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9. seja občinskega sveta Občine Žužemberk
Svetniki so se 18. 10. po več kot treh mesecih
sestali na deveti občinski seji, ki se je zavlekla v
zgodnje jutranje ure. Razpravljali so o štirinajstih
točkah dnevnega reda.
Svetnike v opoziciji je zanimalo, zakaj tako
dolgo ni bilo seje, župan pa je kar pri dveh točkah postopek hotel izvesti po krajšem postopku.
Tako so bili nekateri svetniki, predvsem svetniška
skupina, kritični in skeptični, saj so trdili, da če
bi bila seja izpeljana prej, tako kot bi morala biti,
skrajšana postopka ne bi bila potrebna.
Tako ni bil sprejet odlok o opremljanju stavbnih zemljišč na območju industrijsko-gospodarske
cone Sejmišče, saj po skrajšanem postopku niso
dobili dvotretjinske podpore svetnikov (opozicija
se ni strinjala s postopkom, s predlogom pa). Dru-

gače pa je ga. Vida Šušteršič dejala, da je večina zemljišč že prodanih. Pri tem je bilo poudarjeno, da
bo občina še naprej spodbujala zaposlovanje občanov. Tako bodo investitorjem znižali komunalni
prispevek v višini 30 %, če bo zaposlil do dve osebi,
in 50 %, če bo zaposlil več kot tri osebe.
Ponovno člani občinskega sveta (predvsem
opozicija) niso bili zadovoljni s poročilom nadzornega odbora, ki je bilo zelo skopo. Prav tako
je opozicija poudarila, da se predsednica nadzornega odbora niti članice še nikoli niso udeležile
seje, čeprav so svetniki to zahtevali.
Prvi letošnji rebalans so svetniki potrdili. Prihodki so se iz osmih milijonov znižali na sedem,
odhodki pa iz 10,. 6 milijona evrov na 9,3 milijonov evrov. Tako je zadolževanje občine še vedno

1,9 milijona evrov.Svetniki so potrdili predlog
sklepov o odtujitvi in pridobitvi nepremičnin in
odprtje dodatnega polovičnega oddelka v VVD
Brulec od 1.1.2012 do 30.6.2012. Seznanili pa so
se z Načrtom delom Nadzornega odbora za leto
2011, s Poročilom o letnem nadzoru Nadzornega odbora za leto 2010, s Poročilom o polletnem
nadzoru Nadzornega odbora za leto 2011, Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Žužemberk za leto 2011, z organizacijo prevozov učencev v Občini Žužemberk in s poročilom župana
o opravljenih nalogah.
Med konstruktivnimi predlogi svetnikov je bila
pobuda, da bi bila Ljudska knjižnica na Dvoru odprta bolj pogosto in večkrat na teden.
n Tinka Fric

10. seja Občinskega sveta Občine Žužemberk

Potrebuje Občina poklicnega župana?
Svetniki so v uvodnem delu 10. seje, ki je bila 24.
novembra potrdili program opremljanja stavbnih
zemljišč v Obrtno industrijski coni Sejmišče v Žužemberku. Gospodarstvenikom so pripravljeni na
Sejmišču ponuditi številne ugodnosti. Med drugim
nižjo ceno komunalnega prispevka, ki ga pogojujejo z zaposlovanjem ljudi iz žužemberške občine.
Program opremljanja stavbnih zemljišč v industrijski coni Sejmišče v Žužemberku zajema izgradnjo in ovrednotenje vse infrastrukture, ki je bila
narejena v tej coni, za katero je občina Žužemberk
pridobila več kot polovico sredstev iz proračuna
RS, ki se ne upoštevajo pri opremljanju, upoštevajo pa se sredstva, ki so bila uporabljena iz ob-

činskega proračuna. Zato je program opremljanja zelo ugoden in spodbuden za podjetnike, ki
bodo gradili v tej industrijski coni. Med drugim
bodo investitorji pridobili dodatne ugodnosti, če
bodo zaposlovali nove delavce. Če bo investitor
zaposlil do dva delavca za dobo dveh let ali več,
se mu oprosti komunalni prispevek v višini 30
odstotkov, če pa zaposli 3 delavce ali več, pa do
50 odstotkov. V primerjavi z drugimi občinami
je ugoden tudi komunalni prispevek, ki znaša do
10 evrov na kvadratni meter. Po besedah župana
Franca Škufce je prodanih več kot polovica zemljišč v novi industrijski coni, intenzivno pa še
iščejo preostale investitorje.

V obrtno –industrijski coni Sejmišče je v coni
že zgrajena cesta, urejena hudourna in fekalna
kanalizacija, asfaltirani so pločniki, urejena javna razsvetljava, pa tudi elektro in komunikacijski priključki.
Eden od treh novih lastnikov zemljišč v coni
že pripravlja dokumentacijo za gradnjo, zato je
potreben čim hitrejši sprejem tega odloka.
Svetniki so zavzeli različna stališča na dopolnjen osnutek prostorskega načrta, ki ga v kraju
nujno potrebujejo. Le-ta se po mnenju svetnikov
odvija prepočasi, zanimalo pa jih je tudi, koliko
so občino stali dosedanji dolgotrajni postopki.
Občina predlaga načrtovane širitve v prostor tudi
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na kmetijska zemljišča velikosti preko 200 ha, ki jih pa
bo potrebno zaradi varovanja kmetijskih zemljišč kot
nenadomestlijivega resursa racionalizirati in omejiti.
Smernice za pripravo OPN –ja je podalo Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, predstavil pa g.
Jože Derganc iz podjetja Struktura, ki pripravlja dokumentacijo. Po njegovih besedah bo njihova firma vložila predlog OPN na Ministrstvo za okolje in prostor, kar
pomeni, da bo bil prostorski načrt v najboljšem primeru
sprejet v sredini prihodnjega leta.
Ga. Vida Šušterčič, višja svetovalka za urbanizem, je
očitke nekaterih svetnikov, da se je že v začetku postopka
v času javnih razgrnitev prostorskega načrtovanja delalo »malo po domače, malo naokolo..« ostro in z argumenti zavrnila. Debelo uro je trajala svetniška razprava

Drage občanke in občani!
Radosti in dobrote Vam želimo v teh
prazničnih dneh, ko nas družijo skupne misli in
želje, v novem letu pa zdravja, sreče, ljubezni in
miru. Naj izpolnijo se vaše skrite želje.

SREČNO V LETU 2012 !
Občinski svet Občine Žužemberk
Občinska uprava
Župan Franc Škufca

tudi o novem pravilniku o plačah in drugih prejemkih
funkcionarjev na občini, a so na koncu le ugotovili, da
bodo ta pravilnik ponovno uskladili in sprejeli na naslednji seji. Še najbolj je nekatere zbodel člen plačilnega razreda podžupana, ki bi, če bi to funkcijo opravljal
poklicno, dobil tudi dodatek za delovno dobo, motil pa
jih je tudi variabilni del plačila. Svetniki so mnenja, da
Občina Žužemberk potrebuje enega samega župana, ki
bo funkcijo opravljal poklicno, poln delovni čas in ne
kar dveh podžupanov, ki občino stanejo občutno preveč. Svetniki so na seji sprejeli tudi sklep o odprodaji
nekaterih nepremičnin in dopolnili program dejavnosti javne gasilske službe v tem letu. Na koncu sta župan
Franc škufca in direktor občinske uprave podala tudi
poročilo o opravljenih nalogah in izvrševanju sklepov
občinskega sveta. Velika škoda je, da se nekateri svetniki
ne držijo sprejetega etičnega kodeksa, ki bi gotovo seje
dvignil na višji nivo odločanja tega organa. Na seji ni
manjkalo niti očitkov o vodenju in kršitve poslovnika
Francu Škufci, niti vročih tonov žalitev, očitanj in opazk.
Nad samo razpravo je bila vidno razočarana tudi svetnica mag. Jelka Mrvar, ki je vseeno izrazila upanje, da se
da složno delati več in bolje. Poudarila je, da je v kraju
opazen pozitiven premik, dokaz so številne investicije,
veliko je kulturnih in drugih dogodkov, manjka še zaposlitev in novih delovnih mest. Vse skupaj je povabila
tudi na božično-novoletni koncert v šoli, ki bo humanitarne narave. Urednik
Foto: S. Mirtič

Program opremljanja stavbnih zemljišč
za obrtno industrijsko cono Sejmišče
Za obrtno industrijsko cono Sejmišče je Občinski svet občine Žužemberk na novembrski seji sprejel program opremljanja stavbnih
zemljišč. Program opremljanja je
podlaga za odmero komunalnega
prispevka, ki ga investitorji objektov
plačajo Občini Žužemberk v fazi izdaje gradbenega dovoljenja.
Območje opremljanja leži severno
od obstoječega industrijskega kompleksa bivše Iskre in zajema del območja zazidalnega načrta obrtno industrijske cone Sejmišče – tako imenovano II.fazo, 1. etapo. Tu je bilo na
novo zgrajeno cestno omrežje z javno razsvetljavo, fekalna in meteorna
kanalizacija in vodovod. Zgrajena je
bila tudi elektrokabelska kanalizacija
ter tk omrežje, vendar se zanju komunalni prispevek v skladu z zakonodajo ne odmerja. Proste površine
območja opremljanja so namenjene
za proizvodne in obrtne dejavnosti,
servisne dejavnosti, trgovino…
Finančna sredstva za izvedbo
komunalne opreme sta zagotovili
Občina Žužemberk in Služba Vlade RS.

V programu opremljanja so določeni skupni in obračunski stroški.
Skupni stroški za gradnjo prometne
in komunalne infrastrukture znašajo
cca 606 tisoč EUR, obračunski stroški pa znašajo cca 343 tisoč EUR in
so glede na skupne stroške znižani za
sredstva v višini 263 tisoč EUR, ki jih
je sofinancirala Služba Vlade RS.
Obračunski stroški investicije so v
programu opremljanja preračunani
na površino gradbenih parcel oziroma neto tlorisno površino.
Površine gradbenih parcel, ki so
osnova za obračun komunalnega
prispevka, znašajo 17.893 m2.
Pri izračunu komunalnega prispevka se upošteva še razmerje med
merilom parcele, merilom neto tlorisne površine in faktorjem dejavnosti.
V programu opremljanja je določeno, da je razmerje med merilom
parcele in merilom neto tlorisne površine 0,3 : 0,7.
Faktor dejavnosti za stavbe, ki se
bodo lahko gradile na obravnavanem območju, pa je 1,30. Komunalni prispevek bo možno odplače-

vati obročno, in sicer v največ petih
obrokih. Pri plačilu komunalnega
prispevka bo mogoče uveljavljati olajšave, in sicer v višini 30%, če
investitor na novo zaposli do 2 osebi in v višini 50%, če investitor na
novo zaposli 3 ali več oseb. Investitor
mora osebe zaposliti v roku dveh let
po pridobitvi gradbenega dovoljenja
za najmanj 2 leti.
Višina komunalnega prispevka
bo npr. za parcelo velikosti 5600
m², na kateri bi se zgradil objekt
z neto tlorisno površino 1500 m²,
znašal 54.140 EUR. V primeru, da
Občina Žužemberk ne bi pridobila
sredstev iz SVRL, pa bi bil ta znesek
95.732 EUR.
Več kot polovico parcel so že odkupili investitorji, ki pripravljajo
projekte za pridobitev gradbenih
dovoljenj. Proste parcele pa je mogoče kupiti neposredno od lastnikov zemljišč.
Upamo, da se bo gradnja poslovnih objektov pričela čim prej in da
bo naša občina pridobila nova delovna mesta.
n Občina Žužemberk
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NE SPREGLEJTE

Stran 8
Igor Brezovar svetovni popotnik

Stran 12
Obrazi časa
Štefan Hrovat

Stran 14
S katrco v Francijo
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Krajani Hinj razočarani
Hinjska krajevna skupnost in občani, ki so del občine Žužemberk, so proti nameravanemu preoblikovanju pošte Hinje.
Prvi poštni urad je v Žužemberku nastal 1. marca 1850 leta, čez pol stoletja kasneje pa je nastala
prva nabiralnica v Hinjah. Leta 1900 jo je vodil
učitelj Pavel Borštnik. Takrat so denar in poštne
pošiljke med Hinjami in Žužemberkom raznašali
dvakrat tedensko. Po prvi svetovni vojni je iz poštne nabiralnice nastal poštni urad. Na pobudo
župnika Antona Porente, organista Cirila Razpotnika in naprednih krajanov so leta 1927 v novo
zgrajeni mežnariji postavili tudi poštni urad. Po
vojni se je urad večkrat selil, nazadnje leta 1954
v novo zgrajeni zadružni dom, kjer ima sedež v
prvem nadstropju.

Jožica Jaklič,
Lazina

“V življenju še nisem plačala položnice drugje kot
v Hinjah. Ravno tako
rada kupim kakšen izdelek iz njihove ponudbe.
Ne predstavljam si, da te
možnosti ne bi imela več.
Zelo nasprotujem spremembi pošte, saj ljudje nimamo časa, da bi vsak
dan čakali na poštarja. Kdor ga bo zamudil, bo
moral v Žužemberk, kar je še najhuje za tiste, ki
nimajo svojega prevoza in so odvisni od drugih.
Živimo v oddaljenem kraju in marsikaj nam bi
radi ukinili. Prav bi bilo, da nam bi dali še kakšno
novo možnost, saj želimo biti enako vredni, kot
ljudje iz drugih krajev.”

Marija Breceljnik,
ravnateljica OŠ Prevole

“Cilj pošte je, da v prihodnje zagotovi kakovostne in učinkovite poštne
storitve, a v našem kraju
se ravno to ukinja.Krajevna skupnost leži na
demografsko ogroženem
ozemlju, za kar smo s
strani države za marsikaj prikrajšani. Vedno pa
smo bili ponosni, da imamo pošto, trgovino,
zdravstveno oskrbo, šolo, župnišče in seveda tudi
gostilno, saj to je neka osnova za normalno življenje. Sedaj nam skušajo odvzeti oziroma spremeniti način dela pošte, s čimer se nikakor ne
moremo strinjati.
Prva pošta je od nas oddaljena kar 17 km (Žužemberk). Avtobusnih povezav ni, starejši nimajo
avtomobilov in tako jim je pošta nedostopna. Tudi
če uvedete spremembe, ne bodo imeli možnosti
dviga denarja – predvsem na bančnih karticah.
Poleg tega je tu šola, ki nujno vsak dan, včasih

tudi dvakrat dnevno, potrebuje poštne usluge, saj
mora nekatere pošte oddajati sproti. Po novem naj
bi ljudje klicali poštarja po terenu. Starejši nimajo
mobitelov, tako ali tako pa ti slabo lovijo, signala ni po vseh vaseh. Delovni čas poštarja je zopet najdlje do 14.30, kar je za mnoge neustrezno,
saj so vendar zaposleni in nujne osebne pošte ne
bodo mogli dvigovati, saj v soboto bo pošta delovala samo v Žužemberku. Do Žužemberka pa, še
enkrat poudarjam, je 17 km.
Morajo razumeti, da je za nas pošta pomembna,
tako za sam kraj kot za starejšo populacijo, zato bi
jo na vsak način radi zadržali. Smo davkoplačevalci in mislimo, da se bo našel kje denar, da pokrijejo
stroške in ničesar ne spreminjajo.”

Olga Grm,
Vrh pri Hinjah

“Na vsak način bi pošta morala ostati. Dobro je,
da jo imamo blizu. Najraje bi videla, da bi tu imeli
tudi banko, saj se vedno težje odpravim od doma,
še posebej, če je potrebno oditi kam dlje.”

Dušan Papež,
Hrib pri Hinjah

“Pošta je ena izmed pomembnih stvari v kraju. S
tem, ko ponuja cel kup
novih storitev, je postala
še pomembnejša. Je eno
od središč kraja. Vztrajamo na tem, da nam te storitve ne vzamejo, ker bi to
zmanjšalo možnosti kvalitete življenja na podeželju.”

Mateja Papež,
predsednica KS Hinje:

“V preteklem obdobju je
bilo moč zaslediti v dolenjskih medijih, da želi Pošta
Slovenije svojo enoto v Hinjah preoblikovati v premično. V Krajevni skupnosti Hinje smo imeli s
predstavniki Pošte Slovenije že pred meseci več sestankov, na katerih smo si
izmenjali poglede na njihovo namero. Predstavili
smo jim probleme, ki jih vidimo v načinu poslovanja, ki ga želi pošta uvesti na našem območju.
Glavni problem, ki ga tako krajani, kot člani
Krajevne skupnosti Hinje vidimo pri odločitvi pošte, je demografska ogroženost na našem področju. S tem povezan je tudi pomislek, da je najlažje
vzeti tam, kjer že tako ni skoraj nič več. Krajani na

manj poseljenem področju smo davkoplačevalci
tako kot vsi ostali Slovenci in trdimo, da bi morala
država kot lastnik Pošte Slovenije poskrbeti, da v
tako majhnih krajih ostane vsaj tako pomembna
inštitucija, kot je Pošta.
Predstavniki Pošte Slovenije nam zagotavljajo,
da se s premično pošto za krajane storitve ne bodo
poslabšale, da bo pismonoša krajanom vedno na
voljo preko mobilnega telefona, da bo dostop do
priporočenih pošiljk nespremenjen. Pismonoša
naj bi bil v avtomobilu bolje založen tudi z ostalimi produkti in storitvami, ki jih imajo uporabniki
na voljo v stacionarni pošti. S temi zagotovili se v
Krajevni skupnosti Hinje že vnaprej nismo mogli strinjati. Prvi problem, na katerega smo vedno
opozarjali, je, da je na našem območju pokritost
z mobilnim signalom izredno slaba in da pismonoša ves čas že iz tega razloga ne more biti dosegljiv po telefonu. Drugi problem za vse krajane,
ki zaradi dela dnevno ne odhajajo v Žužemberk
ali mimo njega, pa je oddaljenost nove poštne
enote, ki bi bila za nas v Žužemberku. Krajani
KS Hinje imamo do Žužemberka tudi do 19 km.
Mislimo, da je za našega povprečnega krajana ali
krajanko narediti 19 km samo za to, da se na pošti
dvigne priporočeno pismo, veliko, ali brez slabe
vesti rečeno, preveč – pa če govorimo o strošku
ali o času. Poleg krajanov so tukaj tudi naši podjetniki in Osnovna šola, katerim možnost hitrega dostopa do poštnih storitev ogromno pomeni.
Krajanom, ki dnevno ne migrirajo v večje kraje,
enota pošte v Hinjah ogromno pomeni tudi zato,
ker imajo vsaj na pošti možnost dviga denarja z
bančne kartice na njihovem pos terminalu. Tega
pismonoša v primeru preoblikovanja pošte v premično ne bi imel na razpolago.
Našteli smo kar nekaj argumentov, zaradi katerih Pošti Slovenije kot Krajevna skupnost Hinje nismo dali soglasja za preoblikovanje pošte
v premično. Hvaležni smo tudi županu in vsem
občinskim svetnikom, ki so našo odločitev v celoti podprli.”

Ciril Škufca,
Ratje:

“Sramotno bi bilo, da bi
moral iti po eno priporočeno pismo 17 kilometrov daleč, čeprav živimo
v 21. stoletju.
Pošta mora ostati. Verjamem, da mlajšim ne bi
bilo tako težko, saj tudi sedaj ne morejo na pošto, ker so zaradi službe ali šole
predolgo od doma. Prav bi bilo, da bi bila pošta kdaj
odprta tudi kasneje popoldne, da bi jo lahko obiskali tudi tisti, ki pozneje prihajajo domov.”
n Mojca Obrstar in Slavko Mirtič
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Za goste so poskrbele članice ZB

Na Cviblju pri Žužemberku je 29. oktobra potekala žalna slovesnost
Več borcev, svojcev, predstavnikov borčevskih
organizacij iz vse Slovenije ter tujih delegacij se je
29. oktobra ob spomeniku na Cviblju pri Žužemberku, največji partizanski grobnici v Sloveniji,
poklonilo slovenskim in tujim vojakom, ki so
padli na tleh Suhe krajine. Zbrane, med njimi je
bil tudi podpredsednik državnega zbora RS Mi-

ran Potrč, poslance že bivšega DZ RS, župane,
vojaške atašeje, je v imenu Občine Žužemberk
pozdravil župan Franc Škufca. Memorialno besedo je imel Janez Stanovnik, predsednik ZZB
za vrednote NOB, ki je poudaril pomen narodno
osvobodilne borbe. Ob igranju Mestne godbe
Novo mesto in častni straži Slovenske vojske so

podpredsednik DZ RS Miran Potrč in številne
delegacije položile žalne vence. V programu so
sodelovali tudi recitatorji, glasbeniki, otroci OŠ
Žužemberk, pevci z Dvora, Žužemberški rogisti
in Moški pevski zbor Lopar s Primorske.
n UREDNIK
Foto: Urednik

Prenovljeni Žužemberk
Delavci Komunalne gradnje iz Grosuplja pred prvim snegom hite z deli tudi v ulici Breg, ki teče pod gradom do mosta
reke Krke. Ulica je del investicije EU in RS sredstev, ki zajema tudi ulico Nad Miklavžem, most Žužemberk in ostale projekte,
predvsem na kanalizaciji.
Celotna vrednost del na trasi, ki
je zaradi terena, ožine, starejših hiš
tik ob cesti in strmine zelo zahtevna je ocenjena na 650.000,00 EUR z
davkom, občanom v tej ulici pa bo
urejena fekalna, meteorna kanalizacija in javna razsvetljava. Na novo
se bo uredilo tudi celotno vodovodno omrežje s priključki, širša bo
na novo asfaltirana cesta z robniki
in mulde z granitnimi kockami. Pri
gradnji so izvajalci premaknili tudi
telefonski kabel, zgradili nove oporne zidove in ojačali temelje opornih
zidov nekaterih objektov. Hkrati s
temi deli se vgrajuje tudi elektrokabelska kanalizacija za visoko napetost od trga do mostu. Ob vstopu v

ulico bo tudi nova trafo postaja. Investitor teh del je podjetje Elektro
Ljubljana.
»V traso se iz projekta GOŠO
(Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja) vgrajuje glavno optično omrežje in mikro cevi za individualne priključke izven cestišča«,
je povedal Martin Grčar iz Občine
Žužemberk, ki je tudi investitor del v
okviru omenjenega projekta, in dodal, da bo ulica Breg s tem posegom
kompletno opremljena z vso sodobno infrastrukturo. Z gradom, novim
mostom in nadaljevalno ulico Nad
Miklavžem bo tudi arhitekturno
dodelana tako, da bo center naselja
Žužemberk res lepo urejen. K temu

bo pripomoglo tudi dokončna ureditev državne ceste skozi center Žužemberka, ki jo Občina Žužemberk

skupaj z DRSC planira v prvi polovici leta 2012.
n Urednik, Foto: S. Mirtič
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Na Dvoru evropski večer
dr. Milana Zvera
Žužemberški odbor SDS-a je 21. oktobra gostil evropskega poslanca in
slovenskega predstavnika v Odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja pri
Evropskem parlamentu dr. Milana Zvera. Zbrane v dvorani na Dvoru je v uvodu
pozdravil predsednik žužemberškega odbora SDS Matjaž Župevec.
Evropski poslanec je v izvajanju razpravljal o
prihodnosti razvoja kmetijstva, skupne kmetijske
politike EU, srednjeročnem finančnem okvirju za
obdobje med letoma 2014 in 2020, zlasti o sredstvih, ki bodo namenjeni kmetijstvu, regionalnemu razvoju in Sloveniji, pa tudi o drugih aktualnih temah iz EU. Dr. Zver se je zavzel za številne
mlade, ki se šolajo in ostajajo brez služb, zavzel pa
se je tudi za pridelavo lastne hrane v akciji »Jejmo lokalno«. Po mnenju dr. Zvera se moramo v
pridelavi hrane nasloniti na lastno kmetijstvo,
ki pa je ta trenutek na brezpotju, brez ustrezne
in pravilne politike. Pomoč v prihodnje si lahko

obetajo tudi manjše kmetije, ki bodo po posebni shemi dobile sredstva. V razpravi so navzoči
spregovorili tudi o propadanju kmetij v Suhi krajini, razdrobljenosti zemljišč in majhnosti kmetij,
problematiki prodaje tržnih viškov s teh kmetij,
birokratski zakonodaji in privilegiji, predvsem pa
so se zavzeli za pravičnejšo porazdelitev sredstev
in izboljšanje sistema neposrednih plačil, ki zamujajo. Slednja bi morala biti namenjena zgolj
kmetom, ki obdelujejo zemljo, s tem pa bi omejili tudi zaraščanje kmetijskih površin, ki bo šlo
preko vseh razumnih meja.
n Slavko Mirtič

Dnevi evropske kulturne
dediščine v žužemberškem gradu
Ob Dnevih evropske kulturne
dediščine so v žužemberškem gradu, ki slovi kot eden najslikovitejših gradov na Slovenskem, konec
tedna pripravili številne delavnice s
prikazom srednjeveškega življenja.
Seinsenbergensis Tumultus, viteški red Jurija in Volka Engelberta
Turjaškega, ki domuje v gradu, je
v goste povabil prijatelje Srednjeveške popotnike iz Kočevja, družino Grčar s Turjaka in učence OŠ
Valentina Vodnika iz Ljubljane. V
soboto, 24. septembra zvečer so
ob odprtem ognju, pod milim nebom pripravili srednjeveški grajski večer, ki je bil namenjen predvsem branju pravljic, pripovedk in
zgodb grajskim otrokom. Vitezi,

gospodične in grajska gospoda so
po nočitvi za debelimi grajskimi
zidovi in grajskim zajtrkom naslednji dan obiskovalcem predstavili
tudi življenje na gradu, srednjeveške plese, lokostrelstvo in viteške
veščine, zlasti mečevanje.
”Veseli me, da člani TD Suha
krajina in številni prostovoljci na
nek način ohranjamo kulturno dediščino v gradu, ki je v zadnjih letih tudi po zunanjem izgledu močno spremenil svojo podobo,” je povedal predsednik TD Suha krajina
Vlado Kostevc in dodal, da je to
zlasti zasluga občine in odbora, ki
skrbi za njegovo obnovo.
n Urednik
Foto: Slavko Mirtič

Svetovalno središče
Novo mesto praznuje
10-letnica prvih petih svetovalnih središč za izobraževanje
odraslih
Letos praznuje pet svetovalnih središč za izobraževanje odraslih 10-letnico svojega delovanja.
Na letošnjih že 7. Dnevih svetovalnih središč (21. – 23.9. 2011) smo
obiskovalcem delili tudi časopis INFO ISIO, ki ga pripravlja 14 slovenskih svetovalnih središč. V njem so predstavljene različne možnosti izobraževanja odraslih, in sicer programi za odrasle, ki odgovarjajo potrebam današnjega časa, možnosti izobraževanja za pridobitev izobrazbe
ter krajše oblike spopolnjevanja in usposabljanja za delo in osebni razvoj. Predstavljene so tudi novosti ter ključni viri informacij. Najzanimivejše pa so zgodbe tistih posameznikov, ki so uspešno izpeljali svojo
pot učenja v odrasli dobi. Kot je napisala urednica glasila v uvodniku:
»Zgledi vlečejo, naj pritegnejo tudi vas, danes ali jutri, v mislih naj bo,
da je za učenje vedno pravi čas! Svetovalci v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih še dodajajo, da znanje razpira krila, za nove možnosti v osebnem življenju in pri delu!« Omenjeni časopis je prav tako
brezplačno na voljo v svetovalnem središču, prebrati pa ga je mogoče
tudi na spletni strani www.cvzu-dolenjska.si.
Svetovalno središče Novo mesto lahko obiščite tudi v Žužemberku
(v prostorih Občine Žužemberk, sejna soba) vsako sredo od 13.00 do
16.00. Pokličite nas na tel.: 07 393 45 52 ali 031 701 191 ali pa pošljite
e-pošto: tina.krzisnik@ric-nm.si.
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Olga Longar – vzgojiteljica s srcem
Kako to, da ste se odločili za poklic vzgojiteljice?
Izhajam iz družine, v kateri nas je
bilo devet otrok. Modra odločitev
staršev je bila, da sem zaradi stiske
svoje šolsko obdobje preživela v Baragovi rojstni hiši, v Mali vasi, s tremi starejšimi tetami: Anico, Pavlo
in Minko, ki so imele vsaka svojo
življenjsko pot na veliki kmetiji. Za
to obdobje sem hvaležna staršem in
tetam, ker sem preživela bogato, delavno šolsko obdobje. Zelo blizu mi
je waldorfska pedagogika – vse moje
igrače so izhajale iz narave. In pogled
v pedagogiko Marije Montessori – v
hiši je vsakdo vedel, kaj je njegova
naloga, živela je medsebojna pomoč
ter vsak predmet je imel svoje mesto.
Kot pastirica sem veliko pela, dala
sem si duška v vsej stiski. Posebno
veselje sem imela do druženja z otroki. Sicer sem se bolj videla kot medicinska sestra, vendar ni bilo štipendije, zato sem se na pobudo staršev
odločila za poklic vzgojiteljice.
Kje ste se šolali?
S pomočjo dobrih ljudi sem šla
leta 1968, po končni osemletki v

trebanjski osnovni šoli, na sprejemne izpite v Ljubljano. Od 150-ih
kandidatk nas je bilo takrat sprejetih za tri paralelke, v katerih je bilo
po 35 dijakinj. Šolanje je trajalo pet
let, z najboljšimi profesorji, ki so bili
v tistem času priznani in dejavni na
predšolskem področju.
Kje ste začeli svojo poklicno
pot?
Leta 1973 sem uradno pričela svojo poklicno pot v Vrtcu Žužemberk
– natančneje v kletnih prostorih bloka v družinskem stanovanju.Takrat
se nas je v dveh sobicah stiskalo 40
otrok. V tem vrtcu sem delala tudi
med šolanjem in v času dopustov.
Lahko primerjate delo v vrtcu
danes in nekoč?
Delo v vrtcu v prvih letih je iz
moje izkušnje neprimerljivo z današnjim. O normativih se nismo pogovarjali, prav tako o sprejemu in izpisu
ne – kakor so starši potrebovali varstvo. Lahko si predstavljate sprejem
novinčkov brez uvajanja. Lahko sem
si le predstavljala, kaj doživlja otrok,
ker sem sama s petimi leti zapusti-

Foto: Slavko Mirtič
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la družino (brez uvajanja), zato je
bila zame ta sprememba – uvajanje
mehkejšega vstopa v vrtec, zelo dobrodošla za otroka in vzgojiteljice. In
sprememba programa – premišljen
sprejem kurikula, ki je dal zelo odprto, široko pot zastavljenih ciljev po
posameznih področjih. Poglobljeno
delo skozi celodnevno bivanje otroka v vrtcu in ne samo poudarek na
usmerjenih dejavnostih. Enako je
danes pomembna rutina.
Danes ste vodja Vrtca v Žužemberku. Lahko opišete svoje
delo? Koliko oddelkov šteje
vrtec? Koliko enot ima?
Je odgovorno in zelo nehvaležno
delo, zato sem si vedno še dodatno
želela delati v oddelku. Samo vodenje,
to ni moje poslanstvo. Doma sem med
otroki. Zadnji dve leti pa res pretežno
opravljam vodenje. Danes je deset oddelkov, z januarjem odpiramo enajsti
oddelek, tako bo v vrtec vključenih 187
otrok v štirih hišah in prav to je pro-

blem pri pokrivanju prisotnosti strokovnih delavk ob odsotnostih. Smo pa
vrtec, ki ima možnost sprejema otrok
tudi v prvih mesecih šolskega leta.
Kaj je pomembno pri vzgoji v
vrtcu?
Načrtovanje vzgojnega dela in
timsko delo.
Kaj za vas predstavlja dober
vzgojitelj?
Dobremu vzgojitelju so lastnosti
dane v zibelko. Nekatere se pridobi.
Odgovoren, odločen, avtonomen,
uravnovešen s pravo mero empatije.
Dober vzgojitelj je lahko res dober,
če ima optimalne možnosti za delo.
Smo vrtec pri šoli. Le redko se zgodi,
da vrtec in šola delata z roko v roki.
Vesela sem, da je pri nas tako. Vsi se
moramo zavedati, da otroci iz vrtca
pridejo v šolo. Naj to nikoli več ne
gre v pozabo. Vse vzvode zagotovo
povezuje ravnatelj, zato si želim, da
je tako tudi v bodoče.

