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17. seja občinskega sveta
Žužemberški svetniki so se v sredo, 17.10.2012, zbrali na 17. seji občinskega sveta, ki se je končala relativno hitro.
Svetniki so potrdili Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2012.
Ga. Judita Zaletel z Zavoda za varstvo kulturne dediščine je predstavila predolg dopolnjenih stališč do pripomb k Osnutku Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju naše občine. Imenovan je
bil tudi predstavnik (elektor) občinskega sveta. Občinski svetniki so izbirali
med dvema kandidatoma, med podžupanom Jožetom Šteinglom in svetni-

kom Matjažem Župevcem. Za elektorja je bil z večino glasov izbran Jože Šteingel. Župan je na seji podal poročilo o opravljenih nalogah, med katerimi je
najbolj pomembno to, da je bil potrjen projekt Suhokranjski vodovod. Med
pobudami in vprašanji sta izstopala dva sklepa, ki ju je predstavila svetniška skupina. Svetniki iz svetniške skupine so predstavili sklepa: »Občinski
svet obsoja vsa nezakonita in kazniva dejanja župana Franca Škufce v zvezi
z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, ponareditve uradnih listin,
ponareditve poslovnih listin in suma korupcije.”Drugi sklep pa pravi: “Občinski sklep Občine Žužemberk predlaga županu Francu Škufci, da odstopi.«
Župan teh dveh pobud ni dal na glasovanje in sejo končal.
n Tinka Fric

18. seja Občinskega sveta Občine Žužemberk
Osrednja točka 18. redne seje žužemberškega občinskega sveta,ki je potekala 28. novembra, je bila obravnava in sprejem
sklepa o širitvi območja stavbnih zemljišč, svetniki in svetnice pa so skozi burno razpravo v dobrih treh urah prebili skozi vseh
11 točk dnevnega reda.
Zaradi zamujanja ministrstva z izdajo nekaterih soglasij zamuja tudi
občinski prostorski načrt, kar je velika škoda za celotno občino, so ugotavljali svetniki. Novi zakon o prostorskem načrtovanju dopušča manjše širitve območij stavbnih zemljišč na osnovi sklepa občinskega sveta. Na poziv občinske uprave so vložili pobudo za širitev območja investitorji VSV
eko investicije na turistični kmetiji Sela pri Ajdovcu za gradnjo novih nastanitvenih kapacitet, mizarstvo Iskra Darko iz Dolnjega Ajdovca in Iskra
Pavel iz Prečne za mizarsko dejavnost v Gornjem Ajdovcu, Marjan Konte z Lopate za proizvodnjo orodnih ročajev, GH TRUST za razširitev območja zemljišč v industrijski coni Hinje, Umetno kovaštvo Robi Struna in
Profiliranje lesa Franc Turk za širitev stavbnih zemljišč v vasi Klečet. Svetniki so potrdili predlagane sklepe za širitev območja, ki bodo podlaga za

izdajo gradbenih dovoljenj izvajalcev. Svetniki so z zadovoljstvom potrdili
tudi poročilo prometnih varnostnih aktivnostih SPV Občine Žužemberk
za minulo obdobje petih let in potrdili nove člane sosveta za varnost, v katerem bodo Jana Mrvar, Amalija Zajc, Franc Bukovec, Edvard Kramar in
Martin Grčar. Vroča razprava se je vnela tudi pri odtujitvi in nakupu nekaterih nepremičnin, pri katerih, po mnenju opozicijskih svetnikov, prihaja
do dvojnih meril. Svetniki in svetnice so potrdili tudi sklep o odprtju dodatnega 12. oddelka vrtca v prostorih stavbe stare šole v Žužemberku. Na
koncu 18. seje občinskega sveta je zaradi dogajanja in nenehnih razprtij v
svetu nepreklicno odstopil svetnik Rafael Vidmar iz Šmihelske liste in županu Škufci izročil odstopno izjavo.
n Urednik
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Novoletna poslanica
župana Občine Žužemberk
Za nami je leto dogodkov, ki so nam prinesli marsikatero novo izkušnjo. Za nami so številni uspešno izpeljani projekti, ki smo jih uresničili s trdim in poštenim
delom. Mnogokrat smo pri delu naleteli na ovire, vendar smo jih z dobro voljo in trudom premagali.
Leto, ki prihaja, prinaša nove negotovosti. Država
in občina sta na poti iskanja najboljših rešitev za izhod iz finančne in gospodarske krize. Na preizkušnji
bo tudi sposobnost naše občine, da izvede premišljene
in učinkovite ukrepe, ki bodo krepili našo solidarnost,
gospodarsko moč in solidarnost med ljudmi. Čas krize je vedno priložnost, da spremenimo stvari na bolje.
Na podlagi preteklih izkušenj verjamem, da nam bo to
uspelo in da bomo iz krize izšli še bolj samozavestni
in s spoznanjem, da nam je s skupnimi močmi uspelo
izpeljati zastavljene cilje. Kljub temu, da je negotovost
glede prihodnosti velika, pa z optimizmom zremo v
prihodnost, saj smo na nedavnem razpisu uspeli pridobiti sredstva za projekt »Suhokranjski vodovod«, ki
je za našo občino življenjskega pomena.
Ne glede na razmere in izzive, s katerimi se soočamo danes, pa si moramo vzeti čas za naše drage, prijatelje, sodelavce in jim povedati in pokazati, kaj nam
pomenijo. Kajti topla beseda in stisk roke nikoli ne
vzameta toliko časa, kolikor lahko nekomu polepša ta
trenutek. V teh prazničnih dneh pa ne smemo pozabiti
na tiste, ki nimajo take sreča kot mi. Zaradi gospodarske krize je veliko ljudi ostalo brez službe, zaradi česar
se je poslabšal njihov socialni položaj in marsikdo ne
zmore poplačati svojih obveznosti, zato se jih lotevata
negotovost in obup. Bodimo solidarni in pomagajmo

NE SPREGLEJTE
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Stran 18 - 19

drug drugemu, kajti le tako bomo močnejši in skupaj
bomo lahko naredili skoraj karkoli. Skrb za skupno
dobro naj nas vodi tudi v prihodnje.

Jože Rozman,
častni občan Občine
Žužemberk

Vsem želim vesel Božič, čestitke za Dan samostojnosti in enotnosti ter sreče in zdravja v prihajajočem letu 2013.
Vaš župan

n Franc Škufca

Miklavž med prvimi
Prvi dobri mož Miklavž je v nedeljo, 2. decembra, obiskal Žužemberk.
V prepolni cerkvi sv. Mohorja in
Fortunata je na prvo adventno nedeljo obdaril številne otroke iz žužemberške fare, pa tudi od drugod.
Sveti Miklavž je prišel v spremstvu angelov in tudi parkeljnov, ki
pa niso imeli posebnega dela. Otroci
so veseli, polni pričakovanj in iskric
v očeh čakali na darila. Med prvimi
pa so darila za pridnost prejeli tudi
žužemberški dekan Franc Vidmar,
bogoslovec Matej Gnidovec in ministranti. Petje je na prvo adventno nedeljo popestril otroški pevski zbor pod vodstvom Nine Zajec,
najmlajšim pa so v uvodnem delu
obiska pripravili tudi krajši kulturni program.
FOTO: S. Mirtič
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Projekt »Oskrba prebivalstva
s pitno vodo Suhe krajine«
1. Opis vsebine projekta

Razvoj vodovodnih sistemov na območju posameznih občin Dolenjske
Toplice, Mirna Peč, Žužemberk, Dobrepolje in Kočevje je do sedaj vsaka
občina izvajala samostojno, skladno s svojimi finančnimi možnostmi in
strateškimi načrti. Zaradi omejenih finančnih virov ni bil možen sistemski pristop k reševanju oskrbe prebivalstva s pitno vodo, ki bi celotnemu
območju zagotovil zagotavljanje pitne vode zadostnih količin in ustrezne
kvalitete. Območje je z redkimi izjemami redko poseljeno, značilna pa je
velika geomorfološka razgibanost in zaradi specifičnosti zahtevna zaščita
vodnih virov.
Poleg zelo velikih izgub v vodovodnem omrežju na območju vseh občin je
problematično tudi zagotavljanje rezervnih virov pitne vode, še posebej ob
izpadu glavnih virov, kot je Globočec in vrtina Dt1 v Dolenjskih Toplicah.
Trajni problem nadomeščanja vodnega vira je v vodovodnem sistemu Polom, kjer izdatnost vodnega vira ne zadošča osnovni oskrbi s pitno vodo.
Trenutno je na obravnavanem območju priključenih na javne sisteme
oskrbe posameznih občin skupaj 11.231 prebivalcev, ki pa niso v celoti deležni vedno kakovostne in varne oskrbe s pitno vodo (ob nalivih slabša kakovost pitne vode, izpadi na sistemu javne oskrbe itd.).
Z dogovorom petih občin območja Suhe krajine o skupnem reševanju
oskrbe prebivalstva s pitno vodo so bili postavljeni tudi realni okviri izvedbe celovite oskrbe prebivalstva Suhe krajine na območjih občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Žužemberk, Dobrepolje in vzhodnem delu
občine Kočevje.

Projektne rešitve
Določitev optimalnih projektnih rešitev na območju posameznih občin,
povezanih v celovit sistem oskrbe s pitno vodo Suhe krajine, temelji na naslednjih strokovnih izhodiščih:
• izkoristiti maksimalno obstoječe trajne-dolgoročne vire pitne vode z
upoštevanjem zavarovanja prispevnih območij,
• zasnovati celovit sistem s povezavo različnih vodnih virov, ki se lahko
medsebojno nadomeščajo v primeru izpada posameznih v sistem povezanih vodnih virov,
• izvesti hidravlične izboljšave v sistemu na osnovi končne bilance potrebnih količin pitne vode in z namenom stroškovne optimizacije oskrbe s
pitno vodo.
Z izvedbo predmetnega projekta bo 12.065 prebivalcev deležnih oskrbe s
pitno vodo v skladu s standardi pitne vode in varnostjo oskrbe v vseh pogojih
kakovosti in količine posameznih vodnih virov, vezanih v celovit sistem.
Projekt načrtuje nove priključitve 834 prebivalcev na sistem javne oskrbe s pitno vodo in obsega sledeče projektne rešitve izvedbe po posameznih
občinah, povezane v skupen sistem oskrbe s pitno vodo Suhe krajine:

(1) na območju občine Dobrepolje:
• izgradnja novih cevovodov v skupni dolžini 7.590 m,
• hidravlična izboljšava obstoječega vodovoda v skupni dolžni 7.415 m,
• izgradnja enega razbremenilnega jaška,
• ureditev obstoječega vodohrana Lipa kapacitete 100 m3
• ureditev obstoječega vodohrana Videm kapacitete 200 m3.
(2) na območju občine Dolenjske Toplice:
• izgradnja novih cevovodov v skupni dolžin 10.470 m,
• hidravlična izboljšava obstoječega vodovoda v skupni dolžni 18.200 m,
• izgradnja 4 novih razbremenilnih jaškov: Cerovec (2), Kočevske Poljane,
Bušinec,

• izgradnja 3 redukcijskih jaškov in 2 merilnih jaškov,
• izgradnja novega vodohrana Drenje (100 m3),
• ureditev obstoječega črpališča Soteska in obstoječega vodohrana Cvinger.

(3) na območju občine Mirna Peč:
• izgradnja novih cevovodov v skupni dolžini 8.414 m,
• hidravlična izboljšava obstoječega vodovoda v skupni dolžni 10.092 m,
• izgradnja novega vodohrana VH Golobinjek (50 m3),
• ureditev obstoječega vodohrana Veliki Kal (200 m3) in Malenska vas (200
m3),
• izgradnja dveh črpališč Gorica in črpališče na vrtini Pg-1,
• nadgradnja obstoječega črpališča Postaja,
• izgradnja 3 razbremenilnih jaškov, 2 redukcijskih jaškov in 1 merilnega
jaška.
(4) na območju občine Kočevje:
• izgradnja novih cevovodov v skupni dolžini 18.040 m,
• hidravlična izboljšava obstoječega vodovoda v skupni dolžni 7.440 m,
• izgradnja dveh razbremenilnih jaškov:Polom in Stari Log,
• izgradnja novega vodohrana Mala Gora (200m3),
• nadgradnja obstoječega vodohrana Smuka,
• izgradnja enega črpališča Mala Gora.
(5) na območju občine Žužemberk:
• izgradnja novih cevovodov v skupni dolžini 40.559 m,
• hidravlična izboljšava obstoječega vodovoda v skupni dolžni 23.907 m,
• izgradnja 6 razbremenilnih jaškov,
• izgradnja 4 novih vodohranov: VH Zafara (200 m3), VH Mačkovec pri
Dvoru (100m3), VH Mali Lipovec (100m3), VH Boršt (100m3),
• nadgradnja obstoječih 2 vodohranov (Plešivica in Pleš – kapacitete 100
m3 - vsak),
• izgradnja 2 črpališč (na vrtini Vinkov Vrh in črpališče Srednji Lipovec),
• izgradnja 11 redukcijskih jaškov, enega merilnega jaška in 1 dozirnega
jaška.

2. Financiranje skupnega projekta
Investicijska vrednost celotnega projekta (v EUR)
Aktivnosti
Občina Dobrepolje
Občina Dolenjske Toplice
Občina Kočevje
Občina Mirna peč
Občina Žužemberk
Investicija skupaj
Nepredvidena dela (10%)
Razpisna dokumentacija
Projektna dokumentacija (3%)
Vodenje projekta
Stiki z javnostjo
Nadzor nad gradnjo (2%)
SKUPAJ
DDV 20%
SKUPAJ VREDNOST

Investicijska vrednost
2.553.865,00
4.842.403,00
4.340.139,00
3.231.289,00
10.929.777,00
25.897.473,00
2.589.748,00
67.188,00
761.075,00
317.983,00
78.224,00
517.950,00
30.229.641,00
6.045.928,20
36.275.569,20
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Viri financiranja (v EUR)
CELOTNA VREDNOST PROJEKTA
Upravičeni stroški
Kohezijski sklad
Državni proračun
Občinski proračun
Neupravičeni stroški brez DDV
Kohezijski sklad
Državni proračun
Občinski proračun
Celotna investicija brez DDV
Kohezijski sklad
Državni proračun
Občinski proračun
DDV informativni prikaz
Kohezijski sklad
Državni proračun
Občinski proračun

Skupaj
30.162.453,00
21.494.970,51
3.793.230,09
4.874.252,40
67.188,00

%
100,00
71,2640%
12,5760%
16,1600%

67.188,00
30.229.641,00
21.494.970,51
3.793.230,09
4.941.440,40
6.045.928,00
0,00
0,00
6.045.928,00

100%
100,00
71,11%
12,55%
16,35%
100,00
0,00%
0,00%
100,00%

3. Stanje priprave in izvedbe projekta
V okviru priprave projekta »Oskrba prebivalstva s pitno vodo Suhe krajine« so bile že izvedene sledeče ključne aktivnosti:
• za projektne rešitve po posameznih občinah so izdelani Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja,
• pridobljene so služnosti na trasah izvedbe projekta in izdana že velika
večina gradbenih dovoljenj,
• investicijska dokumentacija, ki vključuje vse dokumente skladno z našo
zakonodajo in dodatno še Študijo izvedljivosti z analizo stroškov in koristi za potrebe pridobitev sredstev sofinanciranja Kohezijskega sklada
2007-2013, je izdelana in že dopolnjena, skladno s pripombami posredniškega telesa Ministrstva za kmetijstvo in okolje.
• Vloga s prilogami za pridobitev sredstev sofinanciranja Kohezijskega
sklada 2007-2013 je bila izdelana in že pregledana s strani posredniške-
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ga telesa Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter dopolnjena skladno s
pripombami in ponovno posredovana v pregled posredniškemu telesu
18.05.2012.
• Razpisna dokumentacija za javna naročila za izvedbo projekta, in sicer
gradnjo, nadzor, komuniciranje z javnostmi in vodenje projekta je izdelana in posredovana v pregled posredniškemu telesu 18.05.2012.

Časovni načrt nadaljnjih aktivnosti priprave in izvedbe projekta
Skladno s strani investitorjev-občin sprejetim terminskim planom aktivnosti priprave in izvedbe projekta do pridobitve uporabnega dovoljenja, ki
je bil posredovan v dopolnjeni Vlogi za pridobitev sredstev sofinanciranja
Kohezijskega sklada 2007-2013 posredniškemu telesu, so načrtovani sledeči nadaljnji mejniki aktivnosti izvedbe projekta:
• Uskladitev dopolnjene Vloge s prilogami za pridobitev sredstev sofinanciranja Kohezijskega sklada 2007-2013 z organom upravljanja je načrtovana v obdobju junij-december 2012.
• Potrditev vloge z izdajo Odločbe o dodelitvi sredstev sofinanciranja s strani organa upravljanja (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo)
se pričakuje v obdobju med novembrom 2012 in februarjem 2013.
• Uskladitev razpisne dokumentacije za javna naročila za izvedbo projekta,
in sicer gradnjo, nadzor, komuniciranje z javnostmi in vodenje projekta
s posredniškim telesom (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje) je načrtovana do decembra 2012.
• Uskladitev razpisne dokumentacije za javna naročila za nadzor, komuniciranje z javnostmi in vodenje projekta z organom upravljanja (Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo) pa je načrtovana do decembra 2012.
• Potrditev razpisne dokumentacije s strani organa upravljanja se pričakuje
v novembru, oziroma najkasneje v decembru 2012.
• Objava vseh javnih naročil bo možna takoj po potrditvi razpisnih dokumentacij v decembru leta 2012.
• Izbori izvajalcev za gradnjo, nadzor, komuniciranje z javnostmi in vodenje projekta ter podpisi pogodb za izvedbo se načrtujejo, v primeru, da
ne bo pritožb s strani ponudnikov, v začetku leta 2013.
• Gradnja je predvidena v obdobju od prve polovice leta 2013 do julija leta
2015.
n Vlado Kostevc
Vir: poročilo dr. Metka Gorišek

Kanalizacija v Trških njivah
V mesecu septembru se je začela izgradnja kanalizacije v naselju Trške njive s povezovalnim
kanalom do ulice Nad Miklavžem, ki vodi do
čistilne naprave v Žužemberku. Trasa v dolžini
okoli 300 m poteka po lokalni cesti, na glavni
vod pa bo priključeno okoli 15 hišnih priključkov. Projektant kanalizacije je podjetje Topos
iz Novega mesta, izvajalec podjetje Komunalne
gradnje iz Grosuplja, gradbeni nadzor pa izvaja
podjetje GI Zakrajšek iz Trebnjega. Investicija

je vredna približno 60.000 evrov in bo končana
do konca letošnjega leta. Po končani investiciji
bo na vrsti priključitev objektov, ki mora biti po
sprejetem odloku občine Žužemberk izvedena
v naslednjih šestih mesecih. Prihodnje leto bo
izgradnja druge faze Trške njive 2 vse do konca
naselja. Izgradnja kanalizacije je ena najneprijetnejših gradenj za občane, saj poteka večinoma
po cesti, ki vodi do njihovih hiš, to pa pomeni
tudi ovire prometa.

Nova mala čistilna naprava
Obstoječa čistilna naprava pri novi podružnični šoli Dvor že od odprtja šole ni odigrala svoje
funkcije. Da iz male čistilne naprave smrdi, so zaposleni opozarjali že kmalu po izgradnji in začetku obratovanja. Občina Žužemberk je pristopila k
sanaciji čistilne naprave in naročila projekt sanacije. Tako je izvajalec del Komunala Novo mesto

v sredi oktobra že vgradil novo čistilno napravo
in jo tudi zagnal. Vrednost nove čistilne naprave
nemške proizvodnje, ki bo dopolnjevala obstoječo
čistilno napravo, znaša 19.800,00 EUR z DDV, v
ceno pa sta vključeni tudi montaža in zagon.
Foto: Urednik

Foto: S. MIRTIČ
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Krajani veseli nove pridobitve
Hrib pri Hinjah– Pred drugo svetovno vojno je bilo v vasi Hinje in Hribu pri Hinjah pet trgovin, tri gostilne in celo mesarija.
Sedaj se kraj ponaša z eno gostilno ter trgovino, ki jo je pred leti prevzela KZ Trebnje. Krajani so letošnje leto izgubili tudi
krajevni urad Hinje, močno pa se je skrajšal tudi delovni čas pošte. V soboto, 27. oktobra, je bil za prebivalce Hinj in okoliških
vasi pomemben dan, saj je Kmetijska zadruga Trebnje odprla prenovljeno sodobno samopostrežno trgovino z živili in
repromaterialom, v kateri so zaposleni trije trgovci.
» Zaradi majhnosti stare trgovine smo se odločili iz obstoječega skladišča
narediti novo trgovino z več kot 150 kvadratnih metrov prodajnih površin,« je ob slovesni otvoritvi dejal direktor KZ Trebnje Ludvik Jerman in
dodal, da je skupna vrednost investicije okrog 110.000 evrov. Zanimivo je,
da Kmetijska zadruga Trebnje ne vlaga samo v večje centre, temveč posveča pozornost tudi svojim manjšim trgovinam, v podeželskih vaseh. Kot je
pojasnil direktor Jerman je sama investicija potekala precej dolgo, ob tem
pa se je zahvalil tudi hinjskemu župniku Cirilu Murnu, ki je omogočil izgradnjo parkirišča in odprtega skladišča na cerkveni zemlji. Kmetijska zadruga je hkrati z novo investicijo poskrbela tudi za urejeno vaško središče.
Ob otvoritvi sta številne zbrane pozdravila žužemberški župan Franc Škufca in direktor zadruge Ludvik Jerman, ki je ob tej priložnosti predal vrednostni bon za 500 evrov ravnateljici osnovne šole Prevole Mariji Breceljnik. Ob tem veselem in pomembnem dogodku so v kulturnem programu
sodelovali mladi glasbeniki in učenci OŠ Prevole.
Foto: Slavko Mirtič

DRAŠKI MOST, nova pridobitev za občane dveh občin
Dolgoletno prizadevanje vaščanov Brega v ivanški in Drašče vasi v žužemberški občini je bilo v nedeljo, 4. novembra,
poplačano z odprtjem novega, železobetonskega mostu.
Na žužemberški strani se je zbrala množica občanov, ki so prisostvovali
svečanemu odprtju 24 m dolgega in okoli 6 metrov širokega mostu . Obe
občini sta se zaradi dotrajanosti odločili, da bosta zgradili nov most, ki
bo povezoval dve občini. Stari leseni most, ki so ga zgradili leta 1936 in
ga potem še nekajkrat prenovili, je podjetje CGP Novo mesto podrlo in
na istem mestu v dobrih petih mesecih zgradilo popolnoma novega. Jože
Pečjak iz Drašče vasi se je v nagovoru zahvalil vsem, ki so pripomogli, da
bo s pomočjo sodobne prometnice pot do služb, pa tudi do glavne regionalne ceste, ki pelje po dolini reke Krke, bistveno krajša. Zbrane sta pozdravila tudi ivanški in žužemberški župan Dušan Strnad ter Franc Škufca.
Investicijo v vrednosti 190.000 evrov ter približno 30.000 evrov vrednosti samega projekta in nadzora, sta krili obe občini polovično, levji delež
pri vodenju investicije pa je pripadal žužemberški občini, katero je vodil
Martin Grčar. V prijetnem kulturnem programu ob šumenju reke Krke,
ki ga je prijetno povezovala Slavka Vidic, so se predstavili moški pevski
zbor in folkloristi iz Zagradca, mešani pevski zbor iz Šmihela, glasbeniki
in otroci podružnične šole Šmihel ter vrtičkarji iz Zagradca. Župana Str-

nad in Škufca sta ob tej priložnosti posadila tudi cepiča avtohtonih dreves.
Obe investiciji - most in novo asfaltirano navezovalno cesto - sta blagoslovila zagraški župnik Boris Žerovnik in župnik Uroš Švarc iz Ambrusa,
ki upravlja tudi župnijo Šmihel.
Foto: Slavko Mirtič
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Referenčna ambulanta v
Žužemberku
Spoštovane paciente obveščamo, da se je Ambulanta splošne medicine Nataše Žagar Arkar, dr. med., dne 1. 12. 2012
preoblikovala v Referenčno ambulanto, kar pomeni, da je
timu zdravnika in srednje medicinske sestre pridružena
tudi diplomirana medicinska sestra. Trenutno na ta način
v Sloveniji deluje tretjina splošnih ambulant. Cilj uvedbe
Referenčne ambulante je kakovostnejša obravnava na primarnem nivoju, spremljanje zdravstvenega stanja in odkrivanje novih bolnikov.

Pri delu se nam bo pridružila Jasmina Klobučar, dipl.
med. sestra.
Le-ta bo opravljala preventivne preglede in zdravstvenovzgojna svetovanja, sčasoma pa bo tudi sodelovala pri vodenju stabilnih kroničnih bolnikov.
Pacienti bodo obravnavani po dispanzerski metodi dela in
se bodo za posvet pri diplomirani medicinski sestri naročili
ob obisku ambulante oz. bodo na posvet vabljeni.
n Nataša Žagar Arkar, dr. med., spec. spl. med.

VOŠČILA IN DOBRE ŽELJE

Svetloba je v nas samih

»Želim, da bi v letu 2013
zaključili projekt GOŠO
- optično omrežje naše
občine, rekonstruirali in
asfaltirali makadamske
ceste - vsaj kritično polovico ceste Brezova Reber - Prečna, da bi zgradili planiran Tomažev
most in da bi začeli realizirati projekt Suhokranjski vodovod, ki bo oskrbel
ajdovško planoto s pitno vodo in zmanjšal vodne
izgube. Da ne naštevam vseh manjših projektov,
ki so seveda vsak zase pomembni in potrebni.«
»Za realizacijo planiranih ciljev moramo »zagrabiti« skupaj, tako župan, občinski svet in občinska uprava. Ker je v slogi moč, je zelo pomembna

Mateja Pibernik, srednja med.
sestra, Jasmina Klobučar, dipl.
med. sestra in Nataša Žagar Arkar, dr. med., spec. spl. med.

