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28. seja Občinskega sveta Občine Žužemberk
Seja je potekala 1. 7. 2010. Načrtovanim enajstim točkam dnevnega reda so svetniki dodali
še dve. Seja je kljub trinajstim točkam dnevnega
reda minila dokaj hitro.
Najprej so ponovno obravnavali Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Žužemberk. Sedaj
bodo občani imeli tri meseca časa, da se priklopijo
na kanalizacijo (pred tem je bil rok šest mesecev).
Vsak objekt se mora na javno kanalizacijo priklopiti s svojim priključkom. Odlok je bil sprejet. Ponovno je bila obravnavana tudi točka o Odloku
o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe. Sprememba se pojavi v 32. členu, ki govori o
odvažanju kosovnih odpadkov, ki se je iz dvakrat
letno znižalo na najmanj enkrat letno. Odlok so
sprejeli. Svetniki so potrdili poročilo Komunalne
Novo mesto. Enega izmed svetnikov je zanimalo,
zakaj je delež vodnih izgub na območju občine

50,39 odstotkov. Odgovor predstavnika Komunale Novo mesto je bil, da so vodne izgube posledica okvar na tem vodovodnem omrežju. Končno rešitev pa je treba poiskati v projektu Vodovod
Suha krajina. Svetniki so potrdili sklep o podelitvi
priznanj Občine Žužemberk. Častna občanka je
postala pisateljica Ivanka Mestnik. Zlati grb prejme podjetnik in dobrotnik Jože Kastelic, srebrni grb upokojen uradnik Jože Ban, bronasti grb
PGD Dvor, pisna priznanja pa Konjeniško društvo Budganja vas, Silva Legan, Tončka Banko,
Anton Škufca, Jože Tekavčič. Pisno zahvalo dobi
Fran Merkun. Sklep o oddaji stvarne služnosti za
postavitev sončnih elektrarn so svetniki – kljub
nekaterim pomislekom o nevarnosti v zvezi s postavitvijo in velikosti površin – soglasno sprejeli.
Svetniki so podprli tudi dopolnitev Načrta razvojnih programov 2010-2013 in sklepe o pridobitvi
in odtujitvi nepremičnin. Podprli so tudi odprtje
novega oddelka v Vrtcu Žužemberk in podaljša-

nje delovanja dodatnega oddelka ter podaljšanje
delovanja dodatnega oddelka v Vrtcu na Prevolah.
Med vprašanji in pobudami so izpostavili služnostno pot mimo Vrtca Žužemberk, poleg tega pa še
gradnjo cest Brezova Reber – Prečna, Stavča vas
– Jama in Trebča vas – Sadinja vas.
Tinka Fric

Stroji zabrneli na novi stanovanjski coni Klek
Na podlagi poziva Službe Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko za sofinanciranje projektov občin na podlagi 23. člena Zakona o
financiranju občin je Občina Žužemberk prijavila
projekt izgradnje infrastrukture za stanovanjsko
cono Klek v Žužemberku – I. faza.
Že v letu 2009 je Občina Žužemberk na podlagi Zazidalnega načrta Stanovanjska cona Klek v

Viktor Dolinšek iz podjetja Komunalne gradnje d.o.o.
iz Grosupljega in župan Franc Škufca sta podpisala
izvajalsko pogodbo v višini 370.170,01 EUR.

Žužemberku, sprejel ga je občinski svet marca leta
2004, pristopila k nakupu potrebnih zemljišč za
izgradnjo ceste in pločnikov, v katera bo položena vsa potrebna javna infrastruktura od vodovodnega omrežja, fekalne in meteorne kanalizacije,
javne razsvetljave ter vodov za telefonijo, energetsko in drugo infrastrukturo. V letu 2010 so bila
odkupljena vsa potrebna zemljišča in pridobljeno
gradbeno dovoljenje. V mesecu juliju 2010 je občinska uprava izvedla javni razpis za izbiro izvajalca za izvedbo vseh potrebnih gradbenih del za
izgradnjo infrastrukture. Nedavno, 23. 9. 2010, je
Občina Žužemberk od Službe Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko prejela sklep
o znesku sofinanciranja investicijskega projekta v
višini 275.227,00 EUR za leto 2010.
V odprtem postopku je bil v konec avgusta izbran najugodnejši ponudnik, podjetje Komunalne gradnje d.o.o. iz Grosupljega, s katerim je bila
podpisana izvajalska pogodba v višini 370.170,01
EUR, ki sta jo podpisala direktor Komunalnih
gradenj d.o.o. Viktor Dolinšek in žužemberški
župan Franc Škufca. Gradbena dela so se zače-

Pričetek del

la v začetku meseca oktobra. S tem projektom
se bo omogočila tudi individualna gradnja stanovanjskih objektov v stanovanjski coni Klek v
Žužemberku.
Vlado Kostevc
Foto: S. Mirtič

Vodovod Reber – Žužemberk se bo gradil z Evropskimi sredstvi
Na Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve
»Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 20072013 za obdobje 2010-2012, ki je bil objavljen
v začetku letošnjega leta, je Občina Žužemberk
prijavila operacijo izgradnje Vodovoda Reber
– Žužemberk z vodohranom Reber in bila pri
tem uspešna.

V petek, 17. septembra, je s strani Službe
Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko prejela sklep o sofinanciranju projekta v višini 447.265,00 EUR, po dinamiki za leta
2010, 2011 in 2012.
Prav tako pa je bilo 17. 9. 2010 izvedeno tudi
javno odpiranje ponudb javnega razpisa za izbor
izvajalca izgradnje Vodovoda Reber – Žužemberk
z vodohranom Reber, na katerega je prispelo pet
ponudb. Postopek analize ponudb bo pokazal, ka-

tera ponudba je najugodnejša, in če ne bo kakšnih
revizijskih zahtevkov, bo lahko izvajalska pogodba
podpisana že v začetku meseca oktobra.
Izgradnja vodovoda Reber – Žužemberk z vodohranom Reber bo pripomogla k zmanjšanju
vodnih izgub in oskrbi občinskega središča iz
lastnega vodnega vira ter s tem tudi zmanjšanju
pokrivanja izgub javnemu podjetju Komunala
Novo mesto d.o.o.
Vlado Kostevc
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NE SPREGLEJTE

Spoštovane občanke in
občani, volilke in volilci!

Stran 10

Trški dnevi 2010
v znamenju žive
dediščine

Zahvaljujem se vam za izraženo podporo tako v prvem kot
drugem krogu lokalnih volitev. Ker mi zaupate, bom z veseljem in ponosom še naslednja štiri leta z vašo pomočjo
vodil občino Žužemberk, poskrbel za realizacijo vseh
obljub in projektov ter s tem za nadaljnji razvoj občine
Žužemberk in Suhe krajine.

LIFE+ tudi z Občino Žužemberk
Do 4. oktobra so morali na sedež
Evropske komisije prispeti projektni
predlogi za sofinanciranje iz programa LIFE+ za leto 2010. Ministrstvo
za okolje in prostor je kot pooblaščeni organ za zbiranje projektnih
predlogov na nacionalni ravni posredovalo 13 projektnih predlogov
Evropski komisiji.
Posredovano je bilo pet projektov
iz sklopa Narava in biotska raznovrstnost, trije projekti iz sklopa Okoljska politika in upravljanje, med ka-

terimi je tudi skupni projekt Občin
Dolenjske Toplice, Straža, Žužemberk in Mestne občine Novo mesto,
in pet projektov iz sklopa Informiranje in obveščanje.
Prijavljen skupni projekt se nanaša na raziskavo uporabnosti membranskih tehnologij pri malih vodnih sistemih in malih komunalnih
čistilnih napravah na ruralnem občutljivem območju. Gre za modelni
pristop na primeru porečja Krke, ki
ga vodi Inštitut za vode Republike

Slovenije. Skupna vrednost projekta
za Občino Žužemberk je 528.580,00
EUR, od tega je predvideno kar
406.600,00 EUR sredstev Evropske
unije iz programa LIFE +.
O izboru bodo predlagatelji obveščeni v aprilu 2011. Za Slovenijo
je za leto 2010 okvirno namenjenih
5.247.949 EUR evropskih sredstev.
Pogodbe z Evropsko komisijo bodo
izbrani prijavitelji podpisali predvidoma v avgustu 2011.
Vlado Kostevc

Svetniški »ne« podražitvi novim cenam vrtca
Svetniki in svetnice Občine Žužemberk so se 7.
septembra zbrali na zadnji, trideseti seji Občinskega
sveta. Občinske svetnice in svetniki so med drugim
sprejeli spremenjeni Odlok o proračunu za letošnje
leto, se seznanili s poročilom polletne realizacije letošnjega proračuna in sprejeli letošnji drugi rebalans.
Vroča razprava se je pričela z razpravo svetnika o netransparentnosti nekaterih del na cesti Sela – Visejec
v krajevni skupnosti Hinje, ki niso v planu, čemur pa
sta skupaj z občinsko upravo ostro nastopila svetnik
Dušan Papež in svetnica Marija Breceljnik. Po besedah
obeh svetnikov so se krajani hinjske krajevne skupnosti odrekli denarju od telefonije, dobršen del sredstev
za obnovo štirikilometrskega odseka pa so prispevali
iz lastnega žepa. Svetniki so zagotovili tudi polovico
sredstev za dodatni obseg zaposlitve na obeh šolah v
Žužemberku in Prevolah, po hitrem postopku potrdili Program opremljanja stavbnih zemljišč za obmo-

čje novega zazidalnega načrta servisno obrtne cone
na Jami in zavrnili nove ekonomske cene predšolskih
programov v občini. Svetniki so se podrobneje seznanili z odlokom o dopolnjenem osnutku občinskega
prostorskega načrta (OPN), ki ga je predstavil Jože
Derganc iz podjetja Struktura. Predlog, da bi se nova
stavbna zemljišča povečala za kar 222,48 ha v občini,
ki je velika 16433,84 ha, je po njegovih besedah občutno prevelik, je pa v teh številkah zajetih kar nekaj
stavbnih zemljišč, na katerih stojijo tudi črne gradnje.
Indeks povečanja gospodarskih con, stavb za bivanje in ostalega kaže v novem OPN-ju kar 50 %, realno
pa je številka precej manjša, okrog 22 %. Občani so
lahko v fazi javne razgrnitve novega OPN-ja dali tudi
pripombe, vsi postopki pa naj bi bili zaključeni v prvi
polovici prihodnjega leta.
Urednik
Foto: S.M.

Stran 17

Suha krajina v sliki
in besedi

Stran 26 - 27

Revni, a nasmejani
obrazi Rdeče zemlje
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Novi Občinski svet z županom

LOKALNE VOLITVE v številkah
Občinska volilna komisija Občine Žužemberk
je na seji dne 11. 10. 2010 na podlagi zapisnikov o
delu volilnih odborov in zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za župana občine na volitvah dne 10. 10. 2010 u g o t o
v i l a, da je izmed 3764 volivcev glasovalo 2335
volivcev, kar pomeni 62,04 %. Za volitve župana
so posamezni kandidati dobili naslednje število
glasov: Franc Škufca 1134 glasov oz. 49,22 %, Jože
Šteingel 201 glas oz. 8,72 % in Darko Pucelj 969
glasov oz. 42,06 %.
Na podlagi splošne volilne pravice je na volitvah župana v drugem krogu dne 24. 10. 2010
glasovalo skupaj 2461 volivcev ali 65,38 % volivcev. Franc Škufca, dosedanji župan občine
Žužemberk, ki je letos že četrtič kandidiral za to
funkcijo, ostaja na čelu občine še en mandat. Po
podatkih občinske volilne komisije je v drugem
krogu zbral 1275 glasov oz. 52,04 % glasov volilnih upravičencev v občini. Njegov protikandidat
Darko Pucelj, ki se je drugič potegoval za župansko funkcijo, je dobil 100 glasov manj, 1175
glasov volilnih upravičencev oz. 47,96 %. V drugem krogu je bila volilna udeležba 2461 volivcev
ali 65,38 %.

Po podatkih občinske volilne komisije so posamezne liste kandidatov dobile naslednje število glasov:
1. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE,
157 glasov oz. 7,00 %
2. ŠMIHELSKA LISTA,
144 glasov oz. 6,42 %
3. NEODVISNA LISTA ZA SUHO KRAJINO,
261 glasov oz. 11,64 %
4. LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE,
242 glasov oz. 10,79 %
5. NEODVISNA LISTA AJDOVŠKE PLANOTE,
160 glasov oz. 7,13 %
6. MAG. JELKA MRVAR,
154 glasov oz. 6,87 %
7. LISTA ZA RAZVOJ SUHE KRAJINE,
119 glasov oz. 5,31 %
8. N.Si – NOVA SLOVENIJA –
KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA,
195 glasov oz. 8,69 %
9. SD – SOCIALNI DEMOKRATI,
73 glasov oz. 3,25 %

Po podatkih volilne komisije so v Občinski
svet Občine Žužemberk izvoljeni: Jože Jenkole, Iztok Može, Darko Pucelj, Franc Jarc,
Marko Zajec, Franc Škufca, Jože Šteingel,
Milan Ivkovič, Marija Breceljnik, Jože Zupančič, Matjaž Župevec, Albin Ljubo Jarc,
Jelka Mrvar, Rafael Vidmar in Dušan Papež. Na podlagi preferenčnih glasov je mandat
v Šmihelski listi pripadel Rafaelu Vidmarju,
v LDS Marku Zajcu in v NSi Mariji Breceljnik. Seznam svetnikov bo zaradi nezdružljivosti
funkcij spremenjen, ker opravljata Franc Škufca
in Darko Pucelj delo na občini.
Pri ugotavljanju izidov za člane sveta Krajevne skupnosti Hinje je občinska volilna komisija
sporočila , da so izvoljeni naslednji člani sveta KS
Hinje: v volilni enoti št. 1 Hinje, Hrib pri Hinjah,
Lazina in Pleš izvoljeni Dušan Papež, Marija Breceljnik, Ciril Papež; v enoti št. 2 Lopata Domen
Konte; v volilni enoti št. 3 Prevole in Ratje Francka Pečjak in Tomaž Papež; v enoti št. 4 Sela pri
Hinjah, Visejec in Vrh pri Hinjah Janez Boben,
Tomaž Obrstar in Boštjan Grm in v volilni enoti
št. 5 Robert Boben in Mateja Papež.
Zbral: Urednik

10. ZUPANČIČ JOŽE,
174 glasov oz. 7,76 %
11. SMS – STRANKA MLADIH – ZELENI EVROPE,
243 glasov oz. 10,83 %
12. SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA,
236 glasov oz. 10,52 %
13. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA,
85 glasov oz. 3,79 %

Glasovanje Darka Puclja v Žužemberku

Posamezne liste so prejele naslednje število
glasov:
Dva mandata so dobili: Neodvisna lista za Suho
krajino, SMS – Stranka mladih – Zeleni Evrope,
LDS in SDS, po en svetniški sedež pa NSi, Jože
Zupančič, Neodvisna lista Ajdovške planote, DeSUS, mag. Jelka Mrvar, Šmihelska lista in Lista za
razvoj Suhe krajine.

Glasovanje Franca Škufce v Velikem Lipju. Foto: S.M.
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POROČILO O KOMUNALNIH ZADEVAH

oktober 2010

Spoštovane občanke in občani!

V nadaljevanju navajam bistvene projekte na področju infrastrukture, ki se izvajajo v naši lokalni skupnosti. Do konca
leta se bo na tem področju kar nekaj premaknilo.

VODOVOD

VODOVOD REBER – ŽUŽEMBERK Z
VODOHRANOM REBER

Prijava na razpis za finančna sredstva EU in RS
je rešena pozitivno. V petek, 17. 9. 2010 smo odprli ponudbe izvajalcev in izbrali najugodnejšega.
Trasa je zakoličena, gradbišče je odprto. Do konca leta naj bi realizirali cca 50.000,00 EUR, ostalo v letu 2011, ko naj bi bil do konca leta projekt
tudi zaključen. S tem bomo izboljšali kvaliteto
vode na Rebri in v Zaliscu, ter v sistem Žužemberka iz svojega črpališča dovajali cca 40.000 m3
čiste pitne vode.

VODOVODNO OMREŽJE OBČINE
ŽUŽEMBERK

Servisirali smo večji del vodovodnega omrežja
s priključki v vasi Žvirče, ki je bilo grajeno v letih
1956/57. Izvajalec KOMUNALA NM je uporabil
novo tehnologijo vstavljanja plastične cevi v obstoječo linijo s pomočjo »rakete«. Velika prednost
tehnologije je, da se površina (asfaltna prevleka
ceste) ne poškoduje.
Servisirali smo tudi del vodovoda v vasi Sela pri
Hinjah, zaradi širitve občinske javne ceste.

FEKALNA
KANALIZACIJA

PROJEKT ULICA BREG IN NAD
MIKLAVŽEM

Projekt je v zaključni fazi pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja.

CENTER ŽUŽEMBERKA,
INDUSTRIJSKA CONA SEJMIŠČE,
PRAPROČE

Tehnični pregled je bil opravljen. Uporabno dovoljene bo pridobljeno do najkasneje 30.11.2010. Po
tem datumu se bodo lahko priključile Prapreče in
ves Grajski trg. Ukinilo se bo delovanje ČN Iskra.

PROJEKT DOPOLNITEV FEKALNE
KANALIZACIJE ŽBK

Projekt je v zaključni fazi. Pridobivamo gradbeno dovoljenje in služnostne pogodbe. Financiral
se bo iz komunalne takse.

CESTNA
INFRASTRUKTURA

DRŽAVNE CESTE
CESTA ČEZ CENTER ŽUŽEMBERKA

Iz DRSC smo dobili obvestilo, da letos ni denarja za zaključek tega projekta. Računam na realizacijo v začetku leta 2011.

CESTA BELI GRABEN – PAJČNA

PROJEKT SUHOKRANJSKI VODOVOD

Idejni projekt, ki definira potek tras cevovoda
na parcelo natančno je izdelan. Planirani so vsi
potrebni objekti in narejeni geodetski posnetki. Pridobivati smo začeli služnosti od lastnikov
zemljišč, ki jih tangirajo trase. Apeliral bi na vse
lastnike zemljišč, da se odzovejo in čimprej
podpišejo služnostne pogodbe. Glede na količino prejetih pogodb bomo organizirali notarsko
overitev na Občini Žužemberk.
Brez podpisanih in overjenih služnostnih pogodb projekta Suhokranjski vodovod ne moremo prijavite na noben naslov za nepovratna
sredstva.

Dela se izvajajo. Občina je sklenila poravnavo s
privatnim lastnikom za nemoteno izvedbo priključka za Šmihel. Verjetno bodo tudi zaključna dela na
cesti in sam priključek izvedena v letu 2011.

CESTA ČEZ DVOR

Do danes DSRC še nima podpisanih dveh
pogodb z našimi občani o prodaji zemljišč, ki se
nujno potrebujejo tako za cesto kot za hodnik za
pešce. Dokler ni podpisanih pogodb, DRSC ne
bo niti planirala sredstev, kaj šele, da bi jih zagotovila. Na tem mestu še enkrat apeliram na oba
lastnika, naj čimprej podpišeta pogodbi, da končno uredimo center Dvora !!

OBČINSKE CESTE

Tole, spodaj napisano opozorilo, očitno ni ganilo niti enega občana, katerega drevesa, žive meje
in ostalo zelenje, močno ovira prometno varnost
na naših občinskih cestah!?
Rešitev:
Ponovna objava opozorila in v nadaljevanju
seveda nepotrebno zaostrovanje med lastnikom
zemljišča in inšpekcijo.
POZOR!
Vse občane, katerih parcele mejijo na občinske ceste in javne poti in imajo na svojem zemljišču zasajeno drevje ali grmovnice
vljudno prosimo, da sami odstranijo veje, ki
ovirajo promet, preglednost ali zastirajo prometno signalizacijo. V nasprotnem primeru
bodo to naredili naši komunalni delavci. V
primeru, da lastnik ne bo dovolil odstranitev ovir, bomo primorani postopati v skladu
z zakoni in občinskimi odloki.
Vsi, ki obnavljajo ali gradijo kakršenkoli
objekt v bližini lokalne ceste, morate upoštevati občinski odlok, ki govori predvsem o odmikih objektov od ceste. Pred gradnjo se pozanimajte na občinski upravi o vseh zadevah
in potrebnih dovoljenjih.
Postavili smo za cca 15.000 EUR novih prometnih znakov. Na vseh občinskih cestah smo
na vstop v občino postavili table z oznako Občina
Žužemberk. S tablami smo opremili tudi več vasi.
Na državnih cestah bomo to izvedli v letu 2011.
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CESTA BORŠT- spodnja

Skupaj z večinsko udeležbo lastnikov zemljišč
se je cesta razširila in utrdila v makadamski izvedbi. Z zbranim denarjem od lastnikov zemljišč in
proračunskimi sredstvi na osnovi rebalansa smo
cesto v celoti asfaltirali.

CESTA KLEČET

Servisirali smo asfaltno prevleko in delno uredili odvodnjavanje.

CESTA ŽBK – BIČ

Z DARS-om smo že sklenili dogovor o nujnem
servisiranju te ceste. Pred kratkim smo dobili obvestilo, da sporazuma ne podpišejo. Storili bomo
vse, da DARS čimprej podpiše sporazum in da se
cesta preplasti v celoti.

CESTE V NASELJIH KS HINJE

Iz »telefonskega eura« se izvajajo sledeča dela
na infrastrukturi:

CESTA TREBČA VAS (KACENBERK)

-Cesto v dolžini 620m smo po planu rekonstruirali in asfaltirali.

- RATJE: vstopna cesta se je popravila s krpanjem asfalta, uredilo se je odvodnjavanje, nove
mulde, delno razširitve. Uredili so se tudi prostori
za EKO otok in za zabojnike za mešane odpadke.
Asfaltirana je tudi cesta do »Samotarja«.

ramo pohvaliti krajane, ki so brezplačno odstopili svoja zemljišča za ureditev bankin. Krajani so
prispevali še dodatnih 10.000,00 EUR, da se je
projekt lahko v celoti izvedel.
- PLEŠ: Pokrpalo se je del asfalta.
- ŽVIRČE: Začeta dela krpanja asfalta in urejevanje odvodnjavanja smo prekinili, da uredimo
čez 50 let star vodovodni sistem, kar bo zneslo
cca 15.000 EUR. Konec novembra 2010 bo vse
zaključeno.Na Žvirčah smo tudi razširili makadamsko pot do oddaljenih hiš.
- PREVOLE, LAZINA, LOPATA: Sredstva bo potrebno prerazporediti v leto 2011, ker je časovno
nemogoče pripraviti projekte tako, da bi bil denar
kvalitetno porabljen.

JAVNA RAZSVETLJAVA
JR BUDGANJA VAS

Sestanek s krajani je bil izveden. Poslane so pogodbe o sofinanciranju v višini 300 EUR na hišno
številko. Odziv krajanov je slab.

JR STRANSKA VAS
Konec leta bomo izvedli sestanek s krajani.
Vljudno pa prosimo, da tisti stanovalci iz krakov
A, B in C, ki še niso poravnali vse obveznosti za
javno razsvetljavo, da to storijo nemudoma.

CESTA MAČKOVEC

-Vstopno cesto v zgornji del vasi bomo razširili
in prečni krak asfaltirali. Krajani so prispevali cca
5000 EUR. Pri izvedbi je prišlo do nepredvidenega plazenja zemljine in poškodb nepremičnin na
privatnem zemljišču. Delovišče smo zaradi varnosti takoj zavarovali in prekinili z deli. Ocenili
bomo škodo, izdelali geodetski posnetek, pridobili mnenje geologa in statika ter naročili projekt
sanacije. Zagotoviti moramo dodatna sredstva in
delo čimprej zaključiti.

CESTA CVIBELJ

Uredilo se je odvodnjavanje in parkirišče pri
spomeniku NOB.

- VISEJEC, VRH, SELA pri HINJAH: lokalna cesta se širi in utrjuje po celotni, 4200m dolgi trasi.
Nujen je bil servis vodovoda v vrednosti cca 5.000
EUR. Pohvaliti moramo vse krajane, da so gradbenemu odboru podpisali izjave o posegu v brežine
na njihovih parcelah. Boben Janez, Škufca Janez
in Papež Marko pa so gonilna sila zbiranja prispevkov, soglasij in stalna kontrola izvajanja del.
Ogromno dela na čiščenju trase so krajani izvedli
sami. Do konca leta bomo asfaltirali razširitev od
priključka na cesti ŽBK – Prevole, čez vas Sela pri
Hinjah. Preostali del ceste pa v začetku 2011.

- HINJE in HRIB: Vsi trije kraki ceste v naselje
se širijo in krpajo poškodbe. Urejuje se odvodnjavanje, uredilo se bo prostor pri avtobusni postaji
in prostor za EKO otok. Tudi v tem primeru mo-

JR SREDNJI LIPOVEC
20. 9. 2010 smo se sestali s krajani, zadevo pregledali in pripravili pogodbe. Odziv krajanov je
zelo dober. Pridobili smo že ponudbe od izvajalcev in če bo vreme dopuščalo, bo projekt izveden
do konca leta 2010.
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KOMUNALNI ODPADKI

V že dogovorjena naselja bomo postavili EKO
otoke. Tam, kjer je potrebno, smo že dodali nove dodatne zabojnike. Poškodovane bomo zamenjali
z novimi. Urejajo se prostori zbiralnic. Prosimo
občane – uporabnike zabojnikov, da nam sporočijo probleme iz terena, da jih čimprej razrešimo.