Bi lahko izluščili dogodek, ki
Vam je ostal najbolj v spominu?
V teh letih so ostali v spominu
različni dogodki, pozitivni in negativni. Prav predšolski otrok je sposoben s svojo spontanostjo poskrbeti
za razvedrilo. Ob otrocih se moraš
učiti – so odkriti, povedo vse, kar
dojamejo s čutili.
Kaj pa počnete v prostem času?
Imate kakšen hobi?
Prosti čas – hobi… sama bi besedo nadomestila z besedo vrednota.
Kaj ti je najpomembnejše? Nikoli nisem pozabila, da smo odvisni od zemlje, zato uživam v delu na vrtu.
Kaj menite, da je najbolj pomembno pri vzgoji otrok?
Strokovnjaki pravijo, da je vzgoja
bližje umetnosti kot znanosti. Vsak
otrok je indviduum. Včasih so starši vzgajali svoje otroke tako, kot so
bilo vzgojeni sami. Ker danes ni več

tako, saj so otroci že ob enem letu
vključeni v vrtec, v skupino otrok,
kjer poteka vzgoja po določenem
modelu, zato je zelo pomembno, da
starši sodelujejo z vrtcem (vzgojiteljico svojega otroka) in se tako dopolnjujejo v odzivih v določenih
vzgojnih situacijah. Otrok mora čutiti, da je ljubljen, pomemben, odgovoren – vedeti pa mora, kje so meje
njegove svobode.
Kaj mislite, kakšna bo prihodnost vrtca? Se število otrok
zmanjšuje/povečuje?
V današnji recesiji gotovo organizacija vrtca ne bo v taki obliki, kot
je danes. Vse bo šlo skozi sito, zagotovo na škodo otrok in strokovnega
dela z otroki. Po vpisu sodeč lahko
rečem, da v letu 2012/2013 ostane
število otrok v vrtcu enako, kljub
40-im otrokom, ki se bodo vključili
1.9.2012 v prvi razred.
n Tinka Fric

Tri leta življenja na motorju okoli sveta
Prvi motor je dobil pri svojih 16. letih od očeta, ko se je z družino preselil v Prago na Češko. Igor Brezovar je svetovni popotnik,
ki od leta 2000 potuje na motorju BMW 1100 GS. Obiskal je 123 držav na 6 kontinentih in skupaj prevozil 250.000km. Do sedaj
je bila njegova najdaljša pot leta 2009, od Aljaske v Severni Ameriki do Ushuaia na najjužnejši točki Južne Amerike. Pot, dolgo
50.000 km, je prevozil v pol leta v glavnem sam, en mesec ga je spremljala njegova življenjska sopotnica Veronika.
Kako izgledajo Vaši dnevi, ko potujete
sami?
Če vozim po puščavi ali nezanimivi pokrajini,
zjutraj pospravim šotor, sedem na motor, okoli
poldneva si pripravim kosilo in nadaljujem do
večera. Po tem pišem reportažo in poslušam radio. Toda običajno je veliko zanimivosti in vedno si prizadevam, da vidim čim več, zato se

večkrat ustavim, fotografiram in navezujem stike z ljudmi.
Kje spite?
Največkrat pri ljudeh, s katerimi se srečujem.
Velikokrat se dogaja, da s svojim motorjem vzbujam pozornost. Ljudje so navdušeni in me vabijo k sebi domov in to je najlepše, ker tako največ
izvem o ljudeh, državi in zanimivostih, ki si jih
je vredno ogledati. To je prioriteta. Nato šotor in
šele nato hoteli. Nekateri so tudi taki, da si tega
imena ne zaslužijo, a včasih naletim na ugodje s
klimatizacijo.
Eden Vaših ciljev je bilo tudi najjužnejše
mesto na svetu USHUAIA. Je tam kaj zanimivega?
To je mesto srečnih, nasmejanih ljudi. Tam dobiš občutek, da si na koncu sveta. To je cilj vsakega svetovnega popotnika. Nič posebnega ni tam
videti in tudi klima ni ravno prijetna in se zelo
hitro spreminja.
Polletno potovanje je drag konjiček. Koliko tako potovanje stane? Imate sponzorje?
Nimam sponzorjev. Na srečo imam perspektivno firmo (in denar). Kljub temu se trudim živeti

skromno, prihraniti na pristojbinah in prenočiščih. Nisem pa »šparal« pri hrani in pijači. Pri tem
sem užival. Res je, da so me ljudje veliko gostili.
Pravi Američani so zelo odprti, prijateljski, ljubeznivi, preprosto sem jim odgovarjal na vprašanja
in pripovedoval dogodivščine iz potovanja, oni pa
so plačevali hrano, pijačo, gorivo, tudi denar so mi
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dajali. Sploh sem imel veliko prijateljev med motoristi, ki si med seboj na poti vedno pomagamo.
Drage so letalske karte in prevozi motorja s kontinenta na kontinent, zato moja potovanja vedno
trajajo najmanj tri mesece.Vse skupaj je stalo preko 100.000 Eur.
Kakšni so vaši vtisi o Afriki?
Afričani so krasni ljudje, Afrika je zame najlepši, najprijetnejši in najprijaznejši kontinent na
svetu. Do danes mi predstavlja največji magnet. Je
popolnoma drugačna od Evrope. Tam živijo čudoviti ljudje, ne glede na to, v kakšnih razmerah
živijo. Njihova glasba je enkratna, kakor tudi narava. Popolnoma drugačna je na severu, v osrednjem delu, kot na jugu. Tam so najbolj zanimive
živali. Sicer je tudi velika revščina, strašne politične situacije. Po Afriki ni samo potovanje zanimivo, ampak je to res prava avantura,
Ali je potovanje po črnem kontinentu tudi
nevarno?
Popolnoma varno tam ni, posebno v večernih urah v večjih mestih. Strah me je bilo na
meji med Kenijo in Somalijo. Napadli so me in
mi vzeli denar, ki sem si ga že pred tem pripravil
v denarnici. Vzeli so mi 70 dolarjev, a mi jih na
koncu 30 celo vrnili, ko so slišali mojo zgodbo.
Po tednu neprekinjenega potovanja sem bil res
utrujen in umazan, tako da sem v njih prebudil
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celo usmiljenje.
Na katero državo imate največ nepozabnih
spominov?
Vsaka država je nekaj posebnega. Odvisno,
na kaj mislite. Ali v zvezi z naravo, s kulturo, z
ljudmi, s hrano ali s potovanjem samim? Najbolj težavna je bila vožnja po Kamerunu. Sedel
sem na motorju ves teden od jutra do večera, a
sem prevozil le 100 km. Grozno je deževalo, cesta
- samo blato in padal sem iz ene jame v drugo.
Res, zelo težavno.
Kakšne spomine imate na ljudi, ki ste jih
srečali?
Najlepše ženske so zagotovo v Kolumbiji, najljubeznivejši so ljudje v Iranu, Sudanu, Laosu in
Kambodži, najbolj nesimpatični pa v Mauretaniji. Najbolj nedostopni v Afganistanu in Saudski Arabiji.
Pogosto se spominjam tudi odlične hrane, ki
sem jo užival na svojih potovanjih po svetu. Zelo
zdrava in okusna je hrana na Japonskem in Koreji, najboljše meso je v Teksasu, v Argentini in v
Braziliji,a tudi slovenska hrana mi ugaja in tekne,
ko se vrnem domov. Najmanj kulture je po mojem mnenju v Sudanu, v Tadžikistanu in v Zambiji. Najlepša glasba je po mojem okusu afriška,
ameriška »country«, še posebno, če jo doživiš v
Nashvillu, ter salsa v Kolumbiji.
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Kako potovanja sprejema Vaša družina?
Starši so se z mojimi potovanji že sprijaznili in
sedaj, ko so mobiteli in internet, je tudi zanje lažje, saj smo v kontaktu. Ko sta bila moja otroka še
majhna, nista bila posebno prizadeta zaradi moje
odsotnosti. Čim starejša sta, toliko težje to prenašata. Moje sanje – prevoziti svet z motorjem – sem
izpolnil v letu 2009, ko sem prepotoval še Severno
in Južno Ameriko. Za svojo dušo sem v življenju
užil že dovolj, zdaj bodo sledila potovanja z družino. Imam najboljšo ženo na svetu, z največ tolerance in širokimi svetovnimi nazori. Naslednje
daljše potovanje po Afriki bo vsekakor družinsko,
a s terenskim vozilom.
Želite, da bi tudi Vaša otroka toliko potovala po svetu?
Prav gotovo bom z njima veliko potoval. Da
bi otroka potovala v tako ekstremnih pogojih,
kot sem jaz, tega si nikakor ne želim. Vsekakor
so me te izkušnje in doživetja zelo obogatila. Res
pa je tudi, da sem imel neizmerno srečo, da se
mi ni nič zgodilo.
Malokdo se odloči za taka potovanja, saj sem
bil do nedavnega edini na svetu, ki je z enim motorjem prepotoval 123 držav sveta, prevozil preko
250 000 km na šestih kontinentih.
Povzetek intervjuja iz češkega časopisa MLADA FRONTA
DNES z dne 29. 7. 2011.
Foto: osebni arhiv
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Trak je prerezan

Blagoslov je podelil dekan Franc Vidmar

Reberški vodovod sofinancira EU
V vasi Reber pri Žužemberku so 2. decembra
svečano predali svojemu namenu vodovod Reber
– Žužemberk skupaj z vodohranom Reber. Gre za
pomembno investicijo, ki zajema povezavo na obstoječo infrastrukturo severnega dela občine in sistema iz vodne vrtine Gornji Križ, iz katere se oskrbujejo tudi vasi na Kriški planoti. Vodohram Reber
prostornine 100 m3 je priključen na povezovalni
cevovod Križi-Reber in bo omogočal trajno oskrbo naselij Reber, Zalisec, občinskega središča ter

Vaščani Rebri so poskrbeli za presenečenje. Namesto vode
je ob odprtju priteklo na začudenje prisotnih vino.

dveh novih con obrtno industrijsko cono Sejmišče in stanovanjsko poslovno cono Klek. Investicija,
ki jo delno financira tudi Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, bo pripomogla k
ureditvi oskrbe vode za naselji Reber in Zalisec, ki
sta po dolgih letih čakanja dobili vodo. Naložba je
stala 640 000 evrov, od tega je Občina Žužemberk
preko razpisov pridobila kar 440.000 evrov iz sklada
za regionalni razvoj, razliko pa je zagotovila občina
Žužemberk. Hkrati je bil zgrajen tudi primarni vod
Reber-Žužemberk v dolžini 2350 m vse do ulice
Cvibelj. Izgradnja novega vodovoda bo posledično pripomogla tudi k zmanjšanju vodnih izgub,
saj se je občinsko središče napajalo iz vodnega vira
v sosednji Občini Ivančna Gorica po zelo slabem
cevovodu, ki je bil zgrajen v času mladinskih delovnih brigad. Projektant vodohrama je firma Topos Novo mesto, izvajalec del GPI Tehnika pa je
dela skoraj pol leta zaključil pred rokom. Ob novi
pridobitvi so zbranim občanom, županom, kandidatom za poslance v DZ RS spregovorili domačin
Janez Papež, sicer predsednik PGD Reber, Mojca

Reberški vodohram

Špec Potočar iz RC ter župan Franc Škufca. Sledil
je še slovesni trenutek, zaigrali so Žužemberški rogisti, trak je prerezala direktorica Razvojnega centra Novo mesto Mojca Špec Potočar, kot prvi pa je
odprl pipo reberškega vodovoda Rafko Križman
direktor novomeške Komunale, ki je vodovod tudi
dobila v upravljanje, blagoslov pa je opravil žužemberški dekan Franc Vidmar.
n Urednik
Foto: S. Mirtič

Koncert mladih diplomantov Konservatorija za glasbo
V nedeljo, 6. novembra, so se številnemu občinstvu v Žužemberku predstavili Nina Zajec, David Pavlin in Žiga Jernejčič, diplomanti Konservatorija za glasbo Jurij Slatkonja, ki deluje v okviru novomeškega škofijskega zavoda Friderika Ireneja Barage- smer orgle. S postavitvijo veličastnih
cerkvenih orgel leta 2005 v obnovljeni cerkvi sv. Mohorja in Fortunata v
Žužemberku je cerkev postala zanimiva tudi za izvajanje in razvoj cerkvene in orgelske glasbe. Mladi diplomanti pod vodstvom prof. Milka Bizjaka
so na žužemberških cerkvenih orglah, ki imajo še poseben zvočni obraz
med slovenskimi orglami, saj ustrezajo slovenski cerkveni pesmi in glasbi
največjega organista vseh časov - Johana Sebastiana Bacha, so izvedli vrsto
orgelskih del velikih komponistov orgelske glasbe. Po zaključku koncerta je nastopajočim čestital tukajšnji dekan Franc Vidmar in se zahvalil za
doživet orgelski koncert (na sliki). »Ponosni smo na našo župljanko Nino
Zajec, ki ima izvrsten glasbeni dar, ki ga razdaja tudi vodenju otroškega
in mladinskega pevskega zbora v Žužemberku,« je ob zahvali sodelujočim med drugim dejal dekan Vidmar in dodal, da je bil izvrsten organist
tudi njen ded Ciril.
n S. Mirtič

David Pavlin, Žiga Jernejčič, Nina Zajec in prof. Milko Bizjak
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Prvo srečanje mladih iz Podgozda
V soboto, 26.11.2011, sem bil
ves dan zaskrbljen in duševno napet. Strah me je bilo, kako bo zvečer, ker sem bil med organizatorji
prvega srečanja mladih Podgožanov. Organizacija takega srečanja ni mačji kašelj, ko pa smo se
zvečer začeli zbirati, se mi je odvalil kamen od srca. Prišli so vsi,
ki so obljubili, še celo kakšen več.
Življenje vaške mladine je malce
drugačno kot v mestih. Še vedno
ohranjamo stare običaje. Ko je v
zakon stopila Nina Tomažin in se
odselila na Primorsko, smo pripravili ŠRANGO, PLAČAL JO
JE IN TO DRAGO. Tako nam je
fantom ostal ta denar. Potem pa
smo »OCARINILI« še fante in
dekleta, ki na Podgozd hodijo vasovat. Nabralo se je kar nekaj denarja. Sklenili smo, da pripravimo
prvo srečanje mladih Podgožanov.
V gostišču Štupar na Dvoru smo
naročili večerjo in hkrati lepo srečanje vseh, ki so srečno poročeni
in so odšli iz naše vasi. Prišli so
vsi s svojimi partnerji in z otroki.

Srečanja so se udeležili tudi pari, ki
jih zakon še čaka. Večer je potekal
usklajeno. Najprej aperitiv, večerja,
nato medsebojni pogovori. Potem
je sledilo presenečenje. S seboj smo
imeli fotografije iz našega otroštva.
Na projektorju smo si ogledovali fotografije in obujali spomine. Čas je
kot vedno prehitro minil. Razšli smo
se veseli in zadovoljni ter polni spo-

minov na lepo otroštvo, s sklepom,
da se naslednje leto spet dobimo.
Na poti domov smo se dogovorili,
da gremo zaigrat in zapet PODOKNICO dekletu iz naše vasi. Tudi
to nam je uspelo. Ob tej priliki bi

n Primož Jaklič

Nasveti policije
Vse udeležence v cestnem prometu bi radi najprej opozorili na
določila Zakona o pravilih cestnega prometa, ki določajo, da morajo
biti od 15. novembra do 15. marca
vsa motorna in priklopna vozila v
cestnem prometu opremljena z
ustrezno zimsko opremo. Vozniki
naj hitrost vožnje prilagodijo razmeram na cesti.

Delovno društvo

Že 18 let v Turističnem društvu Suha krajina aktivno organiziramo
mnoge prireditve in sodelujemo na mnogih prireditvah v Občini Žužemberk, na Dolenjskem, v širšem slovenskem prostoru in tudi izven
meja Republike Slovenije. Ime Suhe krajine in Žužemberka, izjemne
naravne, kulturne in žive dediščine, smo ponesli v svet, in to po zaslugi požrtvovalnosti, pripravljenosti k prostovoljnosti in ljubezni do
domovine članic in članov društva. Brez podpore širše skupnosti, brez
vas, dragi občani in občanke, ter vseh simpatizerjev in ljudi dobre volje tega ne bi zmogli.
Še posebej pa se letos javno zahvaljujemo vsem, ki ste nas podpirali
v teh težkih časih! Želimo si, da bi nam svojo podporo namenili tudi
v prihajajočem se letu.
To so: Občina Žužemberk, CGP d.d., REVOZ d.d., Zavarovalnica Tilia
d.d., Zavarovalnica Triglav d.d., TOPOS d.o.o., Map-trade d.o.o., Komunalne gradnje d.o.o., NLB d.d., Podružnica Dolenjska in Bela krajina, GPI tehnika d.o.o., POMEN Marjan Menger s.p., CeROD d.o.o.,
KRKA d.d., Espri d.o.o., Dinamic d.o.o., AVTO SLAK d.o.o., DINAMIKNR d.o.o., ENTRANET Janez Bele s.p., Signal d.o.o., GI Zakrajšek d.o.o.,
Stina Klementina Zeme s.p., Podjetniško svetovanje Zoran Leko s.p.,
EPLAN d.o.o., 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., Foto Video studio
Maver ter Turistična zveza Slovenije
Ob tej priložnosti želimo vsem članom in članicam turističnega
društva, članom drugih društev in organizacij, donatorjem, sponzorjem, prijateljem, obiskovalcem prireditev in vsem simpatizerjem
Turističnega društva vesel božič ter zdravo, srečno, zadovoljno in
mirno novo leto 2012.
n Upravni odbor TD Suha krajina

se zahvalil tudi osebju GOSTIŠČA
ŠTUPAR z Dvora za korekten odnos in dobro postrežbo.
Nasvidenje prihodnje leto.

V decembru opozarjamo na nepremišljeno, neprevidno in objestno
uporaba pirotehničnih izdelkov, ki lahko povzroči telesne poškodbe
(raztrganine rok, opekline, poškodbe oči…), vznemirja ljudi, živali in
onesnažuje okolje.
Pirotehnična sredstva je dovoljeno uporabljati le med 26. decembrom in 2. januarjem, prepovedana pa je uporaba pirotehničnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok
(petarde, mege, kobre, …).

Vir: Internet

Pirotehničnih sredstev ni dovoljeno uporabljati v šolah in njihovi
okolici, v bližini zdravstvenih domov, vrtcev, cerkvenih objektov, v strnjenih naseljih, stanovanjskih blokih in drugih krajih, kjer se zbira večje število ljudi.
V PRIMERU, DA ZAZNATE KRŠITVE, POVEZANE Z NEUPRAVIČENO UPORABO PIROTEHNIČNIH IZDELKOV, O TEM OBVESTITE
POLICISTE POLICIJSKE POSTAJE DOLENJSKE TOPLICE ALI POKLIČITE ŠTEVILKO 113.
n Aleš Sašek
Vodja policijskega okoliša
ales.sasek@policija.si
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Štefan Hrovat
Bilo je povsem običajno socialistično jutro, ko
sem, pretirano droben kratkohlačnik, sedel na
klopi pred rojstno hišo svoje mame. Prebujal se
je dan in petelini so peli svojo vsakdanjo hvalnico jutru. Skupina vaških ženic se je zbirala in
nekaj potepuških mačk je za nosom
prišlo v zbrano družbo, ki je veselo
kramljala. Prepoznaven zvok utrujenega motorja je postajal vse glasnejši
in kmalu je preglasil razposajene glasove. Prispel je v modrem tovornjaku,
ki se je zdel neverjetno ogromen in na vratih je
imel napisano svoje ime, kar je bilo za tisti čas
precej nenavadno.
Spomin, za katerega nisem vedel, da obstaja in
sem ga iz podzavesti priklical kakih 30 let pozneje, ko sva se v sramežljivo zimskem večeru dobila
v njegovi hiši na Rebri. Štefan Hrovat je eden izmed ljudi, ki so skozi sladke in grenke dni svojega
profesionalnega in družbenega življenja spremljali
utrip Suhe krajine, predvsem pa zgodbe preprostih
ljudi, ki so zaznamovale naš čas in prostor ter ga
izoblikovale v celoto, kakršno poznamo danes.
Večina Štefanovih prednikov izhaja z Rebri in
domačija, na kateri živi danes, je v njihovi lasti
že številne generacije. Osnovno šolo je obiskoval
v Žužemberku ravno v času, ko so k šoli gradili
prvi prizidek, tako da so imeli nekaj časa pouk v
prostorih današnje občine. Pouk so tedaj obiskovali v dveh izmenah: nižji razredi popoldne višji
pa dopoldne. »V šolo smo hodili peš, ne tako kot
danes, ko je treba vsakega posebej peljat. Smo pa
zato večkrat kakšno ušpičili med potjo,« pripomni
hudomušno. Čeprav ga je sprva zelo privlačilo
mizarstvo, se je odločil za poklic avtomehanika,
šolo pa je obiskoval v Novem mestu. Po končanem šolanju se je zaposlil v IMV-ju, vendar je že
po treh mesecih moral k vojakom, kjer je zaradi
enote, v katero je bil razporejen, opravil vozniške izpite in tako je po končanem služenju dokaj
hitro pristal pri podjetju Gorjanci na »špediciji«.
»Od začetka je bila špedicija zelo imenitna, vendar
sem imel po osmih mesecih že vsega vrh glave, saj
sem za vožnjo zaslužil 400 takratnih dinarjev, zapravil sem jih 430, pa še tako sem bil umazan, da
sem se komaj umil, ker je bil tisti čas po Bosni, kjer
sem vozil, v glavnem makadam,« razloži z resnim
obrazom, ki se počasi razleze v širok, nalezljiv nasmeh. Po poroki leta 1978 se je kot voznik mleka
zaposlil v zadrugi v Žužemberku, po pol leta pa
je začel mleko voziti kot zasebnik za Ljubljanske
mlekarne. »Kupil sem svoj prvi tovornjak, ki pa je
bil v dokaj slabem stanju in večkrat se je zgodilo,
da sem ga moral zvečer, po končani vožnji, še lep
čas popravljati, če sem hotel zjutraj na pot.« Ob
vprašanju o naravi dela mu beseda steče gladko:
»Začenjal sem ob pol petih zjutraj v Ajdovcu in nadaljeval po celi Suhi krajini. Od začetka smo zbirali

mleko v 40 litrskih posodah in delo je bilo kar težaško. Kasneje smo se modernizirali s cisternami
in zbiralnimi bazeni, kar je delo precej olajšalo. Na
koncu smo delali s črpalko in števcem, ki je po prečrpavanju zgolj izpisal količino.« Zbrano
mleko je vozil v Stično, kjer so imele
Ljubljanske mlekarne svoj obrat, na
katerega ga vežejo lepi spomini: »Bili
so odličen kolektiv in velikokrat smo
si pomagali med sabo.« Dopusta kot
zasebnik praktično ni poznal in je velikokrat vozil
tudi bolan, ker si je moral v nasprotnem primeru
sam zagotoviti zamenjavo. Mleko je po pogodbi
moral pobirati v vsakem vremenu in tako tudi v

pesek, vendarle pa je v njegovih besedah čutiti, da
je pesek zgolj služba, medtem ko je bilo mleko,
vsaj zdi se tako, mnogo več.
Štefan je bil ves čas tudi zelo aktiven v delovanju
gasilskega društva, pa v dveh mandatih kot član
občinskega sveta in pa predsednik občinskega
odbora stranke SLS, kjer se je vedno boril, da bi
se status suhokranjskega kmeta izboljšal. Ko nanese beseda na družino, daje vtis srečnega, preudarnega človeka, ki ne izgublja besed po nepotrebnem, kljub vsemu pa se mu na obrazu izriše
kanček ponosa. Vseskozi sta z ženo obdelovala
tudi kmetijo, ki ni velika, vseeno pa zahteva svoj
čas, ki ga je bilo v kombinaciji z zahtevno službo

razmerah, v katerih na cesti ni bilo praktično nikogar, zato je pogosto prevažal tudi ljudi iz odročnih vasi, ki niso imele avtobusne povezave.
»V letih po osamosvojitvi sem začel pobirati tudi
na področju KS Hinje in takrat sem na dan odpeljal okrog 1200 litrov mleka. Danes pa ga po mojih podatkih zberejo maksimalno 200 litrov,« pove
z glasom, ki iz nostalgije prehaja v razočaranje.
Zdi se, kot da se je na mleko v skoraj 30 letih dodobra navezal in ob zgodbi o koncu svoje kariere prevoznika mleka, ki se je končala z vstopom
Slovenije v Evropsko Unijo, je v podtonu čutiti
precejšnjo grenkobo: »Trg se je sprostil, meje so se
odprle, prišli so Italijani. Na koncu so mi rekli, da
lahko vozim zgolj še 12 dni na mesec in računica
se ni več izšla.« Kljub vsemu se od volana ni poslovil, saj danes, še vedno kot zasebnik, prevaža

vedno premalo, kar so občutili tudi otroci: »Starejša sin in hčerka sta mi že večkrat rekla, da nismo
nikoli nikamor šli in res je bilo tako. Žal nekako ni
bilo časa, danes pa si za vnuke vedno vzamem čas,
ko z lahkoto spustim iz rok vsako delo in se raje
igram z njimi,« še skesano pove ob koncu.
Štefan se zdi zadržan in redkobeseden, vendar pa človek skozi pogovor z njim spozna, da
je mož trdih in poštenih stališč, predan svojemu
delu, statusu in predvsem kraju, iz katerega izhaja.
Njegove misli so pokončne, jasne in iskrive, kljub
temu, da se na trenutke zdi, kot da zelo pazljivo
izbere besede, ki jih izreče. Skozi svoje delo in odnos do njega je postal legenda našega področja.
Postal je eden izmed tistih, ki jih poznamo vsi.
Postal je obraz časa.
n Matej Kocjančič
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Suha krajina, tu in tam

Slavko Mirtič

Dobra letina

Vinogradniki vinogradniškega društva Suha krajina iz Žužemberka
so ponosni na letošnjo letino. Kot vsa leta doslej so tudi letos opravili
ocenjevanje mladega vina, ki je v začetku novembra potekalo v prostorih gasilskega društva v Ajdovcu. Komisija, v kateri so sodelovali Peter
Lavrič, Peter Popovič, Slavko Gliha,Toni Novak, Anton Koncilija in Jože
Gnidovec, ki je komisiji tudi predsedoval, je ocenila 75 prejetih vzorcev
in ugotovila, da takšnega letnika še ni bilo. 18. ocenjevanje mošta je potekalo v veselem vzdušju, ki je imelo osnovni namen tudi druženje. Ob
pokušnji vin so degustatorji podali tudi kakšno pripombo in napako, ki
se pojavlja v vinu, za odpravo napak pa imajo v tem času vinogradniki
ob pravilnem negovanju še dovolj časa.

