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Na 22. seji Občinskega sveta sprejetih kar nekaj pomembnih odločitev!
22. seja Občinskega sveta Občine Žužemberk je
bila 5.11.2009, na seji pa je bilo prisotnih 13 članov
občinskega sveta. Pri sprejemanju dnevnega reda je
član občinskega sveta Jože Zupančič zahteval dopolnitev dnevnega reda s sprejemom sklepa o pobudi
računskemu sodišču za pregled poslovanja občine
in sklepa o razveljavitvi razpisa za izvajanje šolskih
prevozov, kar je bilo z večino glasov zavrnjeno.
Občinski svet je obravnaval nov predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje občine, ki se
usklajuje s sedaj veljavno zakonodajo, natančna
pojasnila pa je podal pripravljalec predloga odloka
Blaž Malenšek in družbe ESPRI iz Novega mesta.
Občinski svet je soglasno imenoval novo članico
Občinske volilne komisije Ireno Blatnik s Prevol,
ki bo tako nadomestila nedavno pokojnega Jožeta
Hribarja, prav tako pa je imenoval tudi nove predstavnike ustanovitelja v Svetu OŠ Žužemberk, to so:
Jože Šteingel, Marija Ban in Vlado Kostevc. Največ
pozornosti in razprave svetnikov pa je potekalo ob
sprejemanju sprememb in dopolnitev Pravilnika o

vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, s katerim je opredeljeno vračanje upravičencem iz
območja naše občine in katerega je sprejel občinski
svet z 11 glasovi za in 1 proti. S pravilnikom je tako
opredeljena višina vračanja po času izgradnje in po
območjih naselij, za vlaganja v združena sredstva
pri krajevnih skupnostih za izgradnjo telefonije do
1.1.1995. Upravičenci bodo dobili sredstva v višinah
od 300 pa do 981 EUR.
Člani občinskega sveta so se seznanili tudi z zapisnikom korenspodenčne seje, ki je bila v mesecu
juliju ter potrdili dopolnitve letnega načrta pridobivanja ter letnega programa razpolaganja z nepremičninami za leti 2009 in 2010 in sprejeli sklepa o
nakupu in prodaji nepremičnin. Občinski svet je
obravnaval tudi predlog odloka o drugem rebalansu za leto 2009 in ga tudi potrdil.
Pri vprašanjih in pobudah pa je svetnike zanimalo: Jože Zupančič je povprašal o kvaliteti pitne vode v
novem vodovodu na Rebri, o nenehnih intervencijah
na črpališču pred občino ter o varčevalnih ukrepih,
mag. Jelka Mrvar se je zanimala o nadaljnjem delu

oddelka glasbene šole konservatorija v Žužemberku,
o ograji med novo avtobusno postajo in igrišči, podžupan Jože Papež je podal pobudo za drugačno delitev
malice v OŠ Žužemberk, predvsem zaradi nevarnosti
novih virusnih obolenj, Marija Ban je podala pobudo
za postavitev pozdravnih občinskih tabel ob cestah
na mejah občine, Milan Ivkovič je povprašal o poteku
obnove ceste skozi Dvor z avtobusno postajo, obnovi
mosta v Drašči vasi in Tomaževega mostu, Jože Iskra
se je zanimal, kateri projekti se sofinancirajo in kateri
se pripravljajo za sofinanciranje iz Evropskih skladov
ter podal pobudo za sklice zborov občanov, Jože Pečjak
je spregovoril o cesti in mostu v Drašči vasi ter potrebni izgradnji mrliške vežice v Šmihelu, podžupan Jože
Šteingel je podal pobudo za usposobitev javne razsvetljave na Dvoru, za postavitev novih tabel za naselja. Na
nekatera vprašanja je odgovoril župan, ki je podal tudi
pojasnila o odgovoru Državne revizijske komisije, ki ni
ugotovila nepravilnosti pri izvedbi postopka za pokablitev 20 kV daljnovoda v Žužemberku in proti odgovorni osebi ne bo vložila obdolžilnega predloga.
Vlado Kostevc

Poročilo s 23. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk
Svetniki so se 26. 11. 2009 zbrali na 23. seji Občinskega sveta Občine Žužemberk. Seje se je udeležilo 14 izmed 15 svetnikov. Seja je bila razmeroma
kratka, saj je trajala manj kot dve uri. Na samem
začetku seje sta imela dva svetnika nekaj pripomb
na zapisnik prejšnje seje, kjer ni bilo zapisanih pripomb o razdeljevanju prehrane na OŠ Žužemberk
ter pomanjkljivosti pri šesti točki, kjer niso bili navedeni popolni podatki.
Pri prvi točki so svetniki obravnavali Odlok o
programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Žužemberk.
Odlok so obravnavali na 20. seji Odbora za okolje
in prostor, kjer so sprejeli sklep, da se naj bi povišal
komunalni prispevek za zidanice, in sicer na 1500 €,
če je priključena še voda na 2000 € (faktor povečave: 1,3). Komunalni prispevek za hiše pa naj bi ostal
nespremenjen. Župan je pojasnil, da faktor povečave lahko sega od 0,7 do 1,3. Predsednik Odbora za
okolje in prostor je še pojasnil, da je sedaj plačevalo
od 300 € do 500 € prispevka. Gospod Blaž Malenšek
je pri tej točki še enkrat pojasnil, da se komunalni
prispevek največ spremeni pri zidanicah. Po tem se
je med svetniki vnela razprava, kjer je enega izmed

svetnikov zanimalo, zakaj so zidanice posebna kategorija, saj naj bi bile po klasifikacije enake kot ostala
stanovanja. Predsednik Odbora za okolje in prostor
je pojasnil, da so izhajali iz stališča, da zidanice dejansko pomenijo prestiž. Za občane pa želijo, da bi
plačevali čim nižji komunalni prispevek. Pojasnjeno
je bilo tudi, da gre za komunalni prispevek ob začetku gradnje. Večina svetnikov je nato dejala, da se jim
zdi faktor povečave 1,3 previsok in podali so predlog
za faktor povečave 1,0. Najprej je župan na glasovanje dal predlog Odbora za okolje in prostor, in sicer
za povečavo faktorja 1,3. Svetniki so predlog z desetimi glasovi proti zavrnili. Na glasovanje je nato
šel predlog svetnikov, in sicer faktor povečave 1,0.
Predlog je bil z desetimi glasovi za sprejet.
Pri drugi točki so svetniki obravnavali predlog
sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega
sveta Občine Žužemberk. Komisija je pripravila
predlog novega poslovnika. Predsednik komisije
je povedal, da je bil poslovnik sprejet leta 1999 do
leta 2000 in v tem času se je marsikaj spremenilo.
Tako te spremembe zajemajo kar 20 členov poslovnika, ki niti ni bil usklajen s statutom. Poslovnik je
bil spremenjen in dopolnjen. Podan je bil predlog,
da se spremenjen poslovnik pošlje še na pregled na
pravno komisijo v Ljubljano. Vsi prisotni svetniki
so potrdili osnutke in dopolnitve poslovnika, ki bo
poslan na pregled v Ljubljano, sprejeli so tudi Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2009 – rebalans II. Svetniki so tudi
obravnavali sklep o izdaji soglasja k odprtju dodatnega oddelka v vrtcu na Dvoru. Odbor za družbene
dejavnosti je ta sklep obravnaval in podal predlog,
da se sprejme sklep o odprtju novega oddelka, pri
čemer mora šola občini priskrbeti določene dokumente, med drugim npr. kopije vlog staršev, kopije
odločb tistih, ki so bili zavrnjeni, …. Nato se je vnela
dokaj burna razprava, saj je eden izmed svetnikov
malo zašel z glavne teme točke in pokazal nenaklo-

njenost ravnateljicama obeh osnovnih šol v občini
Žužemberk. Gospod Pucelj je še obrazložil, da bi
šest otrok sedaj ostalo brez varstva, kar pomeni, da
bi se lahko zaposlila nova vzgojiteljica. Oddelek bi
bil v kabinetu za vzgojiteljice v vrtcu Dvor. Odprt
bi bil do 30.6. Oprema bi se kombinirala z opremo
iz drugih oddelkov. Po 30.6. bi se ti otroci razporedili v druge oddelke vrtca. Ena izmed svetnic je
pohvalila trud ga. ravnateljice OŠ Žužemberk, ki je
na to opozarjala že na junijski seji in se je potrudila
po svojih najboljših močeh. Svetniki so sklep o odprtju novega oddelka soglasno sprejeli.
Pri predzadnji točki dnevnega reda so svetniki
obravnavali še sklepe o odtujitvi in pridobitvi nepremičnin v lasti Občine Žužemberk. Predsednik Odbora za okolje in prostor je dejal, da nobena izmed
parcel ne zapira kake poti ter da so preverili vse in
vse so primerne za prodajo. Predstavnica občine je
pojasnila, da gre za štiri primere, in sicer v Zaliscu,
na Dvoru, v Klečetu in v Sadinji vasi. Vsi svetniki
so predlog soglasno sprejeli.
Med vprašanji so se pojavila vprašanja o tem, kdaj
bo javna razsvetljava v Srednjem Lipovcu in na Dvoru. Odgovor župana je bil, da naj bi bilo končano leta
2010. Pojavilo se je tudi vprašanje, ali je gradnja zraven stare šole na Dvoru legalna. Župan je odgovoril,
da se projekti pripravljajo in je vse v skladu z zakonom.
Pri vprašanju gradnje ob stari šoli na Dvoru pa sta se
oglasili tudi dve občanki in vnela se je razburljiva razprava med županom in svetniki ter občankama. Prvo
občanko je zanimalo, ali je prostor okoli stare šole na
Dvoru poslovno-industrijska cona. Odgovor župana
je bil, da je to že ves čas poslovno stanovanjska cona.
Občanko je naprej zanimalo, kaj jim načrt gradnje
zagotavlja in kaj bo nadalje s pokopališčem. Po nekaj
burnih besedah, je župan dejal, da je za vse poskrbljeno in da poteka v skladu z zakonom ter da za prekopavanje pokopališča skrbijo tudi ustrezne službe.
Tinka Fric

december 2009,

IZ NAŠE OBČINE

3

NE SPREGLEJTE Občinski svet sprejel

Stran 6
Projekt
Suhokranjski
vodovod

Stran 10
Martin Grčar

Stran 32
Pogrešava Kraj'no

Stran 36
Obiski pri
zlatoporočencih

drugi rebalans proračuna občine za leto 2009
Proračun Občine Žužemberk za leto 2009 je bil sprejet konec leta 2008,
na 16. seji Občinskega sveta, 19.12.2008.

Glede na izvrševanje proračuna ter novih izračunov
primerne porabe občin in zneskov finančne izravnave
za leto 2009, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance,
je bil v juniju letošnjega leta sprejet prvi rebalans proračuna občine za leto 2009.
Primerna poraba, ki naj bi zagotavljala izvrševanje
osnovnih nalog občine, je za leto 2009 določena na podlagi strokovnih podlag Ministrstva za finance in Zakona
o financiranju občin (ZFO-1), kjer je določena povprečnina, kateri je osnova število prebivalcev, dolžina lokalnih cest in javnih poti ter površina občine.
Zneski primerne porabe občine, prihodka iz glavarine in finančna izravnava so usklajeni z izračuni Ministrstva za finance. Tako znaša primerna poraba za
našo občino 3.352.065 EUR, od tega so ocenjeni lastni
prihodki na 2.855.018 EUR, ostalo pa je pripadajoča
finančna izravnava.
Glede na potrebe izvrševanja in uskladitve z načrtovanimi investicijami je bil pripravljen drugi rebalans proračuna. V rebalansu proračuna občine je predlagan nov
obseg prihodkov v višini 5.119.268 EUR in obseg odhodkov v višini 5.742.838 EUR. Razlika v višini 677.870
EUR se bo pokrila s prenosom sredstev (stanje sredstev
na računu 31.12.2008) v višini 489.838 EUR in s predvidenim zadolževanjem v višini 188.032 EUR.
Največji delež lastnih prihodkov pridobiva občina iz
naslova dohodnine v višini 2.839.364 EUR, velik delež
predstavljajo prihodki iz naslova davkov na premoženje, predvidenih domačih davkov na blago in storitve,
udeležba na dobičku in dohodkih iz premoženja, taks
in pristojbin, glob in denarnih kazni ter nedavčni prihodki. Največji delež med transfernimi prihodki predstavljajo sredstva iz državnega proračuna za investicije
in projekte: za sofinanciranje investicije po 23. členu
ZFO-1 s strani SVLR v višini 263.242 EUR, za statično
sanacijo gradu 66.111,00 EUR, iz požarne takse v višini 9.500 EUR, za vzdrževanje Auerpergove železarne na
Dvoru v višini 3.000 EUR, za vzdrževanje stavbe Lončarija Dvor 90.000 EUR, za sofinanciranje izvajanje praktičnega usposabljanja 840 EUR, za regionalne razvojne
vzpodbude za sofinanciranje projekta cestna in komunalna infrastruktura Žužemberk, to so EU sredstva v višini 228.542 EUR. Med temi prihodki je tudi finančna
izravnava v višini 497.047 EUR in druga sredstva za tekočo porabo v višini 110.000 EUR (prevoz otrok zaradi
zveri, 50% refundacija medobčinskega inšpektorata in
redarstva, vzdrževanje gozdnih cest).
Skupni odhodki drugega rebalansa proračuna znašajo tako 5.742.838 EUR, kar je za 1.138.311 EUR manj,
kot jih je bilo načrtovanih v prvem rebalansu proračunu
za leto 2009. Odhodki so razporejeni po funkcionalnih
namenih in glede na posamezne enote znašajo: delovanje občinskega sveta 28.458 EUR, nadzornega odbora
3.290 EUR, župana in podžupana 57.112 EUR, skupne
administrativne službe 52.480 EUR, občinska oziroma
lokalna samouprava 401.745 EUR, obramba in ukrepi
ob izrednih dogodkih 73.224 EUR, za notranje zadeve

in varnost 1.350 EUR, za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 88.432 EUR, za promet, prometno infrastrukturo
in komunikacije 888.735 EUR, za gospodarstvo 68.452
EUR, za varovanje okolja in naravne dediščine 109.531
EUR, za prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost 2.000.402 EUR, za zdravstveno varstvo
50.299 EUR, za kulturo, šport in nevladne organizacije 453.356 EUR, za izobraževanje 1.177.270 EUR in za
socialno varstvo 210.102 EUR, za servisiranje javnega
dolga 16.600 EUR in za intervencijske programe in obveznosti 62.000 EUR.
Vsekakor se zavedamo, da so potrebe na mnogih področjih in tudi območjih naše občine mnogo večje od
finančnih zmožnosti. Realnost je pač taka, da se s temi
proračunskimi sredstvi ne da izvesti vseh potrebnih projektov. Vsi v Občini Žužemberk: župan, občinski svet in
občinska uprava delamo na tem, da bi čim prej zmanjšali
zaostanek za razvitejšimi območji Slovenije in občanom
omogočili primerno infrastrukturno opremljenost ter
normalne bivalne pogoje. Za postopno delo in razvoj
skladen z zmožnostmi pa potrebujemo tudi razumevanje občanov. Potrebno je poudariti, da smo uspeli pridobiti kar 1.767.203 EUR dodatnih sredstev. To so tista
sredstva, ki niso zajeta v primerni porabi in predstavljajo kar 52,72 % več sredstev od primerne porabe. Iz tega
izhaja, da s primerno porabo, ki jo določi Ministrstvo
za finance, ne bi zmogli izpeljati nobenega projekta ali
investicije in delovanje občine bi bilo namenjeno samo
za izvajanje osnovnih dejavnosti, kot so šolstvo, sociala, vzdrževanje infrastrukture in delovanje občinskega
sveta, župana in občinske uprave.
Mojca Klobučar

Da bi
v novem letu
zdravje vam služilo,
da uspehov imeli bi obilo;
da sreča vedno spremljala bi vas,
da v letu 2010 preživeli bi res miren čas.
Vam
želimo
župan Franc Škufca,
Občinska uprava in Občinski svet
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Program opremljanja in Odlok o komunalnem prispevku
na območje Občine Žužemberk
Občinski svet je 26.11.2009 na svoji 23. seji
sprejel Program opremljanja in odlok o komunalnem prispevku za območje Občine Žužemberk.
Občina Žužemberk je do zdaj uporabljala pri
odmeri komunalnega prispevka odlok, ki izhaja iz leta 2006, vendar pa je bilo potrebno zaradi nove zakonodaje sprejeti nov, povsem drugačen odlok.
Največje razlike med obema odlokoma:
- pri najbolj pogosti kategoriji zavezancev (zavezanci, ki gradijo zidanice) je prišlo do povišanja
komunalnega prispevka glede na dosedanje stanje, pri čemer pa bo nominalni znesek komunalnega prispevka še vedno razmeroma nizek,
- z novim sistemom prihaja pri nekaterih drugih kategorijah do opaznejših razlik pri višini
komunalnega prispevka, kar je predvsem posledica razlik pri faktorjih dejavnosti in prej
veljavnih faktorjih območij,

- objektov se ne deli več na tiste z asfaltno in tiste
z makadamsko cesto, ampak se samo ugotavlja,
ali ima objekt možnost dostopa z javne ceste,
- vhodni parameter pri izračunu tudi velikost
gradbene parcele in ne več samo velikost objekta kot do sedaj,
- komunalnega prispevka se ne obračunava več
posebej za javno razsvetljavo, zato pa je sedaj
v izračun uvrščena tudi postavka ravnanje z
odpadki,
- z novim odlokom se ukinja korekcijske faktorje lokacije (prej je bil faktor za Žužemberk,
Prapreče, Zafaro, Dvor in Jamo višji, kot za
ostale lokacije) ter opazno spreminja faktorje namembnosti (prej v razponu od 0,30 do
3,00, sedaj od 0,7 do 1,3). Torej bo komunalni
prispevek, ne glede na lokacijo, enak za enako
komunalno opremljenost zemljišča (ob predpostavki, da bo neto koristna površina objek-

ta, namembnost objekta in velikost gradbene
parcele enaka).
Okvirno bo za stanovanjsko hišo neto koristne površine 150 m2 na gradbeni parceli velikosti 600 m2
- z vso komunalno infrastrukturo (cesta, vodovod,
kanalizacija, odpadki) investitor plačal komunalni prispevek cca 4.200 EUR (po starem odloku
je bilo to na območju Žužemberka z enako komunalno infrastrukturo cca 3.700 EUR),
- brez kanalizacije (cesta, vodovod, odpadki) po
novem odloku cca 3.000 EUR (po starem odloku na območju Žužemberka cca 2.800 EUR).
Da povzamemo. Komunalni prispevek je nekoliko povišan glede na dosedanje stanje, vendar se Občina Žužemberk še vseeno uvršča med
»cenejše« občine.
Jasmina Mirtič, občinska uprava

25. seja odbora za obnovo gradu
Letos je imel odbor več sej kot
običajna leta, ker za naslednje leto
pripravljamo izdajo novega, že četrtega suhokrajinskega zbornika. S
pripravami za izdajo je pač povezano delo, ki zahteva več dogovorov in
poročanj. Glavno delo je pridobivanje sponzorjev in določanje vsebine
zbornika. Zbrati moramo vsaj 6000
evrov, kar v razmerah vsesplošne
krize ni lahka naloga. Do novembra
smo si zagotovili dobro polovico te
vsote. Vse, ki imajo namen z oglasom podpreti izdajo zbornika obveščamo, da je sedaj skrajni čas za
to, saj bomo v januarju predvidoma
oddali gradivo v tisk.
Pri vsebini se trudimo, da bi bila
zanimiva in na primerni strokov-

ni ravni. Zato se ne prepuščamo
naključnemu zbiranju prispevkov,
pač pa sami nagovarjamo izbrane
avtorje za posamezne teme. Tudi
letos vseh prispevkov ne bo mogoče objaviti in jih bo nekaj ostalo na
zalogi. Kot običajno bo tudi v tem
zborniku podano finančno poročilo o obnovi gradu. Obnova se, kar se
tiče faze konzervacije, bliža k svojemu koncu. Še to jesen bo namreč z
novim ostrešjem in opeko prekrit
še zadnji od sedmih stolpov. Neobnovljene ostanejo le še tri stene: dve
notranji v starem grajskem jedru in
ena obodna (nad klavnico). Obnoviti bo potrebno še streho in obodni
valj vzhodnega stolpa (številka 7), ki
je bil zasilno pokrit leta 1978. S tem

bodo obodne stene in stolpi obnovljeni in pokriti. Nato bo ostalo le
še, za sedaj neodgovorjeno vprašanje, ali na še ohranjenih temeljih na
novo pozidamo osrednji štirioglati
stolp v starem grajskem jedru s štirikapno streho, ki je dajal tako značilen izgled žužemberškemu gradu.
Prav tako bodo morali strokovnjaki (umetnostni zgodovinarji in arhitekti) odgovoriti na vprašanje ali
obnoviti ob vzhodni steni oboda
arkade, kot so nekoč že bile. S tem
bi zagotovili dostope oziroma komunikacijo med etažami prvega in
zadnjega stolpa.
Vse kaže, da bo o teh vprašanjih
potrebno v Žužemberku organizira-

ti namenski posvet ali okroglo mizo,
saj so ta vprašanja zahtevna. Zato je
potrebno poenotenje stališč stroke,
investitorjev in prebivalcev.
Slavko Gliha

Park pred občino spreminja podobo
Dela na Grajskem trgu so v
polnem zamahu. Zdaj so začeli
'obdelovati' še park pred občino.
Podrli so dve stari drevesi ob cesti, da bodo dogradili še pločnik.
Ostala drevesa so obžagali, ker so
že visoko zrasla in je ob nevihtah
nevarno, da jih veter podre, kar se
je že zgodilo. Treba pa bo počasi
razmisliti in posaditi mlado drevje in tako polepšati podobo parka,
ki poživi kraj in mu daje lepši videz,
tako da lahko uživaš v zelenilu narave. Kot izpove veliki španski pe-

snik Federico Garsia Lorca: Zeleno,
ljubim te, zeleno.
Zapis in foto: Rudi Cerkovnik
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Gradnja ceste in komunalne infrastrukture v obrtno
industrijski coni Sejmišče v Žužemberku je v zaključni fazi
Izvajalec gradnje cestne in komunalne infrastrukture GPI Tehnika d.o.o. iz Novega mesta je
zaključil večino gradbenih del v obrtno industrijski coni Sejmišče v Žužemberku. Občina Žužemberk je investitor gradnje ceste, fekalne in meteorne
kanalizacije, vodovoda ter javne rasvetljave. Za to
gradnjo je Občina Žužemberk pridobila sredstva
od Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v višini 263.242,00 EUR.