POKOPALIŠČA IN
VEŽICE

Za obe vežice (Veliko Lipje in Šmihel) smo
pridobili idejne projekte, ki smo jih že poslali
na Zavod za varstvo kulturne dediščine v Novo
mesto in sicer v predhodno soglasje. Umestitev
objekta in zunanja oblika morata namreč ustrezati strogim pogojem, ki varujejo našo kulturno
dediščino – cerkve.
Po pridobitvi načelnih mnenj ZVKD in sprejetju OPN, ki bo definiral stavbna zemljišča, bomo
takoj razpisali dela in izbrali izvajalca.
Vljudno prosimo uporabnike pokopališč, da
odlagajo odpadne sveče le v za to postavljene
posebne zabojnike. Vse ostale odpadke pa v zabojnike za mešane odpadke.

MOSTOVI

Intenzivno se vodijo projekti na treh mostovih.
Ocenjujem, da bi kompletno problematiko mostov dokončno rešili v naslednjih 4 letih.

MOST ŽUŽEMBERK

Dela so se začela izvajati. Nosilec je CGP, partner pri projektu pa SCT. Enosmerni promet že

teče po nadomestnem, montažnem jeklenem
mostu.
Potem se stari most zruši, izdela temelj za novi
most, nosilna betonska plošča in zaključna dela.
Nepovratna sredstva so zagotovljena.

MOST DRAŠČA VAS
Projekt za GD je vložen na UE Novo mesto. Od
vodje projekta, ki ga financiramo skupaj z Občino Ivančna Gorica pričakujemo, da bo zadeva
čimprej realizirana, se pravi pridobljeno GD, da
lahko začnemo gradbena dela.

MOST TOMAŽEV

Do konca leta bomo pridobili idejni projekt z
vsemi pogoji ZVKD in vodarjev.
Pripravili bomo projekte za pridobitev nepovratnih sredstev na Ministrstvu za kmetijstvo.

PROJEKT ODPRTEGA
ŠIROKOPASOVNEGA
OPTIČNEGA OMREŽJA
V OBČINI ŽUŽEMBERK

V že oddano prijavo na ministrstvo smo vključili še občino Sevnica. S tem smo pridobili možnost,
da konzorcij skupaj doseže vse točke na razpisu.
Upamo na pozitiven rezultat. V nasprotnem primeru ne bomo imeli optičnih povezav še nekaj let,
ker sam proračun naše lokalne skupnosti projekta
nikakor ne more financirati.

ŽELEZARNA DVOR

Projekt je v celoti zaključen. Zaščitena sta oba
objekta. Iz Ministrstva za kulturo smo dobili vsa
sredstva, vključno s sredstvi za vzdrževanje okolice železarne.
Naslednji korak je sklic vseh odgovornih in zainteresiranih akterjev, da se na osnovi predlogov
izoblikuje vizija izrabe tega idealnega prostora v
koristne namene. Idej in interesentov je veliko in
zato ne dvomim, da projekt ne bo zaživel. Pričakujem predvsem velik odziv krajanov Dvora. Dolenjski muzej je za stalno zbirko železarne Dvor
že dolgo zelo zainteresiran.
Občina Žužemberk, koordinator:
Martin Grčar, inž. kom.
ceste@zuzemberk.si
(031-777-880)
Fotografije: Urednik, Mojca Obrstar
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Končno podpisana izvajalska pogodba o
nadaljevanju obnove žužemberškega gradu
Občina Žužemberk je bila tudi letos uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje iz programa najbolj ogroženih in najkvalitetnejših objektov
kulturne dediščine in je tako za leto 2010 pridobila 92.000 EUR, za leto
2011 pa 64.300 EUR nepovratnih sredstev. Sredstva bodo namenjena za
nadaljevanje statične sanacije Žužemberškega gradu, predvsem zunanjih
obodnih zidov, kjer bo v ospredju obnova vzhodnega zidu »B«, na katerem
bo treba rekonstruirati tudi njegov nekdanji vertikalni gabarit, za dokončanje statično in gradbeno še nesaniranih zidov v srednjeveškem palaciju ter za obnovo stolpa številka 7. Iz tako imenovanega 'kulturnega tolarja' Ministrstva za kulturo bo pokritih 50 odstotkov vrednosti investicije,
razlika pa bo sofinancirana iz občinskega proračuna. S sanacijo stolpa in
vzhodnega zidu bo v celoti rekonstruirana zunanja veduta gradu.
V mesecu juniju je občinska uprava izvedla javni razpis za izbor izvajalca za ta statično sanacijska in rekostrukcijska dela in v odprtem postopku izbrala izvajalca, ki je ponudil najboljšo ponudbo, vendar se je
neizbrani ponudnik pritožil na Državno revizijsko komisijo, ki je svojo
odločitev izrekla v začetku meseca septembra in pritožbo zavrnila. Tako
je bila 14. 9. 2010 podpisana izvajalska pogodba v višini 244.236,68 EUR
s podjetejem MAP-TRADE d.o.o. iz Slovenske Bistrice, ki bo s statično
sanacijskimi deli na vzhodni steni in steni v grajskem jedru začelo konec
meseca septembra.

Žal je revizijski postopek začetek del zadržal za dva meseca in jih s tem
predstavil v vremensko bolj neugodno obdobje. Vsekakor pa je treba novemu izvajalcu zaupati, saj bo nad gradbenimi deli skrbel gradbeni nadzornik Branko Tratar s.p., odgovorni konservator bo Tomaž Golob, varstvo pri delu pa bo koordiniral Roman Lešnjak.
Vlado Kostevc

Sanacija sedmega stolpa

PREJELI SMO PREJELI SMO PREJELI SMO PREJELI SMO PREJELI SMO

Ob sedanjem tempu obnove lahko upravičeno pričakujemo dokončanje
sanacije še preostalega grajskega stavbnega fonda v naslednjih dveh letih,
s čimer bodo preostali zidovi zavarovani pred nadaljnjim propadanjem,
težja naloga pa čaka Občino Žužemberk pri iskanju ustrezne namembnosti za grad. Trenutno, z manjšo zamudo zaradi pritožb na razpisu, že teče
obnova stolpa številka sedem. Delavci podjetja Mape-Trade iz Slovenske
Bistrice , ki je bilo izbrano na javnem razpisu, statično sanirajo staro jedro gradu, statično pa bodo sanirali tudi ruševine notranjih in zunanjih
sten sedmega stolpa. Med drugim pripravlja Odbor za obnovo žužemberškega gradu pod vodstvom Slavka Glihe širši posvet. Le-ta naj bi dal
po besedah predsednika Glihe odgovore na številna vprašanja v zvezi z
nadaljevanjem obnove, predvsem pa določil namembnost gradu.

Spoštovani,
zahvaljujemo se Vam za prijazno pošiljko dveh izvodov Suhokrajinskega
zbornika 2010. Knjiga je lepo urejena, članki logično razvrščeni, ilustracije
primerne in številne. Posebno natanko je prikazana zgodovina žužemberškega gradu in njegova skrbno premišljena obnova.
Iz srca upam, da bo slovenska javnost spoznala, kakšen kulturni zaklad
je naš Žužemberk s svojim gradom in da se bodo našli tudi razumevajoči
sponzorji za nadaljevanje Vašega dela.
Čestitam vsem, ki vlagate toliko truda v priznanje našega kraja in njegove kulturne dediščine.
Lepo pozdravljeni!

Odbor za obnovo žužemberškega gradu

Irma M. Ožbolt, Kanada

SUHOKRAJINSKI ZBORNIK 2010

ŽUŽEMBERŠKI GRAD
V času letošnjega bogatega praznika občine Žužemberk je med
drugim izšel tudi četrti suhokrajinski zbornik. Vredno ga je vzeti v roke.
V Uvodu Slavko Gliha, oče zamisli
in obenem predsednik gradbenega
odbora za obnovo gradu, pove, zakaj so se pred skoraj dvajsetimi leti
odločili za izdajo prvega zbornika. Iz
zelo življenjskih razlogov! Želeli so
zagotoviti objave reklam tistih dobrotnikov, ki bi radi denarno podprli

začetek obnove gradu. Zdaj zbornik
vsakokrat kronološko dokumentira
obnovo in razgrne finančno porabo
le-te. In če je pred dvajsetimi leti veljal rek »Važno je začeti«, zdaj poudarjajo vztrajnost pri obnovi, saj grad
obnavljajo neprekinjeno že trinajst
let! Avtor uvodnika nas spomni, da
je bil takrat grad v takem stanju, da je
bila ogroženost obiskovalcev velika,
grozil pa je tudi stavbam ob vznožju gradu. In kako je danes? V gradu
potekajo že številne prireditve, med

njimi Trški dnevi, in je najbolj obiskana turistična točka v občini. Če
bo šlo vse po sreči, bo drugo leto
obnovljen še zadnji, 7. stolp z obodno steno.
Potem s soavtorico, Jelko Kocjančič, poslovno sekretarko, nizata in
dokumentirata z odličnimi fotografijami in finančnim poročilom
obnovo gradu med letoma 2000 in
2009. Vse to nadgradi Tomaž Golob z Zavoda za spomeniško varstvo Slovenije, OE Novo mesto, ki

opravlja strokovno vodenje obnove
gradu. Avtor prispevka pove, da je
grad konec 2. svetovne vojne dočakal kot razvalina, kmalu za tem pa
se je dokončno porušil še osrednji
grajski stolp. To je presenetljiv podatek za marsikoga, ki je mislil, da
je bil porušen že med 2. svetovno
vojno. Tudi poročilo tega avtorja je
pospremljeno z izjemno lepimi in
nazornimi fotografijami.
Igor Sapač, arhitekt, umetnostni
zgodovinar in kastelolog, je v pri-
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spevku Vizija prenove žužemberškega gradu še bolj izčrpen. Poudari,
da je bil že pred 100 leti izdelan prvi
predlog za ohranitev in obnovo tega
starodavnega gradu, seznani pa nas
tudi s tem, da je propadanje gradu
povezano s postopnim ugašanjem
moči knežje veje rodovine Auerspergov. Že leta 1908 je Centralna
cesarska komisija ugotovila, da je
žužemberški grad eden najlepših
na Kranjskem, ki pa mu grozi, da se
bo spremenil v popolno razvalino.
Že takrat je bil 20 let popolnoma izpraznjen in opustošen (odstranjena
je bila celotna oprema, peči, okna,
vrata …), a je vseeno eno najpomembnejših prič velike zgodovinske
preteklosti Kranjske in ga je zato treba ohraniti. Ob tej priliki je bil prvič
ovrednoten spomeniški pomen gradu. Takratni lastnik gradu, knez Karol Auersperg, je komisiji odgovoril,
da je bil grad že leta 1890, ko ga je

IZ NAŠE OBČINE
prevzel, v zelo slabem stanju in da v
njem že takrat ni bilo mogoče prebivati. Gradu ne more več vzdrževati,
čeprav je sam privrženec ohranjanja
stavbnih spomenikov.
No, po tistem gradu vsaj rušili
niso več! Kljub temu se je do 1941.
leta, z izjemo okroglih stolpov in
osrednjega srednjeveškega stolpa,
čedalje bolj spreminjal v razvalino.
Vojna in pogosti avionski napadi zavezniških letal so tudi napravili svoje. Že leta 1957 je nastalo več predlogov za prenovo gradu, a je žal ostalo le pri predlogih. Avtor poudarja,
da je bil žužemberškim grad edini
na Slovenskem, ki je premogel kar
tri slavnostne dvorane: iz srednjega
veka, renesanse in iz zgodnjega baroka. Njegovo poročilo je opremljeno z izrednimi fotografijami in slikami, nadgradi pa ga z razmišljanji
in vizijo, kako prenovljenemu gradu
dati vsebino.

Drugi teksti so povezani z gradom, krajem ali pa s Suho krajino.
Tako Zorka Skrabl pripoveduje o
tem, kako je bilo v trgu Žužemberk
po letu 1849, Boris Dolničar piše o
suhokrajinskih krajih na razglednicah, Magda Kastelic Hočevar s pomočjo ustnih virov obuja spomine
na Kulturno življenje v Žužemberku
med vojnama, Irma M. Ožbolt, pisateljica, rojena v Žužemberku, živi
pa v Kanadi, se z nostalgijo spominja
Žužemberka v dveh tekstih: Spomini na Žužemberk in Naša gasa, Anton Koncilja pa nas seznani z delom
Društva vinogradnikov Suha krajina.
S ponosom poudari, da je dr. Dušan
Terčelj, starosta slovenske enologije,
poudaril, da nikjer v Sloveniji ni bil
napravljen takšen napredek glede
kakovosti vin kot prav v Suhi krajini. Slavko Gliha nadaljuje z razmišljanjem o sorti zweigelt, s katerim je
Kmetijski inštitut Slovenije leta 1989
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začel s triletnim preizkušanjem nekaterih novejših križank vinske trte na
Liscu. Rezultati so zelo obetavni.
Še nekaj zanimivih naslovov iz
zbornika: Kapnice v KS Žužemberk
pred četrt stoletja (Danijel Bezek),
Pošta Hinje do danes (Marjetka Pintar in zgod. krožek OŠ Prevole), Odbojka v Žužemberku od začetkov do
2009 (Dare Pucelj in Bojan Brulec),
Znani Suhokrajinčani (Jelka Mrvar),
na koncu pa Življenje in delo ljudskega slikarja Antona Juga (Ivanka
Mestnik, Dušan Štepec).
Iskrene čestitke zaslužijo vsi
ustvarjalci zbornika, predvsem pa
odbor za obnovo gradu za uspešno
in vztrajno delo tudi v času gospodarske krize. Tudi urednik zbornik
Jože Rozman je lahko ponosen na
zbornik, saj je lep, bogat in tudi jezikovno neoporečen, za kar gre zasluga lektorju prof. Jožetu Škufci.
Ivanka Mestnik

Četrti Suhokrajinski zbornik
Julija 2010 je izšel četrti Suhokrajinski zbornik ŽUŽEMBERŠKI
GRAD. O njegovi vsebini se vsak
lahko prepriča tako, da ga prebere. Nekaj pa smo o vsebini že napisali v prejšnji številki našega občinskega glasila. Naprodaj je po 19
evrov v trafiki pri ga. Leji Hotko
v Žužemberku. Odbor za obnovo
gradu je na svoji 27. seji, ki je bila
1. septembra 2010, obravnaval tudi
finančno in vsebinsko plat zbornika. Skupni stroški izdaje zbornika
znašajo 5.218,84 evrov, prispevki

Zbornik Žužemberški grad

sponzorjev pa 5.225 evrov, tako da
so pokrili vse denarne izdatke. Družina Urbančič (Jožetovi) iz Srednjega Lipovca je prispevala 200 evrov že
potem, ko je bil zbornik natisnjen in
se jim sedaj zahvaljujemo za darežljivost. Naj omenim, da ne plačujemo
avtorskih honorarjev za objavljene
prispevke, zato se tudi vsem avtorjem zahvaljujemo za njihov trud in
sodelovanje.
Posebno zahvalo smo dolžni našemu rojaku prof. Jožetu Škufci, ki je
vsa besedila (tako kot prejšnje zbornike) brez kakega plačila izvrstno
lektoriral. On je pravzaprav največji
sponzor tega zbornika.
Hvala tudi vsem, ki so prispevali stare fotografije, na katerih lahko
uzremo utrip dobe, ki je že tako dolgo mimo, a nam je ljuba zaradi naših prednikov, ki so jo soustvarjali.
Imeli smo premalo časa ali pa smo
bili prenerodni, da bi pri podpisih
pod fotografijami bili bolj dosledni
in prepoznali več ljudi na njih. Ali
to še lahko popravimo? Na napakah
se učimo!
Po štirinajstih letih delovanja odbora bo ta moral doživeti spremembe oziroma zamenjave. Nekateri člani so že utrujeni, druge pestijo zdravstvene težave in podobno. Iščemo
mlajše ljudi, ki bi bili pripravljeni
sodelovati in jih to delo veseli.

Novi zbornik so predstavili Vlado Kostevc, urednik Suhokrajinskega zbornika 2010
Jože Rozman in predsednik Odbora za obnovo žužemberškega gradu Slavko
Gliha Foto:S. Mirtič

Na seji smo obravnavali še druge
zadeve v zvezi z obnovo gradu. Predvsem gre tu za že napovedano okroglo mizo priznanih strokovnjakov s
področja spomeniškega varstva in
arhitekture. Ta posvet naj bi dal odgovore na vprašanja v zvezi z nadaljevanjem obnove gradu: v kolikšni
meri rekonstruirati staro grajsko jedro, kako rešiti povezavo med stolpi
oziroma kje postaviti in kakšne arkadne hodnike, ali obnoviti osrednji
štirioglati stolp v grajskem jedru, ali
in kje postaviti kopijo grbovne plo-

šče, pozidava ploščadi nad grajsko
kletjo, določitev namembnosti
gradu, predvsem pa kdaj in kako
iskati novo finančno konstrukcijo
z vključitvijo namenskih skladov –
sredstev Evropske unije!
Veliko odgovorov na ta vprašanja je že v članku dr. Igorja Sapača
v tem zborniku, vendar rabimo soglasje širše skupine strokovnjakov
in pristojnih inštitucij. Dela ne bo
zmanjkalo.
2. september 2010
Slavko Gliha
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trški dnevi 2010 v znamenju žive dediščine
Z nastopom ljudskih pevk, glasbenikov, trebušnih plesalk in razstavo del ljubiteljskega umetnika Franca Zupančiča iz Stavče vasi in Maje Dralke iz Žužemberka ter nagovorom župana Franca
Škufce so se v grajski kleti žužemberškega gradu
uradno pričeli Trški dnevi. Slavnostni gost državni sekretar na Ministrstvu za kulturo dr. Stojan
Pelko je letošnje Trške dneve postavil v znamenje
žive dediščine. »Če si namreč za kaj prizadevamo
na ministrstvu za kulturo, je dokazati – javnosti,
tudi kolegom v vladi –, da ni ločnice, kaj šele ostre
meje med dediščino in živo ustvarjalnostjo. Da vlaganja v gradove niso le vlaganja v zidove, ampak
vedno v vsebine in ljudi; in da lahko umetnost, kadar je vrhunska, svetovna, dobesedno zida gradove
– pa ne v oblakih,« je dejal dr. Pelko in spomnil
na simbolno gesto žužemberškega rojaka Vinka
Globokarja, ki je del denarnega zneska Prešernove nagrade za življenjsko delo namenil za obnovo gradu. Ob tem je s ponosom dodal, da je tudi
republika Slovenija v žužemberški grad v zadnjih
desetih letih vložila tričetrt milijona evrov.

Ljubiteljskega umetnika Franc Zupančič iz Stavče vasi
in Maja Dralka iz Žužemberka

Državni sekretar je pohvalil prizadevanja občine z željo, da bi grad postal dom vinske kleti in
srečevališče ljubiteljev srednjega veka, pa tudi za
sedanje in prihodnje rodove; za mlade kulturnike, za ljubiteljske ustvarjalce, uporniške bende
in lokalne spletne, televizijske, radijske ali druge
sodobne medije. Večer se je končal s koncertom
priljubljenega pevca Alfija Nipiča.
Gotovo bi bil Alojzij Zupanc, župnik, gospodar, vzgojitelj, predvsem pa tudi velik dobrotnik
in pobudnik ustanovitve Gasilskega društva Šmihel, izjemno ponosen na šmihelske rojake. Krajani so namreč priljubljenemu krajevnemu zgodovinarju in ljudskemu prosvetlitelju že leta 2008
sredi Šmihela pri Žužemberku uredili spominski
park z njegovim doprsnim kipom. Ob občinskem
prazniku občine Žužemberk pa so 15. julija zvečer
tudi v njegov spomin pred številnim občinstvom
pripravili Spominsko ljudski kulturni večer na
temo vasovanja, v katerem so se predstavili številni mladi Šmihelci, člani KD in mešani pevski zbor
Šmihel pod vodstvom Robija Kohka ter pevke iz

Podbočja. V spomin na ta prekrasen kulturni dogodek so pevke iz Podbočja Šmihelcem podarile
lipo, ki jo je skupaj z organizatorji tega dogodka
zasadil žužemberški župan Franc Škufca.

no opremljenost. Najnovejšo pridobitev gasilsko
vozilo GVM-1 kombi VW za prevoz moštva so
žužemberški gasilci prevzeli na slovesnosti ob
občinskem prazniku Občine Žužemberk. Boter
vozila Tone Konda je ključe vozila pred postrojenim ešalonom gasilcev Občinskega gasilskega poveljstva predal poveljniku Borisu Sajevicu. Zbrane
gasilce je ob pridobitvi nagovoril predsednik Feliks Mrvar, čestitala pa sta jim tudi žužemberški
župan Franc Škufca in predstavnik GZ Novo mesto. Žužemberški rogisti so poskrbeli za kulturen
program, po prerezu traku pa je vozilo blagoslovil
tudi dekan Franc Vidmar.

»Tamlada« dva sta se odrezala

Ob prazniku so v Dolnjem Ajdovcu odprli tudi
obnovljeni vodnjak sredi vasi, ki ga je blagoslovil
župnik Janez Zaletelj. Zanimiv vodnjak, ki je poseben prav zaradi tehnične posebnosti, bo tudi nova
turistična točka na Ajdovški planoti. Vaščani, ki so
bili pobudniki njegove obnovo, nameravajo urediti tudi okolico. Naložba je bila vredna 3.900 evrov.
Od tega so del pridobili iz Heliosovega sklada za
ohranjanje čistih slovenskih voda, v obnovo pa so
številni prostovoljci vložili tudi veliko ur dela.
Tudi suhokranjski vinogradniki so občinski
praznik proslavili prešerno, saj so odprli vinoteko v grajskem stolpu žužemberškega gradu. Krstno ime vinoteke je Ambasada zweigelta. »Na
to novo pridobitev smo suhokranjski vinogradniki
izredno,« je v nagovoru številnim gostom dejal
predsednik društva vinogradnikov Anton Koncilija. Z novo vinoteko želijo člani širši javnosti
predstaviti vina, ki so pridelana v suhokranjskih
goricah. Želijo tudi, da dobi grad, simbol Žužemberka, dušo. Vinogradniki radi poudarjajo, da je
vino živo bitje in ne nazadnje želijo tudi, da bi
vina simbolično povezala vso Suho krajino. Še
preden so botri ambasade Slavko Gliha, dr. Julij
Nemanič, dr. Peter Kobler, dr .Mitja Kocjančič in
dr. Dušan Terčelj podpisali slavnostno listino, je
dr. Andrej Simončič, direktor Kmetijskega inštituta Slovenije, podelil odličje ambasadorja zwigelta Slavku Glihi. Srebrno zahvalo za razvoj pri
delu društva je prejel tudi Jože Gnidovec, zlato
Peter Lavrič in veliko zlato predsednik društva
Anton Koncilija. V kulturnem programu pred
številnimi gosti in člani sosednjih vinogradniških društev so sodelovali pevci domačega vinogradniškega društva.
Pred 122 leti so se občani Žužemberka in bližnje okolice med prvimi v dolini reke Krke v Suhi
krajini odločili za ustanovitev prepotrebnega društva. V vseh teh letih so utrjevali svoje vrste, se
strokovno izpopolnjevali in izboljševali tehnič-

Ob prerezu traku

Trški dnevi imajo tudi po zaslugi predsednika
TD Suha krajina Vlada Kostevca bogat in pester
program, za to pa poskrbijo številne tuje in domače skupine vitezov, lokostrelskih skupin, plesalcev in drugih. Na letošnjih bojih za graščakovo hči je zmagal Jože Pankrt iz Društva srednjeveških najemnikov, Gašper Boltežar iz viteškega
reda Gašperja Lambergerja iz Bleda pa je zmagal v lokostrelstvu. V večernem delu praznika je
sledila slavnostna seja Občinskega sveta občine
Žužemberk z nagovorom župana Franca Škufce
in gosta dr. Rada Genoria, državnega sekretarja,
s podelitvijo priznanj Občine Žužemberk. Naziv
častnega občana je prejela pisateljica in upokojena učiteljica Ivanka Mestnik, zlati grb podjetnik
in dobrotnik Jože Kastelic iz Toronta, po rodu iz