Sv. Miklavž

Tudi v Žužemberk je prispel Miklavž, ki je obdaril otroke v cerkvi sv.
Mohorja in Fortunata. Spremljali so ga angeli, simboli dobrega, in hudiči-parkeljni kot zlodeji.

Žegnanje

Drugo adventno nedeljo je bilo praznično tudi v cerkvi sv. Miklavža, v najstarejši še ohranjeni cerkvi iz 13. stoletja v Žužemberku, kjer je
sveto mašo daroval žužemberški dekan g. Franc Vidmar. Cerkev ima še
ohranjene ostanke srednjeveških fresk, znamenit je baročni oltar in freske Janeza Ljubljanskega. Po maši so se farani zbrali pred cerkvijo, kjer
so gospodinje izdatno poskrbele za okrepčilo.

Zlati ključ dela Glihi

Na srečanju Obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto so v začetku
decembra podelili priznanja za okrogle obletnice dela v obrti. Zlati ključ
za 45 let dela v obrti je iz rok predsednika zbornice Adolfa Zupančiča
ter podpredsednika Romana Florjančiča in Roberta Medleta prejel Jože
Gliha,ki je vrsto let delal kot čevljar v Žužemberku. Čestitki se pridružuje tudi uredništvo Suhokranjskih poti.
Foto: BDG, Dolenjski list
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Legendarna katrca praznuje 50- obletnico

Udeležence karavane so sprejeli generalni direktor
Revoza z nekdanjimi sodelavci

Legendarni Renault 4 oziroma katrca, ki sodi med enega največjih uspehov v svetovni avtomobilski industriji, letos praznuje 50. obletnico. Z več
kot 8 milijoni prodanih primerkov v več kot 100 državah sveta po vsem
svetu se katrca uvršča med največje nesmrtne avtomobilske ikone. Pred
novomeško tovarno Revoz, ki ima za katrco še poseben pomen, saj je leta
1992 s proizvodnih trakov zapeljala zadnja katrca na svetu, je organizator
izbral tudi najlepšo katrco v karavani. Miss »balkanske karavane« je postala športna lepotica -najhitrejša katrca v tem delu Evrope – slovenskega
zbiratelja in restavratorja katrc Jana Mlinarja. Karavana katrc na čelu z naR4 je plod
šim občanom Antonom Kraševcem-Čarlijem je obiskala tudi Žužemberk,
genialne ideje
kjer jih je sprejel žužemberški župan Franc Škufca. Od tu se je zanimiva
karavana katrc iz Slovenije, Hrvaške in BiH odpravila v francoski Thenay na uradno rojstnodnevno
proslavo. Zanimivo fotoreportažo si lahko preberete v nadaljevanju.
Foto: S. Mirtič

In še nagradno vprašanje za naše bralce. Kako se imenuje legendarni avto,
ki letos praznuje 50- letnico? Odgovore pošljite po pošti na: Suhokranjske
poti, Grajski trg 33, 8360 ŽUŽEMBERK 1.februarja 2012 s pripisom »Katrca«.
Nagrade je prispevalo podjetje Revoz d.d. Novo mesto.

Karavana pred tovarno

S katrco v Francijo
Ideja, da bi se podali na pot v Francijo, ko najbolj prodajano francosko vozilo vseh
časov in kot tretje najbolj prodajano vozilo na svetu (skupaj so jih naredili in tudi
prodali kar 8.135.424), Renaultov model R4, ki ga vsi poznamo pod imenom katrca,
praznovalo 50-letnico prisotnosti na trgu, se je porodila lansko leto, poleti, na terasi
naše znane gostilne v družbi še enega lastnika katrce enake barve v naši občini. Samo
da je njegova model GTL, moja carica pa je oldtimer iz leta 1979 in je še model TL.
Vendar sama ideja je nekaj lepega, posebno,
če je tako mikavna, kot je potovanje v Francijo,
samo...po temeljitem razmisleku se sama po sebi
postavljajo vprašanja predvsem o denarju in času
za takšno pot. Ker se držim načela, da ni nič nemogoče, če se hoče, sem v začetku letošnje pomladi vzpostavil stik s službo za odnose z javnostmi
v novomeški tovarni Revoz.
Medtem ko sem čakal na odgovor, ki ga ni in
ni bilo, sem delal itinerar in se dogovarjal tudi
z ostalimi lastniki katrc glede poti. Skupaj smo
načrtovali vse, kar bi morda postalo še kako pomembno na poti.

No, nepričakovano je prišel tudi odgovor iz
Revoza s povabilom na sestanek. Vesel sem se
odpravil v Revoz, kjer sem takoj spoznal, da imajo še kako veliko razumevanje za mojo idejo in
da smem računati tudi na finančno pomoč glede
načrtovanega potovanja. Dogovoril sem se za finančno pomoč za dve slovenski posadki in za to
tudi dobil denarno pomoč z njihove strani.
Na Ljubelju sem bil dogovorjen ob dveh zjutraj z že znanim popotnikom. Tam se nama je
pridružilo še troje predhodno neplaniranih zaljubljencev v katrco s svojimi spremljevalci, kar
je bistveno spremenilo finančno plat potovanja,

kar smo nekako rešili in odrinili po dolini Zilje
proti južni Tirolski.
Smer potovanja je bila planirana tako, da se
ognemo vseh plačljivih avtocest, tunelov in gorskih
prelazov, tako da je pot v eno smer znašala okrog
1600 kilometrov. Pot nas je vodila poleg Avstrije
in Italije še skozi Nemčijo in v Francijo. Razen po
nemških brezplačnih avtocestah in kratkem delu
izredno dragih francoskih avtocestah smo se vseh
avtocest izogibali, saj so v Franciji stranske ceste
takšne kot naše hitre avtomobilske ceste. Le oznake
imajo zelo drugačne, največja groza pa je na krožnih križiščih znak, ki označuje „vse smeri“...

december 2011,

S seboj smo imeli toliko rezervnih delov, da bi
z lahkoto sestavili R4 motor. Ves čas poti, razen
izpraznjene gume enega od udeležencev, torej na
vsej 3200 kilometrov dolgi avanturi, nismo imeli
niti enega samega postanka zaradi okvar, ustavljali smo se izključno samo za dolivanje goriva,
za počitke in prigrizke.
Naše katrce so delale brezhibno glede na njihove starosti in prevožene kilometre. Poleg moje
dvaintridesetletnice so bile tudi vse ostale polnoletne in še čez.
Samo potovanje je potekalo v tekočem ritmu v
strnjeni koloni petih slovenskih katrc, ki so povsod, kamorkoli smo prišli ali se ustavili, vzbujale
več pozornosti in občudovanja, kot če bi se vozili
z ne vem kakšnimi sodobnimi vozili.
Med potjo smo si vzeli samo toliko časa, da smo
se ustavili za kratko fotografiranje pred čudovitim dvorcem v privatni lasti malo pred Thenayem. Hiteli smo na prireditev, saj smo vsi komaj
čakali, da pridemo tja.
Na fotografiji manjka peti član, Robi, s svojo belo katrco. Njega smo več ali manj morali
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vedno malce počakati, saj je skoraj vedno nekaj
„pozabil“ ...
Mestece Thenay v bistvu ne obstaja in smo
imeli nemalo težav, da smo končno našli ta ogromni travnik s tem imenom, južno od Pariza. Ko
smo spraševali po njem, so nam Francozi v svojem značilnem francoskem stilu: „Ne govorim
drugo kot francosko,“ zatrjevali, da takšnega
kraja v Franciji ni.
Lepa reč, smo mislili, še sami ne veste, kaj imate v deželi, priti moramo skoraj dva tisoč kilometrov daleč iz Suhe krajine, da vam to povemo...
No, travnik in naselje, veliko kot Ceglenca, smo
našli brez njihove pomoči, ki je bila včasih vse kaj
drugega kot pomoč. Francozi pač.
Takoj, ko smo prispeli, sem stopil v kontakt
z organizatorji prireditve, povedal, od kod smo
(kar je vzbudilo več kot samo začudenje in takoj
za tem pohvale in čestitke) in uredil vse za bivanje v kampu.
Po postavitvi mini slovenskega kampa smo si
privoščili le kratek ogled in odšli na počitek, saj
nismo spali več kakor kakšno urico med potjo.
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Namreč, nekaj je v teoriji prevoziti s katrco 1600
kilometrov, povsem nekaj drugega je to na cesti,
v praksi. Namesto načrtovanih dvajset ur smo do
Thenaya porabili (tudi zaradi nekih nepomembnih okoliščin z nekaterimi udeleženci iz sosednjih
bivših skupnih republik, ki so se dokončno izgubili in odšli po svoje že nekje okrog Innsbrucka)
kar debelih dvaintrideset ur vožnje!
Po počitku, naslednji dan, 16. avgusta, smo se
podali na „odkrivanje“ prireditvenega prostora,
kjer se je zbralo nekaj tisoč katrc in še več njihovih
ljubiteljev, vendar je žal premalo prostora, da bi
pokazal vse fotografije s srečanja v Franciji.
To je model parisienne in naredili so ga izključno z namenom, da bi z njim pritegnili tudi žensko
populacijo k nakupu katrc. Danes so ti modeli bolj
redki kot sedmica na lotu.
Katrce niso bile samo za vožnjo gradbenega
materiala in izletov z družbo v naravo, nekatere
so bile tudi pravi gasilni avtomobili. No, ja, vozili
so gasilne cevi, vendar še vedno bolje, kot da bi
jih francoski gasilci nosili z rokami...
Naše posadke so bile v središču pozornosti
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tudi s strani vseh tujih TV in časopisnih snemalcev in novinarjev. Tako smo ponesli glas o
naši prelepi Suhi krajini tudi res zelo daleč izven
naših meja.
Razstavljena je bila tudi ta lepotica ...
Tu se je dalo kupiti, zamenjati, dobiti vse, kar
lastnik katrce potrebuje. Ampak res čisto vse.
Jaz osebno sem dobil originalne prednje luči za
mojo carico.
To je prvi model bodočega R4. Narejen je samo
v enem samem primerku, kajti ta model ni nikoli
videl proizvodnje, saj je bil tako grd, da ga je idejni oče R4 g. Dreyfuss takoj vrgel v muzej razvoja. No, na prireditev so ga jasno pripeljali. In kaj
je posebnost: samo slovenski člani karavane smo
imeli to čast, da smo smeli sesti vanjo!

Notranjost tega modela. Vidi se ideja zasnove
bodočega avtomobila: vse naj bo čim bolj preprosto in poceni.
Kot rečeno, premalo prostora za vse, več je posnetega na CD in tudi cel kup fotografij obstaja,
samo Suhokranjske poti so premajhne, da bi pokazali vse naenkrat.
Po prehitro pretečenem času smo se zgodaj popoldne 16. avgusta, odpravili na pot nazaj, vendar
po drugi smeri. Vračali smo se skozi Francijo, Švico, Lichtenstein, Avstrijo, Italijo in v Slovenijo.
Pot nas je vodila preko čudovitih alpskih dolin in gorskih prelazov in naše katrce so tudi to
pot prenesle brez najmanjših problemov ter premagovale vzpone kot za šalo. Resda bolj počasi,
vendar niti eden na vsej poti nam ni besno trobil
in nas pošiljal v rojstne kraje mam in očetov, vsi
so nas s širokim nasmehom na obrazih pozdravljali. Da ne govorim o začudenosti, ko smo povedali, od kod prihajamo!
Pred odcepom za gorski prelaz Brenner smo se
ustavili in se razdelili v dve skupini. Jan, Andrej in
Robi so se odločili, da se vrnejo po avtocesti preko
Brennerja. To sem jim odsvetoval zaradi stroškov,
vendar so bili mladostno pametni in so odšli po
tej smeri. Kar se je kasneje pokazalo za slabo odločitev, saj so se morali tik pred Brennerjem vrniti
po avtocesti vse do Salzburga in potem v smeri

proti karavanškemu tunelu, kar je tako, kot bi šel
čez Vič na Vršič in potem na morje.
Z Mihom sva se odločila za bolj romantično in
racionalnejšo varianto: zopet preko južne Tirolske do doline Zilje in čez prelaz Podkoren ter po
naši avtocesti domov.
V Žužemberk sva z Ružico prispela malo po
polnoči, 17. avgusta, ravno na pospravljanje v
grajski kleti ob zaključku srednjeveškega dne med
Trškimi dnevi. Pospravljala nisva, sva si pa privoščila kapljico našega domačega vinca, iz Ludvikovih sodov. Takega vinca nimajo tam zunaj.
Bilo je lepo, zanimivo in podprto z bogatimi
izkušnjami. Ne bom ponavljal izrabljene: povsod
je lepo, doma je najlepše, ker to včasih ni res, ampak tokrat je bilo.

Da ne pozabim na ene zanimivosti: v južnotirolskih gorskih dolinah obstaja ta vasica.
Do nje žal nismo uspeli priti...

Charlie

Projekt zaključili v rekordnem času
V dobrih dveh mesecih je uspelo gradbenemu odboru pod vodstvom Alojza Perka iz Žužemberka skoraj nemogoče. Znana
vinogradniška gorica Lisec, ki leži med občinama Trebnje in Žužemberkom, visoka 565 m, je dobila še eno pomembno
povezavo med sosednjima občinama.
Kar 430 zidanic in lepih vikendov je »posejanih« na obeh straneh občine,
med temi pa je 15 občanov, ki so se naselili v tej gorici. Na »spodnji« liški
cesti, ki je svečano prevzeta sredi meseca novembra, je sicer štirideset zidanic in vikendov. » Investicija, vredna kar 90.000 evrov, je velika pridobitev za
to vinogradniško gorico,« je povedal predsednik gradbenega odbora Alojz
Perko in se iskreno zahvalil vsem, ki so kakorkoli pripomogli k investiciji, še
posebej KS Dobrnič, Občini Trebnje in Žužemberk ter drugim darovalcem.
Perko se je zahvalil vsem krajanom, ki so sodelovali pri pripravi ceste, prispevali levji delež z denarjem in delom, znali prisluhniti in v tako kratkem času,
kljub recesiji, realizirali asfaltno prevleko. Skoraj 1600 m dolgo cesto skozi
vinograde in gozdno pot so ob prisotnosti občanov, županov in politikov
tudi odprli. Pridobitev so popestrili s krajšim kulturnim programom, in kot
se spodobi ob pomembnih pridobitvah, je blagoslov dodal župnik kanonik
Foto: S.Mirtič
Florijan Božnar iz Dobrniča.
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Pevski zbor KD Dvor
Petje ima na Dvoru in v njegovi okolici bogato
tradicijo. Tako so že leta 1953 ustanovili Kulturno
umetniško društvo, ki je dobilo naziv po padlem
narodnem heroju Stanetu Rozmanu. Društvo je
tiste čase pripravljalo različne proslave, uprizarjalo igre, na inštrumentih je
igral tudi godbeni odsek, na novo pa so
oživili tudi mešani pevski zbor. Vaje so
imeli redno tedensko, naštudiranih so
imeli trideset narodnih in partizanskih
pesmi in se z njimi večkrat tudi predstavili.

Prelomnica v njihovem delovanju je 21. december 1998, ko so ustanovili Mešani pevski zbor
Dvor, ki deluje nepretrgoma vse do danes. Prvi
nastop je imel že čez dober mesec, točneje 12.02.1999 ob kulturnem prazniku
v stari dvorani na Dvoru.
V začetku je zbor štel 20 pevk in pevcev, zborovodja pa je bil Može Franc.
Pevci in pevke so bili večinoma z Dvora in okolice, nekaj pa jih je na redne vaje in nastope prihajalo tudi z Mirne, z Ratja, iz Velikega

zbori

Zbor vodi od leta 2006 Marjana Dobovšek

Lipovca in Križev.
Zbor se je predstavil največkrat doma, na Dvoru, na
Prevolah, Otočcu in v Žužemberku. Skupni celovečerni koncert so imeli tudi
z moškim pevskim zborom Maj v Kranju ter s
trobilnim seksetom iz Metlike v Dolenjskih Toplicah. Leta 1999 je zbor prvič zapel tudi pesem
»Tja čez suhokranjske griče«, za katero je besedilo in glasbo napisal tedanji zborovodja Franc
Može. Zbor je konec leta 2000 dobil tudi boljše
pogoje za delo in vadbo v prostorih večnamenskega doma na Dvoru.
Leta 2002 je zbor prevzel Aleš Makovec, konec leta 2003 pa Robert Kohek, ki je zbor vodil
do sredine leta 2006.
V oktobru 2006 je zbor prevzela zborovodkinja
Marjana Dobovšek, ki ga z vztrajnostjo in energijo uspešno vodi še danes.
Predsednica zbora je Anita Primc. Trenutno je
v zboru aktivnih 13 pevk in pevcev. V okviru KD
Dvor deluje tudi vokalna skupina Dvorjani. Fantje
prepevajo predvsem slovenske ljudske pesmi, imajo pa tudi širok repertoar dalmatinskih pesmi.
»Zbor je nastopal veliko po slovenskih krajih,
pred tremi leti smo gostovali tudi v Šibeniku na
Hrvaškem. Najraje nastopamo pred domačo publiko,« je dejal predsednik Kulturnega društva
Bogdan Murn in dodal, da se redno udeležujejo
tudi medobčinskih pevskih revij. Kar dvakrat so
se v zadnjih letih uvrstili na medobmočno revijo
pevskih zborov. »Naš največji uspeh je osvojitev
srebrne plakete na medobmočni reviji leta 2004
na Vrhniki, kjer smo dosegli 79.6 točke in nam
je za las, samo 0.4 točke, zmanjkalo za nastop na
tekmovanju Naša pesem v Mariboru.«
Načrti prepoznavnega pevskega zbora v Suhi
krajini, ki ima za sebojo že več kot dvanajst let
aktivnega delovanja, so preprosti. V prihodnje si
po besedah predsednika Bogdana Murna želijo
še naprej razveseljevati ljudi s prelepo slovensko
pesmijo in pridobiti predvsem nove pevce in pevke. Zato vabijo vse, ki imajo veselje do petja, da
se jim pridružijo na vajah, vsak petek zvečer ob
20. uri v dvorani na Dvoru.
S. Mirtič, Foto: S. Mirtič

Zbor in zborovodja Franc Može

Zvezde na nebu, lučke vsepovsod,
tople želje in lepe misli
se iskrijo naokrog.
Naj leto 2012 vam pričara
lepoto vseh drobnih stvari,
izpolni sanje in vas popelje
v jutra polna srečnih dni.
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»Žegnanje v Šmihelu«
Letošnje poletje in jesen smo krajani Šmihela
in okoliških vasi spet združili svoje ideje in pridne
roke. Podarili smo si vaško praznovanje, ki smo
ga poimenovali Žegnanje v Šmihelu. Staro tradicijo vaškega praznika na dan farnega zavetnika in
sejma, ki je enkrat na leto poživil faro, smo prepletli z novimi nitmi današnjega časa. Tako smo
2. oktobra letošnjega leta, na žegnano nedeljo,
najprej posvetili svoja srca sveti maši in si osvetlili pomen in moč našega zavetnika Sv. Mihaela.
Po maši smo vse prisotne presenetili z medenjaki
v obliki angela, kot spomin na to svečanost in naš
vaški praznik. Medenjake smo z veliko zavzeto-

Irma Marinčič Ožbalt:

stjo in dobro voljo naredili
sami nekaj dni pred tem. Po
obveznem slavnostnemu
potrkovanju se je s pesmijo »Res lepa je Šmihelska fara...« našega pevskega
zbora začel drugi del vaškega praznovanja, ki je
potekalo zunaj cerkve. Ob sladkanju z dobrotami
smo klepetali in se s čudenjem gnetli okrog razkošnih stojnic naših krajanov. Navdušili so nas
izdelki in suverenost naših otrok iz Podružnične
šole Šmihel, njihova stojnica je bila zelo barvita
in kipeča od ustvarjalnih idej. Staro in mlado si
je ogledovali prave fotografske umetnije dijakinje
Neje Hrovat, ki se je s svojim delom že uveljavila
in dobila nagrade. Stojnica umetnostnega kovača
Robija Strune je ponos kreativnosti naših vasi. V
duhu žegnanja in starih tradicij smo pridno nakupovali ikone in poslikave na steklo Irene Jurjevič,
težko pa se je bilo upreti tudi medici in medenim
izdelkom družine Vidic iz Drašče vasi. Stojnica z
barvitimi baloni in kotičkom za najmlajše je imela svoje čare, čarovnije in goreče občudovalce.
Tako smo se krajani sončili v lepem dopoldnevu, drug ob drugem, žarečih oči, veseli, da nam
je spet uspelo ustaviti se in si podariti lepe urice
pod okriljem našega zavetnika Nadangela Mihaela. Bil je lep dan, lepa je bila sveta maša, ganjenost
ob medenjakih, kipeča kreativnost na naših stojnicah in občutek, da smo uspeli ustvariti lep praznik
skupaj,vsak s svojo iskrico dobre volje.
Res lepa je Šmihelska fara… in njeni ljudje.
n Maja Papež Iskra
sekcija Mlaj,
Kulturno društvo Šmihel pri Žužemberku

Med dejavnejšimi
Gotovo sodijo člani in članice Kulturno umetniškega društva Žužemberški rogisti med dejavnejša društva v Suhi krajini.
V dosedanjih letih delovanja so nanizali lepo število nastopov po vsej Sloveniji. Zaigrali so večkrat tudi doma, zadnjič ob odprtju
vodovoda na Rebri, komemoraciji padlim na
Cviblju, ob letošnjih Trških dnevih, položitvi

venca delegacije Zveze šoferjev
in avtomehanikov Slovenije itd.
Seveda so Žužemberški rogisti pripravljeni kadarkoli sprejeti izziv in zaigrati na svoje rogove,
tako doma kot tudi drugje po Sloveniji, in predstavljati Suho krajino tudi v prihodnje.
n Urednik
FOTO: S. M.

TAVŽENTROŽE
Drobcene, da si jih komaj razločil med
travo. Redke. Kot majcene živorožnate
marjetke so se sramežljivo borile za svoj
prostor na soncu. Med travo, ob kolovoznih in stepskih stezicah. Rastle so tudi
na Kleku, a redke, moral si vedeti, kje in
kdaj cvetijo. Stebelca se niso mogla meriti
s travami; tavžentrože so se ponižno skrivale med njimi, zmerja nižje od bleščečih,
razkošnih rjavih razcvetij trav.
Tavžentrože. Menda so bile le zame
tako lepe, tako resnične rožice. Ti in tam
sem našla kako redko stebelce z drobnimi rožnatimi cvetkami. Domov sem ga
prinesla kot zaklad.
»Tavžentrože! Kje si jih pa dobila?«
»Na kleku.«
»Kaj že rastejo? Preveži jih z vrvico in
obesi pod nastrešek pri drvarnici. Tam se
bodo lepo posušile na soncu.« »Ja , ampak
jaz bi jih raje dala v vodo, v tistole stekleničko od zdravil. Ko so tako drobcene…
Saj bodo še nekaj dni cvetele?« »Oh, pa
daj! Ti in tvoje rože! Boš pa drugih prinesla za čaj, za zdravila pozimi, ali ne?«
»Ja, bom.«
Pa jih nisem.
Tavžentrože. Čaj iz tavžentrož.
Zdravilo za vse, za prehlad, za izboljšanje apetita, za dni, ko trebuh boli. Mama
je imela v shrambi cele šope grdih posušenih zdaj rjavih tavžentrož. Na štedilniku pa skoraj zmeraj lonček črnega, bridko grenkega čaja iz teh rož. Karkoli je bilo
kdaj z menoj narobe: »na tavžentrože, pa
bo minilo.«
Res je minilo. Ali pa tudi ne. Le tistega
zoprnega čaja nisem marala.
O tavžentrože….o, lepe drobcene rožnate cvetke!
O, moj klek!
O, mama!
Kaj po Kleku res rijejo stroji in ni travnikov, njiv, kolovozov in rož vseh sort
nikjer več?
Ali mama res že zdavnaj počiva na pokopališču pri Fari? Nanjo pritiskajo plasti
težke ilovice, na grobu se je razrasla cipresa….Mama, skuhala bi ti tavžentrož, pa
bi ti odleglo. Pa saj nikjer več ne rastejo.
Skuhala bi jih tudi zase, čeprav so tako
bridko grenke.
Saj v kaj pa se spreminjajo drobcene
rožice naše mladosti kot v črni čaj naših bridkosti?
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Dan odprtih vrat prostovoljnega gasilskega
društva Žužemberk
Kot vsako leto smo tudi letos v oktobru mesecu požarne varnosti pripravili dneva odprtih vrat. Prvi dan
je bil namenjen vsem otrokom iz vrtca in učencem od prvega do devetega
razreda osnovne šole. Drugi dan pa
je bil organiziran z namenom, da bi
občani spoznali delo gasilcev, se kaj
uporabnega naučili ter si ogledali gasilski dom in opremo.
Otrokom smo pokazali poučni
video na temo, kako rešujemo ponesrečenca, kako se ob nepazljivosti lahko vžge novoletna jelka, nato
pa je sledil prikaz opreme, s katero
razpolagamo. Šolarji so bili z vsem,

kar so videli in slišali, zelo zadovoljni, najbolj pa smo bili veseli gasilci
sami, saj smo naše šolarje nekaj dobrega naučili.
Zadnjo soboto v oktobru pa smo
imeli gasilci PGD Žužemberk dan
odprtih vrat za vse tiste, ki so si želeli
od blizu pogledati naš gasilski dom
in opremo. Prikazali smo tudi, kako
se širi požar v hiši, kako pride do
povratnega ognja in požarnega preskoka, nato je sledil prikaz, kako se
pravilno pogasi olje in kaj se zgodi,
če hočemo olje pogasiti z vodo. Vse
skupaj smo hoteli navezati na slogan
»Ste storili vse za varen dom?« kar je

bilo geslo letošnjega projekta Oktober – mesec požarne varnosti, ki ga
je pripravila Uprava RS za zaščito in
reševanje v sodelovanju z Gasilsko

zvezo Slovenije in Slovenskim združenjem za požarno varstvo.
n PGD Žužemberk

Prometna nesreča na relaciji Dvor - Žužemberk
V soboto, 12.11.2011, sta ob 14:31 uri se je
na relaciji Dvor-Žužemberk zgodila prometna
nesreča. Čelno sta trčili vozili znamke BMW
1 in VW golf . V nesreči so se poškodovale tri
osebe. Gasilci PGD Žužemberk in GRC Novo
mesto so zavarovali kraj nesreče in s tehničnim posegom rešili poškodovano osebo iz zvite pločevine. Poškodovane osebe so oskrbeli in
prepeljali v bolnišnico člani ekipe Nujne medicinske pomoči. Gasilci so nudili pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovanih in z vpojnim
sredstvom posuli razlite motorne tekočine ter
očistili cestišče.
n PGD Žužemberk

Prevrnjen traktor in goreče poslopje
Gasilci gasilskega sektorja Občine Žužemberk so v soboto, 29. oktobra, preizkusili usposobljenost in izvedli
preventivno vajo v realnih okoliščinah. Nad vasjo Reber
se je prevrnil traktor s prikolico, ki je pod seboj pokopal
eno osebo, druga nesreča pa se je zgodila v vasi Zalisec,
kjer je zagorelo gospodarsko poslopje. Alarm je bil s strani
klicnega centra sprožen malo po tretji uri popoldne. Na
mesto dogodka nesreče so prvi prispeli domači in žužemberški gasilci ter pričeli z reševanjem.
Pridružili so se tudi gasilci iz Križev in Ajdovca, ki so
pogasili goreče iztekajoče gorivo. Svoje znanje so preizkusili poleg domačih reberških tudi žužemberški, dvorski,
šmihelski, kriški, ajdovški in hinjski gasilci.
Vaja je pokazala usklajeno delo vseh gasilcev, ki se pokaže tudi ob resničnih nesrečah.
Foto: S.Mirtič

20

december 2011,

DRUŠTVA

Jesenski izlet dkž
na Goli otok
Tudi letos smo se dogovorili, da
se odpravimo na jesenski izlet. Toda
kam? Z večino smo se dogovorili, da
gremo 8. oktobra na Goli otok.
Zgodaj zjutraj smo se odpeljali
proti Kočevju, kjer nas je presenetil
prvi letošnji sneg. Pot proti Hrvaški
je bila mrzla in zasnežena, zato nas je
skrbelo, kakšna bo plovba na otok.
S Krka smo odpluli proti Golemu
otoku. Za naše dobro počutje na ladji je poskrbel ladijski kuhar, saj nam
je pripravil pravo dobro morsko malico in kosilo.
Goli otok je otok v Jadranu blizu hrvaške obale, na katerem so bili
strogi zapori po drugi svetovni vojni
za politične nasprotnike, predvsem
informbirojevce. Saj je Tito po sporu s Stalinom, v obdobju od leta 1948
do leta 1963, dal aretirati kar 55633
ljudi. Po podatkih UDBE je bilo za

osrednjo Jugoslavijo zaprtih na golem otoku kar 11650 ljudi. Kasneje
so na otoku zaprli tudi morilce in ljudi, ki so storili hujše zločine. Jetnike
so mučili in trpinčili. Bili so prisiljeni delati v kamnolomu, ne glede na
vremenske razmere. Zaradi hudega
psihičnega in fizičnega trpinčenja je
bilo med jetniki tudi veliko samomorov. Leta 1988 so zapor zaprli.
Na koncu smo si ogledali še ženski
del zapora, ki se je nahajal na drugem
koncu otoka, saj je bil otok razdeljen
na moški in ženski del. Že sama beseda Goli otok nam pove, da je »gol«,
saj na otoku ni rastlinja in ne živega
bitja. Le pastirji spomladi pripeljejo ovce, ki se tam pasejo. Po ogledu
smo se odpeljali z ladjo nazaj proti
pristanišču. In nato nas je pot vodila
domov v našo Suho krajino.
n Tadeja Lavrič

Italijanski partizani položili venec

Delegacija italijanskih partizanov iz Ronk v Italiji je 2. oktobra pri
spomeniku na Cviblju položila venec padlim partizanom, internirancem in aktivistom, ki so izgubili življenje v času druge svetovne vojne v
Suhi krajini. Med njimi so bili tudi pripadniki mednarodnih enot, tudi
italijanskih, ki so bile v sestavi slovenske vojske. Zbrane so pozdravili Uroš Dular, predsednik Združenja ZB Novo mesto, Ljuba Šenica,
predsednica tukajšnjega krajevnega odbora ZB, in župan občine Žužemberk Franc Škufca.
n S. M.