Urednik

Prazniki so čas, ki se ga veselimo vsi, ne le otroci, mladi, stari in tisti najstarejši. Že leta 2008 ,
ko je izbruhnila kriza, je bilo rečeno približno tako, da bo kriza trajala kako leto ali dve, potem
bo boljše. V leto 2013 bomo zakorakali z mešanimi občutki, pod pritiskom dnevnih dogajanj
v gospodarstvu, politiki, bodisi v državi ali občini.
Z optimizmom v prihodnost gledajo naprej tudi naši občani. Želje so različne, a v bistvu enake.
V času, ko v zunanjem svetu pojenja svetloba, je čas, da poiščemo svetlobo tudi v nas samih.
»Za naslednje leto si želim, da bi se v kolektivu
OŠ Žužemberk še naprej
tako dobro razumeli, da
bi še naprej tako vestno
opravljali svoje delo in
bili tako ustvarjalni ter
da bi učenci še naprej
dosegali tako dobre rezultate v znanju in športu. Upam, da bomo v naslednjem letu prebrali še
več knjig in še bolj gojili branje. Prav tako si želim
še naprej dobrega sodelovanja z učenci, sodelavci,
starši in lokalno skupnostjo. Vsem želim mirno,
srečno, zdravo in uspešno leto 2013.«
n Tinka Fric, knjižničarka na OŠ

Foto: Urednik

sodelava in aktivnost vseh naših občanov. Prepričan pa sem, da bo realizacija ključnih projektov
zahtevna, tako po finančni kot po izvedbeni strani.
Torej stopimo skupaj za napredek! Srečno!«
n Martin Grčar,
koordinator za komunalne zadeve, ceste in urejanje
površin na Občini Žužemberk

»Vedno moramo stremeti
k boljšim stvarem in zato
naj bo leto 2013 prav takšno - najboljše. Naj nas
vse spremljajo zdravje,
dobra volja in pozitivne
misli. Vse ostalo se samo
uredi. Vrhunskim športnikom iz naših krajev
želim, da bi presegli svoja
pričakovanja, vsi ostali ljubitelji aktivnega življenja
pa da bi v športu predvsem uživali.«
n Damjan Novak, predsednik ŠD Krajna
»V Turističnem društvu
Suha krajina delamo v
korist kraja, prepoznavnost Suhe krajine in za
turizmu prijazen kraj
Žužemberk. Želim, da bi
še naprej delali tako aktivno in složno v društvu, kot smo vsa leta.
Predvsem si želim, da bi
nam služilo tudi zdravje.«
n Mirko Pršina, član TD Suha krajina

Zbirno - reciklažni center
Žužemberk - ZRC
je odprt:
vsak četrtek od 9. do 17. ure
vsako prvo soboto v mesecu
od 9. do 12. ure
Sprejem odpadkov
za naše občane je brezplačno.

„Vsem staršem, sodelavcem in
občanom želimo lepe praznične
dni, medsebojno razumevanje
in zdravo, srečno novo leto.“
Kolektiv OŠ in Vrtca Žužemberk
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POROČILO O KOMUNALNIH ZADEVAH december 2012

Spoštovane občanke in občani!

Projekti 2011 – 2012 so v zaključni fazi in v nadaljevanju vam podajam zelo
skrajšane informacije o posameznem projektu.

GOŠO – Gradnja Odprtega
Širokopasovnega Omrežja
Priključujemo objekte. V preteklih številkah
sem napisal veliko, če že ne vse podrobnosti in
zato le še enkrat poziv vsem občanom:
Podpišite pogodbe in s tem naročite montažo
GOŠO omarico na vaše objekte. Vse podrobnosti lahko izveste na občina ali pri izvajalcu projekta – GVO-ju.

VODOVOD
VODOVOD REBER – ŽUŽEMBERK Z
VODOHRANOM REBER

FEKALNA KANALIZACIJA
PROJEKT ULICA BREG IN NAD
MIKLAVŽEM
Uporabno dovoljenje je pridobljeno. Objekti
se lahko priključujejo na kanal.

PROJEKT FEKALNA KANALIZACIJA
ZAFARA
Projekt je zaključen. Po pridobitvi PID-a prijava na UE za tehnični pregled.

Pridobili smo dopolnilno GD in na tej osnovi
bo izdano uporabno dovoljenje.

CESTNA INFRASTRUKTURA
DRŽAVNE CESTE
CESTA SKOZI CENTER ŽUŽEMBERKA
DRSC je z deli zaključila.
V začetku leta 2013 planiramo nabaviti in postaviti še drogove javne razsvetljave in montirati
omenjena svetlobna znaka s svetlobnimi opozorili pri dveh prehodih za pešce.

CESTA OD OŠ ŽUŽEMBERK DO CVIBLJA
Izvajajo se še dela (oporni zid in fini asfalt), ki
jih je naročila in jih bo plačala DRSC. Glede na
vremenske razmere je možno, da finega asfalta
letos ne bo. Pokrovi jaškov so sicer zavarovani,
vendar bo potrebna regulacija prometa.

CESTA SKOZI CENTER DVORA

Poskušali bomo ponovno zagotoviti sredstva
iz DRSC, da se projekt končno zaključi. Žal pa
so možnosti minimalne.

OBČINSKE CESTE
Večkrat smo že opozorili vse občane, da naj
sami odstranijo drevesa in grmičevje, ki iz njihovih parcel štrlijo na cesto in močno ovirajo prometno varnost in zimsko vzdrževanje cest.

PROJEKT DOPOLNITEV FEKALNE
KANALIZACIJE ŽBK
Uporabno dovoljenje pridobljeno. V postopku
predaje v upravljanje Komunali Novo mesto.

PROJEKT TLAČNI FEKALNI KANAL
DVOR – CČN ŽUŽEMBERK
Planiramo izvedbo v 2013/14.

PROJEKT FEKALNA KANALIZACIJA
ULICA TRŠKE NJIVE
Gradbena dela zaključena do 15.12.2012.

OBNOVA KRITIČNIH DELOV
VODOVODNEGA SISTEMA

PROJEKT FEKALNA KANALIZACIJA
ŽBK – CVIBELJ

Obnovili smo vodovod na Baragovi cesti in
hkrati priključili še en nov objekt.

Gradnja je zaključena. Pridobivamo uporabno dovoljenje.

PROJEKT SUHOKRANJSKI VODOVOD
Izdelani so že vsi projekti PGD in na tej osnovi
imamo že pridobljenih 14 (štirinajst!) gradbenih
dovoljenj. Pridobili smo tudi vodno dovoljenje za
vrtino Vinkov Vrh, ki bo aktivirana v okviru tega
projekta. Pričakujem odločbo ministrstva.

PROJEKT MČN PRI ŠOLI DVOR
Čistilna naprava obratuje.

PROJEKT AGLOMERACIJ V OBČINI
Zaradi zahtevnosti projekta bo le-ta izdelan
in predstavljen na občinskem svetu v februarju 2013.

Napišemo lahko, da ni bilo na tem področju
NIČ narejenega!! Iz tega sledi, da ne bomo več
opozarjali vseh, ampak preko inšpekcijske službe vsakega posameznika in ob nerealizaciji opozorila inšpekcije ukrepali z odločbo in kaznijo,
ki ni tako majhna. Sprašujemo se, ali je res potrebno, da se zadeve tako zaostrijo? Odgovor je,
žal, pritrdilen.

CESTA BREZOVA REBER – PREČNA
Naročene so geodetske odmere parcele, po kateri že in bo potekala trasa rekonstruirane ceste.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ki je lastnik parcele, nam je že pismeno zatrdil, da po
odmeri prenese zemljišče v last občine. Vsekakor
bomo poskušali vsaj polovico ceste v letu 2013 rekonstruirati in zaključiti z asfaltno prevleko.
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JAVNA RAZSVETLJAVA
JR STRANSKA VAS

Projekt se zaključuje s priklopom na elektro
omrežje.

KOMUNALNI ODPADKI
Povečuje se ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na izvoru. Občani resnično čedalje bolj
pazijo, da se odpadki v zabojnike odlagajo ločeno, kar je tudi cilj pri vsesplošnem ravnanju
z odpadki.

MOSTOVI
MOST DRAŠČA VAS
Projekt je zaključen. Most je v uporabi. Izvajalci
morajo odpraviti še manjše napake in izvesti nekaj
dodatnih del na obeh straneh Krke.
Osebno moram pohvaliti vse občane z obeh
bregov Krke in hkrati iz obeh občin, naše in iz
Ivančne Gorice, ki so pripravili izredno lepo in
kulturno bogato prireditev ob otvoritvi mostu.
Prisotnih je bilo zelo veliko občanov in čutiti je
bilo prijetno vzdušje, da se je projekt končno realiziral in to v sodelovanju dveh sosednih občin. Po
končanem uradnem delu so občani pripravili tudi
zakusko, da o ponudbi peciva in pijače ne govorimo. V prijetnem vzdušju so se že porajale ideje o
nadaljnjih skupnih projektih, konkretno o projektu pešpoti in kolesarske steze ob reki Krki.
Most je bil financiran pol/pol od vsake občine.
Projekt je odličen temelj za nadaljnje sodelovanje obeh občin. Občinska uprava naše občine je
z vsem spoštovanjem sprejela pohvalo župana g.
Dušana Strnada, da smo projekt vodili mi.
Zaradi tega sem bil osebno zelo presenečen in
hkrati užaljen, ker je eden od občinskih svetnikov
na zadnji seji OS izjavil, da mu je »nekdo« iz OU
občine Ivančna Gorica povedal, »da bi bil projekt
zaključen dve leti prej, če bi ga vodili oni«. Izjava
seveda nima nobene podlage in jo lahko označimo kot tipično kritikantstvo. Osnovni problem
pa ni v tem, da sem bil osebno užaljen, ker sem
ta projekt vodil jaz. Problem je v tem, da take izjave lahko pokvarijo odnose med partnerji, v tem
primeru med dvema občinama. Podobne izjave
in različne anonimke, ki iz naših logov roma-

IZ NAŠE OBČINE
jo na različne naslove, so nam v preteklih nekaj
letih skorajda uničile izredno težko pridobljena
zaupanja naših partnerjev. Lahko jih kar naštejem: Ministrstvo za kulturo, Elektro Ljubljana,
ZVKD itd… Zaupanje in dobri odnosi so namreč
temelj za pridobitev nepovratnih sredstev, ki jih
»krvavo« potrebujemo za investicije. Ne pričakujem opravičila, čeprav bi bilo le-to na mestu.
Pričakujem in upam, da se za naprej vsi obnašamo taktno, v duhu sprejetega etičnega kodeksa
in da nesoglasja, oziroma bolje, različne ideje,
uskladimo znotraj naše skupnosti, na vzven pa
nastopamo enotno.

MOST TOMAŽEV
Soglasja, projekti, tehnično poročilo za gradnjo,
zemljišča in ostale zadeve za realizacijo projekta so v zaključni fazi. Nekaj sredstev (200.000,00
EUR) iz poplav 2010 naj nam bi zagotovila država. Dokumente za to imamo. Kako preskrbeti še
preostale potrebne finance v letu 2013 in seveda
realizirati tudi druge projekte, pa je zaenkrat še
težko oceniti. In s tem je pogojen tudi izvedbeni
rok. Vsi želimo, da bi se finančna konstrukcija izšla
in s tem realizacija že tretjega, novega mostu čez
Krko, ki je hkrati tudi zadnji za motorni promet.
Zelo dolgoročno nam preostane še gradnja ene ali
največ dveh brvi, ki bi omogočale le peš promet, v
smislu turističnega razvoja in »odkrivanja« naše
lepotice Krke.

MOST DVOR LESENI
Servisirali smo povozno površino z zamenjavo
lesenih »podnic«.
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MOST ŠMIHEL
Občinski svetnik g. Rafael Vidmar je s krajani
zaključil akcijo barvanja mostne ograje. Vsi očitki posameznikov, da je bil g. Rafael tiho, oziroma
da se na občinskem svetu in drugje ne oglaša, so
neolikani, če že ne nesramni. Pravzaprav zelo nesramni, če vemo, da to izjavljajo tisti, ki se nimajo
s čim pohvaliti in znajo le neosnovano kritizirati.
G. Rafael je izredno delaven človek in predvsem
ne »čveka tja v en dan«. Škoda je, da je nepreklicno odstopil od funkcije. Zagotavljam, da ga bom,
če bo potreba, v dobro občine zagotovo še kdaj
»izkoristil« in sem prepričan, da se bo Rafel vedno odzval tako, kot se za takega moža spodobi.

OŠ ŽUŽEMBERK - investicije za
prihodnost
OGREVANJE NA LESNE SEKANCE
Projekt javno-zasebnega partnerstva za ogrevanje na biomaso v OŠ Žužemberk je v postopku.
Planiramo, da bo zadeva urejena v cca 30 dneh.
Vse pravnoformalne zadeve glede celotnega postopka razpisa po zakonu bomo poslali v preveritev tako Ministrstvu za finance in Računskemu sodišču.
Pridobivamo ponudbe za izdelavo LEK-a.
LEK - Lokalni energetski koncept nam bo dal
možnosti, da se javimo na razpise RS za sofinanciranje menjave oken oziroma izdelavo izolacijskih fasad na javnih objektih. Predvsem šol
in vrtcev.
Več v naslednji številki.
n Občina Žužemberk, koordinator:
Martin Grčar, inž. kom., ceste@zuzemberk.si

Vinogradniki vinske gorice na Podšentpavelski gori so s skupnimi močmi posodobili pot, ki pelje na vrh vinogradov. Gradbenemu odboru pod vodstvom Jožeta Pečjaka je uspelo razširiti in asfaltirati pot, urediti odvajanje
in brežine. Vsekakor si za enotnost in smelost v teh, za investicije neljubih časih, zaslužijo pohvalo. Urednik
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LETO 2012 V SLIKI IN BESEDI

Urednik

Zaključuje se leto 2012. V Občini Žužemberk je bilo tudi to leto polno različnih prireditev, kulturnih in športnih dogodkov,
družabnih srečanj in kar nekaj pomembnih otvoritev, ki bodo prihodnja leta koristile občanom.
In kaj vse seje dogajalo med letom?

JANUAR

V cerkvi sv. Mohorja in Fortunata so 8. januarja, cerkveni
pevski zbori pod vodstvom Nine Zajec in Slavke Hrovat
pripravili koncert z naborom božičnih in koledniških
pesmi.

Ajdovški gasilci so se 28. februarja zbrali na svojem
39. letnem občnem zboru, pregledali delovanje udov
društva in podelili priznanja.

Društvo podeželske mladine Suha krajina je v soboto,
24. februarja, na svojem 7. rednem občnem zboru
izvolilo predsednika Simona Koncilijo iz Srednjega
Lipovca.

Kračmani so na kračevanju počastili svetega Antona
Puščavnika in na licitaciji zbrali rekordnih 2.080 evrov
in jih namenili obnovi cerkve sv. Roka.

Vodenje Krajevne skupnosti Hinje je z 19. januarjem
prevzela predsednica Marija Breceljnik.

Društvo kmečkih žena Suha krajina Žužemberk je v
soboto, 11. februarja, pripravilo že 16. razstavo suhokranjskih dobrot.

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja v občini
Žužemberk praktično teče po vseh kotičkih naše
občine.

Najvišjo oceno na 18. ocenjevanju suhokranjskih vin 25.
februarja sta prejela Damjan Novak za rdeče vino regent
in Jože Gnidovec za belo vino traminec.

Kulturniki v Žužemberku so 8. februarja pred žužemberškim gradom pripravili pesniško obarvan kulturni
večer.

Pomlad so v Žužemberk 16. februarja spet prinesli
kurenti društva Petovio Ptuj.

FEBRUAR

Svetniki in svetnice so se 23. februarja, sestali na 12.
redni seji Občinskega sveta Občine Žužemberk.

8. marca je Občinski svet Občine Žužemberk na svoji
13. seji sprejel prvi rebalans.

oktober 2012,

IZ NAŠE OBČINE

MAREC

APRIL

V župnijski cerkvi sv. Trojice v Ajdovcu je 18. marca blagoslovil nove orgle novomeški škof Andrej Glavan.

4. aprila sta župan Občine Žužemberk Franc Škufca,
župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad in direktor
CGP Novo mesto Marjan Pezdirc podpisali pogodbo o
izgradnji mostu v Drašči vasi.

Hinjski kulturniki so se 25. marca v Hinjah premierno
predstavili s komedijo Nevesta iz Amerike.

Upravna enota Novo mesto je v Hinjah z 31. marcem
ukinila krajevni urad, kar je močno prizadelo krajane
Hinj,Prevol in okoliških vasi.

Na veliki očiščevalni akciji 24. marca »Očistimo
Slovenijo«je sodelovalo veliko prostovoljcev in občanov.

6. pohoda po poti duhovnika Janeza Kmeta se je 25.
marca udeležilo okoli 150 pohodnikov.
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Člani konjerejskega društva Suha krajina so 28. aprila
na Plešivici obeležili praznik sv.Jurija.

Projekt tlačni fekalni kanal Dvor- čistilna naprava Žužemberk je pridobil gradbeno dovoljenje.
Dobrodelni koncert v telovadnici OŠ Žužemberk, na
katerem so bila zbrana sredstva za šolski čebelnjak na
Dvoru, z ansamblom Diamanti in gosti, je lepo uspel.

MAJ

Na 4. ocenjevanju samorodnic v Žužemberku je zmagal
Karel Stopar iz Drganjih Sel.

Tradicionalno prvomajsko srečanje na Komanci je
potekalo pod organizacijo LD Plešivica.

Sedemnajst ekip iz celotne Slovenije s 73 tekmovalci
se je 15. aprila v Šmihelu pri Žužemberku pomerilo v
muharjenju, ki je štelo za državno prvenstvo.

Na velikonočni ponedeljek, 10. maja, je pri ruševinah
cerkve sv. Katarine nad vasjo Plešivica daroval sveto
mašo župnik Uroš Švarc iz župnije Ambrus.

Pred žužemberškim gradom so se 28. aprila v okviru
mednarodnega folklornega festivala SloFolk predstavili
folkloristi s Češke.

S koncertom »Petje prinaša poletje« so se 25. maja na
Dvoru predstavili šolski pevski zbori OŠ Žužemberk in
mešani pevski zbor Revoz.
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Na 14. seji Občinskega sveta Občine Žužemberk 31.
maja so razpravljali o zaključnem računu občine za
minulo leto in dali mnenje kandidatom za ravnatelja
OŠ Žužemberk.

Smučarka Tina Maze je v mesecu maju skupaj s policisti
obiskala OŠ Prevole.

JUNIJ

Magda Kastelic Hočevar je na kresni dan, 24. junija, v
vinski kleti žužemberškega gradu predstavila svojo prvo
pesniško zbirko »Čas zrelih trav«.

V farni cerkvi v Hinjah 8. julija nastopil vrhunski ansambel za staro glasbo Ensemble labirinto armonico
iz Italije.

DRSC je v poletnem času izvedla še preostala dela na
cesti skozi Žužemberk, vgradila meteorno kanalizacijo,
robnike in mulde, medtem ko je občina investirala v
razvod kablov za javno razsvetljavo, dva osvetljena
prehoda ter pločnike z opornimi zidovi.

Trške dni so letos zaznamovali vitezi slovaške skupine.

JULIJ

10. julija so svetniki in svetnice Občinskega sveta Občine Žužemberk na svoji redni, 15. seji, potrdili občinske
nagrajence za leto 2011.
Nika Papež iz Ratja je v soboto, 6. junija, v župnijski cerkvi
v Hinjah izvedla diplomski koncert.

1. julija je postal novi direktor Občinske uprave Občine
Žužemberk Jaques Gros.

Popotniki s kolesi so se sedemnajstič popeljali po rimski
cesti od Ivančne Gorice do Dvora.

Na tridnevnem turnirju festivala športa in zabave Alkemist 2012 v Žužemberku sta zmagala brata Danijel
in Jan Pokeršnik.

Tradicijo košnje so meseca junija, na Bobnarjevi parceli,
obudili tudi v Stavči vasi.

Ob 90. letnici PGD Hinje so hinjski gasilci 7. julija prevzeli
novo vozilo Ford Ranger.

Dvorski upokojenci so 10. julija gostili tradicionalno
srečanje pesnikov in literatov.

Plemenita darovalka dragocene tekočine, prostovoljka
Olga Mikec iz Sadinje vasi, je 8. julija, na srečanju krvodajalcev v Žužemberku prejela priznanje za 70-krat
darovano kri.
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V petek, 13. julija, so na Rebri svečano predali namenu
prenovljeno lokalno cesto Žužemberk-Bič.
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Na božjo pot na Brezje se je peš že četrto leto zapored
podala skupina Suhokranjcev pod vodstvom Jožeta
Papeža.
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V avli OŠ Žužemberk so se 22. avgusta od dolgoletne ravnateljice mag. Jelke Mrvar poslovili učenci in
delavci šole.

SEPTEMBER

Ob prazniku Občine Žužemberk sta bili 14. julija v
Žužemberku svečano odprti prenovljeni ulici Nad
Miklavžem in ulica Breg.

Turistično društvo Suha krajina je 28. avgusta splavilo
čoln »Krkun«.

AVGUST

S 1. septembrom je nastopila delo nova ravnateljica OŠ
Žužemberk Mira Kovač.

Konjeniško galopsko društvo Kranjški z Brezove Rebri je
3. avgusta gostilo jezdece iz skoraj celotne Slovenije.

Svetniki in svetnice so na svoji redni 16. seji potrdili
program investicije Kanalizacije naselja Dvor z navezavo
na čistilno napravo.

Evropski poslanec Lojze Peterle je podelil pokale
najboljšim mladim tekmovalcem, ki so se pomerili v
trških igrah.

Projekt fekalne kanalizacije Žužemberk –Cvibelj v
izdelavi.

Vaščani Šmihela in Drašče vasi so konec septembra
udarniško prebarvali kovinsko konstrukcijo ograje
mostu čez reko Krko.

Priznanje častnega občana je na slovesnosti ob občinskem prazniku prejel publicist Jože Rozman.

Dvorski gasilci so ob praznovanju 80 letnice društva
pripravili veliko parado in prevzeli novo vozilo VW
Amarok.

Zaključek tradicionalnih poletnih prireditev v žužemberškem gradu so zaznamovali pesniki Jurij Marussig,
Stane Osolnik ter domači pesniki.

Slavnostni govornik na slovesni seji ob občinskem
prazniku je bil minister za kmetijstvo in okolje Franc
Bogovič.
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Ob dnevu evropske kulturne dediščine so člani TD Suha
krajina skupaj z njihovimi viteškimi prijatelji za dva dni
spet oživili žužemberški grad.

Dvorski gasilci so v soboto, 13. oktobra, odprli nov klubski prostor, ki bo prvenstveno namenjen druženju.

18. redna seja žužemberškega občinskega sveta, ki je
bila 28. novembra, je obsegala 11 točk dnevnega reda.
Na seji je odstopil svetnik Rafael Vidmar.

DECEMBER

Kulturno društvo Šmihel je 30. septembra pripravilo
prireditev, na kateri so se s svojimi izdelki predstavili
domači obrtniki in rokodelci.

Pri spomeniku NOB na Cviblju je 20. oktobra potekala
spominska svečanost v spomin več kot 2000 padlim
borcem in aktivistom, ki so padli na območju Suhe
krajine.

V mesecu decembru so delavci Komunalne gradnje
Grosuplje izgradili prvi del kanalizacije v naselju
Trške njive s povezovalnim kanalom do ulice Nad
Miklavžem.

Člani turističnih društev Suha krajina iz Žužemberka,
Straže, Mirne Peči in Kulturno turističnega društva
Dobrnič so se v nedeljo, 30. septembra, deseto leto
zapored na prijateljskem srečanju sešli na Frati.

V soboto, 27. oktobra je Kmetijska zadruga Trebnje v
Hinjah odprla prenovljeno, sodobno samopostrežno
trgovino z živili in repromaterialom.

OKTOBER

NOVEMBER
Sv. Miklavž je na prvo adventno nedeljo, 2. decembra,
v cerkvi sv. Mohorja in Fortunata je obdaril otroke iz
žužemberške fare in od drugod.

Montirana je nova mala čistilna naprava pri podružnični
osnovni šoli Dvor.

V nedeljo, 4. novembra, je bil odprt skupni projekt
občine Ivančna Gorica in občine Žužemberk-novi most
pri Drašči vasi.

VSEM BRALCEM SE PONOVNO
ZAHVALJUJEMO ZA PODPORO
V LETU, DOBRE ŽELJE IN
SPODBUDE V LETU 2012!
Srečno 2013.

n Urednik
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Suha krajina, tu in tam

Slavko Mirtič

Foto: Urednik

Poplave

Konec oktobra letošnjega leta smo bili v zgornjem toku reke Krke
spet deležni poplav. Krka je tokrat poplavljala v manjšem obsegu in na
izpostavljenih območjih vsakoletnih poplav. V pripravljenosti so bili
tudi gasilci.

Že nekaj let deluje v Žužemberku zbirni center , ki je urejen in opremljen za ločeno zbiranje, pa tudi za začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij. Žal se Občina Žužemberk in upravljalec centra srečujeta s
stalnimi vdori v center. »Zbiralci barvnih kovin«, ki prihajajo iz drugih
občin Novega mesta, Črnomlja in Semiča, pri tem razbijajo belo tehniko, dele raztrosijo po celem centru, in kar je najhuje, pri tem uničujejo
tudi infrastrukturo.

Za zmagovalno fotografijo so člani komisije izbrali fotografije Nike Vidic.

Žegnanje

V Šmihelu pri Žužemberku so imeli 30. 9. farno žegnanje. V cerkvi
sv. Mihaela je sveto mašo daroval župnik Uroš Švarc,takoj po njej pa je
tukajšnje zelo aktivno Kulturno društvo Šmihel pripravilo prireditev, na
kateri so se s svojimi izdelki predstavili domači obrtniki in rokodelci.
Kulturna prireditev s podelitvijo priznanj za zmagovalnia dela fotografskega in likovnega natečaja na temo »Šmihel in okoliške vasi«, ki je potekala v spominskem parku Alojzija Zupanca, je popestril MePZ Šmihel
pri Žužemberku in Tomaž Rojc z igranjem na saksofon. Pestrost praznika so dodatno krasili tudi izdelki učencev podružnične šole Šmihel pri
Žužemberku, otroci so se zabavali ob barvanju slikanic, starejši pa so se
lahko preizkusili v klenkanju v zvoniku tukajšnje cerkve sv. Mihaela , ki
šteje častitljivih stoštiri let.

Prvi sneg

Po obilnem dežju je v nedeljo,28. oktobra, Slovenijo vse do nižin pobelil še sneg. Največ, dobrih deset centimetrov, ga je zapadlo na Dolenjskem. Prvi sneg je povzročil veliko težav. Posledice vremenske fronte
so zaradi izpada električne energije krepko občutili prebivalci ajdovške planote, oskrba z elektriko pa je bila motena tudi na območju cele
Suhe krajine.
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Žužemberk bo gostil študente arhitekture
Srečanje EASA, ki ga v Žužemberku prihodnje leto pripravljajo študenti arhitekture, bo po letu 1981 prvič v Sloveniji.
Žužemberk je bil izbran na vmesnem srečanju študentskih predstavnikov iz vse Evrope v Azerbajdžanu, in to soglasno proti
eminentnemu mestu La Valletti, prestolnici Malte. Prevladala je obravnava vseevropske problematike, homogenost slovenske
ekipe in prelep žužemberški grad.
»Ob snovanju teme, ki naslavlja omenjeno problematiko, smo poskušali
najti kraj, ki bi poosebljal slovenske naravne in kulturne danosti, ki bi ponujal dovolj odprtih mest za smiselne intervencije, prostor, ki bi bil zaradi
izbora na natečaju atraktiven, imel oprijemljivo zgodovino in ambiciozno
upravo,« je v uvodnem delu srečanja in predstavitvi projekta EASA v žužemberškem gradu 5. oktobra dejal Aleš Kobe, abs. arhitekture, in dodal,
da si študentje želijo vzajemnega sodelovanja z lokalno skupnostjo in obujanje lokalnih obrti.
Sodelujoči občani in študenti so na srečanju v sklopu praktičnih delavnic
skušali odgovoriti na nekatera vprašanja, med drugim tudi, kako bi pomagali Žužemberku, zlasti pri revitalizaciji ozkega trškega jedra z mogočnim
gradom in s trgom pred njim in podrto cerkvijo. Predlogov, ki so jih podali
občani, je bilo kar nekaj, precej tudi vsebinsko bogatih in tehtnih. Slovensko
ekipo organizatorjev Easa in občane sta pozdravila župan Franc Škufca in
predsednik TD Suha krajina Vlado Kostevc.
Foto: S. Mirtič

EASA 013 Žužemberk
V avgustu 2013 bo za Žužemberk, za občino, Suho krajino, Dolenjsko in Slovenijo potekal eden največjih dogodkov v
zadnjih 100 in več letih.
To bo že 33- mednarodno srečanje študentov
arhitekture in mladih arhitektov iz vse Evrope in
tudi drugih držav. Od 4. do 18. avgusta 2013 bomo
v Žužemberku gostili do 500 mladih arhitektov, ki
bodo v različnih delavnicah ustvarjali, razmišljali,
načrtovali, se izobraževali, izmenjevali izkušnje in
tudi spoznavali naše okolje, našo domovino, našo
izjemno naravno, kulturno in živo dediščino, naše
znanje, sposobnosti, veščine, dejansko vse.
Mladi arhitekti in njihovi vodje bodo stacionirani pri OŠ Žužemberk, na zunanjem igrišču
in v šolski telovadnici. Pred leti so bili na tem
prostoru mladi brigadirji.
To bo za vso občino, Suho krajino in Dolenjsko daleč najpomembnejši promocijski dogodek
in tudi izjemna priložnost, da se izkažemo kot
dobri, prijazni in gostoljubni gostitelji.