Vlado Kostevc kot vitez
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Žvirč, srebrnega Jožef Ban, upokojeni uradnik z Dvora in bronastega Prostovoljno gasilsko društvo Dvor. Pisno priznanje so prejeli še Konjeniško
društvo Kljuse iz Budganje vasi, Silva Legan in Tončka Banko z Dvora, Anton Škufca in Jože Tekavčič iz Hinj. Pisno zahvalo pa je prejel Franc Merkun
iz Velikih Češnjic. Bronasti grb Občine Žužemberk je na predlog župana
prejela Zdenka Urbančič iz Ajdovca, pisno priznanje Luncaplast iz Žvirč in
pisno zahvalo policist PP Dolenjske Toplice Albert Lah.
Ob prazniku je občina bogatejša za izredno pomembno pridobitev – asfaltirani del ceste s komunalno infrastrukturo v obrtno-industrijsko cono
Sejmišče v Žužemberku. Ob prazniku je potekala vrsta dogodkov, med katerimi naj omenimo Suhokranjsko tržnico, na kateri so se predstavile tudi
kmečke žene, z razstavljenimi ročnimi deli pa že desetič zapored članice
Društva upokojencev Žužemberk, kolesarsko dirko, starodobnike z znamenitimi katrcami R-4 z mednarodno udeležbo, v zanimivih in šaljivih
Trških igrah pa so se predstavile tudi ekipe podeželske mladine s celotne
Dolenjske. Pred domačo ekipo in ekipo Trebnjega je zmagala ekipa Podeželske mladine iz Zbur.
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Gostje so na Trških
dneh povedali
Slavko Gliha: »Nihče ni prerok v svoji domovini.
Težko je delati doma, vendar sem trdno prepričan, da ima slehernik možnost, da naredi kaj dobrega, koristnega za svoj kraj in v skupno dobro.
Če je volja, se uspe. Gregorčič, goriški slavček, je
izrekel tole modro misel: 'Ne kar mora, kar more
mož je storiti dolžan!' In še Čehov: 'Če bi vsak na
svojem koščku zemljišču storil kaj koristnega kot dober gospodar,
kako lepa bi bila naša domovina!'«
Alfi Nipič: »Vesel sem povabila. Lepo mi je bilo
peti takšni publiki, ki me je tako lepo sprejela. Z
velikim užitkom se pel v tako lepem objektu, kot
je grajska klet. Po ploskanju sodeč, je bil ljudem
moj nastop všeč, posebno, ko so v kleti zazvenele zimzelene melodije. Še bom prišel, če me boste povabili. Še enkrat velika hvala!«
Aleš Rojc, harmonikar: »Nastopam prvič, ker smo
bili prejšnja leta ta čas na morju. Igram že pet let.
Lepo je, da Turistično društvo organizira za Trške
dni srečanje harmonikarjev Suhe krajine, da lahko pokažemo, kako napredujemo. Najbolj všeč
mi je harmonikar Mihelič in njegov ansambel ter
njegova Rajanje na vasi. Publika nas je lepo sprejela, zato se drugo leto spet vidimo.«

Brez suhokranjskih žena in deklet na tržnici ne gre

Marko Udovč, harmonikar: »Sodelujem drugič,
igram pa dve leti in pol. Moj mentor je Jure Pečjak
iz Ivančne Gorice. Ko bom polnoleten, bom postal
'muzkantar' in imel svoj ansambel Suha krajina.
Tudi jaz sem navdušen nad Miheličem, ki je velik
mojster harmonike, tudi Slaku prisluhnem. Rad
nastopam doma, zato drugo leto na svidenje!«
Rok Zupančič, harmonikar: »Zelo sem vesel, da
lahko nastopam pred domačim občinstvom. Sodelujem že četrto leto. Nastopam v narodni noši.
Ker veliko tekmujem, mi to prinese kakšno točko
več. Tudi mene navdušuje Mihelič s svojim igranjem, ima dobro tehniko, stil, je bolj zahteven.
Ko vadimo njegove skladbe, je igranje za nas
mlade harmonikarje prava 'muka'. Slakove so bolj lahkotne.«

Suhokranjska ekipa podeželske mladine

S spominsko uro prve slovenske igralke v Hollywoodu Rozalije Sršen, rojene prav v Žužemberku, so se končali letošnji Trški dnevi. Zalla Zorana je
bilo umetniško ime Rozalije Sršen, ki se je rodila 16. julija 1897 v Žužemberku 143, kjer je danes Avbljeva hiša v ulici Breg. Prisotni so si v grajski kleti
ogledali tudi del filma »Vesela vdova«, v katerem igra Zalla Zarana.
Urednik
Foto: Slavko Mirtič, Stane Maver, Rudi Cerkovnik

Tanja Dralka, gledalka: »Sem sem se z družino
preselila pred trinajstimi leti in že od vsega začetka spremljam Trške dneve. Zdijo se mi zanimivi, kar veliko prireditev se zvrsti v treh oziroma
štirih dneh. Najbolj mi ostanejo v spominu in so
mi všeč vitezi z viteškimi boji, so zelo atraktivni,
z njimi oživi srednji vek. Letos pa sem si tudi prvič, odkar smo tu, res v celoti ogledala grad. Še to povem, da je imela
v grajski kleti moja hčerka svojo prvo slikarsko razstavo v življenju.
Bila sem prav ponosna, da so si jo poleg tujih obiskovalcev ogledali
tudi Žužemberčani. Imela bi samo eno pripombo, da bi bile predstave ne samo za starejšo in srednjo generacijo, ampak da bi ponudili
nekaj tudi mlajšim.«
Rudi Cerkovnik
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Kri za življenje
Vsak dan slišimo po radiu, da vabijo krvodajalce v posameznih krajih po Sloveniji na odvzem krvi, saj slovenske bolnišnice sleherni dan
za operacijske posege rabijo 300 litrov te dragocene tekočine.
In kdo so ti ljudje, ki darujejo kri neznanemu
človeku, ki jo rabi, da bi lahko ohranili najpomembnejše, kar je dano ljudem – življenje?
Jih poznamo? Ne. Ne hvalijo se s tem. A živijo
med nami. Tudi v Suhi krajini je mnogo krvodajalcev, takih, ki darujejo kri v krvodajalskih
akcijah, in tudi takih, ki jih lahko vsak trenutek
pokličejo v bolnico, kjer rabijo v tistem času kri
določene skupine.
Spoznali smo jih na Trških dnevih v soboto, ko
jim je Rdeči križ podelil plakete, od 5-kratnega
darovanja pa navzgor.
Pred nami so Sukranjčanke in Suhokranjčani,
ki s svojo humanostjo rešujejo življenja. Takole
so se izkazali posamezniki:
5-krat so darovali kri: Bojan Novak, Mihaela
Kocjančič, Matjaž Mavsar, Franc Košiček.

10-krat: Domen Mohorčič.
15-krat: Slavko Struna, Andrej Novak, Stanko
Gorenčič, Marjan Mirtič.
20-krat: Miha Praznik, Janez Gorišek, Boštjan Hrovat.
25-krat: Staša Kostevc, Jože Vidmar, Tom Pečar, Bojan Zupančič.
30-krat: Frančišek Mirtič, Bogdan Longar,
Branko Hrovat.
35-krat: Slavko Strojin.

40-krat: Anton Krakar, Janez Jarc.
45-krat: Milan Pestotnik.
50-krat: Stanko Zarabec.
Tudi uredništvo Suhokranjskih poti se pridružuje čestitkam vsem zgoraj imenovanim, pa tudi
vsem, teh prav tako ni malo, ki v letu 2007 niso
prišli na vrsto za priznanja, ker niso imeli okroglega števila darovanj.
Foto: Rudi Cerkovnik

Mladi harmonikarji so spet
raztegnili svoje mehove
V soboto popoldne so v grajski kleti nastopili
mladi harmonikarji in s svojim igranjem navdušili številne poslušalce.
Vemo, da je na Dolenjskem doma ‚frajtonerica‘. Tudi v Suhi krajini je tako, saj jo že rosno
mladi primejo roke in po prvih tonih, pri katerih jim pomagajo njihovi očetje ali glasbeni
učitelji, kmalu samostojno ‚zašpilajo‘ kakšno,
največkrat Slakovo ali Avsenikovo, ‚vižo‘. In če
jim uspe, jih zagrabi, pa se še bolj navdušeno lotijo vaj in igranja. Potem svoje glasbeno znanje
in napredek želijo pokazati in se izkazati pred
ljudmi. Zato pa dobijo možnost tudi na vsakoletnih Trških dnevih.

Tako je bilo tudi letos. V grajski kleti je nastopilo kar 9 nadebudnih harmonikarjev, ki so
se jim v začetni tremi malo zatresli prsti, ko so
pa videli, da jih poslušalci zavzeto poslušajo, so
korajžno raztegovali svoje mehove. In ko so dobili bučen aplavz, jim je izvedba druge skladbe
šla kot po maslu.
Prepričani smo, da je mlade harmonikarje,
ki so bili nagrajeni s praktičnimi darili, obetajoč nastop vzpodbudil, da bodo še bolj zavzeto
vadili, saj vaja dela mojstra in drugo leto še bolj
uspešno nastopili.
Foto in tekst: Rudi Cerkovnik

Orgelski koncert
Nine Zajec
V okviru občinskega praznika je bil v nedeljo, 18. 7., v župnijski cerkvi Marijinega oznanjenja v Hinjah orgelski koncert. Na orglah se
je predstavila Nina Zajec. Mlado glasbenico
glasba spremlja že od malih nog, letos pa je
z diplomskim koncertom končala smer Glasbeni stavek na Konservatoriju za glasbo Jurij
Slatkonja v Novem mestu.
Melodijam, ki jih je Nina izvabila iz orgel je
prisluhnilo kar precej ljudi, ki so si vzeli čas za
doživljanje tovrstne glasbene umetnosti.
Mojca Obrstar
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Pr‘ Samotarju dobili asfalt
Najlepša vas Ratje v hinjski krajevni skupnosti je dobila pomembno pridobitev – 1300 metrov dolg asfaltirani odsek ceste od
vasi do kmetije Papeževih, po domače Pr‘ Samotarju. Slovesnosti ob prevzemu življenjsko pomembnega odseka tudi za samo
kmetijo so se udeležili številni občani, med drugim tudi župan Franc Škufca, podžupan Jože Papež, svetnika Dušan Papež in
Marija Breceljnik ter župnik Ciril Murn, ki je pomembno pridobitev tudi blagoslovil.
Družina Papež se je na domačijo preselila pred
leti. Tu so si ustvarili družino, kot ena redkih družin v kraju pa se preživljajo s kmetijstvom. »Moramo priznati, da smo kot družina zelo ponosni,
da ste se zavzeli za nas, saj smo iz vasi oddaljeni
kar nekaj metrov po nekdaj ozki, luknjasti makadamski cesti,« so ob otvoritvi povedali Papeževi
in se zahvalili vsem, ki so sodelovali pri projektu od ideje do načrta, in vsem, ki so pomagali
in se trudili, da je ideja postala resnična. Župan
Franc Škufca je povedal, da je investicijo vodila
Občina Žužemberk, vrednost celotnih del pa je
77.000 evrov. Član KS Hinje in svetnik Dušan Papež niso skrival zadovoljstva ob dejstvu, da prav
zaradi vlaganj v infrastrukturo v teh krajih mladi
ostajajo doma in izrazil željo, da bi bilo takšnih
investicij čim več in dodal da morajo čim prej
izboljšati tudi signal mobilne telefonije. V vasi
Ratje so pred kratkim uredili tudi cesto, očistili
propuste in uredili odvodnjavanje. Tudi v Žvirčah
in na Selih v KS Hinje se bo menjala kompletna
vodovodna napeljava, številne ceste in odseki v
vasi Hinje, Hrib, cesta proti Plešu in ceste proti
Visejcu, Selom pri Hinjah in Vrhu pri Hinjah pa
bodo deležne popravil stare asfaltne prevleke, z
ureditvijo bankin in novega asfalta v vrednosti
50.000 evrov.
FOTO: S.MIRTIČ

Gospodarju Dušanu Papežu je pri prerezu traku pomagal župan Franc Škufca

Poletne prireditve v žužemberškem gradu
V letošnjem letu so v žužemberškem gradu potekale že 14. poletne
grajske prireditve v organizaciji Turističnega društva Suha krajina iz
Žužemberka. Med enajstimi priredi-

tvami in različnimi kulturnimi dogodki so bili najbolj obiskani Trški
dnevi, obiskovalce pa je pritegnila
tudi družina Nemanič iz Metlike, ki
je s svojim prijetnim petjem in igra-

Družina Nemanič je zapolnila grajsko klet z ljubeznijo

njem, povezanim z družino, domovino in ljubeznijo, napolnila in zapolnila grajsko klet.
Omeniti velja še koncert pianistke Maje Tajnšek in violinista Branka
Brezavščka, ki sta zaigrala najlepšo
klasično glasbo, zanimivo predavanje Damjana Popelarja o opletenih
vrbah, piramidi in kamniti spirali
– projektih, ki jih je mladi arhitekt
izpeljal s pomočjo mnogih domačinov iz različnih okolij –, navdušujoč nastop Folklorne skupine Rak iz
Rakeka, ki je predstavila niz plesov z
Notranjske, ter zaključni večer petja
in poezije z Jurijem Marussigom, ki
se je tokrat predstavil kot vsestranski
umetnik, Jankom Rošljem in domačimi pesnicami, mladim kantavtorjem ter ljudskimi pevkami in godci
turističnega društva.
VladiMir

Predstavili sta se tudi domačinki Francka
Ožbolt in Ljuba Šenica
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Veselje na cesti »Pod Borštom«
Vinogradniki vinogradniške gorice Boršt so
svečano predali svojemu namenu spodnjo pot,
na katero so čakali vrsto let.
Cesta je bila včasih glavna povezava ned vasmi.
Odkar pa je bila povezava speljana po srednji poti
vinogradniške gorice, je pot služila vinogradnikom za dostop do njihovih vinogradov in zidanic. Časi so v desetletjih spremenili, v Borštu so
zrasli vikendi in nove zidanice, avtomobili so zamenjali konjsko vprego. Pot je postala preozka za
vse večji promet.
Tako so že leta 2003 vinogradniki Boršta in
lastniki parcel poskušali izvesti razširitev in asfaltiranje, a ker je bil prispevek na posameznega
lastnika velik, niso uspeli.
V letošnjem letu so ponovno ustanovili gradbeni odbor in s svojimi sredstvi v aprilu razširili
cesto. »Vztrajno smo zbirali sredstva od lastnikov in donatorjev in uspelo je. Nekateri nam niso
verjeli in upam, da bodo še prispevali sredstva
za ta pomemben odsek,« je ob otvoritvi povedal
predsednik gradbenega odbora Jože Iskra in se
zahvalil vsem občanom, članom gradbenega odbora in občini Žužemberk, ki je prispevala okoli
40 odstotkov investicije. Župan Franc Škufca je
poudaril, da je ta investicija velika pridobitev tako
za vinogradnike Boršta kot tudi za številne občane
in ob prerezu traku delil veselje s številnimi vinogradniki, občani, svetniki, ki so se osmega oktobra
popoldne ob otvoritvi zbrali na tej cesti, župnik

Janez Zaletelj pa je cesto tudi blagoslovil. Dobro
sodelovanje predsednika gradbenega odbora Jožeta Iskre z občino Žužemberk in člani odbora je
obrodilo sadove v res kratkem času.
Investicijo – 2650 metrov novo asfaltirane ceste, ki povezuje Srednji Lipovec, Boršt in Sela pri
Ajdovcu – je izvedlo novomeško podjetje CGP,
stala pa je kar 120.000 evrov. Večino sredstev, kar

Urednik
FOTO Slavko Mirtič

Vandalizem

Črna točka
Preozka cesta Dvor – Mačkovec kliče po obnovi in razširitvi, kar so poudarili tudi občani
na zborih krajanov. Dodatni problem je tudi

60 odstotkov, so prispevali sami lastniki parcel,
vsak po 1000 evrov. Odprtju pomembnega odseka
za ta del ajdovške planote in kulturnemu programu, ki sta ga popestrila domača harmonikarja, je
sledila še bogata pogostitev in to – na veliko veselje vseh prisotni –, kar sredi ceste.

parkirišče oziroma izogibališče za avtocisterno
dvorskih gasilcev, ki so prav v poletnih mesecih
opravili nešteto voženj. Ur

Včeraj, danes ... Bo tudi jutri? Ob občinskem prazniku postavljena tabla, ki je označevala industrijsko cono, je bila uničena. Vse
več je primerov uničevanja lastnine, policija
in redarstvo pa so ob tem skoraj nemočni.
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Začetek sodelovanja z Občino Golubac
iz Republike Srbije
Na podlagi dobrega sodelovanja z veleposlaništvom Republike Srbije se je v letošnjem letu
razvilo tudi prijateljsko sodelovanje med Občino Žužemberk on Občino Golubac iz Republike Srbije.
Občina Golubac leži v severnovzhodni Srbiji ob najširšem delu Donave. Od Beograda je
Golubac oddaljen približno 130 km in se nahaja ob Djerdabski magistrali. Glede na popis iz
leta 2002 ima občina okoli 9.900 prebivalcev in
24 naselij. Občinsko središče je mesto Golubac s
1.900 prebivalci.
Občina ima izjemno naravno in kulturno dediščino. Najbolj jo zaznamuje srednjeveška trdnjava, ki leži ob mogočni reki Donavi.
In vsi ti podatki so že sami po sebi nekako izjemno sorodni Občini Žužemberk, kar je vodilo obe občinski upravi, oba župana ter občinska
sveta k vzpostavitvi prijateljskega sodelovanja.
Pri tem ne smemo pozabiti vloge veleposlaništva Republike Srbije in konzulke Dejane Peruničić- Veleposlaništvo je pomagalo tudi pri prevodu pisma o nameri za podpis listine o prijateljskih odnosih.
Podpisano pismo o nameri za podpis listine o
prijateljskih odnosih predstavlja osnovo za poglabljanje prijateljstva ter učinkovito in namensko
sodelovanje med posamezniki in aktivnimi pravnimi osebami in na ta način dosega razvoj in napredek Občine Golubac in Občine Žužemberk.

To pismo o nameri bo osnova za podpis Listine o pobratenju in za nadaljnje razvijanje in napredovanje medsebojnih prijateljskih odnosov
in obojestranskega razumevanja ter razvoja sodelovanja na področju kulture, vzgoje in izobraževanja, turizma, zdravstva in gospodarstva in
na drugih področjih družabnega in gospodarskega delovanja.
Program partnerskega sodelovanja se bo
ustvarjal s kulturnim, športnim, družbenim in

gospodarskim sodelovanja med različnimi organizacijami in z realizacijo skupnih projektov v
okviru evropske iniciative.
Na Trških dneh so pismo svečano podpisali
predsednik Občine Golubac dr. Nebojša Mijović,
predsednik skupščine Občine Golubac dr. Boban
Trifunović in župan Franc Škufca.
Podpisano pismo je seveda osnova za pobratenje in s tem za sodelovanje na vseh področjih.
Vlado Kostevc

Hilarij zaključil svoj rekordni podvig
Radovan Skubic Hilarij, ultramaratonski kolesar, je konec avgusta zaključil svoj podvig 90 dni kolesarjenja za zeleni rekord
Zemlje. V 90 dneh je prevozil 26.785 kilometrov.
Devetdeset dni zapored, prav vsak dan znova, od 1. junija pa
vse do 29. avgusta, se je Hilarij ne glede na vremenske razmere
izpred najvišje ležečih eko term pri nas podal na približno 300
kilometrov dolgo pot. Ta ga je iz Term Snovik vodila preko Kamnika, Dola pri Ljubljani, Litije, Bogenšperka, Ivančne Gorice,
Žužemberka, Dolenjskih Toplic, Novega mesta, Šentjerneja,
Sevnice, Radeč, Zidanega Mosta, Zagorja ob Savi ter nazaj proti
Domžalam, Mengšu, Kamniku in Snoviku, kjer je kolesarjenje
vsako jutro začel in v večernih urah tudi zaključil.
Županom občin na območju trase je Hilarij poleti predajal posebne listine, s katerimi so se občine zavezale k skrbi za
ohranjanje naravnega okolja in odgovornemu ravnanju s skupnimi viri. Listine je podpisalo vseh 20 županov občin, preko
katerih je potekala Hilarijeva trasa, torej župani občin Kamnik,
Domžale, Mengeš, Dol pri Ljubljani, Litija, Šmartno pri Litiji,
Ivančna gorica, Žužemberk, Dolenjske toplice, Novo mesto,
Šentjernej, Kostanjevica na Krki, Brežice, Krško, Sevnica, Radeče, Laško, pa tudi Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.

Tudi v Žužemberku je bila podpisana listina. Foto: Urednik
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V objektivu

Tekst in slike: Rudi Cerkovnik

Suha krajina v sliki in besedi

Žužemberk in okoliške
vasi v ogledalu časa
nam služil preveč dolgo. Če pomislimo, da še stojijo in služijo svojemu
namenu mostovi, ki so jih zgradili Rimljani pred, reci in piši, 2000 leti. Da
Žužemberčani, Budgenjci in iz drugih
vasi z levega brega Krke ne bodo odrezani od sveta, bodo najprej postavili začasen pontonski most. Seveda,
potem bodo zabrneli stroji in zgradili
bodo nov most, ker star ni bil obnovljiv in tudi dražji bi bil, kakor sem
slišal, kot pa bo na novo zgrajen.

Grad se na novo na ogled postavi
Zdaj smo kar ponosni, ko se, recimo, z mostu ozremo na žužemberški
grad. Ves veličasten se dviguje proti
nebu in se šopiri s svojo obnovljeno
lepoto. Pa se lahko bohoti, saj je dolga
desetletja kazal in se 'sramoval' svojega na pol podrtega obzidja in razdejanih stolpov, kjer so gospodarile
koprive. Kar celo desetletje so rabili
mojstri za stare zidove, da so jih obnovili, utrdili in polepšali. Še en stolp
in majhen del ozidja še ni obnovljen.

Ko bo pa še to narejeno, pridejo na
vrsto, kot pravimo, vsebine, sem sodi
v prvi vrsti, recimo, muzej, prireditveni prostor je že, tako v grajski kletni dvorani kot na grajskem dvorišču,
za Trške dni so odprli vinoteko. In še
kaj se bo našlo, da se zapolni nam in
turistom v veselje in zabavo.

Je kaj trden most pod gradom?
Ni! Zdaj si ga še dobro oglejte, tega
starega in zarjavelega, kmalu bo namreč šel na smetišče zgodovine. Ni

V Suhi krajini imajo konjičke za
konjičke /za hobby/
Ko se voziš po naši lepi in slikoviti krajini, se za ograjami na pašnikih
pase več konjev kot pa govedi. Zadnja leta so si jih ljudje omislili in
kar množično začeli gojite te lepe,
plemenite in pametne živali. Kolikor
vem, jih imajo večinoma za jahanje
ali da jih vprežejo v zapravljivčke. Z
njimi obiskujejo druga konjeniška
društva, se udeležujejo raznih prireditev ali z njimi potujejo na izlete
po bližnjih in tudi bolj oddaljenih
krajih. Nekaj jih seveda tudi prodajo, največ kot žrebičke. Lahko zaključimo, da so konji ljudi pripeljali
nazaj k naravi.

V Suhi krajini rastejo jurčki,
mar ne?
Vsako leto dobijo jurčki v Suhi
krajini poleti vsaj nekaj dni zagon,
da množično prikukajo na plano.
Tako je bilo tudi letos v avgustu. Seveda ljudje to takoj 'zavohajo' in že
jih je poln gozd. Prihajajo od blizu
in daleč in če se pelješ po cesti ob
gozdu, je skoraj vsak prostor zaseden z avtomobilom z registracijami iz skoraj vse Slovenije, če malo
pretiravamo. Sicer je pa res, da je
gobe nabirati poseben užitek, že kar
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strast. Nekaj dni v letošnjem poletju
je prineslo veliko užitkov, saj je bila
'žetev' gob obilna.

Ljudje v Suhi krajini skrbijo za
lepoto svojih domov
Kot sem že večkrat napisal, Sukranjčani in Suhokranjčanke vzorno
skrbijo za domove, pa ne samo, da
imajo lepe hiše in balkone in okna
okrašena z rožami, skrbijo tudi bližnjo okolico. Pokošena je trava, kakšen mini kozolec popestri cvetlični
vrt, različne figure krasijo dvorišče
in še kaj bi se našlo. Tudi ob cesti
med Dvorom in Žužemberkom na
ovinku imajo vse na svojem mestu,
kot se spodobi. Nekaj posebej pa je
vrtna lopa ali uta, ki je vsa obraščena
z zelenjem in daje res prijetno senco. Kot se vidi na sliki, pa za okras
rasteta pred njo dve palmi. Tako po
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delu najdejo v uti mir in se spočijejo
v njeni hladni senci.

Tudi banane v Suhi krajini uspevajo, mar ne?
V naših krajih se vedno najdejo
kakšne zanimivosti, ki so vredne
naše pozornosti. Že lansko leto sem
se oglasil pri gospe Jelki na Baragovi, kjer sem poslikal palmo. V Suhokranjskih poteh ste lahko videli,
kako velikanska je zrasla, in to v treh

mesecih. Na jesen jo morajo vso obrezati in zaščiti pred mrazom, saj je
to tropska rastlina. Tudi letos me je
poklicala, da bom videl nekaj zanimivega. In res, ne da je spet zrasla
velika kot lansko leto, tokrat bo tudi
obrodila, saj ima zastavljenih več šopov še majhnih banan. Nenavadno.
Verjetno ji odgovarja velika vročina,
ki je bila to poletje ali pa je 'mislila',
da raste v tropih. Upajmo, da bodo
tudi dozorele, da bomo tako lahko
poskusili suhokranjske banane.

In še paradižniki debeli kot buče
Narava je resnično čudežna. Tako
imamo še eno rastlinsko zanimivost.

Ta pa je zrasla v Šmihelu pri gospe
Štefki. Poklicala me, če me zanima
in bi bilo za objavo v našem glasilu.
Zrasel ji je namreč paradižnik velikan, visok čez tri metre in njegovi
plodovi so veliki ne kot paradižniki, ampak kot buče. Neverjetno, kaj
se vse godi v naši atomski dobi, tak
paradižnik, to nekaj ne 'štima'. Narava se res spreminja, vsako leto je
drugače, vse gre na slabše, to vemo
posebno mi starejši. Ujme so vedno
bolj grozovitejše, močan veter in
toča tako trud in delo kmetov skoraj
trenutku pobijeta in uničita. Zdaj pa
še paradižniki velikani povrhu!

