veseljem povprašala po nekdanjih sodelavcih. Spomini na
mlada leta so se iskrivo poigrali v njenih očeh, ko smo se po
dveh urah poslavljali od nje in ob teh lepih spominih tudi
dnevi v jeseni njenega življenja postanejo lepši.
n Genovefa Maver
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Srečanje sorodnikov
Hrovat – Vidic
V Drašči vasi je bilo konec maja prijetno srečanje sorodnikov Hrovat Vidic. Prastari starši Michael Hrovat in Johanna Vidic, oče iz bližnjega Zagradca in mati iz Drašče vasi, sta se v Združene države Amerike odpravila
v začetku prejšnjega stoletja, točneje leta 1900. Rodbinsko srečanje je bilo
nekaj posebnega tudi zato, ker se ga je udeležila tudi njihova vnukinja Lynn

Lynn Marie je skupaj s sestro preizkusila posteljo, na kateri je mogoče spala njena
prababica. Foto: S. Mirtič

Skupinsko fotografiranje. Foto: družinski arhiv

Marie iz Nashvilla. Lynn Marie je odrasla v slovenski skupnosti v Clevelandu,
njeno otroštvo pa je bilo prežeto s slovensko glasbo in kulturo. Njen oče Ludwig Frank Hrovat je igral harmoniko in bil vodja ansambla, prav pri njem
pa je dobila navdih. Ob druženju in glasbi so sorodniki družin Hrovat in
Vidic pozabili na skrbi, skupne urice pa so porabili za številna vprašanja o
njihovih prednikih, pa tudi odgovorov, do kod vse segajo njihove korenine.
Kraljici polke, glasbenici svetovnega formata, so domači pripravili prijetno
srečanje, ki ga bodo obujali in obdržali vsekakor tudi v prihodnje.
n Urednik
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Rajski vrt v ulici Vrti
Cvetoči in z zelenjem obdan vrt v ulici Vrti 15 sredi Žužemberka pritegne pogled
marsikaterega sprehajalca. Vrt Jožeta Mirtiča krasi raznovrstno cvetje, povečini
vrtnice, ki jih za svojo dušo in veselje goji in cepi Jože Mirtič.
Jože Mirtič, po izobrazbi zidar, je leta 1968
streljaj od občinskega središča v novem naselju
sezidal družinsko hišo. Dolga leta je delal v gradbenem podjetju Remont, potem v bližnji Iskri in
se pred dvaindvajsetimi leti upokojil. Pravo bogastvo cvetov na vrtu, kot jo tudi sam imenuje
»oazo miru«, v kateri preživi ves prosti čas od zgodnjega jutra do večera, pripravlja na okoli 700 m2
zemlje, na katerem je tudi različno sadno drevje
in zelenjavni vrt. Ljubitelj cvetja, večina vrtnic,
cepi na podlago šipka. »Dober centimeter debelo
podlago šipka cepim z žlahtno sorto cepiča enake
debeline,« je povedal Mirtič in dodal, da pri tem
uporablja tehniko preploščitve. Pojasnjuje, da se
vrtnice razlikujejo po velikosti in barvi cvetov,
na njih pa je skozi celo leto božanski pogled tudi

ZANIMIVOST

Zanimivo modro steklenico z napisom Alojzij Medved Žužemberk
so v gostišču v Prekmurju zagledali člani družine Veselič. Če veste kaj več o steklenici, nam sporočite.Čaka vas nagrada!
n Uredništvo

v času cvetenja. Prevladujejo grmaste vrtnice in
vrtnice, ki so cepljene na steblasto podlago šipka,
pa tudi gredne vrtnice in vzpenjavke. Cepi tudi
sadno drevje. Kot zanimivost pokaže tudi hruško,
na kateri so štiri sorte. Le-te cvetijo različno, kar
pomeni, da različno tudi dozorijo. Kot velik ljubitelj rož redno skrbi zanje, jih obrezuje, zaliva in
se z njimi tudi pogovarja. Pokaže tudi fotografije
svojega vrta, polnega cvetočih rastlin v različnih
letnih časih, saj cvetijo večkrat letno, od zgodnje
pomladi do zgodnje jeseni. Poleg vrtnic je okoli
lične ute tudi kup drugega cvetja in zelenja. Ponosen je na srebrno smreko, ki jo je cepil na podlago
navadne smreke, kar uspe redkokateremu.