Zavedati se moramo tudi tega, da bomo dejansko predstavljali Slovenijo, saj je ta mednarodni
dogodek prvič v Sloveniji in Žužemberk bo 14
dni središče Evrope mladih arhitektov.
Ob tem pa se moramo na njihov prihod dobro
pripraviti in marsikaj še urediti. Potrebno bo izdati zloženko o občinskih znamenitostih, ponudbi,
možnostih za rekreacijo, zabavo, druženje…
To je tudi priložnost za predstavitev domače
obrti, raznih izdelkov, pridelkov. Na to se moramo pripravljati vsi in povsod, saj bodo mladi
arhitekti (v prihodnosti bo med njimi nedvomno kdo postal svetovno znan arhitekt) spoznavali tudi Ajdovec, Dvor, Hinje, Šmihel in
tudi druge kraje.
To je priložnost za kmetovalce, obrtnike, trgovce, gostince, …

Odziv žužemberka ii
»V začetku je bila participacija zares avtentična. Nato pa je postala instrument politike in pogosto zlorabljena. Če se spomnim na 60-a, sta bila
takrat bistveni dve zadevi. Prva je bila študentski
upor, druga pa nova zavest delavcev. V tem času
sem načrtoval dva projekta, ki sta temeljila na ideji
participacije, za stanovanjsko naselje Terni in za
središče Riminija. Po tem obdobju pa je v družbi
prišlo do birokratizacije in participacija je postal
formalistična in butasta. Zame se je problem spre-

menil; pravo vprašanje je postalo, kako načrtovati
arhitekturo, ki bo sama spodbujala participacijo,
to se pravi, vprašanje jezika arhitekture. Kako razviti jezik, ki ga bodo ljudje razumeli, vanj prodrli in ga uporabljali? Proces s tem postane mnogo
bolj dolgotrajen. Participacija je nekaj, kar se mora
sprožiti, nato pa – tega ne smete nikoli pozabiti –
traja večno.«
n Miha Dešman – arhitektura osvobaja,
ab 173-174, 2007

To je priložnost za druženje mladih, za izmenjevanje izkušenj, za nova prijateljstva.
Ti mladi ljudje bodo z veseljem spoznavali naše znamenitosti, posebnosti, naš način življenja in dela, našo kulturo. Z veseljem bodo
zaigrali nogometno tekmo ali tekmo v odbojki na mivki, se udeležili veselice ali kakšnega
koncerta.
Pri tem moramo res vsi sodelovati in se veseliti
mladih ljudi, zato jih sprejmimo s prijaznostjo, z
lepimi besedami, s pesmijo in tudi s ponosom,
da jih gostimo ravno mi, z željo,
da bodo s seboj odnesli prijetne vtise iz Suhe
krajine in iz Slovenije ter se morda v prihodnje
s svojimi družinami tudi vračali.
n Vlado Kostevc

PARTICIPACIJA
JAVNOSTI
V začetku je participacija vedno avtentična. Vedno, kadar ljudi osebno sprašuješ po mnenju in
jim prisluhneš, ti oni to v enaki meri vrnejo. Po
svojih najboljših močeh skušajo tvoje zanimanje
upravičiti s kar se le da najboljšimi mnenji, zgod-

oktober 2012,
bami, prepričanji. Veseli so, da jih nekdo posluša
in jim da možnost, da povedo svoje mnenje. Veseli so neposrednega stika, takojšnje izmenjave
mnenj in hitre reakcije v smeri realizacije rešitev.
Tovrstna srečanja dajo hitre rešitve in takojšnje
rezultate, zahtevajo pa veliko mero angažiranosti
posameznikov in medsebojno zaupanje.
Problemi nastanejo kasneje, ko ta proces poenostavimo in kot kuharski recept zapišemo. S poenostavitvijo, naj bo to preko tehnologij ali z birokratskimi postopki, proces v resnici zakompliciramo
in napravimo za neuporabnega. Prepustimo ga birokratom na eni in medijem na drugi strani. Obema je skupna nezainteresiranost po dolgoročnih
rešitvah in inovacijah, kar je po svoje razumljivo,
saj se vprašanje prostora ne dotika njih direktno.
Princip takega oblikovanja je Top-Down, se pravi, da se ideje kreirajo od zgoraj, rešitve pa se po
medijih prenašajo in utemeljujejo navzdol. Rezultat takega pristopa je prostor, ki se nam zgodi in
je značilen za skoraj vsa modernistična mesta ali
soseske. V nasprotju s tem so stara mestna jedra,
katerih ni načrtoval noben urbanist, pa so vseeno
lepa, ljudem prijetna. Nastala so s pogajanji, pogovori in primerjavami med ljudmi in med stroko.
Ti prostori so zgrajeni z občutkom za človeka in
so danes cilj participatornega oblikovanja. Princip, ki stoji za takim oblikovanjem, je Bottom-Up,
kjer se ideje za rešitve iščejo iz potreb prebivalcev.
Cilj tovrstnih delavnic je zbiranje in organiziranje informacij po sklopih, luščenje končne slike
objekta/prostora skozi proces vprašanj in odgovorov ter končno oblikovati predlog, ki bo logično
sledil tem sugestijam. Pri tem se je treba zavedati
slabosti, kot so prevelika emotivna navezanost na
prostor, raztresenost idej in nezmožnost oblikovanja končnega predloga kot posledica strahu pred
sprejetjem odgovornosti. Vse končne izdelke se
javno predstavi.
Več o tovrstnih principih si lahko preberete v
literaturi ali na internetu, v sklopu, ki obravnava
sistemske teorije. V praksi se te uporabljajo predvsem v računalništvu in biologiji, zadnje čase pa
tudi pri opazovanju družbenih procesov.

REZULTATI DELAVNICE
Ob snovanju teme in pripravljanju primernih
delavnic smo se večkrat spraševali, kakšno je vendar mnenje krajanov, ki tam živijo. Zato smo v Žužemberku 5.10.2012 organizirali posvet, na katerega smo povabili krajane, župana in del njegove
ekipe ter predstavnika varstva kulturne dediščine.
Na kratko smo predstavili naše delovanje, izkušnje
pri izpeljavi predhodnih delavnic, predstavili primere uspešnih prenov trgov in sam dogodek Easa
013 Žužemberk. Po predstavitvi smo dali besedo
krajanom, jih razdelili v tri podskupine, ki smo jih
izpeljali iz elementov obravnavanega prostora, in
sicer na trg, grad in park pred gradom. Vsaka od
skupin je primarno obravnavala svoje območje,
a obenem upoštevala tudi odnos do celote. Prišli
smo do naslednjih izsledkov:
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Foto: S. Mirtič

SKUPINA GRAD

Krajani v tej skupini so primarno izpostavili
svoje videnje gradu kot kulturnega središča pokrajine Suha krajina, središče, ki bi skrbelo za
ohranjanje kulturnega izročila, starih znanj in
predmetov. Vidijo ga v funkciji prenašalca tovrstnih vsebin na prihodnje generacije. Želijo si, da
bi se nadgradilo dogodke in dejavnosti, ki se na
gradu že izvajajo (viteške igre, sabljanje, srednjeveška pisava, vinska klet, kulturne prireditve). Ker
so bili in so še vedno zelo razdeljeni predvsem na
področju politike, vidijo kulturo kot tisti element,
ki bi jih v prihodnosti lahko ponovno povezal.
Kompleks gradu vidijo kot živo strukturo, ne pa
samo kot muzej z vstopnino. Med njimi je močna zavest, da grad pripada vsem krajanom in da
je zanj treba primerno poskrbeti.

SKUPINA PARK

Tudi tukaj so krajani poudarjali, da si pri novih
posegih v prostor parka želijo predvsem programa, ki bi ljudi pripeljal na trg. Želijo si nekaj več
kot samo iti v gostilno ali po nujnih opravkih na
občino in pošto. Strinjajo se, da mora program
vsebovati neko družbeno funkcijo, ki bi krajanom
samim dala izgovor za obisk tega prostora. Predvsem si tu želijo imeti prostor neformalnega druženja, kakšno klop, mogoče manjše sejmišče, ki
bi promoviralo lokalne izdelke, saj je sedaj prodajalec medu stisnjen med avtomobile. Ob njem se
večkrat ustavijo in pokramljajo. Prostorsko park
opazijo kot simbol, ki jim zaradi svoje drugačnosti od grajenega okolja ob prihodu sporoča, da so
v centru. Drevje jim predstavlja kvaliteto, ki bi jo
bilo treba ohraniti, saj se jim zdi pomembna poletna senca. V nasprotju z gradom, ki ga vidijo kot
zaprt objekt, si na tem mestu želijo odprt, stalno
dostopen prostor, s čim manj stenami, ki bi zastirale pogled na grad. Zavedajo se pomembnega
dejstva, da je na tem prostoru včasih stala cerkev,
ki je bila po drugi svetovni vojni odstranjena. Zdi

se jim primerno ohraniti spomin nanjo, mogoče v
tlaku ali z vidnimi temelji. Ideji, da bi bil na tem
mestu lahko spomenik spravi pa nasprotujejo, saj
se jim zdi, da bi to še bolj razdelilo krajane.

SKUPINA TRG

Krajani v tej skupini so pritrdili ugotovitvam
stroke, da je trg nedefiniran z robnimi objekti, saj
se zdi, da nekako ‘steče’ preko parka. Obenem so
izpostavili, da je trg v poletnih mesecih preveč
obsijan in si želijo več sence. Avtomobili skozi
cel dan postavijo dobesedno bariero med trgom
in parkom. Strinjali so se, da je to problem, saj je
dejansko trg danes v funkciji parkirišča. To se jim
zdi neprimerno, a vendar uporabno, saj je blizu
trgovina, v katero vsakodnevno zahajajo. Ne želijo si supermarketa na obrobju, predstavlja jim
kvaliteto iti po nakupih v trg. Izpostavljajo tudi
dejstvo, da se na trgu nič ne dogaja. Želijo si prireditev po vzoru ostalih mestnih središč, ki se
trudijo na trg pripeljati živo glasbo, kulturne nastope in podobne dogodke, ki bi privabili krajane
na trg. Osrednjo točko trga vidijo v vodnjaku, zdi
se jim malenkost zanemarjen in želijo si, da bi se
ga dvignilo na podstavek. Predstavlja simbolni
objekt kraja, ki je zaradi pomanjkanja vode dobil svoje ime. Nekateri se še spominjajo, kako so
hodili po vodo v trg.
Dobili smo odziv krajanov, katerih skupna
ocena je bila izredno pozitivna. Veseli so bili, da
smo jih povprašali po njihovem mnenju in jim
dali možnost, da so ga izrazili. Udeležba je bila
za ta kraj nadpovprečna, veselilo nas je, da je na
dogodek prišlo veliko število mladih. Na koncu
smo skupaj z njimi nazdravili.
Ekipa organizatorjev srečanja EASA 013 Žužemberk
n Aleš Kobe, abs. arhitekture
Ekipa študentov arhitekture:
Aljoša Merljak, Aleš Kobe, Matic Brdnik, Tadej Pavlič,
Marta Vrankar, Andraž Lečnik, Ksenija Zdešar in drugi.
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Jože Rozman, častni občan Občine Žužemberk
Jože Rozman je letošnji prejemnik naziva Častni občan občine Žužemberk. Je samostojni publicist in po smrti dolgoletnega
urednika Dolenjskega lista in domačina Marjana Legana je pogumno prevzel uredništvo Suhokranjskih zbornikov
Žužemberški grad. Jože Rozman je z razumevanjem dokončal urednikovo delo drugega ter nato uredil še tretji in četrti
Suhokranjski zbornik. Je tudi aktivni član Odbora za obnovo žužemberškega gradu in ima izkušnje in poznavanje medijskega
prostora. Ob tem je tudi vrhunski somelier in vinski publicist ter član mednarodnega združenja novinarjev in piscev o vinu.
Bil je dolgoletni urednik Kmečkega glasa in revije Vino. Premore veliko znanja, ki ga je pridobil doma in tudi v tujini in ga
nesebično podaja tudi v naše okolje, saj sodeluje kot ocenjevalec vin in tudi predavatelj. Vsekakor je Jože Rozman vzljubil
Suho krajino in jo je pripravljen posvetiti še veliko svojega znanja in izkušenj ter predstavljati tudi drugje.
Po rodu niste Suhokrajinčan, kajne?
Pravzaprav ne vem čisto natančno, kaj sem po
rodu. Oba starša sta Mirnopečana, torej iz sosednje
občine, obe rodbini, tako Rozmanova po očetu kot
Hudetova po mami sta mirnopeški in po tej plati se
imam za Mirnopečana, Dolenjca. In to vse bolj, saj
vse več časa, kolikor ga je na voljo, in dela, o denarju pa ne bomo, ker ga je vedno premalo, posvečam
naši rodbinski hiši v Mirni Peči in mojemu vinogradu ter sadovnjaku v Hmeljčiču. Približno 1400 trt
in 70 dreves, vse na strmini, je več kot dovolj za ves
prosti čas, včasih celo preveč. Ampak vedno upam
na bolje, čeprav sem iz dneva v dan starejši. Rojen
sem bil na Uncu, januarja 1951, v zasneženi, mrzli
in burjasti notranjski zimi, kot so mi povedali. Tam,
v tisti idilični dolini, obdani s travniki in gozdovi, ki
je takrat še ni razparala drveča in hrumeča avtocesta, sem preživel deset najlepših in najbolj brezskrbnih let svojega življenja, z vaškimi mulci, bosopetimi od maja do septembra, s potolčenimi koleni in
komolci, s fračami in otroškimi zvijačami. Čeprav
sem se rodil na Notranjskem, se za Notranjca nisem
nikoli imel, za Ljubljančana, kamor smo se potem
preselili, še manj, za Dolenjca pač! Na kmetiji stare mame sem preživljal večino šolskih počitnic, še
zdaj se spomnim vonja pozno avgustovskih meglic,
ki so se po travnikih, kjer smo pasli krave, dvigovale
od Temenice navzgor, pa pečene koruze, ki smo jo
sunili na sosednji njivi in se nam je krompir v žerjavici ponavadi prežgal. Pa jutranja peš hoja v
vinograd ali sadovnjak, pet kilometrov
iz vasi do Hmeljčiča, in zvečer z utrujenimi rokami in nogami nazaj. A je bilo
lepo, vse je tako omamno in polno dišalo po zemlji,
bujnosti, rodovitnosti, v zraku so bila pričakovanja
in hrepenenja. Blaga dolenjska pokrajina me je zaznamovala, njeni delavni, radoživi, šegavi, duhoviti, včasih ne povsem odkriti ljudje tudi.

govoril, kdaj pa kdaj je mimogrede omenil lepotico
Krko, pa očeta - slikarja samouka, rekel mi je, da bi
poleti lahko prišel za kak dan tja dol, a se ni uresničilo. Pozneje sem se kot novinar na Kmečkem glasu
in nato urednik zaradi tega ali onega večkrat znašel v Suhi krajini, še najbolj se spominjam pokušine
vzorcev kernerja, zweigelta in scheurebeja. Takrat
sem se tudi sam vse bolj zapisoval vinu,
ki so ju začeli na predlog Kmetijskega
inštituta Slovenije poskusno saditi leta
1989 in pozneje tudi priporočati kot nadomestilo
takrat precej razširjenih samorodnic. Pred tem teh
sort niti nisem dobro poznal, še manj je bilo priložnosti za bolj številčno pokušnjo, takrat pa se jih je
zvrstilo kar nekaj. Potem, če se prav spomnim, je
bilo enkrat v začetku prejšnjega desetletja, sem bil
kot degustator povabljen v komisijo za ocenjevanje
vin Društva vinogradnikov Suhe krajine. Bila je
dobrodošla in poučna izkušnja, ob drugih spet kar
številni in zanimivi vzorci prej omenjenih sort. Prva
moja soočenja in srečevanja s Suho krajino so bila
torej po novinarski dolžnosti ali vinsko degustatorski navezi in se vse doslej še niso razvezala, čeprav,
to moram priznati, niso prav pogosta.
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Kdaj in kako ste se srečali s Suho krajino?
Mirnopečani, taki, ki so se imeli za bolj pomembne, so kdaj, ko je beseda nanesla na bližnje sosede,
pokazali z roko tja proti jugu, prek Golobinjeka in z
nekaj vzvišenosti rekli, tam čez so pa Kranjčani ali
pa Suhokranjčani, kar je pomenilo, da nimajo toliko kot oni, da je tam zemlja bolj skopa in da je tudi
vse bolj suho. S tem se nisem kaj prida ukvarjal, saj
so bile fantovske misli takrat drugje. Potem sem na
ljubljanski gimnaziji Poljane ob koncu šestdesetih
let imel za sošolca zdaj pokojnega Tomaža Hotka.
Bil je malce poseben dečko, a sva takrat navezala
prijateljske vezi. O svojem Žužemberku ni kaj dosti

Ne bo čisto držalo, zadnja leta smo vas pogosteje videvali v Žužemberku.
Odvisno od obveznosti. Bolj intenzivne in pogoste so se začele od konca leta 1999 naprej, ko me
je predsednik Odbora za obnovo žužemberškega

gradu Slavko Gliha, takrat direktor Kmetijskega
inštituta Slovenije, prosil, če lahko nadaljujem delo
nenadoma preminulega urednika Suhokranjskega
zbornika 2000 Marjana Legana in zbornik uredniško dokončam. Marjana, zvestega Žužemberčana,
sem profesionalno in človeško visoko cenil, čeprav
nisva bila vedno enakih misli. On kot odgovorni
urednik Dolenjskega lista in jaz kot odgovorni urednik Kmečkega glasa sva se občasno srečevala ali
bila v telefonskih stikih, si neljubosumno izmenjevala drug drugemu koristne informacije, tudi take,
ki bi se danes v povampirjeno konkurenčnem časnikarskem pehanju zdele strogo zaupne, zato sem
brez oklevanja in ob soglasju ter razumevanju direktorja Kmečkega glasa Borisa Dolničarja sprejel to dolžnost. Pri tem zborniku je Marjan že vse
zastavil, jaz sem moral to le dokončati, zato mi ni
bilo težko, čeprav suhokrajinskega utripa nasploh
in žužemberškega posebej takrat nisem kaj prida
poznal. Člani odbora so bili z mojim skromnim deležem očitno zadovoljni, zato so mi zaupali urednikovanje pri naslednjih dveh, to je Suhokrajinskem
zborniku 2003 in 2010. Naj mimogrede povem,
da smo z letom 2003 na pobudo mag. Nadje Gliha
namesto suhokranjski začeli dosledno uporabljati pravilnejši pridevnik suhokrajinski. Vmes, leta
2005, smo ponatisnili knjižico V senci žužemberškega gradu, ki jo je leta 1938 uredil šolski upravitelj France Mervar. Ko bo treba in če bo treba, se
bomo lotili naslednjega zbornika.
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Se je podoba Suhe krajine z leti pri vas
spremenila?
Precej. Uredniško delo pri zbornikih mi je omogočilo vpogled v bogato in zanimivo preteklost ter
sedanjost Suhe krajine. Ne samo žužemberškega
gradu, katerega postopna obnova, ki gre sicer počasneje od vseh želja, pa vendar, je lahko marsikomu
za zgled. Ne samo trga Žužemberk, njegovih številnih zanimivih tržanov, pa protestantov, papirnice
in usnjarne, cerkva naokoli, ki so bile obnovljene,
prizadevnih suhokrajinskih gasilcev in marljivih
vinogradnikov. Spoznal sem tudi bogato naravno
in kulturno dediščino teh krajev, udarniško delo
tu in tam, razvoj šolstva, kulturni medvojni utrip,
vsesplošni povojni in še. Prav začuden sem bil ob
državnih in mednarodnih uspehih odbojkarjev iz
majhnega kraja, ki so se uspešno kosali z mnogo
večjimi in kjer imena Žužemberk niti niso znali izgovoriti. Še večje spoštovanje do Suhe krajine so v
meni vzbudili znani, ugledni in pomembni Suhokrajinčani, ki smo jih podrobneje, v besedi in sliki
predstavili v vseh treh zadnjih zbornikih, za kar so
poskrbeli različni avtorji, največkrat Jelka Mrvar.
Klasični jezikoslovec in prevajalec dr. Fran Bradač,
glasbenik in Prešernov nagrajenec Vinko Globokar,
olimpionik Leon Štukelj, duhovnik in socialni delavec Ignacij Žitnik, škof in misijonar dr. Janez Gnidovec, zgodovinar in slavist dr. Fran Grivec, zdravnik prof. dr. Jože Jakša, tiskar in založnik Ignacij A.
Kleinmayr, izvedenec za aerodinamiko in aviatiko akademik prof. dr. Anton Kuhelj, univerzitetni
profesor elektrotehnike mag. Ernest Pehani, župnik
in krajevni zgodovinar Alojzij Zupanc, pisateljici Ivanka Mestnik in dr. Irma Marinčič Ožbalt, v
Hollywoodu uveljavljena igralka Rozalija Seršen,
pa še nisem naštel vseh znanih, ampak najbolj izstopajoče. Imena, na katera so lahko ponosni ne
le Suhokrajinčani, ampak tudi drugi, ne glede na
svetovni nazor in politično prepričanje. Osebnosti,
ki si zaslužijo spoštovanje.
Vas je prejem najvišjega občinskega priznanja Občine Žužemberk presenetil in
kaj vam pomeni?
Seveda me je presenetil, res nisem pričakoval
česa takega. Ko so mi občinski možje tako mimogrede omenili, da sem kandidat za priznanje, sem
mislil, da pač malce tipajo v to smer. Ko pa so me
uradno obvestili, da sem predlagan, sem jim odvrnil, da je po moje v Suhi krajini več zaslužnejših
mož in žena od mene za tako čast in če so res dobro premislili. So odvrnili, da so. Priznanje mi pomeni zavezo in obvezo, da vsaj z enako ali še večjo
prizadevnostjo po svojih, predvsem publicističnih
in uredniških sposobnostih nadaljujem tisto, kar je
odbor zastavil s prvim Suhokranjskim zbornikom
1997 in nadaljeval z naslednjimi tremi: seznanjati
ožjo in širšo javnost, kako poteka obnova žužemberškega gradu, kakšni so kratkoročni načrti in dolgoročnejši cilji, koliko je bilo porabljenega denarja
in od kod, saj se pri tem nič ne skriva, in z vsem
tem pridobivati naklonjenost ljudi za obnovitvene
in revitalizacijske posege na gradu; tudi tistih, ki
so bili sprva morda nezaupljivi. In ne nazadnje, s
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prodajo zbornikov in oglasi v njih dobiti nekaj prepotrebnih sredstev. Vse bolj jasno postaja, da obnavljajoči se grad ne more biti tujek sredi trga, kot
nekdanja ruševina je pač bil, da se bo moral oblikovno in vsebinsko navezati na tisto, kar ga obdaja.
To je bilo jasno slišati tudi na okrogli mizi, ki jo je
odbor pripravil junija 2011 v Žužemberku. Torej ga
bodo morali takega sprejeti in razumeti tudi domačini in tako razumevanje se, kot sem seznanjen, vse
bolj širi. Če sem k vsemu temu vsaj malo prispeval
tudi sam, sem zadovoljen in se ob tej priložnosti
še enkrat zahvaljujem za priznanje, ki me na nek
način tudi zavezuje, da po svojih močeh širim dober glas o Suhi krajini, kadar si ga zasluži, in če si
ga ne, da sem do tega kritičen, ter o obnovi gradu,
kar itak vseskozi počnem in jo dajem drugim za
zgled. Saj sem zdaj tudi član odbora. Kar se je zdelo
leta 1996, ko se je porodila ideja o ponovni oživitvi
obnove gradu, skoraj utopično, postaja po šestnajstih letih vse bolj stvarnost. Ni naključje, kot rad
verjamem, da se je ideja utrnila na letnem ocenjevanju vin Društva vinogradnikov Suhe krajine ob
nostalgičnih spominih rojenih Žužemberčanov na
nekdanjo imenitno grajsko klet, ki je takrat kazala
klavrno podobo. Danes je tam spodaj vse drugače,
lepo obnovljeno in s krajevnimi vini založeno klet
prav rad obiščem, če je le prilika.
Sedaj, ko dokaj dobro poznate Suho krajino, še posebej Žužemberk in občino,
nam zaupajte, v čem je prednost Suhe
krajine?
Ne bi vam mogel pritrditi, da vse to dobro poznam, nekaj že, vsega pa ne. Politično in strankarsko prestižno rivalstvo ter naprezanje me ne
zanimajo, prav tako ne tisti, ki s površnimi ali nepopolnimi informacijami iščejo svoj prav in namesto tega, hote ali nehote, sejejo razdor. Sem pa
v tem času, se pravi od leta 1999 naprej, spoznal
kar nekaj zanimivih, omikanih, delavnih, prav nič
ozko omejenih in za splošni napredek zavzetih ter
nesebičnih ljudi, ki vztrajno porivajo kolo razvoja
naprej. To je gotovo adut, na katerega kaže staviti: pravi ljudje na pravih mestih ob pravem času.
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Brez takih ljudi ni nikjer nič. Če sta Suho krajino
nekdaj obšla industrializacija in z njo povezan tako
zaželen napredek, je danes to lahko prednost. Neokrnjena in neonesnažena narava skupaj s čim bolj
pristno in krajevno značilno kulinariko ter tipičnimi lokalnimi vini, to so stvari, ki danes vse več
pritegujejo ljudi, tudi iz tujine. Predvsem tiste, ki
so siti globaliziranega in unificiranega sveta ter
njegove zveličavne potrošniške instant ponudbe
brez duše, da o srčnosti niti ne govorimo. Ampak,
saj vsi vemo, samo od sebe se ne bo nič zgodilo in
spremenilo, tako kot se na gradu ni. Samo škoda,
ki jo je naredila vsaka zima, se je spreminjala, kot
je v uvodu k prvemu zborniku aprila 1997 zapisal Slavko Gliha.
Ima Suha krajina prihodnost in kakšno?
Prihodnost je po definiciji neizbežna, kakšna
bo, je odvisno od ljudi. Kadar znajo stopiti skupaj,
brez rivalstva in starih zamer, najsi se te vlečejo od
druge vojne, ki je Suho krajino preveč žalostno zaznamovala, ali pa iz poznejših časov, se hitro zazna. Ljudem se vrneta nasmeh na obraze in volja
do dela, sčasoma se opazijo tudi vidne spremembe naokoli. Ne bi rad trosil prežvečenih parol, ampak v nekom, ki je nekaj dosegel, doživel priznan
uspeh, ne vidim konkurenta, nasprotnika, raje ga
imam za prijatelja in spodbujevalca. Naj ponazorim s primero iz meni ljubega vinskega sveta: če sta
Peter ali Pavel dobila visoki oceni za svoja vina, je
to dobro za vse vinogradnike iz tega okoliša, tudi
za Cirila ali Metoda, saj se bo dober glas širil naprej. Vem, laže je o tem govoriti kot pa uresničiti,
ljudje smo pač različnih značajev in razumevanj,
toda če si ne bomo prizadevali za svetlo prihodnost,
je tudi nismo vredni. Vsakič, ko pridem v Žužemberk, vidim kaj novega, dobrega za ljudi, tega se
tudi sam veselim.
Kaj bi zaželeli Suhi krajini in njenim prebivalcem.
Srčne, poštene in svetle čase!
n Vlado Kostevc
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Naši znani Suhokranjci
Suha krajina, predolgo pozabljena dežela neodkrite lepote, razprostrta na obeh straneh reke
Krke, si zasluži, da se razišče njena bogata preteklost. Ta motiv je vodil k nastanku etnološkega muzeja, naravoslovne in botanične zbirke ter
muzeja starih tiskov v OŠ Žužemberk, ki so nastajali od l. 1994 dalje. Začetek Muzeja znanih
Suhokranjcev predstavlja postavitev doprsnega
kipa olimpionika Leona Štuklja leta 2002, pred
glavnim vhodom v šolo. Zamisel, da dobijo svoje
obeležje še drugi pomembni Suhokranjci, ki so
se rodili na področju šolskega okoliša OŠ Žužemberk ali pa so tukaj ustvarjali, se je uresničila l. 2003. V preddverju in na stopnišču so bile
postavljene muzejske vitrine, ki so se v devetih
letih napolnile z rokopisi, dokumenti, predmeti,
knjigami in fotografijami 27 razglašenih znanih
Suhokranjcev, ki so predstavljeni s tremi bronastimi reliefi in z medeninastimi ploščicami.
O vsakem je nastala raziskovalna naloga, delo
mentorjev in učencev. Sredstva za postavitev
muzeja so prispevali donatorji.