Bil je prelep večer
V četrtek, 6.10.2011, smo bili Suhokranjci lahko ponosni nase. Naša
rojakinja in častna občanka Ivanka Mestnik je našo in novomeško občino povezala s svojo zadnjo knjigo DVOR OB KRKI. Mala dvorana
Kulturnega centra J. Trdine je bila popolnoma zasedena, na stenah so
visele čudovite slike našega slikarja Martina Šuštaršiča, mešani pevski
zbor z Dvora je pod vodstvom Marjance Dobovškove čudovito prepeval ljudske pesmi, predsednik Turističnega društva Suha krajina, Vlado
Kostevc, pa je v besedi in sliki predstavil našo deželico.
Tudi Novomeščani so prispevali svoj delež: Navdušil nas je Klavirski
trio, na katerega so lahko ponosni, likovni pedagog Branko Šuster je
vsem približal razstavljene slike, povezovalka programa, Irena Papež
Potočar, pa je iz pisateljice izvabila vse, kar je mogla. K sproščenemu
programu sta svoje prispevala tudi oba župana Alojz Muhič in Franc
Škufca, čakala nas je celo pogostitev.
Hvala vsem, ki ste nam omogočili nekaj tako lepega!
n A. F.

Kulturno društvo
Hinje ponovno zadihalo
Kulturno društvo Hinje je v preteklosti zelo aktivno delovalo, zadnja leta pa je bilo kar malo pozabljeno. Člani KS Hinje so že nekaj časa razmišljali,
kako bi obnovili kulturno društvo, saj kultura igra
pomembno vlogo v kraju. Po dolgih dogovarjanjih
in nekaj neuspešnih poskusih, da bi se društvo obnovilo, se jim je uspelo sestati.
V septembru so imeli sestanek, na katerem so določili novo vodstvo,
oblikovali program in se skupaj odločili, da tokrat mislijo resno.
Novi predsednik je Miha Papež (na fotografiji), ki je številne ideje
članov navdušeno sprejel. Zaveda pa se, da bodo rezultati realizirani le,
če bo dovolj aktivnih članov in resnosti.
n Mojca Obrstar
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Noč čarovnic za otroke na Dvoru
V Kulturnem društvu Dvor so člani zelo aktivni pri organizaciji raznih
dogodkov v domačem kraju, saj pri
vsaki prireditvi naletijo na zelo dober
odziv tako otrok kot njihovih staršev
in ostalih spremljevalcev.
Prireditev na zadnjo oktobrsko
noč, »NOČ ČAROVNIC«, se je odvijala na Dvoru. Dvorišče so jim prijazno odstopili v Okrepčevalnici
Bobenček.
Animatorja, čarovnica Mica in čarovnik Ropotavz, ki sta zabavala našemljene in nenašemljene otroke, sta
na metli priletela celo iz Ankarana.
V pestrem animacijskem programu so veselo in razigrano sodelo-

vali vsi otroci in starši. Začeli so s
predstavo Mala čarovnica. Medtem
ko je že dišalo po pečenem kostanju in se je slišal glas harmonike, so
otroci uživali pri izdelovanju stra-

Pohod v Močile

V čudovitem vremenu, skoraj
brez oblačka, se je 2. oktober v organizaciji Turističnega društva Suha
krajina, Občine Žužemberk, Krajevne skupnosti Hinje, KD Hinje,
Agrarni skupnosti Hinje in Prostovoljnega gasilskega društvo Hinje
več kot sto pohodnikov v jutranjih
urah odpravilo iz Žužemberka do
Močil pri Hinjah.
Prvi postanek so imeli pri lovski
koči LD Plešivica- Žužemberk, kjer
so jim polharji pokazali svoj ulov.

Pot jih je vodila do vasi Lopata, kjer
so jih gostoljubno sprejeli vaščani,
ki so imeli tega dne farno žegnanje. Cerkev sv. Neže jim je prijazno
razkazal hinjski župnik in kočevski
dekan Ciril Murn, ki je zbranim nanizal tudi vrsto zgodovinskih podatkov. Da je Suha krajina polna jam, so
jim pokazali tudi domači jamarji, ki
so prikazali reševanje iz jame Kanteč skedenc.
Posebej topel sprejem so pohodniki doživeli na Lazini, pri Jakli-

hcev. Zabavno je bilo tudi pri plesu
čarovnic in pri igri pinjata, kjer so s
prevelikim klobukom na glavi in z
metlo v roki otroci poizkušali razbiti
bučo. In res! Čirule, čarule, buča se

čevih, ter nato v novem turističnem
objektu pri Krnčevih na Hribu pri
Hinjah. Suhokranjskega gostoljubja pa s tem še ni bilo konec, saj jih
je na cilju na Močilah, kjer je večja,
lepo urejena luža, ki nikoli ne presahne, čakala obara, sladice in pijača. Organizatorji so jim podelili tudi
spominske majice, za najnovejše novice sta poskrbeli vaški klepetulji,
manjkalo pa ni niti govoranc, med
drugim je pohodnike 4. že tradicionalnega pohoda pozdravil tudi žu-
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je razbila, iz nje pa je padlo sladko
presenečenje. Zanimivo je bilo tudi
iskanje skritega zaklada, kjer so si
otroci pomagali tudi z baklami. Na
veselje otrok so se preizkusili tudi v
skakanju v vrečah. Najboljši so ponovili še enkrat in dobili priznanja.
Dolga vrsta se je vlekla tudi pri poslikavi obraza in pri zapestnicah, ki
so svetile pozno v noč!
Organizatorji so se potrudili tudi
s pogostitvijo otrok in staršev. Topli
čaj je na mrzel večer še kako teknil,
da o flancatih, piškotih, bonbončkih,
čokoladah sploh ne govorimo! Čirule, čarule in že jih ni bilo več!
Nasvidenje prihodnje leto!
n Jadranka Meglen, Vesna Može in
Valerija Vidmar
Foto: Jadranka Meglen

žemberški podžupan Jože Šteingel.
Med množico pohodnikov se je dobro znašel tudi leto in pol star Tim
Obrstar, ki je močno zaupal močem svojega očija. S pohodom in z
družabnim srečanjem bodo po besedah organizatorja TD Suha krajina Vlada Kostevca nadaljevali tudi
v prihodnje, saj je pohod edinstven
in enkraten tudi zaradi lepot in gostoljubja domačinov.
n S. M.
Foto: V. Kostevc
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Pohod v spomin na Mihaela Zupančiča
Člani društva upokojencev Dvor
so si poleg mnogih aktivnosti zadali tudi pohod na Sveti Peter, kot mu
radi rečemo Suhokranjski Triglav, ki
leži na nadmorski višini 888 metrov.
Na pohod smo povabili tudi ostale
prijatelje narave, ne glede na leta.
Prijetno druženje smo pričeli
pri hiši na Podgozdu, kjer je živel
Miha in sedaj živi hči Nataša in
njena družina. 3. septembra ob 8.
uri smo se zbrali na dvorišču poleg
hiše, kjer so Zupančičevi postregli
z domačimi dobrotami. Nekaj minut po osmi uri smo se odpravili
na pot, po stezi, ki vodi na Sveti
Peter. Že po dobrih dvesto metrih,
ko smo vstopili v gozd, se je steza
pričela vzpenjati, pljuča in srce pa
so pričela močneje delovati. Kljub
zavetju drevja smo se pričeli potiti,
zato smo morali izgubljeno tekočino nadomestiti. Tudi nekaj kratkih odmorov nam je prišlo prav, da
smo se malo odpočili, ob enem pa
počakali zaostale in tako smo skupaj nadaljevali pot. Zadnji nekajminutni počitek smo naredili na

osmi postaji, ko smo prečkali zadnjo gozdno cesto in se po kakem
kilometru pričeli strmo dvigovati.
Zadnji del trase do cilja je bil zelo
naporen. Izkušeni in kondicijsko
dobro pripravljeni so strmino premagali brez večjih težav. Na vrhu ob
koči sv. Petra nas je pričakal Marjan Zupančič, član našega društva
in izkušeni planinec, ki nam je ponudil osvežilne pijače. Posedli smo
se po klopeh, se preoblekli in pričeli s klepetom. Tu smo ugotovili,
da je sem prišlo tudi nekaj starejših,
ki so se na cilj odpravili z nekoliko
višjih izhodišč, saj je bila za njih celotna trasa prenaporna. Ob počitku in klepetanju smo pomalicali in
se naužili svežega gorskega zraka.
Ogledali smo si, kje je stala cerkev,
ki je bila med vojno porušena. Nekateri, ki nimamo vrtoglavice, smo
se povzpeli tudi na stolp, od koder
je razgled po Suhi krajini vse do
Ivančne Gorice. Po dobri uri smo
se pričeli spuščati nazaj v dolino.
Ugotovili smo, da tudi spust ni kar
tako in noge kar močno trpijo. Po

približno uri in pol smo prispeli ponovno do Zupančičevih, ki so nas
pričakali z malico in pijačo.
Pohoda se je udeležilo 31 pohodnikov. Pohvalno je, da so se udeležili tudi člani, ki imajo okoli 70 let, in
mladina, ki je dokazala, da je potrebno sodelovanje med generacijami in
da leta niso pomembna, pomembno
je druženje. Prvi pohod v spomin na

Mihaela Zupančiča je bil uspešen.
Ob tem se zahvaljujem njihovim
domačim, ki so nas pogostili. Članov društva upokojencev Dvor želimo, da pohod postane tradicionalen
prvo soboto v septembru. Upam, da
bo prihodnje leto še več takšnih, ki
se bodo podali na Sveti Peter.
n Dušan Mikec

V torek 17. januarja 2012 vabljeni na že 17. kračevanje,
ki bo ob 11. uri v Gostišču Koren v Žužemberku.
Še prej pa ste vabljeni na sveto mašo
v podružnično cerkev sv. Roka.
Žužemberški kračmani

Kostanjev piknik in »srečanje treh generacij«
Društvo upokojencev Dvor je že
drugo leto zapored organiziralo kostanjev piknik in ob enem povabili
tudi ostale krajane, ki si želijo druženja z upokojenci in starejšimi občani, zato to imenujemo »Srečanje
treh generacij«.
Letos je srečanje potekalo 15.
oktobra, ko se je mošt že nekoliko
spremenil in kostanj dozorel. Pri
kozolcu Rezelj smo se pričeli zbirati
ob 14 uri. Nekateri smo prinesli kostanj, drugi mošt ali pa celo oboje.
Najprej je bilo potrebno pripraviti ogenj in narezati kostanj. Že po
približno pol ure je lepo zadišalo
po pečenem kostanju in po mizah
smo razdelili prvi kostanj, ki smo ga

spekli. S pečenjem je bilo potrebno
takoj nadaljevati, saj je prvi kmalu
pošel. Po mizah so razdelili tudi sok
in mošt. Da pa bi bilo srečanje bolj
prijetno, so nekateri pričeli z balinanjem na travi, kar je bilo zelo
razburljivo, ostali pri mizah pa so
poklepetali, si povedali nekaj smešnic in tudi zapeli. Srečanje se je
raztegnilo do noči. Nekateri bi še
kar ostali, a žal vsake lepe stvari je
konec in tudi tu je bilo tako.
Z nasmehom na obrazih smo
odšli domov in si dejali: »Drugo
leto se ponovno srečamo, povejte
to tudi sosedu«.
n Dušan Mikec
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Srečanje starejših s poučnim predavanjem
V Žužemberku že dobri dve leti deluje prenovljeni krajevni odbor RK, ki mu predseduje Gena
Maver. V tem času so izpeljali vrsto akcij, obiskov
starejših, razdelitev paketov, pomoč pri organizirani krvodajalski akciji, med drugim pa so organizirali tudi vsakoletno tradicionalno srečanje
starostnikov. Veselo in prijetno je bilo konec oktobra v jedilnici Osnovne šole Žužemberk, kjer
so se na vsakoletnem srečanju zbrali starostniki
od Brezove Rebri, Ajdovca, Žužemberka, Malega
Lipja do Vrhovega in Križev.
Zbrane so pozdravili ravnateljica šole mag. Jelka
Mrvar, predsednica KO RK Gena Maver, župan
Občine Žužemberk Franc Škufca in sekretarka
Območnega združenja RK Barbara Ozimek. Se-

kretarka Ozimkova se je še posebej zahvalila vsem
prostovoljnim članicam, ki del svojega prostega
časa namenjajo pomoči potrebnim, ter donatorjem, ki prispevajo bistveni delež pri uresničevanju
programa. Srečanje so zaključili s poučnim predavanjem dr. Nežke Dular in družabnim srečanjem
s pogostitvijo. V kulturnem delu so se predstavile
pevke tukajšnjega društva kmečkih žena, ljudska
pesnica Marija Vidmar in učenci OŠ Žužemberk,
ki so pripravili tudi lepo razstavo z likovnega natečaja« Pomagam starejšim«. Vsi udeleženci so bili
obdarjeni s spominkom – izdelkom vzgojiteljic iz
Vrtca Žužemberk, za dobro kosilo pa so poskrbele kuharice OŠ.
Foto: S. Mirtič

Turistično živahno srečanje na Frati
Prostovoljni turistični delavci in člani turističnih društev Žužemberka, iz Mirne Peči, Straže
in Trebnjega so se 1. oktobra zbrali na tradicionalnem, že devetem srečanju. Nekateri so na to
priljubljeno turistično točko sredi gozdov prišli
peš, drugi s kolesi in z ostalimi prevoznimi sredstvi. Osnovni moto srečanja je prijetno druženje
in izmenjave izkušenj na področju turizma, kar
člani turističnih društev pri svojem delu gotovo
potrebujejo. Po tradiciji se člani društev pomerijo v zabavnih in športnih tekmovanjih. V teku

z vrečami, na smučeh in ruženju koruznih štokov so bili najboljši Stražani, pred Žužemberkom, Mirno Pečjo in ekipo Trebnjega. Program
je povezoval Vlado Kostevc, predsednik TD Suha
krajina, zbrane pa je pozdravil tudi predsednik
Turistične zveze Dolenjske in Bele krajine Jože
Barbo. Številni zbrani so z aplavzom v svoji sredi
pozdravili predsednika TD Dolenjskih Toplic in
tudi dolgoletnega predsednika TZ Dolenjske in
Bele krajine Alojza Serinija.
n Slavko Mirtič

Društvo upokojencev Žužemberk se predstavi!
Mogoče se vam bo malo čudno zdelo, da se
predstavljamo šele sedaj, saj društvo obstoja že
več kot 20 let. Predstavljamo se vam predvsem iz
razloga, ker bi radi pritegnili v društvo še ostale
upokojence, ki niso naši člani in bi jim radi predstavili dejavnosti našega društva.
Naše literatke – pesnice vsako leto nastopajo
na različnih prireditvah, kjer predstavljajo svoje
pesmice. Vse, ki se s tem tudi ukvarjate, vabimo,
da se nam pridružite.

Najbolj aktivni pa so naše upokojenci pri udeležbi na izletih članov društva. Naj vam povemo,
da smo v letošnjem letu organizirali kar nekaj
zanimivih izletov: ogled gradu Miramar v Trstu
in Škocjanskih jam, izlet na Goli otok, Višarje z
ogledom Bleda (na sliki) in Radovljice. S temi
izleti polepšamo dneve našim članom, saj jih je
večina doma in nikamor drugam ne gredo. Vsako leto tudi organiziramo razstavo ročnih del v
okviru praznovanj občine Žužemberk. Tudi tu

se nam lahko pridružite vsi, ki ustvarjate doma
različne izdelke in jih prinese na razstavo,da s
tem seznanite tudi ostale krajane.
Ne smemo pozabiti tudi na vsakoletno srečanje upokojencev pokrajinske zveze Dolenjske,
pa srečanje za Martinovo in Silvestrovo, da se
vsi skupaj malo poveselimo.
Radi bi vas seznanili tudi s tem, da vsako
leto v mesecu marcu organiziramo avtobusni
prevoz v Izolo, kjer teden dni koristimo usluge
hotela Delfin. Prijavite se lahko vsi do sredine
januarja 2012.
Poleg tega pa v zimskih mesecih organiziramo rekreacijo za starejše pod vodstvom fizioterapevtke v telovanici OŠ Žužemberk. Pridružite se nam.
Malo manj smo aktivni na področju športa,
kar pa je tudi odvisno od posameznikov. Če bi se
za kak šport zanimalo večje število, bomo tudi to
organizirali. Najbolj aktivni so šahisti, saj se vsak
teden srečujejo in tudi hodijo na tekmovanja.
Tako vidite, da za naše člane poskrbimo, da
jim polepšamo dneve. Zato vas vabimo, da se
nam pridružite in poveste tudi svoje predloge
za delo društva.
n Cajnko Tinca, tajnica DU
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Novoletno okrasje
Ponovno je prišel čas, ko bomo za praznike domove krasili z božičnimi drevesci oziroma novoletnimi jelkami in drugim prazničnim zelenjem.
Z njimi bodo založene tržnice, na tisoče nas bo
opominjalo na praznični čas v naših domovih,
na javnih mestih ter prostorih. Večinoma so to
mlade smrečice, čeprav jih iz navade imenujemo
novoletne jelke.
Ob tem se vedno znova pojavlja vprašanje, ali
je prav, da posekamo toliko mladih drevesc, ki jih
potem kmalu zavržemo? Gozd je vendar naše veliko naravno bogastvo in mlada drevesca so njegova bodočnost. Zakaj sekati toliko mladih drevesc,
ko nas ogroža segrevanje ozračja, gozd pa nas ščiti pred vse večjo količino ogljikovega dioksida v
zraku. A dejstvo je, da je naravno okrasno drevo,
pridobljeno na neškodljiv način, z vidika ekologije
mnogo bolj primerno kot umetno.
Res je, da so umetna drevesca lepo oblikovana, lahko jih uporabimo večkrat, obenem pa imamo mirno vest, da nismo prizadeli gozda. Vendar tudi plastična drevesca ekološko niso ravno
neoporečna. Pri izdelavi se uporabljajo umetne
plastične mase. Slej ko prej se tudi umetna drevesca pokvarijo ali izgubijo lepo obliko ali pa se
jih naveličamo. Tako jih zavržemo in postanejo škodljiv odpadek, ki okolje bolj bremeni kot
naravna drevesca. Poleg tega umetna drevesca
nimajo tako lepega vonja kot naravna in s svojo
plastiko nikakor niso simbol življenja, ki ga želimo za praznike imeti v domovih. Torej imajo tudi
naravna drevesca svoje prednosti.
Pridobivanje okrasnega drevja je možno le na
osnovi odločbe Zavoda za gozdove Slovenije. Pobuda za izdajo le-te pa mora priti s strani lastnika
gozda. Lastnik lahko okrasno drevo poseka skladno s predpisi le v svojem gozdu, seveda na način, da s tem ne povzroča škode v gozdu. Revirni
gozdarji so dolžni lastniku gozda dati usmeritve,
kako pridobiti okrasno drevje. Okrasna drevesca
je možno pridobiti pri negi mladega gozda ali
tako imenovanem čiščenju. Sicer po tem principu praviloma izločamo manjvredna drevesca, za
praznična pa bi radi kar najlepša. Vendar je tudi
pri čiščenju možno dobiti lepo oblikovana drevesca. Ena možnost je pri ukrepu rahljanja zmesi,
kjer je gostota mladih drevesc velika in se med-

sebojno ovirajo v rasti. Druga možnost pa je pri
ukrepu uravnavanja zmesi, kjer na primer na račun listavcev odstranjujemo iglavce.
Drevesca se lahko tudi namensko vzgoji v drevesnicah ali na drugih, za to namenjenih površinah. Lastnikom gozdov svetujemo, da okrasno
drevje pridobivajo na presekah pod daljnovodi,
na trasah plinovodov in ostalih infrastrukturnih
objektih v gozdu ter na zaraščajočih površinah.
Izogibamo se pridobivanju okrasnega drevja
povsod, kjer bi s tem ogrožali razvoj mladega gozda, še posebno tam, kjer ima gozd poudarjene socialne in ekološke funkcije. Okrasnih drevesc ne
pridobivamo v gozdovih s posebnim namenom,
gozdnih rezervatih, mestnih in primestnih gozdovih. Odsvetujemo pridobivanje jelk za okrasna
drevesca zaradi občutljivosti in ogroženosti jelovih gozdov. Opozarjamo tudi, da je tisa zaščitena
drevesna vrsta in jo je prepovedano sekati.
Plomba, ki jo prejme lastnik gozda skupaj z
odločbo, je zagotovilo, da je drevo pridobljeno
na način, ki ne škoduje trajnosti gozdov, njegovim funkcijam in ekosistemu kot celoti. Okrasno
drevje se s plombo označi najkasneje na kamionski cesti v gozdu oziroma v drevesnici. Najbolje je
pod prvim vencem vej, saj mora biti okrasno drevje pri transportu in prodaji označeno s plombo za
tekoč leto na vidnem mestu. Prodajalci okrasnih
dreves morajo imeti izdane odločbe ali potrdilo,
da je drevje pridobljeno na namenskih površinah,
ki ga izda pravna ali fizična oseba, ki namensko
vzgaja okrasno drevje.
Izjema pri označitvi je le okrasno drevje iz
uvoza. Večino okrasnega drevja iz uvoza ponujajo veliki trgovski centri. Za okrasno drevje iz
uvoza morajo prodajalci okrasnih dreves imeti
ustrezno dokumentacijo, s katero lahko potrdijo
izvor teh dreves.
Z vsebino izdajanja in obliko plomb so obveščeni Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo in
hrano, Policija in Carinska uprava. Pridobivanje
in prodajo prazničnih drevesc nadzira Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije ter tržna inšpekcija. Svoj delež k
varstvu gozdov in narave pa lahko dodamo tudi
kupci okrasnih dreves, ki ne bomo kupovali neoznačenega okrasnega drevja.

Kmetje, ne pozabite!
V mesecu JANUARJU 2012
(1. 1. - 31. 1. 2012) bo možno
vlagati zahtevke za posebno
premijo za bike in vole (zakol v obdobju 1. 10. - 31. 12. 2011)
ter zahtevke za ekstenzivno
rejo ženskih govedi (telitev v
obdobju 1. 8. 2011 – 10. 12. 2011).

Namesto z okrasnimi drevesci pa si lahko praznično vzdušje naredimo tudi na druge načine,
na primer z vejo dreves, posekanih pri redni sečnji za pridobivanje lesa, ali z ikebano, narejeno iz
posušene veje, najdene na tleh.
Za praznike pridobivamo v gozdu tudi mah, ki
ga uporabljamo za pripravo jaslic, doma ali v cerkvah. Nabirajmo le toliko mahu, kot ga res rabimo, ne preveč, da bi ga kasneje odmetavali, saj je
del narave in ima v gozdu svojo vlogo. Na enem
mestu lahko odvzamemo le eno tretjino blazine
mahu. Primerno je, da se pred nabiranjem pozanimamo, čigav je gozd, v katerega se podajamo
po mah in, če je le mogoče, lastnika vprašamo za
dovoljenje. Mah lahko tudi spravimo in ga uporabljamo vsaj še eno leto.
Kako pa ravnati z drevesci, potem ko prazniki
minejo, iglice na drevescih pa se začnejo osipati?
Takrat so nam nenadoma odveč, nič več niso simbol življenja, del narave v naših domovih, ampak
se jih želimo čim prej znebiti. Rezultat so odvržena drevesca, ki ležijo okrog smetnjakov in nudijo
prav žalostno sliko. Ni nujno, da jih ravno zavržemo na tako klavrn način. Lahko jih razrežemo
na manjše kose in z njimi podkurimo v peči ali
pa jih spravimo za čas, ko bomo zakurili na kakšnem pikniku.
Ko bomo kupovali praznično drevesce, torej
najprej poglejmo, ali je na njem plomba z napisom Zavod za gozdove Slovenije oz. povprašajmo
prodajalca, od kod je pridobil okrasna drevesca za
prodajo. Praznično vzdušje naj odseva tudi odnos
do narave in gozda. Tega bomo v prazničnih dneh
izrazili tudi z upoštevanjem predpisov, navodil in
nasvetov pri pridobivanju in prodaji božičnih in
novoletnih drevesc.
Vsem krajankam in krajanom občine Žužemberk ter ostalim bralcem Suhokranjskih
poti želimo srečne in vesele praznike ter uspešno novo leto.
n Miloš KECMAN, univ. dipl. inž. gozd.