Zaključena je tudi gradnja KT in KTV omrežja in elektrokabelska kanalizacija. Investitorja sta
Telekom in Elektro Ljubljana.
Na srečo je bilo celo jesen vreme ugodno za gradnjo. Za prihodnje leto je ostalo le še asfaltiranje
ceste in pločnika, kar zaradi zagotavljanja kvalitete
v letošnjem letu ne bi bilo smiselno.
Upamo, da bomo v čim krajšem času uspeli pridobiti manjkajoča zemljišča za izgradnjo celotne in-

frastrukture, ki je predvidena v okviru zazidalnega
načrta obrtno industrijske cone Sejmišče in v prihodnjem letu zaključili še zadnjo fazo gradnje.
Kljub recesiji je zanimanje za gradnjo poslovnih objektov v obrtno industrijski coni Sejmišče
zadovoljivo. V prihodnjem letu naj bi se zgradili
vsaj trije večji poslovni objekti, kar bo pomembno vplivalo na razvoj Žužemberka.
Vida Šušterčič

V Logatcu podpisali pogodbe in odprli dva obnovljena vodnjaka
Logatec, 14. december 2009 – V
novem Upravnem centru Logatec so
se v petek zbrali župani šestih občin
na podpisu partnerskih pogodb za
obnovo vodnjakov v okviru Heliosovega sklada za ohranjanje čistih
slovenskih voda. V enajstih letih
delovanja sklada je bilo v Sloveniji
obnovljenih 62 lokalnih vodnih virov v 55 občinah. Termin podpisa
letošnjih pogodb prilagodili odprtju
Tollazzijeve štirne in litoželeznega
vodnjaka v središču Logatca. Obnovljeni vodnjaki s pitno vodo so bogastvo naravne in kulturne dediščine
ter zanimive turistične točke, ki po-

novno obujajo kraj nekdanjega druženja občanov in obiskovalcev.
Med prejemniki Heliosovega
sklada pa je letos tudi obnova vodnjaka na Ajdovcu. Vodnjak je izdelan iz kamna in ometan z betonom.
V sredini je betonski podstavek obdan s kamni, na katerem je pritrjena
železna ročna črpalka,ostali del pa je
prekrit z zemljo.
Vodnjak so pričeli graditi 3. februarja 1932 za potrebe pitne vode vaščanov. Dotok vode je potekal preko
kapnice. Za obnovo vodnjaka iz Heliosovega sklada je namenjeno 800
EUR, prav toliko pa bo prispevala še

občina. Pri obnovi bodo sodelovala
tudi domača društva. Otvoritev obnovljenega vodnjaka se tako predvideva

za konec meseca marca 2010, če bodo
to omogočale vremenske razmere.
VladiMir

Zbor občanov za desni breg Žužemberka
3. decembra je župan Franc Škufca na podlagi statuta in pisne zahteve
29 volilnih upravičencev z desnega brega naselja Žužemberk sklical v avli
OŠ Žužemberk zbor občanov za ulice Stranska vas, Dolga vas, Nad Miklavžem in Trške njive.
Glavna tema zbora občanov je bila seznanitev z načinom, kriteriji in merili za izplačilo vlaganj v javno telefonsko omrežje za desni breg naselja Žužemberk s pravno podlago, predstavitev dokumentacije na osnovi katere so
bili opravljeni izračuni za višino vlaganj in predstavitev izračuna za izplačila

upravičencem z desnega brega Žužemberka. Prav tako je bilo podano pojasnilo, da vsi, ki niso na končnem seznamu upravičencev lahko podajo pisno
pritožbo na končni seznam upravičencev. Predstavniki občanov, ki so zahtevali sklic zbora občanov in udeleženci se s predstavitvijo, načinom, možnostjo pritožb in višino vračila niso strinjali, čeprav je občinska uprava podala
ustrezna pojasnila. Na zaključku so sprejeli sklep oz. pobudo občinskemu
svetu, da bi se za vse upravičence z desnega brega vrnil enak znesek.
Vlado Kostevc

Otvoritev težko pričakovanega odseka
Več kot trideset let je Jože Ivanc
iz Drašče vasi čakal na novo asfaltno cesto, po kateri se po temeljiti
prenovi lahko varno pelje, zato je
bilo veselje ob sobotni ( 17. oktobra) otvoritvi toliko večje. Gospodar Jože Ivanc (na levi strani), ki je
ob sosedu Kuhlju, občinskemu svetniku Pečjaku, predstavniku podjetja CGP Novo mesto Rudiju Mrazu
pomagal županu Francu Škufci in
podžupanu Šteinglu prerazati trak,
je ob tem izrazil veliko veselje in napovedal boljše možnosti za turizem,
na katerega računajo na njihovi do-

mačiji. Odsek v dolžini 640 metrov
od Drašče vasi proti zaselku nad
reko Krko je bil v občinskem proračunu že več let, končno pa je občina
izvedla v letošnjem letu. Investicija
asfaltnega odseka in vodovodnega
omrežja do treh domačij je občino
stala kar 90 000 evrov, svoj delež pa
so dodali tudi lastniki hiš. Slovesnosti so se poleg domačinov udeležili
tudi predstavniki izvajalcev, občinski svetniki, člani občinske uprave z
direktorjem Vladom Kostevcem na
čelu, župan Franc Škufca in podžupan Jože Šteingel. Domačini upajo,

da bo občina Žužemberk skupaj z
ivanško občino v doglednem času
rešila in obnovila most v Drašči

vasi, ki je že več let nevozen, kmalu
pa bo nemogoč prehod tudi za pešce.
Foto SLAVKO Mirtič
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Projekt Suhokranjski vodovod
Problematika oskrbe s pitno vodo v Suhi
krajini je že dolgo znana. Po ustanovitvi
Občine Žužemberk in začetku delovanja v
letu 1999 je občina, župan, občinski svet in
občinska uprava takoj pristopila k opozarjanju problema neprimerne oskrbe s pitno
vodo prebivalcev občine. Ob ustanovitvi
občine je bilo kar 15 vasi brez javnega vodovoda, kar je bilo dobrih 20 % vseh prebivalcev občine in to predvsem na levem
bregu reke Krke.
Ne zavedajoč se problematike vodnih
izgub na vodovodnem sistemu nizke in
visoke cone, ki se tako rekoč napaja iz vodnega zajetja Globočec (takrat te izgube
niso bile poznane), se je z vsemi močmi
pristopilo k izgradnji vodnega črpališča
na vrtini v Gornjem Križu in vodovodu
za štiri vasi Kriške planote.
Z ločenim obračunavanjem storitev po
občinah, ki ga je uvedla Komunala Novo
mesto leta 2000, pa se je pokazalo, da so
vodne izgube v sistemu vodooskrbe Občine Žužemberk, ki je bila takrat popolnoma odvisna od vodnega zajetja Globočec,
tudi preko 50%. Prav tako se je pokazalo,
da med Komunalo Grosuplje, ki je oskrbnik tega zajetja in Komunalo Novo mesto
sploh niso urejene zadeve, saj se je odbor
za določanje cen vode iz zajetja sestal zadnjič v letu 1996, da upravljalec sistema
dejansko ni natančno poznal dolžine cevovodov itd. …
Vse to so problemi, ki so bili v nekdanji veliki občini in kasneje Mestni občini Novo mesto sorazmerno razdeljeni
med vse občane takratne velike občine.
Tudi cenovna politika oz. nadziranje cen
komunalnih storitev z računovodskim
standardom, ki je omogočal odpis amortizacije, so prispevali k temu, da ni bilo
finančnih sredstev za nujna vzdrževanja
in posodobitve vodovodnih sistemov, ki
je iz leta v leto slabši oz. poroznejši ter je
tudi iz neustreznih materialov.
Kljub nekaterim ukrepom Občine Žužemberk, da bi čim prej poskrbela za primerno oskrbo občanov s pitno vodo iz javnega vodovoda, zgrajeni so bili: črpališče
Občina
Dobrepolje
Dolenjske Toplice
Ivančna Gorica
Kočevje
Mirna Peč
Trebnje
Žužemberk
SKUPAJ

Dobrepolje

Dolenjske Toplice

Kočevje

Mirna Peč

Trebnje

Žužemberk

Slika 1:
Sodelujoče
občine in RS
v projektu
Suhokranjski
vodovod

Varianta 1
924.255,00
5.868.450,00
2.285.059,00
4.346.062,00
2.939.400,00
942.471,00
10.612.200,00
27.917.897,00

Križi, vodovod Kriška planota, Reber, Zalisec, Drašča vas-Jožman ter nekaj posodobitev ob reginalni cesti, je vsa vzdrževanja
in novogradnje financirala ali sofinancirala občina, Komunala Novo mesto pa je le
vodila investicije.
Po mnogih dopisih, sestankih, uradnih
obiskih visokih predstavnikov ministrstev
in ministrov smo v letu 2006 dosegli podpis Dogovora o sodelovanju pri pripravi
projekta vodooskrbe območja Suhe krajine, ki ga je podpisalo 7 občin in Ministrstvo za okolje in prostor ter v letu 2007
Sporazuma o sodelovanju pri sofinanciranju izdelave dokumentacije za projekt Suhokranjski vodovod. Projekt Suhokranjski vodovod pa je bil vključen tudi v OP
Ropi ter tako najavljen Evropski komisiji
kot operacija, ki se bo sofinancirala iz Kohezijskega sklada za programsko obdobje
2007-2013. S strani Ministrstva za okolje
in prostor je bil določen 'skrbnik' za ta
projekt, Bojan Drnovšek, koordinator za
občine pa Vlado Kostevc.
Na rednih sestankih koordinacijske in
projektne skupine je Občina Žužemberk
kot nosilka projekta pristopila v aprilu 2007
k izdelavi projektne naloge ter po koordinaciji z MOP v juniju še k izdelavi I. faze
projektne dokumentacije, v katero je bila
vključena izdelava Idejnih zasnov in Dokumenta identifikacije investicijskega projekta. Kot najugodnejši ponudnik je bila izbrana družba TOPOS d.o.o. iz Novega mesta
za pogodbeno ceno 41.000 EUR z DDV, zaradi dodatnih projektnih pogojev in nove
variantne rešitve je bil v začetku leta 2008
sklenjen aneks z novo ceno izdelave I. faze
v višini 47.900 EUR z DDV.
V mesecu februarju 2008 je bil tako zaključena I. faza dokumentacije in Občina
Žužemberk je vse občine pozvala, da potrdijo tako imenovane DIIP-e. Sledilo je
dolgotrajno sprejemanje, saj je bil zadnji
dokument potrjen konec meseca junija
2008, Občina Ivančna Gorica pa ni potrdila tega dokumenta in je iz projekta
izstopila. V mesecu oktobru 2008 je bila
celotna dokumentacija I. faze posredovaVarianta 2
924.255,00
5.199.150,00
0,00
1.552.500,00
2.277.000,00
942.471,00
11.805.900,00
22.701.276,00

Tabela 1: Investicijske vrednosti po DIIP-u v bruto vrednostih z Občino Ivančna Gorica

Varianta 3a
2.445.084,00
4.609.034,00
4.870.820,00
4.439.115,00
3.661.802,00
3.042.624,00
10.663.508,00
33.731.987,00

na Ministrstvu za okolje in prostor.
Občina Žužemberk je v tem času iskala vse
možne rešitve za čimprejšnje dokončanje izdelave
potrebne dokumentacije ter tako začela sodelovati tudi s Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki je organ upravljanja
za sredstva EU. V začetku leta 2009 je bil tako
na sedežu SVLR sklican skupni sestanek županov občin sodelujočih v projektu, predstavnikov
SVRL in MOP-a, na katerem je bilo sklenjeno, da
je potrebno k projektu pristopiti z intenzivnejšim
projektnim vodenjem, za katerega naj bi bil zadolžen projektni vodja, ki bi se ukvarjal samo s
tem delom. Rešitev se je videla v zaposlovanju v
skupni občinski upravi, katero pa imajo ustanovljene le tri sodelujoče občine Dolenjske Toplice,
Mirna Peč in Žužemberk.
V nadaljevanju projekta so s strani MOP prihajale nove zahteve, predvsem da se opravi študija
izvedljivosti že na osnovi idejnih zasnov in DIIPa, da se projekt ne deli na območja posameznih
občin in je to celostni projekt, da je potrebno za
prijavo pridobiti gradbeno dovoljenje itd. …
Glede vseh teh zahtev je Občina Žužemberk
v mesecu juliju sklicala sestanek, na katerem so
župani in člani koordinacijske komisije odločili,
da pelje postopek za izbiro in izdelavo idejnega
projekta ter investicijskega programa vsaka občina zase. V mesecu septembru je bil v postopku
Ocena investicijskih stroškov za Občino
Žužemberk pri varianti 3A
ŽUŽEMBERK
obnova cevovoda z povečavo profila:
NL DN 100
1.187 m
NL DN 125
7.410 m
NL DN 150
12.555 m
NL DN 200
4.700 m
povečava vodohrana Zafara na 200 m3 1,00 kos
povečava vodohrana Cvibelj na 200 m3 1,00 kos
izvedba novega cevovoda:
NL DN 125
6.510 m
NL DN 150
8.060 m
NL DN 200
1.270 m
izgradnja črpališča za prečrpavanje
3,00
izgr. vodohrana 200 m3 Ajdovška planota
2,00
Skupaj:
41.692 m
7.727.180,00
in za ostale občine:
MIRNA PEČ
Skupaj:
14.293 m
2.653.480,00
KOČEVJE
Skupaj:
19.345 m
3.216.750,00
IVANČNA GORICA
Skupaj:
0,00
DOBREPOLJE
Skupaj: 11.012 m
1.771.800,00
TREBNJE
Skupaj:
12.560 m
2.204.800,00
Skupaj:
117.445 m
20.913.890,00
Tabela 2: ocene investicijskih stroškov v 3A varianti z
dolžinami novih cevovodov
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OPN na MOP-u

Slika 2: razvejanost Suhokranjskega vodovoda na območju občine in dela sosednjih občin

izbran najugodnejši ponudnik za izdelavo idejnega projekta za Suhokranjski vodovod za območje Občine Žužemberk. Z družbo Topos d.o.o. je
bila podpisana pogodba v višini 38.400,00 EUR
z DDV. Prav tako je bil izveden postopek za izbiro izvajalca za izdelavo geodetskega posnetka za
območje občine, ki pa je bil zaradi nesprejemljivih ponudb zaustavljen in v začetku novembra
znova izveden. Podpis pogodbe naj bi bil izveden
še v novembru.

In kje smo sedaj?
Že glede na ugotovitve na skupnem sestanku je
potrebno določiti operativnega vodjo projekta, saj
je nujno potrebno, da se s tako zahtevnim projektom ukvarja 'profesionalec', ki bo delal le na projektu in ob tem ne bo pokrival še drugih področij.

Terminski plan:

Prav tako je potrebno, da se izbere tak vodja, ki
bo zmožen sodelovati s štirimi javnimi podjetji,
ki pokrivajo območje projekta. To so Komunala
Novo mesto d.o.o., Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o., Komunala Trebnje d.o.o. in Hydrovod d.o.o. iz Kočevja. Ocena potrebnih finančnih sredstev za operativnega vodjo, ki bo vodil
projekt do prijave in potrditve vloge za pridobitev
sredstev sofinanciranja Kohezijskega sklada, oz.
izdaje Odločbe o sofinanciranju projekta, v skladu
z zakonodajo in spremljanje sprememb zakonskih
in programskih dokumentov predmetnega področja pa je okoli 40.000 EUR. In če bomo hoteli
uspešno zaključiti to fazo bomo morali poiskati zunanjo pomoč, saj brez te ne bomo mogli do
pomladi leta 2010 oddati vloge.
Koordinator projekta:
Vlado Kostevc

Po dolgem usklajevanju je pripravljalec
Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Žužemberk podjetje Struktura d.o.o.
19.11.2009 posredovalo osnutek OPN-ja Občine Žužemberk predan Ministrstvu za okolje in prostor (MOP), Direktoratu za prostor,
ki ga je posredovalo vsem nosilcem urejanja
prostora, da v zakonitem roku nanj podajo
svoje smernice ter Direktoratu za okolje, da
poda mnenje v zvezi izvajanja celovite presoje vplivov na okolje.
Osnutek OPN Žužemberk v elektronski
obliki je na vpogled na spletnem strežniku:
http://arhiv.mm.gov.si/mop/interno/, ki pa
je dostopen samo z ustreznim geslom.
Na podlagi dogovorov, ki so bili sklenjeni na
sestankih z delovnimi skupinami za pripravo
SPRO je osnutek dostopen tudi vsem zainteresiranim občanom v e-točki Občine Žužemberk,
na naslovu Grajski trg 26, Žužemberk, od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ure.
Vlado Kostevc

V vrtcu na Dvoru še
en dodatni oddelek
Ob koncu leta 2009 so vsi oddelki vrtca pri
Osnovni šoli Žužemberk, kljub povečanju
normativa za dodatna dva otroka v skupini,
polno zasedeni. Podatek, ki je vsekakor razveseljujoč, a prav zaradi te polne zasedenosti
bi v začetku leta 2010 brez varstva ostalo šest
otrok, ki bi bili v vrtec lahko sprejeti med letom. Da starši ne bi ostali brez varstva, je Občinski svet na svoji 23. seji sprejel sklep, da se
za čas od 01. 01. – 30. 06. 2010 odpre dodatni
oddelek vrtca na Dvoru, v katerem bo šola za
določen čas zaposlila vzgojiteljico. Za potrebe
tega oddelka se bo začasno preuredil kabinet
za vzgojiteljice, za izvedbo nujno potrebnih
del pa je v občinskem proračunu zagotovljenih
2.500 EUR. V dodatnem oddelku za najmlajše
bo vključenih šest otrok, skladno s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje pa bo
v oddelek lahko sprejet tudi sedmi otrok, če
se bo za to med letom izkazala potreba. S tem
bo v občini zagotovljeno predšolsko varstvo
za vse otroke, ki izpolnjujejo pogoje za sprejem v vrtec v šolskem letu 2009/2010, kar je
vsekakor pohvalno. V postopku sprejemanja
je nov pravilnik, ki ga bo do objave razpisa za
sprejem otrok v vrtec v aprilu 2010, po predhodni obravnavi s strani staršev otrok, sveta
staršev vrtca in sveta šole, sprejel Občinski svet
Občine Žužemberk. Ta pravilnik bo podrobno
urejal postopek sprejemanja otrok, sestavo in
način dela komisije za sprejem otrok, kriterije
za sprejem in izpis otrok iz vrtca.
Dare Pucelj
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Sprejete spremembe in dopolnitve Pravilnika o
vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
Občina Žužemberk je na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
(Ur.l. RS, št. 58/02) in na podlagi Pravilnika o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Žužemberk
(Ur. l. RS, št. 81/02 in 112/03) vložila zahtevek za
vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na oddelek Državnega pravobranilstva v Novem
mestu. Vloga je bila zaradi preobremenjenosti novomeške enote državnega pravobranilstva prenešena v Ljubljano.
Državno pravobranilstvo RS v Ljubljani je Občini Žužemberk konec maja 2008 posredovalo tri
predloge za sklenitev poravnave za vračilo vlaganj
v javno telekomunikacijsko omrežje v skupni višini 439.697,61 EUR, za območje nekdanje KS Žužemberk, za območje nekdanje KS Hinje pa je bilo
potrebno posredovati še dogovor o sorazmernem
deležu vlaganj med krajevno skupnostjo in nekdanjo Občino Novo mesto.
S predlogi poravnav se župan ni strinjal in smo
na Državno pravobranilstvo posredovali ustrezna
vprašanja in dopolnitve, saj predlogi poravnav niso
upoštevali vseh sklenjenih samoupravnih sporazumov o zagotovitvi sredstev za izgradnjo telekomunikacijskih omrežij in pogodb ter računov o vlaganju sredstev v izgradnjo.
Konec meseca avgusta 2008 so s strani Mestne
občine Novo mesto posredovali dopis, s katerim
izjavljajo, da iz naslova vračila vlaganj za območje
nekdanje KS Hinje nimajo nikakršnih zahtevkov.
S tem se je lahko začel na Državnem pravobranil-

OBVESTILA
Odbor za obnovo žužemberškega
gradu obvešča vse zainteresirane,
da lahko v pripravljajočem novem
zborniku Žužemberški grad podajo
svoje reklamno sporočilo.
Več informacij na tel. 07 3885 184, ali po
e-pošti: vlado.kostevc@zuzemberk.si.
Vsi, ki ste sodelovali pri izgradnji
Javnega telekomunikacijskega omrežja
(JTO), pa v dveh postavljenih rokih
niste oddali vloge, vas obveščamo,
da podate pisno pritožbo na končni
seznam upravičencev.
Na spletni strani Občine Žužemberk
www.zuzemberk.si najdete tudi
operativni program zimske službe.

stvu v Ljubljani še postopek za izdelavo predloga
sporazuma za vračilo vlaganj v JTO.
Občina Žužemberk je po pritožbi glede višine
poravnave za vračanje vlaganj v JTO za območje
nekdanje KS Žužemberk, v kateri je zajeto tudi
območje nekdanje KS Dvor, meseca oktobra 2008
podpisala tri sporazume v skupni višini 439.697,61
EUR za 417 priključkov na delu nekdanje KS Žužemberk in pred koncem lanskega leta sredstva
tudi prejela. V mesecu marcu 2009 je prišel še
predlog sporazuma za poravnavo vladanj v JTO
za območje KS Hinje v višini 288.989,17 EUR za
150 priključkov.
S podpisom poravnav med Republiko Slovenijo
in Občino Žužemberk so nastali pogoji za izvedbo postopkov, ki so povezani s pričetkom izplačil
dejanskim končnim upravičencem (občanom in
pravnim osebam, ki so vlagali sredstva v izgradnjo
javnega telekomunikacijskega omrežja na območju
Občine Žužemberk do 1.1.1995.
Občinski svet Občine Žužemberk je na podlagi
Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na svoji izredni seji dne 5.9.2002
sprejel Pravilnik o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Žužemberk, s katerim so bili določeni upravičenci do
vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje,
način sestave seznama upravičencev, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila ter pogoji in
roki vračanja teh deležev.
Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje se je od leta 2002 večkrat spreminjal
in dopolnjeval, tako da je bila na 8. seji, 29.10.2003
sprejeta prva sprememba in dopolnitev pravilnika
in kasneje v mesecu marcu 2004 v izredni številki
Suhokranjskih poti, ki so jo prejela vsa gospodinjstva, objavljen poziv za vlaganje zahtevkov občanov
za vračilo vlaganj v JTO, ki je bil odprt 2 meseca
do 6.5.2004. Vendar so občani vlagali zahtevke še
po tem roku.
Po podpisu sporazumov in pridobitvi sredstev,
vendar ne vseh, saj postopek za preostale še poteka, je bila glede na izkušnje drugih občin pri vračanju sredstev, sprejeta odločitev, da občane, ki v
roku, to je do 6.5.2004 niso oddali vloge, še enkrat
pozovemo, da to storijo. Tako je bil v letošnji julijski številki Suhokranjskih poti objavljen začasni
končni seznam upravičencev in še en Poziv, ki je
bil odprt do 10.8.2009.
Občinska uprava je v tem času opravila pomembno delo, saj je zbrala vse vloge, pregledale vse pogodbe, vložke posameznikov in pripravila potrebne
izračune za vračila občanom ter pripravila končni
seznam upravičencev, ki je objavljen na spletni strani občine www.zuzemberk.si.
Spremembe pravilnika tako urejajo postopek za
vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
med občino in dejanskimi končnimi upravičenci
in so s temi spremembami pravni temelj za vrnitev sredstev končnim upravičencem.
Vlado Kostevc

VIŠINA VLOŽENIH SREDSTEV:
ŽUŽEMBERK – LEVI BREG: DO LETA 1989:
688 – 1.300 DEM (688, 735, 1.149, 1.300 DEM),
PO LETU 1990: 2.000 -3.000 DEM (2.000, 2.200,
3.000 DEM)
ŽUŽEMBERK – DESNI BREG: DO LETA 1989:
770 DEM, 1.300 DEM, PO LETU 1990: 2.200 DEM,
3.000 DEM
CVIBELJ (1985): 683 DEM + DROGOVI (200 DEM)
= 883 DEM
ZAFARA (1988): 994 DEM + DROGOVI (300 DEM)
= 1.294 DEM, 1.233 DEM, 1.335 DEM
PRAPREČE (1979): 742 DEM, 1.300 DEM
REBER, ZALISEC (1985): 958 DEM + DROGOVI
(150 DEM) = 1.108 DEM, PO LETU 1990: 2.200
DEM
VRHOVO (1979): 736 DEM + DROGOVI (240
DEM) = 976 DEM
DOLNJI, GORNJI KRIŽ (1979): 736 DEM + DROGOVI (240 DEM) = 976 DEM
VRH PRI KRIŽU (1979): 736 DEM + DROGOVI
(840 DEM) = 1.576 DEM, DO LETA: 1.300 DEM
STAVČA VAS (1986): 1.654 DEM + 38 DEM =
1.692 DEM, PO LETU 1990: 3.000 DEM, 3.199
DEM
AJDOVŠKA PLANOTA (1987): 1.776 DEM +
DROGOVI ((300 DEM) = 2.076 DEM, PO LETU
1990: 2.200 DEM, 3.000 DEM
PODGOZD (1987): 1.888 DEM + DROGOVI (24
DEM) = 1.912 DEM, PO LETU 1990: 3.000 DEM
LAŠČE (1980): 1.500 DEM, PO LETU 1990: 2.200
DEM, 3.000 DEM
GORNJI, DOLNJI KOT (1987): 2.019 DEM + DROGOVI (50 DEM) = 2.069 DEM
JAMA (1987): 1.529 DEM, PO LETU 1990: 2.200
DEM
VINKOV VRH (1992): 1.646 DEM, 2.069 DEM,
2.309 DEM
DVOR (1987): 1.314 DEM, PO LETU 1990: 2.200
DEM, 3.000 DEM
TREBČA VAS (1987): 1.312 DEM + DROGOVI (50
DEM) = 1.362 DEM, 1.312 DEM + (DROGOVI 500
DEM) = 1.812 DEM, PO LETU 1990: 2.200 DEM
MAČKOVEC (1986): 1.312 DEM + DROGOVI (50
DEM) = 1.362 DEM, PO LETU 1990: 2.200 DEM,
3.000 DEM
SADINJA VAS (1986): 1.312 DEM + DROGOVI (12 DEM) = 1.324 DEM, PO LETU 1990: 2.200
DEM, 3.000 DEM
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Zadnja ulica v Žužemberku dobila vodovod
Zadnja ulica v Žužemberku, Cvibelj, je sredi meseca oktobra dobila
težko pričakovan vodovod. Občina
Žužemberk in občani tega zaselka
so tako po dolgih letih prizadevanj
prišli do kakovostne pitne vode, ki jo
bodo lahko uporabljali tudi v kmetijske namene, pomembna pa bo tudi
za požarno varnost, črpana pa je iz
črpališča v Križih. Voda, ki je speljana iz Globočca v sosednji zagraški
občini, zaradi dotrajanih cevi sicer
povzroča občini ogromne izgube v
samem omrežju. Skupna vrednost
investicije samega vodovoda znaša