Ljudsko rajanje in petje skupine RAK z Rakeka
Hladen večer v nedeljo, 29. avgusta, nam je prinesel obilo kulturnih užitkov ob gledanju nastopa folklorne skupine RAK z Rakeka z Notranjske.
Skupino sestavlja okrog 15 članic in članov. Sestavili so program z
ljudskimi plesi in pesmimi, med točkami pa so za poživitev poskrbeli s skeči.
Prikazali so nam vrsto znanih slovenskih ljudskih plesov, ki so jih ubrano in spontano zaplesali, vmes pa so tudi složno in spevno prepevali znane in manj znane ljudske pesmi.
V skečih so duhovito prikazali smešnice iz svojega kraja, posebej so
izstopali s prikazom dela čevljarjev, ki je bilo v starih časih razvito v Rakeku in okoliških vaseh.
Spoznali smo tudi preteklost tega dela Notranjske, njegovo zgodovino in dogodke, ki so zaznamovali te kraje v času, ko so se, kar je najbolj
znano, furmani s konjskimi vpregami na poti z Dunaja v Trst ustavljali
v Rakeku.
Za prijeten večer so se jim gledalci zahvalili z lepim aplavzom, še glasneje morda tudi zato, da so si ogreli hladne dlani.
Foto in zapis: Rudi Cerkovnik
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Klasična glasba v grajski kleti
V nedeljo, 13. avgusta, sta v grajski kleti žužemberškega gradu nastopila pianistka Maja Turnšek
in violinist Branko Brezavšek.
Zbrali so se predvsem ljubitelji klasične glasbe in prisluhnili znanim in manj znanim skladateljem. Na začetku sta nam izvajalca predstavila, lahko bi rekli, ‚težje‘ skladbe, na koncu pa
sta zaigrala še lahkotnejše ‚komade‘, ki posebej
manj vpeljanimi v resnejšo glasbo gredo bolj v

ušesa. Nismo jih poslušali prvič, saj sta se nam
s svojim mojstrskim muziciranjem predstavila
že večkrat.
Nastopajoča sta bila nagrajena z zasluženimi
aplavzi za svoje izvrstno izvajanje in tako je minil še en lep večer, ko so se obiskovalci koncerta
prepustili zahtevnejši zvrsti glasbe.
Foto in zapis: Rudi Cerkovnik

Kdor poje, slabo ne misli
V knjigi Sto slovenskih ljudskih pesmi Jasna Vidakovič pravi takole: »Slovenija ni velika dežela,
vendar je prostor velike naravne in kulturne raznovrstnosti.«
Prav Kočevsko z Ribniško dolino je tisto področje, kjer je tako naravna kot kulturna dediščina vidna na vsakem koraku. Ljudje ju znajo ceniti
in ohranjati zanamcem. Prav tu, v zibelki suhorobarskega rokodelstva in melodičnega ljudskega
narečja, smo se družili ljubitelji ljudskega petja. V
petek, 30. julija 2010, se je zbralo preko 200 pevk
društev kmečkih žena iz cele Slovenije. Pevke Žitnega klasa, ki deluje pod okriljem DKŽ Žužemberk, smo se rade odzvale prijaznemu povabilu
in se razveselile ponovnega snidenja.
Prijazno nas je sprejela Marinka Vesel, predsednica KŽ Ribnica, in nas pospremila do jedilnice
tovarne Inles, kjer smo bili pogoščeni. Po uvodnih
besedah župana Jožeta Levstka in Irene Ule, predsednice zveze kmetic Slovenije, smo si ogledale
znamenitosti Ribnice. Ko so se nad Rinžo začele
zbirati meglice in se je Ribnica počasi potapljala v
mrak, je med stenami idiličnega gradu zazvenela
ljudska pesem v skoraj vseh slovenskih narečjih.
Na odru se je zvrstilo trinajst skupin. Irena Ule je
večkrat poudarila, da je pesem tista stvar, ki druži

vse, da daje človeku smisel, mu ogreje srce, ga naredi prijaznega … Da je ljudska pesem zato tako
bogata, ker se je prenašala iz roda v rod in vsak ji
je dal svoj pridih. Da ljubezen do lepega povezuje vse pevce. In kdor ima ljubezen v svojem srcu,
ima vedno nekaj, kar lahko da.

Kljub slabemu vremenu nam je bilo lepo v objemu ostankov Ribniškega gradu. Veselimo se že
naslednjega srečanja.

Blagoslov konj v Budganji vasi
Konjeniško društvo Kljuse iz Budganje vasi
je v mesecu avgustu priredilo že tretji tradicionalni blagoslov konj.
Na sončno nedeljsko jutro se je pred cerkvijo v Budganji vasi zbrala množica obiskovalcev
in okoli štirideset ljubiteljev konj. Konjeniki, ki
so svoje konje pripeljali od blizu in daleč, so se
zbrali pri »Luži«, nato pa so se v povorki odpravili do cerkve v Budganji vasi. Tam je domači
župnik Franc Vidmar podelil blagoslov konjem
in lastnikom konj. Konji so po starem običaju
dobili sol, vsak lastnik konja pa je prejel spominsko medaljo. Po blagoslovu so se vsi udeleženci zbrali pri »Luži«, kjer se je nadaljevalo
družabno srečanje s pogostitvijo.

Lilijana Hrovat, članica pevske skupine
Žitni klas DKŽ Žužemberk
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Eden najuspešnejših jahačev na
galopskih dirkah je doma iz Suhe krajine
Galopske dirke, pri nas premalo poznan šport,
so tisto, kar Primoža Gorenčiča iz Gornjega Ajdovca žene v vsakodnevni trening s tekmovalnimi konji, večinoma pasme polnokrvni anglež.
Primož je eden najuspešnejših v Sloveniji,
saj že več let na galopskih dirkah po Sloveniji
s konji Jožeta Hočevarja dosega le najboljše rezultate. V zadnjih treh letih še ni prišel domov
brez pokala.
Primož na galopskih dirkah tekmuje v različnih kategorijah konj in dolžinah prog. Tekmuje
z najhitrejšimi konji, ki so jih stoletja reproducirali samo za doseganje hitrosti. Vsak dan, razen
v nedeljo, ko konji počivajo, prihaja na trening k
Hočevarjevim na Brezovo Reber, kjer za uspeh
konja in jahača Primoža skrbi trenerka Urška
Kladnik, ki ima mednarodno licenco trenerja
galopskih konj. Na tem področju ima veliko izkušenj, saj se s tem poklicno ukvarja že več kot
deset let. Neprecenljive izkušnje na področju galopiranja si je pridobila v tujini. Kar dobra štiri
leta je nabirala znanje po tujih hipodromih; v
italijanskem Trbižu in nemškem Fraudenau.

Uspeh na dirkah je odvisen od jahača in konja.
Veliko vlogo pri tem igra teža jahača in njegovo
vodenje konja – oboje tvori kar polovico uspeha.
Ostalo k uspehu doda konj – njegove prirojene
lastnosti, prehrana in treningi. Pravilno trenirani konji radi tečejo in so zelo hitri; najhitrejši dosegajo do 70 km/h. Pri tem je pomembna
moč in spretnost jahača. Trenerka Urška in jahač Primož povesta, da je to zelo zahteven šport,
tako za konje, ki vsak dan opravljajo naporne in
dolge treninge, kot za jahača, ki ves čas na konju
stoji, saj ne sme ovirati hrbtenice konja. Tako
ima jahač posebej prirejeno tekmovalno sedlo,
ki je zelo lahko in namenjeno le opori pri tem,
ko stoji na konju. Ob veliki hitrosti mora jahač
držati sebe in priganjati konja. Primož pove, da
je včasih dobra minuta dirke napornejša kot
vsi treningi.
Trenutno tekmuje še brez licence, ki bi jo z
veseljem takoj pridobil, če bi le bila možnost,
vendar se jo v Sloveniji težko pridobi, saj je bila
nazadnje razpisana leta 2003. Če bi jo lahko
pridobil, bi se zagotovo udeleževal tudi tekem

Peš na Brezje
Konjerejsko društvo
Suha krajina je tudi letos
organiziralo pohod na Brezje
na Gorenjskem.
Pogumni člani konjerejskega društva in ljubitelji pohodništva so se
9. julija zbrali na trgu pred gradom
in krenili na dolgo pot do brezjanske bazilike Marija pomagaj. S pohodom so želeli predstaviti nekdanja romanja, ki so se jih udeleževali
tudi mnogi prebivalci Suhe krajine.
Za požrtvovalnost in predstavitev
žive dediščine si organizatorji, med
katerimi je vsekakor najzaslužnejši
predsednik društva Jože Papež, zaslužijo vse pohvale.
VladiMir

Spominski utrinek z županom Francem Škufco pred začetkom pohoda

v tujini. Njegovi uspehi na dirkah odmevajo in
tako redno dobiva povabila tudi drugih lastnikov konj po Sloveniji.
Kljub uspehom in nadaljnjim načrtom na
področju dirk s konji pa se spopadajo z mnogimi težavami. V Sloveniji je sploh problem, ker
ni primernega hipodroma, organizatorji dirke
prirejajo na travnikih, kjer podlaga ni najboljša.
Problem je tudi s premajhnim prostorom, saj bi
morala biti elipsa proge dolga vsaj 1200m. Poleg
tega je to pri nas precej nepoznan šport, zato je
težko pridobiti sponzorje. Hočevarjevi, ki poleg Primoža vidijo podmladek tudi v 15-letni
Anji Hočevar, si želijo, da bi imeli lastno progo
za trening, vendar bi za to potrebovali kar 10 ha
primerne površine.
Galopske dirke niso lahek šport in vanj se podajo le najbolj zagrizeni, skoraj lahko rečemo, da
samo zares »divji« jahači. Ko Primoža vprašam,
kaj ga vleče v vsakdanji trening in zahtevne dirke,
jasno poudari, da je to le ljubezen do konj!
Mateja Iskra
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Konjeniško tekmovanje v Budganji vasi
pri Žužemberku
V Budganji vasi je bilo spet živahno. Konjeniško društvo Kljuse
Budganja vas je namreč v začetku
septembra že drugič organiziralo
konjeniško tekmovanje.
Na konjeniškem tekmovanju pri
»Luži« je številne zbrane pozdravil
predsednik KD Kljuse Franc Tomšič, pridružila pa sta se mu tudi poslanec državnega zbora Ivan Gril in
podžupan občine Žužemberk Jože
Šteingel, ki sta pohvalila pobudo za
to konjeniško tekmovanje, hkrati pa
zaželela vsem zbranim veliko tekmovalnih užitkov.
Tekmovalci, ki so prišli iz bližnjih
in daljnih krajev, so tekmovali v štirih
kategorijah: spretnostno jahanje, alka
– snemanje »budgenjškega venčka«,
slalom s konji in vožnja dvovpreg.

V spretnostnem jahanju je tekmovalo 17 tekmovalcev; v tej disciplini
si je prvo mesto prislužila Sara Mišmaš – Struge, drugo mesto Silvester
Blatnik – Struge, tretje pa Anja Hočevar – Brezova Reber. V snemanju
»budgenjškega venčka« se je pomerilo dvanajst tekmovalcev, ki so se s
konji v galopu zapodili proti visečemu venčku. Venček je srečo prinesel
Urški Kladnik – Brezova Reber, Martinu Zorcu – KD Gombišče in Robertu Grebnorju – KD Mlaka. Slalom s
konji sta hkrati pričela dva tekmovalca, pomembna je bila hitrost konja in
pa spretnost jahača. Zmago so si prislužili Renato Muhič – Struge, Niko
Glavan – KD Kljuse in Sara Mišmaš
– Struge. V tekmovanju dvovpreg, na
katerih so imeli tekmovalci tudi spre-

mljevalce, si je prvo mesto prislužil
Mitja Glavan, drugo pa Ciril Zaletel
in Andrej Teme.
Po končanem tekmovanju je sledila podelitev pokalov, nato pa se je
prireditev nadaljevala z druženjem
in zabavo ob glasbi.

KD Kljuse se – v upanju, da se
prihodnje leto znova srečamo – zahvaljuje vsem udeležencem tekmovanja, obiskovalcem in vsem, ki so
pomagali pri organizaciji naše prireditve.

Nemški skavti v
Dolgi vasi

Belokranjci na obisku
v Suhi krajini
Člani konjerejskega društva
Kljuse iz Budganje vasi pri Žužemberku so v začetku junija gostili
člane prijateljskega društva iz Bele
krajine. Društvo konjerejcev Semič
redno organizira jahalne pohode,
tokrat pa je belokranjska konjenica z županom Ivanom Bukovcem
na čelu prijezdila v Suho krajino.
Pred novim senikom so jih sprejeli člani KD Kljuse s predsednikom

Francem Tomšičem, žužemberški
župan Franc Škufca in oba podžupana Jože Šteingel in Jože Papež,
ki je tudi predsednik konjerejskega
društva Suha krajina. Suhokranjci
so Belokranjce pogostili s konjskim
golažem. Gosti so na njihovem seniku tudi prespali in se zadovoljni
vrnili domov.
Ur
Foto: Slavko Mirtič

Sredi najtoplejšega poletja je
skozi našo ulico peš potovala skupinica nemških skavtov iz Hamburga. Ker se je počasi mračil, so
vljudno prosili za prenočišče in
gospod Franc Rojc jim je ponudil
spanje na seniku, česar so se izredno razveselili. Hitro smo se sporazumeli in ker je ravno tisti večer
nemška reprezentanca igrala tekmo na svetovnem prvenstvu v no-

gometu, smo jim na vrtu postavili
TV sprejemnik in družno navijali.
Gospod Rojc in jim je naslednje jutro pripravil obilen zajtrk, nato so
se okopali v Krki, po kosilu pa so
se zadovoljni in hvaležni odpravili
naprej proti Kolpi, po kateri so se
spustili s čolni in se nato z vlakom
vrnili v Hamburg.
Matej Kocjančič
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Dan odprtih vrat

Predsednik Tomaž Obštetar

Prostovoljno gasilsko društvo
Dvor je v mesecu požarne varnosti
pripravilo dan odprtih vrat, na katerem so predstavili svojo opremo,
predvsem vsa gasilska vozila in letos prenovljene prostore. Društvo
je bilo ustanovljeno leta 1932, ko je
velik požar uničil skoraj pol Stavče vasi. S požrtvovalnostjo učitelja
in naprednega kulturnega delavca
Cirila Dequala so dvorski gasilci
18. septembra istega leta v tedanji

Osnovni šoli ustanovili društvo, ki
je tedaj štelo 42 članov. Danes društvu, v katerega je včlanjeno kar 287
gasilcev, predseduje Tomaž Obštetar, poveljniško funkcijo pa opravlja
Aleš Repar. V gasilski garaži imajo
tri vozila z vso sodobno opremo za
različne intervencije in prevoz vode,
ki jo v sušnih obdobjih močno primanjkuje. Predsednik Obštetar je
povedal, da je zelo ponosen na požrtvovalne in delovne gasilce, ki so
v zadnjih nekaj letih za gasilstvo
postorili marsikaj, uspešni so tudi
na tekmovanjih in odlično sodelujejo z občinskim gasilskim poveljstvom Občine Žužemberk, ni pa se
pozabil zahvaliti tudi številnim botrom in krajanom, ki jih podpirajo
že 78 let. Dvorski gasilci v tem času
že načrtujejo nabavo novega terenskega vozila za gozdne požare, ki ga
bodo prevzeli ob svojem jubileju v

Podoba novega doma

letu 2012. V času odprtih vrat so gasilci v svojih prostorih lepo sprejeli
osnovnošolce iz dvorske podružnice
ter številne krajane, ki jih zanima to
plemenito delo. Predsednik Tomaž
Obštetar, namestnik poveljnika Sta-

ne Legan in zadolženi gasilci so z
veseljem razkazali opremo, notranje prostore in tehniko, na katero
so zelo ponosni.
Slavko Mirtič
Foto: S. M.

Dvorski in šentiljski gasilci pobrateni
Na slovesnosti ob 80-letnici PGD Šentilj v začetku septembra so dvorski in štajerski gasilci iz PGD Šentilj slovesno podpisali
listino prijateljstva.
Sodelovanje dolenjskih in štajerskih gasilcev
traja že pet let, zgodovina prijateljevanja pa sega
v čas druge svetovne vojne, ko so leta 1941 okupatorji izseljevali zavedne Slovence v Srbijo, Bosno in drugod. V izgnanstvo v Bosno bi morala
tudi družina Furlan iz štajerske Cirknice, vendar
so jo po zvezah na Dvor preselili njihovi sorodniki Možetovi. Družina se je po vojni srečno
vrnila domov, z Možetovimi pa so ohranili tesne
stike. Iztok Može in Boris Furlan, oba tudi člana
gasilske organizacije, pa sta družinsko prijateljstvo razširila še na društvi. Podpisu prijateljske
listine – podpisali so jo predsednik PGD Dvor
Tomaž Obštetar, podpredsednik PGD Šentilj
Boris Furlan in njihov poveljnik Andrej Kmetič

ter podpoveljnik dvorskih gasilcev Stane Legan
– so prisostvovali tudi predsednik GZ Slovenija
Andrej Koren, predsednik GZ Novo mesto Fikret
Fejzić, predsednik GZ Slovenske Gorice Valentin
Pohorec, poveljnik Občinske zveze Občine Žužemberk Andrej Banko, domači župan Edvard

Čagran, žužemberški Franc Škufca in sorodniki obeh družin. Domačini so ob tej priložnosti
prevzeli tudi novo kombinirano vozilo, ki ga je
blagoslovil župnik Janez Horvat.
Slavko Mirtič
foto: S. M.
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Prejemniki bronastega grba Občine
Žužemberk: PGD DVOR
Poletnega večera, 16. 8. 2010, sem se pogovarjala z vodjo PGD Dvor – Tomažem Obštetarjem in Alešem Reparjem, o
delovanju društva, njihovih dosežkih, načrtih. Oba izžarevata ogromno energije, zanosa in elana za delo za naprej.
Letos ste zaradi svojih aktivnosti s katerimi dokazujete, da ste eno najaktivnejših gasilskih društev v občini, prejeli bronasti grb občine. Kakšni so vaši
občutki?
T. Obštetar: Mislim, da smo si grb zaslužili.
Je pa ta grb tudi naša obveza za naprej, da ga
bomo tudi upravičili. To je naše prvo priznanje
izven gasilstva.
A. Repar: Zaslužili smo ga z delom, ki je za
nami. Simbolizira pa tudi delo, ki nas še čaka.
T. Obštetar: Nismo ga zaslužili le mi sami,
ampak je to zahvala vsem ljudem, ki so nam
pomagali.
Zgradili ste novo garažo in prenovili dvorano. Kako vam je to uspelo? Kako ste
pridobili finančna sredstva?
T. Obštetar: Letos smo prenovili vse garaže.
V glavnem z lastnim delom in s pomočjo donatorjev. Največ pa s pomočjo ljudi, krajanov. Od
donatorjev je potrebno izpostaviti Jaklič Albina
in Romana, Strnad Miroslava (gradbeništvo).
Ogromno so pomagali ljudje, občina, vaščani
vas Stavča vas, Jama, Podgozd, Dolnji in Gornji Jot, Dvor, Vinkov vrh, Mačkovec, Sadinja
vas, Trebča vas, Lašče, Klopce. Dali so nam les,
nekaj so podarili, nekaj smo kupili. Na ta način
smo dom obnovili in povečali.
Kdaj je bilo društvo ustanovljeno?
T. Obštetar: Ustanovljeno je bilo leta 1932.
Ustanovitelj pa je bil Ciril Dekval.
Koliko imate članov?
T. Obštetar: Imamo preko 280 članov. Od pionirjev do veteranov. Operativna skupina ima 53
članov (skupina za zaščito in reševanje). Dejansko pa je še več ljudi pripravljenih na akcijo.
Kako poteka vaše delo? Imate veliko intervencij?
T. Obštetar: Lani in letos ni bilo veliko intervencij. Letos je bila ena, ko je gorel avtobus. Maja,
junija in julija smo bili od petka do nedelja ponoči, do 16 ur dnevno, vpreženi v prevoz vode
za Komunalo. Med tednom pa smo vozili vodo
domačinom. Za Komunalo smo tekom vikenda
naredili približno 15 voženj. Do zadnjega junija
smo opravili 120 voženj.
A. Repar: Imamo tudi operativne vaje. Delamo vse, kar je potrebno za gašenje in drugo reše-

vanje. Gasilci se udeležujemo priprav v Sežani in
na Igu. Trije gasilci so bili dežurni tudi na Krasu
zaradi splošne požarne nevarnosti prve stopnje.
Na nivoju OGP-ja bo organiziran osnovni tečaj
za gasilce. Prijavi se lahko vsak od 16tega leta naprej. Trenutno jih je okoli 15. Tako ste vabljeni
vsi, ki imate željo in ste srčni ljudje.
Se udeležujete tekmovanj? Kakšne rezultate dosegate?
A. Repar: Imamo pionirje, pionirke, mladince in dve članski ekipi. Izpostavil bi pionirke, ki
so bile tretje na medobčinskem tekmovanju v
Novem mestu.
T. Obštetar: Drugače pa na vseh tekmovanjih
zasedamo uvrstitve do 10. mesta.
A. Repar: Vaje drugače potekajo v spomladanskem delu, tudi dvakrat do trikrat na teden
pred tekmovanjem.
T. Obštetar: Ko ni tekmovanj, občasno potekajo vaje, tako da obnavljamo znanje. Vaje
za operativce potekajo enkrat mesečno, razen
med sezono.
Kako sodelujete s šolo in ostalimi PGD društvi v občini?
T. Obštetar: Dosti sodelujemo s PŠ Dvor. Tudi
skoraj polovico prvega razreda pride med prve

ekipe in naprej. Z ostalimi PGD društvi v občini
pa smo se dobili že dvakrat.
A. Repar: Z Žužemberkom dobro sodelujemo,
še najbolje od vseh, predvsem na operativnem
področju. Imamo tudi skupne vaje.
Kakšne dejavnosti imate za občane?
T. Obštetar: Poleg veselice, ki jo pripravimo
vsako leto, imamo srečanje veteranov. V septembru bomo podpisali izjavo s PGD Šentilj. Po zaključku veselice imamo organizatorji strokovno
ekskurzijo z zaključno zabavo. S pionirji in mladinci imamo v septembru organiziran pohod na
en bližnji hrib v sodelovanju s PGD Soteska, da
se jim oddolžimo za njihov trud.
Kakšni so načrti za naprej?
T. Obštetar: Dokončati dom. Nujna je menjava vozil, predvsem avto za gozdne požare, nato
pa obnova gasilske avto cisterne. Večji dogodek
bo v letu 2012, ko bomo praznovali 80. obletnico
društva, ko naj bi prevzeli tudi čisto obnovljen
dom in vozilo za gasilske požare.

Tinka Fric
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Šmihelski gasilci na izletu
Strokovna ekskurzija nas je v soboto, 2. oktobra, popeljala v raziskovanje lepot Slovenije.
Dobro razpoloženi smo se zjutraj zbrali po posameznih vaseh in polni
pričakovanj vstopili na avtobus. Med udeleženci smo bili gasilci pionirji,
mladinci, člani, članice in mentorji. Kot se za prave gasilce spodobi, smo si
najprej ogledali Gasilsko brigado v Ljubljani. Vodja izmene nas je seznanil
s potekom njihovega delavnika, nato pa je sledil ogled gasilske opreme in
orodja. Pot smo nadaljevali proti partizanski bolnišnici Franja, kjer smo
starejši obnovili znanje, mlajši pa so z zanimanjem prisluhnili podatkom

iz njene zgodovine. Ob poslušanju harmonike in petju pesmi je čas na avtobusu zelo hitro mineval. Po dobrem kosilu in ogledu zanimivih cvetličnih aranžmajev smo zavili proti domu.
Gasilsko društvo si za organizacijo izleta in delno kritje stroškov zasluži vso pohvalo. Posebno nalogo sta pri tem opravila Jože Pečjak in Rafael
Vidmar. Udeleženci pa smo začutili posebno povezanost, ki nam bo pomagala pri realizaciji zastavljenih ciljev.
M. P.

Pohvala

Turizem v zidanicah

Zaslužijo jo šmihelski gasilci in gasilke za lepo urejeno okolico njihovega doma. Na splošno pa velja, da so skoraj vsi gasilski domovi v
Občini Žužemberk lepo urejeni, z lepo fasado in z balkoni, ki jih krasi
balkonsko cvetje. Gasilci vlagajo nemalo truda, energije, pa tudi denarja za ureditev okolja gasilskih domov, s čimer prispevajo tudi k lepšemu
izgledu celotne občine.