Zahtevki se vlagajo v elektronski
obliki na KGZS Zavodu Novo mesto – izpostava Straža – Žužemberk
v Straži. S seboj obvezno prinesite
Zbirno vlogo za leto 2011, v primeru vlaganja zahtevkov za posebno
premijo tudi klavniški zapisnik, za
ekstenzivno rejo ženskih govedi
pa številke krav, ki so telile v zgoraj
omenjenem obdobju. V primeru,
da na vnos zahtevkov ne pride no-

silec kmetijskega gospodarstva,
je potrebno priložiti dve originalno podpisani pooblastili nosilca.
Obrazce dobite v naši pisarni.
Zahtevke bo mogoče vlagati v času uradnih ur, in sicer v
PONEDELJEK IN PETEK od 800
do 1200 ter v SREDO od 800 do
1500 ure.
n Polona Seničar
Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
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Vožnja z vozili v naravnem okolju
(Predlog zakona je v obravnavi)
V zadnjem desetletju se je zelo povečalo število ljubiteljev ter različnih
oblik športa in rekreacije z motornimi vozili, ki omogočajo tudi vožnjo
izven cest. S tehnološkim napredkom in dostopnostjo teh vozil širšemu krogu ljudi se je število voženj
povečalo, temu pa ni sledila ureditev infrastrukture za take vožnje.
Urejeno ni bilo niti eno območje za
te športe, ki bi imelo tudi ustrezno
dokumentacijo oz. dovoljenja. Posledica tega je, da se število voženj
izven cest, v naravi, stalno povečuje, s tem pa se sorazmerno povečujejo tudi motnje v naravi in pritiski
na okolje.
Od leta 1995 dalje je vožnja v naravnem okolju posebej urejena z
Uredbo o prepovedi vožnje z vozili
v naravnem okolju. Uredba navaja
omejitve vožnje v naravnem okolju, v kolikor vožnja ni povezana z
družbeno koristnimi nalogami. Zdaj
je Ministrstvo za okolje in prostor
pristopilo k pripravi zakona, ki bi
nadomestil do sedaj veljavno Uredbo. Poudarek novega zakona je na
ohranjanju ekosistemov, naravnih
vrednot in krajine.
Osnovni cilj predloga zakona je
urediti vožnjo z vsemi vozili na motorni pogon in s kolesi v naravnem
okolju. Predlog zakona kot naravno
okolje določa območja izven naselij
in cestnega omrežja, nadalje območja, ki so z občinskimi prostorskimi
akti določena kot površine za rekreacijo in šport in ki vključujejo tudi
rabo za namene vožnje z vozili na

motorni pogon in s kolesi, objekte
in omrežja gospodarske javne infrastrukture in območja rudarskih
operacij.
Z novim zakonom se želi zajeti in
določiti pravila tudi za uporabo vozil, ki jih zakon o motornih vozilih
ne ureja, a so pogosta v naravnem
okolju (motorna vozila za rekreacijske namene). Namen zakona je, da
se v naravnem okolju vožnja omeji le
na prometno infrastrukturo, vožnja
izven cest pa se v celoti prepove in
ustrezno kaznuje. Z novim zakonom
se želi tovrstna vozila preusmeriti iz
naravnega okolja v urejena območja
za rekreacijo in šport (poligoni), oziroma v območja, določena za te namene. Izjemoma bi bila dovoljena le
ustavitev ali parkiranje vozil v pasu
5 m izven vozišča.
Za gozdni prostor zakon predvideva zelo strog režim vožnje. V gozdnem prostoru bi bila vožnja z vozili na motorni pogon dovoljena le na
gozdnih cestah, ne pa tudi na ostalih
gozdnih prometnicah. Gozdne ceste,
ki bi se smele uporabljati, bi določila
lokalna skupnost s splošnim aktom,
pri čemer bi morala svoje soglasje
dati Zavod Republike Slovenije za
varstvo narave in Zavod za gozdove
Slovenije. Le-te gozdne ceste bi morale biti ustrezno označene.
Posebna izjema je predvidena za
kolesa, saj bi bilo dovoljeno voziti se in ustaviti tudi na označenih
gozdnih vlakah in drugih označenih
poteh na območjih, določenih v prostorskem delu gozdnogospodarske-

ga in lovskega upravljavskega načrta
območja. Poti in pogoje rabe bi sporazumno določili in označili lastniki
gozdov, Zavod za gozdove Slovenije
in lokalna skupnost.
V gozdnem prostoru bi bilo, z izjemo omrežja javnih cest in nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo
za javni cestni promet, popolnoma
prepovedano organiziranje voženj z
vozili na motorni pogon ali njihova
uporaba za testne vožnje, športne,
tekmovalne in reklamne vožnje ter
njim podobne oblike uporabe.
Novi zakon predvideva tudi možnost ureditve poligonov oz. območij za vožnjo z motornimi vozili in
kolesi – umestitev v prostor. To možnost dopuščajo že veljavni prostorski predpisi, jo pa dodatno vključuje
tudi ta zakon. Omejevanje voženj v
naravi bo namreč učinkovito, če
bodo voznikom na voljo tudi poligoni. Poligone bodo v svoje prostorske akte vključile zainteresirane
lokalne skupnosti, v prostor pa jih
bodo umestile tako, da bodo pri tem
upoštevani tudi okoljski in naravovarstveni predpisi. Upravljanje s poligoni bi lahko postala tržno zanimiva gospodarska dejavnost. Namreč,
če bo bo zakon v taki obliki stopil
v veljavo, se bo povpraševanje po
urejenih poligonih hitro povečalo.
Dokler pa le-teh ne bo, pa bodo zanimive tudi proge za motokros, kot
je tista v Šentvidu pri Stični, kjer bi
se z dodatno gostinsko ponudbo in
trženjem proge dalo pridobiti kar
nekaj sredstev.
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Predlog zakona dovoljuje vožnjo
za opravljanje dejavnosti, ki se izvajajo v naravnem okolju: opravljanje
rednih služb v okolju, gospodarjenje
v gozdu, kmetijska dela, urejanje vodotokov, infrastrukturnih objektov,
smučarskih prog, reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč ter dostop do objektov, ki se nahajajo izven
naselji. Izjeme za službene in podobne vožnje bi veljale le, če dostop ne bi
bil možen po javnih cestah.
Z namenom preventivnega učinkovanja zakona so predvidene visoke kazenske sankcije. Globe bi se
gibale od 100 do 4.000 evrov, odvisno od resnosti prekrška. Člen, ki
določa hujše prekrške, kamor sodi
organizacija voženj v gozdnem prostoru, pa predvideva globe od 4.000
do 40.000 evrov! Podobne „cene“
prekrškov se pojavljajo tudi pri naših sosedih – na Hrvaškem, v Avstriji in Italiji. Zakon med drugimi
predvideva tudi možnost odvzema
vozila, predvsem v primerih vožnje
nad zgornjo gozdno mejo ter v zavarovanih območjih, za vožnjo z vozili na gosenicah izven v ta namen
določenih območjih ter za večkratne kršitelje.
Novi zakon ni namenjen temu,
da bi nas omejeval. Smisel je, da bi
ljudje začutili, da nismo tu sami. Z
nami biva še nekdo – cela narava, ki
ima tudi svoje potrebe in jih je nujno spoštovati. Zakon želi omejiti tiste, ki tega ne čutijo in s svojo norijo uničujejo naravo ter zaradi svoje
moči ne dopuščajo šibkejšemu in
tišjemu mirnega žitja. Življenja, ki
vsem nam daje zrak za dihanje, hrano za preživetje in „plastik fantastik“
za naše namišljene potrebe.
n Miloš KECMAN, univ. dipl. inž. gozd.

Ekskurzija na Austrofomo 2011
V sredo, 12. oktobra 2011, je Društvo lastnikov
gozdov ob Krki v so-organizaciji Zavoda za gozdove Slovenije, KE Žužemberk, popeljalo za en
avtobus svojih članov na strokovno ekskurzijo na
sejem gozdarstva in gozdarske opreme v Avstrijo
v bližino Graza. Austrofoma, kot se sejem imenuje, je eden od treh največjih tovrstnih sejmov v
Evropi in je organiziran le enkrat na tri leta. Prav
to in dejstvo, da se je sejem odvijal tako rekoč za
slovensko mejo, je bil, kljub visokim stroškom
organizacije, poglavitni razlog, da se za člane
društva organizira ekskurzija v tujino.
Na sejmu si je bilo mogoče ogledati najnovejše harvesterje, forwarderje, mobilne žičnice za

spravilo lesa, stroje za izgradnjo in vzdrževanje
gozdnih prometnic, nakladalne žerjave za hlode,
gozdarske traktorje, motorne žage, posebne stroje za gozdarsko proizvodnjo in dodatno gozdarsko opremo. Posebno pozornost je bila posvečena predstavitvi strojev za izkoriščanje biomase,
kar je v novejšem času najbolj aktualna tema v
gozdarstvu. Ne glede na vse, pa je bilo moč videti
skoraj pozabljeno spravilo s konji. Vsi stroji in
naprave so bili predstavljeni pri delu, tako da so
se razprostirali na pet kilometrov dolgem poligonu. Šest ur časa, kolikor je bilo namenjenega za
ogled sejma, je bilo nedvomno premalo, da bi si
lahko natančno ogledali vse razstavne eksponate

in se o vsakem detajlneje pozanimali. Vsekakor
pa je zadostovalo, da se dobi splošen vtis, v katero smer se razvija gozdarska tehnika in tehnologija, kolikšne so razlike med tehnologijami, ki
se uporabljajo, ter kakšne so vsebinske razlike v
gospodarjenju na tej in oni strani meje.
Izlet je finančno podprla družba Beneficij,
d.o.o. in Občina Dolenjske Toplice, za kar so
jim v Društvu lastnikov gozdov ob Krki izjemno
hvaležni, saj bi bila izvedba ekskurzije brez njihove finančne pomoči veliko težja.
n Miloš KECMAN
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Špargelj
Špargelj je delikatesna vrtnina, ki je v svetu znana že več kot
4000 let. V zadnjih letih se vse bolj uveljavlja tudi pri nas.

VSEBNOST IN
ZDRAVILNOST

Mladi poganjki, ki jih navadno
uživamo, so bogati z vitamini A, B
in C, vsebujejo železo, fosfor, kalcij,
mangan in druge minerale, asparagin, eterična olja, jantarno kislino
ter druge učinkovine. Zaradi nizke
vsebnosti ogljikovih hidratov in maščob je špargelj odlična dietna hrana, tudi za sladkorne bolnike.
Špargelj deluje kot blag diuretik
(asparagin, ki da značilen vonj urinu), lajša prebavo, pomaga pri delovanju jeter, pospešuje nastajanje veznega tkiva ter zbuja tek. Zdravniki
ga priporočajo pri slabokrvnosti in
bolnikom po operacijah. Špargelj naj
ne uživajo ljudje z akutnim vnetjem
sklepov ali z obolelimi sečili.

UPORABA V KULINARIKI

Priprava prvovrstnega obroka
špargljev je mogoča le, kadar uporabljamo sveže poganjke. Zaradi omejene možnosti skladiščenja, uporabimo šparglje v najkrajšem času od
pobiranja.
Pred kuhanjem spodnji del poganjkov špargljev olupimo in tako
odstranimo vlaknato zunanjo plast.
Najprimernejše je kuhanje v pokončnem položaju (posebni lonci), tako da je spodnji del špargljev
v vodi, nežni vršički pa se kuhajo v
sopari. Vodo solimo, dodamo lahko
še ščepec sladkorja, košček masla
in malo limoninega soka. Glede na
debelino poganjkov kuhamo beljene šparglje približno 20 minut, zelene pa le 10 – 15 minut. Uporabimo tudi olesenele dele špargljev in
olupke: iz njih skuhamo prevretek
oziroma jušno osnovo za juhe, rižote in omake.
Nadaljnja priprava je odvisna od
izbranega recepta. Kuhani šparglji kot predjed, zabeljeni z oljčnim
oljem ali z različnimi polivkami in
omakami, špargljeva juha, špargljeva rižota, špargljeva solata in špargljeva omleta so le nekatere jedi iz
te prvovrstne vrtnine.

GOJENJE ŠPARGLJEV

Špargelj je trajnica, ki ob dobri
oskrbi raste na istem mestu tudi več

kot 20 let. Uživamo mlade poganjke, ki jih pobiramo v pomladnih
mesecih. Če pozno pozimi oziroma
zgodaj spomladi, pred odganjanjem,
nad rastlino nasujemo zemljo v grebene, spomladi iz njih pobiramo beljene šparglje ali beluše. Šparglje prvič pobiramo 2 leti po sajenju enoletnih sadik, in sicer režemo poganjke
največ 2 tedna. Leto kasneje čas trajanja rezanja poganjkov podaljšamo
na 4 - 5 tednov, vsa nadaljnja leta pa
režemo šparglje 8 tednov letno.

SAJENJE ŠPARGLJEV

Za domače potrebe štiričlanske
družine priporočamo nasad 20-tih
rastlin šparglja.

Izbira zemljišča in lege nasada
• Najraje ima lahka, prepustna tla,
uspeva pa tudi na težjih, vendar
odcednih zemljiščih.
• Optimalna pH reakcija tal je med
5,5 in 7 (rahlo kisla do nevtralna).
• Izberemo sončno lego, vrste, v
katere bomo sadili šparglje, pa
prilagodimo smeri stalnih vetrov,
kar zmanjšuje možnosti glivičnih
okužb nasada.
Priprava zemljišča
Življenjska doba špargljevega nasada je 10 in več let, zato zemljišče za
nasad temeljito pripravimo:
• zemljišče očistimo trajnih plevelov,
• pognojimo z organskimi gnojili
(npr.: 50 do 100 kg zrelega hlevskega gnoja na 10 m2 zemljišča),
• založno pognojimo z mineralnimi
gnojili (dodajamo fosfor in kalij,
podobno, kot pri sajenju sadnih
rastlin, kjer gre tudi za trajni nasad),
• zemljišče globoko prelopatamo
(30 do 40 cm globoko),
• na težkih tleh je potrebna globlja
obdelava ali izvedba drenaže, da
bi izboljšali odcednost tal.
Izbor sadilnega materiala
Nasad špargljev navadno zasnujemo z enoletnimi korenikami. Tradicionalno je najbolj razširjeno sajenje enoletnih korenik (podzemnega
dela enoletne rastline v času miro-

vanja). Prednost tega načina je močna začetna rast, enostavnejša oskrba
mladega nasada in šparglje lahko
začnemo pobirati eno leto prej.

Priporočila za sajenje:
• enoletne korenike sadimo v mesecu marcu in aprilu, ko se tla segrejejo na 12 oC,
• sadike - korenike na dno jarka polagamo tako, da so brsti na sadiki
usmerjeni v smeri vrste oziroma
vzdolž jarka (brsti rastejo v vrsti,
kar je vidno tudi po ostankih lanskoletnih poganjkov),
• po sajenju jih takoj prekrijemo s
prstjo, vendar ne debeleje kot 10
cm. Sadilni jarek dokončno zasujemo šele v pozni jeseni, po končani rasti in pred prezimljanjem
špargljev,
• sadikam – korenikam ne prikrajšujemo korenin,
Globine in razdalje sajenja
• globina sajenja: glej sliko
• razdalje v vrsti: 25 cm (zeleni), 33
cm (beli)
• razdalje med vrstami: beljeni šparglji med 2 in 2,5 m, zeleni šparglji
lahko tudi od 1,5 do 1,8 m
Priprava sadilnih jarkov

OSKRBA NASADA

V nasadu špargljev redno odstranjujemo plevele, dognojujemo ter po

potrebi namakamo in škropimo proti boleznim in škodljivcem. V jeseni,
ko porumeni, pokosimo nadzemni
del rastline.
Gnojenje z organskimi gnojili, poleg vnosa hranil v zemljišče,
ugodno vpliva tudi na strukturo
tal, zato je posebno priporočljivo za
nasade beljenih špargljev. Primerno mineralno gnojilo za šparglje je
NPK 7-20-30, dušik pa dodajamo s
KAN-om.

SPRAVILO PRIDELKA

Spravilo špargljev naj poteka v
jutranjem ali vsaj v dopoldanskem
času, ko so tla in ozračje še hladni.
• Pri pridelavi beljenih špargljev
po tretjem letu od zasnove nasada,
ko nasad vstopi v rodnost, nad vrstami rastlin iz prsti oblikujemo grebene, tako da mladi poganjki dosežejo
želeno dolžino, ne da bi pogledali iz
zemlje. Iz grebenov pobiramo poganjke vsak dan, s posebnim podaljšanim nožem. Ob koncu pobiranja
(po osmih tednih) grebene razgrnemo in zemljišče plitvo obdelamo, da
izboljšamo prezračenost tal.
• Zelene šparglje gojimo na ravni
površin, brez nasutih grebenov. Poganjke pobiramo 2 - 3 x tedensko,
ko so visoki približno 20 - 30 cm.
Sveže šparglje lahko za dan, dva,
največ tri, shranimo v hladilniku.
Da se ne bi preveč izsušili, jih zavijemo v vlažno krpo. Za daljše shranjevanje lahko šparglje zamrznemo
(sveže ali blanširane) ali vložimo (kis
ali slanica).
n Katarina Vovk
KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod
Novo mesto
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Jubilanti - 100 let
Marija Bradač iz Trebče vasi pri Dvoru

Najstarejša občanka v žužemberški občini Marija Bradač-Mirčeva mama
iz Trebče vasi pri Dvoru, je v četrtek, 1. decembra, praznovala častitljivo
stoletnico. Slovesnost ob njenem jubileju so organizirali sinova Žan in Peter ter hčerka Zlata. Presenečenje so ji pripravili tudi njeni vnuki in pravnučki, ji zapeli pesmico in ji izročili rože. Njen rod Hrenovih, po domače
pri Jerenkovih, izvira iz vasi Vrhovo pri Žužemberku. Na kmetiji s skopo
zemljo se je rodilo pet otrok, trije fantje in dve dekleti. Zgodaj je odšla od
doma in služila kruh tudi pri pekovski družini v Ljubljani, kjer je pazila na otroke in raznašala kruh. Potem, ko se je Marija leta 1937, pred začetkom 2. svetovne vojne, omožila s sosedovim Antonom, sta si v Trebči
vasi ustvarila dom in kmetijo. Delo na kmetiji po vojni je bilo zelo težko.
Medtem ko je mož hodil po sejmih, kupoval živino in jo prodajal, je sama
podpirala tri vogale domačije in z materinskim čutom skrbela ter vzgajala
otroke. V zakonu se jima je rodilo pet otrok. Tonček je kmalu umrl zaradi
slepiča, Jožka pa je usmrtila mina med vojno. Otroci so odraščali, odhajali v svet. Hči Zlata si je ustvarila družino v Ljubljani, sin Peter bližje, na
Dvoru, najstarejši sin Žan pa je ostal doma na kmetiji. Filigramski spomin
stoletnice Marije je res neverjeten. V razgovoru obudi spomine na težka
mladostna leta, ko je služila kruh, smrti svojih dragih otrok, težka leta
pred vojno, ko je hranilnice »hudič vzel«, vojno in življenje po njej. Živo
pripoveduje tudi o nakupu travnika pod vasjo, vsakdanjih delih na kmetiji, živini v hlevu. Pravzaprav je mama Marija hvaležna Bogu za vse, kar
je prišlo v njeno življenje, tako dobro kot slabo, žalostno kot tudi veselo,
skromno in bogato. Veseli se snidenj in srečanj z njenimi devetimi vnučki in štirinajstimi pravnuki, še posebej njim želi, da bi znali iti pogumno
skozi življenje. Rada prebira časopise in najnovejše novice, kljub tem, da ji

je zadnja leta opešal vid. Slavljenki so ob njeni stoletnici čestitali in ji zaželeli zdravja njeni najbližji, z dobrimi željami so se pridružili tudi občinski
možje Občine Žužemberk župan Franc Škufca, podžupan Jože Šteingel,
direktor občinske uprave Vlado Kostevc ter delegacija Društva upokojencev Dvor na čelu s predsednikom Dušanom Mikcem in predsednica KO
RK Marija Legan.
n Slavko Mirtič
Foto: S. Mirtič

Jubilanti - 90 let

Henrik Zupančič in Marija Zupančič iz Gornjega Ajdovca

G. Henrik in ga. Marija ste se spoznala že, ko sta obiskovala šolo v Ajdovcu. Po vojni je g. Henrik odšel v Ameriko, kjer je našel zaposlitev v
Clevelandu v tovarni, ki je izdelovala težke gradbene stroje. Ga. Marija je
ostala doma, ko je leta 1965 prejela pismo prijatelja iz Amerike, s katerim jo
je g. Henrik pri njenih 45 letih prepričal, da se je tudi sama odločila za pot
preko velike luže. Tam sta si ustvarila dom, se poročila in med tem, ko je bil
g. Henrik v službi, je ga. Marija doma gospodinjila in se predajala svojima
konjičkoma. Na starem šivalnem stroju je za svojo dušo šivala gorenjske
narodne noše, naredila in podarila jih je več kot 300, sprostitev pa je našla
tudi v izdelavi posebne vrste gobelinov. Po upokojitvi g. Henrika sta se na
povabilo domačih odločila za vrnitev v domovino, kjer sta našla svoj dom
pod streho prijaznega nečaka in njegove družine v Gornjem Ajdovcu. Na
preživeta leta v Ameriki imata lepe spomine in s ponosom pokažeta fotografije svojega doma. Slovenci v Clevelandu so kot ena velika družina,
ki drži skupaj, ohranja slovenski jezik in običaje, ima svojo šolo, cerkev
in kar je najbolj pomembno, še vedno ohranja stike s svojo domovino. V
teh treh letih po njuni vrnitvi domov so ju obiskali že številni prijatelji iz
Amerike, ki jih je pot pripeljala v Slovenijo, tudi po njuni zaslugi. Danes
oba devetdesetletnika uživata v varnem zavetju domačih ajdovških gričev
in gozdov, vsak teden gresta k maši in se veselita vsakega dne in trenutka,
ki jima je dan, da ga preživita skupaj. In to, kar sta povedala o življenju
Slovencev v Ameriki, bi morali spoštovati in ceniti tudi v tej naši prelepi

Sloveniji, a žal vse njene lepote pozna in ceni le tisti, ki je dolga leta živel
daleč od doma. Še na mnoga leta, ga. Marija in g. Henrik.
n Dare Pucelj
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Škrbe Bronislava
Ga. Škrbe Bronislava, rojena
Štrumbelj,se je rodila 28.11.1921
na Skopicah (Vinkov vrh 11) v trdni kmečki družini, kot najstarejša
hči od devetih otrok.
Kot številne deklice v tistih časih je
že v najstniških letih odšla služit. Pot
jo je vodila od Kočevske do Gorenjske. V času druge svetovne vojne od
leta 1941 do 1945 pa je živela doma
na Skopicah in pomagala staršem.
Po vojni, leta 1950, se je poročila
z Vladimirjem Škrbetom in se pre-

selila v staro Ogibovo hišo pod gradom. Imela sta pet otrok, najmlajšo
Slavico, ki se je rodila s težko srčno
okvaro. Z njo je veliko pretrpela in
še bolj ji je bilo hudo, ko je v devetem letu starosti umrla.
Po njeni smrti se je zaposlila,
najprej ko čistilka v Osnovni šoli
Žužemberk, nato pa v Kmetijski
zadrugi Žužemberk.
Hčere so si ustvarile družine in
odšle iz Žužemberka, doma pa je
ostal sin z družino.

Z Vladimirjem sta skupaj preživela 50 let, po njegovi smrti pa
je ostala sama v hiši pod gradom,
veliko uteho je našla v vnukih, za
katere je še kuhala, ko so hodili v
šolo, ti pa so ji ljubezen vračali z
oskrbo, kajti po operaciji kolkov je
zelo težko hodila.
Pred enim mesecem (oktobra)
jo je zadela možganska kap, ki ji je
pustila posledice na govoru, hoji in
prepoznavnosti, zato je komuniciranje zelo oteženo. Je neokretna, kljub

Doroteja Jarc
Frata, obdana z gozdovi v prelivajočih se barvah zlate jeseni, je drugo soboto v mesecu oktobru gostila posebno družbo. Svoj visoki jubilej,
90 let življenja,je praznovala ga. DOROTEJA
JARC, po domače Frakova mama iz Dolnjega
Ajdovca. Doroteja ali Tilka, kot jo kličejo domačini, je vesela, radoživa in prijetna gospa, ki
s širokim nasmehom na obrazu dokazuje, da
življenje na kmetih in trdo delo ohranjata telo
vitalno, čilo in zdravo. Rodila se je Bobnarjevim na Brezovi Rebri. Pri 29-ih se je poročila in
z Jožetom Jarcem –Frakovim iz Dolnjega Ajdovca in se preselila k njemu na veliko kmetijo.
Po vrnitvi očeta iz prve svetovne vojne so se štirim otrokom, rojenim pred vojno, pridružile še
tri sestre, med njimi tudi Doroteja. Rodila je 7
otrok, 3 dekleta in 4 sinove, od katerih ji je pred
10 leti eden umrl. S pokojnim možem sta morala
veliko in trdo delati, da sta preživela vseh sedem

otrok in jih spravila do kruha. Delo na veliki kmetiji je zahtevalo veliko odrekanja, saj je kot gospodinja opravljala tudi vsa ostala kmečka opravila.
Vsa nasmejana nam je ob fotografijah pripovedovala o svojem življenju, ki ni bilo vedno rožnato,
saj je bilo treba marsikaj in mnogokrat potrpe-

Jubilanti - 80 let
Pucelj Kristina

Ga. Pucelj Kristina, iz Dešeče vasi (po domače
Rakarjeva), je dne 27. 11. 2011 praznovala visoki
življenjski jubilej - 80 let.
Rojena je bila v Dešeči vasi v družini z 9 otroki, po domače se jim je reklo »Martinovih«. Ga.
Kristina je bila najmlajša v družini. Ker v tem
času ni bilo možnosti za zaposlitev, je delala na
domači kmetiji, občasno pa je pomagala pri delu
tudi zidarjem, da si je prislužila kakšen dinar, ker
na kmetiji ni bilo nobenega zaslužka.
Leta 1954 se je poročila s sovaščanom Cirilom
in se preselila na njegov dom. V zakonu je rodila
dva sinova (Jože in Ciril). Skupaj z možem sta
delala na njegovi kmetiji, mož je občasno delal
tudi pri zidarjih in s svojim zaslužkom prispeval
k razvoju kmetije. Otroka sta odrasla, si ustva-

rila vsak svoj dom v bližini domače hiše in svoji
družini. Leta 1978 ji je umrl mož Ciril, otroka
pa sta si razdelila kmetijo. Ga. Kristina sedaj živi
skupaj z družino sina Cirila. Tako skrbijo drug
za drugega. Dneve ji polepšajo tudi srečanja in
druženja s 4 vnuki in 3 pravnuki.
Dokler ji še zdravje dopušča, se vsako nedeljo
odpravi peš do bližnjega Šmihela na obisk svete
maše. Tudi srečanj društva upokojencev in njihovih izletov se še vedno rada udeleži.
Čestitkam ob njenem visokem jubileju smo se
pridružili tudi člani DU Žužemberk, ji zaželeli
še veliko zdravih let v krogu domačih, izrazili
željo, da se še večkrat udeleži naših srečanj in jo
skromno obdarili.
n Tinca Canjko, tajnica DU

vsemu temu, ko se ob njej zbere družina, svoje zadovoljstvo pokaže z nasmehom in stiskom roke.
n Anton Škrbe

ti. Kljub vsemu hudemu se tistih davnih časov
rada spominja. Včasih so imeli hlev, obdelovali
so zemljo; po moževi smrti, pred 11 leti, so delo
počasi opustili. Sedaj obdeluje le še gredo z zelenjavo, bolj za spomin na pretekla leta, čeprav
jo večinoma »pospravijo« jeleni. Nepovabljene
goste lahko samo opazuje skozi okno hiše, v kateri živi z najmlajšim sinom Boštjanom.
Redi tudi zajce, pomaga pri delu v vinogradu. Zelo rada gleda televizijo, predvsem dokumentarne filme, spremlja informativne oddaje
in aktualne politične novice. Veliko bere, zlasti
časopise, priloge ter revije. Zelo rada prebira Suhokranjske poti in jih vestno shranjuje. Vesela je
svojih 12 vnukov in že 8 pravnukov. Ob njenem
visokem jubileju sta ji veliko zdravja zaželela v
imenu Občine Žužemberk župan Franc Škufca
ter direktor občinske uprave Vlado Kostevc. Za
praznik smo ji voščile tudi članice KORK Žužemberk z željo, da ostane še naprej zdrava in
polna veselja do življenja.
n Helena Glavič
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Vovk Marija
Ga. Marija Vovk, po domače Kocmanova iz Drašče vasi, je dne 29. 10.
2011 praznovala svoj visoki življenjski jubilej - 80 let.
Rojena je bila v Drašči vasi v kmečki družini s 5 otroki. Ker doma ni
bilo dela za številno družino, se je kot mlado dekle, staro komaj 18 let,
odpravila v Ljubljano in si poiskala zaposlitev. Opravljala je različna dela,
med drugin tudi v tovarni Šumi, pozneje pa kot snažilka v osnovi šoli. V
Ljubljani je spoznala svojega bodočega moja Jožeta, ki je bil miličnik, se
z njim leta 1951 tudi poročila. Tako sta letos, v mesecu novembru, praznovala BISERNO POROKO.
V Ljubljani si je ustvarila družino, rodila sina Jožeta in hčerko Andrejo. Ko sta bila otroka majhna in ni imela varstva, je nekaj časa ostala
doma, pozneje pa se je spet zaposlila. Ves čas, ko je bila v Ljubljani, se je
ob koncu tedna vračala v domačo vas in pomagala staršem in bratu, ki je
še ostal na kmetiji, pri delu. Ko sta se z možem upokojila, sta se preselila domov, v Draščo vas, kjer je ostal samo še njen brat. Sedaj obdelujeta
samo še majhen del zemlje,bolj kot velik vrt za pridelavo osnovne zelenjave. Kolikor pa jima zdravje dopušča, se rada udeležita kakšnega izleta
ali srečanja za novo leto.
Otroka sta si ustvarila svoji družini in ostala v Ljubljani. Imata še 3
vnuke. Otroka jima s svojim obiskom polepšata dneve, najbolj pa se razveselita obiska svojih vnukov.