Kaj ne sodi
v javno
kanalizacijo
V spodnji tabeli lahko pogledate snovi, ki jih ne smemo spuščati
v kanal javne fekalne kanalizacije.
Obrazloženo je tudi, kaj lahko naše
napačno odlaganje povzroči in kam
določen odpadek spada.
Zaradi specifičnega kanalskega
sistema v naši občini, ki zaradi konfiguracije terena vključuje poleg gravitacijskih vodov tudi črpališča in
tlačne vode, je zelo pomembno, da
navodila spoštujemo in s tem prihranimo marsikateri evro na račun
rednega vzdrževanja in predvsem
intervencij, ki jih lahko povzročimo
z nevestnim odlaganjem nepravih
odpadkov na nepravo mesto.
Vir: www/komunala-nm.si

Martin Grčar,inž. kom.
031-777-880, ceste@zuzemberk.si

Obnavljajo
kapelico
Propadajoča kapelica v vasi Podlipa počasi dobiva prvotno podobo.
Sezidana je bila še v prejšnjem stoletju, denar zanjo pa sta dala Korenov
in Medvedova v zahvalo bogu, ko sta
srečno pripotovala v Ameriko. Vaščani so združili moči in so jo temeljito renovirali, na pomoč pa je priskočil tudi ajdovški župnik Janez Zaletelj.
Ko bo kapelica dokončana, bomo o
tem še poročali, že sedaj pa je lepa na
ogled in okras sredi te vasi.
Foto: S.Mirtič

preko 190.000 evrov, kar polovico pa
je evropskega denarja, nezanemarljiv pa je tudi prispevek domačinov.
Za novo pridobitev ima veliko zaslug
tudi domačin, sicer občinski svetnik
in podžupan Jože Papež, ki si je vrsto let prizadeval, da bi zadnja ulica v
Žužemberku dobila vodovod. Odprtja so se udeležili občani, predstavniki
podjetij, ki so sodelovala pri izvedbi,
občinski svetniki, župan Franc Škufca,
podžupana Jože Papež in Jože Šteingel
ter državni poslanec Ivan Grill.
»Veseli smo nove pridobitve, ki je
predvsem pomembna za kmetijstvo,

požarno vodo in vodo za pet gospodinjstev, ki živijo tukaj. Obenem bi
se zahvalil Občini Žužemberk in

Prostovoljnemu gasilskemu društvu
Žužemberk, ki nas je vsa leta doslej
oskrbovala z vodo!«

Foto: S.Mirtič

Snovi
Odpadne snovi (tudi v razkosanem stanju), npr.
pepel, pločevinke, vlakna, steklo, smeti, zamaški,
odpadki, krpe, pesek, blato, odpadni gradbeni
material, kamni, ostanki tapet, tekstil, ogorki
Agresivne in strupene snovi, npr. kisline (žveplena kislina), alkalije (kavstična soda) ali soli, pesticidi, snovi za zatiranje škodljivcev in plevela
Strjevalne snovi, npr. cement, apno, apneno mleko, mavec, cement, karbidi, sintetične smole, bitumen, katran
Vnetljive snovi, snovi, ki tvorijo eksplozivne zmesi, ostanki topil, npr. bencin, kurilno olje, mazalna
olja, razredčila, alkohol, barve, laki, fenoli
Maščobe, olja, npr. užitne masti, masti za cvrtje

Kaj lahko povzroči
Kam spada
Zamašitev cevne napeljave, se ne Smetnjak
razkrojijo in se odlagajo, zamašitev filtrov
zastrupljanje odpadne vode, škodi- zbirni centri
jo biomasi in včasih vodijo h koroziji
betona, tvorjenje pene
zamašitev cevne napeljave, škodijo smetnjak, zbirni centri
biomasi, zamašitev filtrov
zastrupljanje odpadne vode, škodijo zbirni centri
biomasi, uničujejo filtre

nalagajo se v ceveh, to vodi k zamašitvi
Foto kemikalije, npr. razvijalci, fiksirji ipd.
zastrupljanje odpadne vode, škodijo biomasi
Sanitarni artikli, npr. vatirani tamponi, higienski zamašitev cevne napeljave, se ne
vložki, plenice, obveze, papirnate brisače, vatira- razkrojijo in se odlagajo, zamašitev filtrov
ne palčke, obliži britvice
Zdravila in ostanki zdravilnih sredstev (antibi- zastrupljanje odpadne vode
otiki, ipd.),
Motorno olje, odpadki, ki vsebujejo olje, npr. zastrupljanje odpadne vode, zamakrpe, oljni filtri, ročke itd.
šitev cevne napeljave

ohlajeno odložiti v vedro za odpadke
zbirni centri
smetnjak
zbirni centri, lekarne
zbirni centri, avtomehanične delavnice in bencinske črpalke
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»Kol med špice kolesa zna vsak vtaknit’!«

Martina Grčarja, zaposlenega na Občini Žužemberk na mestu koordinatorja za komunalo in ceste, po poklicu komunalnega inženirja, občani
in širša javnost dobro pozna. Je eden izmed članov Občinske uprave, ki občane v Suhokranjskih poteh sproti seznanja o delu in projektih, ki
potekajo v občini. Pri svojem delu se vsakodnevno sooča s številnimi problemi na terenu, koordinira delo izvajalcev v občini, odgovarja tudi
na vprašanja občanov, novinarjev in svetnikov o investicijah, ki jih v zadnjem času ni malo.
V letošnjem letu se je zaključilo kar nekaj projektov, nekaj
investicij na komunalnem in
cestnem področju pa je še v
delu. Lahko izpostaviš nekaj
največjih?
Nov vodovod v vasi Zalisec in
delu Rebri je za tamkaj živeče občane dolgo pričakovana dobrina.
Projekt je bil izveden kvalitetno in
po planu. Vgrajeni materiali zagotavljajo 50-letno garancijo. Na cestnem priključku za Reber smo z
dovoljenjem lastnika uredili hidrant
s števcem za polnjenje gasilske cisterne iz lastnega vodnega vira. Ravno ta, sicer pametna in dobra rešitev pa nam povzroča preglavice pri
kvaliteti vode. V samem cevovodu
je namreč veliko vode glede na trenutni odjem. Pri točenju cisterne se
hitrost vode v cevovodih poveča in
voda dvigne snovi, ki se nalagajo na
dnu cevi. O tem smo obvestili vse
občane. Kvaliteto redno kontrolira
Komunala. Rešitev tega problema je
jasna. V naslednjem letu bomo začeli z gradnjo vodohrana na Rebri in
povezavo Rebri z Žužemberkom. S
tem bomo pridobili nesporno čisto
pitno vodo na celotnem omrežju,
hkrati pa bomo lastno ceno kubika vode in črpališča Križi znižali iz
sedanje 1,7 EUR/m3 (poraba 4.000
m3/letno) na 0,22 EUR/m3 (poraba
40.000 m3/letno).
Enako lahko trdim za vodovodno
omrežje, ki pokriva Gornji Cvibelj.
Priključitev Cviblja na vod z Rebri
bo omogočil tudi odstranitev trenutno delujočega dodatnega črpališča
za Gornji Cvibelj.
V letošnjem letu smo zaključili
investicijo v Drašči vasi (pri Ivancu), ki je dvema družinama pripeljala vodo in asfaltno cesto v dolžini
650 metrov. V ulici Breg okoli mostu v Žužemberku smo dokončali
in priključili fekalno kanalizacijo.
Na Dvoru bo do konca leta izdelana javna razsvetljava ob državni
cesti v vrednosti cca 20.000 EUR.
Skupaj z DRSC smo zaključili cesto in infrastrukturo v Praprečah.
Pripravljene so vse zadeva v zvezi z
zimsko službo na občinskih cestah
za sezono 2009/2010. Nadaljujemo

z urejanjem prostorov za zabojnike
za komunalne odpadke in menjujemo uničene zabojnike. Na področju
mrliških vežic potekajo meritve in
odkupi zemljišč in sprememba namembnosti zemljišč, da se bo lahko
gradilo. Odkupe in spremembe namembnosti vodi sodelavka ga. Vida
Šušterčič.
Nova avtobusna postaja v Žužemberku s pripadajočim parkiriščem
za naše občane, ki se vozijo na delo
v občini ali izven nje, je prometno
razbremenila center Žužemberka.
Urejeni pločniki, nov oporni zid
pri šoli, ograja, javna razsvetljava in
ostale zadeve so 100% povečale varnost osnovnošolcev in srednješolcev,
ki se vozijo na študij.
Po planu bomo letos zaključili
tudi gradnjo fekalne kanalizacije s
črpališčem in obnovo vodovoda na
državni cesti v centru Žužemberka.
Ta projekt je zelo zahteven in kompleksen tako na tehničnem kot na
finančnem področju. S tehničnega
stališča je umeščanje moderne prometnice v srednjeveško jedro Žužemberka skorajda nemogoče. Po
veliko usklajevalnih urah vseh tangiranih institucij in naših občanov
smo šele zdaj prišli do končnega
projekta ceste in vse infrastrukture.
Druga, vzporedna zadeva pa so finance. Nastopajo trije viri, in sicer
občinski proračun, regijska sredstva
in soinvestitorska sredstav DRSC.
Dokončno stališče je sledeče:
V 1. fazi se zgradi fekalna kanalizacija, in sicer gravitacijski vod, tlačni vod z dvema črpališčema in 6 inividualnih črpališč. S tem se omogoči
priključitev Prapreč, ukinitev stare
ČN Iskra in priključitev celotnega
trga Žužemberk na centralno ČN
Žužemberk. Kompletno se obnovi
glavna vodovodna cev, zamenjajo
se vsi individualni vodovodni priključki in izvede hidrantno omrežje. V celoti se izvede projekt EKK –
elektrokabelske kanalizacije visoke
napetosti, ki je usklajen in nadziran
z Elektro Ljubljana in tudi v celoti
plačan z njihove strani. Približno na
polovici 400-metrske trase se zgradi
tudi TKK – cevi in jaški za bodočo
optično povezavo. Projekt je uskla-

jen in nadziran s strani Telekoma in
ravno tako plačan z njihove strani.
Po planu se bo cesta grobo asfaltirala v debelini 8 cm do 15.12.2009. V
tej fazi nastopajo sredstva proračuna
in regije. Novi priključki na fekalno
kanalizacijo so izrednega pomena
za samo delovanje ČN. Pomenijo pa
tudi bistveno nižji strošek na enoto
čiščenja odpadnih voda.
V 2. fazi se bo izvedla kompletna
meteorna kanalizacija in se odvedla v
vodotok po zajemnem jašku in cevovodu, ki ga je DRSC že zgradila. Odvodnjavala se bo cesta, prostor trga
in vse individualne hiše ter priključki lokalnih cest. Vgradila se bo cev z
jaški za optiko (še cca 200m), izvedla
se bo kompletna javna razsvetljava
z odjemnim mestom in predvidenimi svetilkami. Po projektu se bo
servisiralo kompletno cestno telo s
hodniki za pešce, kjer je to možno.
Izdelana bo talna prometna signalizacija in ostali prometni znaki. Na

desni strani ceste, nasproti parka,
bo izdelan parkirni prostor za turistični avtobus. Projekt je dokončno
dorečen in usklajen. Izdelovalec nam
ga mora dostaviti do konca leta. Vsi
dogovori okrog sofinanciranja s strani DRSC so v teku. Planiramo, da bo
izvedba v naslednjem letu začeta in
zaključena. Če bo DRSC imela zagotovljen denar s strani države.
V 3. fazi se renovira oporni zid, ki
nosi državno cesto nad našo lokalno cesto, ki vodi do Zajčevega mlina.
Delo na tem projektu začnemo takoj
po novem letu. Čas izvedbe je za zdaj
neznan, vendar smatram, da bo slabo
stanje obstoječega opornega zidu prisililo DRSC k čimprešnjemu ukrepanju. Z novim opornim zidom bomo
pridobili zelo pomembno širšo cesto
vsaj za 1 meter. Izvedba pa bo pogojevala tudi utrditev naše lokalne ceste.
Finančno bo zadevo pokrila DRSC.
Konstruktivne kritike navedenega
projekta sicer rade volje sprejmem,
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ne morem pa sprejeti kritikantstva
brez znanja in podlage. Vsak naš
svetnik in občan ima pri meni na
vpogled kompletno konstrukcijo
vseh treh faz in lahko poda pripombe na osnovi prejetih informacij.
Navedeni cestno – infrastrukturni
projekt je kvalitetno zastavljen tako
tehnično kot finančno. Vgrajeni
materiali so atestirani, predvsem pa
preizkušeni v praksi in tako v primeru vodovoda kot fekalne kanalizacije
zdržijo vsaj 50 let.
Vsem nam v naši občini je jasno,
da je srednjeročna prometna ureditev Žužemberka v severni obvoznici,
dolgoročna pa v južni obvoznici. Kje
trase potekajo pa lahko vsak preveri v osnutkih novih prostorskih planov občine.
V samem centru Žužemberka
nam ostane še ureditev obeh parkov,
parkirišč in okolice gradu.
Most v Žužemberku se bo generalno obnovil v naslednjem letu. Že
sam projekt predvideva, da bo med
izvedbo odprt en vozni pas za osebna vozila in pešce. Projekt PGD ima
vsa soglasja. Po novem letu pridobimo gradbeno dovoljenje in izvedemo razpis za izvajalca. Zagotovljenih imamo 500.000 EUR iz regijskih sredstev. Ostalo mora pokriti
proračun.
Most na Dvoru smo uspešno renovirali. Za most V Drašči vasi pridobivamo idejni projekt, ker zaradi
slabega stanja osrednjega nosilca ne
moremo izvesti le vzdrževanja. Smo
v dogovorih z Občino Ivančna Gorica o soudeležbi.
Konflikti med svobodo izražanja in različnimi interesi se
pojavljajo vsakodnevno. V
predzadnjem prispevku v Suhokranjskih poteh številka 34
si se s seje sposodil misel svetnika g. Dušana Papeža, »Kol
med špice kolesa zna vsak
vtaknit'!« Tu je bilo mišljeno
seveda »kolo« kot razvoj naše
občine, katerega skušajo na
nek način onemogočiti posamezniki z uporabo različnih
sredstev, od pritožb na ustrezne institucije, kritik v sredstvih javnega obveščanja, do
raznih klicev in prijav na inšpekcijske službe. Več kritik
je padlo na novi kanalizacijski
sistem, črpališče pri občini, pa
tudi samo neusklajeno gradnjo kanalizacije z DRSC skozi
sam center Žužemberka, kot
gordijski vozel pa ostaja tudi
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avtobusna postaja na Dvoru.
Kje je tu problem?
Svoboda izražanja je absolutni postulat demokracije. Brez tega ne gre!
Seveda pa je to pravica vseh in ne
samo nekaterih. Kritikantstvo, nevoščljivost, nekakšna osebna sovraštva in zlivanje gnojnice po dolgem
in počez je naše kraje v preteklosti
pustilo cca 100 let z leseno žlico. To
pa ni več demokracija, ampak podeželska zaplankanost, ki kraju ne
prinaša nič dobrega.
Nenehne prijave proti županu in
občinski upravi ne prinašajo le nepotrebno obremenitev, ampak in
predvsem uničujejo dobre poslovne odnose z našimi partnerji pri razvoju občine.
Sistem fekalne kanalizacije s črpališči in centralno čistilno napravo
je bil res že večkrat kritiziran. Predvsem s strani enega od svetnikov, ki
pa ni imel nobenih argumentov. Da
je nekje nekaj slišal, pač ne more biti
argument. Dejstva, ki sem jih večkrat
razložil so namreč ta, da ČN in črpališča obratujejo in so redno nadzirana
s strani Komunale. Enako je z delujočim kanalskim sistemom – vse prevzeto, vse z uporabnim dovoljenjem
in stalnim nadzorom.
Napaka, ki se je pojavila pri črpališču pred občinsko stavbo, je bila

odkrita in takoj sanirana. Vzrok je
bil tako na strani proizvajalca kot
tudi na strani monterja. Vstopno izstopna prirobnica na tlačnem vodu
je namreč popustila. Občina ni nosila nobenih stroškov. Napaka je bila
odpravljena takoj po ugotovitvi. Ne
da bi zagovarjal kogarkoli, lahko rečem, da se bo v nadaljevanju pojavila
še kakšna skrita napaka. Tega se res
ne da odpraviti. Na osnovi nadzora
in projektne dokumentacija pa lahko zagotovim, da v primeru napake
ugotovitev vzroka in odgovornega
ne bo problem. Dobra stran te napake je, da smo pri naslednjem črpališču (pri Iskri) tehnično odstranili
možnost ponovitve.
Bistvo odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz gospodinjstev in gospodarstva v Žužemberku je, da čimprej
zajamemo vse onesnaževalce, in zato
prosim vse, da pomagajo zaključiti ta
projekt. Tudi podpis služnostne pogodbe je kamenček, ki lahko mozaik
zaključi ali pa ne.
Gradnjo infrastrukture v centru
Žužemberka sem že komentiral in
jasno obrazložil v prejšnjem odgovoru. Zadeva ni neusklajena. Ravno obratno!
Problematika celostne ureditve
Dvora je dejansko gordijski vozel,
ki se nikakor ne da presekati. Tudi
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tukaj je problem notranji, v peščici
občanov Dvora, ki zavestno ali pa
tudi ne odrivajo razvoj naselja v neznan termin.
Izdelanih je bilo že veliko projektov, veliko sestankov smo opravili na terenu, veliko se je debatiralo
na občinskih svetih in tako naprej.
Dejstvo pa je, da je priborjen in rezerviran denar na DRSC za obnovo
ceste skozi Dvor že vsaj dve leti prerazporejen na druge projekte. Pa ne
v naši občini! Vsak projekt, ki smo
ga pripravili, je namreč na Dvoru
naletel na nepremostljivo oviro. Več
zgodovine ne bom opisoval, ker ne
bo imelo nobenega haska.
Dokončen projekt je sledeč:
Cesta skozi Dvor se uredi skupaj
s križiščem za Kočevje. Projekt zajema servis cestnega telesa, meteorno
kanalizacijo (DRSC), TKK kanalizacije (Telekom), dvostranske hodnike
za pešce, javno razsvetljavo, obnovo
vodovoda in prehod fekalne kanalizacije. Vse z navezavo na cesto proti
Kočevju. Uredijo se vsi individualni
priključki na cesto in infrastrukturo. Posebej za gostinski lokal, da bo
lahko pridobil potrebna dovoljenja.
Avtobusna postaje Dvor se prestavi
k že zgrajeni postaji pri POŠ Dvor.
Po potrebi se izvede dodatna zaščita
z mrežo zaradi vpliva postaje na var-
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nost vrtičkarjev in osnovnošolcev.
Upamo, da bo projekt v letu 2010
podprt s strani DRSC v finančnem
smislu in da bo hkrati naš proračun
zagotovili zadostna sredstva. Kar se
tiče tehničnih usklajevanj, smo zadevo že uspešno zaključili.
Osebno sem s projektom zadovoljen, glede na dane možnosti. Skupaj
z DRSC moramo še odkupiti nekaj
zemljišč. Upam, da tangirani občani
ne bodo nasprotovali in bodo podpisali pogodbe o odkupu, ki jih bodo
prejeli že pred koncem leta 2009.
Generalno pa s to rešitvijo ureditve centra Dvora ne more biti zadovoljen nihče. Še posebej ne krajani
Dvora. Prometno varno in urbanistično pravilna rešitev, ki bo zagotovo enkrat izvedena, je sledeča:
Na predvidenem prostoru v centru se zgradi avtobusna postaja, na
cesti se izvede odstavni pas, za postajo se locira parkirišče za osebne
avtomobile, zemljišče se zamenja z
lastnikom gostišča (Samo z njegovo
privolitvijo!), uvoz na postajo se koristi kot uvoz v ulico, dostop do novega parkirišča gostinskega lokala in
dostopno cesto do avtomehanične
delavnice. Preostanek zemljišča, ki je
zdaj v lasti ŠD Dvor, se izkoristi za zeleno površino oziroma park. Nogometno igrišče se prestavi na področje nove šole in dopolnjuje športno
rekreacijske površine, ki segajo do
reke Krke. Obstoječi projekt vsega
tega ne ovira. Potreben je le dogovor med občino, Športnim društvom
Dvor in lastnikom gostinskega lokala. Trenutno stanje najbrž nikomur
ne odgovarja: parkirani tovornjaki,
ki ponoči ogrevajo motorje, nered
s parkiranjem osebnih vozil, razni
deponirani materiali, ni slačilnic, ni

sanitarij, ni odvodnjavanja, je blato,
so luže, neurejen status dostopa do
avtomehanične delavnice in tako naprej. … Zadeva se bo slej ko prej rešila. Škoda je le, da se že ni.
Kakšno je stanje na projektih v
naslednjem letu in srednjeročnem obdobju?
Osnovna in največja projekta za
našo občino v naslednjem obdobju
sta seveda Suhokranjski vodovod in
ureditev vseh aglomeracij z odvajanjem in čiščenjem odpadni voda. Na
kratko: ureditev fekalne kanalizacije
na celotnem področju občine. Planirana sredstva so po cca 12.000.000
EUR za vsak projekt. Skupaj torej 24
mio EUR. Oba projekta sta tehnično in finančno zelo zahtevna. Zavedamo se problema in vztrajamo, da
nas nujno obišče kompetentna ekipa
z ministrom za okolje in prostor, da
skupaj naredimo finančno projekcijo in lociramo vire sredstev.
Dokončna izgradnja vseh vežic
(Šmihel, Veliko Lipje, Vrhovo) in
ureditev pokopališč. Predvsem v Žužemberku z gradnjo manjkajočega
zidu z žarnimi nišami, ureditev novih grobnih polj in obnova stareganeobnovljenega zidu.
Vsako leto moramo asfaltirati še
kakšen odsek makadama. Ostaja
nam Rimska cesta, Kacenberk, Samotar iz Ratja, ulica v Mačkovcu, ulica v Stavči vasi, povezava Stavča vas
– Jama, spodnja pot Boršt, Križi – Sv.
Marjeta …. Še bi lahko našteval.
Projekt razširitve in asfaltiranje
ceste Brezova Reber – Prečna je
velik zalogaj (več kot 1 mio EUR),
bo zagotovo še predmet pogajanj
na občinskem svetu. Predvsem pa
tema dogovora s sosednjo Občino
Mirna Peč.