Ste bili tudi vi na dogodku?

n Urednik

Če ste bili na drugi tekmi zanimivega in atraktivnega tekmovanja v Žužemberku in ste se prepoznali, nam pišite, kdaj in katera prireditev je bila to. Čaka vas nagrada našega sponzorja. Vse to,
vključno z vašim naslovom, nam sporočite do 1. septembra 2014 na naslov Suhokranjske poti,
Grajski trg 33, 8360 Žužemberk s pripisom: »Ste bili tudi vi na dogodku?«
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www.fs-prevozi.si

OSNOVNO PRANJE,
VOSKANJE,
PRANJE PODVOZJA

PRANJE OSEBNIH
AVTOMOBILOV,
TOVORNIH VOZIL
IN AVTOBUSOV

Od 1.1. 2014 so NOVE URADNE URE Svetovalnega središča
Novo mesto.
Svetovalno središče Novo mesto bo do nadaljnjega delovalo
samo na sedežu središča, v Razvojno izobraževalnem centru
Novo mesto (Topliška 2, 8000 Novo mesto).
Uradne ure za osebno svetovanje (2. etaža, pisarna 10):
PON: 8.00 – 12.00
SRE:
9.00 – 12.00 in 13.00 – 18.00
ČET:
8.00 – 12.00
Za osebni obisk se predhodno naročite!
SVETOVALNI TELEFON: 07 393 45 52 ali 031 701 191.
SVETOVANJE PO E-POŠTI: svetovalno.sredisce@ric-nm.si.

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

na notranjih straneh

1/2
1/4
1/8

okvirna mera
(19 x 25) cm
(19 x 12,5) cm
(9,2 x 12,5) cm
(4,5 x 6) cm

1/1
1/2
1/4
1/6
1/8
1/9

(19 x 25) cm
(19 x 12,5) cm
(9,2 x 12,5) cm
(6 x 8,5) cm
(4,5 x 6) cm
(4,5 x 5) cm

1/1

360,00 EUR
180,00 EUR
90,00 EUR
45,00 EUR
240,00 EUR
120,00 EUR
60,00 EUR
40,00 EUR
30,00 EUR
26,70 EUR

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

Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in na veselje,
prava in ena sama,
za vse življenje.
(T. Pavček)

ZAHVALA
V 86. letu starosti se je od nas poslovila

Marija HREN
Srednji Lipovec 5, Dvor

Ob izgubi naše drage mame se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje,
podarjeno cvetje, sveče in sv. maše.
Posebna zahvala vsem g. župnikom in bogoslovcema, pogrebni
službi Novak za lepo opravljen obred, pevcem in izvajalki tišine
ter ge. Mariji za besede slovesa.
Zahvala njeni osebni zdravnici dr. Ropretovi, patronažni službi
Žužemberk in sosedi za vso skrb in lajšanje bolečin.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo z nami ohranjate v lepem
spominu.
Žalujoči: vsi njeni
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V SPOMIN UČITELJICI

Mariji SILVESTER
(1920 – 2014)