Slovenija je bogatejša za nov, unikaten, privlačen in atraktiven turistični proizvod Turizem v zidanicah, ki je namenjen bivanju turistov,
ki iščejo avtentičnost, pristno ponudbo, mir in sprostitev na podeželju. Nastanjeni v unikatnih objektih lahko turisti uživajo v miru, razmišljanju in bivanju, se prepuščajo
naravi in čudovitim razgledom. Zidanice so objekti, ki so jih domačini gradili z veliko ljubeznijo in so
jim močno prirasli k srcu. Med vinogradnike, ki so prišli na seznam
Konzorcija turizem v zidanicah, je
tudi zidanica Ludvikov hram v Stari Lastnik Ludvik Legan
gori nad Dvorom, lastnika Ludvika
Legana, postavljena ob rob vinograda na markantni lokaciji nad dolino
reke Krke. Ponudba edinega suhokranjca je predstavljena tudi v katalogu Turizem v zidanicah, ki je bil izdan v okviru izvajanja aktivnosti projekta »Nadaljevanje projekta »turizem v zidanicah«-2.faza Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, osi Leader , za območje Lokalne
akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine, ki je bil sofinanciran tudi s
sredstvi EU. Legan nudi novo, zanimivo atraktivno in nepozabno obliko krajšega turizma v zidanici.

Urednik

S.M.
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Solidarnost vliva novo upanje
Septembra se je narava s poplavami znesla
nad mnogimi kraji po Sloveniji. Hudo poplavljene so bile tudi Struge. Člani ansambla Kosobrin so se odločili pomagati ljudem, ki so zaradi
poplav ostali v razdejanju in potrebujejo pomoč,
da se spet postavijo na noge. S pomočjo mnogih
sponzorjev in prostovoljcev so v nedeljo, 17. oktobra, organizirali dobrodelni koncert v telovadnici OŠ Prevole.
Na koncertu so nastopili ansambli Zakrajšek,
Rubin, Fantje z vasi, Dolenjski zvoki, Ceglar in

Kosobrin, Tina Gačnik – Tiana, citrarka Veronika Zajc, Moški pevski zbor Ambrus, članici KD
Hinje s skečem in člana KD Josip Jurčič Muljava
z odlomkom iz Jurčičevega Desetega brata.
Prireditev so obiskali številni občani, ki so dobro napolnili prevolsko telovadnico. Zbrane so
nagovorili župana občin Žužemberk in Dobrepolje Franc Škufca in Janez Pavlin, ki sta izrazila navdušenje nad organizacijo koncerta in številčnim odzivom ljudi, pripravljenih pomagati,
ter Dušan Papež in prevolska ravnateljica Mari-

ja Breceljnik. Obiskovalci koncerta, ki ga je povezovala Irena Blatnik, so se v dveh urah lahko
naužili prijetne glasbe, se nasmejali ob dramskih
točkah in kar je najpomembnejše – s svojim obiskom in prispevkom so pokazali sočutje in pomagali ljudem v stiski. S prostovoljno vstopnino
je bilo zbranih 3.886 evrov. Vodja ansambla Kosobrin je ob koncu prireditve zbrana sredstva izročil predsedniku Odbora za poplave v Strugah
Branetu Meglenu.
Dokazali smo, da ob težkih trenutkih znamo
stopiti skupaj, ljudem v stiski vliti novo upanje in
misel na lepši jutri.
Mojca Obrstar

OBVESTILO
Občane obveščamo, da lahko kupijo
posnetek dobrodelnega koncerta za pomoč poplavljenim v Strugah, ki je bil na
Prevolah 17. 10. 2010. Koncert je posnel
studio Maver. Kaseta stane 14 EUR, a bodo
2 EUR odstopili za poplave v Strugah, za
kar se jim ob tej priliki zahvaljujemo.
Kasete lahko naročite na OŠ Prevole
(tel. 07/3885 292 ali 3885 290) ali v Foto
Studio Maver Dvor.
Irena Blatnik

Srečanje starejših krajanov na Prevolah
V soboto, 16. oktobra, je na Prevolah potekalo že tradicionalno
srečanje starejših krajanov. Kljub
manjši udeležbi starejših dobre
volje ni manjkalo.
Zbrane so z bogatim programom razveselili osnovnošolci in
članici KD Hinje. Nagovoril jih je
žužemberški župan in predstavnici
Rdečega križa.
Posebno pozornost so namenili
najstarejšima udeležencema srečanja. To sta bila Ana Novak in Ignac
Turk, oba iz Visejca.
Ob koncu prireditve je dr. Nežka
Dular udeležencem na sproščen in
zabaven način spregovorila o skrbi
za zdravje.
Sledilo je druženje ob jedači in
pijači. In to je tisto, kar potrebujemo prav vsi.
Mojca Obrstar
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Spomin na slovenski narodno
osvobodilni boj
Cvibelj nad Žužemberkom z mogočnim spomenikom padlim antifašistom, borcem, civilnim žrtvam in
človekoljubom ostaja pomnik strahovitega terorja okupatorja in težkih bojev, ki so divjali v dolini reke
Krke. Z žalno svečanostjo, ki so jo v
soboto, 23. oktobra, pripravili Občina Žužemberk, Glavni odbor ZZB
NOB Slovenije, Odbor VII. Korpusa in KO ZB Žužemberk so počastili
vsakoletni spomin na vse padle.
»Spomenik, ob katerem smo se
letos zbrali, priča o velikih izgubah
– preko dva tisoč življenj zgolj v nekaj letih in v nekaj okoliških krajih
–, vendar pa priča tudi o pomembni
pridobitvi – zmagi nad fašizmom,
svobodi slovenskega naroda, lastni

državi, ki temelji na sodobnih, demokratičnih vrednotah in načelih,«
je ob spomeniku dejala slavnostna
govornica ministrica za notranje zadeve RS Katarina Kresal. Poudarila
je vrednote antifašističnega boja in
temelje miru ter opozorila na krizo
vrednot, ki se v današnji družbi kažejo tudi slikah propadajočih podjetij, delavcev, ki ne prejemajo plačila
za opravljeno delo in nestrpnosti do
drugače mislečih. Ob straži častne
enote slovenske vojske, številnih borcev in praporščakov je prisotne pozdravil tudi župan Občine Žužemberk
Franc Škufca, delegacije številnih veleposlaništev, Slovenske vojske, veteranske organizacije ter borčevske organizacije pa so položile vence.

Ob veličastnem obeležju na Cviblju so program pripravili Mestna
godba Novo mesto , Žužemberški
rogisti, Moški pevski zbor z Dvora,
moški pevski zbor Lopar s Primorske, recitatorke učenke Osnovne šole
Žužemberk in Jana Špiletič, članice
ZB Žužemberk. Urednik
Letošnjemu spominu na padle so
se poklonili predstavnik Državnega zbora Republike Slovenije Ivan
Grill, ministrica za notranje zadeve
RS Katarina Kresal, Peter Smejkal
–namestnik veleposlanika Republike Češke, Jovan Klakčević – general
podpolkovnik in obrambni ataše Republike Črne Gore, Stanislav Kročić
– vojaški ataše Republike Hrvaške,
Dejana Predojevič – prva svetoval-

ka in vodja konzularnega oddelka
Republike Srbije, Milan Predojevič,
Vladimir Korjenko – polkovnik vojaškega atašeja Ruske federacije, Rifat
Patejev – direktor Ruskega kulturnega centra, brigadir Branimir Furlan –
poveljnik sil Slovenske vojske, Franc
Wakounig in Gerhild Primik člana
predsedstva Zveze koroških partizanov iz Avstrije, podpredsednik
Zveze združenj borcev za vrednote
NOB Slovenije Slavko Grčar, generalmajor v pokoju Lado Kocijan in
Janez Podržaj – podpredsednik zveze
društev vojnih invalidov, Koroške in
Primorske borce NOB, številni borci
in praporščaki.
Foto: S.M.

Borili so se za svobodo slovenskega naroda
Najprej je bila 18. julija spominska svečanost pri spominski plošči
narodnega heroja Dušana Jereba
v Velikem Lipovcu. Pevke ZB Žužemberk so ob spremljavi harmonike Jožice Černelič zapele pesem
'Tam na Pugled gori'. Pred polaganjem venca in cvetja je tovariš Uroš
Dular na kratko orisal dogodke ob
tragični smrti borcev in narodnega heroja.

Udeleženci svečanosti so se odpravili k spomeniku 15. udarne divizije, ki je bila v Velikem Lipovcu
formirana 13. julija 1943. Pozdravni
govor je imela predsednica ZB Žužemberk Ljuba Senica, spregovoril
pa je tudi občinski svetnik Marjan Romih, ki povedal, kako živi
in napreduje Suha krajina. Sledil je
kulturni program s pesmijo 'Naglo
puške smo zgrabili'. Slavnostni go-

vornik je bil član predsedstva ZZB
Slovenije Franc Pečelin, ki je med
drugim povedal: »Borci 15. divizije
so se največ časa borili prav v Suhi
krajini, kjer so mladi fantje in dekleta žrtvovali svoja mlada življenja
za svobodo. Tega ne smemo nikoli pozabiti. Borili so se za pravično
stvar, za slovensko domovino,« je
zaključil. Sledile so še partizanske
pesmi in recitacija pesmi borca

Gubčeve brigade, ki jo je povedala
Jana Špiletič.
Potem se je okrog 200 udeležencev proslav odpeljalo še v Podšumberk, kjer se je pri spomeniku
padlih komandantov odvila še ena
slovesnost, naprej s pesmijo in z
govorom predsednika ZZB Trebnje
Boštjana Sladiča. Po položitvi venca
je sledilo, kljub dežju, prijetno tovariško srečanje. R. Cer
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Revni, a nasmejani obrazi Rdeče zemlje
Živimo v 21. stoletju moderne dobe, pravzaprav nam nič ne manjka, medtem ko na drugi strani sveta živijo revni, a v duši
srečni ljudje. Na jugu afriške celine, na otoku Madagaskar, je Suhokranjka Anamarija Mirtič iz Dvora, absolventka Pedagoške
fakultete, julija letos preživela mesec dni s tamkajšnjimi otroci.
Kakšen vtis si odnesla s te, bi lahko rekli,
kar avanture, kaj ti bo ostalo najbolj v
spominu?
Rdeča zemlja, valovita pokrajina, glasen veter,
visoki valovi, lesene hiške, vonj po (zažganem)
rižu, kokosi ter množica nasmejanih črnih obrazov in iskrečih se oči …
Mesec, ki sem ga preživela na Madagaskarju,
se mi je močno vtisnil v srce. Življenje v skupini,
nova doživetja, nove izkušnje, spoznanje, da na
svetu živijo ljudje, ki so nam tako podobni, pa
vendar tako zelo drugačni od nas. Madagaskar
je življenjska izkušnja, ki mi bo za vedno ostala
v spominu. Njegovi prebivalci Malgaši – njihova
preprostost, sproščenost, spontanost, naravnost,
odprtost do vsakega – so name naredili velik vtis.
Še posebej otroci. Skoraj vsi umazani, bosi, pa vseeno tako nasmejani in veseli že samo zato, ker se
te lahko dotaknejo, plešejo s tabo. Toliko veselja
in zaželenosti, kot smo jo prejemali na Madagaskarju, si človek tukaj kar težko predstavlja.
Zakaj taka odločitev, od kod nagib, da greste tako daleč – prav na jug Afrike?
Že dlje časa sem si želela spoznavati druge kraje in ljudi, predvsem mi je bila zanimiva Afrika.
Želela sem tudi nekako pomagati, spoznati nekaj
novega, se kaj novega tudi naučiti v popolnoma
drugačnem svetu in v življenjskih okoliščinah, ki
jih nisem vajena.
Ob iskanju primerne prostovoljne organizacije
sem našla POTA – Program mednarodnega skupinskega prostovoljstva, ki deluje pod okriljem Mladinskega informacijskega centra MIC. Sredi februarja
smo imeli prvo informativno srečanje, kjer so nam
predstavili, kje se lahko vključimo kot prostovoljci.
Poleg Madagaskarja so bile letos na izbiro še Alba-

Na Madagaskarju je Anamarija na veliko presenečenje
spoznala deklico Kalineno, kateri Jožica Koncilja z Dvora
že vrsto let plačuje šolnino. Laični misionar Matija Nared
in deklica Kalinena sta poseben pozdrav namenila prav
Suhokranjki Jožici Koncilja.

nija, Brazilija, Indija, Peru, Ukrajina in Vietnam.
Sama sem se tako odločila za Madagaskar.
Kako ste se organizirali in kakšen je bil namen akcije, projekta? Koliko vas je bilo
v misiji?
Za Madagaskar nas je bilo po oddaji predstavitvenega pisma poleg koordinatorke, ki je skupino vodila, izbranih še 11 prostovoljcev iz celotne
Slovenije, večinoma študentov. Namen našega
projekta je bila priprava oratorijev na južnem,
revnejšem delu Madagaskarja. Na to smo se pripravljali skoraj pol leta, saj smo se morali v skupini najprej dobro spoznati in se naučiti prilagajali drug drugemu. Med sabo smo si bili vsi tako
različni, pa vendar nas je vodil isti cilj. Zbirali
smo tudi denarna sredstva po župnijah v Sloveniji. Zbran denar pa je bil namenjen misijonom,
za riž in majice na oratorijih. Ob tej priliki bi se
še enkrat zahvalila župljanom in duhovnikom v
župnijah Ajdovec, Trebnje, Zagradec in Žužemberk, kjer smo predstavili ta projekt.
Sledili so trije skupni vikendi, ki smo jih preživeli malo drugače. Geografsko po vsej Sloveniji.
Predvsem v spoznavanju drug drugega, učenju,
pisanju skupnih pravil, prilagajanju … Vedno bolj
zanimivo je bilo. Vsi smo si bili tako zelo drugačni, različni med seboj, a v svojem bistvu vsi tako
enkratni in edinstveni.
Kako je bilo na potovanju, kod ste potovali, kje vas je vodila pot na jug afriške
celine?
Potovanje je bilo kar dolgo, a zanimivo. Iz Ljubljane smo se z vlakom podali do Münchna, kamor smo prispeli s štiriurno zamudo. Nato smo se
podali na 12 ur dolgo vožnjo z letalom do Johannesburga in zatem še na triurno vožnjo z letalom
do Antananariva, prestolnice Rdečega otoka, ki
mu domačini pravijo kar »Tana«.
V Antananarivu smo samo prenočili, nato pa
nas je čakala še 18 ur trajajoča vožnja z MIVA avtomobili na jug, kjer smo imeli oratorije. Dobršen
del poti je bil sicer vijugast, vendar asfaltiran, zadnjih 30 kilometrov pa se je zelo vleklo, saj je bila
cesta zelo slaba. Tako nas je premetavalo z ene na
drugo stran, da smo kljub utrujajoči vožnji brez
težav ostali budni.
Kako so vas sprejeli? Kakšni so bili vaši
prvi vtisi?
Na letališču v Antananarivu so nas lepo sprejeli naši gostitelji, misijonar Janez Krmelj, Marko in domačin. Peljali so nas do Akamasoe, mesta, ki je zraslo na smetišču, kjer živi in deluje
Pedro Opeka.
Prvi stik z milijonskim mestom na planoti je bil
precej nenavaden, malce tudi pričakovan. Nikjer

nobene stolpnice, mogočne infrastrukture, večje
osvetljave ... Povsod le revne nizke hiške, polne
tržnice, ogromno otrok na vsakem koraku ... Takšno je afriško velemesto.
Kakšno je bilo vaše delo z otroki, kaj vse
ste počeli? Kako ste se sporazumevali, v
katerem jeziku?
Oratorijski dan smo navadno pričeli z igro iz
odlomka iz Svetega pisma o preroku Danijelu, ki
so jo otroci pozorno spremljali, sledila je kateheza
in delo po manjših skupinah, ki so jih vodili kateheti, potem pa še predstavitev dela po skupinah.
Otroci neverjetno radi nastopajo – ponosno stopijo pred množico in z veseljem pokažejo, kaj si
mislijo in znajo. Ko so imeli priložnost, so z navdušenjem tudi zapeli in zaplesali.
Dopoldne smo navadno zaključili z molitvijo,
nato je sledilo kosilo, ki so ga skrbne kuharice
pripravljale kar dober čas – treba je bilo zakuriti ogenj, očistiti riž, zavreti vodo v kotlu. Vse to
za 300 do 700 lačnih otrok. Ob krožniku pustega
rdečega nezačinjenega riža bi marsikateri »evropski« otrok samo zavil z očmi in si poiskal kaj boljšega v hladilniku, tu pa je bil poln krožnik razlog
za nepopisno veselje in srečo.
Po kosilu smo imeli delavnice, kjer so otroci
izdelovali najrazličnejše izdelke iz volne, papirja, lesa, učili so se tudi angleško (angleščina je po
novem – poleg malgaščine in francoščine – tudi
uradni jezik, vendar jo malokdo uporablja) in
na geografski delavnici spoznavali kontinente in
države. Z velikim zanimanjem in navdušenostjo
so spremljali naša navodila (ki smo jih nazorno
prikazali in razložili v slovenščini) in čeprav jih
je bilo na posamezni delavnici preko 40, so na
koncu prav vsi pokazali rezultate. Opazili smo,
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da jih je veliko lažje motivirati in obvladati kot
slovenske otroke.
Popoldne smo imeli rezervirano za različne
igre za otroke – vodne, štafetne ... Zanimivo je,
da sploh ne poznajo tekmovalnosti v takem pomenu kot mi, pomembni so jim zabava, veselje,
smeh, igra sama – torej pot in ne cilj.
Sporazumevali smo se bolj z rokami, ker tu govorijo le malgaško, čeprav sta uradna jezika tudi
angleščina in francoščina.
Ste bili samo v enem kraju ali pa ste potovali in delovali v različnih misijonih?
Dvo- in tridnevne oratorije smo imeli v štirih
misijonih – v Farafangani, Ranomeni, Vangaidranu
in Matangi, kjer delujejo slovenski misijonarji.
Je bil program dela in ukvarjanja z otroki
povsod enak?
Oratorijski program je bil enak za vse oratorije, vendar pa smo urnik prilagajali trenutni situaciji. Tu se zadev ne da točno časovno uokviriti.
Tudi nenehno hitenje, ki je del našega vsakdana,
jim je tuje.
Koga od naših ljudi, misijonarjev ste spoznali?
Delovali smo v slovenskih misijonih, kjer delujejo naši misijonarji: Pedro Opeka v Akamasui, Janez Krmelj v Ranomeni, Klemen Štolcer
v Farafangani, Izidor Grošelj in Matija Nared v
Matangi. Spoznali smo tudi Toneta Kerina in
Terezijo Pavlič.
Kako je bilo pri najbolj poznanem slovenskem misijonarju Pedru Opeki? Kako
zgleda tako naselju pri smetišču?
Zadnjih nekaj dni smo preživeli v glavnem mestu v Akamasui, kar v prevodu pomeni »dobri
ljudje«. Pedro je zgradil Akamasoo na območju,
kjer je bilo v preteklosti smetišče, danes pa smetišče zamenjujejo hiške, ki se razraščajo po bližnjih vzpetinah. Preden je Pedro zgradil Akamasoo, je na smetišču živelo mnogo družin, ki so se
preživljali z ostanki hrane. Reveži so se utapljali
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v svetu prostitucije, alkoholizma, drog in nasilja.
Opeka jih je tako iz životarjenja povrnil nazaj v
življenje, kar je bilo sprva težko, saj so ljudje na
robu preživetja izgubili zaupanje v sočloveka in
so težko navezali stike. Danes ljudje v Akamasoi
pomagajo drug drugemu, preživljajo se s poljedelstvom, delom v kamnolomu, za svoje delo so
plačani, imajo streho nad glavo, obrok hrane na
dan, otroci pa hodijo v šolo.
Opeka nas je povabil tudi na kosilo. Opazili
smo, da je res pravi bojevnik upanja – preprost,
energičen človek, jasnih misli in dobrega srca.
Za boljšo predstavo. Kako velik je Madagaskar in koliko ljudi živi na njem?
Madagaskar je četrti največji otok na svetu. Velik je 587.041 kvadratnih kilometrov. Na njem živi
okoli 20 milijonov ljudi.
Slišal sem, da je tudi živalstvo drugačno kot
na celini? Si bila kdaj v nevarnosti, doživela kakšno neprijetno srečanje?
Kar 80 odstotkov živalskih vrst na Madagaskarju je endemitov, to pomeni, da živijo samo tam in
nikjer drugje. Najbolj znane živali so lemurji, ki
sodijo med primate. Vsakdanji prebivalci otoka so
tudi opice, številni plazilci, žabe, pajki …
Podgane in pajke, ki so prav nenavadno veliki, smo videvali vsepovsod, celo v sobah, kjer
smo spali, a kakšnih nevarnosti zaradi živali nismo doživeli …
Kaj ste počeli v prostem času?
V prostem času so nam misijonarji razkazali zanimivosti otoka, raziskovali smo neokrnjeno naravo, se kopali v Indijskem oceanu, preživeli nekaj
dni v hišici ob morju, se vozili s kanuji po reki …
Kakšen se ti zdi Madagaskar in ljudje, ki
živijo tam?
Madagaskar mi je zelo všeč – tako drugačen
in tako enostaven … Malgaši so ljudje, ki živijo v
preprostosti in veselju. So zelo sproščeni, umirjeni
in neobremenjeni. Niso ujetniki časa, obveznosti
in neštetih opravkov. Res se znajo veseliti malih
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stvari. So radovedni. Vseskozi so se obračali in
vpili za nami: »Vazá! Vazá!« – »Belci! Belci!« Za
vsakega Malgaša je jasno kot beli dan, da obstaja Najvišji, ki je vse ustvaril. Imajo močno vero v
življenje po smrti in častijo svoje prednike. Njihovo tradicijo sestavlja še kup tabujev.
So tudi tam revni in bogati?
Razvitejši sever Madagaskarja dviguje svoj
standard, revni jug pa postaja še revnejši. Na severu ljudje živijo v zidanih hišah, tu živijo tudi nekateri bogataši. Seveda smo prav v glavnem mestu
Antananarivo videli tudi berače, ljudi na smetišču, vendar je na splošno tu bolje poskrbljeno za
zdravstvo, šolstvo ali zaposlitev. Jasno ti postane,
da si prišel na jug, ko na cesti zmanjka asfalta, ob
cesti opaziš lesene koče, ljudje so slabše oblečeni.
Seveda je vse skupaj ena sama revščina.
Kaj te je na Madagaskarju, v tej daljni deželi, najbolj prevzelo
Predvsem so mi v spominu ostali otroci, ki so
zadovoljni že samo s tem, da si jim dal delček svojega časa, se poigral z njimi. Ne bom pozabila tudi
njihovega petja in plesa. Tudi misijonarji na Madagaskarju so res neverjetni ljudje! Ne samo, da
pridigajo in krščujejo, ampak gradijo tudi ceste,
bolnice, mostove, igrišča, šole, omogočajo študij,
vozijo »rešilni avto« v nujnih primerih, varujejo
ljudi pred padci, živijo z njimi in si požrtvovalno prizadevajo za človekov boljši jutri. Ljudem
pomagajo pokazati pot do sreče in jih rešiti iz
krempljev revščine. Vsakodnevno se srečujejo z
revščino in lakoto, ki jima ni videti konca, tu so še
prostitucija, nasilje, droge, alkoholizem pa dvomi,
malarija, cikloni, vročina ... Moč za vztrajanje in
uteho iščejo v Božji besedi, pri Bogu.
Ali imaš v načrtu še kakšen podoben podvig?
Seveda bi šla takoj na podobno dogodivščino,
če bom le imela možnost. Mogoče že naslednje
leto – razmišljam, da bi šla v Indijo.
Rudi Cerkovnik
Fotografije: osebni arhiv
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Svetovno in Evropsko prvenstvo
v odbojki na mivki
Svetovno prvenstvo do 19 let in evropsko do 18
let sta potekala v Portu na Portugalskem konec
julija oziroma v začetku avgusta. Reprezentanco Slovenije sva zastopala Jan Brulec in Valentin
Turk, najin trener je bil Simon Krakar. Na tekmovanji smo se dvakrat dnevno pripravljali od meseca maja. V tem času sva osvojila tudi naslova
državnih prvakov do 18 in do 20 let.
Na svetovnem prvenstvu se je v kvalifikacijah
pomerilo kar 22 ekip, na glavni turnir med 24
ekip pa so se lahko uvrstile le štiri. Naša ekipa je
bila po rangu postavljena skoraj na konec ekip,
zato smo že prvo tekmo igrali proti odlični ekipi Kanade. Po nesrečno izgubljenem prvem nizu
21:18 sva drugega odigrala odlično in zmagala z
21:13. V odločilnem tretjem sva slabo začela, nasprotnika sta povedla s 7:1, prišla sva do 13:14,
potem pa sta s srečno točko Kanadčana dobila

niz in tekmo s 15:13. Zasedla sva 37. mesto, naša
nasprotnika pa sta po šestih zaporednih zmagah
izgubila le proti drugo uvrščeni ruski dvojici in
zasedla 9. mesto.
Čas pred evropskim prvenstvom smo izkoristili za priprave z drugimi reprezentancami. V
predtekmovanju EP je v šestih skupinah igralo
24 ekip. V B skupini smo bili po lanskem 9. mestu 11. nosilci. V prvi tekmi sva v dvaindvajsetih
minutah gladko premagala Izrael, kar je bila tudi
najhitrejša zmaga na turnirju. Sledil je tesen poraz proti peto uvrščeni ekipi s SP Avstriji (26:28,
21:14, 9:15) in presenetljiva zmaga proti drugima
nosilcema iz Nemčije z 2:0 (21:18, 21:18). V nadaljevanju turnirja najboljših 16 sva najprej gladko
odpravila slovaško dvojico z 2:0 (21:14, 21:13),
nato pa izgubila proti tretje uvrščenima Rusoma z 2:1 (21:16, 16:21, 15:9). Napredovanje med

8 najboljših ekip sva si zagotovila z zmago proti
dvojici iz Ukrajine z 2:0 (21:17, 21:8). To tekmo
ste si lahko ogledali tudi po internetu.
Tako želen boj za medalje sta nam preprečila
prva nosilca, dvojica iz Poljske, ki sta na koncu
osvojila drugo mesto. Njuna igra, skoraj brez napake, je bila odločilna za zmago z 2:0 (21:15, 21:18).
Po zelo težkem razporedu smo s končnim 7. mestom lahko zadovoljni. S tem rezultatom sva pri
Olimpijskem komiteju Slovenije za dve leti pridobila status perspektivnih vrhunskih športnikov.
Priprave in dosežke na tekmovanjih so nam
finančno in materialno omogočili:
Športno društvo Loka Žužemberk, g. Janez
Škufca, Terme Krka – Talaso Strunjan, K2 šport,
KEKO Oprema, Odbojkarski klub Žužemberk,
MOK KRKA Novo mesto, GPI Tehnika, TOPOS, FS prevozi, župan g. Franc Škufca, STELEM,
AVTO SLAK, NLB in Dnevni bar Pr' Martinet.
Še enkrat hvala vsem, ki ste nama omogočili sicer naporno, a zelo uspešno sezono odbojke na mivki.
Jan Brulec in Valentin Turk

Gibalne urice na Dvoru
V šolskem letu 2009/10 so bile
v telovadnici na Dvoru v zimskopomladanskem času od začetka
decembra do konca aprila organizirane gibalne urice.
Vsako sredo od petih do šestih
popoldne se jih je redno udeleževalo v povprečju deset družin. Petindvajset otrok je skupaj s spremstvom ene odrasle osebe na gibalne
urice prišlo vsaj enkrat. Prisotni so
bili predvsem otroci iz vrtca in nekaj šolarjev, prišlo pa je tudi nekaj
otrok, ki ne obiskujejo vrtca, tako
da so se lahko otroci ob vadbi še
medsebojno spoznavali. Otroci in
starši so na gibalne urice prihajali

primerno športno oblečeni. Starši
so aktivno sodelovali pri različnih
telesno-gibalnih igrah in pri postavljanju orodij.
Vsako vadbeno uro smo začeli z
zborom in s sokolskim pozdravom.
Sledile so vaje za ogrevanje: raztezne vaje, tekalne igre, igre z žogo in
športne igre. Na poligonu, sestavljenem iz različnih orodij, so otroci izvajali vaje iz programa Miška Eli, ki
ga organizira Sokolska zveza Slovenije. Zahtevnost vaj je bila prilagojena starosti otrok, odvisna pa je bila
tudi od tega, za katero medaljo so se
potegovali. Ob koncu vadbene ure
smo za umiritev izvedli še različne

masaže, rajalne igre in plese. Tudi
končali smo vedno s sokolskim pozdravom v zboru. Pozimi smo izvedli
vadbeno uro v obliki sankanja, na
zaključni vadbeni uri pa so se otroci lahko kotalkali in vozili s skiroji.