Na področju državnih cest lahko povem, da je odsek Pajčna – Beli
graben v dolžini 1.100 metrov že v
razpisu s strani DRSC. Začet in dokončan mora biti v letu 2010.
Državna cesta Žvirče – Ambrus
je v planih DRSC, vendar se zadeve
odmikajo zaradi odločitve tehničnih
normativov same ceste.
Na področju zbiranja, ločevanja,
odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov planiramo izboljšati
predvsem zbiranje in ločevanje, in
sicer z izboljšanjem delovanja ZRC
ter z več ekološkimi otoki. Upam, da
bo v CEROD-u uspel projekt MBO
(mehansko biološka obdelava odpadkov) pred odlaganjem, ker se v
nasprotnem zna zgoditi, da bomo
odpadke odlagali tam, kjer imajo
to urejeno.
Pripravljam projekt označevalnih
tabel za vsa naselja v občini, vstopne
table za občino in kompletne prometne znake. Ločeno pa pripravljam
projekt turistično – informativnih
tabel in kažipotov.
Urejanje in oprema javnih površin v občini bo ena od mojih prioritetnih nalog v letu 2010. Redna košnja, pospravljanje smeti, pometanje, urejanje avtobusnih postajališč,
postavitev košev za smeti, parkovnih
klopi in informativnih panojev za
uradna obvestila in plakatiranje. Zamišljen projekt ne bo zahteval veliko financ, se bo pa učinek vloženega
denarja in dela jasno videl.
Kaj bi še povedal o svojem delu?
Kako sodelujete znotraj Občinske uprave in z občani? Bi
kaj spremenil?
Moje delo je predvsem zelo obširno in pestro. Tako je na vseh manjših
občinah. Primanjkuje mi časa za srednjeročno in dolgoročno planiranje.
Na mobilnem telefonu sem praktično dosegljiv 24 ur. Večkrat se pojavi potreba po delu izven delovnega
časa in med vikendi. Redno se izobražujem na svojem področju.
Naša Občinska uprava je majhna in dobro sodelovanje je pogoj za
uspešnost. S sodelavkami in sodelavci se odlično razumem. Vsi svetniki
so vedno dobrodošli, če želijo informacijo o določenem projektu. Delo
z občani mi ni tuje, saj sem pred nastopom dela v občinski upravi dobrih 15 let delal na komercialnem
področju s stalnim stikom s strankami. Vsak občan je pri meni enako
obravnavan, ne glede na status. Predloge, prošnje in vloge rešujem hitro
in korektno v prid občanu in zaščiti

javnega interesa. Redko kdaj pride
tudi do konflikta. Kasneje se vedno
izkaže, da ima zadeva ozadje, ki ni v
moji pristojnosti.
Omeniti moram tri fante, Janeza, Braneta in Jožeta, ki pod mojim
vodstvom opravljajo dela na področju urejanja javnih površin, cest
in komunalnih odpadkov. So dobri
delavci, večkrat delajo v nemogočih
vremenskih razmerah, vendar delo
vedno opravijo.
Moj osnovni moto je pravočasna in pravilna informacija. Brez te
osnove se porajajo različne interpretacije določenega problema, ki
ne redko prerastejo v celo afero. O
stvareh, o katerih nisem seznanjen,
ne debatiram in ne komentiram. To,
namreč točno informacijo, moramo
doseči skupaj, tudi z vašim – našim
časopisom Suhokranjske poti.
Za konec še kakšna opomba,
želja?
Želim si, da bi hitro kvalitetno zaključili projekte vodovoda in kanalizacije po vsej občini. Da bi cestno
omrežje lokalnih cest dokončno vse
asfaltirali in preplastili obstoječe.
Upam, da nam bo uspelo na razpisu za pridobitev sredstev za občinsko optično omrežje in da bi zadevo
izvedli čimprej, da bi vsaka družina
imela širokopasovni dostop do interneta z možnostjo dela na domu
in študija. Ocenjujem, da bomo v
prihodnjem letu že izdelali idejni
projekt za večnamensko stavbo (bivšo staro Iskro), v kateri bo prostor
za občinsko upravo, manjšo dvorano, društva (predvsem za mladinski klub!) in ostale komercialne najemnike. Na Ministrstvu za kulturo imamo določena zagotovila, da
bo naslednje leto denar za obnovo
dvorske Lončarije. Storil bom vse,
da se objekt prekrije, statično sanira
in začne uporabljati. Upam tudi, da
bomo v prihodnje pravilno komercialno izkoristili žužemberški grad
in področje dvorske železolivarne v
kulturne in turistične namene.
Hvala lepa vsem občanom, ki me
pokličejo po telefonu, pošljejo mail
ali me kar osebno obiščejo v pisarni
ali na terenu pocukajo za rokav in
povejo problem, ki jih muči. Če je
mogoče, zadevo rešim ali pa občana
napotim na pristojno institucijo.
Urednik

Moji kontaktni podatki:
Martin Grčar ; 031-777-880 ;
ceste@zuzemberk.si
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Leto, ki mineva, lahko rečemo, da je uspešno …
Vlado Kostevc, predsednik TD Suha
krajina
»Lahko rečem, da je Turistično društvo Suha
krajina eno izmed najaktivnejših društev v naši
občini in eno izmed najaktivnejših na Dolenjskem
in tudi v Sloveniji. Prostovoljno delo, ki ga vsi aktivni člani turističnega društva preko celega dela
prispevajo za dobrobit Suhe krajine, za njeno promocijo in za unikaten turistični utrip, je neprecenljivo, vse to pa je zelo opazno v širši okolici in po
celi Sloveniji. Tako moram pohvaliti člane in članice viteškega reda, ljudskih pevk, ljudskih godcev,
ročnih del, pustno karnevalsko sekcijo, literarno
sekcijo, turistične vodnike in pohodnike.
Med naj pomembnejšemi dogodki bi izpostavil
tradicionalne Trške dneve, ki so poznani že preko
slovenskih meja ter seveda poletne grajske prireditve na Žužemberškem gradu, etnološke, kulturne
in rekreacijske prireditve ter turistično vodenje.
Kljub finančno težjim pogojem smo program
dela, ki je vezan na prostovoljstvo, zopet presegli.
Upam in želim, da bi tudi v naslednjem letu pogumno vztrajali na začrtani poti razvoja suhokranjskega turizma, prijaznega naravni, kulturni in nesnovni dediščini ter domačinom, ki tu živimo. Ob
tej priložnosti pa voščim vsem članicam in članom,
simpatizerjem, ljudem dobre volje in vsem vesel božič ter srečno, zdravo, mirno novo leto 2010.«

Tomaž Obštetar, predsednik PGD Dvor
»Med najpomembnejše dosežke v tem letu, ki
se počasi izteka, bi v prvi vrsti izpostavil pridobitev dokumentacije za gradnjo prizidka na Gasilskem domu na Dvoru. Obenem bi pohvalil
izjemno in požrtvovalno delo gasilcev, ki so v 33
dneh od pričetka del s prostovoljnim in udarniškim delom pokrili streho novega prizidka. S prizidkom bomo pridobili nove prostore v garaži,
na novo pa bomo uredili tudi veliko sejno sobo,
ki bo nered že za 78. občni zbor. Ponosen sem
tudi na delo operative, uspehov vseh tekmovalnih ekip in moštvenega duha v društvu. Skrbimo,
da zadane, dobro načrtovane naloge, rešujemo
s skupnimi močmi. Čeravno naše poslanstvo ni
samo gašenje požarov, je temu namenjeno precej
pozornosti, predvsem izobraževanju in nakupu

potrebne opreme, urediti moramo tudi omare za
arhiv, prejete pokale, obenem pa se počasi pripravljamo na jubilej društva 80-letnico.

v teh časih, pri nas ne velja. To smo dokazale s
številnimi izdelki tako na vsakoletni razstavi v
Ptuju, Dolenjskih Toplicah, razstavi pletenic v
Prečni in ne nazadnje na razstavi, katero vsako
leto prirejamo ob kulturnem prazniku v Žužemberku. Skupaj z našo predsednico »marljivo kot
mravljico« Slavko Legan smo organizirali več
različnih tečajev, izpeljali ekskurzijo, na številnih
odrih širom Dolenjske pa so se predstavile tudi
naše pevke »Žitni klas«.

Anton Koncilja , predsednik Društva
vinogradnikov Suha krajina
»V društvu vinogradnikov Suha krajina je bilo
kar pestro dogajanje skozi celo leto. Izvedli smo
ocenjevanje vin letnika 2008, temu je sledila svečana podelitev priznanj in odličij. Društvo je izdalo
zloženko o zweigeltu v Suhi Krajini. Tradicionalni
pohod po vinskih goricah in dan odprtih zidanic
je bil letos prvič po novi trasi: Lisec, Brinova gora,
Valična gora, Kriška gora in nazaj v Lisec. Organizirali smo strokovno predavanje o gnojenju in
prehranjevanju vinske trte, o kletarjenju, strokovno
predavanje o zaščiti vinske trte s FFS in podaljšanje
dovoljenj za uporabo FFS. V okviru tedna cvička v
Novem mestu smo se vinogradniki predstavili na
otvoritveni povorki, se predstavili s točenjem suhokranjskih vin in sodelovali smo na ocenjevanju
vin. Prav tako smo z vinotočem nastopili na Trških
dnevih v Žužemberku in izpeljali svečano podelitev priznanj in odličji prejetih na tednu cvička.
Društvo je organiziralo vodeno degustacija suhokranjsikih vin ob gostitvi občine predstavnikov
slovenskih lokalnih medijev. Jeseni smo izvedli
ocenjevanje mošta in vinogradniški pohod. Skrbimo tudi za redne kondicijske treninge društvenih
ocenjevalcev. Skozi vse leto aktivno sodelujemo v
zvezi društev vinogradnikov Dolenjske.«

Dušan Mikec, predsednik Društva radioamaterjev Žužemberk
»Naš radioklub je eden od manjših v Sloveniji,
z manjšim številom članov in slabše opremljeni,
a vse eno lahko naskakujemo visoko.
Spomladi smo svojo postojanko na Korenovem
hribu, nad Ajdovcem, posodobili z novim stolpom, kamor smo namesti nove antene, saj so jih
lanske ujme dodobra uničile. Tekom leta se je pokazalo, da smo to storili strokovno, kar dokazujejo tudi odlični rezultati na številnih tekmovanjih.
Z zagnanostjo in usposobljenostjo smo dokazali,
da je možno uspeti, če tudi nimaš podpore, kot
jo imajo ostali radioklubi v Sloveniji.
Prejeli smo pokal in dvakrat bili visoko uvrščeni v generalnem plasmaju Zveze radioamaterjev Slovenije«.

Tadeja Lavrič, tajnica Društva kmečkih
žena Suha krajina Žužemberk
»Članice našega društva nadaljujejo uspešno
delo. Pravzaprav recesija, ki nam kroji življenje

Urednik
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Veličastna svečanost pri spomeniku padlih na Cviblju
Veličastna komemoracija z množično udeležbo in slavnostno govornico ministrico za obrambo dr.
Ljubico Jelušič je pokazala, kako živ
in nepozaben je spomin na naše padle borce in na vse, ki so dali svoje
najdražje za svobodo, da mi danes
lahko živimo v samostojni in svobodni domovini.
Lepo je bilo videti širok venec ljudi
in številne praporščake s svojimi prapori, ki so se prišli poklonit padlim
borcem in aktivistom, ki so tu našli
svoj mir in počivajo pod mogočnim
spomenikom na Cviblju. Voditeljica
programa Janja Šenica Godec nas je
seznanila s programom, povedala pa
je še, da bo na novo potrebno vpisati še okrog 1000 imen padlih borcev,
aktivistov ter tistih, ki so umrli v taboriščih ali bili ubiti kot civilne žrtve
ob bombandiranju. Tako bo število
padli presegalo 2000, katerih imena
bodo vpisana na spomeniku. Sledila
je himna in pozdravni govor našega

Dr. Ljubica Jelušič in naš župan Franc
Škufca na svečanosti

župana Franca Škufce. Zatem je zapel
domači pevski zbor.
Slavnostni govor je imela ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič, ki je med drugim poudarila:
»Vojska je v zgodovini slovenskega
naroda odigrala pomembno vlogo
in s spoštovanjem se spominjamo
vseh, ki so nam utirali pot v svobodo. Naše izkušnje, pripadnost domovini in zgodovinski spomin temeljijo
na zgodovini narodnoosvobodilnega boja.« In zaključila: »S številnimi
narodi, katerih pripadniki so svoje

življenje žrtvovali na slovenskih tleh,
nas veže skupni zgodovinski spomin
in opomin na kruti čas druge svetovne vojne.«
S častno četo Slovenske vojske in
ob spremljavi godbe na pihala so
začeli polagati vence različne domače tuje delegacije: vence so položili ministrica za obrambo, delegacija Občine Žužemberk z županom, člani Glavnega odbora ZB za
vrednote NOB Slovenije, delegacija
7. korpusa z generalom Ladom Kocjanom. In tuje delegacije: ekselenca Andrawa Page – veleposlanik
Velike Britanije in Sev. Irske, vojni
ataše Črne gore, vojni ataše Ruske
federacije Vladimir A. Korneenko,
konzulka R Srbije Dejana Peruničič,
član Zveze koroških partizanov, delegacija iz Italije – brigada Fonta-not
/že 3.10 2009/, vence so položile še
različne organizacije: vojni veterani
1991, združenje slov. častnikov in
borčevske organizacije z Dolenjske

Častno stražo je 'držala' Slovenska
vojska

in Bele krajine, KOZB Žužemberk
in delegaciji iz Kopra in Pobegov s
Primorske.
V kulturnem programu so nastopile recitatorke iz Osnovne šole Žužemberk s pesmimi Mirana Jarca.
Jana Špiletič je predstavila pesem
Petra Levca 'Ne joči, mama', naši
rogisti pa so zaigrali 'Počiva jezero v tihoti'.
Za zaključek pa je nastopil, kot
vsako leto, pevski zbor iz Kopra, s
samimi udarnimi pesmimi, in na
koncu, je kot zadnja zadonela radostno zapeta njihova mogočna: Vstajenje Primorske.
Krajša žalna slovesnost pa se je
nadaljeval pri spomeniku v Hinjah,
kjer so sodelovali tudi gostje s Primorske. Pozdravila jih je in imela
govor predsednica ZB Žužemberk
Ljuba Šenica.
Ti svečanosti pesem so v nas prebudili občutke, da, če je še tako majhen narod, kot je naš, ga ne more še
tako mogočna sila premagati, če se
bori za najvišji in pravičen cilj: za
svojo svobodo!
Zapis in foto: Rudi Cerkovnik

Množica borcev in svojcev se je poklonila padlim

Nadaljevanje pionirskega projekta Mreža tematskih poti v Aktivni e-Dolenjski
V letošnjem poletju je 18 občin Dolenjske, Bele krajine in iz kočevskoribniškega območja pristopilo k skupnemu projektu Aktivna e-Dolenjska,
ki pomeni nadaljevanje uspešnega in
v Sloveniji pionirskega projekta Mreža lokalnih tematskih poti ali 'učeno'
Heritage Trails Net. K nadaljevanju
projekta je pristopila tudi Občina Žužemberk, ki se tako aktivno vključuje
v razvoj turizma na Dolenjskem.
Občini Škocjan so bili kot predlagateljici in nosilki izvedbe projekta
na javnem razpisu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
»Javni razpis za spodbujanje projektov vzpostavitve e-vsebin in e-stori-

tev javnih in zasebnih neprofitnih
organizacij 2009 in 2010« v okviru
operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007 – 2013, razvojna prioriteta 3.5.2. Gospodarsko razvojna
infrastruktura, prednostna usmeritev 3.5.2.2. Informacijska družba,
odobrena sredstva za izvedbo in
sofinanciranje operacije »Aktivna eDolenjska« v višini 82% predvidene
vrednosti operacije, ki je bila ocenjena na 190.528 EUR z DDV.
V projekt oziroma operacijo »Aktivna e-Dolenjska« je vključenih 18
občin iz JV Slovenije, ki skladno z
Konzorcijsko pogodbo zagotavlja-

jo lastno udeležbo v višini 7.780,77
EUR za dve leti. Projekt bo začet v
letu 2009 in se bo nadaljeval ter zaključil v letu 2010.
V projektu bomo vzpostavili informacijsko podprto lokalno mrežo
tematskih poti, katera bo nameščena
na regijskem portalu ter na spletnem
portalu vsakega od sodelujočih partnerjev-občin. Tematske poti bodo
digitalizirane, 3 D vizualizirane, kar
bo omogočilo GPS navigacijo po
njih, digitalizirana in geolocirana bo
ponudba ob teh poteh. Naredili bomo
mobilni portal s podatki o lokalnih tematskih poteh, katerega bo lahko gost
sam uporabljal na sami poti.

Gost - turist si bo lahko že doma s
pomočjo e – storitve sam kreiral paket ponudbe (kje in koliko kolesarjenja, pohodništva, jahanja, čolnarjenja, kje prehrana, kam po prenočišče, ...) in o tem obvestil ponudnike
(po elektronski poti seveda).
Turistični delavci (TIC-i, ponudniki) pa bodo lahko preko e - storitev spremljali pričakovanja gosta
se nanj pripravili in ga kvalitetno
podprli.
Tehnologija, ki bo uporabljena na
projektu, bo zasnovana na odprtih
standardih, z možnostjo dodelav in
nadgradenj ...
Vlado Kostevc
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Spoštovani bralci,
Pričenja se zadnji mesec letošnjega leta, mesec december, ki mu
večina med nami pravi tudi veseli december. Žal pa se tudi v tem
mesecu dogaja, da veseli december
za nekatere ostane v grenkem spominu, ker je postal žrtev kaznivega
dejanja, prometne nesreče ali drugih
dogodkov, zaradi katerih veseli december ni več tako vesel, kot si vsak
med nami želi.
December je mesec prednovoletnih nakupov, zabav, silvestrovanj
in marsikdo zaradi prednovoletnega
vzdušja pozabi na lastno varnost in
varnost svojega premoženja.
Ko se boste odpravljali po nakupih,
poskrbite, da boste na polnih parkiriščih, pred nakupovalnimi centri,
ki so prava vaba za storilce kaznivih
dejanj, svoja vozila zaklenili, v njih
pa na vidnih mestih ne puščajte vrednejših in dragocenih stvari. Vaba za
storilce kaznivih dejanj so tudi polne denarnice gotovine, zato, če se le
da, s seboj ne prenašajte večjih vsot
denarja in nakupe raje opravljajte s
plačilnimi karticami. Ob tem pa ve-

lja opozoriti, da PIN kode za plačilne
kartice ne hranite skupaj s kartico, saj
bo v primeru, da vam bo denarnica
ukradena, storilec imel zelo lahko
delo in vam bo na bankomatu izpraznil bančni račun.
Ko se boste odpravljali na novoletne zabave in silvestrovanja, predvsem pa ko se boste z zabav odpravljali domov, zaradi vaše varnosti in
varnosti vseh drugih udeležencev v
cestnem prometu, nikar ne sedajte
za volan, če ste pred tem uživali alkoholne pijače. Nihče si namreč ne
želi, da bi se veseli december končal tragično.
V kolikor ne boste silvestrovali
doma in bo vaš dom v času božičnih
in novoletnih praznikov ostal prazen,
poskrbite, da boste dom zaklenili, ne
puščajte priprtih ali celo odprtih oken
in ne puščajte ključev na »skritih« mestih. Svoje znance ali sosede, ki jim zaupate, tudi poprosite, da občasno preverijo okolico vašega bivališča in naj
bodo pozorni na pojav neznanih vozil
in oseb, saj so prazni domovi vaba za
storilce kaznivih dejanj.

POLICISTI IZSLEDILI VLOMILCA
VIKENDOV
Policisti Policijske postaje Dolenjske Toplice so z intenzivnim zbiranjem
obvestil izsledili 34--letnega moškega iz Kočevja, ki je utemeljeno osumljen,
da je v času od 9.11. do 10.11. vlomil v 14 vikendov v vinorodnem območju
Stare gore oziroma v kraju Malo Lipje. Iz vikendov je odtujil hrano, pijačo,
bakren pokrov, bakrene cevi, električni podaljšek in še nekaj drugih predmetov. Lastnike je oškodoval za več kot 3000 €.
Policisti so na podlagi odredbe pristojnega sodišča pri osumljencu opravili hišno preiskavo in zasegli večino ukradenih predmetov. Po končani
policijski preiskavi bodo zoper osumljenca napisali kazensko ovadbo na
Okrožno državno tožilstvo Novo mesto.

Predvsem mlajše generacije ob
praznovanju Božiča in Novega leta,
rade uporabljajo različna pirotehnična sredstva. Ob tem želimo občane
opozoriti, da je bil v letu 2008 uveljavljen novi Zakon o eksplozivih in
pirotehničnih izdelkih, s katerim je
bila prepovedana prodaja, posest in
uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je
pok (najpogosteje so to petarde najrazličnejših oblik in moči). Opozoriti
je potrebno tudi, da se pirotehnične
izdelke kategorije 1 (tipični izdelki so
bengalske vžigalice, pokajoči vložki
za cigarete, konfeti – bombice, pokajoče žabice, male petarde, …) lahko
uporablja le v času od 26. decembra
do 2. januarja, pa tudi takrat teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v
strnjenih stanovanjskih naseljih, v
zgradbah in vseh zaprtih prostorih,
v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, kjer potekajo javna zbiranja.
Pri uporabi pirotehničnih sredstev
pa pazite tudi na lastno varnost in

se ravnajte po navodilih proizvajalca,
saj nemalokrat prihaja zaradi nepravilne uporabe pirotehničnih izdelkov
tudi do telesnih poškodb.
Vsem občanom želimo, da bi bil
veseli december zares vesel, a v kolikor se bo zgodilo, da ste postali žrtev
kaznivega dejanja, o tem nemudoma
obvestite policijo na interventno številko 113 ali anonimno telefonsko
številko 080 1200. Če se je zgodilo
kaznivo dejanje tatvine ali vloma v
vaše vozilo ali objekt, o tem obvestite policijo na eno od prej omenjenih številk in se čim manj dotikajte stvari oziroma ne spreminjajte
kraja kaznivega dejanja, saj boste v
nasprotnem lahko uničili uporabne
sledove storilca in policistom otežili
delo. Na gornji številki lahko policijo obveščate tudi o drugih kršitvah
in dogodkih, ki motijo javni red in
mir ali kršitve cestno prometnih
predpisov.

Skupaj za varnost, Vaša policija.

Albert LAH
Vodja policijskega okoliša
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Obvestila in navodila iz
Kmetijske svetovalne službe
Zlata trsna rumenica V NAŠIH VINOGRADIH
Za kakšno bolezen gre in zakaj je tako
pomembna?
Povzročitelj zlate trsne rumenice je fitoplazma
iz skupine bakterij. Na vinski trti poznamo pri nas
dva tipa trsnih rumenic. Tip črni les (Grapevine
Bois Noir Phytoplasma) in tip zlata trsna rumenica (Grapevine Flavescence Dorée Phytoplasma). Po
bolezenskih znamenjih se tipa med seboj po videzu
ne razlikujeta in jih je možno ločiti le z laboratorijsko analizo. Razlika postane očitna šele zaradi posledic, saj pride pri okužbi z zlato trsno rumenico
do dokaj hitrega propadanja pridelka in v končni
stopnji tudi samega trsa. Zaradi tega ima posebne
zahteve za preprečevanje njenega širjenja in spada med karantenske bolezni. Na karantenski listi
je uvrščena na seznam II.A.2. Kljub temu je tudi
trsna rumenica tipa črni les gospodarsko zelo pomembna bolezen.

Kako prepoznamo trsne rumenice? So možne
zamenjave s kakšno drugo boleznijo?
Bolezenska znamenja se začnejo najizraziteje
kazati tekom vegetacije, konec meseca junija. Če
je trta v stresu, če je prisotna suša ali visoke temperature, lahko tudi prej. Značilno je zvijanje listne površine navznoter. Pri rdečih sortah začne
listje rdečeti, pri belih pa bledeti, rumeneti. Listi
so na otip precej krhki in dajejo vtis, da se drobijo. Že od cvetenja dalje ima okužena trta težave z
oplodnjo, neenakomernim razvojem jagod in dozorevanjem. Kot vidimo v okuženih vinogradih,
pridelek drastično upade, saj prihaja do propadanja grozdov in ravno na teh okuženih trsih se

Bolezenska znamenja na belih sortah so zvijanje listov
navznoter, rumenenje in pojavi bledic. Kmalu pride tudi do
razkrajanja listnih žil.

kje lahko še vidi posušene grozde. Grozdje, ki je
manj prizadeto, ima v jeseni nižjo stopnjo sladkorja in več kislin. Zmanjša se kvaliteta in količina
pridelka. Hkrati les slabše dozoreva in čez zimo
običajno propade. Če je trs okužen z zlato trsno
rumenico, pride do njegovega propada zelo hitro,
v letu ali dveh, odvisno od kondicije rastline in
ostalih razmer na rastišču.
Bolezenska znamenja se lahko na trti razporejajo neenakomerno, saj so odvisna od gostote povzročitelja – fitoplazme v rastlini. Tako je lahko del
trte videti zdrav, del pa močno okužen.
Znamenja bolezni se lahko zamenja še s kakšnimi drugimi boleznimi stebla vinske trte, ki
povzročajo propadanje grozdov, ali pa tudi zaradi fizičnih poškodb od toče, zlomov rozg, staranja…

Na kakšen način prihaja do širjenja?
Širjenje poteka s pomočjo prenašalca iz skupine
žuželk, s pomočjo ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus). Njegovo prisotnost je bila v JV Sloveniji prvič potrjena leta 2005. To je hkrati tudi
leto, ko je bila bolezen prvič odkrita v Sloveniji,
na Koprskem.
Značilno je, da povsod koder se pojavi ameriški škržatek, slej ko prej pride tudi do pojava zlate
trsne rumenice. Ameriški škržatek je prisoten že
v celotni Sloveniji. Ker je bolezen pri nas še dokaj
nova, potekajo na tem področju še številne raziskave. Med drugim tudi kakšno vlogo ima pri prenosu navadni srobot, ki je poleg vinske trte tudi
gostiteljska rastlina zlate trsne rumenice

In kako je prišlo do odkritja?
Javna služba za varstvo rastlin na KGZ Novo
mesto izvaja po pooblastilu Fitosanitarne uprave
RS posebne nadzore karantenskih in drugih gospodarsko pomembnejših škodljivcev že vrsto let.
Tako je tudi z zlato trsno rumenico. Po spremljanju uničujočih posledic bolezni v drugih evropskih državah, kjer jo že imajo, je FURS začel s
posebnimi nadzori trsnih rumenic tudi pri nas.
Začetki segajo v leto 2002 in od takrat se število
fitosanitarnih pregledov in vzorčenj samo še povečuje. To velja tudi za nadzor možnih prenašalcev kot je ameriški škržat in drugih gostiteljskih
rastlin. Odkritje zlate trsne rumenice v lanskem

Odrasel ameriški škržat (Scapoideus titanus), ki je v osnovi
sive barve z rjavimi lisami, je velik 4,8-5,5 mm in v vinogradih
težje opazen.

letu je le posledica predhodnega odkritja okuženega srobota na Piroškem vrhu.
Posebni nadzori so načrtovani sistematično in
z njimi poskušamo čim bolj enakomerno zajeti
vinorodno deželo. V veliki meri so nam v pomoč tudi sami vinogradniki, ki so zainteresirani
za opravljanje fitosanitarnega pregleda. Na tak
način je bila odkrita zlata trsna rumenica letos
na Straški gori.