NADALJEVANJE V

Pogled na zaslužne može in žene, ki smo jih
obeležili do sedaj, naj ilustriramo z nekaj podatki.
Trije imajo spominsko ploščo, in sicer na rojstni
hiši (dr. Bradač, dr. Gnidovec), Leon Štukelj pa na
rojstni hiši njegove matere. Doktorat znanosti
je doseglo 7 znanih Suhokranjcev, naziv magistra eden. Po poklicu je bilo največ učiteljev in
profesorjev (7), duhovnikov (6), po en pravnik,
glasbenik, zdravnik, igralka, tiskar in založnik,
alpinist, pilot, filozof, uradnik in redovnica, trgovec, astronavtka, organist in režiser.
Na področju Ajdovca so bili rojeni štirje, Dvora
dva, Šmihela šest in Žužemberka enajst. V Suho
krajino so se priselili Alojzij Zupanc, Ignacij A.
Kleinmayr, Josip Schmoranzer in Franc Mlakar.
Na tujem je pokopanih sedem: R. Seršen v
ZDA, J. Kastelic v Argentini, J. Mrvar v Ekvadorju, T. Humar v Himalaji, s. A. Fabjan v BIH,
J. Schmoranzer v Italiji.
Iz kmečke družine je izhajalo 8 znanih Suhokranjcev, iz uradniško-obrtniške 12, iz delavsko-kmečke 7.

Tomaž Humar (Kamnik, 1969 – Himalaja, 2009),
svetovno znani alpinist

Suhokranjec je po materi Rozaliji Humar, rojeni
Globokar, iz Klečeta pri Šmihelu. Oče Maks Humar je Kamničan. Starši imajo v Klečetu počitniško hišo. Tomaž je tu preživljal počitnice in se
vedno rad vračal h koreninam svojega rodu. Končal je elektrotehnično šolo. Zgodaj se je zapisal
plezalnemu športu. Od l. 1987 je bil član Alpinističnega odseka Kamnik; imel je status alpinista,
bil je alpinistični inštruktor in gorski reševalec.
Med več kot 1500 vzponi je opravil 100 prvenstvenih doma in po svetu: Anapurna I. – 8091 m, 1995; Ama Dablam, 6828
m, 1996; Bobaje, 6808 m, 1996; Daulagiri, 8167 m, 1999; Šiša Pangma, 8046
m, 2002; Nanga Parbat, 8125 m, 2003; Cholaste, 6440 m, 2005; Nanga Parbat, 8125 m, 2005 in druge.
Bil je dobitnik zlatega cepina, Bloudkove nagrade, častnega znaka Republike Slovenije, encijana za življenjsko delo skupaj z R. Messnerjem in E.
Hillaryem. Je avtor knjige »Ni nemogočih poti« in več filmov. Njegova zadnja odprava se je končala novembra 2009 na gori LANGTANG LIRUNG
v Himalaji, kjer ima svoj zadnji dom.

Pri nastanku večine raziskovalnih nalog so sodelovali bližnji in daljnji sorodniki znanih Suhokranjcev; podarili so dokumente, fotografije,
knjige in predmete, zapisali spomine na sorodnika in se udeležili prireditve ob razglasitvi.
Začeto delo se bo nadaljevalo z odkrivanjem
novih, pomembnih osebnosti, ki imajo korenine
v Suhi krajini ali so tu živele, s svojim delom pa
presegle prostor in čas, se uveljavile v Sloveniji
in celo izven njenih meja.
V šol. l. 2012/13 poteka projekt načrtnega
spoznavanja znanih Suhokranjcev od 1. do 9.
raz. s pomočjo brošure in plakatov. Od Leona
Štuklja in Ivanke Mestnik do s. Antonije Fabjan
se bodo v 9 letih OŠ zvrstili vsi zaslužni možje
in žene. Védenje o njih in raziskovanje skupaj
z Muzejem prispeva k vzgoji mladih, k razvijanju njihove rodoljubne zavesti in pripadnosti Suhi krajini, pa tudi k ponosu, da so
Suhokranjci.

Za znanega Suhokranjca je bil razglašen leta 2008 z raziskovalno nalogo,
osebnim obiskom in z obeležjem v Muzeju znanih Suhokranjcev. V Klečetu
in Šmihelu še živijo sorodniki materinega rodu Globokarjevih.

Ivanka Mestnik (Drašča vas, 1934),
pisateljica

Rodila se je v Drašči vasi kot deveta v družini očeta kovača in matere, kmečke gospodinje z desetimi
otroki. Osnovno šolo je obiskovala v Šmihelu, gimnazijo in učiteljišče pa v Novem mestu. Bila je
učiteljica v Brežicah, na Malem Slatniku in v Novem mestu, nazadnje vzgojiteljica v Dijaškem domu
v Novem mestu. Njeni prvi teksti so bili objavljeni
v različnih časopisih in revijah. Za Slovenski šolski
muzej je raziskala zgodovino osnovnih šol Laze in
Sušice ter osnovnih šol v Suhi krajini prvih pet let po drugi svetovni vojni.
Napisala je kulturno – zgodovinski vodnik po Suhi krajini in zbornik ob 50-letnici Dijaškega doma v Novem mestu. Od leta 1998 je članica Društva slovenskih pisateljev.
Uveljavila se je kot pisateljica zgodb za otroke, med katerimi so znane
zlasti: Izlet na Modri planet, V dedovi grapi, Medvedek na obisku, Kara, Re-

Ploščice znanih Suhokranjcev v muzeju OŠ Žužemberk, delo graverstva Bartol iz Novega mesta.

Muzej znanih Suhokranjcev
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snične o volku, medvedku in reki (ilustrirali učenci OŠ Žužemberk), Gorjanski škrati med ljudmi, Ema gre v svet.
Dela za odrasle: Korak s poti, Vikend sredi vasi, Domačija na sončni jasi
in roman o Suhi krajini Grenki kruh.
Pripadnost Suhi krajini izraža v številnih člankih, kjer ohranja spomine na preteklost in kaže na spremembe sedanjih časov. Živi in ustvarja v
Novem mestu. Je dobitnica različnih priznanj. Ima naziv častne občanke
Občine Žužemberk.
Za znano Suhokranjko je bila razglašena l. 2007.

Ivan Kern (Žužemberk, 1898 - Ljubljana, 1991),

slovenski admiral in vojaški pilot, ing. radiotelegrafije in
prevajalec
Ivan Kern je bil rojen l. 1898 očetu Janezu, finančnemu uradniku, in materi Mariji, roj. Sicherl, v
Žužemberku, kjer je preživel krajši čas. Družina
se je zaradi očetove službe selila. Osnovno šolo je
obiskoval na Vrhniki, gimnazijo v Ljubljani in
Kranju. Študiral je na Šoli za pomorske pravnike
v Pulju, opravil tečaj za pomorske častnike. Služboval je na bojni ladji Princ Eugen in v enotah
pomorskega letalstva v Boki Kotorski kot pomorski pilot. Na Visoki šoli za elektrotehniko v Parizu je diplomiral iz radiotelegrafije. Do začetka 2. svetovne vojne se je ukvarjal predvsem s predavateljstvom, prevzemal pa je tudi vse bolj odgovorne naloge poveljnika mornarice v Zemunu, sestave vojnih ladij; bil je upravnik Pomorske vojaške
akademije v Dubrovniku. L. 1941 je pogumno, ob mnogih nevarnostih,
pripeljal dve ladji - Kajmakčalan in Durmitor - v Aleksandrijo k zaveznikom. V Londonu je prevzel vodenje trgovske mornarice. Postal je poveljnik
mornarice narodno - osvobodilne vojske Jugoslavije in v domovino pripeljal trideset vojnih ladij. Upokojen je bil kot kontraadmiral. Ukvarjal se je
s prevajalstvom.
Umrl je v visoki starosti 93 let v Ljubljani.
V Muzeju znanih Suhokranjcev ima spominsko ploščico (l. 2012).

Krajevni izvor znanih Suhokranjcev v Občini Žužemberk
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Ignacij A. Kleinmayr (Celovec, 1745 – Žužemberk, 1802),
tiskar in založnik

Rodil se je v znani založniški, tiskarski in knjigarnarski rodbini. Obiskoval je celovški licej in se
najbrž na Dunaju izučil tiskarske obrti. Leta 1769
je prevzel družinsko podjetje in ga še povečal. Leta
1787 mu je cesar Jožef II. podelil plemiški naslov.
Njegovo delo se kaže preko časopisnih reklam,
v katerih je predstavljal zalogo svoje knjigarne. Od
l. 1770 je izdajal tudi časopise (Laibacher Zeitung),
tiskal knjige, pomembne za slovensko zgodovino, v
nemščini in slovenščini. V Ljubljani je imel tudi sposojevalnico knjig.
Po smrti prve žene se je poročil z Ljubljančanko Theklo von Lieber in se
preseli v Žužemberk. Kupil je mlin za papir, ga moderniziral in se ukvarjal
s proizvodnjo papirja.
Umrl je l. 1802. Pokopan je na žužemberškem pokopališču. Nagrobnik
njegove žene Thekle je vzidan pri cerkvi sv. Mohorja in Fortunata. Na Kleinmayrjevo zapuščino spominjajo razvaline papirnice pod gradom in opuščen Gričarjev mlin ob Krki.
Za znanega Suhokranjca je bil razglašen l. 2009.
n mag. Jelka Mrvar

Relief dr. Antona Kuhlja v Muzeju znanih
Suhokranjcev. Avtorica: mag. A. Vidrgar, l.
2004 / Muzej znanih Suhokranjcev
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Spoštovani bralci!
UDELEŽENCE V CESTNEM PROMETU BI
RADI POLICISTI OPOZORILI NA:
1. ZIMSKE RAZMERE V CESTNEM PROMETU
Pozimi, ko so vremenske razmere nepredvidljive, moramo biti udeleženci v prometu,
predvsem vozniki motornih vozil, pozorni na
možnost hitre spremembe voznih razmer. Ob
spremenjenih voznih razmerah je temeljni
pogoj za varno udeležbo v prometu ustrezna
zimska oprema motornega in tudi priklopnega
vozila, za kar moramo pravočasno poskrbeti. V
Republiki Sloveniji morajo imeti vozila med 15.
novembrom in 15. marcem naslednjega leta

(pozimi) in tedaj, ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali je vozišče zasneženo (zimske razmere), zaledenelo (ledena deska) ali poledenelo
(poledica), predpisano zimsko opremo:
zimske pnevmatike na vseh kolesih ali
poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa ali verigam
enakovredne pripomočke. Vozila s štirikolesnim
pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za eno os in v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os.
Pogoji za uporabo snežnih verig so izpolnjeni
takrat, ko je na vozišču toliko snega, da se pnevmatika med vožnjo ne stika s površino vozišča
(za pnevmatiko ostaja snežena sled).

Kanali dezena pnevmatik, ki štejejo v zimsko
opremo, morajo biti globoki najmanj 3 mm.
Zimske pnevmatike so tiste pnevmatike, ki
imajo na boku proizvajalčevo oznako »M+S«
ali ''M.S'' ali ''M&S''.
Voznik, čigar vozilo pozimi ali v zimskih
razmerah nima ustrezne zimske opreme, se
kaznuje v skladu z 29. členom Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) z globo 40 evrov
in če je zaradi tega oviran ali onemogočen promet, pa z globo 500 evrov. Vozniku se izreče
tudi 5 kazenskih točk. Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, katerega voznik
pozimi ali v zimskih razmerah ravna v nasprotju
z določbami prvega, tretjega ali petega odstavka
29. člena ZPrCP, se kaznuje z globo 1000 evrov,
njihova odgovorna oseba pa z globo 120 evrov.
Z enako višino globe (120 evrov) se za prekršek
kaznuje tudi odgovorna oseba državnega organa ali samoupravne skupnosti, katerega voznik
pozimi ali v zimskih razmerah ravna v nasprotju z določbami prvega, tretjega ali petega odstavka tega člena.
V skladu s 17. členom ZPrCP prepove policist nadaljnjo vožnjo in izloči iz prometa motorno ali priklopno vozilo, ki v zimskih razmerah nima predpisane zimske opreme ali če so
na njem sneg, led, voda ali druge snovi, ki bi
lahko vplivale na vozne lastnosti vozila ali ki bi
se lahko raztresale ali razlivale z njega ali če stekla vozila ali vzvratna ogledala niso čista. Izločitev vozila traja toliko časa, dokler se ne odpravijo razlogi, zaradi katerih je bila odrejena.

2. UŽIVANJE ALKOHOLA
Ker mnogi mesec december imenujemo tudi
Veseli december, saj je v prednovoletnem času
veliko novoletnih zabav, silvestrovanj in drugih
javnih prireditev, vam svetujemo, da:
• Vozite le trezni! Če boste uživali alkoholne
pijače (ne glede na zaužito količino), se ne
odločite za vožnjo v cestnem prometu.
• Če ste uživali alkohol, naj vozi kdo, ki alkoholnih pijač ni užival, ali uporabite javna
prevozna sredstva.
V Republiki Sloveniji je dovoljena stopnja
največ 0,24 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka.

Primer 1
80 kilogramov težak moški popije liter piva, v
katerem je 40 gramov čistega alkohola. Približno
70 odstotkov telesne teže so tekočine, na katere
se porazdeli zaužiti alkohol. Torej se razdeli na
56 kilogramov telesne teže. Če 40 gramov zaužitega alkohola delimo s težo telesnih tekočin,
dobimo stopnjo koncentracije alkohola v krvi,
ki znaša 0,71 gramov na kilogram krvi ali 0,34
miligramov v litru izdihanega zraka.
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Primer 2
60 kilogramov težka ženska prav tako popije
liter piva. Pri ženski tekočine predstavljajo le 60
odstotkov telesne teže, torej 36 kilogramov. Če
40 gramov alkohola delimo s težo, znaša ocena koncentracije alkohola v krvi 1,1 grama na
kilogram krvi ali 0,52 miligramov v litru izdihanega zraka.
Vir: policija

PIROTEHNIKA
Vse, ki v zadnjem mesecu ter v času božičnih
in novoletnih praznikov ne vzdržite brez pirotehničnih sredstev, bi radi opozorili na njihovo
pravilno uporabo.
Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih razvršča pirotehnične izdelke za zabavo v
naslednje kategorije:
• kategorija 1 - ognjemetni izdelki, ki predstavljajo zelo majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo raven hrupa in so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih, vključno z
ognjemetnimi izdelki, ki so namenjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih. Tipični izdelki so bengalske
vžigalice, pokajoči vložki za cigarete, pasje
bombice, vžigalice s pokom itd.;
• kategorija 2 - ognjemetni izdelki, ki predstavljajo majhno nevarnost in povzročajo nizko
raven hrupa in so namenjeni uporabi na omejenih območjih na prostem. Tipični izdelki
so rimske svečke, majhna ognjemetna kolesa, bengalične bakle, baterije in kombinacije,

rakete itd.;
• kategorija 3 - ognjemetni izdelki, ki predstavljajo srednje veliko nevarnost in so namenjeni uporabi na prostem, na velikih odprtih območjih in katerih raven hrupa ni škodljiva za
zdravje ljudi. Tipični izdelki so rimske svečke,
ognjemetna kolesa, bengalične bakle, baterije
in kombinacije itd.;
• kategorija 4 - ognjemetni izdelki, ki predstavljajo veliko nevarnost in so namenjeni za uporabo le strokovno usposobljenim osebam (za
poklicno uporabo) in katerih raven hrupa ni
škodljiva za zdravje ljudi.
Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije
1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le
v času od 26. decembra do 2. januarja. Pri tem
je potrebno upoštevati, da teh izdelkov ni dovo-

Primer uporabe eksplozivnega pirotehničnega sredstva
Vir: internet

ljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v
bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve.
Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3, katerih
glavni učinek je pok, je od leta 2008 prepovedana.
Vse, ki boste kljub vsemu uporabljali pirotehnična sredstva, opozarjamo, da ravnate po navodilih proizvajalca, upoštevate vse varnostne
ukrepe in pirotehničnih izdelkov ne predelujete
ali kako drugače z njimi eksperimentirate, da bi
povečali učinek pirotehničnega sredstva. Vsako leto se namreč zgodijo številne nesreče, ko te
osebe utrpijo hude telesne poškodbe.
Želimo vam kar najbolj prijetno praznovanje novoletnih praznikov, vendar ob tem ne
pozabite na lastno varnost in na varnost vašega premoženja, za katero lahko največ storite
prav vi sami.
V kolikor kljub vsej previdnosti vseeno postanete žrtev kaznivega dejanja, obvestite policiste
na PP Dolenjske Toplice na tel. št. 07 3843890,
ali na elektronski naslov pp_dolenjske_toplice.
punm@policija.si, ali na številko 113.
V kolikor želite, da se vodja policijskega okoliša zglasi pri vas doma, ker ste postali žrtev kaznivega dejanja, imate konkretne varnostne probleme na območju vaše lokalne skupnosti ali ker
želite neformalni razgovor, lahko pišete na elektronski naslov edvard.kramar@policija.si.
n Edvard Kramar, vodja policijskega okoliša

KORK Šmihel – Srečanje starejših krajanov
KORK Šmihel je v gostišču Na Pajčni pripravila
srečanje starejših krajanov. Med petintridesetimi
udeleženci srečanja je bila tudi jubilantka, 90-letna Ana Ferkol iz Dešeče vasi.
Srečanje so popestrili mladi člani RK, plesalca
David in Eva. Častna gosta sta bila Anica Krasa
iz Gabrja in humorist Darko Povše, ki sta s harmoniko poskrbela za pojoče in nasmejano plesno
razpoloženje, ki je navdušilo tudi francoske turiste, ki so se po kosilu pridružili veseli druščini.
Naša tajnica Maja Papež jim je v besedi in sliki
orisala delovanje RK v skrbi za starejše in socialno ogrožene. Tako je druženje ob zastavi Rdečega križa, na veselje vseh, dobilo mednarodni
pridih. Srečanje sta obogatila tudi župan Franc
Škufca in podžupan Jože Šteingel. Ob slovesu pa
smo vsi, tudi francoski prijatelji, dobili sladko
popotnico, ki sta jo pripravili naši prostovoljki
Marija Vidmar in Cvetka Strnad. Hvala vsem za
srečo srečanja.
n Silva Papež, predsednica KORK Šmihel
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Rezultati fotografskega in likovnega natečaja
»Šmihel in okoliške vasi«
Letošnji vaški praznik »Žegnanje
v Šmihelu« je potekal 30. septembra
2012. Poleg angelskih medenjakov,
ki so jih dobili v dar vsi udeleženci,
stojnic s kreativnimi izdelki naših
otrok, umetnikov, rokodelcev in
podjetnikov, smo prireditev popestrili še s svečano podelitvijo priznanj in razglasitvijo zmagovalnih
del fotografskega in likovnega natečaja na temo »Šmihel in okoliške
vasi«. Natečaj je potekal od marca
do konca avgusta. V ta namen smo
ustvarili tudi FB stran KD Šmihel
pri Žužemberku, da bi krajani lažje
spremljali potek natečaja. Na natečaj
smo prejeli 60 zanimivih fotografij.
Za zmagovalno fotografijo so člani
komisije izbrali fotografijo Nike Vidic. Zanjo je prejela nagrado v vrednosti 70 €.
Na likovnem delu natečaja smo
prejeli 10 del. Poslali so jih učenci

PŠ Šmihel. Komisija je za zmagovalno delo izbrala izdelek učenke Nike
Vidmar »Moja šola«. Nagrajenka je
prejela bon v vrednoti 30 € za nakup
kreativnih pripomočkov za nadaljnje ustvarjanje.
Vse fotografije in likovna dela so
bila na ogled na panojih in v obliki
projekcije v sobi našega župnišča.
Tako mladi kot starejši obiskovalci
prireditve so bili navdušeni. Bili smo
si enotni, da si vsi udeleženci natečaja zaslužijo čestitke za kreativno
domiselnost in pogum za sodelovanje. Sedaj imamo album, ki ga lahko
s ponosom pokažemo vsem, prijateljem, sorodnikom in širnemu svetu.
Zraven so tudi fotografije likovnih
izdelkov, ki so prav tako dragocen
prikaz naših krajev in potencialov,
ki jih naši otroci nosijo v sebi. Dela
so še vedno na ogled na FB strani
našega kulturnega društva.

Zaradi zadovoljstva ob zaključku
natečaja in tudi zaradi prijetnega
vzdušja celotne prireditve, kjer smo
spet uspeli stkati priložnost za prijetno druženje in promocijo naših
vasi, smo se v KD Šmihel odločili, da
bo natečaj potekal tudi v naslednjem
letu. Tudi celotna prireditev bo obsežnejša in vsebinsko še razkošnejša. Zato vas že sedaj vljudno vabim,

da se nam pridružite kot udeleženec
natečaja ali kot obiskovalec naše prireditve »Žegnanje v Šmihelu« 2013.
Od nas boste odšli vsaj z medenim
angelom v žepu, če že ne z občutkom, da ste preživeli zanimiv dan v
prijetni družbi.
n Maja Papež Iskra,
KD Šmihel pri Žužemberku,

Srečanje starejših v oš žužemberk
V petek, 26. 10. 2012, je tako kot vsako leto
potekalo srečanje starejših iz občine Žužemberk. Srečanje je organizirala Krajevna organizacija Rdečega križa Žužemberk s predsednico
Geno Maver. Tudi tokrat smo učitelji in učenci
pripravili bogat kulturni program, v katerem so
gostje uživali in se spominjali svojih mladostniških dni. Ob prihodu so jim učenci razdelili skromna darilca, panjske končnice, ki so jih izdelali
sami. Učenci so nastopili z recitacijami, petjem

pesmi, igranjem na različna glasbila in dramatizacijo. O svojih starih starših pa je na ganljiv
način spregovorila tudi ravnateljica, gospa Mira
Kovač. Gosta tega popoldneva sta bila tudi podžupan občine Žužemberk Jože Šteingel ter gospa
Barbara Ozimek, sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto, ki sta goste prav
tako nagovorila s toplimi besedami.
Program so dodatno obogatili Moški pevski
zbor Žužemberk pod vodstvom zborovodkinje

Nine Zajec in Francka Ožbolt ter Ivanka Škrbe z recitacijami svojih pesmi. Kuharice šole so
poskrbele za večerjo, aktivistke KO RK Žužemberk pa so pomagale pri sprejemu gostov ter pri
pogostitvi.
Starejši ljudje se tovrstnih srečanj že vnaprej
veselijo in si želijo, da bi jih bilo še več. Kljub
temu, da je tisto popoldne zunaj deževalo, je na
obrazih vseh nas sijalo sonce.
n Petra Avguštin
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Namesto zapuščene kleti prijeten lokal
Dvorski gostinci so dobili konkurenco, saj so gasilci v kraju v soboto, 13.
oktobra, odprli nov klubski prostor, ki bo namenjen druženju. »Seveda ne bo
to nobena konkurenca tukajšnjim gostinskim lokalom, bo pa prostor, namenjen druženju,« je ob prerezu traku dejal gonilna sila obnovljenih prostorov
nekdanje kleti Aleš Repar. V dobrih sedmih mesecih so gasilci pravzaprav
iz zanemarjene kleti uredili klubski prostor, namenjen vsem generacijam
gasilcev. V prostor so vložili preko 1800 prostovoljnih ur, izdelali poseben
vhod in nadstrešek, uredili prezračevanje, in kar je najpomembnejše, dali so
mu »dušo«. Steno krasi slika z gasilsko tematiko, ki jo je izdelal slikar samouk Martin Blatnik, v prostoru pa je tudi šank domače izdelave,televizor za
spremljanje zanimivih tekem, računalnik, pa tudi unikatno pohištvo iz starih delov pohištva in raznih delov kozolca. »Društvo ima tako prvič v svoji
80-letni zgodovini lastni klubski prostor, svoj družabni kotiček, v katerem
bo prostora za vse generacije,« pravi predsednik društva Tomaž Obštetar in
dodaja, da je odločitev o ureditvi tega prostora zorela že nekaj mesecev, dokončno pa je odločitev o izgradnji potrdil tudi upravni odbor. Veselo dogajanje se je po otvoritvi prostorov na Dvoru z glasbo suhokranjskega ansambla
Diamanti prevesilo v zgodnje jutranje ure naslednjega dne.
Foto: Slavko Mirtič

Desetletno druženje
Člani sosednjih, prijateljskih in turističnih
društev Suha krajina iz Žužemberka, Straže,
Mirne Peči in Kulturno turističnega društva Dobrnič so se v nedeljo, 30. septembra, deseto leto
zapored sešli na Frati.
Zbrane so pozdravili poslanec DZ RS Ivan
Grill, žužemberški župan Franc Škufca, straški
Alojz Knafelj, mirnopeški Andrej Kastelic, pa
tudi predsedniki turističnih društev Vlado Kostevc, Jože Barbo, Biserka Sitar, Pavle Vidic in
Tone Perpar. Predsednik TZ Dolenjske in Bele

krajine Jože Barbo je poudaril, da s tovrstnim
srečanjem in druženjem članov pomembno
obeležujemo svetovni dan turizma, teden mobilnosti, spoznavamo kraje ter izmenjujemo dobre
prakse na področju turizma. »To je ena izmed
najlepših prireditev v našem koncu«, je poudaril
Barbo, kar je zasluga številnih prostovoljcev na
področju turizma, in požel gromek aplavz več
kot stotnije navdušenih pohodnikov, jezdecev
in tudi kolesarjev, ki so izkoristili lepo nedeljsko
popoldne za sprehod v naravo. Po kulturnem

programu, v katerem so predstavili dobrniško
nošo, nastopom harmonikašev iz Mirne Peči in
ljudskih pevk iz Žužemberka, so se začele zabavne športne igre. V žaganju debla in metanju
obročev so bili najboljši Stražani, medtem ko je
najbolje ružila koruzo ekipa Dobrniča. Na koncu srečanja so si bili enotni: zmagovalci so bili
vsi, ki so se druženja udeležili.