Zakonca Vovk sta v mesecu novembru praznovala tudi biserno poroko

Člani DU Žužemberku smo ju ob tem jubileju obiskali, čestitali ga. Mariji za 8o let, obema pa še za biserno poroko, jima izročili skromno darilo,
zaželeli še obilo zdravja in skupnih srečnih let.
n Tinca Cajnko, tajnica DU

Franci Požun iz Žužemberka
Številnim jubilantom se je pridružil še en Suhokranjec z zanimivim in pestrim življenjem.
4-krat 20 let je dopolnil g. Franci Požun iz Žužemberka, sin pokojnega organista, ki se je pred
drugo sv. vojno iz Posavja priselil v Suho krajino. Tu si je ustvaril družino in oživil kulturno
življenje v kraju.
Družini, ki je živela v Prosvetnem domu ob
cerkvi sv. Mohorja in Fortunata, se je davnega
3. novembra rodil četrti otrok –Frančišek Karel. Bil je prvi in edini sin.Do leta 1942je Franci
spetimi sestricami preživljal otroštvo na “hribčku” nad Žužemberkom. Ko so jim maja tega leta
ubili očeta in požgali Dom, se je mati, domačinka
–Žlajpahova Marija,z majhnimi otroki preselila
na “plac”, v hiško, ki ji jo je zapustila njena teta.
Kljub težkim časom in hudi stiskiso so se z
veliko truda, vztrajnostjo, s pridnim delom in z
medsebojno pomočjo vsi izšolali in si pridobili
ugled. Po končani klasični gimnaziji v Ljubljani je
starejša sestra Francija kar po lastni presoji vpisa-

la v strojno šolo in postal je”strojnik”. Pravi, da je
bilo takrat življenje težko, a poprijel je za vsakršno
delo, da se je med šolanjem lahko preživljal. Kljub
vsemu ima na tiste čase lepe spomine.
Zaposlil se je v avtomobilski industriji in ji
ostal zvest do upokojitve, leta 1991. Povsod je
bil zaželen in spoštovan delavec, saj je delo jemal
resno in delal celo več, kot bi bilo treba. Služba je
bila vedno na prvem mestu. 1980. leta je za stalno
prišel v novomeški IMV. Rad se razgovori o službenih letih ter dogodivščinah in ne pozabi poudariti doslednosti francoskih gospodarjev.
Šele po upokojitvi si je vzel čas zase in začel
razmišljati o lastnem življenju. Prodal je stanovanje v Novem mestu, si ob stari hiši na krpici
zemlje postavil svojo, z veliko svetlobe, v katero
se je vselil 1995. Leto zatem se mu je rodila hčerka Cecilija, sedaj že gimnazijka, na katero je zelo
ponosen in vesel, da jo ima. Živi sam. Družbo
mu delata hčerina skobčevka in muc, pa računalnik, brez katerega zdaj ne bi več mogel. Tre-

V spomin nedolžnim žrtvam
2. oktobra je bila ob spomeniku v spominskem
parku Teharje, v nekdanjem teharskem taborišču,
dvaindvajsetič spominska sveta maša v spomin na
nedolžne žrtve medvojnega in povojnega nasilja.
Spominske maše se je udeležilo tudi več faranov
iz Žužemberka.
Sveto mašo je daroval celjski škof Stanislav Lipovšek, ki se je v pridigi zavzel za narodno spravo.
»Za trajen in resničen mir ter za prihodnost našega naroda je nujno potrebna sprava s preteklostjo,

saj ne moremo graditi varne in srečne sedanjosti ali prihodnosti, ne da bi poskrbeli za spravo s
preteklostjo,« je poudaril škof Lipovšek in dodal,
da je sprava mogoča le tedaj, če smo pripravljeni
odpuščati. Odpuščanje pa je možno, če smo pripravljeni priznati resnico, pa če je še tako težka
in obremenjujoča. Spomnil je tudi na tri blažene:
Alojzija Grozdeta, s. Antonije Fabjan in s. Krizine
Bojanc , ki kličejo k spravi in odpuščanju.
n S. M.

nutno raziskuje družinske vezi in rodovnik. Še
vedno vozi avto, z veseljem obdeluje vrtiček,
veliko in rad bere. Obiskale smo ga članice KO
Rdečega križa Žužemberk. Našle smo ga ob
prebiranju Slovenčevega koledarja iz leta 1944.
Ob odhodu smo mu zaželele še veliko lepih in
vedrih trenutkov v idilični hiški s pogledom na
priljubljeno Krko.
n Helena Glavič
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Blagoslov obnovljene cerkve in nove slike
V nedeljo, 9. oktobra, je potekal blagoslov obnovljene podružne cerkve sv. Martina v Velikem
Lipju. Blagoslovil jo je novomeški škof mons.
Andrej Glavan, prisotni pa so bili tudi hinjski
župnik in dekan kočevske dekanije Ciril Murn,
prelat Bogomir Hren, žužemberški dekan Franc
Vidmar ter ostali duhovniki iz kočevske dekanije,
žužemberški župan Franc Škufca in številni verniki. Škof Glavan je obenem blagoslovil tudi sliko
drinskih mučenk, zakoncev Maše Bersan Mašuk
in Nikolaja Mašuka, ki sedaj krasi notranjost cerkve sv.Martina. Prav ta cerkvica v Velikem Lipju
je bila eden od življenjskih mejnikov blažene Antonije Fabjan, ki se je rodila v bližnjem Malem Lipju. Jožefo so starši krstili v farni cerkvi v Hinjah,
sveto birmo pa je prejela v Ajdovcu. »Hinjska, ajdovška in tudi žužemberška cerkev pa so bile med
vojno požgane,« je v pridigi dejal škof Glavan in
dodal, da bodo vse molitve, priprošnje prežete z
mislijo na njeno vedrino, z duhovnimi vrednotami, prijaznostjo in predanostjo božji volji, ki ji
je duhovno pot zločinska roka na krut način na
Palah prekinila. Obnova tal in stropa, stopnic je
po besedah dekana kočevske dekanije Ciril Murna tekla v soglasju s spomeniškim zavodom, stala pa je 18000 evrov. Veliko prostovoljnih del so
opravili domačini, ki so poskrbeli tudi za prijetno
druženje in pogostitev po slovesnosti.
FOTO: S. MIRTIČ

Notranjost obnovljene cerkve in sliko blaženih (desno) je blagoslovil novomeški škof Andrej Glavan

V Žužemberku » slovenska«
beatifikacija drinskih mučenk
Slovesen dogodek se je v nedeljo,
22. oktobra pričel z molitveno uro in
predstavitvijo mučenk slovenskega
rodu s. Krizine Bojanc in s. Antonije
Fabjan. Več kot dva tisoč vernikov iz
celotne Slovenije in zamejstva je pri-

sluhnilo kardinalu dr. Francetu Rodetu, ki je ob ljubljanskem in mariborskem nadškofu Antonu Stresu in
Marjanu Turnšku, upokojenem ljubljanskem in mariborskem nadškofu, Alojzu Uranu in Francu Kram-

bergerju, novomeškem, murskosoboškem in koprskem škofu Andreju
Glavanu, Peter u Štumpfu in Metodu Pirihu in ljubljanskem pomožnem škofu Antonu Jamniku in več
kot sto duhovnikih, bogoslovcih in
ministrantih vodil sveto mašo. Kardinal je v pridigi v nabito polni cerkvi sv. Mohorja in Fortunata, velika
večina pa je ostala pred vrati cerkve
in slavje spremljala preko velikega
ekrana, povabil, »naj v času verske
brezbrižnosti in duhovne plitvine,
v času, ko mnogi pozabljajo na božje zapovedi, ob mučeniškem zgledu
drinskih mučenk, k odkrivanju pomena zvestobe.
»Ti sestri sta kot dva slovenska
bisera, dolgo skrita in nepoznana,
skromna, tiha, delavna, kot da so
se najlepše narodne lastnosti utelesile v teh dveh dolenjskih dekletih.
Nikomur nista na poti, ne iščeta
priznanja, ne prerivata se na prvo

Ob oltarju sta bili odprti pod novo sliko
akademskega slikarja Tomaža Perka, ki
bo krasila župnijsko kapelo, tudi obe
krstni knjigi slovenskih mučenk.

mesto. Za to – mislita – so rojeni
drugi. Zadovoljni in mirni sta tam,
kjer sta, prostor in delo so jima odkazali predstojniki, ki zanju izražajo Božjo voljo,« je poudaril Rode in
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dodal, da ta slovesen shod napoveduje novo pomlad vere v našem
narodu, ob spominu na nove blažene. Slovesnosti so se udeležile tudi
predstavnice redovne družbe hčera
Božje ljubezni iz Zagreba na čelu z
vicepostulatorko postopka razglasitve drinskih mučenk za blažene, s.
dr. M. Ozano Krajačić, ki je na koncu slovesnosti s strani domačih župljanov dobila še posebno zahvalo.

Kardinal dr. Franc Rode: »Zahvalno slavje napoveduje novo pomlad
vere v našem narodu, ob spominu
na nove blažene in njihovo brezpogojno in dokončno zvestobo križanemu Gospodu, se zahvaljujemo
Bogu za milost, ki jim je bila dana.
Še posebej smo hvaležni za s. Krizino in s. Antonijo, žlahtna cvetova
naše domovine. Iz korenin vere, ki
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Slovesno zahvalno mašo je obogatil
združeni pevski zbor žužemberške
dekanije pod vodstvom Nine Zajec
in organista Roberta Kohka. Razstavljeni sta bili tudi obe krstni knjigi
obeh blaženih in nova slika blaženih, ki bo odslej krasila cerkev sv.
Mohorja in Fortunata.
n Urednik
Foto: Slavko Mirtič
sta jo prejeli v domači hiši, sta dorasli v junaško pričevanje zvestobe
pred slovenskim narodom in vesoljno Cerkvijo.«

Za red in varno parkiranje številnih avtobusov in avtomobilov so poskrbeli žužemberški gasilci in policija

s. Ozana Krajačić, vicepostulatorka postopka razglasitve za blažene:
»Sestre družbe božje ljubezni iz Zagreba delimo veselje z vami. Slovesnost v Žužemberku na nek način
povezuje tudi oba naroda.«

Darinka Bručan, nečakinja s. Antonije : »Preveva me veliko veselje,
da sem kljub dolgi poti iz Italije lahko prisostvovala slavju v Žužemberku. Ponosna sem na svojo teto
in se ji priporočam v molitvi.«

Marija Hren, nečakinja s. Antonije, iz Srednjega Lipovca: »Izredno
sem ponosna na teto Antonijo, ki
je res pravi zgled vere. Tudi maša in
današnji dan mi bo ostal za vedno
v spominu.«

Miklavžev koncert
Učenci OŠ Žužemberk s podružnicami Ajdovec, Dvor in Šmihel med šolskim letom naredijo veliko dobrih del. Zanje so tudi pohvaljeni

in nagrajeni. Za pridno učenje, lepo vedenje in
majhna dobra dela so bili nagrajeni z Miklavževim koncertom, ki ga je šola zanje organizirala v

petek, 2. 12. 2011, v prizidku ŠO Žužemberk.
Igral je znani narodno-zabavni ansambel Novi
spomini, program pa je lepo povezoval g. Matej
Kocjančič, nekdanji učenec OŠ Žužemberk. Ansambel sestavljajo štirje mladi fantje z Dolenjske. S pestrim programom so uro in pol navduševali učence, učitelje in druge delavce naše šole.
Učenci so glasno prepevali z njimi znane pesmi,
kot so: V dolini tihi, Bela obleka, Čebelice… Ob
petju je večina učencev stala na tribunah in ploskala v ritmu glasbe. Na koncu pa so najpogumnejši tudi zaplesali v telovadnici.
Lepo je bilo videti, kako so se učenci zabavali ob narodno-zabavni glasbi in slišati njihovo
petje slovenskih pesmi.
n Marjana Furlan in Ljuba Nose, učiteljici
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Humanitarna akcija za otroke afrike na OŠ Prevole
Ksenja, Anja, Jure, Simon, Jure, Veronika, Kristjan in Katarina so petošolci, ki so bili v šolskem letu 2010/2011 vključeni v
celoletni projekt »Mi smo Afričani«, zasnovanem po posebnem pedagoškem pristopu Storyline (www.storyline.si)
»Storyline je celosten pristop k
učenju in poučevanju, za katerega je
značilno poučevanje v obliki zgodbe, ki jo ustvarjajo učenci skupaj s
svojim učiteljem v razredu«.
Na OŠ Prevole smo z izdelavo
afriških oseb – Masajev, ki smo jih
naselili v revno afriško vas v Keniji,
ustvarili nepozabno afriško zgodbo,
vanjo pa vključili tudi učitelje, učence in njihove starše.
V začetku našega ustvarjalnega
popotovanja o »črni celini« nismo
vedeli prav veliko. O tamkajšnjem
življenju revnih afriških otrok, ki
obiskujejo OŠ Bukinda, v okrožju
Kabale na JZ Ugande, nas je novembra 2010, na potopisnem predavanju, poučila prostovoljna učiteljica
Irma Šinkovec. Spoznali smo, da je
življenje afriških otrok preprosto,
skromno in revno, saj tamkajšnji
otroci nimajo zvezkov, knjig in ne
svinčnikov. Njihova najljubša igrača pa je žoga, ki jo iz odpadnih plastičnih vreč naredijo kar sami. Ker
smo imeli priložnost navezati stike
prav z učenci OŠ Bukinda iz Ugande,
smo jim že v decembru 2010 poslali
knjigice »This is me – To sem jaz«,
ki smo jih izdelali sami. Nad našimi
izdelki so bili tako navdušeni, da so
nam poslali nekaj fotografij, ki nazorno prikazujejo ugandske šolarje
ob prebiranju naših izdelkov.
Izjemne fotografije iz vsakdanjika
ugandskih otrok ter žalostne zgodbe
o njihovem precej drugačnem življenju, kot ga poznamo mi, so nas prepričale, da na OŠ Prevole izpeljemo

Ugandski učenec ob prerisovanju risbe
ene izmed učenk Oš Prevole

Na obisku v živalskem vrtu, kjer smo si ogledali afriške živali

HUMANITARNO AKCIJO! Z akcijo zbiranja denarnih prispevkov
smo pričeli v začetku junija 2011
ter jo uspešno zaključili 23. junija
2011 na prireditvi ob zaključku pouka z dramatizacijo afriške zgodbe
»Mavrični deklici«, ki je z moralnim
sporočilom dokončno prepričala vse
navzoče. Z zbranimi sredstvi bomo
kupili šolske potrebščine, ki jih
ugandski šolarji nujno potrebujejo.
Tako jim bomo zagotovo polepšali
prve septembrske šolske dni!
Za pomoč pri zbiranju in pridobivanju sredstev se iskreno zahvaljujemo ravnateljici, učiteljem in drugim
delavcem OŠ Prevole, vsem učencem in njihovim staršem.
n Učenci 5. razreda OŠ Prevole z
mentorico Matejo Plot

Peka kruha v Rosalnicah
Učenci 6. a in 6. b razreda ter izbirnih predmetov sodobna priprava
hrane in turistična vzgoja so obiskali
hišo, kjer diši po domačih dobrotah.
Odpravili so se na pot proti Beli krajini, v Rosalnice, kjer jih je sprejela
prijazna gospa Mojca Kramarič.
Vonj po dobrotah je vabil v hišo,
kjer jih je že čakala miza, polna dobrot, belokranjska pogača in peciva ter zeliščni čaj.
Gospa Mojca Kramarič je pripravila zanimivo predavanje, s
katerim je učencem predstavila

Ugandski šolarji ob pregledovanju naših
knjigic »This is me«

postopek pridelave in predelave žit,
nato pa jim je prikazala pripravo belokranjske pogače.
Tudi učenci so se preizkusili v mesenju testa za kruh, ki so ga skrbno
položili v peharje, ko je vzhajal pa še
v krušno peč.
Med peko kruha smo si ogledali
steklarsko delavnico, kjer izdelujejo
najrazličnejše steklene izdelke Ko
so se vrnili, pa so jih že čakali sveže
pečeni in dišeči hlebčki kruha, ki so
jih odnesli domov.
n Marjana Furlan, učiteljica

Petošolke ob dramatizaciji afriške zgodbe »Mavrični deklici«
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za oktober in november 2011

Teden otroka
Že leta 1954 je Generalna skupščina Združenih
narodov začela s promocijo zahteve, naj si vsaka država izbere svoj Dan otroka. V Sloveniji praznujemo Dan otroka na prvi ponedeljek v oktobru.
Ker pa prireditve potekajo vse do konca tedna, se
pri nas to imenuje tudi Teden otroka. Vsako leto
se tudi izbere tema. V letu 2011 je tema: „Pojdiva s
knjigo v svet“, ki opozarja na pomen branja.
Tudi na PŠ Šmihel smo v tednu otroka od 3. do
7. oktobra organizirali različne dopoldanske pa
tudi popoldanske dejavnosti za naše učence.
V ponedeljek smo se po pouku odpravili na
sprehod do Izletniške kmetije Meden. Tam smo
si ogledali kmetijo in njeno okolico, nato pa sta
nam gospa Angelca in gospod Darko spekla slastne pice iz krušne peči. Zelo so nam teknile. Na
poti domov smo si pri našem učencu Mateju ogledali še domače pujse.
V torek, na svetovni dan varstva živali, smo
obiskali našega sošolca Gašperja v Klečetu. Doma
imajo kar zajetno število konj, poznanih po vsej
Sloveniji, pa tudi izven naših meja. Učence je
najbolj pritegnil poni, ki je pravzaprav Gašperjev oskrbovanec.
Sreda je bila namenjena druženju ob različnih
igrah z žogo in risanju s kredami na asfalt.
V četrtek smo obiskali Umetniško galerijo
Struna v Klečetu. Vsestranski strokovnjak gospod Robert nam je vse razkazal in razložil. Izvedeli smo veliko novega, poučnega.
V petek pa nam je slabo vreme preprečilo igre
v naravi, zato smo si v učilnici ogledali slovenski
mladinski film.
Letošnja osrednja tema ob tednu otroka je
bila»Pojdiva s knjigo v svet« in zato smo tudi mi
prebirali zgodbe in knjige, kar je naša prednostna
naloga skozi vse leto in skozi vsa leta. Kajti za potovanje s knjigo je en teden premalo, en mesec
premalo, eno leto premalo. In kot je v poslanici
ob tednu otroka zapisal pisatelj Slavko Pregl, se s
pravimi knjigami potuje vse življenje.
V okviru tedna otroka smo si ogledali gledališko predstavo Zvezdica Zaspanka- darilo šolarjem
za njihov trud, vestno delo, lepo obnašanje in kot
spodbuda za delo vnaprej. Predstavo so zaigrali člani Društva za boljši svet. Hvala gospe ravnateljici,
da nam je omogočila tako prijetno doživetje.

ŠOLSTVO
MESEC POŽARNE VARNOSTI
Mesec oktober pa je tudi mesec požarne varnosti. Učenci s PŠ Šmihel smo se odpravili na ogled
našega gasilskega doma. Pričakal nas je predsednik PGD Šmihel, gospod Rafael Vidmar. Zelo
natančno in z velikim žarom nam je razkazal vse,
kar premore gasilsko društvo Šmihel. »Nimamo
veliko, toda vedno pomagamo ljudem, kjer je pomoč potrebna«, je povedal gospod Vidmar. Učenci so se lahko preizkusili tudi v gašenju z vodo in
prahom. Na koncu pa nas je gospod Vidmar tudi
pogostil. Ob tej priložnosti se njemu in Dejanu
najlepše zahvaljujemo.

KOSTANJEV PIKNIK
19.10. 2011 smo imeli KOSTANJEV PIKNIK
pri Gasilskem domu v Šmihelu. Skrbne mame so
narezale kostanj in pripravile sladke dobrote, očetje so poskrbeli za ogenj in pečenje, učenci pa za
živžav okrog doma. Ujeli smo še zadnje lepe, primerno tople jesenske ure. Bila je že tema, ko smo
se zadovoljni odpravili vsak k sebi domov.

TEHNIŠKI DAN V MESTNEM MUZEJU
V sredo, 26. 10. 2011, so imeli učenci 1. in 2.
razreda tehniški dan. Odšli smo v Mestni muzej v
Ljubljani. Sodelovali smo v delavnici Dom nekoč,
kjer so otroci spoznali življenje in delo v preteklo-
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sti. Preizkusili so se v pranju perila, mletju kave,
ribanju tal, mletju orehov, likanju na star način,
šivanju, peki piškotov… Bilo je zanimivo, a le za
pokušino. Težko bi se navadili na tak način življenja, so bili vsi enotni.

UNIKATNI VENČKI- delo otrok in staršev
Današnji čas nam ne dopušča, da bi si še tolikokrat vzeli čas za druge, da bi si izdelali kaj sami
doma. In prav zaradi časovne stiske gredo stvari
velikokrat neopazno mimo nas. Na PŠ Šmihel pa
smo se letos odločili, da bomo v šoli organizirali
delavnico izdelovanja adventnih venčkov in tako
poskrbeli za medsebojno druženje, sodelovanje
in nenazadnje tudi za zadovoljstvo ob pogledu na
lastne in unikatne izdelke. Dobili smo se v sredo,
23. 11. 2011, in se lotili dela. Nastali so čudoviti
venčki, ki bodo gotovo ves december krasili vrata
in mize v naših domovih.
NEKAJ TUDI ZA NAŠE ZANAMCE
V petek, 25. 11. 2011, smo imeli v PŠ Šmihel
delavnico oblikovanja iz gline. Delavnico je za
učence pripravil in vodil gospod Robert Struna,
umetnostni kovač iz Klečeta in oče dveh naših
učencev. Učencem je predstavil material glino in
povedal nekaj o zgodovini oblikovanja iz gline.
Učencem je natančno razločil pravila pri oblikovanju in sušenju in kasneje žganju gline. Vsak
učenec je izdelal svoj unikatne izdelek, ki ga bo
potem, ko se bo posušil na zraku in žgal v peči,
lahko odnesel domov. Prav gospod Struna pa je
dal pobudo, da skupaj izdelamo glineno uro, ki bo
okrasila eno od šolskih sten in bo s podpisi učencev in datumom tudi čez mnogo let pričala, kaj se
je v šolskem letu 2011/12 dogajalo na PŠ Šmihel.
Gospodu Robertu se najlepše zahvaljujemo za pomoč pri izvedbi tega zanimivega »projekta«.
n Petra Zadel in Marjeta Zore, učiteljici na PŠ Šmihel
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Nemka obiskala Žužemberk in bila
navdušena nad lepotami kraja ter
učenci Osnovne šole Žužemberk
Četudi velja, da so šole ob sobotah prazne, 26. novembra v osnovni šoli
Žužemberk še zdaleč ni bilo tako. Kar enainštirideset učencev in učenk sedmega, osmega in devetega razreda, ki so si za izbirni predmet v tem šolskem
letu izbrali nemščino, je v soboto zjutraj potrpežljivo čakalo, da so se ob
devetih odprla šolska vrata in se je pričel projektni dan.
Kot posebna gostja se je projektnega dne udeležila Nemka Christine Nistal, doma iz Oldenburga v severni Nemčiji, ki trenutno zaradi študija živi
v Ljubljani. Christine se je na moje vabilo, da bi prisostvovala projektnemu dnevu, z navdušenjem odzvala, pripravila pa je tudi krajšo predstavitev
svojega kraja, ki so jo učenci z zanimanjem gledali in poslušali. Po Christinini predstavitvi je sledila predstavitev referatov, ki so jih pripravili učenci drugega in tretjega nivoja nemščine. Referati so bili vezani na teme, ki
so bile povezane z Nemčijo in nemško govorečim prebivalstvom in učenci
so imeli možnost spoznati kar nekaj nemških športnikov, glasbenih skupin, naravnih znamenitosti… Po predstavitvi referatov je sledila zaslužena

malica, po malici pa so učenci v skupinah izdelovali plakate, zemljevida
Nemčije in Avstrije ter razglednice večjih nemških mest. Nastalo je veliko
izvirnih, kvalitetnih izdelkov; in učenci so na zanimiv in prijeten spoznali
Nemčijo in nemško kulturo.
Projektni dan je za učence minil izredno hitro, da pa je minil še sladko, so poskrbele učenke Ana Hrovat, Lara Humek in Maruša Škufca, ki so
doma spekle pecivo in ga prinesle v šolo. Učenci so se z njim sladkali med
krajšimi odmori.
Na koncu projektnega dne sta se učenki devetega razreda, Maša Škoda
in Nika Vidic, gostji Christini zahvalili za obisk in ji izročili naše skupno
darilo, nad katerim je bila Christine zelo navdušena. Zahvalila se je tako v
slovenščini kot tudi v nemščini, nad čimer so bili učenci še posebej navdušeni. Gostja si je ogledala tudi šolo z muzeji.
Po končanem projektnem dnevu sva se s Christine odpravili na krajši
ogled Žužemberka ter okolice in bila je navdušena nad tem, koliko znamenitosti lahko obiskovalcu ponudi manjša občina, kakršna je Žužemberk.
Obljubila je, da se bo sem zagotovo še vrnila.
n Mateja Filipič, učiteljica

Izdelovanje venčkov z mamico - cvetličarko
Decembrski prazniki so vsak dan bližje. V vrtcu smo se že nekoliko pripravili, saj nas je v petek, 25. 11., obiskala Nejčeva mamica, ga. Slavka
Glavan, ki je pred otroki spretno oblikovala adventne venčke. Z Mucki, Zajčki in Mravljicami
smo spoznali delo cvetličarke in se v njem tudi
sami preizkusili. Vsak otrok je izdelal svoj venček, ki ga je kasneje odnesel domov. Otroci so

navdušeno in vztrajno zapikali vejice, na koncu
pa so bili na svoje izdelke zelo ponosni.
S kupnimi močmi smo poskrbeli, da bo imela
vsaka skupina svoj adventni venček, ki nam bo
pomagal pričarati prijetno praznično vzdušje.
Mamici, ge. Slavki Glavan, se lepo zahvaljujemo
za njen poučen, ustvarjalen in prijeten obisk.
n Mojca Obrstar, vzgojiteljica