Ali lahko zaustavimo bolezen?
Po odkritju in laboratorijski potrditvi zlate trsne rumenice Fitosanitarna uprava RS razmeji
območje na žarišče in varovalni pas. V žarišču, ki
sega 1 km od mesta odkritja, se prepove premeščanje rastlinskega materiala vinske trte, odstrani
se vse simptomatične rastline in kar je odločilno
za širjenje bolezni - zatira se ameriškega škržatka.
Zatiranje škržatka velja tudi za varovalno območje. V proizvodnih vinogradih se ga zatira v rastni
dobi dvakrat; v trsnicah, matičnjakih pa trikrat.
Na srečo ima ameriški škržatek le eno generacijo
letno in naj bi bilo zatiranje zato dokaj enostavno.
Načeloma sovpada tretiranje z zatiranjem drugega rodu grozdnih sukačev, vendar natančen termin napove opazovalno napovedovalna služba
za varstvo rastlin.
Zlata trsna rumenica je vsekakor huda bolezen,
ki je prizadela naše vinograde. Kako globoke in
daljnosežne so posledice njenega pojava in ali
nam jo bo uspelo zadržati v dosedanjem obsegu
pa bo pokazalo že naslednje leto.
Domen BAJEC, uni.dipl.ing.agr.
Javna služba za varstvo rastlin na KGZ Novo mesto
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NE POZABITE !
V mesecu januarju (1.1.-31.01.2010) bo možno vlagati zahtevke za posebno premijo za bike
in vole (zakol v obdobju 01.10.-31.12.2009) ter
zahtevke za ekstenzivno rejo ženskih govedi
(telitev v obdobju 01.08.-10.12.2009). Zahtevki
se vlagajo v elektronski obliki na Kmetijski svetovalni službi v Straži. S sabo obvezno prinesite
Zbirno vlogo za leto 2009, 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.
ZAHTEVKE BO MOŽNO VLAGATI V ČASU
URADNIH UR: PONEDELJEK in PETEK od 800
do 1200 ure ter ob SREDAH od 800 DO 1500 ure
(razen v primeru izredne službene odsotnosti).

V času med 15.9.2009 in 15.01.2010 lahko
vlagatelji zbirnih vlog vložijo zahtevke za prenos plačilnih pravic. Prenos opravite s posebnim obrazcem, ki ga najdete na spletni strani
ARSKTRP ali pa se oglasite na izpostavi KSS
v Straži.
Polona Seničar
Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

GOZDARSKI KOTIČEK

LICITACIJA LESA 2010
Licitacije je javna prodaja, pri kateri dobi blago tisti, ki ponudi zanj
največjo vsoto.
Tudi na trgu lesa so se začele organizirati licitacije, saj se je lastnikom
gozdov, ki so pridelali hlode visoke
kakovosti, zdelo nespametno, da bi z
njihovim lesom zaslužili le lesni mešetarji. Iz preteklosti so najbolj znane licitacije vrednega lesa v Nemčiji.
Tako so že leta 1994 prodali brekov
furnirski hlod za takrat neverjetnih
20.880 nemških mark. Iz tega razloga se je licitacijski način prodaje hitro širil po Evropi. V Sloveniji
je bila prva licitacija vrednega lesa
organizirana v letu 2007. Že v letošnjem letu, torej na tretji licitaciji,
pa so bile dosežene cene, ki so jih v
Avstriji dosegli šele na šesti licitaciji.
Tako je bila najvišja dosežena cena
za gorski javor 3.530 evrov, za oreh
3.028 evrov, za kostanj 928 evrov,
za češnjo 818 evrov, brek 808 evrov,
hruško 606 evrov, smreko 528 evrov,
hrast 500 evrov, macesen 186 evrov
in gorski brest 369 evrov za m3 lesa.
Bukev in veliki jesen sta se do sedaj
slabo prodajala.
V svetovnem merilu je lesni trg
Slovenije premajhen, da bi lahko
kakorkoli vplival na dogajanje na
tržiščih. Vsi pogoji za pridelavo lesa
(razdrobljena posest, strmi tereni,
slaba odprtost gozdov), pa tudi ozaveščenost slovenske gozdarske stroke o nujnosti zagotavljanja mnogo
namenske vloge naših gozdov so že
davno pripeljali do spoznanja, da je
Slovenija edino z visoko kakovostno
hlodovino lahko konkurenčna na
svetovnih trgih. Dokaz za to so tudi
pretekle tri slovenske licitacije, saj je

le tretjina kupcev domačih, prednjačijo pa nemški in avstrijski kupci.
V letu 2010 bo v Slovenj Gradcu potekala že četrta licitacija vrednega lesa. Časovnica licitacije je
naslednja:
- november, december 2009 - izbira
dreves in posek,
- prva polovica januarja 2010 - navoz hlodov na mesto licitacije,
- druga polovica januarja 2010 ogled hlodov s strani kupcev,
- prva polovica februarja 2010 - odpiranje ponudb, določitev najboljših ponudb, dan odprtih vrat.
V organizacijo so vpleteni Zveza
lastnikov gozdov Slovenije, Društvo
lastnikov gozdov Mislinjske doline
in Zavod za gozdove Slovenije. Letos so s pripravami začeli zgodaj, saj
želijo k temu dogodku pritegniti čim
večji krog lastnikov gozdov. Namen
organizatorjev je, da bi na licitacijo
dobili ca. 1000 m3 hlodov. Zelo pomembno je, da se na licitacijo pripelje res hlode vrhunske kakovosti,
saj samo na ta način lastniki dosežejo res dobre cene in si tudi povrnejo vse transportne in druge stroške. Začetek gospodarske recesije je
še dodatno vplival na to, da se malo
manj vredni hlodi, ki so se pojavili
na licitaciji, sploh niso prodali.
Če ima lastnik v gozdu kakšno
primerno drevo ali ima pomisleke
glede tega, naj pravočasno opozori
svojega revirnega gozdarja ali druge gozdarje zaposlene na ZGS, da se
pogovorijo, ali bo hlod primeren za
licitacijo. Velika verjetnost je, da bo
za visoko kakovosten les na licitaciji
zaslužil bistveno več, kot pa če bi ga

prodal skupaj z ostalo odkazano in
posekano lesno maso.
Če je drevo primerno za licitacijo, pa se s posekom drevesa zgodba
šele začne. Hlod je treba transportirati na mesto licitacije. V tem primeru se je najbolje pozanimati pri
lokalnem društvu lastnikov gozdov.
Le-ti imajo večinoma v svojih programih tudi svetovanje za povečanje
prodajne vrednosti okroglega lesa
in pomoč pri organiziranju skupne
prodaje okroglega lesa. Tako je večina društev z Dolenjske lansko leto
poskrbela, da je hlodovina njihovih
članov prišla v Slovenj Gradec. Že
ob natovarjanju na tovornjak se hlod
označi s signirno ploščico, ob tem pa
se naredi zapisnik, kjer se poleg drevesne vrste zapiše še debelina hloda,
dolžina, kakovost in dodatne posebnosti. Prav pri izmeri in krojenju lesa
se delajo največje napake. K zapisni-

ku sodijo tudi podatki o lastniku in
priloga - potrdilo za uveljavljanje pavšalnega nadomestila za tekoče leto,
v kolikor ga lastnik ima. Zapisnik
se naredi v treh izvodih, od katerih
enega dobi lastnik hloda, drugi se
odda prevzemalcu na licitaciji, tretji
pa se arhivira.
Licitacija se lastnikom splača. En
kakovosten hlod je lahko vreden
toliko kot polna kamionska prikolica manjvrednega lesa. Odločitev,
koliko boste delali za svoj zaslužek, je tudi v vaših rokah in v vašem gozdu.
Miloš KECMAN, univ. dipl. inž. gozd.

Ob prihodu novega leta pa
naj vam zaželim srečnih
trenutkov, zdravja, veselja
in prijaznih ter srčnih ljudi,
kjer koli vas bo pot vodila.
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Podjetniški kotiček
Poslovno srečanje
Precej volje, truda in zagnanosti je v svoje tridesetletno delo vložil Slavko Setničar. Od leta 1979
ima obrt, sicer pa se je z izdelovanjem različnih ključev ukvarjal že od leta 1973. V pravem malem
družinskem podjetju je zaposlenih 9 delavcev, delujejo pa na dveh lokacijah v Ljubljani in Novem
mestu. Z italijanskim podjetjem Errebi z 60-letno tradicijo uspešno sodelujejo že šesto leto, saj zastopajo njihov program za celotno Slovenijo, zajema pa uvoz strojev ter neobdelanih ključev za stanovanja, pohištvene, avtomobilske in druge ključe. V mesecu maju so Setničarjevi za svoje poslovne
partnerje in predstavnike podjetij iz cele Slovenije v Praprečah pri Žužemberku pripravili že četrto
poslovno srečanje, na katerem so predstavili novosti, prodajni program skupaj s stroji za brušenje
ključev in nožev ter kolesarski program.

Dvajsetletnica
Staneta Mavra

Setničarjevi, Tanja, Slavko in Anita, por. Luzar, s predstavnikom italijanskega podjetja Errebi in zaposlenimi

Služba za varstvo pri delu
Anton Fabjan s.p.
Ulica Slavka Gruma 100
8000 Novo mesto
DELAJTE VARNO V LETU
2010 Z VARING-om.
Z VAMI SMO ŽE 19 LET.

SREČNO 2010!

izjava o varnosti z oceno tveganja
usposabljanje
pregled delovne opreme
preiskave delovnega okolja
izdelava navodil
vodenje evidenc
požarni redi, načrti
koordinacija
svetovanje …

Gsm:
Tel.:
Faks:
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E-pošta:

041/673-455
07/39-34-990
07/39-34-992
www.varing.si
info@varing.si

Podjetniško pot je mladi Stane začel v Grosuplju pri Foto Rozmanu, kjer je stopil v svet fotografije. Tudi naslednjih deset let pri Fototehniki
v Novem mestu je Stane nabiral pomembne fotografske izkušnje, dokler ni leta v osemdesetih
letih stopil na samostojno fotografsko pot. Prvi
studio je imel na Dvoru pri stari pošti, nato pa je
leta 2000 odprl sodobni fotografski studio v novem večnamenskem domu. Poznan je kot izvrsten
fotografski mojster snema in fotografira na porokah, maturantskih plesih, veselih in žalostnih
dogodkih, ki spremljajo človeka vsak dan. Svojo
ponudbo je razširil tudi na kopiranje, uokviranje
slik in goblenov, prodaji fotografskega materiala
in svetovanju. Dvajsetletnica njegovega ustvarjalnega dela prinaša nove izzive in odpira nove
možnosti dela. V kratkem bo odprl svojo spletno stran, njegove stranke pa bodo lahko v prihodnje naročale fotografije tudi po elektronski
pošti, kar bo v prvi vrsti hitra in cenovna ugodna ponudba.

Trženje
Janez Košiček iz ulice Trške njive in Janez Kužnik iz Jurčičeve ulice, oba iz Žužemberka sta izredna gospodarja in
pridelovalca. Prvi Janez se ukvarja s pridelavo jabolk, sicer
doma iz sadjarske kmetije Košiček, ki premore cca. 1 ha nasadov, v katerih rastejo različne sorte jabolk, iz katerih pridelujejo jabolčni kis, sok in jabolčno žganje. Tudi njegova
žena Ljuba ima veliko zaslug, da je stena v njihovi hiši polna
priznanj in osvojenih znakih kakovosti. Drugi Janez pa se že
vrsto let ukvarja s čebelarstvom. Njegovo medeno žganje je
pogrelo marsikatero osebo, ki se je zaustavila pred stojnico
pred žužemberškim gradom. Oba Janeza sta kljub mrazu v
zimskem času vztrajala in ponudila gostom, ki obiskujejo
Žužemberk delček njunega trdega in poštenega dela.
FOTO: S.Mirtič

december 2009,

IZ NAŠE OBČINE

19

Suha krajina v sliki in besedi

Ajdovška planota
Podružnična šola Ajdovec do danes
občine.
učitelj. Leta 1920 je bila razširV zadnjih desetih letih je
jena v dvorazrednico, leta 1934
šola dobila centralno kurjavo,
pa v trirazrednico. Med drugo
obnovili so sanitarije, jedilnico,
svetovno vojno je bila porušena
učilnico za športno vzgojo in
in uničeni so bili mnogi dragozunanjo fasado. Ob šoli je asceni podatki. Po vojni leta 1945
faltno igrišče z dvema košema
so krajani zgradili prosvetni
za košarko, s peskovnikom in z
dom in v njem so odprli novo
gugalnicami. Pri ureditvi igrišolo. Pouk je potekal v štirih
šča so veliko pomagali starši
oddelkih, ki so bili samostojin krajani. Letošnja pridobitev
ni in različno kombinirani. Na
pa je lesena hišica, ki bo služiOŠ Ajdovec je bilo vseh osem
la pouku v naravi, čakanju na
razredov do leta 1964. Ker so
prevoz in igri.
bili učenci višjih razredov priNa šoli je mali muzej starih
krajšani za predmetni pouk, se
je priključila OŠ Žužemberk in Stari starši pomagali posaditi češnjo predmetov, ki so jih na predlog
ravnateljice zbirali učenci po
tako ostala njena podružnica
vaseh in so jih krajani podarili šoli.
vse do danes.
V letošnjem šolskem letu obiskuje podružnično
Zaradi majhnega števila otrok je pouk že vrsto
let kombiniran. Učenci danes v šolo ne prihajajo šolo Ajdovec 19 učencev. Poučujeva jih dve učitepeš, kot so nekoč. Zanje je organiziran prevoz s ljici v dveh kombiniranih oddelkih. Angleščino in
šolskim avtobusom in kombijem. V zadnjih letih tečajno obliko računalništva poučujeta učiteljici
je vedno manj učencev. Med vzroki za upadanje centralne šole. Za čistočo in razdeljevanje hrane
števila je manjša rodnost, preseljevanje mladih poskrbi gospodinja, vsakodnevno našo šolo obiv druge kraje, daljši delovni čas in oddaljenost ščeta tudi dva hišnika.
Žužemberku. Poleg pouka so učenci zelo dedelovnih mest, zato se nekateri starši odločijo in otroke vpišejo v šole, ki so izven domače javni v različnih interesnih dejavnostih in naloStari predmeti v malem muzeju
gah šolske skupnosti.
Podružnična šola je v tesni povezavi s centralno
šolo. Sodelovanje je nepogrešljivo. Skupne so konference, naravoslovni, športni, tehniški in kulturni
dnevi, nekatere prireditve, računalništvo, plavalni
tečaji, šole v naravi, knjižna vzgoja in razstava- podružnica se predstavi na centralni šoli.
Na podružnici sledimo nalogam, ki so skupne.
Veliko pozornosti pa posvetimo tistim, ki smo si
jih izbrali samo na podružnici. Zbiramo naloge, ki
so blizu našim učencem. Izkoristimo naravo, ki je
čista in še neokrnjena. Sodelujemo s krajani, ki so
starejši in nam podajajo svoje izkušnje in znanje.
Tako je nastalo nekaj zanimivih raziskovalnih nalog, kot so: Stare hiše na Ajdovški planoti, Navade
ob kmečkih opravilih in druge dejavnosti na Ajdovški planoti, Podoba Ajdovške planote v fotografiji in besedi, Staro kmečko orodje, Mali muzej
podružnične šole Ajdovec, dr. Franc Grivec, prelat,
doma iz Velikega Lipovca, Igra otrok v peskovniku
in Oskrba z vodo na Ajdovški planoti.
V šolo povabimo starše in stare starše naših
učencev, ki vodijo delavnice. Pomagali so pri
Pogled na Dolnji Ajdovec s podružnično šolo in cerkvijo sv. Trojice.

Ajdovška planota se nahaja na vzhodnem obrobju Suhe krajine, na levem bregu reke Krke, v
občini Žužemberk. Sestavljajo jo naslednje vasi:
Gornji in Dolnji Ajdovec, Mali Lipovec, Srednji
Lipovec, Veliki Lipovec, Brezova Reber, Sela, Boršt in Podlipa. Planota je kraška, brez talnih vodnih virov, zato vasi na njej še vedno nimajo vodovoda. Prebivalci se ukvarjajo s poljedelstvom,
živinorejo in vinogradništvom. Vse te dejavnosti
so največkrat le dopolnilne dejavnosti ob redni
zaposlitvi. V Ajdovcu je lepa cerkev sv. Trojice,
gasilski dom s trgovino in gostilno, dva obrata z
lesno industrijo in podružnična šola, ki spada k
centralni šoli Žužemberk.
Ajdovec je dobil šolsko poslopje leta 1875. Šola
je bila enorazrednica. Vse učence je poučeval en
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ureditvi igrišča, postavitvi peskovnika, posaditvi
češenj. Velikokrat se obrnemo do najbližjih obrtnikov. Pripravimo prireditve v šoli za starše, enkrat letno v gasilskem domu za javnost. Učenci
imajo svoje glasilo – Ajdovčki.
Želimo narediti šolo, ki bi bila učencem blizu, s poudarkom na delovni vzgoji. Sami skrbimo
za čisto, urejeno že staro šolo in njeno okolico.
Zbiramo star papir, zamaške in prazne baterije.
Učenci spoznavajo podeželje, svet pred domačim
pragom. Da bi jim bil prehod na centralno šolo
lažji, se učenci skozi štiriletno šolanje večkrat srečajo s prostori centralne šole in njenimi zaposlenimi. Obiščejo knjižnico, računalniško učilnico,
telovadnico in so tudi vključeni v dejavnosti, ki
potekajo v teh prostorih.
Učiteljici Milena Legan in Irena Prodanić

Kulturna prireditev za materinski dan

Ajdovška planota skozi stoletja
Ajdovška planota je z vsemi okoliškimi vasmi
zaradi lepe lokacije, značilnosti kulture in zanimivih ljudi včasih poimenovan kar biser ali oaza
Suhe Krajine. Trditev je večkrat upravičena s pestro zgodovino, velikimi ljudmi, ki so izšli iz teh
krajev, in zanimivimi kraškimi značilnostmi. Ajdovec je leta 1789 postal samostojna lokalija s prvim stalnim duhovnikom in od takrat segajo zapisi, ki jih kratko povzemam po besedilu, ki ga je
napisal mag. Marko Terseglav v izdani knjižici ob
blagoslovitvi nove cerkve v Ajdovcu leta 1990.
Pod župnijo Ajdovec spadajo vasi Ajdovec, Brezova Reber, Mali, Srednji in Veliki Lipovec, Podlipa
in Sela, ki so najstarejša naselbina na Ajdovški planoti (438 m). V preteklosti je imela upravo nad tem
krajem župnija Šentvid pri Stični, kmalu pa je bila
ustanovljena prafara Dobrnič, kamor je spadal Ajdovec z okoliškimi vasmi. Ajdovška cerkev je prvič
omenjena l. 1526, ko je morala plačati turški davek.
Sicer naj bi bila cerkev postavljena že v 14. stoletju,

Janez Frančišek Gnidovec

ki pa je bila po predvidevanjih Alojzija Zupanca v
knjigi Zgodovina župnije Ajdovec postavljena zaradi verske želje ljudi, saj je bilo pokopališče že pri
selski cerkvi. Lokalna kaplanija je bila odvisna od
farnih duhovnikov (Dobrnič) do leta 1854, ko se
je »lokalni kaplan« preimenoval v »župnega upravitelja« ali župnika. Tako so bile ustanovljene župnije v vsej žužemberški dekaniji.
Ime Ajdovec ima več možnih razlag. Iz ustnega
izročila v povezavi z ajdi – pogani, saj naj bi bil
trud sv. Fortunata k spreobrnitvi na kraški planoti zaman. Raziskovalci so trdili, da je povezano z
ajdo, a nekateri to zavračajo, saj je ajda prišla kasneje. Tako ostaja najverjetnejša trditev, ki jo je
razvil Franc Gnidovec iz Argentine, da Ajdovec
pomeni pust, neobdelan svet, ajd pa človeka, ki
živi na takem kraju.

19. stoletje je bilo za Ajdovec značilno po mogočnih zvonovih, obnovi cerkve (streha, oltarji,
kipi) in župnišča, ajdovška cerkev je dobila nove
orgle, ki so imele stalnega organista. Ajdovec je
že od nekdaj znan tudi po dobrih pevcih. Ob
prelomu v 20. stoletje je Ajdovec doživel posebno slovesen trenutek – novo in zlato mašo dveh
domačinov (Franc Vidmar in Frančišek Grivec).
Ob tem dogodku je zapisano v kroniki, da že več
kot sto let ni bilo take slovesnosti na Kranjskem.
Ti pomembni dogodki, število redovnikov, redovnic in duhovnikov, ki jih je bilo iz župnije Ajdovec
preko dvajset, priča o resnični izjavi za ajdovško
župnijo iz leta 1918 v Dolenjskih novicah, da »tu
duhovniki rastejo«.
Začetek 20. stoletja je Ajdovec zaznamoval s
hudo sušo, vendar pa to ni ohromilo kulture v
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Ajdovcu: leta 1910 je bilo ustanovljeno Pevsko in
izobraževalno društvo Škrjanček, ki je skrbelo za
kulturne prireditve, nastopali so z igrami in petjem. Prva desetletja so bila zaznamovana tudi z
odhodi ljudi v Ameriko in posledicami 1. svetovne
vojne, ko je preko 100 mož in fantov odšlo k vojakom. Ajdovčani so bili znani po številnih igranih dramskih delih, ki so se nadaljevali s petjem
in plesom ob harmoniki. Poseben odnos so imeli
do petja, skrbeli so za svoji cerkvi in bili ponosni
na svoje rojake. Ob smrti Janeza Gnidovca (1939),
skopskega škofa, si je novoustanovljeno Prosvetno
društvo zadalo nalogo, da postavi prosvetni dom,
za katerega so prispevali domačini in rojaki po svetu in je bil hitro zgrajen. Ob blagoslovu so ga imenovali Gnidovčev dom in odkrili spominsko ploščo škofu Gnidovcu. V tem času so že čutili strah
pred vojno, ki je v Ajdovcu dosegla vrhunec leta
1942 s partizanskim napadom nad vaške straže,

V objektivu

požigom Gnidovčevega doma, cerkve, župnišča
in šole. V napadu je umrlo veliko domačinov. Po
vojni so s prvo denarno podporo domačini obnovili Gnidovčev dom, ki ga je vlada kasneje nacionalizirala in tam odprla osnovno šolo.
Ajdovška kronika se leta 1947 konča. Kasneje jo
je rekonstruiral nekdanji župnik v Ajdovcu Andrej
Sever. Velika želja ajdovških faranov je bila, da bi
čim prej obnovili požgano cerkev. Po raznih zapletih, je bila leta 1971 blagoslovljena hiša – kapela
(začasna cerkev), ki je služila namenu do leta 1989,
ko so dobili začasni bogoslužni prostor v dvorani
gasilskega doma v Ajdovcu. Potrebna je bila nova
gradnja župnijskega središča v Ajdovcu, saj je do
tedaj podružnična cerkev nadomeščala župnijsko,
večina pa si je želela, da se ohrani župnija v Ajdovcu. Gradnja cerkve in župnišča se je z veliko volje,
dela in žrtev župljanov in dobrotnikov začela po
prihodu župnika Andreja Severja.
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Kmečko življenje ljudi iz župnije je opisal nekdanji župnik v Ajdovcu Janez Kmet, pomemben
glas o tem kraju pa sta v svet odnesla že omenjeni
škof dr. Janez Gnidovec, prvi ravnatelj Zavoda sv.
Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano, plemenit človek, ki je bil že v času njegovega življenja imenovan »svetnik« in dr. Franc Grivec, ki je začetnik in
uresničevalec ekumenske misli pri nas, dolgoleten
profesor in poznavalec sv. Cirila in Metoda.
Krajani Ajdovca se zavedamo pomena našega
kraja in si želimo, da bi imeli večje možnosti razvoja. Zgodovina nam pričuje o številnih napredkih ljudi, kulture in infrastrukture. Verjamemo v
potencial te župnije, ki potrebuje tudi infrastrukturni napredek, možnosti zaposlitve in zazidljiva zemljišča, ki bodo zadrževala mlade doma in
jih spodbujala k razvoju in prispevku v naš kraj
in njegove ljudi.
Mateja Iskra

Slike: Rudi Cerkovnik

Ajdovška planota v ogledalu časa

Tu smo obiskali vasi in vasice, ki je vsaka po svoje zanimiva: tako središče Ajdovec pa Malo Lipovec, Srednji Lipovec,
Veliki Lipovec, Brezova Reber, Podlipa, Sela in zaselki.