Na sliki: Ljudske pevke iz suhokranjskega turističnega
društva in harmonikaši iz Mirne Peči so poskrbeli za
program že desetič.
Foto: Slavko Mirtič
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Suhokranjci podprli akcijo
Prostovoljke Rdečega križa Slovenije in Območno združenje RK Novo
mesto so ob svetovnem dnevu hrane tudi v Žužemberku organizirali akcijo Drobtinica. Na dveh stojnicah, ki so se v soboto, 13. oktobra, šibile pod
težo kruha, so bili tudi mladi aktivisti OŠ Žužemberk Špela Longar, Petra
Mrvar, Blaž Zupančič in Jakob Majer, skupaj z njihovo mentorico krožka
RK Petro Avguštin. K akciji »Drobtinica« so pristopile številne gospodinje
z ajdovske planote, z Dvora in iz Žužemberka skupaj s sosednjimi vasi, pa
tudi pekarna Malka. Zbrani denar so poklonili OŠ Žužemberk, da bodo
lahko krili stroške toplih obrokov socialno šibkim otrokom. Kljub slabemu
vremenu so aktivisti RK iz Novega mesta ter aktivistka RK Alenka Mačerol, žužemberški mali prostovoljci z njihovo mentorico vztrajali do konca
in pripomogli, da je akcija tudi v Suhi krajini lepo uspela.
n Slavko Mirtič

Spomin na padle
Pri spomeniku na Cviblju nad Žužemberkom je 20. oktobra
potekala slovesnost v spomin na več kot 2200 padlih
borcev, tako domačih kot tujih, med drugo svetovno vojno
v osvobodilnih bojih.
Podpredsednica državnega
zbora Renata Brunskole, delegacije generalštaba Slovenske vojske,
tujih diplomatskih predstavništev, katerih borci so padli v Suhi
krajini, borčevskih organizacij
in drugih so položile spominske
vence. V programu so sodelovali: častna enota Slovenske vojske,
Moški pevski zbor Dvor, recitatorji, Žužemberški rogisti, Mestna godba Novo mesto in moški
pevski zbor Lopar s Primorske.
Med borci, ki so padli v suhokranjskih osvobodilnih bojih, so bili
tudi pripadniki tujih enot. Po do-

Častni govornik je bil predsednik Zveze
policijskih veteranskih društev Sever
Miha Molan.

5. pohod po Suhi krajini
V nedeljo, 7. oktobra, so se na
pot izpred gradu Žužemberk odpravili pohodniki na tradicionalni 5. pohod po Suhi krajini vse
do Močil v hinjski krajevni skupnosti.
Pohodnike različnih generacij
je pot ob lepem vremenu vodila mimo Komance, Velikega Lipja do Lopate, kjer so si ogledali
cerkev sv.Neže. Na Lazini je bila
na ogled jama Kanteč skedenc in
fotografska razstava. Organizatorji TD Suha krajina, Agrarna
skupnost Hinje, gasilci iz Hinj,
Kulturno društvo Hinje, Krajevna skupnost Hinje ter OŠ Prevole
so skupaj z domačini na Močilah
pripravili prisrčen sprejem s krajšim kulturnim programom in s
pogostitvijo.
Foto: Slavko Mirtič

sedaj znanih podatkih je tu padlo
138 antifašistov in antinacistov iz
več evropskih držav, Avstrije, Belorusije, Bosne in Hercegovine,
Češke, Črne gore, Hrvaške, Italije,
Litve, Madžarske, Makedonije, Rusije, Srbije in Ukrajine. Zbrane je
nagovoril tudi žužemberški župan
Franc Škufca. Spomenik na Cviblju
ima status kulturnega spomenika
in spomenika tujih armad.
Foto: S.Mirtič
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Ples, boks in pravljice v Šmihelu
Ob tednu otroka je aktivno in dejavno Kulturno društvo Šmihel pri Žužemberku pripravilo vrsto dejavnosti, namenjenih najmlajšim. Letošnji
svetovni dan otroka so tudi na podružnični šmihelski šoli s petnajstimi
šolarji obeležili drugače. Za to je poskrbela Helena Barle, ki je prikazala
poskočno in zabavno plesno vadbo –zumbo. Za zdravo telo so skrbeli tudi
starejši otroci in mladi, ki so se učili orientalskih plesov in spoznali veščine tajskega boksa, s katerimi jih je seznanil suhokranjski borec in domačin
Franci Grajš. »Najmlajši so še uživali ob pravljični urici,ki jo je pripravil
Jernej Iskra ,« je povedala organizatorka plesnih dejavnosti ob tednu otroka Helena Barle. Popoldanske dejavnosti so na veliko veselje najmlajših
potekale v majhni podružnični šoli Šmihel, ki je ob tednu otroka na široko odprla svoja vrata.
Foto: S. Mirtič

»Ovce lepo urejajo krajino«
Kmetijsko gozdarski zavod Novo
mesto je v okviru projekta LEADER, ki ga podpira »Evropski
kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«,
organiziral prikaz priprave različnih jedi iz ovčjega mesa. Za spoznavanje visoke kulinarične vrednosti
mesa drobnice organizira KGZ
Novo mesto predavanja za ozaveščanje ljudi, namenjene rejcem
drobnice in potrošnikom.
Sredi novembra smo se tega predavanja udeležile članice Društva
kmečkih žena Žužemberk, ki smo
se zbrale v kuhinji Osnovne šole
Žužemberk. Ga. Polona Seničar iz
KGZ Novo mesto – Straža nam je
uvodoma predstavila pomen ovčereje na območju Dolenjske in Bele
krajine. Poudarila je, da je na teh
področjih zaznati visoko zaraščanje kmetijskih površin, ki ga lahko
preprečimo s pomočjo živali. Naj-

cenejši način ohranjanja zemljišča je
možnost obdelave z drobnico, kar
podpira tudi projekt LEADER.
V drugem delu je Jože Zalar,
mag. turizma, izkušen kuhar in
predavatelj na Višji strokovni šoli
za gostinstvo in turizem Bled, demonstriral razsek in pripravil jedi
iz trupa ovce.

Izvedele smo veliko novega, uporabnega in koristnega.
Ena »velikih skrivnosti« dobre
jagnjetine in tudi ostalega mesa je
njegovo zorenje – naravni proces,
v katerem se meso zmehča in dobi
popoln, zrel okus. Meso lahko zorimo vakuumsko zapakirano ali v
hladilnicah
Po zakolu je potrebno počakati, da trup normalno otrpne in šele
nato meso prestavimo v hladilnico.
Pogosto napravimo še eno napako –
meso preveč spečemo. S tem izgubi
aromo in sočnost.
Med razlaganjem, pripovedovanjem in pogovarjanjem je g. Zalar
razkosal polovico jagenjčka, nekatere dele izkoščičil, odstranil maščobo in kite ter oblikoval primerne
kose mesa za pečenje, iz obrezanih
delov pa skuhal ragu juho.
Presenečene smo bile nad nabodali, ki jih je oblikoval iz prsi in iz

nič kaj prikupnega »flama«. V trgovski ponudbi bi po tako estetsko
pripravljenem nabodalu marsikdo
posegel.
Na pogled je bilo vse lepo in
vabljivo. Potrdil se je rek, da najprej jemo z očmi. Iz pečice se je
širil prijeten vonj, a nas je zanimal
predvsem okus. V naših glavah je
zasidrano prepričanje, da meso
drobnice smrdi. Pri pokušini smo
ugotovile, da to ne drži.
Mojster je jagnjetino začinil le
s soljo, poprom in mleto kumino
ter jo spekel rožnato – na angleški način.
Udeleženke tečaja smo bile navdušene nad prikazanim. Čisto po
kuharsko smo si oblizovale prste,
uživale izvrstno pripravljene pečene in kuhane jedi iz jagnjetine s
hlebcem Slavkinega kruha. Pohvalil
ga je tudi g. Zalar.
n Helena Glavič

POSLOVANJE PAVŠALISTOV Z DURS-om LE ŠE V ELEKTRONSKI OBLIKI
Ob koncu leta 2011 so bile sprejete spremembe
Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list RS št. 82/2011), ki določajo
imetnikom dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila (t.i. 'pavšalisti') od 1. julija 2012
naprej z DURS-om poslovanje le še v elektronski
obliki preko portala eDavki.
S spremembami 163., 164. in 166. člena Pravilnika se določa, da davčni zavezanec oz. imetnik
dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila predloži:
- vlogo za pridobitev dovoljenja za uveljavljanje
pavšalnega nadomestila,

- vlogo za spremembo predstavnika kmečkega
gospodinjstva ali
- obvestilo o prenehanju uveljavljanja pavšalnega nadomestila,
- obračun pavšalnega nadomestila
v elektronski obliki preko portala eDavki
(obrazca DDV-PN in DDV-OPN).
Tudi na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo
mesto smo se odločili, da pomagamo vsem zainteresiranim pavšalistom pri poslovanju z DURSom v elektronski obliki, torej pri pridobivanju dovoljenj za uveljavljanje pavšalnega nadomestila,

pri spremembi predstavnikov kmečkega gospodinjstva, pri prenehanju uveljavljanja pavšalnega
nadomestila ter pri vnosu obračunov pavšalnega
nadomestila. Rok za oddajo obračuna pavšalnega nadomestila je 31. 1. 2013, ostale vloge pa se
vlagajo skozi vse leto. Torej vse zainteresirane pavšaliste vabimo, da se v mesecu januarju 2013 po
predhodnem naročilu na tel. 07/ 30 83 815 zglasite v pisarni Izpostave Straža – Žužemberk (Ulica talcev 20) v Straži najkasneje do 25.01.2013,
zaradi daljšega postopka pri vnosu obračuna pavšalnega nadomestila za leto 2012.
n Damijan VRTIN, Polonca Seničar
KGZS – Zavod NM
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Trendi v poljedelstvu
Z uvajanjem novosti v poljedelstvu smo hitro
na tankem ledu med dobičkom in izgubo. Nakupi moderne kmetijske mehanizacije pogosto
ne prinašajo pozitivnih sprememb v ekonomiki ali višini pridelka. Bistveno boljše denarne
učinke lahko dosežemo z ukrepi, pri katerih z
majhnimi vložki uspemo dvigniti količino in
kakovost pridelka. Navajam nekaj takih možnosti za vpeljavo v prakso.
Pozitivni ekonomski učinki so pogosti v primeru preusmeritve kmetije v certificirano ekološko pridelavo, ki je na veliko kmetijah možna
ob majhnih in poceni tehnoloških spremembah.
Ta učinek se pokaže po 2-3 letih, po uspešno zaključenem preusmeritvenem obdobju.
Premišljena obdelava tal je tudi en tistih ukrepov s katerim lahko veliko vplivamo na višje pridelke oz. boljšo rentabilnost kmetovanja. Na novo
nabavljena mehanizacija je bolj storilna, a na žalost tudi težja. Naše navade glede ugotavljanja primernosti tal za obdelavo se pogosto niso prilagodile novi mehanizaciji, zato prihaja do izpada pridelka, namesto povečanja zaradi prekomernega
gaženja. Torej ravno nasprotno kot smo planirali
ob nakupu. Ob predhodno izvedenem lopatnem

poskusu, ki nam pove optimalni čas in način obdelave, je gotovo zelo ekonomičen primer, kako
zvišati poljedelsko učinkovitost.
Podobno lahko rečemo za uvedbo enakih voznih stez v različnih poljščinah. S tem se steze sicer
močneje zbijejo, a preostala površina ostaja rahla.
Povprečna zbitost njive je precej ugodnejša kot pa
v primeru, da vozimo naključno po njivi. V poskusih in v praksi se je pridelek na takih njivah
povečal ob minimalnih stroških seveda.
Na področju »ozelenitve« poljedelstva je pred
nami novi možni ukrep, ki bo spodbujal tudi setev neprezimnih rastlin. Zopet bo spodbujena
setev tradicionalne ajde in podorov iz oljne redkve, bele gorjušice, facelije in drugih neprezimnih rastlin. S tem ukrepom bomo poskrbeli za
povečanje humusa tudi na težkih zemljah, kjer se
v kolobarju planira sejati zgodnje setve jarih žit,
krmnega graha in krompirja. Sedanja ozelenitev
s prezimnimi rastlinami je bila v takih primerih
neizvedljiva.
Na področju gnojenja poljščin se v poskusih kaže, da lahko manj gnojila pomeni celo več
pridelka. Seveda pa je potrebno dobro razumeti
potrebe rastlin in upoštevati nove raziskave. Več

se govori o možnem pomanjkanju žvepla in posledicah tega v pridelovanju poljščin. Žveplo je
poleg dušika, fosforja, kalija, kalcija in magnezija tisto hranilo, ki so ga v preteklosti rastline
dobile dovolj preko zraka. Žveplo vpliva na boljšo kakovost in višje pridelke pri vseh poljščinah.
Njegovo pomanjkanje pa je vidno že zgodaj spomladi s slabšo rastjo in bledikavostjo predvsem
mlajših listov. Na potrebno gnojenje preko listov
ali korenin moramo pomisliti predvsem v lažjih
tleh z malo humusa.
Zaradi zahtev kupcev so jasne usmeritve k
zmanjševanju uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki se lahko pojavljajo kot ostanki v pridelkih
ali tleh. S tem namenom je potrebna bolj premišljena raba in vključevanje sredstev, ki se uporabljajo v ekološkem kmetovanju.
Če vas zanimajo zadnji trendi v ekološki pridelavi poljščin, zelenjave, sadja ali grozdja oziroma
v ekološki reji živali, nam to javite na Izpostavo
Straža - Žužemberk, saj bomo spomladi 2013 izvedli na to tematiko osemurno izobraževanje seveda, če bo interes dovolj velik.
n Mateja Strgulec,
kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Kivi
V novembru sadne rastline počasi vstopajo v obdobje zimskega
mirovanja in drevesničarji pričnejo z izkopom sadik. V naše vrtove
čedalje pogosteje sadimo sadne
vrste, ki ne izvirajo iz našega okolja. Zapeljejo nas mamljive slikice
in opisi, ki nam obljubljajo obilne
in okusne plodove. Da ne bi bili
preveč razočarani, vam svetujemo, da sadne sadike kupujete pri
preverjenih prodajalcih sadilnega
materiala.
Prve sadike actinidie oziroma
kivia so bile v Posavje pripeljane
kot velika posebnost iz Nove Zelandije šele v zgodnjih osemdesetih letih. Danes je kivi oziroma
actinidia sadna vrsta, ki je že dodobra udomačila v našem okolju.
Kljub veliki ponudbi različnih
sort je v svetu in pri nas v Primorju še vedno najbolj zastopana preverjena sorta hayward, kot opraševalni sorti pa se še vedno največ
sadita sorti tomuri in matuo. Za
hladnejše lege, kakor tudi za naše
okolje, pa so bolj primerne sorte:
weiki, ambriosa, red beaut, maki in
nostino. V kolikor imate v svojem
vrtu že posajeno sorto hayvard, je

rastline v prvih nekaj letih koristno
zaščititi pred zgodnjim jesenskim
mrazom. Tudi zimske temperature
pod -15 stopinj lahko tako močno
poškodujejo rastlino, da zaradi tega
propada. Za zaščito lahko uporabimo koruzna stebla, karton ali različne tkanine. Oviti je potrebno čim
večji del rastline. Pri tem je potrebno paziti, da nam v toplem zavetju
različni glodalci ne napravijo škode.
Kivi je dvodomna rastlina, kar pomeni, da imamo rastline s samo ženskimi in samo moškimi cvetovi. Za
dobro rodnost naj bo razmerje med
moškimi in ženskimi rastlinami 1:3
do 1:5. Razmak med posajenimi rastlinami naj znaša od 2 do 3 m. V
zadnjem času postaja popularna za
sajenje v manjše vrtove samooplodna sorta issai, ki jo poznamo tudi
pod imenom mini kivi. Drobni gladki plodiči so izredno sladki. Sorta je
zelo odporna na zimski mraz.
Kiviju oziroma actinidii prijajo
dobro založena peščeno – ilovnata tla z visokim deležem (nad 3%)
humusa. Že majhna količina apna
v tleh povzroča rumenenje listja, v
kolikor pa delež apna presega 10 %,
lahko kivi tudi propade.

Rastline vse življenjsko obdobje
potrebujejo oporo in so zelo primerne za senčnice. Obrezovanje
kivija je enostavno in podobno obrezovanju vinske trte. Spomladi ob
sajenju sadiko prikrajšamo na dva
vidna brsta nad cepljenim mestom.
Naslednjo pomlad iz enoletnih poganjkov, ki so odgnali iz teh brstov,
izberemo za deblo ravno in dobro
dozorelo mladico. Prikrajšamo jo
na višini, kjer želimo razvejitev. V
tretjem letu dva izrasla poganjka
skrajšamo na 5 do 8 brstov in jih
upognemo ob opori. Poganjek, ki
izrašča iz zgornjega brsta, pa prikrajšamo ob naslednji žici in si tako
zopet vzgojimo razvejitev. Pri odraslih sadikah je obrezovanje usmerjeno v redčenje pregostih poganjkov in v pripravo rodnih nastavkov.
Enoletne poganjke skrajšujemo na
daljše »šparone« na 6 do 10 brstov
in vmesne krajše poganjke »reznike« na 2 do 3 brste. Pridelek se nam

ponavadi »zgodi«šele 4. ali 5. leto.
Zelo koristno je, da v času obiranja
dobro pregledamo, kje rastejo najboljši plodovi in temu prilagodimo
obrezovanje. Če je plodov malo in
ogromno dolgih poganjkov, smo
kivi najverjetneje preveč pognojili in preveč porezali. Če pa imamo
ogromno število drobnih in neokusnih plodov ter majhen prirast
poganjkov, bi pa bilo koristno rastlino nekoliko bolj močno porezati in na tak način zmanjšati število
cvetnih nastavkov. Moške rastline
cvetijo v večini primerov nekoliko
pred ženskimi cvetovi. Da bi bilo
cvetenje časovno čim bolj izenačeno, moške rastline obrezujemo šele
po cvetenju. Neobrezane rastline
namreč nekoliko kasneje zacvetijo
in zaradi obilice cvetnega nastavka
tudi dlje podcvitajo.
n Andreja Brence,
KGZS-Zavod Novo mesto
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Spremembe v gozdarstvu
Zakon o gozdovih je, z manjšimi spremembami v vmesnem času, v veljavi že od leta 1993,
kar je za nek zakon kar dolga doba trajanja. Razmere v gozdarstvu pa tudi na sploh so se v tem
času precej spremenile. Prav v gozdarstvu bo v
bližnji prihodnosti še prihajalo do sprememb,
namreč na osnovi dosedanjega zakona so bivša gozdna gospodarstva prišla do koncesij v
državnih gozdovih. Le-te bodo potekle v letu
2016 in prav gotovo si želijo sestavljalci novega
zakona poseči tudi na to področje. Vmes smo
se priključili Evropi in s tem morali sprejeti in
začeti uveljavljati tudi vso evropsko zakonodajo, kar bo tudi vplivalo na novi zakon. Hkrati
je država padla v močno ekonomsko-finančno
krizo, ki se pozna tudi v sektorju gozdarstva, ki
se financira iz državnega proračuna. Novi zakon bo po vsej verjetnosti močno posegel v ta
del gozdarskega resorja v smislu racionalizacije
del in zmanjševanja stroškov delovanja.
V bistvu vodijo sestavljalce zakona tri iztočnice: (1) spreminjati le določbe, ki ne zagotavljajo
učinkovitega doseganja ciljev, to je izvedbe Nacionalnega gozdnega programa, sprejetega leta
2007, (2) zgledovanje po Bavarski, Avstriji in J.
Tirolski ter (3) poročilo računskega sodišča in
gozdarske inšpekcije iz leta 2009.
Cilji spremembe zakona so sledeči:
(1) ohraniti trajnostno in večnamensko gospodarjenje z vsemi gozdovi. Poudarek je na
treh momentih: usmerjanje posegov v prostor,
regulirana sečnja in izvedba gojitvenih del ter
delna ohranitev določbe, ki opredeljuje, kaj mora
lastnik v gozdu dopustiti. Predvsem pri slednji
je pričakovana neusklajenost interesov lastnikov gozdov in javnega interesa (na zasebni ze-

mlji dovolitev nabiranja plodov, gob, lov) in tu se
bodo mnenja še precej kresala, preden bo prišlo
do končne določbe. Za regulirano sečnjo in
izvedbo gojitvenih del bi naj po novem še
vedno skrbela javna gozdarska služba (večinoma gre tu za Zavod za gozdove), ki je
financirana iz proračuna. V dopolnitvi zaklona o gozdovih, ki je trenutno v razpravi, je predvideno, da bi za izdajo odločbe za opravljeno izbiro dreves za možni posek na terenu lastnik gozda
moral plačati stroške postopka glede na bruto m3
v odločbi določenih dreves za posek. Razprava na
to temo je precej burna in takemu predlogu močno
nasprotujeta tako Zveza društev lastnikov gozdov
kot Kmetijsko-gozdarska zbornica.
(2) povečati učinkovitost gospodarjenja z državnimi gozdovi.
(3) zagotoviti sledljivost lesa z dokumentom,
ki dokazuje legalnost poseka ter preprečiti špekulacije pri prometu z lesom. Do te spremembe
mora priti do 01. marca 2013, saj to zahteva uredba EU o obveznosti zagotovitve sistema obvezne
skrbnosti. V ta namen je predvideno, da bo gozdno-lesne sortimente, ki so naloženi na prevozno
sredstvo ali pri prevozu, moral spremljati prevozni dokument (prevoznica) s podatki o izdanem
dovoljenju za posek dreves, dobavitelju, kupcu,
vrsti in količini gozdno lesnih sortimentov, datumu, času in namenu prevoza. Vse potrebne podatke bo na prevoznico vpisal prevoznik, ki bo
prevoznico dobil od lastnika gozda. Slednjemu
bo prevoznico izdal Zavod za gozdove na podlagi izdanega dovoljenja za posek dreves. Pod eno
številko dovoljenja za posek dreves se bo lahko
izdalo več prevoznic.
(4) aktivirati gospodarjenje z zasebnimi gozdovi. Dejstvo je, da v Sloveniji ne izkoristimo vsega
možnega poseka in ne zagotovimo zadostne nege
gozdov. Po eni strani se želi lastnike gozdov povezati za organizirano sečnjo in skupen nastop
na trgu. Po drugi strani pa se stremi k temu,
da se spremeni davčno zakonodajo, da bo
nagrajevala lastnike gozdov, ki bodo
realizirali možni posek in opravili
potrebna gojitvena dela.
(5) optimizirati organiziranost
sistema gozdarstva.
(6) poenostaviti postopke za gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih prometnic. Predvideno je, da se bo za gradnjo gozdnih prometnic kot dokazilo
o pravici graditi po zakonu, ki ureja
graditev objektov, štelo upravno overjeno soglasje lastnikov gozdov, ki imajo v
lasti več kot dve tretjini površin zemljišč na
trasi predvidene gozdne prometnice.
(7) doseči hitrejši odziv lastnikov pri sanaciji ujm in pojavu škodljivcev. Problem nastaja predvsem pri nevestnih gospodarjih, ki celo
„dovoljujejo“ razmnoževanje gozdnih škodljiv-

cev. Namreč, trenutna zakonodaja ne omogoča
hitrega ukrepanja Zavoda za gozdove pri nevestnih gospodarjih.
(8) zagotoviti surovino domači lesni industriji, ki je v zadnjih desetletjih močno opešala.
Dejstvo je, da v Sloveniji posekamo precej lesa,
predelamo pa ga bore malo. Svojega lesnega bogastva torej ne množimo na račun izdelovanja
in prodaje lesnih polizdelkov in izdelkov, saj les
kot surovino izvažamo v sosednje države. Tam
znajo naš les predelati in nam „njihove“ izdelke
prodati za velike denarje.
Nekaj teh sprememb bodo prinesle že dopolnitve sedanjega zakona, ki bodo uveljavljene v
prej kot pol leta. Nekaj se jih bo uveljavilo z novim zakonom, ki naj bi luč sveta zagledal konec
prihodnjega leta ali v začetku leta 2014.
Nekaj sprememb bo uveljavljenih že v kratkem. Gre za novo sistemizacijo Zavoda za gozdove, ki je prinesla racionalizacijo delovnih
mest. V ta namen bo na naši območni enoti
izvedenih nekaj premikov zaposlenih na nova
delovna mesta. Sama oblika Krajevne enote Žužemberk se bo spreminjala. Zelo, zelo verjetno
pa je, da se bomo zamenjali posamezniki, ki smo
delovali na tem področju. Zamenjava naj bi se
zgodila v revirju Ajdovec, kjer naj bi na mesto
revirnega gozdarja prišel domačin Matjaž Longar. Meni pa je rečeno, da bom s 1. decembrom
2012 preseljen na delovno mesto v Trebnje.
Na tem mestu bi se rad zahvalil vsem, s katerimi sem sodeloval, za prijazne in vzpodbudne besede, za prijetne občutke, za nepozabne
spomine. Hkrati bi se rad opravičil vsem, ki
čutijo, da sem jim s svojim delovanjem storil
škodo. Nedvomno si tega nisem želel. Delal
sem po svoji vesti in v duhu, da želim vsem ljudem in gozdu dobro. Še enkrat vsem: Najlepša
hvala za vse!
Za v prihodnje polagam na srce vsem lastnikom gozdov, da se zavedajo nujnosti varnosti pri
delu v gozdu in da v čim večji meri izkoristijo
možnost svetovanja s strani Zavoda za gozdove. Vsem prebivalcem občine Žužemberk želim
povedati, da živite v lepem kraju in v srcu nosim
prijeten občutek, saj se zavedam, da bo tu narava
ostala v veliki meri ohranjena, ker do nje pristopate z ogromno mero spoštovanja.
V novem letu pa vam želim veliko sreče,
uspehov, zadovoljstva, zdravja in prijetnega
počutja!
n Miloš KECMAN, univ. dipl. inž. gozd.
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Sanacija snegoloma
Obilne padavine dne 28.10.2012
so povzročile nemalo škode v gozdovih. Občina Žužemberk je med
območji, kjer je sneženje v gozdovih povzročilo največ škode, saj so
bili najbolj na udaru območja na
nadmorski višini med 400 in 600
metri. Bojim se, da je naša prvotna
ocena, da bo v občini treba sanirati okrog 10.000 m3 drevja, zlasti listavcev, prenizka in lahko se zgodi,
da se bo številka celo podvojila.
Največ poškodb je nastajalo že
na dan sneženja, zaradi velike razmočenosti tal in razrahljanih korenin pa se je drevje posamično
podiralo še ves teden. V času, ko
to pišem, ZGS še vedno pregleduje
poškodbe in ocenjuje povzročeno
škodo v gozdovih in na gozdnih
prometnicah.
Ker občina sodi med bolj poškodovana območja, smo v naši pisarni
že izdali generalne odločbe za posek poškodovanega drevja. Drevje za posek ni in ne bo označeno.
Lastnikom gozdov je na podlagi
te odločbe dovoljeno, da v svojih
gozdovih opravijo oz. zagotovijo
sečnjo vseh zaradi snegoloma poškodovanih dreves. Pri tem smejo
sami posekati drevesa, ki jih je sneg

tako poškodoval, da se ne morejo regenerirati: vidno poškodovana drevesa, in sicer so prevrnjena,
prelomljena, močno nagnjena ali
imajo polomljene več kot 60 % krošnje. Drevesa listavcev je priporočljivo posekati in spraviti les iz gozda, medtem ko je sanitarna sečnja
poškodovanih iglavcev obvezna.
Za izvedbo poseka so zadolženi lastniki gozdov po predhodnem svetovanju naše službe oz. v skladu z
določili že omenjenih odločb. Le-te
so objavljene na E-portalu, na naši
oglasni deski, pa tudi na oglasnih
deskah v vsaki vasi.
Ker je posek polomljenih in prevrnjenih dreves zaradi napetosti
v lesu izredno nevarno opravilo,
priporočamo, da lastniki gozdov
za izvedbo sanacijske sečnje najamete usposobljene gozdne delavce.
Lastnike gozdov pozivamo, da pri
drevesih, ki so prevrnjena na strminah, puščate daljše štrclje – panje, saj začasno pomagajo k stabilizaciji brežin in večji zavarovanosti pred podori in plazenju. Sečišča
morajo biti urejena na način, ki je
določen s Pravilnikom o izvajanju
sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki,
spravilu in zlaganju gozdnih lesnih

sortimentov. O končani sečnji in
količini posekanih dreves morate
lastniki obvezno obvestiti svoje revirne gozdarje najkasneje v 15-ih
dneh po zaključku del.
Obnova poškodovanih gozdov
večinoma ne bo potrebna, ker gre za
posamične in malopovršinske poškodbe. Do posebnih proračunskih
sredstev za sofinanciranje povečanih stroškov poseka lastniki na teh
površinah niste upravičeni. Boste pa
v primeru, da vlada razglasi naravno
katastrofo, za kar pa bi moralo biti
evidentiranih zadosti posekanih –
saniranih kubikov lesa.