Natečaj pri reviji Unikat

Učenci 1. razreda smo v mesecu septembru in oktobru na pobudo Ostržka izdelovali gozdne
škratke. Dela je bilo veliko, saj smo morali za začetek pripraviti kar nekaj materiala (drevesne liste, orehe, kostanj, koruzo, koruzne laske, papirnate stožce). Ko smo imeli vse pripravljeno, smo
se lotili dela. Pri likovni vzgoji in pri krožku koristno preživljanje prostega časa, ki ga vodiva gdč.
Mateja Bukovec in gdč. Anja Pečjak, smo izdelali kar 54 škratkov. Tako smo od vseh sodelujočih
šol, vrtcev in posameznikov dosegli 3. mesto. V mesecu novembru pa nas je razveselil paket, v katerem se je skrivala sladka nagrada. Zelo smo bili veselili, ko smo ugotovili, da smo dobili polno
škatlo sladkih napolitank.
n Mateja Bukovec, razredničarka 1. razreda
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Prireditev za starejše krajane na Prevolah
Vsako leto v jesenskem času v OŠ Prevole in v
sodelovanju z RK Hinje poskrbimo za družabno
srečanje naših starejših krajanov. Letos so se zbrali
v soboto, 15. oktobra 2011, v prostorih naše šole.
Seznami ljudi, ki so stari 70 let in več, so po
naših vaseh kar dolgi, a mnogi so v domovih za
ostarele, bolni, mnogim pa se ta druženja zdijo
preprosto nepotrebna, tako da se jih zbere manj,
kot bi si želeli. A nam je cilj, da te, ki pridejo- bilo
jih je okoli 30- razvedrimo in jim naredimo kar
se da prijetno popoldne.
Zanje smo pripravili zabaven program, v katerem so nastopili učenci s pevskimi, plesnimi točkami, recitacijami in igricami. Na koncu pa smo
se vsi nasmejali ob skeču članic KD Hinje – Jožice
Jaklič, Mojce Obrstar, ki znata na zelo zanimiv in
smešen način prikazati vsakdanje probleme ženic na vasi. Pozdravni govor je pripravila predsednica RK Hinje Francka Pečjak, nagovorila pa
jih je tudi predstavnica območnega odbora OZRK
Novo mesto, ki je hkrati tudi naša ravnateljica,
Marija Breceljnik.
Po kulturnem programu je sledilo predavanje
o življenju v tretjem svetu - Angoli, ki nam ga je
na slikovit način prikazal duhovnik Sašo Kovač,
ki sedaj službuje v Šentjerneju. Govoril je o svojih
izkušnjah, saj je tam bival en mesec in je res znal

prikazati realno sliko tega življenja, nad čimer so
bili poslušalci pretreseni.
Kot vedno smo tudi letos obdarovali najstarejša
udeleženca srečanja, to sta bila gospa Ana Novak
iz Visejca, letnica 1922 in gospod Stanislav Turk
iz Lopate, letnik 1927. Ob prihodu pa so vsi obiskovalci prejeli spominke, ki sta jih izdelali naši
vzgojiteljici iz vrtca Mojca Hočevar in Marjetka
Hribar. Za dekoracije po šoli in pri vhodu pa sta
na prisrčen način poskrbeli vzgojiteljici Urška
Hočevar in Jožica Gačnik.
Kulturnemu delu je sledilo družabno srečanje
ob manjši pogostitvi. Krajani so se sprostili, po-

klepetali s svojimi vrstniki, zapeli in zaplesali ob
zvokih harmonike učencev Amadeja Papeža in
Luka Vidmarja. Na koncu so bili vsi zadovoljni in
že so se veselili srečanja prihodnje leto.
Res mi je žal, da tega ne doživi več krajanov. Žal
pa mi je tudi, da se tega srečanja ni udeležil nihče
od predstavnikov občine in svetnikov, niti nihče
od OORK Novo mesto, čeprav jih je bilo kar nekaj osebno povabljenih. Mislim, da niso vsi tako
zasedeni, da si ne bi mogli vzeti nekaj minut časa
in prišli pozdravit naše starejše ljudi, saj bi jim s
tem pokazali neko spoštovanje in veljavo.
n Irena Blatnik, učiteljica

Šola v naravi v domu Kavka nad Kobaridom za učence OŠ Prevole
V ponedeljek zjutraj, 19. 9. 2011,
smo se učenci od 7. do 9. razreda z
avtobusom podali na pot proti Kobaridu, kjer smo imeli v hribih nad
mestom v domu Kavka organizirano enotedensko šolo v naravi.
Zelo smo se razveselili, ko smo
izvedeli, da bodo z nami tudi učenci
OŠ Benedikt iz Maribora.
Namen take oblike pouka je seveda, da se kaj naučimo o naravi,
kraju bivanja, izvajamo športne aktivnosti in spoznavamo nove ljudi.
Prvi dan je zelo deževalo, zato
smo se z avtobusom odpravili na
ogled dveh muzejev v Kobaridu.
Najprej smo se ustavili v Muzeju
prve svetovne vojne, v katerem je
prikazano bojevanje na Soški fronti. Vodič nam je pripovedoval o poteku bojev, ki so bili težki že zaradi
same strme, hribovite lege, ogledali
smo si slike ranjencev ter se ob filmu popolnoma vživeli v tisti čas
strahot. Vodič nam je pokazal maketo bunkerja, kakršne so vojaki
kopali v hrib, da bi se poskrili pred
bombardiranjem.
Kar malo pretreseni nad vsem
videnim smo se odpravili v Muzej

sirarstva. Tudi tu so nam najprej
predvajali film o pašništvu krav in
koz, o tem, kako mleko predelujejo v sir in skuto in ti njihovi izdelki
Planika so priznani po vsem svetu.
Pokazali so nam orodja, ki jih uporabljajo pri predelavi in pili smo
mleko. Sošolka je nato iz smetane
naredila maslo, ki smo ga naslednje
jutro pojedli za zajtrk.
Dneve smo vsak dan dopolnili s športnimi dejavnostmi. Preizkušali smo se v lokostrelstvu in
tekmovali s fanti, a so seveda oni
zmagali. Pomembno je, da smo se
vsi zabavali.
Vsak dan smo imeli tudi pohode
že kmalu po zajtrku. Prvi je bil zelo
naporen, saj smo hodili iz hriba v
dolino in potem zopet v strm klanec.
Bili smo res izmučeni. Drugi pohod
je bil lažji, saj smo ob poti spoznavali
rastje, prst in druge značilnosti narave, orientacijo s kompasom, merili hitrost in smer vetra, zato smo
se veliko ustavljali. Predzadnji dan
pa je bil res zelo naporen pohod do
meje, kjer leži italijanska vas. Ob
poti so postavljene makete različnih
oblik in te so nas kratkočasile, da

smo malo pozabili na napor. V vasi
nas je sprejel domačin in nam prebral besedilo v narečju, ki ga nismo
veliko razumeli, a nam je bilo zelo
zanimivo. Hiše v vasi so bile stare, a
kar dobro ohranjene in v njih so bili
manjši muzejčki z različnimi predmeti. Čeprav je bila hoja res težavna,
smo videli veliko zanimivega.
Odšli smo tudi do manjšega potoka, v katerem smo iskali prebivalce tega okolja (pijavke, kobilice) in
jim določali vrste oz. ključe, kot se
to reče v biologiji.

V četrtek smo imeli po večerji ples v jedilnici, seveda skupaj z
učenci druge šole in bilo je lepo.
Spat smo šli pozneje kot ponavadi,
saj se je zabava kar zavlekla.
Povedati moram, da so delavci v
domu dobro poskrbeli za čistočo,
sobe so bile prostorne, hrana raznovrstna in odlična, učitelji strogi,
a prijazni, skratka, preživeli smo čudovit, poučen, zabaven in zanimiv
teden šole v naravi v domu Kavka.
n Sara PAPEŽ 8.r., OŠ Prevole
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Pohod na Krim

Medeni teden v
vrtcu Žužemberk
Na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in Javne svetovalne
službe v čebelarstvu je že peto
leto potekal projekt »En dan za
zajtrk - med slovenskih čebelarjev
v slovenskih vrtcih«. Namenjen je
predvsem izobraževanju in osveščanju otrok o pomenu čebel in
njihovih pridelkih.
Otroci vseh slovenskih vrtcev
in šol so letošnjega 18. novembra
zajtrkovali kruh, maslo, med, mleko in jabolko. Zajtrk so sestavljala
živila slovenskega porekla, ki so
jih otrokom ter njihovim vzgojiteljem podarili kmetje, čebelarji,
kmetijska in živilskopredelovalna podjetja.
Tudi v našem vrtcu smo temu
projektu posvetili več pozornosti.
Od 15. do 18. 11. 2011 so v vseh
skupinah Vrtca Žužemberk, pri
RIBICAH, MIŠKOLINIH, MRAVLJICAH, ZAJČKIH IN POLŽKIH potekale aktivnosti, s katerimi so otroci bolje spoznali pomen
čebel in delo čebelarja.
Ob slikah smo se pogovarjali o
čebelah, si ogledali zgoščenko o

avtohtoni vrsti čebele, imenovani
KRANJSKA SIVKA in si ogledali čebelnjak v bližnji okolici vrtca.
Barvali in izdelovali smo čebelice,
naučili smo se prstno igro PANJ in
pesmico ČEBELICA. Ob lutkovni
igrici, ki smo jo pripravile delavke
vrtca, KAKO JE ČEBELICA REŠILA ZAJČKA, so otroci videli,
da čeprav je čebelica majhna, se
ne boji nikogar.
Po vrtcu je zadišalo pa slastnih
medenjakih. V petek nas je obiskal
čebelar g. Jože Hrovat, ki je otrokom na preprost in zanimiv način
predstavil delo čebelarja. Druženje
je bilo prijetno.
Vsem čebelarjem, ki so darovali med, se najlepše zahvaljujemo.
Upamo, da nas naslednje leto zopet obiščejo. Trudili se bomo, da
bo narava čim manj onesnažena,
da bodo lahko čebelice še naprej
tako pridno nabirale med.
Vsem čebelarjem želimo v prihodnjem letu dobro bero in se poslavljamo s čebelarskim pozdravom NAJ MEDI.
n Lilijana Hrovat, vzgojiteljica

V soboto, 19. 11. 2011, smo se
člani planinskega krožka odpravili
na Krim. Iz Žužemberka smo odšli
ob 7.00 in se ob 8.20 pripeljali pod
vznožje Krima. Skupaj s prijatelji in
starši smo se odpravili na vrh Krima.
Med pohodom smo se pogovarjali in
občudovali čuda narave. Ko smo prispeli na vrh Krima, smo si privoščili
čaj v bližnji gostilni. Po spustu s Krima smo se z avtobusom odpeljali na
Iški Vintgar, kjer smo prejeli potrdila in čokoladice za uspešno opravljen
pohod. Domov smo prišli okoli 16.00. Pohod je bil zabaven in uspešen.
Udeležilo se ga je kar 94 ljubiteljev narave.
n Teja Urbančič, 9. b

Razstava »Gozdna učna pot Ajdovček«
Letos smo pripravili razstavo na OŠ Žužemberk na temo Gozdna učna
pot Ajdovček. Predstavili smo potek poti na zemljevidu, primer nalog za
učenje v naravi ter potek dela otvoritve poti in njeno urejanje. Učenci so s
pomočjo staršev izdelali različne in zanimive ptičje valilnice, ki jih bomo v
pomladanskem času skupaj s starši postavili v gozd. Do konca šolskega leta
pa načrtujemo izdelati še zgibanko za obiskovalce poti ter urediti oglasne
deske, ki so pritrjene na lično izdelanih kozolčkih.
Pridite na Ajdovec in spoznajte našo učno pot!
n PŠ Ajdovec

Solidarnostna akcija
so stricu. Deček se pridno
Botrstvo Malavi puščeni
uči in bi rad postal zdravnik.

Na OŠ Žužemberk že šest let sodelujemo v misijonski akciji Botrstvo Malavi. Učenci šole in otroci
vrtca so botri dvema mladostnikoma. Do letošnjega leta sta bila
to Gloria in Denis iz afriške države
Malavi. Ker je Gloria končala šolanje in se je zaposlila, bomo od letos naprej botri poleg Denisa, 13 –
letnemu Godfreyu, ki mu je umrla mati leta 2007 in je zapustila 5
otrok. Oče za otroke ne skrbi, pre-

V novembrski solidarnostni akciji smo zbrali 586,64 EUR. 504,00
EUR smo namenili njunemu šolanju, 80,84 EUR pa bomo namenili
socialno ogroženim družinam naših učencev.
Z majhnim darom, ki smo ga namenili ljudem v stiski, smo naredili
veliko dejanje. Naša varovanca se
bosta s tem denarjem lahko šolala
eno šolsko leto.
n Marjeta Zupančič
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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 šestih letih napolnile z rokopisi, dokumenti, predmeti, knjigami in fotografijami 22 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.

Pogled na zaslužne može in žene, ki smo jih do
sedaj obeležili, naj ilustriramo z nekaj podatki.
Trije imajo spominsko ploščo, in sicer na rojstni
hiši (dr. Bradač, dr. Gnidovec), L. Štukelj pa na
rojstni hiši njegove matere. Doktorat znanosti je
doseglo sedem znanih Suhokranjcev, naziv magistra eden. Po poklicu je bilo največ učiteljev in
profesorjev (9), duhovnikov (6), po en pravnik,
glasbenik, zdravnik, igralka, tiskar in založnik ter
alpinist in slikar amater.
Na področju Ajdovca so bili rojeni štirje, Dvora
eden, Šmihela šest in Žužemberka enajst. V Suho
krajino sta se priselila Alojzij Zupanc in Ignacij
A. Kleinmayr.
Na tujem so pokopani štirje: igralka Rozalija
Seršen v ZDA, kulturnik Jože Kastelic v Argentini,
prelat Janez Mrvar v Ekvadorju in alpinist Tomaž
Humar v Himalaji. Iz kmečke družine je izhajalo
10 znanih Suhokranjcev, iz delavsko-kmečke 7,
iz uradniško-obrtniške pet. Pri nastanku večine
raziskovalnih nalog so sodelovali bližnji in daljni

sorodniki; podarili so dokumente, zapisali spomine in se udeležili prireditve ob razglasitvi.
Začeto delo se vsako leto nadaljuje z odkrivanjem
novih pomembnih osebnosti, ki imajo korenine v
Suhi krajini. V letu 2010/11 so bili Sunnita Williams, ameriška astronavtka slovenskega rodu, dr.
Ante Gnidovec, igralec in prvi jugoslovanski smučarski sodnik, pisatelj Janez Kmet in slikar Slavko
Hotko. V šol. letu 2011/12 bodo razglašeni še: admiral Ivan Kern – rojen v Žužemberku, svetovno
znani poznavalec gob – mikolog Josip Schmoranzer, roj. v Škofji Loki – upravitelj v Žužemberku in
slikar – amater Franc Mlakar in drinska mučenka
– s. Antonija Fabjan, rojena v Malem Lipju.
Odkrivanje in spoznavanje znanih Suhokranjcev
tudi z muzejem prispeva k vzgoji mladih, k razvijanju njihove rodoljubne zavesti in pripadnosti Suhi
krajini, pa tudi k ponosu, da so Suhokranjci.
V želji, da bi razširili védenje o zaslužnih ljudeh,
začenjamo z novo rubriko v Suhokranjskih poteh.
V nadaljevanju bomo objavljali njihove podobe.

Dr. Fran Bradač

zeju znanih Suhokranjcev odkrit bronasti relief
dr. F. Bradača, delo mag. Alenke Vidrgar. Šola je
prevzela v oskrbo in svojo last učenjakov grob na
ljubljanskih Žalah, v njem pa od l. 2010 počiva
tudi njegova hčerka Zorka, profesorica glasbe in
pisateljica. OŠ Žužemberk je izdala njeno zbirko
črtic Resnične o naših živalcah (2010).

be skladb za pozavno so mu bile zaupane s strani svetovno znanih skladateljev 20. stoletja. Kot
dirigent je sodeloval z uglednimi evropskimi orkestri. Je avtor pomembnih glasbenih del, med
drugim Traumdeutung, Concerto grosso, Das
Orchester, Individuum Collectivus. Napisal je
knjigi Vdih – izdih in Laboratorium. Živi v Parizu,
a se rad vrača v domačo hišo v Žužemberku.
Vinko Globokar je dobitnik francoskega odlikovanja, »Chevalier des arts et des lettres«,
Prešernove nagrade in je častni občan Občine
Žužemberk.
Leta 2002 je bila o njem izdelana raziskovalna naloga, v šolskem muzeju so njegova podarjena dela in fotografije ter ploščica znanega Suhokranjca.

(Jama pri Dvoru, 1885 – Ljubljana, 1970),
klasični filolog in prevajalec
Rojen je bil očetu Janezu,
mizarju v dvorski železarni, in materi Katarini.
Osnovno šolo je obiskoval na Dvoru, gimnazijo
v Ljubljani, klasično filologijo pa na Dunaju. Leta
1920 je doktoriral v Zagrebu, študij pa nadaljeval v Pragi in Berlinu. V zakonu s Čehinjo Boženo
Ondraček je imel sina in hčerko. Od l. 1932 do
upokojitve je predaval klasično filologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Pokopan je v Ljubljani.
Njegovo filološko in prevajalsko delo obsega več
kot 50 del, med njimi: Arhitektonika in simetrija
v stari klasični filozofiji, Nastanek in razvoj drame,
Sapfina erotika. Skupaj z Josipom Osano je izdal
doslej edino grško slovnico, napisal grško vadnico ter sestavil slovar tujk in več latinskih, nemških
in čeških slovarjev. Poslovenil je vrsto pomembnih pesnitev iz antične književnosti: več Evripidovih tragedij in Aristofanovih komedij, izbor rimskih lirikov in vsa Vergilova dela. Prevajal je dela
Tacita, Platona, Manna, Kästnerja in drugih.
V svoji osebnosti je združeval izjemne darove
za jezike z zavzetostjo za znanstveno delo, kot
človek je bil pošten in preprost, zelo natančen,
pa skrben družinski oče. Ime dr. Bradača je bilo
v OŠ Žužemberk odkrito z raziskovalno nalogo
l. 1996; leta 1997 je bila na njegovi rojstni hiši na
Jami odkrita spominska plošča. Hčerka Zorka
Bradač, profesorica glasbe, je šoli podarila vso
njegovo rokopisno in knjižno zapuščino, dokumente in obtežilnik za papir. L. 2003 je bil v Mu-

Vinko Globokar

(Anderny, Francija, 1934) slovenski skladatelj, pozavnist in dirigent
Njegov oče Edvard je bil
rojen v Šmihelu pri Žužemberku, mati Kristina
pa v Drašči vasi. Družina
je od l. 1931 živela v
Franciji, kjer se je Vinko
rodil. Po srednji glasbeni
šoli v Ljubljani l. 1959 je
končal študij trombona
in komorne glasbe za pihala na konservatoriju v
Parizu. Študiral je kompozicijo, poučeval na Visoki glasbeni šoli v Kölnu, deloval v ZDA, v Berlinu in predaval na tečajih nove glasbe v različnih
delih sveta. L. 1969 je ustanovil improvizacijski
ansambel New Phonic Art.
Globokar je kot skladatelj, poustvarjalec in
glasbeni pisec ena izmed vodilnih osebnosti
evropske in svetovne avantgarde. Njegovo virtuozno igranje je obogatilo literaturo za pihala.
Njegov stik z najnovejšimi gibanji v glasbi, občutljiva odprtost za umetnostna in izvenumetnostna dogajanja je vodila do nastanka izvirnih
stvaritev z elektronskimi aparaturami ali brez
njih. Posveča se iskanjem človekovega glasbenega in izvenglasbenega bivanja. Globokarjev
skladateljski opus obsega več kot stopetdeset
del. Celoten arhiv se hrani v Baslu. Krstne izved-

Dr. Janez Gnidovec

(Veliki Lipovec, 1873 – Ljubljana, 1939), doktor filozofije, škof, misijonar in dobrotnik
Rodil se je v kmečki družini, pri Janškovih, očetu Jožefu in materi Jožefi, roj. Pust, z Brezove
Rebri. Prvi razred ljudske šole je obiskoval v
Ajdovcu, nadaljeval v
Novem mestu, kjer je z
odliko maturiral in se
vpisal na ljubljansko bogoslovje. L. 1904 je na
Dunaju doktoriral iz filozofije. L. 1905 je bil imenovan za ravnatelja gimnazije v Šentvidu. Bil je
uspešen profesor, blag mentor in zaslužen za
uporabo slovenskih učbenikov. L. 1919 je vstopil v red lazaristov, kasneje pa bil imenovan za
skopsko – prizrenskega škofa. Zgradil je številne cerkve, kapelice, zavetišča za otroke, šolo,
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prosvetno dvorano in malo semenišče. Organiziral je devet škofijskih sinod, duhovna in dobrodelna gibanja. Bil je velik dobrotnik za reveže; njegova ljubezen do bolnikov ni poznala
meja. Živel je siromašno, razdal je vse, kar je
imel. Hudo bolan se je vrnil v Ljubljano l. 1939.
Pokopan je na Žalah.
Dr. Janez Gnidovec je opravil veliko poslanstvo na dveh področjih: uresničil je prvo, popolnoma javno gimnazijo in predano misijonsko deloval kar 14 let na področju Kosova in
Makedonije.
Njegovo osebnost zaznamujejo globoka vera,
domoljubje in slovenstvo, povezani z neizmerno
človeško dobroto. Predlagan je za svetniškega
kandidata. Po njem se imenuje Študentski dom
v Zavodu sv. Stanislava. Na rojstni hiši v Velikem
Lipovcu so l. 1993 odkrili bronasti relief, delo
akademskega kiparja Petra Malija.
V OŠ Žužemberk je bila l. 2005 izdelana raziskovalna naloga, v Muzeju znanih Suhokranj-

cev pa odkrit bronasti relief, delo mag. Alenke
Vidrgar. V Velikem Lipovcu živijo sorodniki dr.
J. Gnidovca.

Dr. Fran Grivec

(Veliki Lipovec, 1878 – Ljubljana, 1963),
teolog, zgodovinar in slavist
Rodil se je v Velikem Lipovcu očetu Jožefu in
materi Mariji, rojeni Tisovec. Teologijo je študiral v Ljubljani, l. 1905
doktoriral v Innsbrucku.
Bil je kaplan v Dobu pri
Domžalah, profesor na
teološki fakulteti v Ljubljani, od l. 1919 – 1920 redni profesor vzhodne
teologije na univerzi v Zagrebu, nato pa do smrti l. 1963 profesor na teološki fakulteti v Ljubljani. Pokopan je na Žalah.

Raziskoval je začetke pokristjanjevanja Slovanov, zlasti zgodovino Cirila in Metoda. Med odmevnimi deli sta Slovenski knez Kocelj (1938) in
zgodovinska razprava Ivan Grozni in Rim (1907),
Pravoslavje (1918), Cerkev (1924). V čeških revijah in slovenskih časopisih je objavil številne
teološke članke o cerkvenem zedinjenju in o
sv. Cirilu in Metodu.
Zavzemal se je za ekumenizem in podiral
medverske in mednacionalne predsodke. Po
njegovi zaslugi so se začeli prvi dialogi s predstavniki pravoslavnih cerkva. Prelat Grivec velja
za velikega strokovnjaka za vzhodno cerkveno
vprašanje in enega največjih slovenskih učenjakov. Bil je pokončen in odločen mož. Leta
2006 je bila v OŠ izdelana o njem raziskovalna
naloga, v Muzeju znanih Suhokranjcev je dobil
medeninasto ploščico.
V Velikem Lipovcu živijo sorodniki dr. Frana Grivca.
n mag. Jelka Mrvar

Jesenski sprehod v podaljšanem bivanju
V času podaljšanega bivanja se
dogaja marsikaj. Odvijajo se različne aktivnosti, ki popestrijo popoldansko bivanje v šoli. Letošnji
lepi in sončni dnevi so prava zakladnica za bivanje v naravi. Zato veliko časa preživimo zunaj na igrišču,
kjer otroci uživajo ob igri in drugih
športnih aktivnostih. Spreminjajoča narava pa nas je na prvi jesenski dan povabila na daljši sprehod
z opazovanjem njene lepote in raziskovanjem domačega kraja. Pot nas
je vodila po bližnji okolici šole, kjer
smo opazili, da ljudje z velikim veseljem pospravljajo jesenske plodove.
Narava jih je letos bogato obdarila.
Nadaljevali smo pot do reke Krke, v
kateri pa se je videlo veliko pomanjkanja dežja. Struga je bila zelo revna
z vodo, ribice so plavale le še v manjših tolmunčkih, slapov skoraj da ni
bilo. »BAJER«, v katerem so včasih
naše babice in prababice prale perilo, pa je bil povsem suh.

Zelo žalosten je bil tudi pogled na
RIBOGOJNICO, kajti v njej ni bilo
ne vode in ne rib. Prečkali smo leseni
most in ob njem videli nekaj zapuščenih in podrtih starih hiš, strojev,
ki niso več uporabni , samevala pa
je tudi nekoč verjetno bogata žaga,
sedaj pa jo razjeda zob časa. Veliko lepši je bil pogled na bližnjo vas
Jama. Krasijo jo lepe, nove hiše, obogatene z vrtovi. Sredi vasi stoji tudi
hiša našega znanega Suhokranjca dr.
Franca Bradača.
Po opazovanju kulturnih, zgodovinskih in naravnih znamenitosti
kraja smo se odpravili na sproščujoči del sprehoda.
Zavili smo na gozdne stezice in
se prepustili igri, sprostitvi in razigranosti.
»Bilo je lepo in pojdimo še kdaj!«
so rekli učenci ob prihodu nazaj.
n Darja Sedaj, Mira Hrovat in Zdenka
Blatnik, učiteljice v podaljšanem bivanju

Obisk na grobu dr. Frana Bradača

Pred prvim novembrom, ko ohranjamo spomin na vse premninule,
smo se tri predstavnice šole skupaj z mentorico Šolske skupnosti gdč.
Tanjo Šenico odpravile na ljubljansko pokopališče Žale. Tja smo se namenile s posebnim poslanstvom. Osnovna šola Žužemberk namreč že
vrsto let skrbi za grob dr. Frana Bradača, slovenskega prevajalca in filologa, ki je bil rojen na Jami pri Dvoru. Od lanskega leta je grob dr.
Bradača tudi zadnje počivališče njegove hčerke Zorke Bradač, priznane
profesorice klavirja, ki smo jo vrsto let z učenci tudi obiskovali. Naše
prijateljske vezi z njo so se začele plesti ob nastanku raziskovalne naloge o njenem očetu, ko nam je velikodušno posredovala veliko gradiva,
nekaj ga je tudi podarila šoli.
Ob prihodu na Plečnikove Žale, ki so res veliko pokopališče, smo
bile sicer malo zmedene in nismo takoj našle groba, a zbrane misli in
dober namen sta nas pripeljala do cilja. Grob smo očistile, zamenjale
pesek in ga okrasile s čudovito ikebano in svečami. Nekaj časa smo še
postale in z lepimi mislimi ter ponosom na našega tako pomembnega
sokrajana le še oplemenitile celotno poslanstvo. Učiteljica nas je nato
še razveselila s sladkim presenečenjem in celoten dan smo zaključile s
sproščenim pogovorom.
Tudi na ta način je naša šola zopet dokazala, da smo ponosni na svoje
prednike in jih spoštujemo. Že toliko let nazaj so se ljudje, kot je bil dr.
Bradač, zavedali, kako pomembna je izobrazba in prav je, da so znani
Suhokranjci v ponos vsem nam.
n Nika Vidic, 9.a
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Športno društvo Loka: uspešno v letu 2011
V letošnjem letu smo v Športnem društvu Loka
Žužemberk postavili novo hišico, obnovili in prebarvali obstoječe objekte, organizirali razna druženja in se športno zabavali prav celo poletje.
Prijavili smo se na dva razpisa, ki sta jih organizirala Športna loterija Slovenije za pomoč pri
obnovitvi športnih objektov ter Olimpijski komite v sodelovanju s Heliosom za projekt obnove športnih objektov »Uredite si športne objekte
po svoje«, ter bili pri obeh uspešni. Pri Športni
loteriji smo pridobili 3000 eur, ki smo jih porabili za prenovo igrišč ter za postavitev hišice za
rekvizite, ki nam bo služila predvsem za lažjo izvedbo dogodkov. Gozdno gospodarstvo Novo
mesto nam je za postavitev hišice podarilo pet
kubičnih metrov sponzorskega lesa, za kar se jim
iskreno zahvaljujemo.
Pri razpisu, ki ga je objavil Helios, smo pridobili
barve v vrednosti 1600 eur, s katerimi smo prepleskali tribuno, ograje , na novo postavljeno hiško
ter popravili podobo starejših objektov na Loki.
Barvo smo delili tudi z ostalimi, saj je toliko nismo potrebovali. Nekaj smo jo podarili Osnovni
šoli Žužemberk za obnovo otroških igral ter drugim društvom v Občini, ki so pokazala željo in
interes, da si polepšajo infrastrukturo.
V okviru društva smo organizirali eno večjih
prireditev v odbojki na mivki v Sloveniji. Nad
odzivom in obiskom smo bili presenečeni, kajti
v Žužemberk je prišlo veliko znanih imen iz sveta odbojke na mivki ter veliko zabave in športnih

užitkov željnih ljudi. Letos so za zabavo poskrbeli
Zablujena generacija, Zgrešeni primeri, anasambel Popotniki ter Velenjski trubači Fešta band.
Zmagovalca turnirja sta postala brata Pokešnik,
ki sta letos osvojila tako imenovani poker, saj sta
zmagala na vseh štirih največjih turnirjih v Sloveniji. Ker se v Žužemberk rada vračata, sta obljubila, da bosta v naslednji sezoni branila prehodni
pokal, tako, da se za kvaliteto turnirja v Žužemberku v naslednji sezoni ni bati. Pri rekreativcih
je slavila ekipa Old Boys, ki so jo sestavljali: Mitja
Koprivc, Grega in Žiga Kumar ter Bojan Černač.
Dokazali so ,da so v dobri formi in da še vedno
igrajo kvalitetno in všečno odbojko.
V avgustu smo organizirali tudi nogomet na
mivki, ki je iz leta v leto bolje obiskan. Letos se ga
je udeležilo osem ekip. Zmago so si z uspešnim brcanjem prislužili člani ŠD KRAJNE, ki so v finalu
premagali lanskoletne zmagovalce Pokemone.
V naših članskih vrstah se lahko pohvalimo
tudi z državnima prvakoma do 20 let v odbojki
na mivki, Janom Brulcem in Valentinom Turkom.
Kot najboljša v državi sta se udeležila tudi Svetovnega prvenstva v Umagu in dosegla odlično 9.
mesto. Nesrečno sta izgubila dvoboj s predstavnikoma iz Rusije za preboj med osem najboljših šele
po tretjem nizu z rezultatom 15:13. Poleg njunega uspeha smo izredno ponosni tudi na drugo in
tretje mesto iz državnega prvenstva v kategoriji
do 18 let - Sašo Smrke in Žiga Gliha sta osvojila
tretje mesto, Primož Vidmar in Sergej Drobnič