Ajdovec, središče
Ajdovške planote

Ajdovec se deli na Gornjega in Spodnjega. Je
lepa in prijetna vas, ki nudi Ajdovčanom in ljudem iz vasi, ki ležijo na Ajdovški planoti, tisto
osnovno, kar rabijo za življenje. Otroci obiskujejo lepo obnovljeno podružnično šolo, skupaj
s starši iščejo blagor v novi cerkvi, kupijo nujne
stvari v trgovini in srečujejo se v gostilni, kjer se
marsikaj izve. Za 'požarno brambo' so zadolženi
gasilci, aktivni pa so tudi kulturniki in društvo
podeželske mladine. Torej vas živi z ostalimi vasicami podjetno in aktivno, kar ni ravno značilno
za današnji čas. A vsaka vas živi svoje življenje,
saj: Vsaka vas ima svoj glas!

Zidan'ce, zidan'ce
in trta pri trti

Frata v objemu gozda

Frata pomeni poseka ali krčevina. V starih časih so posekali del gozda na golo in na tem počiščenem delu so imeli travnike, njive ali, kot je primer na naši Frati, so zgradili navadno gozdarsko
ali planinsko kočo. Omenjena Frata je res obdana
z obširnimi gozdovi, ki ji dajejo zavetje. Do nje so
speljane z več strani planinske poti: tako iz Mirne
Peči, Straže, Žužemberka in še od kje. In pohodniki tu najdejo mir in spokojnost narave, uživajo v
neokrnjeni naravi in še lačni in žejni ne odidejo.
Posebno v današnjem času, ko imamo 'sedeče'
poklice, se prav priležejo taki pohodi v naravo,
in moramo reči, da je take rekreacije vedno več.
Torej: gremo na Frato. In na velja rek: Nazaj k naravi pa bomo pri zdravju ta pravi!

Te lahko vidimo in občudujemo, če se zazremo
na Hrib ali Boršt /boršt prvotno gozd/. Si lahko
zamislite, koliko pridnih rok je bilo potrebno, koliko časa, znoja je bilo prelito in trdega dela, da so
izkrčili gozd in posadili trte, če to primerjamo z
današnjim, ko delajo z buldožerji, res ni primerjave. Torej vsaka čast pridnim ljudem z Ajdovške

planote. In tudi potem so pridno delali, saj vemo,
da je vinograd na prvem mestu pri obdelovanju
in prinese lahko največjo nesrečo, če ga toča uniči. Dolgo, dolgo je rasla tu samorodnica, pa se je
začelo spreminjati. Zdaj, kot pripovedujejo, je leta že v manjšini, nadomeščajo jo žlahtne sorte, ki
dajejo z umnim kletarjenjem, ki ga obvladajo naši
vinogradniki, odlična vina. In zdaj si po Martinu
že lahko zapojemo ono Slomškovo: Sladko vince
piti, to me veseli!

Stara kašča na Selih pri
Velikem Lipovcu

Mogočna stara, sicer v propadanju, hiša na Selih pri Velikem Lipovcu, kaže, da je bila to nekoč
velika kmetija. Saj je hiša zidana in velika, zraven stoj nemajhen hlev s podom pa svinjak in še
kozolec. K kmetiji je spadala tudi kašča, v kateri,
kot vemo, so kmetje shranjevali žito. Kot vidimo
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je to kar velika stavba, kjer je v notranjosti sestavljajo posamezna korita, v katerih so shranjevali
različne vrste žita, kot je ječmen in oves večinoma
za konje, pšenico, ajdo, rž, proso, a koruzo pa zase
ali živali. Danes kašč takih kot nekoč ni več. Je pa
zanimivo še nekaj, na vratih ni ključavnice in to
verjetno zato, ker so živeli v vaški skupnosti, kjer
so se vsi dobro poznali med seboj in drug drugemu zaupali, a tudi to, da so vedeli, koliko kdo
ima in pridela. Kašča z žitom je bila pomembna
stvar, kot je bil dragocen kruh. Ko sem bil otrok,
si ga nisem nikoli sam odrezal, vedno sem prosil
mamo zanj. Vemo za pregovor: Če kruh pade ti
na tla, poberi in poljubi ga.

Upajmo, da bo tudi ljudje iz ajdovških vasi
kmalu dobili iz vodovoda to dragoceno tekočino, saj je voda vir življenja.

Podlipa – vas, kjer je tišina
doma

Lipi velikanki na Brezovi
Rebri

Do kdaj še šterne?

Se sprašujejo ljudje z ajdovškega konca, kdaj
bo pri njih pritekla voda iz pip, ko so zvedeli, da
je Občina Žužemberk sklenila dogovor, da gre
s sosednimi občinami v izgradnjo vodovoda na
Ajdovški planoti. Kot smo že omenili, so se Suhokranjci nešteto let oskrbovali z vodo iz štern,
zase in za živali. Seveda le takrat, če se jih je bog
usmilil in jim poslal obilo dežja, da so se vodnjaki napolnili. Če pa najvišji ni bil radodaren, so si
pomagali sami. Še sreča, da skozi Suho krajino
teče Krka. Tej lahko rečemo, da je bila in je še
žila življenja za te kraje. Ona jih je rešila, njih in
njihove živali. Danes je malo laže, saj jim vodo
dovažajo gasilci, še posebej, ker vemo, da so poletja vedno bolj muhasta.

štiri vasi, ki imajo ime izvirajoče iz besede lipa.
Nedaleč od lip je stoji bivša logarnica, zraven pa
je nekoč stal gradič. Tu so imeli Auerspergovi gozdarji sedež revirja za gozdove na Ajdovški planoti. Lipi prestavljata krajevna znamenitost in sta
zaznamovani kot naravni spomenik.

Ko se peljem skozi vas, nikjer žive duše. Hišam
se že od daleč vidi, da za njenimi okni ni življenja. Kot bi se prepeljal v kraj, kjer strašijo duhovi. Ko izstopim iz avtomobila, me objame tišina,
ena sama tihota, da je človeku kar čudno, po vsem
trušču, ki ga slišimo v Žužemberku.
Pa ni bilo včasih tako, Podlipa je živela polno
življenje. Hiše so bile polne ljudi treh rodov, še posebej so hiše napolnili glasovi otrok, ki jih je bilo
pri vsaki domačiji do pol ducata ali pa tudi ducat.
Za Podlipo so ljudje govorili, da je suhokranjski
Banat, in sicer zato, ker so imeli polja ravninska
z zemljo, kjer je vse dobro obrodilo, ne kot drugje na Ajdovski planoti, kjer je njive in travnike
'krasilo' kamenje, ki spominjajo na spomenike.
Da so bili imoviti, ugotoviš, da so hiše velike, zidane, jih je pa na žalost več kot polovico praznih
in počasi propadajo.
Bo še kdaj v vasi Podlipa slišati več veselega in
razigranega otroškega smeha? Upajmo?!!

Pred nekdanjo gozdarsko kočo na Brezove Rebri
raste par mogočnih lip, večja lipa je s 460 cm obsega ena najdebelejših dolenjskih lip, visoki sta
in izredno lepo raščeni lepi. Glede na debelino,
sta stari najmanj 150 let. Lipi sta le nekaj metrov
narazen in njihove mogočne krošnje vzbujajo v
človeku spoštovanje. Lipa je naše, slovensko drevo, simbol slovenstva, je pa tudi koristno in zdravilno , za čebele in človeka: med in čaj. Včasih pa
so ljudski rezbarji iz lipovine ustvarjali bogce in
druge svete kipce. Na tem koncu imamo tudi kar

Gnidovčevi dnevi
V letošnjem letu se ajdovški krajani še posebej spominjamo in priporočamo našemu rojaku,
svetniškemu kandidatu Janezu Frančišku Gnidovcu CM. Letos obhajamo pomembne obletnice iz njegovega življenja in v pričakovanju dne,
ko mu bomo smeli reči blaženi, želimo še bolj
osvetliti njegovo osebnost in ozavestiti pomen
svetosti. V sklopu tega smo imeli v septembru
v Ajdovcu, njegovi rojstni župniji, »Gnidovčeve dneve«. Vodili so jih g. Janez Cerar CM, ki je
vicepostulator za Gnidovčev postopek beatifikacije in mladi iz Študentskega doma Vincencij.
Program je bil pester in pripravljen posebej za
otroke, mladino, starše, stare starše in ostale
krajane.
Srečanje za osnovnošolsko mladino je obsegalo kratko katehezo, dramsko igro o škofu
Gnidovcu in Materi Tereziji, različne delavnice

ter skupen obisk bolnikov po zgledu škofa Gnidovca. Starši in stari starši so ob prigodah škofa
Gnidovca odkrivali lik vzgojitelja in vzornika v
vsakdanjem družinskem življenju. Mladina pa
je preko osebne izkušnje gosta spoznala različne poklicanosti in bogastvo življenja v veri.
Vse dejavnosti so imele skupen zaključek v misijonu – oznanilu o božjem služabniku škofu Janezu Frančišku Gnidovcu in njegovem pomenu
za rojake na Ajdovcu.
Dnevi, posvečeni rojaku iz župnije Ajdovec,
so letos potekali prvič. Za vse sodelujoče pri pripravi je bila to zanimiva in poučna izkušnja, za
udeležence pa pomembna spodbuda za življenje
in za širjenje navdušenja nad Gnidovčevim svetniškim življenjem.
Mateja Iskra

Dramska skupina
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Slikar na vasi
V soboto, 21. 11. 2009, je bila v Ajdovcu v dvorani gasilskega doma uprizoritev komedije Toneta Partljiča z naslovom Slikar na vasi. Izvedlo jo je
Kulturno umetniško društvo Smlednik, ki je s svojimi komedijami že večkrat nastopilo v Ajdovcu.
Komedija je nasmejala obiskovalce, saj govori o dogajanju na
vasi, ki je podobna Ajdovcu, le da so tam bili tako daleč z asfaltiranjem ceste Brezova Reber – Prečna, da je župan slikarju naročil, naj jo naslika že kar z asfaltom. V delo slikarja so se vmešavali vsi krajani, dogajanje pa sta popestrila farovška kuharica in organist.
Komedija je napisana tako, da kraju »nastavlja ogledalo« in tudi v sprti skupnosti pokaže, da je lahko ravno pripadnost nekemu kraju, skupnosti tista,
ki osmišlja življenje ljudi. Hkrati so takšni dogodki spodbuda za popestritev dogajanja v kraju in obuditev kulturne dejavnosti.
Mateja Iskra

Obrazi časa
Marija Zupančič z Ajdovca peš s Trdinovega vrha do Višarij
Neki dan, v novembru, se pripeljem na Ajdovec, fotografiram šolo in cerkev, ko zagledam
gospo Marijo, kako korajžno 'štiha' na svojem
vrtu. Ker se že dolgo poznava in je bila vedno
zanimiva sogovornica in sploh oseba, ki nekako
je, recimo, posebna v pozitivnem smislu, sem se
nekaj dni pozneje oglasil pri njej, da orišem njeno življenjsko pot.
Zelo je še pri sebi, in tisti, ki jo poznate, veste,
da si je prislužila že kar lepo število let, pa je povedala: »Vse delam, kar se pač dela na podeželju,
gospodinjim, na vrtu, veliko pa sem zunaj, na vožnji, kjer se ukvarjam z določeno dejavnostjo, ki
sovpada v moj delavnik.«
Marsikaj zanimivega pove tudi o svojem otroštvu: »Otroštvo mi je bilo prijetno, živela sem v
urejeni družini, kjer smo se vsi radi imeli. Oče
je bil mizar, imeli pa smo še trgovino, mama pa
gospodinja. Bili so pa takrat sicer hudi časi, saj
veste, da vojna prinese samo trpljenje in človeške stiske. Zaradi različnih okoliščin smo živeli
v Novem mestu. Tu sva z bratom hodila v šolo,
tretji razred sem končala v Žužemberku, kjer sem
živela pri tetah. Četrti in peti razred sem že po
vojni obiskovala na Ajdovcu. Šola je bil samo nekaj korakov vstran od naše hiše, zato sem šla kar v
copatih k pouku. Nosila sem dolge lase, ki mi jih
je v kite uredila mama. Nekoč je ni bilo doma, pa
sem šla šolo kar z razpuščenimi, pa je učiteljica,
ko sem stopila v razred rekla: 'O, poglejte, otroci,
kraljica je prišla '. Zelo me je bilo sram, še dolgo
so me sošolci zbadali s tem vzdevkom. Rada bi
nadaljevala s šolo, pa so starši bili bolni in sem
se žrtvovala in ostala doma. Ko se je pa brat po
končanem šolanju vrnil, sem jaz odrinila v Ljubljano, ker to je bila moja velika želja, da grem v
svet. Spoznala sem prijazno gospo, ki mi je našla

službo v trgovini, zraven sem končala v dveh letih
osnovno šolo, v treh pa na Šubičevi še gimnazijo.
Kot zanimivost, moji spisi so se naglas brali. Veliko je bilo odrekanja, a tudi zadovoljstva zaradi
končanih šol. Rada bi študirala, pa je spet prišla
nuja in morala sem domov.«
Nadaljuje zamišljeno; »Začelo se je novo poglavje v mojem življenju, ki je spet prineslo veliko
sprememb. Dobila sem sina, potem neposrečen
zakon, se zaposlila, najprej pri Možetu na Dvoru
tri dni in na Ajdovca dva. Čez čas pa sem prevzela trgovino na Ajdovcu in tu dočaka pokojnino.

Vse je šlo v življenju prehitro in velikokrat ne po
mojih želja in upanjih, mislim, da sem se preveč
ozirala na druge, ne pa nase.«
Spregovori še o drugi rečeh, ki jih je doživela:
»Vedno sem rada nastopala, moja želja je bila, da
bi postala igralka ali pevka, pa sej spet obrnilo
drugače. Svojo željo sem delno uresničevala na
domačem odru, saj smo bili zelo aktivni in spravili
na odrske deske veliko iger. To so bili srečni časi,
bili smo kot ena družina. Imeli smo uspehe, saj
smo gostovali po različni bližnjih krajih in povsod so nam navdušeno ploskali. 'Sosedovega sina'
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smo igrali kar pod kozolcem, o tem je pisalo celo
v Mladini. Bila sem tudi med ustanovitelji gasilske
društva in delala kot blagajničarka.«
Zdaj, ta čas, je zame srečen čas. Zakaj? Pred leti
me je sorodnica uvedla v posebno delo, ki ga z veseljem opravljam. To je svetovanje glede zdravja.
Obiskujem bolne in starejše in v razgovoru skupaj ugotovimo, kako bi si določena oseba pomagala, da bi preprečila in si varovala zdravje ali pa
ga povrnila. Nudim celo paleto naravnih zdravil
in preparatov, ki zdravijo ali ohranjajo zdravje.
To opravilo me res osrečuje, zato pravim, da sem
zdaj srečna.«
Da je tako pri zdravju in polna energija, ima
lepo navado, rada preprosto hodi. In njen veliki
podvig je, da je peš prehodila neverjetno razdaljo,
in sicer, začela je na Trdinovem vrhu in končala
na Višarjih, v Italiji, blizu naše meje, na znani romarski gori visoki skoraj 2000 metrov. Pot, dolga
250 km je zmogla v 7 dneh in ta jo je vodila skozi
Novo mesto, Trebnje, Ljubljane, Kranja, Jesenic,
do Trbiža v Italiji, pa potem na vrh, v Višarje.
To potovanje je opravila na okroglo obletnico, v
avgustu 2000.
In za zaključek izpovedala še svoje želje: »Želim
si, da bi bila zdrava, kot sem sedaj, da bi opravljala to, kar delam z velikim veseljem, svetovanje za
zdravje, da bi končno uredila našo hišo in da bi
še hodila po naši lepi domovini.«
In še njena lepa pesem v čast svojemu rojstnemu kraju:

Kako si lep
moj rojstni kraj
Kako si lep moj rojstni kraj
in srečna sem, da tu prebivam,
naravo pristno v tebi uživam,
na svetu zame ti si raj.
Razgiban, pester tu je svet,
visoko dvignjen, blizu sonca,
v daljavo zre oko brez konca,
razgrinja se prostranstva sled.
V nebo kipi Korenov hrib,
vzhodni čuvar moje vasice,
na njem zjasni se mračno lice,
srce vzdrhti v radosten mi vzgib.
Gorica vinska, dragi Boršt!
Ponos, veselje naših dedov,
Ko v čebricah se je kisal mošt,
sem bila priča teh obredov.
Zdaj le v spominih še žive
prastare šege in navade,
za k'tere ni več upa nade,
da se iz preteklosti zbude.
Nazdravimo prijatelji vsi
in z božjo, žlahtno tekočino
splaknimo zdrahe bolečine,
naj v nas človečnost zaživi.

Zdenka Urbančič:
vesela sem, da živim med dobrimi ljudmi
Kakšen je tvoj vsakdanjik?
Takšen, kot pravijo vsi upokojenci, nikoli ni
prostega časa, vedno se mora kaj postoriti. Ni
ravno tako, a vsak dan me čaka delo gospodinje,
saj veš, kaj pri teh opravilih spada zraven. Ker pa
imama živino, je tudi je z njo precej dela, posebej
zdaj, ko mož ne sme opravljati težjih del.
Povrniva se daleč nazaj, v čas , ko si prišla
kot mlada učiteljica na Ajdovec?
Res je, to je pa že daleč. Leta 1953 se je zgodilo. Nasmejal se boš, ko bom povedala, kaj se mi
je zgodilo. Jaz sem jih razumela, da grem učiteljevat v Ajdovščino, ker pač za Ajdovec kot Belokranjka nisem nikoli slišala. Kako je bilo takrat,
ti veš, mladi si danes sploh ne morejo prestavljati
življenje v tistem času. Tako sem se pripeljala v
Ajdovec z lojtrskim vozom. Strah me je bilo, tako
daleč biti od doma. Bila sem mlada, še 19 let nisem imela. V šolsko življenje in sploh sta me vpeljali moji kolegici.
Kakšni so bili začetki poučevanja?
Predvsem naporni. Na šoli je bilo takrat okrog
115 učencev, zamisli si, dane jih je mislim da 19
ali kaj takega. Učila sem dopoldne in popoldne
in to v kombinaciji dveh razredov in še v soboto. Bila je do leta 1964 osemletka. Koliko predmetov in snovi si moral obvladati. Priprave smo
pisali ob petrolejki, elektriko je dobil Ajdovec
šele 1958. Roditeljske sestanke smo imeli v vsaki
vasi posebej, torej spet pot pod noge, takrat nismo rabili rekreacije. Pa smo kar delali, nismo
se vprašali, kakšna bo plača, vesela sem bila, da
sem jo dobila. Doma sem s kmetije in ni bilo denarja kje dobiti. Taki časi so bili, a se nismo imeli

to za hudo, morda zato, ker smo bili vsi na istem
in zato smo pač to vzeli, da že tako mora biti. Pa
bili smo mladi.
Kaj ti je bilo v tistih časih najteže?
To, da nisem mogla jaz domov ali moji k meni.
Zgodilo se mi je, da sem neko zimo šla čakat očeta, ki naj bi mi prinesel koline. Grem, seveda, peš
do Dvora, čakam in čakam, ker očeta ni bilo, sem
v globoki temi odšla nazaj. Močno je snežilo, tako
da sem včasih zdrsnila v jarek, ker sem zgrešila
cesto. Vsa prezebla, premočena, prestrašena in
seveda objokana sem prišla, in kolegici, ker me
tako dolgo ni bilo, sta bili tudi iz sebe. Vzrok, da
očeta ni bilo, je bila smrt stare mama. To sem
zvedela šele teden dni pozneje, ko so jo že pokopali, tako da je nisem mogla spremljati niti na
njeni zadnji poti.
Tudi pred poroko sem komaj prišla do dokumentov. Domov sem pisali, da mi jih preskrbijo.
Jaz v soboto peš na Dvor, potem do Novega
mesta z avtobusom, pa na vlak do Metlike, prespala pri teti, v nedeljo peš domov, pa takoj nazaj,
po istem postopku. Tako sem se vrnila v nedeljo
pozno zvečer, da sem bila lahko v ponedeljek spet
v razredu. Take trenutke v življenju ne moreš nikoli pozabiti.
Bile ste tovarišice takrat deklice za vse, tu
mislim na aktivnosti izven šole?
Seveda, to je posebno poglavje v mojem življenju. Da naštejem. Aktivna sem bila v mladinski
organizaciji, na zborih krajanov, kar naprej smo
imele, rekli so jim aktivi, kjer smo se nekako politično osveščali, seveda smo morali zato peš ali
na Dvor ali v Žužemberk in enako nazaj. Kot
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mladinka sem sodelovala v delovni akciji pri izgradnji ceste na Frato. Veš, koliko je bilo takrat
praznikov, vsak mesec je bila kakšna proslava, jasno, da smo jih pripravljale tovarišice, kakor so
nas takrat naslavljali učenci. Pa razni tečaji so se
vrstili, posebno pozimi. Ni bilo lahko, to delo,
garanje, v šoli in zunaj nje. Pa pozneje še družina, moje deklice, pa sem vse zdržala, ker sem vse
vzela samoumevno, ne tako kot danes, ko marsikdo odpove na vsej črti.
Potem leto za letom do 'penzije'?
Kako hitro je mineval čas. Minevali so lepi
časi, pa tudi manj lepi, z različnimi problemi.
Tako je pač v življenju, sije sonce in pada dež in
še kakšna nevihta pride vmes. Nekaj se je pa zelo
spreminjalo, vsako leto je prestopilo šolski prag
manj kuštravih glav. Žalostno, zakaj v teh krajih
ni bilo za mlade bodočnosti. Pa dovolj, raje bi še
spregovorila, kako smo gledale na naše pedagoško delo, na naše naloge v zvezi z poučevanjem
in vzgojo. Skušale in trudile smo se, da otroke
vzgojimo v dobre ljudi, poštene, delovne, iskrene,
poštene, da bi videli ljudi, ki so pomoči potrebni.