Strokovni delavci ZGS na poškodovanih območjih prednostno delamo na svetovanju oškodovanih
lastnikov gozdov. Lastniki lahko
v naših prostorih dobite tudi zgibanko o nevarnostih pri izdelavi
poškodovanega drevja. Zgibanka
je dostopna tudi na internetu ZGS
pod naslovom: „Nevarnosti pri izdelavi poškodovanega drevja“.
Žal nas pri tem ovira pomanjkanje denarja za materialne stroške,
ki jih zahteva povečan obseg del
na terenu.
n Miloš KECMAN, univ. dipl. inž. gozd.

Pregled rekreativnih nogometnih lig
2. rekreativna nogometna liga Novo mesto
tekme zmage neod. porazi

1. KELTI - SILVANOLIN
2. ŠD LEV
3. DUAL EXPRES - BELA CERKEV
4. HOČEVAR D.O.O.
5. ŽUŽEMBERK
6. VINICA
7. ŠOFERSKA OTOČEC
8. ZBURE
9. BUBA KERAMIČARSTVO
10. BV TR. STRASBERGAR PODLJUBEN
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Nogometna ekipa NK Žužemberk v izenačeni 2. ligi solidno zastopa naše
kraje. Po končanem jesenskem delu zasedajo na lestvici 5. mesto s sorazmerno majhnim zaostankom za vodilnimi. Izkušena ekipa je prav gotovo sposobna preboja na sam vrh in prepričan sem, da se bodo v spomladanskem
delu povzpeli po lestvici. Za preboj nazaj v prvo ligo pa bodo potrebovali
tudi nekaj športne sreče in razigrane napadalce, saj je zaenkrat njihov najboljši strelec obrambni igralec Leon Konte, ki je dosegel že 9 zadetkov.

1. Grosupeljska liga malega nogometa
Začela se je Zimska malonogometna liga Grosuplje, v kateri nastopa
tudi nogometna ekipa Športnega društva Krajna - Outsider. Fantje so po
lanskem 2. mestu v prvi ligi letos odločeni, da stopijo še stopničko višje.

Zaenkrat jim kaže odlično, saj so na 4 dosedanjih tekmah dosegli prav
toliko zmag. Kako dobro funkcionira ta malonogometna ekipa, pove
tudi podatek, da so že več kot leto dni na vseh uradnih tekmah neporaženi (29 tekem). Fantom in spremljevalni ekipi lahko samo čestitamo in
jim zaželimo, da podrejo še kakšen mejnik na njihovi sorazmerno mladi športni poti.

3. rekreativna nogometna liga Novo mesto
tekme zmage neod. porazi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

JURČKI
ŠD 70-A
FUŽINA DVOR
AVTOVLEKA HREN
KOŠENICE
ŠRD BREZA
BRŠLJIN
GOTNA VAS
STARI GRAD – PICERIJA MAČKOVEC
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Mlada ekipa Fužina Dvor, ki nastopa v 3. rekreativni ligi, je v spomladanskem delu prikazala odlične igre in bi bila z nekaj več športne sreče lahko uvrščena tudi višje na lestvici. Fantje vsako leto napredujejo in
kmalu lahko pričakujemo od njih preboj v višji rang tekmovanja. Njihov
najboljši strelec je Dejan Maver, ki je dosegel 6 zadetkov.
n Damjan Novak
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Šola v naravi – Ptuj
Učenci 3. razreda PŠ Dvor, 3. in 4. razreda PŠ
Ajdovec ter 3. razreda Žužemberk smo pet dni
preživeli v šoli v naravi na Ptuju. Naša glavna
naloga je bila izvesti tečaj plavanja ter osvojiti
zastavljeni cilj za 3. razred- preplavati 25 metrov.
V ponedeljek smo se že takoj po kosilu odpravili na bazen,kjer smo preverili znanje plavanja in
takoj začeli z vajo. Po okusnem torkovem zajtrku smo odšli na ogled avtobusne in železniške
postaje. Ustavili smo se še ob ribniku, kjer smo
opazovali zanimive rastline in živali. Ob njem
pa so bila tudi prav posebna igrala, od katerih se
sploh nismo mogli posloviti. V popoldanskem
času ja sledilo plavanje. Pridno smo vadili, zato
smo se za nagrado lahko spuščali po toboganu.
Sreda pa nas je popeljala daleč v zgodovino. Ob
vodenju smo si ogledali Ptujski grad. Navdušile
so nas prav vse zbirke, še posebno pustne maske
s kurenti na čelu,stara glasbila, katerih zvoke smo
poslušali na posnetkih,velike slike grofov, staro
pohištvo, lestenci, ure,…makete kozolcev… Vodič nas je popeljal še na ogled starega dela mesta, še prej pa se nam je z gradu odprl prečudovit pogled na reko Dravo in Ptuj. Z zanimanjem
smo poslušali stare legende o Orfeju ter bogovih
ter si ogledali še kip Sv. Florjana. Popoldanski
čas pa smo zopet zapolnili s plavanjem. V domu
smo izdelali razglednice ter jih poslali domov. Z

njimi smo se spomnili tudi sorodnikov, osamljenih, sosedov in upamo, da smo jim s tem polepšali dan. Zadnja dva dneva plavanja smo vadili še
kravl, skok na glavo ter izpopolnjevali tehniko in
hitrost ter se trudili za čim boljši uspeh. Naš trud
je bil poplačan,saj smo vsi preplavali 25 metrov.

Trije učenci so osvojili zlatega delfina, deset srebrnega, osem bronastega,deset modrega in trije
zlatega konjička. V petek smo se utrjeni, a polni novih znanj in doživetij, ki jih ne bomo nikoli
pozabili, vrnili v objem naših staršev.
n Alenka Pavlin, OŠ Žužemberk

Šola v naravi v cšod radenci
V ponedeljek, 22. 10. 2012, smo se učenci 8.
a in 8. b OŠ Žužemberk odpeljali v Radence ob
Kolpi, kjer smo preživeli pet dni v okviru naravoslovne šole v naravi. Po prihodu v Radence smo
se najprej razdelili v sobe, ki so bile lepe. Potem
smo imeli kosilo, pred kosilom pa še sestanek,
kjer smo se dogovorili o hišnem redu. Po kosilu
smo imeli nekaj prostega časa, nato pa odšli na
pohod ob reki Kolpi in se vozili s kanuji. Vsi smo
se zelo zabavali. Po kanuizmu in pohodu smo
imeli okusno večerjo. Tako hitro je minil prvi
dan in vsi ostali. Vsak dan smo začeli z jutranjo telovadbo, nadaljevali z različnimi športnimi in naravoslovnimi aktivnostmi, se okrepčali
ob dobrem kosilu, ki so mu sledile popoldanske
aktivnosti, okusna večerja in večerna animacija.
Ves teden je bil zelo zanimiv. Spoznavali smo življenje v reki Kolpi, se učili prve pomoči, šli na
orientacijski pohod po Radencih, ogledali smo
si jamo Kobiljačo, kjer smo na ognju spekli hrenovke, učili smo se lokostrelstva, plezanja po steni in kanuizma. V prostem času, ki smo ga imeli,
smo igrali nogomet, odbojko in ping pong. Večere smo popestrili z gledališkimi predstavami, ki
smo jih pripravili učenci, pekli kostanj in se igrali
družabne igre ter tekmovali v odbojki. Kmalu je
prišel petek, ko smo že navsezgodaj zjutraj spa-

kirali stvari in imeli še zadnje aktivnosti. Teden
je hitro minil. Želimo si več takih aktivnosti in
pouka v naravi.

n Zapisali učenci: Klemen Rogelj, Matic Jerič, Žan
Papež, Urh L. Tomšič in Petra Zupančič, 8. a OŠ
Žužemberk in gdč. Tinka Fric
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Rastem s knjigo
Ministrstvo za šolstvo, izobraževanje, znanost,
kulturo in šport je v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo RS ponovno podprlo projekt Rastem
s knjigo, v okviru katerega vsak sedmošolec dobi
knjigo.
V sredo, 21. 11., smo se s sedmošolci odpravili v
Novo mesto. Najprej smo obiskali Dolenjski muzej,
kjer smo si ogledali razstavo Novo mesto od leta
1800 – 1918, in tako spoznali razvoj Novega mesta
in življenje v njem, ter stalno razstavo o našem olimpioniku, znanem Suhokranjcu, Leonu Štuklju.

Nadaljevali smo z obiskom Knjižnice Mirana
Jarca v Novem mestu. Sprejela nas je knjižničarka,
ga. Marinka Kren. Popeljala nas je po oddelkih
knjižnice in predstavila samo knjižnico. Nato smo
z učenci odšli v računalniško učilnico v knjižnici,
kjer je predstavila slovenski muzejski-knjižnični
Megakviz, gradivo za slepe uporabnike knjižnice ter leposlovje za mlade. Na koncu je vsakemu
sedmošolcu podarili knjigo Zlati zob, avtorja Tadeja Goloba.
n Knjižničarka Tinka Fric

Planinski pohod na Snežnik
V soboto, 20. 10. 2012, smo se člani planinskega krožka OŠ Žužemberk odpravili na naš
prvi letošnji pohod. Pot nas je tokrat vodila
precej daleč. V zgodnjih jutranjih urah smo se
odpeljali proti Ilirski Bistrici in nato pot nadaljevali proti koči na Sviščakih. Omenjena koča
je znano izhodišče, ki pelje na vrh Snežnika. Ta
je s svojimi 1796 m najvišji nealpski vrh. Ponuja čudovit pogled na Julijske in Kamniške Alpe,
Karavanke in morje. Na poti proti vrhu nas je
spremljalo toplo sonce. Veter na vrhu pa je vseeno pokazal, kdo je gospodar Snežnika. Da je
bila pot kratkočasna in zanimiva, sta tokrat poskrbela tudi vodiča Rozi in Rudi, člana PD Novo
mesto, ki že vrsto let zahajata v hribe in potujeta
po svetu.Pohodniki so se izkazali in dokazali,
da so nekaj pomladne kondicije ohranili in da
lahko osvojijo tudi daljše in bolj zahtevne cilje
oziroma vrhove. Tudi v bodoče si želiva, da bi
bilo med Žužemberčani veliko mladih in malo
starejših pohodnikov. Naši pohodi so odlična
priložnost za medgeneracijska povezovanja, so
priložnost za druženje staršev, otrok, učiteljev,
planinskih vodičev... So priložnost za spoznavanje novih naravnih kotičkov Slovenije. Naslednjemu pohodu se pridružite tudi vi.
n Učiteljici Darja Sedaj, Irena Anžlovar

oktober 2012,

ŠOLSTVO

33

Otvoritev čebeljnaka na pš dvor
V petek, 19.10.2012, smo se učenci centralne šole in vseh podružničnih šol zbrali na PŠ Dvor. Zbrali smo
se zaradi otvoritve šolskega čebelnjaka »Medo«. Otroci iz PŠ Dvor
so nam predstavili kratko vsebino, v
kateri so imele glavno vlogo čebele.

Učenci so predstavljali svoje talente v igri, pesmicah, recitacijah pod
vodstvom potrpežljivih mentorjev.
Uvodni govor je imela naša ravnateljica ga. Mira Kovač. Povedala nam
je vse o pridnih delavcih, ki so postavili čebelnjak, o darovalcih lesa

in o čebeljih družinah. Nekdanja
ravnateljica mag. Jelka Mrvar nam
je povedala, kako vesela je, da šola
deluje tako dobro in po načelih delavnih ljudi. Kratka govora sta imela
tudi župan in darovalec čebelje družine. Za konec in dobro vzdušje so

nam naši harmonikarji zaigrali Slakovo pesem »Čebelice«. Polni čebeljih vtisov smo si ogledali čebelnjak
in se nato odpravili domov.
n Katja Žlajpah, 9. a

Prireditev za starejše krajane
V želji, da se starejši krajani družijo med seboj in obenem tudi z mladimi, vsako leto v jesenskem času v OŠ Prevole in v sodelovanju
z RK Hinje poskrbimo za tako srečanje. Letos
so se zbrali v soboto, 20. oktobra, v prostorih
naše šole.
Glede na to, da so vabljeni iz enajstih vasi naše
krajevne skupnosti vsi, ki dopolnijo 70 let, so seznami kar dolgi, a se srečanja mnogi ne udeležijo
iz različnih vzrokov. Nekateri so v domovih za
ostarele, drugi bolni in vezani na posteljo, mnogim pa se ta druženja zdijo preprosto nepotrebna, tako da se jih zbere manj, kot bi si želeli. A
nam je cilj, da te, bilo jih je okoli 30, razvedrimo
in jim naredimo kar se da prijetno popoldne.

Prvi del srečanja je vedno kulturno obarvan.
Pripravili smo zabaven program, v katerem so
nastopili učenci s pevskimi, plesnimi točkami,
recitacijami in igricami. Na koncu pa smo se vsi
nasmejali ob skeču članov KD Hinje – Jožici Jaklič,
Mihu Papežu in Neži Boben. Pozdravni govor je
pripravila predsednica RK Hinje Francka Pečjak,
zbrane pa sta nagovorila tudi predstavnica OORK
Novo mesto, ki je hkrati tudi naša ravnateljica Marija Breceljnik, in župan, gospod Franc Škufca.
Na srečanje je bil povabljen tudi gospod Anton Fabjan iz Seča, ki vodi podjetje Endovital in
naj bi zbranim predaval o zdravem in boljšem
življenju. A žal je življenje zelo nepredvidljivo in
je teden dni pred srečanjem umrl.

Kot vedno smo tudi letos obdarovali najstarejša udeleženca srečanja, to sta bila gospa Ana
Novak z Visejca in gospod Stanislav Turk z Lopate. Ob prihodu pa so vsi obiskovalci prejeli
spominke, ki so jih izdelale naše vzgojiteljice iz
vrtca Mojca Hočevar, Marjetka Hribar, Urška
Zore in Jožica Gačnik.
Kulturnemu delu je sledilo družabno srečanje
ob manjši pogostitvi. Krajani so se sprostili, poklepetali s svojimi vrstniki, zapeli in zaplesali ob
zvokih harmonike naših učencev Vida Zoreta in
Luka Vidmarja. Na koncu so bili vsi zadovoljni
in že so se veselili srečanja prihodnje leto.
n Irena Blatnik
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Moja mama
Moja mama, po domače Vežarjeva Fani, je 79-letna gospa, ki ji moči
iz dneva v dan pešajo.
Ko se pogovarjam s svojimi vrstniki, vem, da je moja mama precej drugačna od drugih mam.
Moja mama je obnemogla, bolna in je oseba, ki me zato veliko bolj potrebuje kot druge mame svoje vnuke. Komaj čaka, da pridem domov. Pa
ne zato, da bi me pričakala s kosilom, temveč zato, da ji kosilo pripravim
jaz, da se usedem k njej, da se z njo pogovarjam in da ji pomagam pri
najbolj osnovnih stvareh.
Moja mama je kot majhen otrok, zelo se razveseli bonbonov, najbolj
tistih sladkih rdečih jagod. Vsa vesela je, ko ji v sobo prinesem majhnega mucka.
Ko je sonce, se smeji, ko jo peljem ven, ko v senci pred hišo opazuje
rože in ptičke. Ko pa se utrudi, jo preoblečem in gre v posteljo. Vendar ni
bilo vedno tako. Vi starejši jo poznate kot pridno in zelo delovno osebo,
ki ni bila nikoli utrujena, kot osebo, ki ni imela časa za spanje in počitek,
ampak se je vedno trudila, da je bilo vse postorjeno pri hiši, saj je kmalu
ovdovela in morala je skrbeti za kmetijo in otroke.

Moje mama je živela ˝v starih časih˝, tako pravim jaz. O tistih časih mi je
velikokrat pripovedovala in zdelo se mi je, kot da poslušam pravljice. Pripovedovala mi je o delu in trpljenju, ki je spremljalo njeno življenje, vendar
je o vsem govorila z nasmeškom, nič ji nikoli ni bilo težko.
Zdaj, ko je obnemogla, mi vse manj pripoveduje o tistih časih, zdaj jaz
njej govorim o stvareh, ki jih doživljam in sedaj ona mene posluša, tako
kot sem jo pred leti jaz.
Ko razmišljam o življenju moje mame, vem, da ji ni bilo lahko, zato se
še bolj potrudim, da ji je sedaj lepo.
Mama je pomagala meni, ko sem bila majhna, takrat me je pazila in
se z mano igrala. Sedaj ji to vračam. Želim ji, da si vsaj sedaj odpočije od
težkih dnim, od vseh skrbi, ki jih je imela na svojih ramenih.
Najbolj pa sem vesela, ko z iskrečimi modrimi očmi in z nasmehom
reče hvala in mi pove, da ji je lepo.
Zato drage stare mame in stari očetje, ne bojte se, da boste sami, saj
imate nas, vnuke.
n Anja Grden, 6. razred
OŠ Prevole

Glas mladih
V šolskem letu 2011/1012 so na šolskem odru prvič nastopile tri učenke, ki
so se poimenovale The Fridays. Rebeka Bedene, Eva Hrovat in Špela Strnad
so oblikovale skupino, v kateri lahko slišimo zvoke klavirja, kitare in petja.
Dekleta, ki v letošnjem letu obiskujejo 8. razred, so z veliko vaje in vloženega truda v priprave nastopile na avdiciji za tekmovanje Glas mladih, ki je
potekalo novembra v Črnomlju. Na avdiciji so prikazale kvalitetno izvedbo
in so se uvrstile v tekmovanje. Tekmovalni del je potekal v petek, 23. 11.
2012, ob 19.00 v Kulturnem domu v Črnomlju. Učenke so brezhibno opravile z nastopom in dokazale, da imajo glasbo v svojih srcih. Osvojile so 3.
mesto z glasovi občinstva, komisija pa jih je uvrstila na 5. mesto.
Čestitamo mladim pevkam, ki uspešno širijo žužemberški glas mladih
po Sloveniji!
n Katja Avsenik

OKTOBER - mesec požarne varnosti
(OBISK PRI GASILCIH - 1., 2. in 3. razred)
Kot vsako leto je tudi letošnji
oktober posvečen varstvu pred
požarom. Vsako leto, glede na aktualno stanje v naši družbi, izberejo temo, ki obravnava posamezne skupine družbenega okolja.
Geslo meseca oktobra 2012, ki je
tradicionalno mesec požarne varnosti, je: PO POTRESU LAHKO
TUDI ZAGORI.
Slovenija je potresno ogrožena,
zato jo lahko prizadene tudi močnejši potres. Po potresu so možni
sekundarni pojavi, med katerimi
je tudi požar. Povzročijo ga lahko
poškodovana plinska napeljava in

naprave, poškodovana električna
napeljava in naprave, poškodovane
grelne in kurilne naprave, razlitje
vnetljivih tekočin, človeška nepazljivost in drugo. Zaradi požara je
lahko uničena zgradba, ki bi sicer v
potresu ostala nepoškodovana ali bi
bila minimalno poškodovana.
Ob upoštevanju preventivnih
ukrepov pred potresom in po njem
lahko sami zmanjšamo možnost za
nastanek požara in tako preprečimo
še večjo škodo.
Tudi na naši šoli smo v tem tednu kar nekaj časa posvetili tej temi.
Tako smo se v petek, 26. 10. 2012, z

učenci 1., 2. in 3. razreda ob 8. uri
odpravili v gasilski dom. Tam so
nas gasilci PGD Žužemberk lepo
sprejeli in nam preko kratkega dokumentarnega filma prikazali, kako
ravnati ob potresu. Po ogledu filma
smo se pod vodstvom gasilca seznanili z gasilskimi avtomobili in
gasilsko opremo. Medtem sta dva
gasilca že pripravila ogenj, kjer smo
si še praktično ogledali, kako ne
ravnamo, ko zagori ponev z oljem
in kako pravilno ravnati v taki situaciji. Ker pa so hladni dnevi že prišli v naše kraje in se iz marsikatere
hiše že kadi iz dimnikov, so gasilci

opozorili in praktično prikazali tudi pravilno in napačno kurjenje ognja v kurilnih napravah.
Gasilcem se za predstavitev in gostoljubnost lepo zahvaljujemo.
n Učiteljica Mateja Cvitkovič
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Odbojkarski večer v Ljubljani
V sredo, 14.11.2012, smo si ogledali vrhunski odbojkarski tekmi v
Ljubljani. Na ogled tekem so odšli učenci, ki so registrirani pri OK
Žužemberk, učenci OIP-odbojka ter
učenci, vključeni v projekt Zdrav
življenjski slog na OŠ Žužemberk.
Skupaj nas je bilo 50. Za vse učence je bil ogled in prevoz brezplačen,
zahvaljujoč podjetju FS prevozi, OK
Žužemberk in šoferju avtobusa g.
Francu Rojcu.

Jan Brulec (levo)

Dobro vzdušje v dvorani Tivoli

Naši učenci in Miha Plot na tekmi v Stožicah

Na pot proti Ljubljani smo se s
polnim avtobusom odpravili ob
17.00 uri, pred dvorano Tivoli pa
prispeli ravno za začetek odbojkarskega obračuna 1/8 finala pokala
CEV med ekipama Calcit Kamnik
in Posojilnico AICH DOB (Avstrija). Navijali smo za slovensko ekipo,
saj je njihov član bivši učenec naše
šole Jan Brulec. Izkazal se je z odlično igro in razigravanjem soigralcev.
Z bučno podporo smo pomagali ekipi Kamnika do pomembne zmage
pred povratnim obračunom. Ekipa
Kamnika je zmagala s 3:2 (21, -24,
21, -20, 11).

Miha Plot med dajanjem intervjuja za
TV SLO.

Takoj po tej tekmi se nam je že
mudilo naprej proti dvorani Stožice,
saj nas je ob 20.30 uri čakala še tekma elitne Lige prvakov med ekipama ACH Volley in Euphany ASSELENNIK (Belgija). Nekateri so prvič videli novo dvorano, zato je bilo
doživetje vzdušja v njej nepozabno.
Skupaj s 4000-glavo množico smo
pomagali ACH-ju do gladke in pomembne zmage s 3:0 (19, 15, 15).
Slovenska ekipa je prevladovala
v vseh elementih odbojkarske igre.
Pri poražencih je kot prosti igraleclibero igral tudi bivši učenec naše
šole Miha Plot. Čeprav se je Miha
izkazal z odličnim sprejemom, je
bilo to premalo, da bi premagali slovenske prvake.
Po tekmi smo se skupaj z njim fotografirali in tako na lep način zabeležili športni večer v Ljubljani. Nato
smo se odpravili proti domu, polni
pozitivnih vtisov. Nekateri so uspeli
dobiti tudi avtograme odbojkarskih
zvezdnikov. Tako so si še polepšali
večer. V Žužemberk smo prispeli
ob 23.00 uri.

n Mentorja:
Bojan Brulec in Marjan Kužnik
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Tudi oni si zaslužijo, da so varni na cesti
V četrtek, 11. oktobra 2012, smo demonstratorke Zavoda Varna pot obiskale 45 otrok vrtca Dvor in z njimi preživele poučen in
prijeten del dopoldneva.
Na pomoč pri izvedbi delavnic
nam je nesebično priskočilo na pomoč domače podjetje Stelem d.o.o.,
ki je s svojo dobro voljo pokazalo,
da jim ni vseeno za varnost njihovih
otrok, kar so potrdili tudi z besedami: »Otroci so naše največje bogastvo.« Hvala tudi vzgojiteljicam za
pomoč pri izvedbi delavnic ter kuharicam, ki so poskrbele, da so bili
naši želodčki ves čas siti.
Namen našega druženja je bil prometna varnost. Za otroke smo imeli
pripravljene posebne naloge, povezane s prometom. Za vsako opravljeno nalogo in pridobljeno točko so si
otroci zaslužili štampiljko, na koncu
pa so za pridno sodelovanje prejeli
kresničko. Ko so jih dobili, so nas
vprašali: »A to je za domov?« Posrečena bitja so.
Z otroki smo se pogovarjali o varnostnem pasu, kakšen je njegov namen in kaj se lahko pripeti, če ga ne
uporabljamo. Navdušeni so bili nad
otroškimi varnostnimi sedeži, saj se
je lahko vsak izmed njih usedel na

sedež in se pravilno pripel. Medvedek Miško je pozorno bdel nad pripenjanjem, zato so se otroci tu še posebno potrudili.
Ena izmed nalog je bila tudi prikazati, kako pravilno prečkamo cestišče. Najprej smo ugotovili, katera
je desna in katera leva stran. Na koncu pa smo prav vsi pravilno prečkali
cesto. Ko smo prečkanje ceste že zelo
dobro obvladali, smo se naučili tudi,
kako se varno peljemo po cesti, se
naučili upoštevati semafor in ostale
nevarnosti v križišču. Nasmeški na
obrazih ob tem so povedali več kot
tisoč besed.
Otrokom smo prav tako zastavili
veliko ugank na temo prometne varnosti, in ne boste verjeli, kako dobro znajo razmišljati že tako majhni otroci. Ena izmed zanimivosti, ki
smo jo doživele med zastavljanjem
ugank, pa je bila prav prikupna: Ko
smo otrokom zastavile uganko, katere pravilen odgovor bi bil zebra oz.
prehod za pešce, se je na naše vprašanje: »Otroci, kaj leži na cesti?« ža-

lostno oglasila deklica, ki je odgovorila: »Ježek!« Smeha in dobre volje v
vrtcu Dvor zagotovo ni manjkalo, za
kar smo poskrbeli prav vsi.
Otroci so pokazali veliko znanja ter tudi neverjetno zanimanje
za sicer dolgočasno temo: prometno varnost. Zagotovo lahko trdimo, da smo dan z njimi prijetno in
koristno izkoristile in želimo si, da
bi bili mali navihanci varni na cesti
prav vsak dan.