Športno društvo Loka Žužemberk želi vsem
podpornikom veliko veselja, zdravja, ljubezni,
zabave ter predvsem športnih uspehov na
rekreativni in profesionalni ravni.
Naj bo leto 2012 še bolj plodno kot letošnje.

pa drugo. Vsem čestitke in veliko športnih uspehov tudi v bodoče.
ŠD Loka Žužemberk pa ne deluje samo poleti,
saj ravno v novembru in decembru organiziramo Suhokrajnsko košarkarsko ligo, kjer se letos
za pokale poteguje 6 ekip iz Suhe krajne in gostujoči iz Šentruperta . Tekmovanje poteka ob
nedeljah popoldne v telovadnici OŠ Žužemberk.
Zmagovalec pa bo znan 18.12.2011. Tudi letos je
liga posvečena začetniku košarke v Žužemberku
g. Rudiju Cerkovniku.
Nenazadnje bi se radi zahvalili dolgoletnim
članom za vso izkazano pomoč, sponzorjem za
podarjena sredstva in Občini Žužemberk. Kajti
brez Vas nam ne bi uspelo. Uspešnega vzajemnega
sodelovanja se nadejamo tudi v bodoče.
Za ljubitelje ženske odbojke na mivki pa samo
tole : V naslednji sezoni se bodo na vroči žužemberški mivki zopet pomerila tudi dekleta. Vljudno vabljeni.
n David Obrstar

Mladinci OK Žužemberk državni prvaki
V Šempetru so si mladinci odbojkarskega kluba Žužemberk
priborili naslov državnih prvakov.
Z zmago 3:0 proti ekipi Salonit
Anhovo so v finalni tekmi državnega prvenstva za mladince osvojili naslov, na katerega so čakali že
dolgih trideset let.
Delo se je obrestovalo, mladci
so pokazali svojo kvaliteto. Gladko, brez oklevanja so se povzpeli
na vrh slovenske odbojkarske scene. Ta generacije je bila dovolj zrela in kvalitetna, da je to storila. V
nadaljevanju igralske kariere pa jih

čaka nadaljnji boj, ki se bo odvijal v
drugačnih okoliščinah, okoliščinah
gladijatorskega boja, boja za denar
in sponzorje, so zapisali na spletni
strani kluba.
Pa ne vsi, nekateri bodo ostali v
športu iz ljubezni in potrebe po igranju. Predvsem ti bodo ustvarjali nove
pogoje mladim igralcem OK Žužemberk in KEKO Opreme, da zrastejo v
novi rod zmagovitih odbojkarjev.
n J. Rojc
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Štukljeva spominska ura

V petek, 11. novembra 2011, smo
pred Bildovo domačijo v Zafari obeležili 12. obletnico smrti olimpionika in znanega Suhokranjca Leona Štuklja.
Leon Štukelj je po materi Mariji
Milner Suhkoranjec. Njegova mati je
prihajala iz Zafare. V letu 2009 je OŠ
Žužemberk na Bildovi domačiji postavila spominsko ploščo Leonu Štuklju in njegovi materi. Od takrat na
OŠ Žužemberk Štukljevo spominsko
uro izvedemo kar v Zafari in tako
obeležimo spomin na velikega športnika in človeka izjemne osebnosti.
Pot od šole do Zafare – Štukljevo pot
– so prehodili vsi učenci peš.
Na prireditvi so se predstavili učenci OŠ Žužemberk. Gostje prireditve
so bili g. Tomaž Zajc, prijatelj in spre-

mljevalec Leona Štuklja ter pobudnik
Štukljevih spominskih ur; g. Vasko
Soyer, nečak Leona Štuklja ter družina Zupančič, Štukljevi sorodniki.
Nastopil je otroški in mladinski
pevski zbor pod vodstvom gdč. Katje Avsenik, ki je zapel pesmi Ptiček
prav majhen je, Jesensko listje, Kje
so moje rožice in Zdravljico. Na klavirsko harmoniko je zaigral učenec
9. a, Luka Gačnik. Učenki 9. b, Maša
Resnik in Teja Urbančič, sta predstavili zgodovino Zafare, učenka 7.a
Lara Humek pa je prebrala Štukljeve
spomine na Zafaro. Spomine na Leona Štuklja je z nami delil tudi gost,
g. Tomaž Zajc. Prireditev so s skupnim nastopom zaključili harmonikaši Anže Iskra in Nastja Krese, 6. b
ter Nina Legan, 8. b.

Sorodniki Leona Štuklja pred OŠ Žužemberk

Po kratki pogostitvi v Bildovi hiši
smo se gostje in delavci šole zbrali v
zbornici OŠ Žužemberk na vsakoletnem srečanju. Podpisali smo se

v knjigo vtisov in izrazili željo, da se
spomin na znamenitega Suhokranjca
Leona Štuklja ohranja iz roda v rod.
n Tinka Fric

Prvi turnir Dolenjske kadetske šahovske lige
Tekmovanja 1. Dolenjske šahovske lige, ki
je potekalo 28. oktobra 2011 na OŠ Grm, so se
udeležili tudi štirje učenci, ki na naši šoli letos
obiskujejo šahovski krožek.
Toni Travnik, Mohor Travnik in David Pajnkiher so tekmovali na A turnirju (učenci in učenke,
rojeni 2002 in mlajši), Štefan Travnik pa je tekmoval na B turnirju (učenci, rojeni 2000 in mlajši).

Izmed 119 tekmovalcev je med našimi učenci najboljšo uvrstitev dosegel Toni Travnik, ki je
z osvojenimi 5 točkami zasedel 9. mesto. Tudi
ostali tirje tekmovalci so pokazali dobro šahovsko znanje.
n Neva Čopi,
mentorica šolskega krožka v OŠ Žbk.
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Odzivnost programa Svit v
zdravstveni regiji Novo mesto
Program Svit je državni program
presejanja in zgodnjega odkrivanja
predrakavih sprememb ter raka na
debelem črevesu in danki. Koordinira in izvaja ga v sodelovanju s partnerji Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije. Program je zastavljen kot učinkovito sredstvo za
zmanjševanje raka na debelem črevesu in danki. Breme raka na debelem črevesu in danki je v Sloveniji velik javnozdravstveni problem, kar je
razvidno iz visokega števila novo odkritih oseb za tem rakom vsako leto.
Pogosto se bolezen dolgo razvija brez
očitnih znakov, zato je za učinkovi-

to zdravljenje lahko že prepozno. Po
podatkih Registra raka vsako leto na
novo zboli okoli 1400 oseb, od tega
jih polovica umre, najpogosteje zato,
ker je rak prepozno odkrit. Po pogostosti je rak debelega črevesa in danke
še vedno eden najpogostejših oblik
raka tako pri moških kot tudi pri
ženskah. S programom Svit se lahko
raka odkrije dovolj zgodaj, da je zdravljenje še uspešno. Svit naj bi tako na
leto rešil najmanj 200 življenj.

Zdravstvena regija Novo mesto
Od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 je
bilo v program povabljenih 8.378

oseb in 8.349 osebam je bilo vabilo
tudi vročeno. Izjavo o sodelovanju je
vrnilo 5.454 (65,33 %) oseb. Zaradi
začasnih ali trajnih izključitvenih
kriterijev (kolonoskopija v zadnjih
treh letih z ali brez odstranjenimi
polipi, rak debelega črevesa ali danke in kronična vnetna črevesna bolezen) je bilo izključenih 620 (11,37
%) oseb. V programu ni želelo sodelovati 22 oseb (0,26 %). Od 4.574
vrnjenih kompletov vzorcev blata,
primernih za analizo, je bilo 4.270
(93,35 %) testov negativnih in 304
(6,65 %) pozitivnih.
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Odzivnost vabljenih v zdravstveni
regiji Novo mesto po občinah.
Odzivnost (%)

OBČINA

Mirna Peč
Mirna
Semič
Straža
Šentrupert
Šentjernej
Črnomelj
Novo mesto
Šmarješke toplice
Metlika
Žužemberk
Kostanjevica na Krki
Dolenjske Toplice
Trebnje
Mokronog-Trebelno
Krško
Škocjan

83,77
82,80
72,31
71,38
69,57
68,25
67,87
66,92
65,69
64,36
64,09
63,38
62,87
61,22
61,01
59,08
57,58

n Doroteja Kuhar, dr.med.,
specializant javnega zdravja

Srečanje po štiridesetih letih
Pred štiridesetimi leti, leta 1971,
je generacija 49 osnovnošolcev zapustila hram učenosti v Žužemberku. Letos je generacija petindvajse-

tih sošolcev in sošolk ponovno obiskala nekdanjo šolo, kjer jih je prijazno sprejela ravnateljica mag. Jelka
Mrvar. Nekdanji učenci in učenke

so se seznanili s potekom izobraževanja, učnimi in drugimi dosežki
šolarjev, predvsem pa so lahko opazili precejšnje spremembe v šolskih

prostorih z novo jedilnico, učilnicami in sodobnimi kabineti, knjižnico in telovadnico. Organizacijo
prijetnega srečanja, ki sta ga organizirali tudi prof. Magda Kastelic
Hočevar in Danica Podbrežnik, so
nadaljevali z ogledom gradu, kjer
jih je s potekom obnove tega edinstvenega gradu seznanil njihov sošolec Martin Grčar. Sledil je prijeten del v grajski vinoteki, kjer jim
je odprl vrata tudi njihov sošolec
Dušan Vidmar. V nadaljevanju srečanja so obujali spomine v gostišču
Zupančič v Žužemberku in kot se
za okroglo obletnico spodobi in če
jim bo zdravje namenjeno, se ponovno srečajo na naslednji, okrogli obletnici.
Foto: S. MIRTIČ

Dnevni bar Fontana
DVOR 12 B, 8361 DVOR

Srečno naj bo novo leto,
radostno in brez težav,
četudi ga kdaj kaj skrbi,
naj od zdravja, veselja
in ljubezni prekipi!
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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
2012 vam nove
sadove bo obrodilo.

Veliko sreče in lepih sanj
naj vam prinese božični dan.
In novo leto naj zaživi
radosti polno, brez solz in skrbi.
Društvo kmečkih žena
Suha krajina Žužemberk
želi iz srca vsem članicam in članom drugih društev
zdravja, veselja in uspešnosti v letu 2012.

Prostovoljno gasilsko društvo Dvor želi vsem občanom Občine Žužemberk vesele božične praznike in
vse lepo in dobro v prihajajočem letu 2012.
Istočasno pa vsem občanom naše občine izrekamo
prisrčno zahvalo za vso pomoč, ki ste nam jo nudili v
preteklem letu. Le z vašo pomočjo nam je uspelo preurediti gasilski dom in nabaviti novo gasilsko vozilo.
Gasilci nismo sami zase - gasilci smo za vse ljudi.
Glede na vso podporo, ki ste nam jo nudili, smo prepričani, da ste to opazili tudi vi.
Še enkrat najlepša hvala in naj, naj, naj v letu
2012.
Člani pgd Dvor

Spoštovani,
mesec december v soju tisočerih barvnih lučk
naznanja, da so staremu letu že štete ure. Kmalu bomo s kozarci nazdravili prihodu novega leta
in drug drugemu segli v roko z najlepšimi željami v mislih. Tudi Prostovoljno gasilsko društvo
Žužemberk se pridružuje vsem lepim mislim in
vsem občanom občine Žužemberk želi veselo,
srečno, zdravja in osebnih uspehov polno prihajajoče leto 2012.
Na pomoč!

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

Vse želje, ki letos se niso izpolnile,
vse sanje, ki niso sadu obrodile,

v prihodnjem naj letu 2012 dobijo polet,
naj čimprej izpolni se njihov obet!
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SVEŽE MESO IN DOMAČE MESNE DOBROTE

PIKL
TRGOVINA - MESNICA

www.mesarstvo-pikl.si
www.pikniki-pikl.si
Dvor 12b, Dvor

( 07 30 88 383
Veliko sreče in lepih sanj
naj vam prinese božični dan.
V novem letu pa nič skrbi,
polno ljubezni in lepih dni.
Srečno 2012!

www.fs-prevozi.si

OSNOVNO PRANJE,
VOSKANJE,
PRANJE PODVOZJA

051 390 901 – dimnikar Robert
051 680 922 – dimnikar Klemen

PRANJE OSEBNIH
AVTOMOBILOV,
TOVORNIH VOZIL
IN AVTOBUSOV
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IN MEMORIAM

Zahvala
V 92. letu nas je zapustila

Amalija Blatnik - Malka
Dvor 22, 8361, Dvor

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom,
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje ter
sveče. Hvala sosedi ga. Slavki Andrejčič in g. Dušanu Mikcu za
poslovilni govor, pevcem in pogrebni službi Novak. Hvala tudi
vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči: vsi njeni

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.
... Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih ti živiš.

ZAHVALA

6. 10. 2011 je v 17. letu starosti ugasnilo življenje našemu
dragemu sinu, bratu, vnuku, bratrancu, nečaku in prijatelju

UROŠU ŠTEINGLU,
Sadinja vas pri Dvoru 16.
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 dragega Uroša, darovali cvetje,
sveče in svete maše ter pokojnega v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Zahvaljujemo se tudi osebju nujne medicinske pomoči Novo mesto, ŠC Novo mesto, sošolcem in učiteljem, NK Krka, gasilcem,
podjetju Sekop Črnomelj, KZ Trebnje, občini in občinskemu svetu Žužemberk, župnikoma za lepo opravljen obred, pevcem in
pogrebni službi Novak.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat hvala.
Žalujoči: vsi njegovi

Jožetu Kastelicu
v spomin – sadovi
njegovega dela in
dobrote bodo ostali
V Torontu je 18. septembra 2011, v 92. letu starosti,
umrl g. Jože Kastelic, človek,
ki ga zaznamuje trdo delo,
izjemna inteligenca, darežljivost in posluh za ljudi.
Rodil se je 19. 3. 1921, kot
najstarejši otrok v številčni družini na Žvirčah. Med
vojno in po njej je preživel
marsikaj hudega. Zaradi
nevarnosti, ki so mu segale
po življenju, se je umaknil v
Avstrijo, od tam pa leta 1948
v Kanado. V svet je odšel brez znanja jezika in posebne izobrazbe, a
sta mu njegova delavnost in bistrost pomagali, da je uspel ustanoviti
gradbeno podjetje. Tudi s pomočjo žene Tončke je podjetje postajalo
vse uspešnejše in je zaposlovalo mnoge slovenske rojake, ki živijo v
Kanadi. Jože Kastelic je bil zelo spoštovan in v Mississaugi je po njem
imenovana celo cesta.
Jože Kastelic je bilo zelo navezan na domovino in domačo vas, kamor
se je vse življenje rad vračal. Zelo veliko je prispeval tudi k delovanju
slovenskih društev v Kanadi in s tem k ohranjanju jezika, kulture in vere.
Slednja mu je bila zelo blizu in ga je tesno spremljala celo življenje.
Pomagal je obnoviti in graditi številne cerkve, med drugim na Žvirčah
in v Hinjah. Podprl je prenovo Zavoda sv. Stanislava v Šentvidu pri Ljubljani in številne druge projekte. Vseh najbrž ni znal našteti niti sam.
Za svoje delo in darove je v življenju prejel številna cerkvena in državna priznanja in odlikovanja. Najpomembnejša so: leta 2002 Queen
Elisabeth II Golden Jubilee Medal za zasluge za Kanado v petdesetih
letih, leta 2001 častni znak svobode Republike Slovenije kot priznanje
in zahvalo domovine za njegovo pomoč, leta 2003 pa je postal eden redkih dobitnikov papeškega odlikovanja svetega Gregorija Velikega, ki ga
prejmejo osebe za pomoč Cerkvi ali pa za izredno zgledno življenje.
Ob 90-letnici je prejel priznanje škofije Novo mesto, istega leta pa
tudi zlati grb občine Žužemberk za leto 2009. Leta 2010 je bila o njem
in njegovem izjemnem delu izdana tudi knjiga, avtorice Marije Ahačič Pollak.
G. Kastelic je zadnje leto svojega življenja preživel v slovenskem
starostnem domu Lipa, za izgradnjo katerega je imel prav on največje zasluge.
Življenje izjemnega moža se je izteklo, kljub temu pa bo g. Jože Kastelic še dolgo živel v lepem spominu mnogih, saj so sadovi njegova
dela in dobrote še vedno živi in bodo tudi ostali.
n Mojca Obrstar
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OGLASI OBVESTILA

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

Seznam umrlih v Občini Žužemberk v času od
1. 12. 2010 do 30. 11. 2011
Pokopališče Žužemberk
KMET JOŽEF, Hrenova 17, 1000 Ljubljana/71, JAKLIČ ŠTEFANIJA, Zalisec 10, 8360 Žužemberk/80, STRUNA
VIDA, Reber 8, 8360 Žužemberk/70,
ANDRIJANIĆ MATO, Grajski trg 13,
8360 Žužemberk/78, BIJEK ALOJZIJA, Prapreče 15, 8360 Žužemberk/76,
GLIHA JANEZ, Nad Miklavžem 20,
8360 Žužemberk/73, TRLEP ANICA, Reber 30, 8360 Žužemberk/53,
KOŠAK ALOJZIJ, Baragova 40, 8360
Žužemberk/59,VAVTAR IVANKA,
Trebča vas 21, 8361 Dvor/70, CERKOVNIK MARJETKA, Slavka Gruma
84, 8000 Novo mesto/48, KUSTRIN
NADA, Hrenova 17, 1000 Ljubljana/89,
BRAJDIČ EMA, Hudeje 26, 8210 Trebnje/68, ZUPANČIČ CIRILA, Breg 19,
8360 Žužemberk/92, KOCJANČIČ
JOŽEFA, Dolga vas 26, 8360 Žužemberk/51, MRVAR FELIKS, Cvibelj 17,
8360 Žužemberk/83, HROVAT JOŽEF, Reber 11, 8360 Žužemberk/70,
Pokopališče Hinje
HOČEVAR SANTINO,

Bratovževa
ploščad 36, 1000 Ljubljana/10 mes.,
PAPEŽ JULIJA, Hrib pri Hinjah 9, 8362
Hinje/81, BLATNIK MIROSLAV,
Visejec 10, 8362 Hinje/58, ŠKUFCA
GIZELA, Pleš 7, 8362 Hinje/95, HOČEVAR ANDREJ, Hinje 24, 8362 Hinje/77, TOMŠIČ VINCENC, Sela 10,
8362 Hinje/78, BLATNIK ANGELA,
Visejec 26, 8362 Hinje/81, PAPEŽ MARIJA, Lopata 12, 8362 Hinje/57, LJUBE KRISTINA, Clevelandska 27, 1000
Ljubljana/82, ZORE TEREZIJA, Sela
7, 8362 Hinje/89

Pokopališče Dvor
ŠKUFCA IVANA, Mačkovec 17, 8361
Dvor/82, LEGAN PRIMOŽ MARIJAN, Dvor 50, 8361 Dvor/68, ANŽLIN
JOŽEFA, Mačkovec 12, 8361 Dvor/80,
JAKLIČ VERONIKA, Dolnji Kot 5, 8361
Dvor/84, VIDMAR JOŽE, Sadinja vas
32, 8361 Dvor/49, ANČIK DIMITRIJ,
Gornji Kot 12, 8361 Dvor/87, STROJIN
STANISLAV, Vinkov Vrh 12/A, 8361
Dvor/77, LEGAN MARIJA, Podgozd

20, 8361 Dvor/92, ŠTEINGEL UROŠ,
Sadinja vas 16, 8361 Dvor/16, LEGAN
MARIJA, Sadinja vas 35, 8361 Dvor/89,
ROJC FRANC, Lašče 14, 8361 Dvor/69,
BLATNIK AMALIJA, Dvor 22, 8361
Dvor/91, GLIHA ALOJZIJA, Jama 3,
8361 Dvor/81

Pokopališče Šmihel
PEČJAK JOŽEF, Šmihel 15, 8360 Žužemberk/80, POGRAJC MARIJA,
Poljane 2, 8360 Žužemberk/71, VIDMAR JOŽEF, Drašča vas 14, 1303 Zagradec/75, MAJER MARIJAN, Dešeča vas 25, 8360 Žužemberk/49, VIDMAR RAFAEL, Šmihel 16, 8360 Žužemberk/75, LUBE FRANČIŠKA, Klečet
13, 8360 Žužemberk/82, KOŠAK MIRKO, Poljane 5, 8360 Žužemberk/54,
Pokopališče Veliko Lipje
ŽNIDARŠIČ MARIJA, Veliko Lipje
12, 8360 Žužemberk /69, FABJAN
ANTON, Malo Lipje 12, 8360 Žužemberk/80, GRACAR ANGELA, Gradenc 16, 8360 Žužemberk/89
Pokopališče Sela pri Ajdovcu
KLAVS MIRKO, Mali Lipovec 8/A,
8361 Dvor/55, KUŽNIK JOŽE, Veliki Lipovec 9, 8361 Dvor/47, MIRTIČ
JOŽEF, Šmartinska cesta 184/B, 1000
Ljubljana/79, MIRTIČ FRANCI, Veliki Lipovec 19, 8361 Dvor/45, MURN
MARIJA, Sela 6, 8361 Dvor/88, LONGAR CIRIL, Srednji Lipovec 23, 8361
Dvor/87, HOČEVAR VERONIKA,
Brezova Reber 8, 8361 Dvor/82, JARC
JOŽEF, Veliki Lipovec 21, 8361 Dvor/71,
GRUM ANTONIJA, Jelovška 1, 4240
Radovljica/87, HOČEVAR MARIJA,
Boršt 28, 8361 Dvor/50
Pokopališče Žvirče
NOVAK IVANA, Žvirče 6, 8362 Hinje/96, PLOT ELIZABETA, Žvirče
19, 8362 Hinje/91, DEBELJAK LJUDMILA, Žvirče 32, 8362 Hinje/100
Pokopališče Vrhovo
PRAZNIK MARIJA, Vrhovo 8, 8360
Žužemberk/80

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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Odkrivamo stare fotografije
Nogometaše v rubriki Odkrivamo stare fotografije je prepoznalo več bralcev. Nastala
je leta 1971 na tekmi med debelimi in suhimi. » Suhi so nosili progaste drese, debeli pa
temne«, je napisala bralka Marija Klobčar in
dodala, da je bil rezultat odigrane tekme na
žužemberški Loki neodločen 3:3. Na fotografiji so v spodnji vrsti Miro Kocjančič, Sandi
Černač, Tone Pečar, Jože Kumelj,Vanč Kastelic,
Jože Klobčar, Janez Kolarič, Nace Kumelj, Jože
Fortuna in sodnik Janez Mohorčič. Stojijo Jože
Hribar,Tone Konda, Bogo Longar, Alojz Canjko, Peter Štor, Drago Milojevič, Jože ZupančičJoco, Ciril Kosmina, Ivan Nose in Veko Gabrič.
Mnoge obraze, med njimi tudi žal njenega
pokojnega očeta, je prepoznala tudi Alenka
Pavlin, ki je med drugim zapisala, da bi lahko podobna druženja in srečanja organizirali
tudi v današnjih »norih« časih, ko si zelo redko
vzamemo čas za druženje s prijatelji. Se popolnoma strinjamo z gospo Alenko in upamo,
da bo apel padel na plodna tla.
Nagrajenci so: Alenka Pavlin, Grajski trg
33, Marija Klobčar, Grajski trg 38, Andrej Konda, Grajski trg 21, vsi iz pošte 8360 Žužemberk, ter Anton Novak, Herbersteinova 23,
1000 Ljubljana.
Vprašanje za staro fotografijo:
Tokrat objavljamo še eno fotografijo nogometašev. Seveda so skriti pod maskami.
Dogodek je precej razburil tudi takratno
vodstvo KS Žužemberk, obravnavale pa
so jo tudi takratne politične organizacije.
Dovolj bo če navedete kdaj, kaj in kje je se
je to dogajalo.
Odgovore pošljite na naslov: Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, s
pripisom “Odkrivamo stare fotografije” do
30. januarja 2012. Čakajo vas nagrade, ki jih
poklanjajo Blatnikov hram,Pizzerija in špageterija iz Dvora, Foto studio Maver Dvor in FS
Avtopralnica Žužemberk.
n Uredništvo

Poznate vaš kraj?
Znamenje, ki ste ga prepoznali, stoji v vasi Ratje. Nagrajenci tokratne rubrike so: Adriana Vidmar, Visejec 6, Jože Škufca, Ratje15, Marija Papež, Hinje
4, vsi pošta 8362 Hinje in Špela
Longar, Stranska vas 11a, 8362,
Žužemberk. Vsi prejmejo nagrado našega sponzorja.
Zanimiva fotografija, stara
več kot pol stoletja, je bila posneta v dolini reke Krke. Če prepoznate kraj, nam odgovore,
najkasneje do 30. januarja 2012,
pošljite na naslov:
Suhokranjske poti, Grajski
trg 33, 8360 Žužemberk, s pripisom “Poznate vaš kraj”. Čakajo
vas zanimive nagrade , ki jih poklanjajo Pikl, trgovina in mesnica iz Dvora, Bar fontana , Feliks
Lekan s.p. z Dvora in Zlatarstvo
Mateja Fabjan Hočevar Dvor.
n Uredništvo

Suhokranjske poti, javno glasilo izdaja Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, e-mail: suhokranjske.poti@zuzemberk.si. TRR: 01393-0100015568. Medij Suhokranjske poti vpisan v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS
pod številko 14 (odločba 006-120/01). Odgovorni urednik: Slavko Mirtič. Uredniški odbor: Vlado Kostevc, Tinka Fric, Slavko Gliha in Mojca Obrstar. Zunanji sodelavci: Irena Blatnik, Damjan Novak, Matej Kocjančič, Mateja Iskra, Miloš
Kecman, Aleš Sašek, 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.
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Velika novoletna nagradna križanka

Prejeli smo 21 rešitev. Nagrajenci 43.številke: Simon Mrvar, Dešeča
vas 4, 8360 Žužemberk, Jan Pasar, Stranska vas 33, 8360 Žužemberk,
Franc Murn, Dvor 66, 8361 Dvor, Toni Novak, Lovšetova 4, 1260 Lj-Polje in Matjaž Nose, Šmihel32, 8360 Žužemberk. Nagrajencem iskreno
čestitamo, nagrade prejmejo po pošti. Rešitev križanke iz 44. številke
pošljite do 30. januarja 2012 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, Revoz d.d. Novo mesto, Feliks
Lekan s.p. Dnevni bar Fontana Dvor, Foto video studio Maver Stane s.p.
Dvor, Pizzerija in špageterija Blatnikov hram, Rera d.o.o. Dvor in Zlatarstvo Mateja Fabjan Hočevar, Dvor 12 b.
n Uredništvo

Sponzor
E
KRIŽANK

( 07/ 3087290
GOSTILNAZUPANČIČ, Gostgrad d.o.o.
Grajski trg 4, Žužemberk, e-mail: gostgrad@volja.net

Trka, trka novo leto, staro leto se poslavlja,
pozabimo vse slabosti, veselimo se novosti.
Šrečno 2012!