Otroci so osvojili tri bronaste in tri
srebrne medalje Miška Eli.
Gibalne urice so potekale v prijetnem športnem duhu. »S športnim
pozdravom!«
Mateja Silič, vzgojiteljica
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Uspehi mlajših selekcij
Odbojkarskega kluba Žužemberk
Odbojkarski klub Žužemberk
je v tekmovalni sezoni 2009/2010
nastopal z osmimi ekipami, ki so
v različnih kategorijah tekmovale
na državnem prvenstvu. Tradicionalno odlično so nastopale ekipe
v mlajših selekcijah, ki so ponovno
osvojile kar nekaj medalj.

Mladinci tretjič zapored drugi
Decembra so prvi srebrno medaljo domov prinesli mladinci, ki so
na zaključnem turnirju v Šoštanju
osvojili končno drugo mesto. V polfinalu so premagali domači Šoštanj,
v finalu pa izgubili proti odlični ekipi Salonit Anhovo iz Kanala.
Kadeti ubranili naslov
Kadeti so tekmovanje začeli v
septembru 2009, končali pa v mesecu maju z drugim zaporednim naslovom državnih prvakov. Finale se

je odvijalo na Ravnah na Koroškem,
kjer so kadeti v polfinalu odpravili
Calcit iz Kamnika, nato pa v finalu
še domači Fužinar. Za najboljšega igralca turnirja je bil izbran Jan
Brulec, nagrado za najboljšega napadalca je dobil Valentin Turk. Za
ekipo so nastopali: Valentin Turk,
Jan Brulec, Žiga vidmar, Jan Gačnik,
Matic Novak, Žiga Gliha, Sašo Smrke, Miha Kostevc, Domen Škufca,
Simon Koncilja, Miha Zupančič,
Tomaž Pucelj in Jože Grum.

Starejši dečki presenetljivo
drugi
Ekipi starejših dečkov se je po neprepričljivem začetku v ligi uspelo
zanesljivo uvrstiti na zaključni turnir v Šempetru. V razburljivem finalu – predvsem v zaključku tretjega seta, ki je bil za Suhokranjce že
skoraj izgubljen (10:13) – so fantje

pokazali neverjetno željo in borbenost, ki pa se jim je obrestovala, saj
so v končnici seta osvojili kar 5 točk
zapored in se presenetljivo uvrstili v finale. V finalu so se pomerili
z domačini, ki so na krilih svojih
navijačev osvojili naslov državnih
prvakov. Za ekipo so nastopali:
Matic Novak, Matevž Longar, Primož Vidmar, Nejc Papež, Ambrož
Čopi, Jernej Glavan, Marjan Papež
in Marko Udovč.

V Italiji …
Odbojkarski klub Žužemberk
se je odzval dvema vabiloma iz
Italije.
Spomladi so mladinci obiskali
najmočnejši turnir te vrste v Evropi, saj na njem nastopajo tudi reprezentance, kot so Iran, Izrael, Alžirija, Švica, Tunizija, Italija, selekcija
nemške pokrajine Baden Württen-

berg in najboljši italijanski klubi
ter povabljeni klubi iz Bolgarije in
Hrvaške. V skupini smo imeli čast
igrati z reprezentanco Irana, kar
je bilo za nas posebno doživetje.
Osvojili smo končno 11. mesto.
Uspešno smo nastopali tudi na
turnirju v Tržiču (Monfalcone),
kjer smo v finalu nastopili že tretjič
zapored. Tokrat je bila od nas boljša
ekipa Future iz Jesola, ki je bila fizično precej močnejša od naših fantov, ki pa so se borili po najboljših
močeh in zasluženo osvojili končno
drugo mesto. Za najboljšega libera
je bil izbran Tomaž Pucelj.
Uspešno so nastopale tudi deklice in dečki v mali in mini odbojki,
ki sicer niso osvojili medalj, jih pa
uspehi gotovo še čakajo, če bodo
tudi v prihodnosti pokazali toliko
navdušenja za ta čudoviti šport.
Jernej Rojc
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Plavalna šola v naravi na Ptuju
Učenci 3. razreda OŠ Žužemberk, PŠ Dvor in
učenci 3. in 4. razreda PŠ Ajdovec so se v času od
13. do 17. septembra udeležili plavalne šole v naravi na Ptuju. Na pot smo učence pospremili g.
Bojan Brulec, ga. Darja Sedaj, ga. Zdenka Blatnik,
ga. Irena A. Horžen in ga. Irena Prodanić.
Bivali smo v mladinskem domu Kurent, na plavanje pa smo hodili v ptujske toplice. V okviru različnih dejavnosti smo si na Ptuju ogledali železniško in avtobusno postajo, ptujski grad, staro mestno jedro, Orfejev spomenik in spomenik svetega
Florjana, sprehodili smo se čez tržnico, ki je bila

bogato obložena z dobrotami z domačega vrta, veselo smo se igrali na zanimivih igralih ob reki Dravi, se sprehajali po kostanjevem drevoredu in še in
še. Prijetno smo bili presenečeni nad znamenitostmi in podobo ter urejenostjo mesta Ptuj.
Vsakodnevno smo pridno peš hodili 25 min v
eno smer, da smo prišli do bazena, tako da dodatna telovadba ni bila potrebna. Večina učencev
je v petih dneh pri plavanju močno napredovala,
tako da so skoraj vsi dosegli zastavljeni cilj, da
preplavajo 35 m, skoraj polovica učencev pa je
preplavala 50 metrov.

Čeprav je šola v naravi velik strošek za starše
in ogromna odgovornost za učitelje, je za učence
neprecenljiva izkušnja, saj si nekateri šolo v naravi
zapomnijo za celo življenje. Nekateri otroci mogoče prvič zapustijo varnost domačega doma in
se brez staršev odpravijo neznano kam pod vodstvom svojih učiteljev. Se pa vsi v tem času navajajo na samostojnost in se učijo odgovornosti.
Veseli smo, da je šola v naravi minila brez kakšnih neprijetnih dogodkov in presenečenj ter da
so se vsi otroci, bogatejši za dragocene izkušnje,
varno vrnili domov.

Zaključek šolskega leta 2009/10 v vrtcu na Dvoru
Bil je prijetno topel poletni dan, ko smo se
otroci, njihovi starši in delavke Vrtca Dvor zbrali na igrišču za šolo in vrtcem, da bi s prijetnim
druženjem zaključili letošnje šolsko leto.
Najprej je vse prisotne nagovorila ga. ravnateljica. Spodbudne besede je namenila staršem,
ki so prvi otrokovi vzgojitelji, in delavkam, ki
se vsakodnevno posvečajo vzgoji in igri otrok,
vsem skupaj pa je zaželela prijetne poletne počitnice.
Ga. Dijana, ki je bila v vlogi povezovalke programa, je nato povabila vse otroke iz vseh skupin, da so skupaj z vzgojiteljicami v krogu zapeli in zaplesali: Kekčevo pesem, Murnčke, Moj
medvedek Jaka in rajalno igro Rdeče češnje. Vsi
prisotni otroci, tudi najmlajši, so sproščeno peli
in plesali, pri rajalni igri so se jim pridružili še
starši. Starši in otroci so sodelovali in se pomerili
v športnih igrah: vožnja otrok v samokolnicah
in metanje žogic v koš. Sledilo je presenečenje,
ki so ga »Škratki« pustili v okolici vrtca. Otroci
so se nemudoma podali na iskanje zakladkov, v
katerih so bili zaviti slastni bonboni, ki so si jih
otroci razdelili med seboj. Nato smo vzgojiteljice
podelile otrokom medalje in priznanja. Otroci

so osvojili medalje za Zlati sonček, priznanja
za plavalne dosežke in pasavčka ter bronaste in
srebrne medalje za športni program Miška Eli.
Po končanem uradnem delu programa je
sledila pogostitev s sadjem in sadnimi sokovi. Otroci so se razživeli in poigrali med seboj,
starši in delavke pa smo v sproščenem vzdušju poklepetali.

Kakor je bil prijeten zaključek, tako je bilo
tudi šolsko leto v vrtcu uspešno zaključeno.
Najmlajši, novinčki, so se že navadili na vrtec,
najstarejši pa so se poslovili. Poletni čas je za
otroke in odrasle tudi čas počitnic in počitka.
Po počitnicah pa so drugi otroci postali najstarejši in prišli so novi novinčki.
Mateja Silič, vzgojiteljica
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Blagoslovljen Gnidovčev dom
Župnija sv. Trojice na Ajdovcu
in celotna ajdovška fara se veseli.
Prizadevni farani so popolnoma
obnovili nekdanje župnišče na Selih pri Ajdovcu, kjer so uredili Gnidovčev dom.
Vicepostumator Janez Cerar CM
je ob somaševanju lazarista in misijonarja Toneta Pusta CM ter domačega duhovnika Janeza Zaletela 20.
julija daroval sveto mašo na Selih
pri Ajdovcu. Prenovljen Gnidovčev dom ima popolnoma drugačno
podobo, v spominski sobi pa bodo
našli svoje mesto pomembni možje
ajdovške planote, med njimi svetniški kandidat škof Janez Franči-

šek Gnidovec ter župnik in pisatelj
Janez Kmet.
Župnik Janez Zaletel se je ob tem
slovesnem dogodku zahvalil vsem
faranom, še posebej Karlu Gnidovcu – Linetu in Rudiju Murnu za pomoč pri obnovi te hiše. Obnova je
namreč slonela na številnih urah
darovanega prostovoljnega in obrtniška dela, material pa so pokrili z
darovi faranov ajdovške planote in
tudi od drugod. Domači župnik Janez Zaletel in misijonar ter lazarist
Janez Cerar CM sta odkrila spominsko ploščo, ki jo je slednji tudi blagoslovil. Ob tem prazničnem dogodku
so blagoslovili tudi traktorje, vozila

Ekshumacija rojaka
škofa Janeza Gnidovca
Župljani ajdovške župnije smo se
29. septembra 2010, v številčni zasedbi udeležili slovesne svete maše
v cerkvi Srca Jezusovega na Taboru
v Ljubljani ob ekshumaciji našega
rojaka, škofa Janeza Gnidovca, ki
je potekala dopoldne. Pred sveto
mašo pa so bili z ljubljanskih Žal
preneseni njegovi posmrtni ostanki v za to pripravljeno grobnico ob
stranskem oltarju omenjene cerkve. Uresničilo se je pričakovanje
vseh, ki z vero in ljubeznijo spremljamo Gnidovčev proces – si želimo, da bi bil prištet med blažene
in svetnike katoliške Cerkve.
Vicepostulator Gnidovčevega
postopka, lazarist Janez Cerar je
povedal, da se glas o njegovem svetniškem življenju širi še danes, ne

le v Sloveniji ampak povsod, kjer
je deloval: v Makedoniji, na Kosovem; rojaki so ga ponesli v zamejstvo, po Evropi pa tudi v Kanado,
Združene države Amerike, Argentino in Avstralijo. Janez Gnidovec
je vsem tudi čudovit vzornik krščanske ljubezni, solidarnosti in
dobrodelnosti, vzor svetosti.
Leto 2010 je bilo zelo pomembno glede postopka beatifikacije
častitljivega božjega služabnika
Gnidovca. Po tem, ko je spomladi
papež Benedikt XVI. potrdil, da je
škof živel junaško stopnjo kreposti,
je to še eden izmed pomembnih
korakov, saj je škof končno tudi
uradno dobil svoje mesto med verniki, za katere je živel in deloval.
Mateja Iskra

in motorje ter križ ob cesti pred domom, ki ga je izdelal Jože Štupar. K
prazničnemu vzdušja so delček prispevali tudi pevci cerkvenega mešanega zbora pod vodstvom Boštjana

Goriška, žene in dekleta s pekovskimi dobrotami ter možje z vinom bližnjega vinorodnega območja.
FOTO: Slavko Mirtič

Novomeški škof mons. Andrej Glavan

predstavil dva
nova bogoslovca
Ob prazniku Marijinega vnebovzetja se je na Zaplazu, ki je osrednja
romarska božja pot novomeške
škofije, zbralo okoli dva tisoč romarjev. Mašo je ob somaševanju
duhovnikov vodil novomeški škof
mons. Andrej Glavan, ki je tudi
predstavil dva nova bogoslovca,
Mateja Gnidovca iz žužemberške in
Boštjana Goriška iz ajdovške župnije. Po besedah škofa mons. Andreja
Glavan svetišče na Zaplazu spremi-

nja svojo zunanjo in notranjo podobo, obnovljena sta zvonika in zunanja fasada, nove so tudi spovednice,
v nadaljevanju pa čakajo odbor in
celotno škofijo nove naloge, med
drugim tudi ureditev kapele Lojzeta Grozdeta, kjer bodo v posebnem kamnitem sarkofagu počivali
njegovi posmrtni ostanki. S petjem
je navdušil tudi mešani pevski zbor
pod vodstvom Aleša Makovca.
Foto: S.M.
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Novo spominsko obeležje na Ajdovcu
V farni cerkvi sv. Trojice je v nedeljo,19. julija, novomeški škof msgr.
Andrej Glavan daroval mašo za vse
žrtve iz župnije Ajdovec. Nato je na
žalni slovesnosti blagoslovil novo
spominsko obeležje, na katerem je
vseh 138 žrtev ajdovške fare. Škof
msgr. Andrej Glavan je v pridigi
obudil spomin na težke čase, ko je
ajdovška fara med vojno in po vojni
izgubila kar eno petino moških, fantov, očetov in sinov. Pred spominskim obeležjem, ki ga je na zelenici pod cerkvijo sv. Trojice postavila
Nova slovenska zaveza, so domačini
pripravili krajši kulturni program, v

katerem je nastopil župnijski mešani
pevski zbor pod vodstvom Boštjana
Goriška in recitatorka. Predstavnik
Nove slovenske zaveze Stane Štrbenk
je v pretresljivem govoru izpostavil dogajanje med vojno, številnim
zbranim faranom, svojcem žrtev in
drugim pa odgovoril na vprašanje:
»Kaj je bilo na Ajdovcu narobe, da
tako pozno blagoslavljajo to ploščo?« Poudaril je, da je že leta 1994
ožja skupina faranov podala pobudo
za postavitev farne spominske plošče, ki je postavljena na Selih in to
le padlim na Ajdovcu in pobitim na
Brezovi Rebri. »Večina faranov pa je

ORATORIJ letos prvič
tudi na Ajdovcu
V dneh od 11. do 14. avgusta se
je osrednji del vasi Ajdovec, z župniščem in gasilskim domom na
čelu, spremenil v igrišče pa tudi
v kraj molitve, kar beseda oratorij
v bistvu označuje. Deset pridnih
animatorjev je štiri dni skrbelo za
38 otrok, večinoma iz ajdovške župnije, ki so spoznavali zgodbo in
vrednote deklice Momo. Le-ta nas
danes uči, da je dragocen in pridobljen le čas, ki ga podariš. Preko oratorija Žužemberk se je letos
program osnoval tudi na Ajdovcu z željo, da bi, ker so animatorji

zelo zagreti, povezoval mlade tudi
v prihodnjih letih. Obiskovali so ga
otroci od 5. do 15. leta starosti. V
štirih dneh so se povezali pri igrah,
izkazali svoje talente na delavnicah, iznajdljivost in timskost pri
velikih igrah, se zabavali, naučili
novih pesmi in spoznali osrednje
sporočilo zgodbe: »Pazi, čas!«
Na sliki smo otroci in animatorji
oratorija v Ajdovcu ob maketi župnijske cerkve z okolico, ki je nastala na eni od delavnic.
Mateja Iskra

Blagoslov novega spominskega obeležja je opravil novomeški škof msgr. Andrej Glavan

pri tej odločitvi menila, da na njej ne
bi bilo kar 48 žrtev imen iz ajdovske
župnije,« je dejal Štrbenk. V nadaljevanju je podal odločitev, da se na
stroške Nove slovenske zaveze in ob
soglasju vseh sorodnikov pobitih na

Ajdovcu kot dopolnilo nagrobni plošči na Selih in kot simbol pomiritve,
enotnosti in sožitja vseh prebivalcev
ajdovske župnije postavi skupna spominska plošča vsem padlim in pobitim ajdovskim žrtvam. S.M.

Delovna akcija
V ponedeljek, 13. 9. 2010, so se
rojaki in tisti, ki so kako drugače
povezani s škofom Gnidovcem, velikodušno odzvali povabilu, da bi v
cerkvi Srca Jezusovega na Taboru v
Ljubljani pripravili prostor, kamor
so konec meseca septembra prenesli posmrtne ostanke svetniškega
kandidata Janeza Frančiška Gnidovca. Celodnevnega dela so se
zavzeto lotili rojaki Matjaž Štravs,
Gregor Longar, Rudi Murn, Miha
Gorišek in prijatelj Janez Klopčič – Johan ter drugi. Grobnica
častitljivega škofa in svetniškega
kandidata je ob stranskem oltarju
Vincencija Pavelskega. Dogajanje
in delavce je ob tem spremljal lazarist g. Lojze Gajšek, ki je prevzel
odgovornost za grobnico.
Vložen napor je poplačalo zadovoljstvo ob lastnem prispevku pri
tako pomembnem dogodku.
Opravili so poglavitno in pohvale vredno delo, tako da so mojstri
lahko pričeli s fino pripravo prostora, kjer je od 27. septembra grob
škofa Janeza Frančiška Gnidovca.
Mateja Iskra
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Društvo upokojencev Dvor
Društvo upokojencev Dvor je svoje aktivnosti izvedlo v okviru načrtov, ki
si jih je zastavilo. Najbolj aktivni so bili literati, ki so svoja nova dela predstavili na srečanju v Dolenjskih Toplicah, ki ga je organiziral PZDU, v Straži
ob njihovem občinskem prazniku, v Dolenjskih Toplicah ob njihovem prazniku in na Dvoru, kjer je društvo v okviru praznovanja občine Žužemberk
organiziralo srečanje literatov sosednjih društev. Pohodniki med upokojenci smo se maja in junija srečevali enkrat tedensko in tako skrbeli za boljše
zdravje. Šli smo na izlet, poslušali smo predavanje za večjo varnost v prometu in se na srečanju poveselili in zaplesali. Udeležili smo se tudi srečanja
društev članov PZDU Dolenjske in Bele krajine. Do novega leta imamo še
kar nekaj načrtov in upajmo, da jih bomo uresničili.
Dušan Mikec

ZLATA POROKA - V Mačkovcu pri Dvoru sta zakonca Ažlin praznovala lep ljubilej. V
zakonu sta namreč že 50 let. Na domu smo ju člani UO DU Dvor obiskali 4. junija. Že na
pragu sta nas pričakala in povabila v hišo. Najprej smo jima stisnili roko in jima zaželeli,
da bosa takšna še naprej in dočakala še vrsto let skupaj. Čeprav je bilo v življenju tudi
mnogo težkih časov se rada spominjata mladih let, ko sta bila bolj zdrava.
Ob slovesu smo se zahvalili za prijeten klet in si še enkrat stisnili roke.

Bučke, bučke
Hedviko Petruna z Dvora je letošnja jesen bogato obrodila z raznovrstnimi bučkami, ki v sožitju z vinsko trto rastejo pod njeno hišo. Bučkam
ugaja dobra zemlja pa tudi izredna sončna lega nad reko Krko. Gospa
Hedvika je na pridelek izredno ponosna, saj je na brajdi zraslo več sto
majhnih in velikih izredno okusnih bučk. Foto: S. M.

Mirko Repar 97 let - Mirko Repar z Dvora je praznoval 97 let rojstva. Ker je bilo
popoldne smo ga presenetili ravno pri popoldanskem počitku. Pri njegovih letih, ni
nič, čudno, da stopa bol previdno, a čisto nič ne kaže leta pri pogovoru, kjer je zelo
gostobeseden. Rad pove kako anekdoto iz svojega življenja, o Dvoru in ljudeh, ki so
tu živeli ali zgodovini kraja, da se ima dobro. Hčerke so poskrbele da smo se dobro
počutili in tudi nazdravili smo z domačo dobro kapljico. Ob stisku rok smo mu zaželeli
še vrsto let zdravja in se ponovno srečamo ob njegov naslednjem ljubileju.

Marija Legan 92 let - Marija Legan iz Podgozda je 5. avgusta dopolnila 92 let.
Člani DU Dvor in člani RK smo jo obiska dan pred praznovanjem. Pričakala nas je
z rahlim nasmeškom v svoji postelji, v kateri je že vrsto let. Povprašali smo jo kako
se počuti. Povedala je, da dobro. »Saj jem še sama, le včasih potrebujem pomoč.
Večja težava je v tem, da ne morem vstati iz postelje in hoditi.« Potolažili smo jo in
dejali, da je takšnih več, ki ne morejo hoditi, med njimi pa tudi kar nekaj mladih, ki
so zaradi nesreč ali bolezni priklenjeni na posteljo. Ob slovesu smo ji obljubili, da jo
bomo večkrat obiskali.

OBVESTILA SKUPNE OBČINSKE UPRAVEMEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA
Medobčinska inšpekcija Medobčinskega inšpektorata in redarstva objavlja na podlagi 33. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni
list RS, št. 43/07; ZIN-UPB1), v zvezi z 57. členom Odloka o občinskih
cestah (Uradni list RS št. 83/01, 52/06) naslednje

SPOROČILO ZA JAVNOST
Javnost obveščamo, da bo medobčinska inšpekcija pričela sistematično nadzirati občinske ceste z vidika preprečevanja odvajanja odplak, padavinskih voda ter drugih tekočin z zemljišč in objektov na
občinske ceste.
V primeru, da inšpektor za ceste pri nadzoru ugotovi, da gre za odvajanje odplak, padavinskih voda ter drugih tekočin na cesto, ima pravico in
dolžnost odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti. Zoper vse kršitelje
bo po uradni dolžnosti uveden tudi postopek o prekršku. Vse lastnike
zemljišč in objektov ob javnih cestah se poziva, da spoštujejo prepoved
odvajanja odplak, padavinskih voda ter drugih tekočin na ceste.
Brigita Kalčič,
vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva

34

november 2010,

ZANIMIVOSTI

Jubilanti - 80 let
Anica Skobe

Francka Ožbolt

V naši občini po deležu prebivalstva starejših kar nekako odstopa
Budganja vas in med njimi je tudi
Anica Skobe, ki je pred kratkim čila
in zdrava dočakala osemdeset let. V
družini je bilo pet otrok in že zelo
mlada je v sebi nosila čut in skrb za
starejše in bolne in tako je kar nekaj
let skrbela za svojo teto in mamo.
Kasneje se je zaposlila v nekdanji
Iskri, v kateri se je tudi upokojila.
Več let je skrbela za težko invalidko
in tudi danes, kljub svojim osemdesetim letom, še vedno rada pomaga
vsem, ki njeno pomoč potrebujejo. Najbolj se sprosti pri delu na njivi,
rada šiva in hodi k maši, še vedno si skuha in postori vse potrebno v
hiši, kjer v družbi nečaka in njegove družine preživlja jesen svojega življenja. Želimo ji predvsem zdravja in da bi še vrsto let lahko nesebično
širila svoja dobra dela.