In še en otroški biser za na koncu: ko smo dekleta počasi odhajali
z vrtca Dvor, so nas otroci vprašali,
kam gremo. Odgovorile smo jim, da
gremo učiti še druge otroke. In kot
da so vse razumeli, so nam na koncu rekli: »Potem pa pridete k nam
nazaj, ne?«
n Lidija Pečjak, vodja projektov pri
Zavodu Varna pot
Foto: Rok Nose

Izlet v Notranjsko-Kraško regijo
V soboto, 13.10.12, smo se članice društva
kmečkih žena Žužemberk odpravile na izlet. Obiskale smo Notranjsko – kraško regijo, tam smo si

ogledale Rakov Škocjan, Planinsko polje, Cerkniško jezero, grad Snežnik in se ustavile na kmetiji
Modic. Vesele izletnice je avtobus pobral najprej

po Ajdovški planoti, potem na Dvoru in nazadnje
v Žužemberku. Tako smo se vse zbrane in polne
pričakovanj odpeljale proti Notranjski.

oktober 2012,
Na avtobusu je bilo zelo živahno, saj smo se
imele priliko družiti in pogovarjati med seboj.
Poleg tega nam je gospod Kukman pripovedoval
o lepotah in znamenitostih, ki smo si jih ogledale.
Dvourna vožnja je minila, kot bi mignil in že smo
prišle v Rakov Škocjan. Rakov Škocjan je krajinski
park, ki se nahaja v občini Cerknica. Tam smo občudovale Veliki in Mali naravni most, ki sta ostanka jamskega stropa iz daljne preteklosti.
Nato smo se peljale mimo Planinskega polja, ki
je najnižje ležeče polje v Notranjskem podolju in
se razteza na več kot 10 km2 ter leži v nadmorski
višini 450 m. Prispele smo do mesta Cerknica,
kjer smo imele polurni postanek. Cerknica leži
na severnem robu Cerkniškega jezera. To jezero
je največje presihajoče jezero v Sloveniji s povprečno površino 26 km2. V največjem obsegu je
dolgo 10,5 km in široko 4,7 km. Največja globina Cerkniškega jezera je približno 10 metrov. V

ŠOLSTVO KULTURA
okolici jezera gnezdi mnogo vrst ptic, poleg tega
pa imajo čebelarji tam postavljene tudi panje s
čebelami. Peljale smo se po cesti, ki je navadno v
spomadanskem času poplavljena. Nekatere izletnice so si ogledale tudi Muzej Cerkniškega jezera. Tam so izvedele še več o presihajočem jezeru,
ogledale so si živo maketo Cerkniškega jezera in
še mnoge druge znamenitosti. Ostale pa smo uživale v pogledu na prečudovito naravo.
Ko smo se naužile lepot narave, nas je avtobus
odpeljal do gradu Snežnik. Ta se nahaja pod goro
Snežnik in je eden redkih gradov v Sloveniji, ki
ima ohranjeno originalno opremo zadnje knežje
družine izpred druge svetovne vojne. Pod gradom
je studenec, ki je zajezen v večji ribnik. Celoten
pogled na grad z okolico je prečudovit in zelo
romantičen. Zaradi tega ni presenečenje, da je v
gradu večja dvorana preurejena v poročno dvorano. Poleg te smo videle še veliko drugih lepih
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sob, najbolj zanimiva je bila tista z egipčanskim
pohištvom. Druga pomožna poslopja se nahajajo v neposredni bližini gradu, v enem izmed njih
je manjši lovski muzej.
Po ogledu gradu Snežnik smo se odpeljale na
zadnjo postajo našega izleta kmetijo Veronike
Modic. Kot dopolnilno dejavnost nudijo na kmetiji tudi prenočišča in hrano. Po predstavitvi kmetije smo imele kosilo. Potem pa smo se odpravile
proti domu. Na poti domov smo se peljale skozi
slovensko Sibirijo – Babno polje, ki je najhladnejši kraj v Sloveniji.
Izlet je bil zelo sproščen, primeren tako za mlade članice kot za tiste malo starejše. Imele smo pa
tudi srečo, da nam je bilo vreme kljub slabi vremenski napovedi naklonjeno in nam je dovoljevalo ogled vseh znamenitosti.
n Tadeja Lavrič

NAŠI ZBORI

Cerkveni pevski zbor v Mačkovcu
Po pripovedovanju naj bi bili prvi začetki
ljudskega petja v Mačkovcu že pred 200 leti. V
ta zbor je bila vključena vsa vaška mladina, ki je
imela posluh in ljubezen do petja. Največkrat so
sodelovale cele družine, petje pa je bilo name-

njeno predvsem sodelovanju pri sv. mašah, obenem pa je bilo to zdravo druženje mladine.
Skupaj so praznovali godove, rojstne dneve
in cerkvene praznike. Zbor se je nenehno pomlajeval, obdobje zadnjih trideset let pa kaže

obratno sliko,
tako da se zbor z
vsakim letom stara.
Mladina zgodaj odhaja od doma, ponujajo se tudi
številne sodobne zabave, tako da danes vztraja
le še nekaj ljudi, ki redno pojejo pri sv. maši v
Mačkovcu. Pevci želimo, da ne bi vse izumrlo,
zato vabimo mlade, naj kar korajžno pristopijo
k zboru in nadaljujejo začeto delo naših prednikov.Vsi pevovodje do danes so bili samouki,
a vendar ljudje, ki so se znali žrtvovati, si vzeti
čas in nikoli niso delali za denar. Zdajšnji organist in pevovodja je gospod Stanko Kocjančič, ki ob vsestranski pomoči go. Ivanke Grum
skrbi za nemoteno delo zbora. Ponosni smo,
da imamo organista, ki se trudi že skoraj 42 let
in ima za seboj 88 let življenja. Želimo, da bi
mu zdravje še v bodoče dopuščalo delovanje v
zboru, obenem pa se mu zahvaljujemo za vse
storjeno. Posebna zahvala velja tudi zakoncema Travnik, saj nas z veseljem gostita v svojem
domu, kjer imamo vaje za nedeljske maše.
Sodelovanja pevskega zbora pri sv. mašah
pa so bili veseli tudi vsi duhovniki. Podporo so nam izkazali z večkratno prisotnostjo na
pevskih vajah ter vključevanju našega zbora na
pevskih revijah. Večkrat so nas duhovniki popeljali na romanje po slovenskih cerkvah, druženje
smo vzdrževali ob osebnih praznikih, na povabilo duhovnika ter zahvalo našemu delu smo si
tudi skupaj ogledali opero v Ljubljani.
Vsako leto na god sv. Cecilije, ki je zavetnica cerkvenega petja, so nas duhovniki pogostili
ter izrekli zahvalo za vložen trud. Ob tej priliki
se pevci iskreno zahvaljujemo vsem duhovnikom za spodbude in potrpežljivo sprejemanje
morebitnih spodrsljajev.
n Silva Iskra
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Novo na svetovnem spletu
Na internetu se je pojavila nova spletna stran, na kateri lahko najdemo
najaktualnejše novice iz domačih krajev.
Stran se nahaja na www.suhokranjske-novice.com s podstranjo www.
facebook.com/suhokranjskeNovice .
Ob poplavi računalnikov in vseh elektronskih medijev, ki jih kar mrgoli
v današnjem času, sem se odločil izdelati spletno stran, v prvi vrsti namenjeno Suhokranjcem. Na tem spletnem mestu bi skupaj zbirali vse novice
in informacije iz domačega kraja, reklamirali javne dogodke in prireditve,
zbirali zanimive fotografije, pisali male oglase, …

Ideja o spletni strani je sicer stara že nekaj let, letos novembra pa sem
le našel čas za izdelavo. Stran je izdelana na podlagi moje ideje, prav tako
je prostovoljno vse delo, ki ga vložim. Prvo potezo sem uspešno opravil,
sedaj pa je na stran potrebno dodajati vsebino. Saj, stran brez aktualne
vsebine ni zanimiva. S tem prispevkom pozivam vse predstavnike društev,
krajevnih skupnosti, šol, posameznike, …, da pošiljajo prispevke na info@
suhokranjske-novice.com.
Vabljeni k sodelovanju in prebiranju prispevkov!
n Rok Zupančič, Stavča vas

Vse, kar potrebujeva, sta nahrbtnik in dobri čevlji
Ob pogledu na zbirko knjig in
fotografij iz vsega sveta se je utrnila
ideja za potovanje po Aziji, Novi Zelandiji in Avstraliji. Ko sva se pripravljali na pot, samo z nahrbtnikom,
naju je bilo precej strah, še posebej
Azije. Slišali sva številne zgodbe o
tem, kako te zavračajo na meji, kako
ti ukradejo potni list, da ni dobrega
zdravnika, kje bova spali, veliko revnih ljudi na robu preživetja, raznorazne bolezni in podobno. Domačim
odločitev ni bila prav nič všeč, še
posebej, ker sva sestri. Naleteli sva
na veliko neodobravanja, skrbi in
pridiganja. V njihovih očeh sva bili
popolnoma nori.
Potovanje sva začeli z vlakom iz
Ljubljane do Budimpešte. Budimpešta je bila izhodišče za potovanje po
Aziji. Prva postaja je bilo velemesto
z 20 milijoni prebivalcev - Peking.
Prestolnica Kitajske naju je pričakala
odeta v smog in gnečo. Najino prvo
raziskovanje mesta se je končalo po
dveh urah iskanja prave smeri. Hoja
s težkimi nahrbtniki na hrbtu, tuji

obrazi, nori promet in ulice, kjer je
vse nametano, so bili za naju pravi
kulturni šok. Promet ustvarja prav
posebno atmosfero v celotni Aziji.
Prevladujejo kolesarji in seveda motoristi. Da je kaos popoln, se vmešajo še avtomobili in tovornjaki. Vsi
se prerivajo in izsiljujejo drug drugega ter se za prometne predpise ne
zmenijo preveč. Za popestritev pa
vsi skupaj hupajo drug čez drugega
brez premora. Vse je prav, vsak ima
prav. Potepanje po Aziji je od naju
zahtevalo veliko iznajdljivosti. Najino zmedenost in včasih slabo voljo je
še podkrepilo nedelovanje telefonov,
nedelovanje svetovnih spletih strani, operacijski sistem računalnika
v njihovem jeziku, slaba internetna
povezava in težko komuniciranje z
ljudmi v angleščini. Tu ti odlično
znanje angleščine kaj malo pomaga. Imeli sva tudi finančne težave,
saj nisva mogli dvigniti denarja na
bančnem avtomatu. Ko pa želiš izvedeti, zakaj se je to zgodilo, ti bančni uradniki z vsemi svojimi močmi

rečejo: ''Sorry….I don't understand''
(Oprosti, ne razumem). Tako nama
ni preostalo drugega, kot da hodiva od bankomata do bankomata in
upava, da nama kateri izvrže denar.
Azija naju je obogatila z znanjem,
kako ''preživeti'' nekje, kjer je vse
popolnoma drugačno. Naučili sva
se sporazumevati na vse možne načine, ki si jih lahko zamisliš. Najina
obvezna oprema je postal svinčnik
in list papirja. Naročanje hrane je
bilo vedno zanimivo. Nikoli namreč nisva vedeli, kaj natančno bo
na krožniku, vedeli pa sva, da bova
zagotovo dobili veliko skledo riža in
štiri palčke. Najraje sva imeli sprehajanje v parkih, kjer se oddaljiš od
mestnega vrveža in opazuješ, kako
se ljudje sproščajo ob plesu, jutranji
telovadbi, karaokah in ob igranju na
tradicionalne instrumente. Takoj,
ko stopiš na ulico, že zaslišiš ''Hello, kam pa greš? Te peljem? Poceni. Samo vaju.'' Še preden se zaveva,
pred nama stoji pet ali več voznikov
tuk-tukov in vsi glasno vpijejo in ponavljajo enako. Zmedeni stojiva na

vročem soncu in jih opazujeva. So
sploh normalni? V tem trenutku jih
vidiva kot jate sestradanih jastrebov,
ki vidijo v naju sočen kos zaslužka.
Ker normalen ne pač ne zaleže, preprosto odkorakaš na drugo stran ceste, kjer se vse skupaj ponovi, le da
so sedaj to prodajalci hrane, spominkov, oblačil in pijač. Hrana na ulicah
je odličnega okusa, le za stojnico ni
dobro pokukati. Ko sva bili lačni,
sva izbirali med praženimi ščurki,
kobilicami, pajki, mravljami, vendar
sva se na koncu odločili za ''preverjene'' jedi, brez kakršnegakoli mesa.
Vendar kljub vsem kulturnim in jezikovnim oviram se ti Azija vseeno
priljubi. Tako posebna in drugačna
je. Potovanje pa postane zanimiva
pustolovščina. Prijetno sva bili presenečeni, kako varno je potovati po
teh deželah. Vendar noči, kjer koli
že si, se je najbolje izogibati. V vseh
osmih mesecih so nama ukradli le
star polomljen dežnik, ki pa ga je tat
verjetno bolj potreboval, saj je bilo
obdobje dežja in poplav. Tako sva si
z veseljem kupili pelerini le za 0.10
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eur, ki so lahke in zavzamejo manj
prostora. Ljudje Azije so naju prepričali s svojo radodarnostjo in pripravljenostjo pomagati. Velikokrat nisva vedeli, na kateri avtobus morava
stopiti. Ljudje so zelo radi pomagali,
če pa naju niso razumeli, so pa poklicali nekoga drugega na pomoč. Tako
je včasih tudi 20 ljudi razmišljalo, v
katero smer morava iti. Kljub temu
pa sva se potem še vedno eno uro vozili v napačno smer. V Vietnamu sva
se odločili, da greva do naslednjega
mesta z mini kombijem. V njem je
bilo prostora za 20 ljudi, vanj pa se
nas je stlačilo 32 z vso našo kramo
vred. Imeli smo jo na kolenih, pod
sedeži, prtljažnik je bil napolnjen do
vrha, prav tako je bila tudi streha zasedena do zadnjega kotička. Voznik
pa je drvel z ubogim vozilom 6 ur po
cesti, kot da lukenj in jarkov sploh
ne bi bilo. Počutili sva se kot ribe
v konzervi, stlačene in poskakujoče. Obiskali sva Rajske otoke Tajske
in Filipinov, kjer sva najeli skuter in

OBVESTILA
poiskali najlepše razglede na prelepe peščene plaže in kokosove palme. Tam sva se potopili v turkizno
modro morje z najbolj finim belim
peskom in pričakali sončni zahod v
vijolični barvi neba. Peljali sva se z
nočno ladjo in preštevali zvezde na
njeni palubi. Ponavadi je bilo morje
mirno, vendar nekoč smo naleteli na
slabo vreme in valovi so bili ogromni. Ljudje na ladji so bili prestrašeni in veliko jih je občutilo morsko
bolezen. Ker vonj v ladji ni bil najboljši, sva raje stali zunaj na dežju in
se držali druga druge,da pri guganju
ladje ne bi padli. Preden sva zapustili
Azijo in poleteli na Novo Zelandijo,
sva naleteli na ''majceno'' oviro. Niso
naju hoteli spustiti na letalo, saj nisva
imeli novozelandske ali avstralske
vize. Pretekli so trije dnevi, preden
sva vse formalnosti uredili. Ker pa je
bilo singapursko letališče kot mesto
v malem, sva tri noči spali kar na sedežih letališča. Letališče je imelo trgovine, internet 24ur na dan, resta-

vracije take in drugačne, sodelovali
sva v nagradnih igrah ter si priigrali
vsaka svoj vzglavnik, ki nama je pri
spanju na stolih zelo prav prišel. Na
Novi Zelandiji sva ostali 3 mesece.
Tu sva se zopet srečali s prijateljico,
ki sva jo spoznali na Tajskem. Pokazala nama je skrite kotičke glavnega mesta- Aucklanda, ki jih ni v
nobenem turističnem vodiču. Našli
sva si priložnostno delo in tako zaslužili nekaj dodatnih dolarjev. Obiskala naju je prijateljica iz Slovenije.
Skupaj smo z avtomobilom raziskali
dobršen del severnega otoka. Nova
Zelandija in Avstralija pa sta že bolj
spominjali na domačo deželo, le da
sva tukaj doživeli denarni šok. Kajti
azijsko življenje je mnogo bolj poceni. Vendar z iznajdljivostjo in dobro
voljo se je vse dobro izteklo.
Na lovu za tisočimi doživetji sva
prepotovali 9 držav. Obiskali sva Kitajsko, Vietnam, Kambodžo, Tajsko,
Malezijo, Singapur, Filipine, Novo
Zelandijo in Avstralijo. Potovanje
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z nahrbtnikom je drugačno potovanje. Je spontano, vznemirljivo in
nepredvidljivo. Vsak dan je drugačen in poln presenečenj. Mnogi so
mislili, da sva odšli na dopust, dejansko pa sva odšli na izobraževanje.
Vsak dan sva spoznali nekaj novega
o ljudeh, kulturi in svetu. Urili sva
se v potrpežljivosti in timskem delu.
Najboljše od vsega pa je bilo, da sva
kar nekako vedeli, da se bo na tem
potovanju vse dobro izteklo. Vsaka
stvar se zgodi z določenim namenom. Srečuješ ljudi, ki jih enostavno moraš srečati in pridejo v tvoje
življenje ravno takrat, ko jih potrebuješ. Vsaka stvar je za nekaj dobra,
za nekaj slaba in za nekaj zanimiva.
Vse to se je moralo zgoditi. Le prepustiti se je treba toku dogodkov,
premagovati strahove in uživati življenje. Življenje je res samo eno in
samo ena priložnost je, da naredimo,
kar si želimo.
n Urška Pene

Lipa
Zgodnjepoletni večeri. Kot topla kopel, kot prijazna roka, ki počiva v tvoji, mila, razumevajoča.
Takrat diše lipe…oj, kako diše!
V Šempetru je nedaleč od žage, kjer smo stanovali, ležala Tonačeva kmetija. Njive krompirja, repe, pese za prašiče; a ne prevelike. Na največjih njivah je nad vsemi drugimi gospodoval
dragoceni hmelj, kralj Savinjske doline. Visok,
živozelen, aristokratski. Čim je odlezel sneg, je
zahteval skrb in delo. Okopavanje, prirezovanje
mladik, škropljenje z modro galico.
Tonačeva domačija je ležala na koncu – ali na
začetku – polja. Nizka hiša, hlev, skedenj, kozolec, leseni, razsežni, lepo iztesani svinjak, med
hišo in njivami pa sadovnjak. A središče Tonačeve dvorišča je bila velikanska košata lipa, stala je mogočna, nedotaknjena, vedno enaka. Teta
Fani, ki je živela na gruntu skupaj z materjo, ni
nikomur dovolila, da bi z lipe odtrgal, odlomil
ali odrezal najmanjšo vejico.
O, pa so ljudje dostikrat skušali oskruniti to nedotaknjeno drevo! Ko je lipa zacvetela, so prišli
kar s košaricami, saj je na Tonačevem dvorišču
dišalo tako neznansko lepo, veje pa so se tako zapeljivo sklanjale skoraj do kamnite mize. Tonačeva mati in Fani pa sta takoj prišli iz hiše:
»No, kar naberite si, kolikor dosežete. Le lomiti ne, niti vejice!«
Pa je dišalo, oj kako je dišalo v poletne dni!
Na lipo je smel splezati le Nac. Nac je bil daljni
sorodnik Tonačevih, zelo dobrosrčen in delaven
fant, a ne preveč bister. Ves v sanjarijah. Spal je na
parni, kjer si je po lesenih stenah nalepil pisanih
svilenih papirčkov iz pisemskih kuvert. Vsako

jesen je vse do Božiča izrezoval iz pol papirnate
pastirčke, jih lepil na kartončke, jim prilepil količke in jih pred prazniki zapikoval v mah jaslic.
Najraje je imel pastirčke v rumenih haljah, zato
so bile Tončeve jaslice kot osvetljene od zvezd.
Na vrhu hribčka iz mahu pa kar dva papirnata
Jeruzalema. Nac je imel rad vse živo. Zato mu še
na misel ni prišlo, da bi kako poškodoval lipo na
dvorišču. Splezal je nanjo in se prav pri vrhu zasidral med veje. Tam je obiral v košarico najlepše
cvetje. Meni je teta Fani dovolila, da sem, kadar
sem proti večeru prišla po mleko, smela splezati
za Nacem prav v vrh lipe. Saj sem bila majhna in
drobna. Pa se ni bala, da se mi bo ulomila kaka
veja. Teh z Nacem res nisva lomila, a teta Fani,
ki ni nikoli sama plezala v lipo, ni vedela, da si
je Nac v mehko vejo skoro v vrhu drevesa izrezal
podobo možaka s štirioglatim obrazom. Najbž
za to umetnino ni vedel nihče drug kot Nac in
jaz. Lipovo cvetje. Kot zlato v košarici.
Potem ga je mama doma posušila. V senci,
na suhem, da je ostala barva lepo rumenozelena. Lipov čaj smo pili vso zimo. Posebno mama,
ki ji je zdravnik prepovedal pravi čaj ali kavo. Z
lipcem, kot je rekla čaju, je postregla tudi obiskovalcem, posebno ženskam, za katere je šivala
cele večere. A ne vsem, ker je bil sladkor drag,
medu pa tudi nismo imeli. Po hiši je lepo dišalo po lipcu, a še malo ne tako lepo, kot je dišalo
poleti pod Tonačevo lipo.
Tudi v Žužemberku, kjer sta živeli teta in stara mama, so bile vse naokoli dišeče lipe. Najbolj
razkošna je bila sosedova, Žgajnarjeva, ki se je
sklanjala nad staro kmečko hišo s slamnato stre-

ho. Vsa leta mojega otroštva je rastla tam, a da
bi jo kdo kdaj obiral, se ne spominjam. Seveda,
zgodnje poletje ni bilo čas poletnih počitnic, pa
nisem prišla k stari mami, ko so cvetele lipe.
Nad našo hišo v bregu pod farno cerkvijo je
stala prijazna, že kar gosposka Pavčičeva hiša.
Lastnik je bil neke sorte upokojen državni uradnik, ki se je zmeraj ukvarjal s kakimi izumi,
največ na dvorišču. Zelo sem občudovala napravo za vodo, ki so jo Pavčičeve kure pile ves dan,
ker se je v posodo natakala iz narobe obrnjene
zelenke. Na spodnjem robu so Pavčičevo dvorišče zamejevale tri lipe. Ne košate velikanke,pač
pa visoke, vitke.
Pa je prišla vojna, oh kakšna vojna! Žužemberk
je bil ena sama fronta in drajna vsemogočih soldatov, v zadnjih dveh letih pa še tarča bombnih
napadov. Mali, vase stisnjeni trg na bregu Krke…
Grozote, razdejanja, apokalipsa smrti. Nekega dne
je zadelo tudi Pavčičevo hišo. Krogla, ki je prižvižgala iz hoste na oni strani Krke, je podrla gospoda
Pavčiča. Pa ni bilo nikogar, da bi mu bil pomagal.
Saj tudi ni nihče vedel, da se je zrušil. Potem je
padla nanj še stena hiše v plamenih. Šele čez nekaj
dni, ko se je streljaje za hip umirilo , so odkrili, da
izpod ruševin štrlele noge gospoda Pavčiča. Kdo
ga je izkopal in pokopal, mi niso povedali. Pa so
lipe kljub vsemu cvetele in senčile Pavčičevo hišo
še dolgo let. Žgajnarjevo lipo pa je razklala bomba
iz letala. Še kdo kuha lipec? Dišečo omamo poletij
in zimskih večerov? Kaj pa možak s štirioglatim
obrazom v Tonačevi lipi? Gotovo se je bridko razjokal, če so drevo požagali.
n M. Ožbalt
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Jubilanti - 90 let
Zofija Kumelj

Zofija Kumelj, po domače Žagarčkova iz Podgozda 21, je bila rojena 3. novembra 1922 leta.
Na njen rojstni dan je bil njen dom na Podgozdu prepoln. Voščit so ji prišli predstavnice Krajevnega odbora RK Dvor s predsednico Marijo Legan, Društvo upokojencev Dvor na čelu s
predsednikom Dušanom Mikcem in delegacija
občinskih mož z županom Francem Škufco. Zofija Kumelj, roj. Legan, je na Podgozdu spoznala
moža Jožeta. Vse življenje je kot trdna kmečka

žena garala in obdelovala suhokranjsko zemljo.
V zakonu so se jima rodili štirje otroci: Marija,
Zofija, Stane in Jože. Častitljiva leta v jeseni življenja na svojem domu preživlja s sinom Stanetom, ki je njena močna opora.
Na prazničen dan so jo obiskali tudi njeni sorodniki, vnuk je zaigral na harmoniko, svečano
pa so razrezali tudi torto.
Foto: S. Mirtič

Jubilanti - 80 let
Dovč Miha

Trške njive 47, Žužemberk – 80 let
Skupaj s predstavniki RK in DU
Žužemberk smo se podali na obisk
k našemu upokojencu DOVČ Mihaelu, ki je dne 14. 9. 2012 praznoval svoj visoki jubilej – 8o let.
Rojen je bil v Ljubljani, živel na
kmetiji v njeni okolici. V vojnem
času je izgubil očeta, mama pa je
ostala sama s 6 otroki. Po končani osnovni šoli in delu na domači
kmetiji ga je pot zanesla na Poklicno šolo v Štore, kjer si je pridobil
poklic livarja. Po končani šoli se je
preselil v Ljubljano in se zaposlil v
Litostroju. Tu je poleg dela dokončal še delovodsko šolo, pozneje pa
se je zaposlil v IMP Ivančna Gorica, kjer je delal do upokojitve.

V času službovanja v Ivančni Gorici je spoznal svojo ženo Danico, zaposleno v istem podjetju kot kuha-

rica, se z njo leta 1979 poročil in se
preselil v Žužemberk. Zgradila sta si
nov in topel dom zase in za svoja dva
otroka. Sin Miha si je ustravil družino in stanuje v domači hiši. Tudi
hčerka Danica si je ustvarila svojo
družino in živi v sosednji vasi. Tako

ima sedaj 5 vnukov, za katere skupaj z ženo tudi občasno poskrbita
in se veselita njihovih obiskov.
Moramo pa povedati, da je g.
Miha vseskozi aktivni član upravnega odbora DU, rad se udeležuje
izletov in srečanj z ostalimi člani
društva, razen v zadnjem času, ko
je imel problem z zdravjem. Naj
poudarimo še to, da je vnet pohodnik, saj je med drugim prehodil
evropsko pešpot, na najvišji slovenski očak Triglav se je povzpel
več kot 70-krat. Vsa ta priznanja
so nas pozdravljala s stene v njegovi hiši.
Skupaj s predstavnik RK smo
mu zaželeli veliko zdravja v krogu
svoje družine in še veliko srečnih
trenutkov, ki jih doživlja s svojimi pohodi.