Tako sem vzgajala moje učence in svoje otroke,
kako bi pa drugače. Dali smo jim tudi temeljno
znanje, katero so potem dograjevali in izpopolnjevali dalje v šolah. In postali so vse: od pridnih
in skrbnih kmetov, ljudje z različnimi poklici, pa
tudi veliko takih z univerzitetno izobrazbo. Ni
pomembno, kaj so postali, ampak, da so svoje
delo pošteno, z veseljem opravljali, pošteno delali. Izkazali so mnogi in zakaj, ker so jih že doma
privajali na delo, a pa tudi v šoli smo jih navajali,
da le pridnost prinese uspeh. In mislim, da naš
trud ni bil zaman.
Še nekaj bi vprašali: tvoje življenje v dvoje
in potem otroci?
V soboto, 28. novembra, sva praznovala zlato
poroko, torej 50. obletnico. To že marsikaj pove.
Moram reči, da sva prehodila in preživela lepo
življenjsko pot v medsebojnem razumevanju, v
sožitju, tako da so tudi najine štiri hčerke imele
otroštvo, v katerem so se lahko miru posvečale
šoli, pa igri in zabavi. Trudila sva se, da sva jih
vzgojila v čuteče osebe, ki pomagajo na tak ali
drugačen način ljudem, ki so pomoči potrebni.
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Zdaj nama življenje popestrijo in bogatijo 5 vnukinj in dva vnuka. Večkrat prihajajo naše družine na obiske, skratka lepo nama je, le da bi nama
zdravje služilo.
Sem kaj pozabil vprašati?
Ja, pa res. Nekaj pa še res moram povedati. Pred
leti nam je pogorel hlev, vse je bilo uničeno. In
kaj se je zgodilo, to sva pozneje izvedela. Takoj,
že drugi dan, so stopili v akcijo, pa ne samo naša
vas, ampak cela fara. Začeli so s poseko smrek,
hrastov, vozili so jih na dve žagi za razrez in ne
boš verjel, 16. dan po požaru je na ostrešju stala
smrečica. /Ko je to pripovedovala, ni mogla zadržati solz./ Z možem Tonetom in otroci skoraj
nismo mogli dojeti, da je v ljudeh toliko dobrega, pa je. Zdaj sem prepričana, da se dobro z dobrim vrača. Saj sva tudi midva pomagala, če sva
le mogla. Zelo smo jim še danes hvaležni, in ob
tej priliki se še enkrat zahvaljujemo vsem, ki so
nam takrat, v stiski in nesreči, na kakršenkoli način pomagali. Vesela sem in srečna, da živim med
tako dobrimi ljudmi.
Zapis in foto: Rudi Cerkovnik

Vroče vaje žužemberških gasilcev
V nedeljo, 22. novembra, so imeli člani Gasilskega društva Žužemberk pri gasilskem domu
usposabljanje, in sicer, kako gasiti v stanovanjski hiši, konkretno v kuhinji. V ta namen so postavili pravo, sicer majhno kuhinjo z kuhinjskimi
elementi in štedilnikom. Prej so imeli predavanje,
torej teoretični del, potem so pa na praktičen način pokazali, kako se pravilno ravna, torej gasi,
da ne pride do nesreče tistih, ki gasijo, in tudi do
nezgod stanovalcev, in da se čimprej in učinkovito požar pogasi. Nekaj gasilcev je gasilo, drugi pa
so si, ob pojasnjevanju poveljnika, ves postopek
ogledali. Teoretični in praktični del vaje je vodil
poveljnik Boris Sajevec.
Mislim, da so taka usposabljanja zelo koristna,
ker le tako, konkretno v tem primeru gasilci, znajo ukrepati, če pride v resnici do take in podobne situacije.
Foto in zapis: Rudi Cerkovnik

Obisk Turističnega društva iz Pivke
V soboto, 28. novembra, so naše turistično društvo obiskali člani TD Pivka. Naš predsednik Vlado Kostevc jih je naprej popeljal na Jurčičevo domačijo, nato k izviru Krke in v Krško jamo, nato
pa jih je med vožnjo in postankih pri spomeniku
na Cviblju, pri cerkvi, gradu in na Dvoru seznanil
z zgodovinskimi, kulturnimi in naravnimi znamenitostmi naše doline. Ob prihodu v Žužemberk in
pred grad jih je sprejel trški mož in na kratko seznanil z zgodovino gradu. Pred vrati gradu jih je
ustavila straža, nato pa je goste pozdravil grajski
pisar in jih popeljal na dvorišče ter predstavil največjega junaka iz Žužemberškega gradu, zmagovalca nad Turki pri Sisku, Andreja Turjaškega. Ta

jim je potem razkazal grad, nato pa v vinski kleti
še predstavil grajske gospe in gospodične.
Nato so si gostje z zanimanjem ogledali srednjeveške plese in poslušali naše pevke v pokrajinski nošah in uživali pri nastopu ljudskih godcev. Predsednik njihovega društva se je zahvalil v
imenu ostalih članov za tako prisrčen in posrečen
sprejem in seveda ni pozabil omeniti, kakšne lepote skriva ta naš košček slovenske domovine.
Sledila je pogostitev s potico ocvirkovko in seveda
za naše kraje nepogrešljivim cvičkom. Ob klepetu
pa so se nato oboji dogovorili, da bodo vzpostavili
tesnejše stike, ki naj postanejo tradicionalni.
Zapis in foto: Rudi Cerkovnik

Z zanimanjem so člani TD Pivka prisluhnili trškemu možu
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Prireditev za starejše krajane na Prevolah
Krajevni odbor RK in OŠ Prevole sta tudi letos
v jesenskem času, 17. oktobra, pripravila srečanje za starejše krajane. To srečanje je postalo že
tradicionalno in mnogi krajani komaj čakajo,
da pride ta dan, da se sprostijo, poklepetajo prisluhnejo kulturnemu programu, s katerim jih
razveselijo učenci oz. njihovi vnučki, skratka, da
se družijo in so deležni male pozornosti s strani
nas organizatorjev.
Po njihovem navdušenju in pripovedovanju
sklepam, da so bili res zadovoljni, tako s kar dolgim programom, ki je bil zanimiv, pester in zabaven, s prisrčnostjo otrok, z gostoljubnostjo nas
organizatorjev in ne nazadnje s postrežbo.
Vedno povabimo na to srečanje predstavnike
OORK Novo mesto in Občine Žužemberk, a žal
moram reči, da se že dve leti na vabilo ni nihče
odzval, niti se opravičil. To me zelo žalosti, saj v

program vedno vključimo goste, ki jih pričakujemo, in ne nazadnje zaradi krajanov, ki jim majhna
pozornost pri teh letih veliko pomeni, da se ne
počutijo odrinjene od družbe in okolja. Pa naj o
tem razmišljajo zgoraj omenjeni, kaj jim je privilegij in prednostna naloga.

Vesela sem, da se vsako leto več krajanov udeleži
srečanja, da jim je to en svetel dan v letu in to je naš namen. Želim si, da bi bilo takih srečanj več, zlasti v zimskem času, saj so mnogi s solzami v očeh tožili, kako
se bojijo te dolge zime, dolgih večerov v samoti.
Irena Blatnik, OŠ Prevole

Suhokranjski gasilci preizkusili svojo usposobljenost
V središče Šmihela se je konec oktobra več kot sedemdeset gasilcev z
enajstimi različnimi gasilskimi vozili
iz Ajdovca, Dvora, Hinj, Rebri, Križev, Šmihela in Žužemberka spopadlo z različnimi nalogami.
Prikazali so več načinov gašenja,
reševanje iz gorečega poslopja in
reševanje ponesrečencev iz vozila.
Vajo, katero so v soboto v sklopu
meseca požarne varnosti pripravili
gasilci Občinskega gasilskega poveljstva Občine Žužemberk, si je ogledala tudi ministrica za obrambo dr.
Ljubica Jelušič.

Zadovoljna z videnim, s pogledom v prihodnost je gasilcem nanizala tudi vrsto nalog, ki čakajo
gasilce v naslednjem obdobju. Suhokranjski gasilci že vrsto let z izobraževanjem, sodelovanjem z osnovnimi šolami, množičnim udejstvovanjem na gasilskih tekmovanjih in
vključevanjem mladine in žensk v
gasilske vrste potrjujejo kvaliteto v
širšem slovenskem prostoru, več pa
imajo težav pri posodabljanju gasilske tehnike, kar so v razgovoru opozorili tudi ministrico.
Foto: Slavko Mirtič

Ocenjevanje mošta
Društvo vinogradnikov Suha Krajina je tudi letos organiziralo ocenjevanje mošta. To je bilo 6. novembra
v prostorih gasilskega doma Dolnji
Ajdovec. Glavni namen ocenjevanja je odkrivanje morebitnih napak
na moštu, svetovanje za odprava teh
napak in potrditev tistim, ki jim je
uspelo pridelati in skletariti dober
mošt oziroma vino.
Ocenjenih je bilo 76 vzorcev, od
tega je bilo 44 rdečih sort in 32 belih.
Izločenih je bilo 12 rdečih in 2
bela vzorca. Skupaj 14.
Sorte zweigelt je bilo 19 vzorcev,
od tega je bilo izločenih 6. Najvišje ocenjen zweigelt je prejel oceno
17,15, pridelal ga je Jože Gnidovec,
Soteškea gora. Kernerjev je bilo 12,

najvišjo oceno 17,30 je prejel Janez
Kocjančič, vinska gorica Lisec. Modre frankinje je bilo 11 vzorcev, najvišjo oceno 17,23 je prejel Mihael
Mikec, vinska gorica Tali.
Ocenjevalni komisiji je predsedoval Peter Lavrič, ostali člani pa
so bili: Slavko Gliha, Jože Gnidovec, Peter Popovič, Toni Novak in
Anton Koncilja.
Najpogostejša napaka je bil cik in
H2S. Ocenjevalci so po končanem
ocenjevanju povedali, da je letnik
2009 izredno dober letnik glede kakovosti, je pa zahteven za kletarjenje
zaradi nizkih kislin. Večina vinogradnikov je spremljala ocenjevanje in
ti so bili deležni nasvetov od izkušenih vinogradnikov. Posebno je bilo
poudarjeno, da je potrebno pogosto

spremljati količino prostega žvepla
in biti pozoren, na katero od možnih napak, in čim hitreje in pravilno nanj odreagirati. Samo ocenjeva-

nje pa smo izkoristili še za prijetno
druženje ob dobrem golažu, ki ga je
skuhal Jože Gnidovec.
Besedilo: Anton Koncilja
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Jesenski pohod vinogradnikov
Društvo vinogradnikov Suha krajina je organiziralo letos že drugi pohod. Slednji je bil v soboto, 21. novembra. Zbrali smo se pri gasilskem
domu v Dolnjem Ajdovcu, kjer smo
se okrepčali s čajem. Na pot smo se
podali mimo Frate, kjer smo imeli krajši postanek. Nadaljevali smo
na teritoriju Občine Mirna Peč, to je
skozi globadolsko dolino, kjer smo
občudovali lepe idilične vasi v prelepi neokrnjeni naravi. Izbrali smo bližnjico do Šmavra skozi gozd, kjer smo
lahko uživali ob šumenju listja pod
nogami. Na lepi gozdni jasi s pogledom na vinsko gorico Šmaver je sledil
daljši postanek, ki smo ga izkoristili
za malico in prijeten klepet. Pot smo
nadaljevali po vznožju vinske gorice
Šmaver in smo opazovali, kako nas
pozdravljajo prelepe zidanice obsijane s soncem, napolnjene z dobro kapljico. Na Rdečem Kalu je sledil krajši

postanek v gostilni Rogelj. Nadaljevali smo po gozdni cesti proti Ojstrem
vrhu in nato proti Ajdovcu, kjer smo
zašpilili klobaso, dolgo 16 km. Najstarejši pohodnik, g. Kovač je imel 73
let, in je pešačil, kot da sta številki let

zamenjani. Na cilju smo bili deležni
dobrega golaža in tudi dobre kapljice
ni manjkalo. Tisti, ki so si vzeli malo
dlje časa, pa so zaključek proslavili s pesmijo, kot se za vinogradnike
spodobi. Veliko je bilo takšnih, ki te

prehojene poti niso poznali in so bili
navdušeni in zadovoljni nadnjo. Veliko jih je izrazilo željo, da pot pohoda
ostala tradicionalna.

Kje so tiste stezice. Tudi učenci iz
PŠ Šmihel so se predstavili z glasbeno točko, in sicer s pesmijo N
mau čez izaro. Predstavljeni so bili
Štukljevi spomini na mladost, ki jih
je med drugim velikokrat preživljal
pri Bildovih v Zafari, in nekaj misli
pomembnih ljudi o njem. Učenec
Domen Struna je na kozolcu, na katerem je telovadil tudi Leon Štukelj,
pokazal kratko vajo na krogih. Na
koncu kulturnega programa pa sta
se prešerno oglasili še harmoniki s
pesmijo Sončna Dolenjska.
Obiskali so nas tudi pomembni
gostje, ki so med kulturnim programom povedali nekaj svojih misli. G.
Cerar je v nagovoru povedal, da je bil
Leon Štukelj njegov vzornik, mladim
pa je priporočal, da v vsak uspeh vlo-

žijo trdo delo in disciplino. G. Zajc
je namenil nekaj besed Leonovi prehrani, ki je bila velikokrat kmečka in
zdrava, še posebno takrat, ko je prišel
v Zafaro. Poudaril je, da sta ga predvsem zdrava hrana in gibanje dolgo
ohranjala tako vitalnega.
Najbolj slavnosten pa je bil trenutek, ko je bila odkrita spominska
plošča namenjena 111- letnici Štukljevega rojstva in 10-letnici njegove
smrti. Relief na njej je delo kiparke
Vidrgarjeve in livarskega mojstra
Kamška iz Volavelj. Šola je zbrala sredstva s pomočjo donatorjev:
Adria Airways, Olimpijski komite
Slovenije, Občina Žužemberk, Trojan d.o.o in OŠ Žužemberk.

Besedilo: Anton Koncilja
Foto Anton Koncilja

Štukljeva spominska ura
12. 11. 2009 je minilo 111 let od
rojstva olimpionika Leona Štuklja,
ravno v tem mesecu pa mineva deset
od njegove smrti. Prireditve v spomin Leona Štuklja in njegove matere
Marije Milner, na kateri so nastopili učenci Osnovne šole Žužemberk,
sodelovali pa so tudi vaščani Zafare
z mlajem in pogostitvijo, so se udeležili: Štukljeva hčerka ga. Lidija Štukelj – Pauko, Štukljev nečak g. Vasko
Suyer, g. Tomaž Zajc, g. Tone Jagodic, g. Miroslav Cerar, številni sorodniki, krajani, župan občine in vsi
učenci Osnovne šole Žužemberk s
podružnicami. Na Bildovi domačiji
je bila slavnostno odkrita spominska

plošča, delo kiparke mag. Alenke Vidrgar in livarskega mojstra Kamška
iz Volavelj.
Zbrali smo se v Zafari pred obnovljeno hišo na Bildovi domačiji,
v kateri je bila leta 1864 rojena Leonova mati Marija Milner. Uresničila se je želja mag. Jelke Mrvar, saj je
bila slavnostno odkrita spominska
plošča posvečena olimpioniku Leonu Štuklju in njegovi materi Mariji
Milner, rojeni v Zafari.
Ob 11.00 smo pričeli s kulturnim
programom, v katerem so nastopili
učenci OŠ Žužemberk in PŠ Šmihel.
Združeni PZ iz Žužemberka je zapel
Zdravljico in Štukljevo ljubo pesem

Marjeta Zore
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Krajevni odbor RK Žužemberk
se postavlja na noge
Delo žužemberškega odbora je pred tremi leti
povsem zamrlo. Skupina dolgoletnih aktivistk je
prenehala z delom; novih, pripravljenih ljudi za
delo v tej organizaciji pa v kraju dolgo niso našli.
Nov zagon v delo novoustanovljenega odbora
bosta gotovo dala nova predsednica Gena Mrvar,
ki pomaga in nudi pomoč starejšim na domu, in
tajnik Dare Pucelj, ki pokriva področje sociale na
Občini Žužemberk.
Okoli sto starostnikov iz Ajdovške planote in
Žužemberka s širšo okolico se je v petek,27. novembra, zbralo na tradicionalnem srečanju v
Osnovni šoli Žužemberk, kjer so jim prisrčno
dobrodošlico s kulturnim programom pripravili žužemberški osnovnošolci in pevski zbor Ži-

tni klas. Kar nekaj spodbudnih besed pa so jim
namenili ravnateljica mag. Jelka Mrvar, članica
Območnega združenja RK Novo mesto Marija
Breceljnik, župan Franc Škufca in nova predsednica tukajšnjega krajevnega odbora Gena Mrvar. Delo tukajšnjega krajevnega odbora RK je
namreč pred tremi leti povsem zamrlo, a srečanja
starostnikov, tudi po zaslugi tukajšnjih učiteljic in
mentorice krožka RK, niso zamrla. Ob prijetnem
programu in toplem obroku, katerega je podprla
občina, so pripravile kuharice šole, postregli pa
člani in članice novega odbora. Starostniki so ob
prijetnem druženju in sproščenem klepetu uživali in se razživeli.
Foto: S.Mirtič

Obisk čebelarjev v vrtcu Dvor
Otroke, že od najmlajše skupine
Čebelic naprej, vzgajamo v pozitivnem odnosu do čebel. Ob tem spoznavajo njihov pomen za naravo in
življenje ljudi. Seznanjajo se z njihovo delavnostjo, skromnostjo in
skrbi za druge.
Tudi v letošnjem šolskem letu so
otroke vrtca Dvor razveselili čebelarji s svojim obiskom in sladkim
darilom. Predsednik čebelarskega
društva Dvor, gospod Miha Potočar, je za vse otroke prinesel med,
ki so ga otroci pojedli za zajtrk. V
petek, 20.11.2009, pa nas je obiskal
gospod Edo Legan, ki je že več kot
50 let čebelar in skrbi za avtohtone
kranjske čebele, ki ji čebelarji zaradi svetlo sivih dlačic pravijo tudi
kranjska sivka. Skupinam otrok je
predstavil življenje čebelarja, njegovo delo in skrb za čebele. Otroke

je seznanil z zanimivostmi življenja
čebel in pomenom za zdravo življenje ljudi. Zanimivo jim je bilo čebelarsko pokrivalo, predvsem pa so se
razveselili sladkanja z medom, ki ga
je prinesel na satju. Gospoda čebelarja večkrat srečamo na sprehodu
in pred njegovim čebelnjakom, ki
je v prijetnih barvah vabljiv za naše
poglede, seveda pa je topel dom njegovim čebelicam. Po spoznavnem
in prijetnem srečanju, z gospodom
Leganom, se pridružujem besedam
nekoga, ki je zapisal, da so čebelarji
ljudje z veliko ljubeznijo do čebel in
s posebnim občutkom za ohranjanje
narave, zato čebelarjenju upravičeno
rečemo tudi poezija kmetijstva.
Čebelarjema želimo veliko zdravih
čebeljih družin in hvala za obisk.
Gospod Edo Legan na obisku v našem vrtcu

Obiskali smo go. Zorko Bradač
V ponedeljek, 26. 10. 2009, smo skupaj z gdč.
Tanjo Šenica in g. Slavkom Mirtičem na pokopališče Žale v Ljubljani uredili grob dr. Frana
Bradača, za katerega skrbi naša šola. Slednji se je
rodil 1885 na Jami pri Dvoru, umrl pa leta 1970.
Bil je klasični filolog in jezikoslovec. Očistili smo
grob, obrezali cipreso, posuli pesek, postavili ikebano ter prižgali sveče. Ko smo grob uredili, smo
se sprehodili po pokopališču in obiskali grob učitelja in ustanovitelja dvorskega gasilskega društva
Cirila Dequala.
Nato smo šli na Tabor v dom starejših občanov.
V sedmem nadstropju stanuje hči dr. Frana Bradača, prof. ga. Zorka Bradač. Rojena je bila leta
1916. Bila je odlična plavalka, kasneje pa pou-

čevala je klavir. Gospa ima kljub svojim triindevetdesetim letom še velik smisel za humor. Pred
kratkim je napisala knjigo z naslovom KRIŽEV
POT. Knjige je poslala različnim znanim Slovencem, predvsem pisateljem. Nazaj so ji poslali same
pozitivne kritike in lepe misli o knjigi. Pokazala
nam je tudi pismo kardinala dr. Franca Rodeta,
ki ga je dobila kot odgovor na voščilo za njegov
rojstni dan in god. Na to pismo je ga. Zorka zelo
ponosna. Pri njej smo se zadržali kar nekaj časa,
saj nam je povedala zelo veliko zanimivosti iz
njenega življenja. Bila je že kar malo utrujena, ko
smo se z lepimi vtisi poslavljali od nje.
Suzana Papež in Valerija Turk, 8.r

Vzgojiteljica: Slavka Hrovat
Vrtec Dvor
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Romanje v Međugorje
Kot vsi verniki smo si tudi farani ajdovške fare
želeli romanja v Međugorje. To se nam je izpolnilo v petek, 6.11, ko nas je avtobus, poln romarjev, popeljal proti Međugurju. Za to gre iskrena
zahvala Boštjanu Gorišku, ki je vse to organiziral
in povabil k sodelovanju gospo Emilijo, ki nas je
z božjo molitvijo in pesmijo spremljala vse do
želenega cilja. Na tej poti nas je spremljal tudi
naš gospod župnik Janez Zaletelj. V Međugorje smo prispeli zgodaj zjutraj in se kljub dežju in
kamniti poti odpravili skozi 14 postaj križevega
pota do želenega cilja. Potem nas je pot vodila v
sirotišnico, kjer so nam otroci pripravili zelo lep
sprejem in nam podarili molke, ki jih izdelujejo
sami. Naši farani so se na ta obisk lepo pripravili, saj so s seboj pripeljali nekaj ozimnice, za kar
so bili zelo veseli. Po kosilu smo se odpravili še
k sv. maši, ki so jo vodili vsi duhovniki, ki so bili
tisti dan priromali v ta sveti kraj. Po končanem
obredu smo se odpeljali proti domu.
romarka

Na tretjem oratoriju kar 88 otrok
Letos je v župniji Žužemberk konec avgusta potekal že tretji oratorij. Skozi cel teden smo molili, prepevali, ustvarjali in se igrali. Za 88 otrok
je skrbelo 17 pridnih animatorjev. Otroci so na
letošnjem oratoriju skozi dramsko igrico in katehezo spoznavali svetnika Frančiška Asiškega.
V sredo smo se odpravili na izlet v glavno mesto

Slovenije - v Ljubljano, kjer smo si ogledali živalski vrt ter stari del mesta s stolnico in ljubljanskim
gradom. V petek sta prišla na obisk brat Jakob in
sestra Marija, katera sta z nami preživela prijetna
2 dneva. Prav tako so nas v petek obiskali žužemberški gasilci ter nam predstavili svoje vozilo, za
konec pa so nam postregli s hladnim tušem. V

soboto, ob 12. uri pa smo imeli zaključno sveto
mašo, ki jo je daroval novomašnik Sašo Kovač.
Animatorji smo skupaj z otroki preživeli še en
prijeten teden počitnic.
Vabilo velja - se vidimo naslednje leto!
Matej Gnidovec
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Evharistični dan dekanije Žužemberk
Zadnji dekanijski evharistični dan v Žužemberku je potekal pred 75. leti. Tega srečanja se je
po besedah novomeškega škofa mons. Andreja
Glavana udeležilo kar 8000 vernikov. Tudi na 15.
novembra se je v cerkvi sv. Mohorja in Fortunata
in nato v procesiji z banderami zbralo okoli 2000
faranov iz župnij Ajdovca, Ambrusa, Dobrniča,

Krke, Sela Šumberka,
Šmihela, Zagradca in
Žužemberka, ki so prisluhnili govornikom v
prizadevanju za evharistično prenovo, poglobljeno osebno in
družinsko molitev.
Škof mons. Glavan je
v pridigi poudaril pomen srečanja, enkratnega dogodka v Žužemberku, ki je znamenje vere in ljubezni, pa
tudi čas resnične, duhovne in verske prenoŽupljani iz župnije Ajdovec z župnijsko bandero v procesiji
ve, pred vseslovenskim
Evharističnim kongresom, ki bo prihodnje leto v vljenjskim preizkušnjam, ki so Dejanu Caroviču in
Celju. Pred mašo pa je zbrane v cerkvi nagovoril Pavolu Reiselu iz skupnosti Cenacolo iz Škocjana
p. Tomaž Podobnik. Cerkev posveča veliko pozor- pomagali najti novo duhovno razsežnost in najti
nost tudi preprečevanju in zdravljenju odvisnosti nov globinski smisel življenja.
od nedovoljenih drog. Številni mladi so v veliki
Foto: Slavko Mirtič
dvorani župnijskega doma prisluhnili težkim ži-

Krajevna knjižnica Dvor
»Odpri knjigo in knjiga bo odprla tebe«

Krajevna knjižnica Dvor je bila ustanovljena
8. februarja 2007 in je vzajemna enota Knjižnice
Mirana Jarca Novo mesto in Občine Žužemberk.
Nahaja se v stavbi podružnične šole na Dvoru
in ima poseben vhod z zadnje strani šole. Vpis
v knjižnico je do osemnajstega leta brezplačen.
Odrasli plačate vpisnino 7,00 EUR. Člansko izkaznico lahko uporabljate v vseh oddelkih Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto.
Svojim obiskovalcem knjižnica nudi leposlovne in strokovne knjige za odrasle, posebej pa tudi
gradivo za predšolske otroke, šolarje in mladino.
Odrasli lahko izbirate med biografskimi, ljubezenskimim, kriminalnimi romani, poezijo in strokovno literaturo. Osnovnošolci in srednješolci lahko
dobite gradivo za domače branje in bralno značko. Poiščete lahko literaturo za seminarske naloge,
pomagate pa si lahko tudi z internetom, za kar so
na voljo trije računalniki. Svoje izdelke lahko tudi
natisnete. Za najmlajše je na voljo velik izbor slikanic in risank (dvd-ji in videokasete). V knjižnici
so na voljo tudi raziskovalne naloge, ki obravnavajo življenje znanih suhokranjcev.
Predšolski otroci lahko tekmujejo za predšolsko bralno značko Mavrična ribica. Priponko in
priznanje si prislužijo s pripovedovanjem štirih
pravljic ali pesmic v knjižnici, katere ste jim doma
prebrali ali povedali starši. Knjižničarka vsakega otroka, ki zbere pogum, da pride v knjižnico
pripovedovat pravljico, pohvali, da bombon in
štampiljko na roko. Smoter tega projekta je razvijati in obogatiti otrokov govor in mišljenje ter

ga spodbujati k različnim oblikam ustvarjalnosti in dvig samozavesti – vse to je dobra priprava za šolo. Podelitev priponk, podelitev priznanj
in prireditev za otroke in njihove starše je vsako
leto 2. aprila, na Andersenov rojstni dan – to je
svetovni dan otroške knjige. Ker smo na Dvoru
letos prvič začeli s tem projektom, smo zelo veseli, da je zanimanje otrok za pripovedovanje pravljic tako veliko.
Starši lahko vsak 1. četrtek v mesecu ob 17. uri
pripeljete svoje malčke (3 - 8 let) na pravljične ure.
V čudoviti svet pravljic vas bo popeljala gospa
Slavka Kristan. Na vsaki uri pravljic izdelujemo
tudi motivacijske izdelke, ki so vezani na pravljico, ki jo malčki predhodno poslušajo.
V naši knjižnici lahko rešujete tudi uganko
meseca, katero spremlja ustrezno razstavljeno
gradivo v vitrini v vetrolovu pred knjižnico (razstava). Na koncu meseca žreb dodeli srečnemu
izžrebancu, ki je uganko pravilno rešil, lepo knjižno nagrado.
Učenci drugega in tretjega triletja osnovne šole
rešujejo slovenski knjižnično-muzejski MEGA
kviz, ki v petih sklopih obravnava znamenite Slovence in njihove spominske hiše.
Knjižnico obiskujejo tudi skupine otrok iz vrtca
in šole. Prvi obisk knjižnice je za otroke zelo dragocen. Pomembno je, da otrok obišče knjižnico že
v predbralnem obdobju, saj strokovnjaki menijo,
da je veliko zamujenega, če otrok prvič vstopi v
knjižnico kot učenec. Otroci spoznajo osnovne
pojme o knjižnici: kaj je knjižnica, pomen besede

izposoja, vedenje v knjižnici, ravnanje s knjigami, predvsem pa, katere knjige so primerne njihovi starostni stopnji. Hvala vsem vzgojiteljicam
in učiteljicam, ki otroke in njihove starše spodbujate, da obiskujejo knjižnico in tako postajajo
samostojni uporabniki knjižnice.
Lahko zaključimo, da tudi v Suhi krajini knjižnica dobiva vse bolj pomen tretjega prostora.
Tretji prostor je namreč izraz, ki ga je oblikoval
sociolog Ray Oldenburg (The Great Good Place,
1990). Pomeni neformalne prostore (bifeji, glavne ulice, pubi, pošte, nakupovalni centri, športne
dvorane ali – knjižnice), kjer se ljudje iz lokalne
skupnosti srečujejo in razvijajo socialne interakcije, prijateljske vezi, prostor za debate, domačnost,
povezanost z lokalno skupnostjo, spodbujajo druženje namesto izoliranosti in delajo življenje bolj
barvito. In ravno to je tisto, kar človek potrebuje
za socialno zadovoljstvo.
Naj torej tudi vam dragi prebivalci Suhe krajine knjižnica postane tretji prostor. Iskreno vabljeni!
Andreja Špelko

Delovni čas knjižnice Dvor v letu 2010:
Ponedeljek: 8 – 16
Sreda:
8 – 13
Četrtek:
11 – 18
( (07) 30 88 452
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To je dan, ki ga je naredil gospod…

Pogovor z novomašnikom Sašom Kovač smo naredili že v prejšnji številki, v tej objavljamo nekaj foto utrinkov z nove maše, 19.julija v
Žužemberku.Bil je izjemen dan!