Dne 11. 9. 2010 je svoji visoki
jubilej, 80 let, praznovala naša častna članica in dolgoletna predsednica DU Žužemberk (od leta 1989
do 2008) ga. Francka Ožbolt iz Žužemberka.
Rojena je bila v Tribučah v Beli
Krajini, kjer so ji mladostna leta tekla v težkih vojnih razmerah.
Po končani vojni je odšla od
doma. Njena pot jo je vodila proti
Ljubljani, kjer je delala kot mlada
aktivistka, se ob delu izobraževala
in bila zaposlena na okraju Ljubljana – okolica na socialnem skrbstvu.
V tem času je spoznala miličnika Miho, doma iz Smuke v Suhi Krajini, s katerim se je leta 1951 tudi poročila. Leta l953 je moža službena pot
pripeljala v Žužemberk, kamor sta se tudi preselila. V zakonu je rodila
tri otroke (Dušana, Marjana in Mihaelo). V času zakona sta si z možem
zgradila hišo, v kateri sedaj živi skupaj s hčerko Mihaelo in vnuki.
Leta 1978 je izgubila moža in sama skrbela za družino, ki poleg treh otrok
šteje še šest vnukov in štiri pravnuke, ki jim posveča vso pozornost.
Vse svoje življenje je posvetila delu na socialnem in političnem področju, kjer je bila zelo aktivna. Predvsem na področju RK in zadnje čase v
DESUSU. Za svoje delo je prejela številna priznanja.
Predstavniki DU in odbora RK Žužemberk smo jo ob njenem visokem
jubileju obiskali, ji zaželeli še obilico zdravja in veselja, ki ga je z dobro
voljo in pesmijo prinašala na vsako srečanje, ter jo skromno obdarili.

Dare Pucelj

Marija Vidmar
Sredi poletja je v Velikem Lipju
80. rojstni dan praznovala Marija
Vidmar. Vsa urejena in pražnje oblečena nas je pričakala na pragu svoje
s cvetjem ozaljšane hiše, v kateri po
moževi smrti že pet let živi sama.
Njen dom je kot »iz škatlice«. Vse
je na svojem mestu, vse se sveti, vse
je urejeno. Za to poskrbi sama, v
pomoč in podporo so ji tudi hčerka, zet in oba vnuka, ki jo pogosto
obiskujejo.
Rodila se je v trgovsko-gostilniški družini Šporar v Hinjah. Skupaj
s tremi sestrami in bratom je doma preživljala srečno otroštvo, čeprav
je bilo pri hiši veliko dela, vse do dneva, ko so v vas prišli vojaki. Prebivalce so izgnali, vas pa požgali.
Ti dogodki so zanjo še danes zelo živi. Ne more jih pozabiti. Natančno jih je že davno popisala kar na »škrnicelj«; enkrat, kot pravi, jih bo
prepisala na »taprav« papir.
V tistih hudih časih se je moral vsak znajti po svoje. Šporarjevi so se
zatekli v Veliko Lipje. Tam je gospa Marija spoznala sosedovega fanta in
se z njim poročila. H kruhu sta spravila dve hčeri. Zelo ju je prizadela
smrt starejše, ki je pred petnajstimi leti umrla v prometni nesreči.
Na skopi suhokrajinski zemlji sta obdelovala polja in pripravljala krmo
za živino v hlevu in svinjaku. Mož je bil v službi, zato je veliko dela opravila gospa Marija kar sama. Tudi kosila je; na roko, in za moškimi ni
prav v ničemer zaostajala. Kot sama pravi, je bila »tahaub« kosec. Če je
treba, še danes vzame koso in pokosi okoli hiše.
Navadila se je biti sama. Rada bere in pogleda kakšen film na TV.
Članice KORK smo ji zaželele še veliko sončnih in zdravih let.
Tekst in foto Helena Glavič

Tinca Cajnko, du Žužemberk

Marija Urbančič
Dne 27. 8. 2010 je svoj 80. rojstni
dan praznovala Marija Urbančič iz
Šmihela.
Rojena je bila v hiši, kjer živi še
danes. V družini so bili štirje otroci.
Kot najstarejša hči je ostala doma na
kmetiji in skrbela za svoje starše.
V mladostnih letih je spoznala
moža Toneta iz Češnjic in se z njim
leta1965 poročila. V zakonu je rodila
3 otroke (Marinko, Toneta, ki je žal
že pokojni, in Jožico). Mož je bil ves
čas zaposlen, veliko let tudi v Švici,
kar se mu je poznalo na zdravju, saj
je leta l987 umrl. Hčerke so se poročile in odselile od doma. Sedaj živi
sama v svoji rojstni hiši. Leta se ji nič ne poznajo; še vedno vozi avtomobil in sama prepelje krajše relacije. Rada se udeležuje tudi srečanj
upokojencev, najbolj pa se razveseli obiskov svojih dveh hčera in petih
vnukov, ki ji z obiskom polepšajo dneve.
Člani DU Žužemberk smo jo obiskali, ji iskreno čestitali za njen visoki jubilej, zaželeli še veliko zdravja v krogu svojih najbližjih in jo skromno obdarili.
Tinca Cajnko, du Žužemberk
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Jože Pečjak

Tinca Grčar

Dne 2. 8. 2010 je svoj visoki jubilej
– 80 let – praznoval naš upokojenec
Jože Pečjak iz Drašče vasi.
Rojen je bil na Plešivici v številni
kmečki družini z devetimi otroki.
Kot mlad fant je pomagal pri delu
na kmetiji, saj je očeta izgubil v
času vojne ob bombnem napadu in
je mama s številnimi otroki ostala
sama. Izkoristil je prvo priložnost
za zaposlitev, ki jo je dobil pri tedanji zadrugi v Žužemberku. Nato se
je zaposlil pri Remontu v Žužemberku in nadaljeval z delom pri Zavodu za spomeniško varstvo v Ljubljani in pozneje v Litostroju, kjer se
je leta l988 tudi upokojil.
V času zaposlitve je spoznal tudi svojo bodočo ženo Zofijo iz Drašče vase, se z njo poročil in preselil na njen dom. Ko je bil zaposlen pri
zavodu, je bil od doma odsoten cel teden, zato si je poiskal zaposlitev v
Ljubljani in se vsak dan vračal domov k ženi, da ji je lahko pomagal pri
delu na kmetiji. V zakonu sta se jima rodila dva sinova; Jože in Slavko,
ki sta mu podarila štiri vnuke.
Sedaj z ženo živita v novi hiši pri sinu Slavku, v bližini pa si je hišo
zgradil tudi sin Jože, tako da ima vsakodnevne stike z otrokoma in vnuki, ki ga pogosto obiščejo.
Člani DU Žužemberk smo ga ob njegovem praznovanju obiskali, iskreno čestitali, zaželeli še obilico zdravja v krogu njegove družine in ga
skromno obdarili.
Tinca Cajnko, du Žužemberk

Ko osemnajst letno dekle se je leta
1948 šolala v trgovski šoli v Novem
mestu, njena prva zaposlitev pa je
bila v trgovini Naproza, ki se je nahajala v stavbi, kjer danes v Žužemberku posluje banka. Kasneje se je
zaposlila v Kmetijski zadrugi in službovala leto dni v Šmihelu pri Žužemberku, nato pa je do upokojitve delala v trgovini z mešanim blagom Dolenjska, ki je poslovala v prostorih,
kjer je danes pošta. Trgovine v tistih
časih še niso bile samopostrežne, kot
so danes. Takrat se je še vse tehtalo in
zavijalo ročno in pri svojem delu je bila gospa Tinca vedno natančna in
prijazna do strank. Po 35 letih službovanja se je upokojila in
in jesen svojega življenja preživlja na Cviblju, kamor se je poročila
iz bližnje Zafare. V zakonu z možem Dominikom so se jima rodili trije
otroci, še danes pa so njene misli kljub njenim osemdesetim letom še
vedno bistre in polne lepih spominov, na njeno delo in prehojeno življenjsko pot.

Zlatoporočenca
zakonca Gričar

Alojzija Fortuna – Maček
Dne 14. 8. 2010 je svoj 80. rojstni
dan praznovala Alojzija Fortuna –
Maček iz Žužemberka.
Rojena je bila v vasi Bič pri Radohovi vasi, v družini s sedmimi
otroki. Po končani osnovni šoli je
obiskovala šolo za babice v Novem
mestu. Nekaj časa je bila zaposlena
v Novem mestu, nato je bila razporejena na področje Suhe krajine oz.
že takrat občine Žužemberk.
V tistem času so žene v glavnem
rojevale doma, zato ji dela nikoli ni
zmanjkalo, saj je skrbela za porodnice na celem področju Suhe Krajine.
Pogosto jih je obiskovala tudi v zelo slabem vremenu (sneg, dež), v začetku tudi peš, ker še ni bilo ustreznih prevoznih sredstev.
V času opravljanja svojega terenskega dela je spoznala tudi svojega
bodoče moža Jožeta Fortuno, s katerim sta kupila manjšo hišico v Žužemberku in si ustvarila družinico s sinom Jožetom.
Z možem sta si zgradila novo hišo, v kateri pa sta ostala sama s sinom,
saj ji je mož Jože zaradi bolezni kmalu umrl.
Po smrti moža Jožeta je spoznala prijatelja Ivana Mačka, s katerim se
je tudi poročila, a zakon ni trajal dolgo, tako je spet ostala sama s sinom.
Ker se ji je zdravje poslabšalo, sin ni mogel več skrbeti zanjo, zato trenutno živi v domu za starejše občane v Trebnjem, kjer za njo lepo skrbijo.
Občasno jo sin Jože pripelje domov, da spet vidi domače okolje.
Skupaj s člani odbora Rdečega križa in društva upokojencev Žužemberk smo jo obiskali v domu, v katerem se dobro počuti, ji zaželeli še
mnogo zdravja ob njenem visokem jubileju in jo skromno obdarili.
Tinca Cajnko, du Žužemberk

Dne 27. avgusta 2010 sta praznovala zlato poroko – 50 let skupnega življenja – ga. Cvetka in g.
Leon Gričar iz Žužemberka, Jurčičeva ulica 27.
Ga. Cvetka se je rodila dne 23. 9.
1938 v Malem Lipovcu. Po končani
šoli je odšla v Ljubljano, kjer se je
tudi zaposlila. V tem času je spoznala svojega bodočega moža.
G. Leon je bil rojen dne 10. 4.
1936 v Straži pri Šentrupertu. Tako
kot ženo Cvetko je tudi njega peljala
pot za delom v Ljubljano, kjer sta se
tudi spoznala in poročila leta l960.
Ker bi v Ljubljani težko dobila
stanovanje, sta se preselila v Žužemberk, kjer sta dobila stanovanje

in se zaposlila v tedanji Iskri.
V tem času sta si zgradila tudi
svojo hišo, v kateri sta živela skupaj s hčerama Tatjano in Nevenko.
Hčerki sta se poročili, si ustvarili
svoji družini in se odselili.
Kolikor jima zdravje dopušča, se
ukvarjata z delom v vinogradu in
na vrtu okoli hiše. Ga. Cvetka pa
tudi aktivno sodeluje v pevskem
zboru TD in DU Žužemberk.
Najbolj se razveselita obiskov
svojih hčera in štirih vnukinj.
Ob tem visokem življenjskem
jubileju jima želimo še obilo srečnih let v dvoje, predvsem pa veliko zdravja.
Tinca Cajnko
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Pogosta »gozdarska« vprašanja (2.del)

Tokrat bi rad osvetlil še nekaj vprašanj, ki se
ne tako pogosto pojavljajo pri našem delu, so pa
vredna razjasnitve.
»A bi lahko pršu jutr men nekej utkazat, jest
sm uzeu dupust?« Navaditi se boste morali, da je
edini mogoč odgovor: »NE!« Tak odgovor je pošten, zato ker se moramo gozdarji držati načela,
da se vsako stranko enakopravno obravnava. Od
vsakega lastnika, ki želi odkazilo v svojem gozdu,
moramo vnaprej vedeti, kam bomo šli odkazovat,
kakšne so želje lastnika glede odkazila in kdo vse je
solastnik parcele, na kateri se bo odkazovalo. Odločba, ki jo izdajamo, je uradni dokument. V njej
se odraža naše delo, ki ga določajo zakoni in ki jih
moramo spoštovat, zato se moramo pred odhodom na teren in odkazilom pripraviti – preveriti
lastniško strukturo na posesti in gozdnogojitvene
načrte, kar pa večinoma ne gre z danes na jutri.
Odkazilo drevnine zunaj gozda (obmejki, posamično stoječe drevje) je prav tako naše delo,
čeprav naj bi po vašem prepričanju gozdarji ne
imeli kaj početi na kmetijski zemlji. Zakon o
gozdovih določa, da se določbe zakona smiselno
uporabljajo tudi za posamično gozdno drevje in
skupine gozdnega drevja, ki rastejo zunaj gozda
in celo po zakonu niso šteta kot gozd.
Lastnina je in bo ostala večna neznanka za vse,
ki imamo z njo opravka. Vas, lastnike gozdov zanima, kje jo imate, kje so mejniki, kako potekajo
meje, kako se je (in bo) uživala, kdo so sosedje
itn. Edine uradne osebe, ki smejo določati položaj mejnika, so za to pooblaščeni geodeti. Ker je

njihovo delo uradno, ker za svoje delo odgovarjajo in ker se samo o njihovih odločitvah lahko
nadalje kregate na sodišču, geodeti svoje delo
(ne tako malo) zaračunavajo. Gozdarji nismo
pooblaščeni za določanje mejnikov, se pa toliko
spoznamo na teren in zemljemerstvo, da nam
je položaj prenekaterih parcel že poznan. Predvsem izkustveno. Opiramo se na tiste lastnike,
ki so skrbni glede označevanja parcelnih mej in
mejnikov. Torej na tiste, ki se zavedajo, da je po
zakonu (sprejet je bil kmalu potem, ko smo se
osamosvojili) to njihova – vaša obveza.
Vseeno se najdejo tudi taki lastniki, ki o svoji
lastnini ne vedo več kot samo parcelne številke.
In če že imajo lastnino, bi jo radi tudi koristili,
zato pridejo k nam, da jim jo pomagamo najti. To nam sodobna računalniška oprema tudi
omogoča in si z njo lahko pripravljamo različne
tematske karte. Kar pa še ne pomeni, da lahko
stiskamo karte tudi za vas. Karte (mapne kopije)
za vašo posest vam lahko izda edino za to pooblaščena uradna oseba na Geodetski upravi (v
stavbi Hedera v Novem mestu).
Dolgo nazaj sem že pisal na temo »Se da dobit
kaj smrekic?«. Najceneje in najbolj zdravo za gozd
je, da se obnovi – nasemeni po naravni poti. V
bistvu je nesmiselno, da bi ga obnavljali s sadnjo
sadik. Izkustveno vemo, da v več kot 90 odstotkih
primerov obnova s sadnjo ni potrebna. Včasih pa
pride do situacije, da se spodrast ne pojavi oziroma je neprimerne sestave. V takih primerih imate
lastniki pravico, da dobite sadike in tako površino

oplemenitite. O svojem namenu morate lastniki
revirnega gozdarja pravočasno opozoriti, tako da
vas zapiše v plan gojitvenih del za naslednje leto.
Večkrat lastniki sprašujete po sadikah z namenom, da bi pogozdili že več let nepokošene travnike ali zapuščene pašnike. V teh primerih vam
sadik ne smemo dajati. In ne umišljajte si, da bi
pretentali gozdarja tako, da mu pokažete eno parcelo, kjer je sadnja res potrebna, sadike pa bi posadili na drugo parcelo. Potem boste imeli opravke
še z inšpektorjem pa davčno upravo ...
Vsekakor moram pohvalit iznajdljivost slovenskega kmeta. Ne glede na vse probleme s papirji se je navadil tudi na subvencije. Celo več,
zvedel je, da obstajajo tudi v gozdarstvu, zato se
na terenu naleti tudi na situacijo: »A se za čiščenje
dobi kaj denarja?« Zelo na kratko naj zapišem,
da se na to vprašanje da odgovoriti tudi z: »Da!«
Najbolje je, da se pogovorite s svojim revirnim
gozdarjem, v kakšnih primerih se da dobiti subvencije za dela v gozdu. Za bolj obširen odgovor
bi bila potrebna vsaj dva članka.
Upam, da sem z nekaj odgovori iz naše prakse osvetlil vaše probleme tudi z druge plati ter
da bomo zato v nadalje še lažje sodelovali. Se
že veselim!
Miloš KECMAN, univ. dipl. inž. gozd.

Obujanje starih znanj – kuhanje kope
V avgustovskih dneh se je g. Franc Vidmar iz
Srednjega Lipovca lotil kuhanja kope. Postopka se
je priučil že v mladih letih, ko je pomagal očetu,
ki je oglarski izpit opravil še pred drugo svetovno
vojno. V tistem času je bilo to bolj cenjeno delo,
saj se je s kuhanjem zaslužilo celo za hišo.
V letih pred vojno je bilo na ajdovški planoti
osem do deset oglarjev; vsak izmed njih je imel
tudi po tri kope naenkrat. Takrat se je v kope zlagalo tudi do 100 prostorninskih metrov drv, kar
pomeni, da je bil premer kope 10 metrov, v višino
pa je merila preko treh metrov. Oglje se je kuhalo
jeseni in spomladi, saj je najbolje, če je les na pol
suh. Ob jesenskih sečnjah so tako pripravljali les
za spomladansko kuho in obratno. Pridobljeno
oglje so vse do leta 1964 izvažali predvsem za tovarne v Italiji. Prodajali so ga tudi za potrebe kovačij, medicine in vojaške industrije. Danes odkupujejo oglje le še redki kovači in gostinci.
G. Vidmar je nazadnje kuhal kopo pred 46 leti.
Zaradi izrednega veselja do tega dela si je vedno

govoril, da jo bo še kdaj skuhal. Sedaj, ko je v
pokoju in ima več časa, se je odločil, da bo obudil svoja znanja. Malo pa ga je k temu nagovoril
tudi sosed kovač, ker je za svoje delo želel imeti
res kakovostno oglje.
Priprave za kuhanje kope so bile dolgotrajne:
pripraviti je bilo treba metrska drva, ki ne smejo
biti debelejša od desetih centimetrov, in počistiti staro kopišče. V dolini ob gozdu blizu vasi je
postavil manjšo kopo, veliko 15 prostorninskih
metrov, ob njej pa bivališče, saj lastnik vse dni in
noči, ko se kopa kuha, živi ob njej. Kopa zahteva
veliko pozornost in stalno spremljanje. V prvih
dneh (mlada kopa) se jo mora »bakati« na tri do
štiri ure, kasneje na šest ur. (Bakati: skrbeti, da se
oglje posede in vmes ne pride preveč zraka, saj se
lahko oglje vžge.) Začetek je bil slab, saj se je na
predvideni dan slavnostnega prižiga kope usula
ploha, ki je dodobra sprala zaščitno plast zemlje,
trave in listja. Naslednje jutro je kopo ponovno
obložil. Ob ponovnem slavnostnem prižigu so v

stržen vrgli sedem lopat žerjavice, dogodek pa si je
ogledalo 30 ljudi. Na začetku je delal sam, potem
je dobil pomoč mladine in že prej omenjenega kovača. Pomoč je potrebna posebej pri koncu, ko se
kopa odpira. Kopa se je kuhala dvanajst dni in je
pritegnila več obiskovalcev in domačinov, zakaj
dogajalo se je nekaj novega, čeprav zelo starega.
Konec dober, vse dobro in tako je bilo tudi pri
Francu. »Kurbinčkov«, kakor se reče neizgorelemu lesu, je bilo res malo.
Zanimivost in ohranjanje spomina na preteklost se je razvilo v družaben dogodek, ko so ob
večerih vaščani in drugi obiskovalci prišli h kopi.
Mladina je pokazala veliko zanimanja, zato se je
Franc odločil, da bo v prihodnjih letih skuhal še
kakšno kopo in jim predal svoja znanja. Čeprav
je bilo v preteklosti kuhanje kope vir zaslužka, je
bilo tokrat predvsem vir tega, česar nam v današnjih časih vse bolj primanjkuje– povezovalo je
ljudi med seboj!
Mateja ISKRA in Miloš KECMAN
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Jesen v sadnem vrtu
Kljub vsem grožnjam z vročim in suhim poletjem je vreme ubralo svojo pot. Letošnje poletje ni
skoparilo s padavinami in včasih kar neprijazno
poletje se je prevesilo v mokro jesen. Vremenske
razmere so med letom vplivale tudi na stanje sadnih dreves in kakovost pridelka. Z zalivanjem v
naših vrtovih sicer v tem poletju nismo imeli veliko dela, smo pa imeli obilico težav z rastlinskimi boleznimi. Če je naš sadni vrt dobro prestal
vremenske ujme in dobro kljuboval rastlinskim
boleznim, nas ravno v tem času razveseljuje z jesenskimi jabolki.
Določitev pravega časa obiranja določene sadne vrste oziroma sorte je odvisen od namena
uporabe plodov.
V sadnih vrtovih ponavadi obiramo sadje v
času užitne zrelosti, kar pomeni, da jabolko že
na drevesu doseže svojo sortno značilno barvo,
okus, aromo in se tudi že nekoliko omehča. V užitni zrelosti obrana jabolka in hruške so okusnejša,
vendar slabše prenesejo daljše skladiščenje.
V domačem vrtu si pri določanju časa obiranja
pomagamo s poznavanjem sorte in opazovanjem
sprememb na plodovih. Vsako leto je nekaj posebnega, zato upoštevamo spremembo osnovne
zelene barve v rumeno, intenzivnost rdeče barve
pri obarvanih sortah ter stopnjo razgradnje škroba v sladkor. Z dozorevanjem plodov na drevesu se škrob pretvarja v sladkor. Vsebnost škroba
določimo s pomočjo jodovice, ki nam jo pripravijo v lekarni po sledečem receptu: enemu litru
destilirane vode je treba primešati deset gramov
kalijevega jodida in tri grame joda. Jodovico hranimo v temni embalaži.
Prečno prerezano jabolko pomočimo v jodovico in po nekaj minutah že lahko ocenjujemo

stopnjo zrelosti analiziranih plodov. Škrob se v
prisotnosti jodovice obarva temno modro oziroma črno. Če se rezna ploskev jabolka v celoti
obarvana črno, to pomeni, da je plod še popolnoma nezrel. V kolikor pa je rezna ploskev po namakanju v jodovici ostala svetla, to pomeni, da
so plodovi že prezreli za dolgotrajno skladiščenje.
Tako zrela jabolka in hruške namenimo sprotni
porabi ali predelavi. Za daljše skladiščenje v domači kleti naj bodo jabolka okoli centimetra in
pol pod olupkom še temne barve, okoli peščišča
pa že razbarvana.
Prezgodaj obrani plodovi nimajo dovolj zgrajene kožice, zato je izguba vode med skladiščenjem
bistveno večja kot pri plodovih, ki so bili pravočasno obrani. Taki plodovi se zelo hitro pričnejo
grbančiti. Temeljna barva prezgodaj obranih plodov nima dopolnilne barve in kaj rado se zgodi, da
plodovi med shranjevanjem porjavijo. Prezgodaj
obrana jabolka in hruške nimajo dobre arome in
so brez značilnega okusa. Vsi plodovi na drevesu
ne dozorijo hkrati. Zaradi tega je priporočljivo, da
plodove obiramo večkrat. Najprej oberemo vrhove
in bolj obarvane plodove. Preostale plodove oberemo, ko se odebelijo in obarvajo sortno značilno.
Na velikih drevesih, ki niso bila redčena, je lahko
razlika v zrelosti med najbolj zrelimi in najbolj
zelenimi plodovi tudi tri tedne.
Iz nedozorelega sadja ne moremo pripraviti dobrih izdelkov. Tudi za predelavo v sokove,
kis in žganje morajo biti plodovi primerno zreli.
Rezultati degustacij so pokazali zelo velike razlike v kakovosti sokov, žganj in ostalih izdelkov
iz sadja. Slabe ocene niso bile le posledica slabe
predelave, temveč je bil vzrok predvsem v uporabi nedozorelega sadja.