Globokar Marija
po domače Pižmova Mici
Šmihel 37 – 80 let

Dne 30. 11.2012 smo se predstavniki DU
Žužemberk priključili prijetni družbi ga. Globokar Marije, ki je praznovala visoki življenjski
jubilej 80-let.
Ga. Marija Globokar je bila rojena v Šmihelu v kmečki družini s 4 otroki. Vsi bratje so se
odselili, eden pa je umrl, zato sta po smrti očeta
ostali na kmetiji sami z mamo. V sosednji vasi
Klečet je spoznala svojega moža Jožeta, se z njim
leta 1970 poročila. Jože se je priženil na njeno
domačijo v Šmihel. Pozneje sta si sezidala novo
hišo. Mož Jože se je zaposlil v Ljubljani, Marija

pa v tedanji Iskri Žužemberk leta l964, kjer je
delala vse do upokojitve.
Poleg zaposlitve sta se oba ukvarja tudi z delom na domači kmetiji. Po upokojitvi pa se oba
rada priključita članom društva upokojencev na
kakem izletu ali družabnem srečanju.
Istočasno pa bi se jubilantka ga. Marija Globokar rada zahvalila tudi vsem sosedom in
znancem, ki so jo ob tem njenem prazniku obiskali in izrekli iskrene čestitke.
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Novak Franc
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ša). Skupno z ženo, ki je bila zaposlena v Iskri
Žužemberk, sta skrbela za domačo kmetijo in
vzgojo otrok.
Otroci so počasi odraščali, se zaposlili, poročili in odšli od doma. Žena mu je umrla leta
2004. Tako je takrat ostal doma sam s sinom
Gregorjem. Tudi ta sin si je ustvaril svojo družino, se preselil v novo hišo in skrbi za očeta.
Kolikor mu zdravje dopušča, se zelo rad udeležuje srečanj z upokojenci, pa tudi na kakšen
izlet je šel z nami. Najbolj pa se veseli obiska
svojih otrok in vnukov, saj jih ima sedaj že 15.
Ti mu z dobro voljo polepšajo dneve.
Skupaj s predstavniki RK smo mu zaželeli
še veliko zdravih let med domačimi in srečanj
z upokojenci.
n Tinca Cajnko, tajnik DU

po domače Vavptov
iz Žužemberka, Grajski trg 20
Dne 4. 12.2012 je praznoval svoj visoki življenjski jubilej – 80 let – g. Novak Franc eden
izmed »pravih« Žužemberčanov, saj je vse življenje preživel v tem kraju.
Rojen je bil v številni kmečki družini z 8 otroki (6fantov in 2 dekleti). Vse svoje življenje je
posvetil delu na domači kmetiji. Bratje in sestri so počasi odhajali od doma, sam pa je ostal
doma s starši. V Žužemberku je spoznal svojo
ženo Anico (Rojčevo) in se z njo leta 1961 poročil. V zakonu je žena rodila 7 otrok(Franc,
Jože, Martin, Marija, Renata, Gregor in Nata-

Rekordna šarenka v Žužemberku
Veselje in radost je 30. junija prevzela ribiča začetnika Dušana Golovrškega, znanega odvetnika iz
Ljubljane, ko se mu je v vabo ujela
rekordna 69 cm dolga in kar 4,3 kg
težka riba šarenka.
Ribiško palico, pod mentorstvom
prekaljenih ribičev Raša Sitarja in
Igorja Hočevarja, je že dopoldne zavihtel nekajkrat nad novim mostom,

pod slikovitim gradom v Žužemberku. Ribiška sreča je Dušanu, ribiškemu začetniku, res široko odprla
vrata, svoj plen pa je skupaj s stanovskimi prijatelji delil v ponedeljek
v znani gostilni Krajna v Ljubljani.
»V nederjih reke Krke se zagotovo
skrivajo še večje ribe, dve sta se mi
izmuznili pred tem ulovom, potem
pa je prijela ta velikanka, » je ob ulo-

vu navdušeno dejal Dušan, ki je za
to priložnost kupil dovolilnico. Priča
dogodku je bil tudi starosta ribištva
Pavle Avbelj, član Ribiške družine
Novo mesto iz Ljubljane, ki je letos
že slavil na tradicionalnem srečanju ribičev muharjev, aprila meseca v Šmihelu pri Žužemberku. »Iz-

branci imajo srečo, da so v pravem
trenutku na pravem mestu,« je ulov
komentiral ribič Pavle. Kaže , da je
ribiški turizem v dolini reke Krke
na pohodu, saj je zanimanje zanj
vse večje, pa tudi kapitalne ribe so
pravi izziv zanj.
Foto: Slavko Mirtič

V

športnem društvu Krajna smo tudi letošnje
leto uspešno pripeljali h koncu. Veseli smo, da
so naše mlado društvo krajani lepo sprejeli in se v
velikem številu udeležujejo naših dogodkov. Iskrena zahvala gre vsem našim sponzorjem, članom in
podpornikom društva, ki nas podpirajo in nas motivirajo, da delamo še boljše. Vsem občankam in občanom želimo doživete Božične praznike in izpolnjeno leto 2013, vsem športnim navdušencem pa obilo
športnih uspehov.
n ŠD Krajna
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DVOR SE VSEM OBČANOM
OBČINE ŽUŽEMBERK, PREDVSEM PA KRAJANOM DVORA IN OKOLIŠKIH VASI, ZAHVALJUJE ZA VSO POMOČ, KI SO JO NUDILI DVORSKIM
GASILCEM V LETU 2012.
LE S POMOČJO VAS PGD DVOR NAPREDUJE TAKO V TEHNIKI KOT
ZNANJU IN VAM ZARADI TEGA LAHKO PRISKOČI V VSAKEM TRENUTKU NA POMOČ OB POŽARU, NARAVNI NESREČI ALI KAKRŠNIKOLI
DRUGI NEVŠEČNOSTI.
DVORSKI GASILCI SMO IN BOMO VEDNO ZARADI DOBRIH LJUDI
NAMENJENI ZA VSAKRŠNO POMOČ TAKO V NAŠI DOLINI KOT ŠIRŠE
V NAŠI DEŽELI.
VSEM KRAJANOM DVORA Z OKOLIŠKIMI VASMI IN OBČANOM OBČINE ŽUŽEMBERK PGD DVOR IZREKA ISKRENO DOBRE ŽELJE OB BLIŽAJOČIH SE BOŽIČNIH PRAZNIKIH TER VSE NAJLEPŠE V LETU 2013,
PREDVSEM PA BREZ POŽAROV IN DRUGIH NESREČ.
Z GASILSKIM POZDRAVOM „NA POMOČ“
n PGD DVOR

Vabljeni
v prenovljeno živilsko in tehnično
prodajalno v HINJAH
in
Tehnično prodajalno Žužemberk
Poleg že obstoječe ponudbe smo razširili asortiman:
u vse za dom
u mali gospodinjski aparati
u bela tehnika
u vse za vrt in okolico
u vinogradniški in sadjarski program
u gozdarski program,…

Srečno 2013!

Veljavnost kupona do 31.12.2012

KUPON

S kuponom 10% popust na belo tehniko v prodajalnah Repro
Žužemberk in Samopostrežba Hinje.

Fabjan Hočevar s.p.
DVOR 12B, 8361 DVOR

Tel.: 07 30 88 320
GSM: 041 264 050
Delovni čas:
pon - pet 8.30 - 12 in 14 - 17 ure
sobota
8.30 - 12 ure

Občankam in občanom
Občine Žužemberk želimo
veliko sreče in uspeha
v prihajajočem letu 2013.

PE: ADAMIČEV CENTER

Taborska cesta 4, 1290 Grosuplje

Tel.: 01 28 06 159
Delovni čas:
pon - pet 8.30 - 18 ure
sobota
8.30 - 12 ure

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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Seznam umrlih v Občini Žužemberk
v času od 1. 12. 2011 DO 30. 11. 2012
Priimek, ime in naslov umrlega
starost
Pokopališče Žužemberk
1. MRVAR MARIJAN, Cvibelj 13, 8360 Žužemberk
78
2. LONGAR ANTON, Breg 27, 8360 Žužemberk
65
3. LONGAR MARIJA, Trške njive 43, 8360 Žužemberk 89
4. LONGAR STANE, Stranska vas 1, 8360 Žužemberk
57
5. KIC JOŽEF, Trebča vas 10, 8361 Dvor
77
6. JERIČ AMALIJA, Trške njive 2, 8360 Žužemberk
79
7. BRAVAČ SILVIO, Vurnikova 3, 1000 Ljubljana
78
8. HOČEVAR JOŽE, Grajski trg 40, 8360 Žužemberk
44
9. KOLARIČ MIHAELA, Grajski trg 39, 8360 Žužemberk 71
10. ŠTRAVS ALBIN, Stavča vas 34, 8361 Dvor
67
11. HREN JANEZ, Prapreče 12, 8360 Žužemberk
82
12. GLAVAN JOŽEFA, Reber 7, 8360 Žužemberk
92
13. TURK BORIS, Trške njive 34, 8360 Žužemberk
56
14. KOVAČIČ IVANA, Hrib 14, 8220 Šmarješke Toplice 83
15. ROBIDA PAVLA, Budganja vas 21, 8360 Žužemberk 85
16. KUŽNIK JANEZ, Jurčičeva 19, 8360 Žužemberk
70
17. HREN STANISLAV, Prapreče 12, 8360 Žužemberk 78
18. KLOBČAR JOŽE, Grajski trg 38, 8360 Žužemberk
69
19. KOŠIČEK ŠTEFANIJA, Zafara 13, 8360 Žužemberk 99
20. KELŠIN TEREZIJA, Dolga vas 38, 8360 Žužemberk 90
21. HROVAT STANISLAV, Dolga vas 18, 8360 Žužemberk 59
22. TRAVNIK ANTON, Trške njive 27, 8360 Žužemberk 52
23. KUŽNIK JOŽEFA, Trebča vas 14, 8361 Dvor
85

Pokopališče Hinje
1. TURK MIROSLAV, Visejec 13, 8362 Hinje
2. FABJAN MARIJA, Lopata 19, 8362 Hinje
3. PLOT MARIJA, Bregarjev trg 3, 1000 Ljubljana
4. GREGORIČ MARIJA, Hinje 20, 8362 Hinje
5. TEKAVČIČ SILVESTER, Prevole 31 a, 8362 Hinje
6. TURK FELIKS, Smuka 9, 1332 Stara Cerkev
7. VIDMAR MIROSLAV, Ratje 32, 8362 Hinje

69
91
74
92
79
81
73

Pokopališče Dvor
1. OBŠTETAR FRANČIŠEK, Mačkovec 3, 8361 Dvor
2. MIRTIČ MARIJA, Sadinja vas 8, 8361 Dvor
3. BLATNIK JOŽEF, Dvor 22, 8361 Dvor
4. JERŠE FRANC, Jama 2, 8361 Dvor
5. ZUPANČIČ JOŽEF, Stavča vas 21, 8361 Dvor
6. KASTELIC JOŽE, Dvor 89, 8361 Dvor
7. JAKOŠ STANISLAV, Sadinja vas 10, 8361 Dvor
8. REPAR VLADIMIR, Dvor 12, 8361 Dvor

70
82
63
55
77
69
79
99

Pokopališče Šmihel
1. ZUPANČIČ ALBINA, Zapuže 9, 4275 Begunje
2. GLAVAN ANA VERA, Klečet 20, 8360 Žužemberk
3. MRVAR JANEZ, Dešeča vas 4, 8360 Žužemberk
4. NOVAK MARIJA, Klečet 8, 8360 Žužemberk
5. PEČJAK STANISLAVA, Plešivica 5, 8360 Žužemberk

77
90
83
82
61

Bliža se najlepši čas v letu. Čas, ko se spominjamo preteklosti in pričakujemo prihodnost.
Čas, ko se želja po sreči, zdravju in uspehu
seli iz srca v srce.
Naj se vam uresničijo sanje, udejanjijo želje in izpolnijo pričakovanja.
Vsem članicam Društva kmečkih
žena Suha krajina Žužemberk in
vsem drugim društvom želiva vesel Božič in srečno Novo leto.
n Slavka Legan in Tadeja Lavrič

Pizzeria in špageterija
Blatnikov hram, 8361 Dvor
T 07 388 85 45
M 031 347 001
ajapecar@volja.net

Zdravja pošiljamo
vam zvrhan koš,
sreče pošiljamo za
celo gomilo,
v upanju, da leto
2013 vam nove
sadove bo obrodilo.

POGREBNE STORITVE NOVAK
MARIJA NOVAK s.p.
Reber 2a, 8360 Žužemberk
TEL.: 07-3888-100
GSM: 031 876-276

6. GORENČIČ FRANC, Dešeča vas 5, 8360 Žužemberk
7. TURK ŠTEFAN, Klečet 31, 8360 Žužemberk

74
51

Pokopališče Veliko Lipje
1. NOVAK FRANČIŠEK, Lašče 12, 8361 Dvor
2. NOVAK ANGELA, Veliko Lipje 7, 8360 Žužemberk
3. GLAVIČ MARIJA, Pri Cerkvi 2, 1313 Struge

72
90
85

Pokopališče Sela pri Ajdovcu
1. GLINŠEK MARIJA, Klemenčičeva 4, 8000 Novo mesto 85
2. GAŠPERIČ SILVA, Podlipa 10, 8361 Dvor
77
3. MURN MARIJA, Podlipa 23, 8361 Dvor
76
Pokopališče Žvirče
1. TURK FRANC, Žvirče 54, 8362 Hinje
2. TURK ANTON, Žvirče 20, 8362 Hinje
3. HOČEVAR JOŽEF, Žvirče 10, 8362 Hinje

72
48
76

Pokopališče Vrhovo
1. POTOČAR FRANČIŠEK, Prapreče 25, 8360 Žužemberk 79

Turistično društvo Suha krajina
V Turističnem društvu Suha krajina smo aktivni skozi celo leto z organiziranjem mnogih prireditev, sodelovanjem na prireditvah v občini
Žužemberk, na Dolenjskem, v širšem slovenskem prostoru in tudi v
tujini. Ime Suhe krajine in Žužemberka, ki ima izjemno naravno, kulturno in živo dediščino, smo ponesli po domovini in tudi v svetu, in to
po zaslugi požrtvovalnih članic in članov društva. Brez podpore širše
skupnosti, brez vas, dragi občani in občanke ter vseh prijateljev in ljudi
dobre volje, tega ne bi zmogli. Hvala tudi društvom, klubom in ostalim
organizacijam za prijateljsko sodelovanje.
Posebej pa se tudi to leto javno zahvaljujemo vsem, ki ste nas podpirali v teh težkih časih! Želimo si, da bi nam zaupali tudi v prihodnje.
To so: Občina Žužemberk, CGP d.d., SL Consult d.o.o., Zavarovalnica Triglav d.d., Geosvet d.o.o., GVO d.o.o., Komunalne gradnje d.o.o.,
POMEN Marjan Menger s.p., TOPOS d.o.o., Zavarovalnica Tilia d.d.,
NLB d.d., Podružnica Dolenjska in Bela krajina, CeROD d.o.o., KRKA
d.d., Espri d.o.o., Gozdno gospodarstvo Novo mesto, d.d., AVTO SLAK
d.o.o., STELEM d.o.o., REKON d.o.o., ENTRANET Janez Bele s.p.,
GPI tehnika d.o.o., Signal d.o.o., Podjetniško svetovanje Zoran Leko
s.p., Radio Krka, Vaš kanal - TV Novo mesto d.o.o., KZ Trebnje z.o.o.,
FS d.o.o., Komunala Novo mesto d.o.o., Gostgrad d.o.o. in Foto Video
studio Maver, Ribiška družina Novo mesto in ostali.
Ob tej priložnosti želimo vsem članom in članicam turističnega društva, članom drugih društev in organizacij, donatorjem, sponzorjem,
prijateljem, obiskovalcem prireditev, občankam ter občanom in vsem
simpatizerjem turističnega društva vesel božič ter zdravo, srečno, zadovoljno in mirno novo leto 2013.
n Upravni odbor TD Suha krajina
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Ni te več na vrtu in ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,
nikjer te ni in to boli,….
Niti zbogom nisi rekel,
niti roke nam podal,
a v naših srcih za vedno boš ostal.

ZAHVALA

V 100. letu starosti nas je zapustil
naš dragi oče, tast, stari ata in praded

REPAR VLADIMIR – MIRKO
z Dvora pri Žužemberku
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom,
prijateljem, znancem, PGD Dvor, Turističnemu društvu Suha
krajina, MPZ Dvor, pevkam Žitni klas, DU Dvor, Čebelarskemu
društvu in sodelavcem Krke, d.d., Novo mesto za izrečeno sožalje, poslovilne besede, darovano cvetje, sveče in sv. maše, gospodu župniku za lepo opravljen obred in pogrebni službi Novak ter
vsem, ki so ga pospremili na zadnji poti.
O tej priliki se zahvaljujemo tudi gospodu Vladu Kostevcu, predsedniku Turističnega društva Suha krajina, za članek, posvečen
spominu na Mirka Reparja, ter gospodu Janezu Vovku, ki je v
imenu soteških igralk in igralcev Mirku Reparju posvetil poslovilno pesem. Oboje je bilo objavljeno v oktobrski številki Suhokranjskih poti.
Vsi njegovi

ZAHVALA

16. septembra 2012 nas je v 60. letu starosti nepričakovano in
za vedno zapustil naš dragi mož, oče, brat in stari ata

Stanislav Hrovat,
Iz Žužemberka, Dolga vas 18
Z bolečino v srcu se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom,
vaščanom, prijateljem in znancem, ki ste nam stali ob strani, delili
žalost in bolečino ob izgubi našega Stanislava, darovali cvetje, sveče in svete maše ter pokojnega pospremili na njegovi zadnji poti.
Zahvaljujemo se tudi osebju internega oddelka Splošne Bolnišnice
Novo mesto, kmečkim ženam iz Žužemberka, kolektivu Zadružne
zveze Slovenije, z.o.o., gospodu Dušan Mikcu iz Zveze šoferjev in
avtomehanikov »Gorjanci« Straža za ganljive besede ob odprtem
grobu, župnikoma Francu Vidmarju in Franciju Godcu za lepo
opravljen obred, moškemu pevskemu zboru iz Ribnice za zapete žalostinke in posebna zahvala pogrebni službi Novak z Rebri
pri Žužemberku.
Vsem iskrena hvala.
Vsi njegovi

SVEŽE MESO IN DOMAČE MESNE DOBROTE

PIKL

TRGOVINA - MESNICA
PRODAJNA MESTA: DVOR 12B, TEL.: 07/3088383
IV. GORICA, TEL.: 01/7877771

Čudno, kako prazen je svet,
ko umre en sam človek.
(Dante)

Rudi Cerkovnik
(31. 3. 1937 - 10. 10. 2010)

Rudi,ostajaš v naših srcih!
Uredništvo

4 desetletja proizvodnje
renaultov n Novem mestu

1972 - 2012

Vsem občanom želimo
vesele božične praznike in srečno ter
uspešno novo leto 2013.

AKCIJA!

SV. POLOVICA 2,95 €/kg
Z VAMI ŽE 15 LET
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Prejeli smo

Suhokranjske poti prebirajo tudi bralci po vsej Sloveniji. Zahvalo in
kup dobrih želja smo na uredništvo prejeli tudi od gospe Ksenije Weissbarth s Hrvaške. Tudi Janez Vovk iz Soteske je čestital uredništvu
in Suhokranjskim potem »za bogato vsebino, prepleteno z lepimi
članki in bogatimi fotografijami. To je ´ta pravo´ glasilo!«je med drugim zapisal.
n Uredništvo

Fotografi na plan

Naš bralec Franci Murn z Dvora nam je poslal fotografijo cerkve sv.
Mohorja in Fortunata in vasi Zafara. Če ste kreativni, imate fotokamero, lahko posnamete zanimive dogodke.
Pošljite jih na uredništvo suhokranjske.poti@zuzemberk.si.

www.fs-prevozi.si

OSNOVNO PRANJE,
VOSKANJE,
PRANJE PODVOZJA

PRANJE OSEBNIH
AVTOMOBILOV,
TOVORNIH VOZIL
IN AVTOBUSOV
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Odkrivamo stare fotografije
Prejeli smo zanimivo pismo gospoda Slavka Jarca iz Ljubljane, ki je natresel precej podrobnosti o obeh fotografijah. Na kratko povzemamo njegovo prijazno pismo: »Najprej
čestitke in zahvala za zmeraj dobre snovi in
članke, ki jih objavljate v Suhokranjskih poteh in nam bralcem postrežete, da z užitkom
in radovednostjo brskamo po natisnjenih
straneh. Na fotografiji v rubriki »Odkrivamo
stare fotografije« so med drugim Vinko Veselič, Slavko Flander, Stane Kocjančič in drugi. Stane Kocjančič po domače »Kravcarjev
Stane«, je danes že skoraj pri 90-letih in je
od malega praktično brez vida, zato smo ga
otroci še bolj občudovali kot vsestranskega
umetnika , naj bo to narodna glasba ali preprosta kmečka literatura. Stane je znal spesniti vsak pomemben dogodek od apnenice, ki
se je kuhala na »Svetem Petru«, do različnih
ohceti in izrednih dogodkov v kraju. Dobro
bi bilo, da bi te zapise ohranili in jih objavili
tudi v časopisu..« Hvala gospodu Slavku Jarcu za prijazno pismo,pohvalo in namig, da bi
stare, dobre čase prelili na papir in jih ohranili
zanamcem. Osebe na sliki sta prepoznali tudi
Francka Ožbolt in Tinca Canjko. Na sliki so poleg že omenjenih še Majda Levstik por.Žvan,
ki je bila učiteljica na Dvoru in je skrbela za
kulturno življenje v kraju,predvsem pa je režirala dramske predstave, Nada Pajk,Šušteršič
Marjan in Franc Podržaj.
Nagrado naših sponzorjev tokrat prejmejo: Slavko Jarc, Žorgova ulica 85,1231 Ljublja-

Telekom Slovenije
ponuja napredne
širokopasovne
storitve
V občini Žužemberk je bilo na območjih,
kjer ni bilo širokopasovnega dostopa do interneta, dograjeno tako imenovano odprto širokopasovno omrežje (OŠO), ki ga delno sofinancira tudi Evropska unija. Omrežje omogoča dostop do širokopasovnih storitev, kot so
hitri internet, digitalna telefonija ter napredna
digitalna in kabelska televizija. Med ponudniki storitev na tem omrežju je tudi Telekom
Slovenije, ki je prvi in največji ponudnik širokopasovnih storitev pri nas. Širokopasovne
storitve ponuja pod blagovno znamko SiOL.
Telekom Slovenije v občini Žužemberk razpolaga tudi z lastnimi širokopasovnimi omrežji,
ki zagotavljajo enako visoko kakovost storitev,
zanesljivost delovanja, neprekinjeno podporo
in skrbjo za uporabnika.

na; Francka Ožbolt in Tinca Canjko, obe iz Žužemberka.
Igralska zasedba soteških igralcev je v dvorane privabila na stotine gledalcev. Še posebej
toplo so bili igralci in igralke sprejeti na Dvoru. Dvorana je pokala dobesedno po šivih. Režiser imenitnih iger takratne zlate generacije
soteških igralcev je bil Janez Vovk, ki nam je
za objavo poslal tole fotografijo. Če se prepoznate in zaupate bralcem Suhokranjskih poti

Poznate vaš kraj?
Starejšo fotografijo vasi Jame nad reko
Krko s čudovitimi slapovi skupaj z Janezovo hišo , ki smo jo objavili v 47. številki, so
med petimi bralci prepoznali in bili izžrebani Urša Vidmar iz Stranske vasi 17, Anica
Legan iz Gornjega Kota 1 in Žiga Sajevec iz

kaj več podatkov o takratnih igralcih in igri,
nam jih pošljite najkasneje do 28. februarja
2013 na naslov:
Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, s pripisom “ Odkrivamo stare fotografije “.
Sponzorji rubrike: Zlatarstvo Mateja, Mesarija Pikl Dvor in Blatnikov hram Dvor.
n Uredništvo
Baragove ulice 15. Vsi prejmejo nagrado našega sponzorja!
Tokrat objavljamo zanimivo starejšo fotografijo. Če prepoznate objekte na njej nam pišite. Čakajo vas zanimive nagrade naših sponzorjev.
Odgovore pošljite na naslov: Suhokranjske
poti, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, s pripisom
“ Poznate vaš kraj?” do 28. februarja 2013.
n Uredništvo
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Velika novoletna nagradna križanka

47

Prejeli smo 19 rešitev. Zaradi napake pri sestavljanju križanke v 47. številki
Suhokranjskih poti smo pri
žrebanju nagrajencev vzeli
v obzir vse rešitve. Bralcem
se za neljubo napako opravičujemo.
Nagrajenci 47. številke:
Klemen Zajec,Prapreče
20 A, 8360 Žužemberk;
Slavica Kranjc, Klopčičeva 4,1000 Ljubljana; Pajnkiher David, Vrti 16, 8360
Žužemberk, Vidmar Zora,
Majaronova 4,1000 Ljubljana in Marta Novak , Dvor
39 a, 8361 Dvor.
Nagrajencem iskreno čestitamo, nagrade prejmejo po
pošti. Rešitev križanke iz 48.
številke pošljite do 28. februarja 2013 na naslov:
Suhokranjske poti, Grajski
trg 33, 8360 Žužemberk s
pripisom »Nagradna križanka«.
Tokrat bogata bera nagrad,
ki jih ki jih podarjajo: Gostgrad, Gostinstvo, gradnje
in storitve d.o.o. Žužemberk, F.S.d.o.o. Avtopralnica Žužemberk, Pikl d.o.o.
Pleš 6, 8362 Hinje, Foto
video studio Maver Stane
s.p. Dvor, Pizzerija in špageterija Blatnikov hram,
Rera d.o.o. Dvor, REVOZ
d.d., Zlatarstvo Mateja Fabjan Hočevar, Dvor 12 b. in
KZ Trebnje.
n Uredništvo

Sponzor
E
KRIŽANK

( 07/ 3087290
GOSTILNAZUPANČIČ, Gostgrad d.o.o.
Grajski trg 4, Žužemberk, e-mail: gostgrad@volja.net
Suhokranjske poti, javno glasilo izdaja Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, e-mail: suhokranjske.poti@zuzemberk.si. TRR: 01393-0100015568. Medij Suhokranjske poti vpisan v razvid medijev Ministrstva za kulturo
RS pod številko 14 (odločba 006-120/01). Odgovorni urednik: Slavko Mirtič. Uredniški odbor: Vlado Kostevc, Tinka Fric, Slavko Gliha in Mojca Obrstar. Zunanji sodelavci: Irena Blatnik, Damjan Novak, Matej Kocjančič, Mateja Iskra, Miloš
Kecman, Edvard Kramar, Petra Kastelic, Dušan Šetina in Polona Seničar, sodelavka iz KGZS Straža. Lektorica: mag. Jelka Mrvar. 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.