14. 6. smo se zbrali, da se še zadnjič poslovimo od ga. Marije Silvester, upokojene učiteljice, ki je 94. letu zaključila svojo bogato življenjsko pot.
Biti učitelj namreč pomeni biti bogat, ker vsakemu od svojih učencev daješ najboljše, kar znaš in imaš v sebi, in tako živiš v njihovem
spominu še dolgo, tudi potem, ko te več ni.
Ga. Marija Silvester se je rodila leta 1920 v Bohinjski Bistrici v številni učiteljski družini. Oče je bil nadučitelj, razgledan in zaveden mož,
ki je svojim osmim otrokom omogočal – poleg rednega šolanja – tudi
glasbeno izobrazbo in številne kulturne izkušnje s poudarjeno domoljubno in versko vzgojo. Kar šest otrok je izbralo pedagoški poklic.
Ga. Marija je končala učiteljišče leta 1941. Doživljala je vse strahote
vojne. Ker ni dobila zaposlitve, je šla študirat še glasbo.
Njeno prvo službeno mesto po vojni so bile Tolminske Ravne, štiri
ure hoda od Tolmina. Tu in v Čadrgu je vodila potovalno šolo. Odmaknjeni kraji, skromne razmere, številni otroci – a dobri ljudje, željni
slovenske besede, so bili njena prva popotnica. Sledile so Šebrelje in
dvorazrednica, nato Tolmin, kjer je zaradi odličnega metodično-didaktičnega znanja poučevala na učiteljski vadnici. Od tu pa na Črni
Vrh nad Idrijo, rojstni kraj njene matere.
Leta 1957 se je spoprijateljila z učiteljsko družino Kosmina. Skupaj z
njimi je leta 1961 prišla učit v Žužemberk. Upokojila se je leta 1979.
Bila je povsem predana pedagoškemu delu; natančna in dosledna,
s posebnim čutom za Dobro in Prav. Umirjena, potrpežljiva in prijazna je dobro poznala individualne razlike in potrebe otrok ter jih
upoštevala. Posebno rada je imela glasbo. Njeni učenci se še spominjajo prisrčnih dramskih prizorčkov, v katerih so se potrjevali tudi
učno manj uspešni otroci.
V težkih povojnih časih jo je zaradi vere prepoved obiskovanja
cerkve prizadela.
Najprej je stanovala nad bivšo pošto, potem pa je dobila svoj dom
v novi Kosminovi hiši v Bregu.
Ker ni imela svoje družine, je veliko ljubezni, skrbi in prostega
časa naklonila Gorazdu in Nevi, kasneje pa njunim šestim otrokom.
Varovala jih je, jim brala pravljice, na sprehodih odkrivala lepote in
skrivnosti narave, jih spodbujala h glasbi in k branju. Rekli so ji teta
Marija. In čeprav ni bila njihova sorodnica, so bile vezi med njimi
močne in pristne.
Vse, kar jim je dajala, so ji vračali v polni meri in žlahtnem pomenu hvaležnosti. Bila je del družine, ki je lepo skrbela zanjo, ko so ji
opešale moči. Zlasti Neva, ki ji je bila blizu kot lastna hči, jo je tudi v
domu starejših zadnjih sedem let redno obiskovala, negovala človeške vezi in skrbela za njene potrebe.
To pa je tudi svetlo sporočilo vsem nam ob njenem grobu: Vse dobro se vrača. Vsak od nas lahko stori veliko dobrega za druge. To
je smisel našega življenja.
Ga. Marija Silvester bo ostala v mojem spominu: na poti po bregu
mimo naše hiše; vedno urejena, z jasnim – svetlim glasom in s prelepo izpisano pisavo. Kot mlada učiteljica sem rada prisluhnila njenim
pedagoškim izkušnjam.
Mislec Jung je zapisal: »S spoštovanjem se oziramo na naše sijajne
učitelje, s hvaležnostjo pa na tiste, ki so se dotaknili naših človeških
čustev. Kurikulum je nujnost, toda toplina je življenjsko potrebna rožam in otrokovi duši za njuno rast.«
Vem, da se je ga. Marija dotaknila src številnih učencev, ki se je
hvaležno spominjajo. Naj ji bo lahka suhokranjska zemlja.
n mag. Jelka Mrvar
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Odkrivamo stare fotografije
Na zanimivih fotografijah
posnetih med drugo svetovno vojno sta bili Žužemberk
in Sadnija vas. Vojnih grozot
se spominja tudi takrat komaj
osemletni Leopold Anžlin.
Takole je napisal: »Pisalo se
je leto 1945, bil je lep aprilski
popoldan, ko je bilo potrebno
pripraviti za sajenje z bližnjim
sosedom z volovsko vprego.
Gremo skozi vas približno
500 m, zaslišimo hrušč jeklenih ptičev. V nekaj minutah je
bila vas v plamenih. Uničenih
je bilo 10 hiš in gospodarska
poslopja. Človeških žrtev ni
bilo, govorilo se je nekaj deset.« Iz dnevnika angleškega
pilota je razvidno, da so Žužemberk in Sadnijo vas bombandirali 13. februarja 1945 in
tudi 3. aprila 1945.