Spoštovani občani!
Vljudno prosimo, da upoštevate delovni čas
Zbirno reciklažnega centra Žužemberk, ki ga
navajamo v nadaljevanju. Če hočemo vzdrževati red in komunalne odpadke ločevati po
frakcijah, se moramo vsi držati pravil in delovnega časa centra.
Kar nekako v navado je prišlo, da odpadke
nekateri odložilo pred zaprta vrata centra izven
delovnega časa. Po odpadkih potem brskajo razni »strokovnjaki« in povzročajo velik nered.
Tako odlaganje je tudi kaznivo!
Že tako imamo veliko problemov s stalnimi
vdori in krajami na zavarovanem območju centra, čeprav smo organizirali elektronsko varovanje zamreženega območja centra.
V centru zberemo in ločimo resnično ogromno odpadkov. Les in kovine (železo in barvne kovine) prodamo, rabljene gume nam pooblaščeni izvajalec s strani države brezplačno
odpelje, elektronske naprave in gospodinjske
aparate moramo sami odpeljati pooblaščencu

na razgradnjo. Mešane odpadke odpeljemo na
odlagališče CEROD.
Delovanje centra je najbolj opazno po tem, da
se na pospravljena divja odlagališča ne odlaga
več in da se ne pojavljajo nova.
Velik problem, ki ga lahko vsi opazite, pa je
odmetavanje odpadkov ob občinskih in državnih cestah. Ta nered zelo kazi izgled lokalne
skupnosti, ker je opazen ne samo večdnevnim
obiskovalcem, ampak tudi tistim, ki našo občino le prevozijo. Na tem področju je še premalo
obveščanja in osveščanja.
Načrtujemo, da bi skupaj z vsemi društvi in
šolami v občini v mesecu marcu organizirali pobiranje teh odpadkov ob cestah in javnih površinah. O poteku akcije boste občani pravočasno
in primerno obveščeni.
Občina Žužemberk
Koordinator:
Martin Grčar, inž. kom.
ceste@zuzemberk.si, (031-777-880)

Najboljše domače skladišče za sadje je temna
klet, v kateri se temperatura pozimi giblje med
dvema in petimi stopinjami. Pri tem je tudi priporočeno, da relativna zračna vlaga ne pade pod 80
odstotkov, pa tudi 90 odstotkov naj ne bi presegla.
Prostor, v katerem bomo skladiščili jabolka, je potrebno dobro očistiti in med skladiščenjem sproti
odstranjevati poškodovane oziroma nagnite plodove. Gnitje v sadnem zaboju lahko zmanjšamo,
če med plodove vložimo plast stiropora in s tem
omogočimo boljšo zračnost. Uskladiščeni plodovi izločajo etilen (vonj po zrelih jabolkih), zato je
potrebno skladišče večkrat na teden prezračiti. V
prostoru ne sme zmrzovati, saj temperature pod
ničlo povzročajo porjavitev in propad plodov. Pri
višjih temperaturah se procesi zorenja nadaljujejo
in sadje v kratkem času prezori. Jabolka izgubijo
čvrstost in sočnost ter postanejo mokasta. Če je klet
presuha, plodovi kljub nizki temperaturi izgubljajo
vodo in kožica se naguba. Paziti je treba, da istem
prostoru ne shranjujemo drugega zrelega sadja,
krompirja ali zelenjave, ker dodatno izločanje etilena pospešuje prezoritev jabolk in hrušk. Če se
držimo zgoraj navedenih navodil, lahko jabolka v
domači kleti uspešno skladiščimo do pomladi.
Če nimamo primernega prostora, lahko jabolka
za več tednov hranimo tudi v plastičnih vrečkah
v temnem in hladnem prostoru. Pri dihanju plodovi hitro porabijo razpoložljivi kisik in pri povečanem ogljikovem dioksidu se dihanje upočasni
oziroma se upočasni dozorevanje plodov. Dihanje
se ne sme popolnoma ustaviti, ker bi sicer plodovi
propadli, zato moramo v vrečke narediti nekaj lukenj, ki bodo omogočale dovajanje kisika.
Andreja Brence
KGZS – zavod Novo mesto

OBVESTILO
Spoštovani občani!
Delovni čas
Zbirno reciklažnega centra Žužemberk
Četrtek
od 9. – 12. in od 13. – 17. ure
Vsako prvo soboto v mesecu
od 9. – 12. ure
Oddaja odpadnega kosovnega materiala je
brezplačna!
Vse ostale potrebne informacije vam bomo
posredovali v Suhokranjskih poteh. S skupnimi močmi skrbimo za čisto naravo v
naši občini!
Informacije: Martin Grčar
( 07-3885-191, 031-777-880
(ceste@zuzemberk.si)

Župan:
Franc Škufca l.r.
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Im memoriam – Rudi Cerkovnik
31. 3. 1937 - 10. 10. 2010

V nedeljo, 10. oktobra 2010, se je v bolnišnici iztekla življenjska pot Rudija Cerkovnika,
upokojenega predmetnega učitelja slovenščine
na Osnovni šoli Žužemberk, pisca številnih življenjskih zgodb suhokranjskih ljudi, opisovalca dogodkov in pokrajine ob reki Krki, lektorja
občinskega glasila Suhokranjske poti in drugih
del, pesnika, člana združenja borcev za vrednote
NOB, člana Društva upokojencev Žužemberk,
srčnega člana Turističnega društva Suha krajina,
predvsem pa izjemnega človeka, tovariša in prijatelja. Ni bil samo odličen in talentiran učitelj s
prirojenim pedagoškim žarom. Bil je tudi človek
redkih naravnih darov, mogočen po postavi, a
hkrati izjemno krhek, dobrosrčen, mož izjemne
senzibilnosti, rahločuten in ljubeč, do zadnjega
delca pošten in zvest prijatelj. Nenazadnje, bil je
obilno obdarjen z modrostjo, ki naredi človeka
skromnega. To so izpostavili in poudarili tudi

govorniki ob njegovem odprtem grobu v petek,
15. oktobra, na pokopališču v Žužemberku.
Spodobi se, da se vsaj na kratko spomnimo
poklicne poti, ki jo je v svojem bogatem življenju prehodil naš dragi Rudi Cerkovnik. Rodil se
je 31. marca 1937 na Štajerskem. Po preživetem
zelo težkem otroštvu v Zrečah in pri Oplotnici
ob rečici Čadramščici ga je življenjska pot, predvsem pa neizmerna volja po učenju pripeljala na
učiteljišče v Maribor, nato pa v Ljubljano, kjer je
na Višji pedagoški šoli študiral slovenščino in
srbohrvaščino. Študijsko pot generacije 58' maturantov učiteljišča v Maribor, ki jo sam opisal
v zgodbi z naslovom »Ko je bil svet še s sanjami
prežet«, in osebnost Rudija je slikovito opisal njegov sošolec Janez Šedivy, Jana Gliha Hohler pa
mu je na njegovi zadnji poti iz njegovih rojstnih
krajev prinesla šumenje pohorskih gozdov, vonj
vinogradov in zrelost sadovnjakov s Štajerske in
se od njega poslovila kot ena izmed učenk številnih generacij na žužemberški šoli.
Na praksi ob koncu petdesetih let prejšnjega
stoletja je spoznal kolegico Mileno, prav v Šmihelu pri Žužemberku, kjer je službovala, pa so
se mu zgodile pomembne stvari v življenju: naštudiral je diplomo, se poročil in dobil sina Matjaža. Kot mlad učitelj je dobil delovno mesto v
Žužemberku, kjer je kar štiri desetletja razdajal
znanje mnogim generacijam ukaželjne mladeži.
Lik učitelja in sodelavca, ki je vso svojo poklicno
življenje posvetil ljubezni do maternega jezika in
Suhe krajine, je tenkočutno osvetlila mag. Jelka
Mrvar. Rudi je bil učitelj, ki je z dejanji in z besedami oblikoval mlade ljudi, jim kazal smernice in jih popeljal na skrivnostne poti v življenje.
Vedno je stal na strani tistih otrok, ki so bili v
nečem prikrajšani, odrinjeni in jih vzpodbujal
na poti osamosvajanja. Kljub navidezni strogosti in močni zunanjosti se je za zunanjo zadržanostjo skrivala izjemna človeška toplina, ki smo

jo učenci zvedavo in s spoštovanjem sprejemali z velikim veseljem. Družina predanega pedagoškega delavca in vnetega športnika se je v
Žužemberku še povečala, rodila sta se dvojčka,
Aleš in Borut, kasneje so se pridružili še vnuki
in vnukinje, življenje se je nadaljevalo. Po upokojitvi, zlasti še po smrti njegove sopotnice Milene, se je Rudi globoko zakopal v delo, ki mu
je prinašalo umirjenost, obenem pa tudi veliko
odgovornost. Kupil si je računalnik, se opremil z
diktafonom in spoznaval življenje suhokranjskih
ljudi na drugačen način. Življenjske zgodbe ljudi
in pokrajine je v Suhokranjskih poteh opisoval
predvsem v rubriki »Obrazi časa«, tudi fotografsko, z digitalnim fotoaparatom, je dogajanja beležil v rubriki »Suha krajina v sliki in besedi« in
»V objektivu«, zaradi njegove velike ljubezni do
knjig pa je nastala rubrika »Knjiga nam možgane in srce zmiga«. Za njegovim delom bo ostala
velika praznina, a v solzah žalosti se lesketajo le
lepi spomini.
Želel je, da bi ljudje živeli v pravičnosti in slogi, da bi bil svet prijaznejši za vse, da bi vsak imel
vse, kar potrebuje za preživetje. Neponovljivo,
nenadomestljivo in pokončno držo Rudija Cerkovnika je ob slovesu še zadnjič opisal njegov
prijatelj Vlado Kostevc. S skromnim, modrim
in plemenitim človekom smo prijatelji velikokrat
doživljali dragocene minute, nazdravili s kupico
dobrega vina in izrekli marsikatero šalo. Z našim
učiteljem in prijateljem si ne moremo več seči v
roko, zapeti tistih njegovih najljubših pesmi in
melodij, glasno nazdraviti in nasmejati. Rudija
ni več med nami.
Ostal bo v spominu kot iskren prijatelj, skromen, miren, pošten, potrpežljiv, pameten, izobražen, naprednih idej, živahnih misli, delaven in
ustvarjalen. V Suho krajino ga je iz rodne Štajerske pripeljalo srce in srce nam ga je tudi vzelo.
Slavko Mirtič

Zadnje slovo od g. Rudija Cerkovnika
15. 10. 2010

Zbrali smo se ob zadnjem slovesu od g. Rudija Cerkovnika, dolgoletnega predmetnega učitelja
slovenščine in srbohrvaščine na OŠ Žužemberk,
ki je številnim generacijam mladih Suhokranjcev
privzgajal ljubezen do maternega jezika in je imel
rad Žužemberk. Bil je tudi moj učitelj. Spoštovani
g. Rudi Cerkovnik. Bilo nas je 30 v tisti majhni
učilnici v pritličju stare šole. Še ista okna gledajo
na cesto v svet in takrat smo bili osmošolci.
Dobili smo novega učitelja za slovenščino. Visok, črnolas, prijaznega pogleda; v njegovem go-

voru knjižne slovenščine smo zaznali nek poseben,
nesuhokranjski ton. Povedal nam je, da je doma
na Štajerskem in dodal, da je od tam tudi pisatelj
Anton Ingolič. V urah slovenščine nam je odkrival
zakonitosti slovenske slovnice; še veliko raje, tako
sem čutila takrat, pa bogastvo literature.
In ob književnih junakih so tekle tudi zgodbe iz
njegovega življenja in ljudi, ki jih je poznal.
Tako se spominjam, da nam je ob Aškerčevi siroti Anki odkril lastno otroštvo, obremenjeno z
občutki odrinjenosti in zapostavljenosti.

V njegovih razlagah je bilo veliko vzgoje, pretakala so se čustva, ki so v letih odraščanja vplivala
na naš odnos do sveta. Ob katastrofalnem potresu v Skopju nam je – brez medijskih slik – živo in
prizadeto pripovedoval o strahotnih posledicah
in trpljenju ljudi.
Zato je bila v naših spisih pristna žalost in iskrena želja pomagati.
» Razšli smo se vprek in v šir,
kamor gnala je sila življenja in
srca nemir….«
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Ko sem kot mlada učiteljica začela poučevati v
domači šoli, sva postala sodelavca. Takrat so bili
šolarji že njegovi fantje: Matjaž, Aleš in Borut.
Tako rad jih je imel in tako ponosen je bil nanje.

IN MEMORIAM OGLASI
Nekaj lepih družinskih poletij v starem suhokranjskem domu v Poreču je shranjenih v zakladnici dobrih spominov našega druženja.
Ob odhodu v pokoj se od šole nikoli ni zares
poslovil. Rad se je sprehajal ob igrišču: skozi okno
sem videvala njegov odmerjeni korak po tekaški
stezi mimo gabrov.
Rad se je ustavil pri učencih in učiteljicah, se
pogovarjal o starih in današnjih časih. Smrt
življenjske sopotnice ga je zelo prizadela.
Midva sva se navadno srečevala na
poti med blokom in šolo. Beseda je tekla
o otrocih, vnukih, o stari šoli – in seveda
o Suhokranjskih Poteh. Šel je v korak s
časom; kupil si je računalnik, uporabljal digitalni fotoaparat in otel pozabi
marsikateri dogodek ter obraz v Suhi
krajini.
A v svojem bistvu je ostal sogovornik pravih besed in dobrih čustev. Nekega
poznega večera letos spomladi, ko je v bloku gorela le še njegova luč, sem obstala ob robu ceste.
Skozi odprta balkonska vrata sem slišala njegov
jasen glas: »Krasna si, bistra hči planin…« Bral
je Gregorčičevo pesem Soči.
Eden izmed njegovih nekdanjih učencev, ki
je postal invalid na vozičku, mi je letos v bolnici
naročal pozdrave zanj, rekoč: »Tovariš Cerkovnik
se je vedno potegnil zame….«

ZAHVALA
Analize kažejo, da nedavne poplave spadajo med najhujše izredne dogodke oziroma največje naravne katastrofe, ki jih je kadar koli doživela
Slovenija. Po besedah nekaterih domačinov je nivo reke Krke na območju desnega in levega brega v Žužemberku presegla rekord zadnjih 100
let. Poplavljena Krka je močno prizadela objekte, gospodarska poslopja
in kmetijske površine, ki so v neposredni bližini reke. V noči med 18. in
19. 9. so visoke vode povsem poplavile tudi naše gostišče.
Ves dan in praktično vso noč so bile na delu številne gasilske enote iz
naše občine in domačini, da bi preprečili še večjo katastrofo.
Zato bi se radi na tem mestu zahvalili:
- vsem gasilskim enotam v občini Žužemberk
- županu Francu Škufca, občinski upravi in delavcem
- družinam Medic, Šuštaršič, Grm, Drab, Hrovat, Koren, Rihtar, Longar, Benčin, Rajčevič, kmetiji Košiček,
- Gregorju Hrovatiču, Ireni, Boštjanu, Kristjanu, Jani, Aniti, Gregorju, Tanji, Andražu, Mihatu
- podjetju Pangrad, zavodu za zdravstveno varstvo Novo mesto, podjetju Gastpro, restavratorstvu Legan, Rdečemu Križu, OŠ Žužemberk,
Konte MarjanU s.p. iz Lopate
Tjašinim in Marušinim sošolcem in prijateljem ter vsem ostalim, ki
ste nam nudili pomoč.
Hvala Vsem!
Gostišče Koren
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In ta poseben odnos so prikrajšanih, prizadetih otrok je bila zaznavna poteza v osebnosti g.
Rudija Cerkovnika.
Življenjski krog je sklenjen.
»Odprta noč in dan so groba vrata,
al’ dneva ne pove nobena pratka.«
Sokovi in energije v človeški neizmernosti se
bodo pretakali naprej v potomcih njegove krvi,
ki bodo gojili spomin nanj in razvijali tudi njegove talente.
»Tako živimo ljudje,
vsak zase krmari k pogrebu,
svetloba samo nas druži kot
zvezde na nebu.«
V zavednem in nezavednem je zapisan kot učitelj in človek v učencih in starših in drugih ljudeh,
s katerimi je bil povezan.
Spoštovani g. Rudi Cerkovnik.
Ob odprtem grobu Vašega zadnjega doma se
Vam zahvaljujem za Vaše delo v OŠ Žužemberk
in za vse dobro, storjeno za ljudi in kraj.
Naj vam bo lahka suhokranjska zemlja.
mag. Jelka Mrvar
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Prof. Zorki Bradač v spomin
15. 7. 2010 se je v visoki starosti 94
let iztekla bogata življenjska pot pianistki in prof. Zorki Bradač, ki je bila
na poseben način več kot celo desetletje povezana z OŠ Žužemberk.
Rodila se je 3. marca 1916 znanemu Suhokranjcu dr. Franu Bradaču
z Jame pri Dvoru in materi Boženi
Ondřaček, Čehinji iz Kolina. Z bratom Franom sta bila deležna skrbne vzgoje, ki je za najvišje vrednote
postavljala znanje, odgovornost in
vero. Oče, klasični filolog, prevajalec
in profesor, je bil nadarjeni deklici
vzgled v natančnosti, vztrajnosti in
pravičnosti.
Leta 1941 je diplomirala na umetniškem oddelku Akademije za glasbo
v Ljubljani. Klavir je poučevala do upokojitve leta 1985. Vse svoje življenje
je posvetila glasbenim talentom. Napisala je pet zvezkov tehničnih vaj za
klavir in v soavtorstvu kar 58 klavirskih učbenikov. Za svoje bogato delo
je prejela Škerjančevo diplomo.
V času zadnjega desetletja njenega bivanja v Domu starejših na Taboru je svoje življenje ubesedila v treh avtobiografskih delih: Moč ljubezni
(2001), Sijaj resnice (2005) in Moj križev pot (2009). Na invalidskem vozičku, a s čistim spominom na otroštvo so nastale še prisrčne Zgodbice
o živalcah v družini Bradač, ki pomenijo simbolični konec žive zveze z
OŠ Žužemberk. Knjižico je založila šola ob pomoči ilustratorja g. Jožeta
Kumra in NKB Maribor.

Zdaj se spočij, izmučeno srce.
Zdaj se spočijte zdelane roke.
Zaprte so utrujene oči,
le moja lučka še brni.

ZAHVALA
16. oktobra 2010 nas je v 90. letu starosti zapustila mama, stara mama, prababica, tašča in teta

FRANČIŠKA URŠIČ
(1921-2010)
Zalisec 9

Ob boleči izgubi naše drage mame se iskreno zahvaljujemo vsem,
ki ste v težkih trenutkih slovesa sočustvovali z nami in s stiskom
rok izrazili sožalje. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen
obred, zaposlenim v pogrebnih storitvah Novak, Zdravstvenemu
domu Žužemberk in vsem vaščanom, ki ste jo v času njene bolezni obiskovali.
Hvala vsem, ki ste zanjo darovali cvetje in sveče in jo v velikem
številu pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči:
V si njeni

S prof. Zorko Bradač smo se povezali l. 1997, ko smo proučevali znanega
Suhokranjca dr. Frana Bradača. Njegova hčerka nam je takrat pomagala z
dokumenti, za šolski muzej je podarila vsa njegova dela, rokopise, fotografije, dragoceno spominsko knjigo in steklen obtežilnik za papir.
Leta 2003 je bil v Muzeju znanih Suhokranjcev odkrit bronasti relief dr.
Bradača, delo akademske kiparke mag. Alenke Vidrgar. Šola je prevzela
v oskrbo in last njegov grob na ljubljanskih Žalah. Obiski v njeni sobici v
7. nadstropju so bili vedno posebno doživetje: s torto za njen rojstni dan,
pred dnevom mrtvih pa urejanje groba, nato pa druženje v jedilnici doma.
Vmes so bila številna kratka srečanja, ki so nas vedno obogatila. Omejenost
prostora ji je omogočala branje, premišljevanje, pisanje in molitev. Le-to
je posvečala številnim prijateljem in svojim učencem. Znala je poslušati,
odkrivati bistvo in modro svetovati. Živo se je zanimala za dogajanje v šoli:
do potankosti je prebrala glasila Z bregov Krke, z zanimanjem pogledala
fotografije s prireditev in v pogovorih primerjala stare in nove čase. Vedno
je naglašala pomen trdne, varne in delovne družinske vzgoje. Pred odhodom v dom je podarila vse svoje imetje. Njeno dobrosrčnost so poznali
vsi, zlasti negovalci, do katerih je bila zelo prijazna in obzirna.
Izid knjižice Resnične o naših živalcah je dočakala priklenjena na posteljo,
dva meseca pred smrtjo. Pazljivo je sledila listanju, si ogledovala ilustracije
in naročala, kdo naj dobi knjižico v dar. Kar 70 izvodov je razdelila prijateljem in delavcem v domu. Uresničila pa se je tudi njena želja, da jo dobijo
vsi učenci prvega razreda OŠ Žužemberk kot spodbudo za branje.
Na zadnjo pot je bila pospremljena s pesmijo in z zahvalo za vse dobro,
ki ga je v svojem dolgem življenju storila mnogim ljudem.
OŠ Žužemberk bo gojila spomin na dr. Frana Bradača in njegovo hčerko ter skrbela za njihov družinski grob.
mag. Jelka Mrvar
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Služba za varstvo pri delu
Anton Fabjan s.p.
Ulica Slavka Gruma 100
8000 Novo mesto
Gsm:
041/673-455
Tel.:
07/39-34-990
Faks:
07/39-34-992
Splet:
www.varing.si
E-pošta: info@varing.si
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izjava o varnosti z
oceno tveganja
usposabljanje
pregled delovne
opreme
preiskave
delovnega okolja
izdelava navodil
vodenje evidenc
požarni redi, načrti
koordinacija
svetovanje ...

V SUHI KRAJINI
KUPIM GOZD

( 041 315 122

BELJENJE, KITANJE NOTRANJIH PROSTOROV
BARVANJE OKEN, VRAT, NAPUŠČA
BARVANJE VSEH VRST FASAD
SUHOMONTAŽNE STORITVE KNAUF
(mansarde,spuščeni stropi,napušči)
IZDELAVA FASAD (stiropor,kamena volna)
IZKOPI IN UREDITEV DVORIŠČ Z MINI BAGROM
GSM: 041/592-841
TEL/FAX: 07/3065-697
E-MAIL: darko.vidic1@siol.net
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NAGRADNI KOTIČEK

Poznate Vaš kraj?
Na fotografiji ste prepoznali rojstno hišo dr. Frana Bradača na Jami
pri Dvoru. Žreb je določil dva nagrajenca: Olgo Drab, Dolga vas 12,
8360 Žužemberk in Toneta Novak , Herbertsteinova 23 , 1000 Ljubljana. Čestitamo!
Na fotografiji je zanimivo znamenje ali kažipot, o katerem ne vemo
ničesar. Napišite kaj več o tem znamenju ali kažipotu in navedite ime
kraja, kjer stoji.
Odgovore pošljite na naslov: Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 8360
Žužemberk z označbo: Poznate Vaš kraj? do 27. novembra 2010.
Uredništvo

Odkrivamo stare
fotografije
Žal nismo dobili nobenega podatka o fotografiji delavk in delavcev
Iskre v Žužemberku pred pol stoletja. Gotovo pa bomo kaj več izvedeli
do prihodnje številke, ko pripravljamo prispevek ob 50-letnici Iskre. Do
takrat ste, dragi bralci in bralke, dobrodošli pri odkrivanju imen.
Za 39. številko Suhokranjskih poti pa nam je fotografijo poslala prijazna bralka iz Dolnjega Kota pri Dvoru. Vprašanje za staro fotografijo:
napišite vsaj par imen in priimkov, ki jih prepoznate na sliki. Odgovore
pošljite na naslov Suhokranjske poti, Grajski trg 37, 8360 Žužemberk
do 27. novembra 2010. Čakajo vas zanimive nagrade.
Uredništvo

FOTOGRAFI NA PLAN
Vabimo ljubiteljske fotografe, da zabeležite različne ljudske dogodke,
sejme, glasbene dogodke, obletnice društev in dogajanja v vašem kraju.
Tudi zima, ki se počasi bliža, s svojo idilo kliče, da s fotografskim aparatom ovekovečite naravo, lepi so lahko tudi motivi s praznično okrašenim
drevescem in okoljem pa še kaj bi se našlo. Najboljšo fotografijo bomo
objavili v Suhokranjskih poteh, avtorja pa nagradili. Tokrat nagrajujemo Marjana Korelca iz Dvora, ki nam je poslal nekaj idiličnih zimskih
fotografij Žužemberka in okolice. Nagrado, ki jo je prispevala Gostilna
Zupančič iz Žužemberka, bo prejel po pošti.
Foto: Marjan Korelc
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Nagradna križanka

Nagrajenci 38. številke: Valerija Koncilja, Srednji Lipovec 10, 8361
Dvor; Marija Pogačar, Kacova 4, 2000 Maribor in Matic Sajevec, Baragova 15, 8360 Žužemberk
Nagrajencem iskreno čestitamo, nagrade prejmejo po pošti.

Rešitev križanke iz 39. številke pošljite do 27. novembra 2010 na naslov Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk s pripisom Nagradna križanka.
Uredništvo

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, Slavko Gliha in Mojca
Oberstar. Zunanji sodelavci: Irena Blatnik, Damjan Novak, Silva Papež, Mateja Iskra, Miloš Kecman, Albert Lah, Petra Kastelic, Dušan Šetina in Polona Seničar sodelavka iz KGZS Straža.
Lektor: Rudi Cerkovnik. Oblikovanje, grafična priprava in filmi: Grafika Pavlič Jože, s. p. Tisk: Kastelic Zvone, s. p. Novo mesto. 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.