Dnevnik in fotografija napada.

Nagrajenca sta tokrat dva:
Leopold Anžlin, Mačkovec 11,
8361 Dvor in Andreja Hočevar, Jurčičeva 53, 8360 Žužemberk. Vprašanje za staro fotografijo: Tokrat objavljamo še
eno fotografijo pevskega zbora
iz Žužemberka. Če pevce prepoznate, nam odgovor pošljite
najkasneje do 1. 9. 2014 na naslov: Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, s
pripisom »Odkrivamo stare
fotografije«.
n Uredništvo

Poznate vaš kraj?
V prejšnji številki smo vas spraševali po zanimivem napisu. Vklesan napis na kamnu » V
letu 1834 je bila huda suša« , ki se nahaja na
poti od Žužemberka do Komance, so prepoznale tri bralke: Olga Drab, Dolga vas 12, 8360
Žužemberk; Andreja Hočevar, Jurčičeva 53, 8360
Žužemberk; in Vanja Košiček, Stranska vas 51,
8360 Žužemberk. Vse prejmejo nagrado našega sponzorja.
Tokrat objavljamo starejšo fotografijo suhokranjske vasi. Če prepoznate vas, nam odgovor
pošljite najkasneje do 1. 9. 2014 na naslov: Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk,
s pripisom »Poznate vaš kraj«. Z malo sreče boste za pravilen odgovor tudi nagrajeni.
n Uredništvo
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Nagradna križanka

Za križanko iz 53. številke Suhokranjskih poti smo dobili 20 rešitev.
Tokrat so bili izžrebani naslednji
reševalci:
Dragica Doles,
Žvirče 70, 8362 Hinje
Ivanka Škrbe,
Baragova 25, 8360 Žužemberk
France Vidmar,
Ljubljanska c.11, 1241 Kamnik
Patricija Drenšek,
Dolnji Kot 12, 8361 Dvor
Jožica Erpe,
Stranska vas, 8360 Žužemberk
Čestitamo nagrajencem, nagrade
dobite po pošti.
Rešitve križanke iz 54. številke pošljite na naslov Suhokranjske poti,
Grajski trg 33, 8360 Žužemberk
do 1. septembra 2014 s pripisom:
križanka.
n Uredništvo

Sponzor
E
KRIŽANK

( 07/ 3087290
GOSTILNAZUPANČIČ, Gostgrad d.o.o.
Grajski trg 4, Žužemberk, e-mail: gostgrad@volja.net
Suhokranjske poti, javno glasilo izdaja Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, e-mail: suhokranjske.poti@zuzemberk.si. TRR: 01393-0100015568. Medij Suhokranjske poti vpisan v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS pod številko 14
(odločba 006-120/01). Odgovorni urednik: Slavko Mirtič. Uredniški odbor: Vlado Kostevc, Tinka Fric, Mateja Filipič in Mojca Obrstar. Zunanji sodelavci: Irena Blatnik, Damjan Novak, Petra Kastelic, Tomaž Špelko, Tjaša Lenarčič, Tina Štupar in Nika Vidic.
Lektorica: mag. Jelka Mrvar. Oblikovanje, grafična priprava, filmi in tisk: Grafika Pavlič Jože, s. p. Naklada: 1800 izvodov. Uredništvo Suhokranjskih poti si v skladu z uredniško politiko, zasnovo časopisa in prostorskimi možnostmi pridržuje pravico do objave
ali neobjave, krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih prispevkov.