Godba je zaigrala

Slovo od domačih

Kardinal dr. Franc Rode je čestital Sašu za sveti red in
mu zaželel bogato duhovniško življenje
Na odru je zaigral in zapel s pevkami turističnega
društva

V šotoru na Loki se je nadaljevalo popoldansko slavje,
na častnem mestu poleg staršev je bil tudi novomeški
škof mons. Andrej Glavan

Čestitke novomašniku v šotoru na Loki

Duhovnik Sašo je pozdravil številne goste

Kardinal dr. Franc Rode:
»Sašo je pravzaprav izjemen primer duhovniškega
poklica. On je po 29 letih
v Žužemberku prvi novomašnik in tudi prvi novomašnik novomeške škofije,
je simbol nekega novega
obdobja za novomeško
škofijo in Dolenjsko.«

Ekipa Viva cateringa z direktorico Jernejo Kamnikar je
odlično opravila svojo nalogo

Kolo okoli šotora, tja do mostu
Foto:Urednik
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Pogrešava Kraj'no

Sta družno in v en glas takoj zatrdili na vprašanje, kako se po naporni sezoni počutita v domačem kraju. Izredno simpatični
dvaindvajsetletna Erika in dve leti mlajša sestra Simona iz Pleša pri Hinjah sta trenutno prvi imeni ženske odbojke na mivki v Sloveniji.
Sestri Fabjan ali zlati sestri, kot
so ju poimenovali nekateri mediji,
sta letos s svojimi rezultati na državnih in mednarodnih tekmovanjih dokazali, da je pred njima res
velika kariera.
Kdaj sta se začeli ukvarjati z odbojko in zakaj ste se odločili
prav za odbojko na mivki?
Po zmagi Osnovne šole Prevole na
šolskem državnem prvenstvu v dvoranski odbojki, ki je bila glede na velikost naše šole prava senzacija, sva
začeli resno razmišljati o treniranju
odbojke. Prve korake sva naredili v
Kočevskem odbojkarskem klubu,
nato pa sva dvoransko odbojko trenirali še v Ljubljani pri ekipi Krim
ter Vital in v Novem mestu pri ekipi
Tpv-ja. Od nekdaj pa naju je bolj privlačilo igranje odbojke na mivki, ki
sva jo trenirali po koncu dvoranske
sezone. Za igranje odbojke na mivki
na državnem nivoju, nekako zadostuje treniranje le med poletno sezono. V
kolikor pa hočeš biti konkurenčen in
uspešen tudi na turnirjih v tujini, pa
je to premalo. In prav zaradi tega sva
se pred letošnjo sezono odločili, da se
v celoti posvetiva odbojki na mivki in
že prvo leto sva zelo napredovali in
sva zadovoljni s to odločitvijo.
S svojim profesionalnim pristopom k odbojki na mivki v Sloveniji orjeta ledino. Kako sodelujeta z odbojkarsko zvezo
Slovenije? Vama nudi dovolj
podpore oziroma pomoči?
Res je, v Sloveniji sva edini, ki se
z odbojko na mivki tako profesionalno ukvarjava. Sama Odbojkarska
zveza Slovenije podpira predvsem
dvoransko odbojko, zato od nje nisva imeli neke konkretne pomoči.
Sva pa s svojimi rezultati dosegli, da
so nama nekoliko bolj resno prisluhnili tako, da se v prihodnosti nadejava nekoliko večje podpore, predvsem v organizacijskem smislu.
Glede na to, da trenirata v tujini
z vrhunskimi strokovnjaki, je
potrebno biti pozoren in skrbeti za veliko stvari. S kom
vse sodelujeta, da vajini treningi in nastopi na tekmovanjih potekajo nemoteno?

Imava glavnega trenerja in pa
trenerja, s katerim sodelujeva glede
kondicijske priprave. Izredno pomembna je tudi prehrana, za katero
prav tako skrbi strokovnjak s tega
področja. Za velik del organizacijskih obveznosti (leti, nočitve, ...) pa
poskrbita najina starša.
Na kaj je dan glavni poudarek
pri treningih v tujini?
Treningi v tujini se tako v taktičnem kot tudi tehničnem smislu
močno razlikujejo. Vsak trening je
ponavadi namenjen le eni prvini
odbojkarske igre (napad, obramba, blok, …). Skozi celoten trening
se zahteva maksimalna zbranost in
koncentracija. Velik poudarek pa je
tudi na fizični in psihični pripravi.
Uvrstili ste se tudi na glavni turnir World tour serije v Haagu.
Kakšni so bili občutki, ko sta
nastopali proti najboljšim
igralkam odbojke na svetu in
ali sta dobili občutek, da bi se
lahko kdaj povsem enakovredno kosali z njimi?
Občutki so enkratni. Seveda imava občutek, da bi se lahko kosali z
temi igralkami, konec koncev sva
točkovno vedno blizu in če izgubiva, je to ponavadi z majhno točkovno razliko. Če ne bi verjeli v to, ne

bi v odbojko vlagali toliko truda in
se odrekali mnogim stvarem. Nama
pa vsaka zmaga na takih turnirjih
pomeni izredno veliko in nama daje
neko dodatno motivacijo za naprej.
Ali se da z odbojko na mivki
preživljati oziroma kako dober moraš biti, da lahko z njo
tudi zaslužiš?
Najboljši igralci na svetu se preživljajo z nagradami s turnirjev. V
kolikor se redno uvrščaš na glavni turnir svetovne serije, si deležen
lepih denarnih nagrad. Tudi vse
stroške bivanja ti pokrije organiza-

tor turnirja. V kolikor pa izpadeš v
kvalifikacijah za glavni turnir, pa vse
stroške kriješ sam. Prav zaradi tega
je še toliko težje priti med najboljše
igralke sveta, še posebej, če nimaš
prave finančne podpore.
Treningi v tujini in potovanja na
turnirje predstavljajo najbrž
velik finančni zalogaj. Imata
kakšne sponzorje oziroma od
kje pridobita vsa ta finančna
sredstva?
Sponzorjev zaenkrat še nimava oziroma je najin glavni sponzor
najin oče, s finančnimi sredstvi pa
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da sva poleg sestrskega odnosa postali tudi najboljši prijateljici. Mogoče imava včasih občutek, da sva
še preveč časa skupaj, je pa to na
igrišču izredno koristno. Druga drugo izredno dobro poznava in točno
veva, kdaj katera od naju ni razpoložena, kako druga drugo zmotivirati
in podobno.

DOSEDANJI REZULTATI:
2009
državni članski prvakinji
državni mladinski prvakinji
5. mesto sredozemske igre Pescara
5. mesto FIVB Satellite Zagreb
5. mesto FIVB Challanger Vaduz
Uvrstitev na glavni turnir World
Tour-a Haag (končno 25. mesto)
Zadnji krog kvalifikacij World
Tour-a Kitajska in Tajska (končno 33. mesto)
Turir Nestea European Tour Black
pool-evropska liga; uvrstitev na
glavni turnir in končno 5. mesto
2008
državni članski prvakinji
2007
državni članski podpravkinji
13. mesto u-23 Ciper
2006
4. mesto državno prvenstvo
2. mesto pokal
5. mesto EP U-20 Ankaran
2005
7. mesto EP U-20 Tel Aviv
9. mesto SP U-20 Francija

nama po najboljših močeh pomaga tudi Beachvolley klub Porotož.
Dogovarjava se z nekaterimi managerji, da bi nama pri tem pomagali
tako, da upava v napredek tudi na
tem področju.
Glede na vse te obveznosti, povezane z odbojko, vama najbrž ne preostane veliko prostega časa?
Prostega časa imava res izredno
malo. Obe sva vpisani tudi na fakulteto, tako da večino tega prostega
časa porabiva za učenje. Ob tako napornih treningih pa je res naporno
izpolnjevati vse preostale obveznosti. Že takoj, ko sva se na tem nivoju
začeli ukvarjati z odbojko, sva vedeli,
da bodo nekatere stvari, med njimi
tudi faks, nekoliko trpele, vendar se
da s trudom in močno voljo vse nadoknaditi.
Glede na to, da sta sestri in da
vso svojo kariero igrata skupaj, verjamem, da se odlično
poznata. A se mogoče zaradi
tega na igrišču bolj ujameta
oziroma ali je to prednost v
primerjavi z vajinimi nasprotnicami?
Res je, že od začetka igrava in živiva skupaj, tako da bi lahko rekli,
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Kakšni so vajini kratkoročni in
daljnoročni cilji v odbojki na
mivki?
Predvsem si želiva, da bi se na mednarodnih turnirjih v naslednji sezoni
redno uvrščali na glavni turnir. Postavili pa sva si tudi cilj uvrstitve na naslednje olimpijske igre, kjer bi zastopali Slovenijo v odbojki na mivki.
Pripravil: Damjan Novak
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Suhokranjski nogomet v ligah

V novomeški rekreativni ligi nogometa so ekipe zaključile z jesenskim delom. V ligi nastopajo tudi dve ekipi iz naše občine, in sicer ekipa
Žužemberk in pa Fužina Dvor.
Ekipa iz Žužemberka se je lansko leto suvereno uvrstila v prvo ligo, kjer
pa ji letos ne gre vse po načrtih. Ekipa se je pred sezono sicer okrepila z nekaj igralci, ki so prej nosili glavno breme v ekipi Dvora, vendar so imeli v
jesenskem delu veliko smole z poškodbami. Na nekaj tekmah so dokazali,
da se lahko enakovredno kosajo z vsako ekipo v ligi, zato sem prepričan,
da jim bo šlo v spomladanskem delu bolje od nog. V boju za obstanek v tej
močni ligi ni še nič izgubljenega.
Ekipa Fužina Dvor pa je po lanskem izpadu v tretjo ligo korenito spremenila in pomladila zasedbo. Prišlo je do združitve z mlajšo ekipo FC Dvora.
Fantje imajo veliko potenciala, za katerega sem prepričan, da ga bodo v prihodnosti tudi pokazali. Vsak začetek z novo in še neuigrano ekipo je težak,
kar kaže tudi trenutni pogled na lestvico. Ne glede na vse pa je obstanek v
ligi, ki je bil pred sezono glavni cilj, še vedno dosegljiv.
Lestvica 1. travne lige po jesenskem delu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PAGRAS
ŠD LOKA NM
RENAULT NISSAN SERVIS TIMI
IZKOPI KLOBUČAR
KLUB MAROF 103
ELDORADO - MAKOMA
INTERTOUR
BV TR. STRASBER. PODLJUBEN
ŽUŽEMBERK
KERAMIČARSTVO BUBA

tekme zmage neod.
9
7
2
9
7
0
9
6
1
9
5
1
9
4
2
9
4
2
9
2
2
9
2
1
9
2
0
9
0
1

Pripravil Damjan Novak

Lestvica 3. travne lige po jesenskem delu:
porazi raz. zadetkov
0
27 : 8
2
30 : 13
2
20 : 11
3
30 : 14
3
19 : 14
3
23 : 28
5
17 : 24
6
18 : 25
7
15 : 26
8
10 : 46

difer.
19
17
9
16
5
-5
-7
-7
-11
-36

točke
23
21
19
16
14
14
8
7
6
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BAR JAMA
LOG 2000
GOSTIŠČE DEŽMAR
HOČEVAR AGROTRGOVINA
SLAVKA
GOTNA VAS
MUHABER
VETERANI – BAR RACMAN
AVTOVLEKA HREN
FUŽINA DVOR

tekme zmage neod. porazi raz. zadetkov
9
8
0
1
29 : 9
9
8
0
1
33 : 16
9
6
1
2
26 : 12
9
5
0
4
24 : 25
9
4
2
3
13 : 18
9
4
0
5
25 : 21
9
3
0
6
24 : 26
9
2
0
7
18 : 32
9
2
0
7
15 : 30
9
1
1
7
14 : 32

difer.
20
17
14
-1
-5
4
-1
-14
-15
-18

točke
24
24
19
15
14
12
9
6
6
4

6. šahovski turnir v spomin Aleksandru Černaču
V petek, 18. septembra 2009, smo
šahisti iz Žužemberka organizirali 6.
turnir v spomin na Aleksandra Černača, enega prvih šahistov v Suhi
krajini. Tekmovanje, ki se je obenem
štelo tudi za Dolenjsko-posavsko
ligo, je sodelovalo 48 šahistov iz Novega mesta, Ljubljane, Nove Gorice,
Kočevja in domačega Žužemberka.
Igralci so odigrali sedem kol po švicarskem sistemu, po katerem je bil
končni vrstni naslednji: 1. Marjan
Kastelic (ŠD Krka Novo mesto) 6,5
točk, 2. Vojko Srebrnič (ŠK Nova

Gorica) 6, 3. Marko Srebrnič (ŠK
Nova Gorica) 5,5, 4, Gorazd Novak
(ŠK Triglav Krško) 5, 5. Borut Lužar
(ŠD Krka Novo mesto) 5 točk.
Najboljši igralec iz Žužemberka
je bil organizator Jure Muhič na 20.
mestu, najboljši osnovnošolec pa Peter Urbanč na skupnem 11. mestu.
Za pomoč pri organizaciji se zahvaljujem Občini Žužemberk, sodniku Robertu Rudmanu in Gostilni Zupančič.
Jure Muhič

Pohodniki na Brezje
Prvič so se na 92 km pohod od Žužemberka do Brezij na Gorenjskem v
začetku avgusta letošnjega leta odpravili člani Konjerejskega društva Suha
krajina: Jože Papež, Žan Bradač, Alojz Kuhelj, Miha in Silvo Štravs, Franc
Pucelj, na tridnevni poti pa sta se pridružila še dva nečlana Štefan Koren in
Zmago Blatnik. Kleni in zdravi so se po tridnevni poti s prehojeno hitrostjo
5,1 km/h z dvema postankoma in prenočitvi na Škofljici in Podbrezju na cilju zahvalili v Marijinem svetišču na Brezju. Pohodniki obljubljajo, da bodo
tradicijo v času občinskega praznika občine Žužemberk nadaljevali.
Foto: S.Maver

Na sliki: (z leve) organizator Jure Muhič, Vojko Srebrnič (2. mesto) Marjan Kastelic (zmagovalec), Marko Srebrnič (3. mesto), Gorazd Novak (4. mesto) in Borut Lužar (5. mesto)
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Predstavitev in voščilo športnega društva Kraj'na
Leto se počasi izteka in verjamemo, da nam
bo vsem ostalo v spominu po lepih dogodkih.
Za Športno društvo Kraj'na pa je bilo to prav posebno leto. Osmega marca smo namreč ljubitelji
športa iz območja krajevne skupnosti Hinje ustanovili športno društvo. Smo fantje in dekleta, ki
se radi ukvarjamo s športnimi aktivnostmi in
ki v športu vidimo zdrav način življenja. Mnenja smo, da ima mladina v naših krajih premalo možnosti za medsebojno druženje in prav v
športu vidimo priložnost, da se bolje povežemo.
Imamo smele ideje in cilje, za katere upamo, da
nam jih bo tudi z vašo pomočjo uspelo uresničiti.
Kot prvo bomo skrbeli za infrastrukturo špor-

tnih objektov v našem kraju, da bodo vsi imeli
boljše pogoje za rekreiranje.
V letošnjem letu smo organizirali turnir v malem nogometu in odbojki na mivki, ki je privabil veliko obiskovalcev in nam dal vedeti, da se v
naših krajih odvija premalo tovrstnih dogodkov.
Poskrbeli pa smo tudi za zimsko rekreacijo naših
članov in krajanov, ki poteka trikrat tedensko v
telovadnici Osnovne šole Prevole.
Naša nogometna ekipa Outsider zelo uspešno
nastopa v ligi malega nogometa v Grosupljem. V
planu imamo še kar nekaj aktivnosti, od organizacije enodnevnih smučanj, do raznih izletov in
ogledov tekmovanj. Vse ljubitelje športa v kraju

vabimo, da se včlanijo v društvo, da skupaj poskrbimo za lepšo prihodnost športa v teh krajih.
Za vse informacije v zvezi z društvom se lahko obrnete na
Damjana Novaka (tel. 051/307 033) in Blaža
Blatnika (tel. 031/602 842).

Ob tej priložnosti želimo vsem članom
društva, sponzorjem in občanom zdravja,
sreče in uspehov v letu 2010, vsem
športnikom pa veliko športnih uspehov.
Damjan Novak,
predsednik ŠD Krajna

Iz skrajnega severa na daljni jug
Prispel sem točno na pol poti med
Aljasko in Ushuaio – najjužnejšem
mestu sveta. Prevozil sem že 29.000
km preko Aljaske, Kanade in 26 zveznih držav ZDA, od vzhoda do New
Yorka, kjer me je pričakala Veronika.
Skupaj z njo sva se potem odpeljala
na jug ZDA in nadaljevala na zahod
do Los Angelesa. Iz LA se je Veronika vrnila nazaj v Prago.
Videla sva skoraj vse Narodne
parke ZDA, kjer je čudovita narava, prekrasni ljudje so ti Američani, o katerih si vsi mislimo svoje
slabo, vendar so zelo prijazni. Jaz
sem opravil velik servis motorja v
San Diegu, in se psihično pripravil
za »nevarne države«, ki se mi pa za
zdaj sploh ne zdijo nevarne, ampak

obratno. Zelo prijazni ljudje so v
Mehiki, dobra hrana, pa tudi ceste
niso slabe. Tukaj je sedaj poletje in
uživam v soncu, vročini in koktejlih. Tudi Gvatemala je zelo prijazna.
Živijo tukaj večinoma ljudje indijanskega porekla, tudi oni so zelo
skromni. Nikoli ne vozim ponoči,
ker pa zna biti nevarno, predvsem
zaradi gverile in mafije. Trudim si
vedno ogledati znamenite točke prevoženih držav, tako sem v Gvatemali
videl vulkansko jezero in najstarejše
mesto antigua. Pot me je vodila naprej, v El Salvador, kjer so ljudje še
bolj svobodnih misli, še bolj prijazni,
višjí in bolj vitke postave kot v Mehiki in Gvatemali. Uživam na plaží, na
valovih, pivu, soncu in ob prijaznih

nasmehih domačinov. Špansko že
kar nekaj razumem, tako da se ravno
ne izgubim ... Čaka me še približno
20.000 km do cilja in nekaj mesecev.
Ne vem natančno koliko. Ko bom
prispel, bom prispel. Hitel ne bom,
ker se ne splača. Zelo zelo pogrešam
svojo družino v Pragi, svoje otroke,
družino v ŽBK in seveda suhokranjske prijatelje. Veselim se že, ko pridem v Žužemberk in bomo kakšno
rekli o tem, kako je svet prelep. Oglasil se bom, ko bom in če bom prispel
na cilj za nekaj mesecev. Do takrat
pa vam želim vse najboljše, imejte se
radi, spoštujte se in uživajte v vsem,
kar imate.
Iz Salvadorja in vroče plaže Vas
lepo pozdravlja Vaš krajan Brezovar Igor .
P.S. Slike si vsi lahko ogledate na
moji strani www.mototour.cz pod
sekcijo »fotogalerie«
Igor Brezovar
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Košarkarska liga Suhe krajine
Športno društvo Loka je organiziralo tekmovanje v košarki za leto
2009. Tekmovale so štiri ekipe tri
nedelje v novembru, vsakokrat po
dve tekmi. Tekmovalo se je v prijateljskem vzdušju, čeprav so vsi pokazali veliko borbenost za vsako žogo
ali koš. In rezultati: 1. mesto Trebča
vas, 2. Net informatika - Risi, 3. Žužemberk in 4. Dvor. Najboljši strelec:
Uroš Vidmar, dosegel je 58 košev.
Sodila in pravico delila: Aleš Čavlovič in Matjaž Cerkovnik.
Še izjava organizatorja Davida
Oberstarja: »Super, bilo je lepo druženje in zraven še zabava!«

Slika in zapis Rudi Cerkovnik

Obiski pri zlatoporočencih
Pred 50. leti – 14. novembra 1959 sta se poročila Alojz in Veronika Gorenčič. Oba sta se rodila
v vasi Veliki Lipovec, on pri Gluščevih v družini
z dvanajstimi otroki, ona pri Praznikovih v družini z dvema otrokoma.
Veronika je v mladosti obiskovala enoletno kmetijsko gospodinjsko šolo v Mali Loki. Sedaj je tudi
članica aktiva kmečkih žena, redno se udeležuje
tekmovanj in dobiva priznanja za svoj kruh, potice in pecivo. Mož Alojz je kmetoval na kmetiji in

jo s časom moderno opremil, še vedno poprime
za delo, najraje pa gre v vinograd. V zakonu sta se
jima rodili 4 otroci, Verica, Alojz, Martin in Boštjan. Hudo jih je strla smrt sina Alojza. Veselita
pa se vseh deset vnukov.
Ob petdeset letnici poroke smo jima čestitali
člani UO društva upokojencev Dvor in jima zaželeli zdravja in da se ob biserni poroki ponovno srečamo.

Zdenka in Anton Urbančič s Srednjega Lipovca 17 sta praznovala lep jubilej, namreč petdeset let skupnega življenja. Takšnih jubilejev ni
ravno veliko, je pa zanimivo, da so kar trije pari
društva upokojencev z Dvora to imeli v novembru. Lepo je, ko človek obišče srečne družine, ki
to doživijo.
Na obisk k Urbančičevima smo se podali 26.
novembra, jaz kot predsednik društva, tajnica Antonija Banko in članica upravnega odbora Zvonka
Bradač. Zakonca sta nas pričakala že na vhodu in
tam smo jima tudi stisnili roke in zaželeli še veliko
zdravja in sreče. Povabila sta nas v dnevno sobo,
kjer smo nazdravili, kot se v takšnih trenutkih
spodobi, z doma vzgojenim vinom, in se pome-

nili o preteklosti, ki sta jo doživela Kljub temu
da ju ima nekoliko že nagaja zdravje, sta vedra in
dobre volje, saj sta srečna predvsem, ker ju vnukinje in vnuki redno obiskujejo in pomagajo tudi
pri kmečkih opravilih, kadar to potrebujeta. Čeprav je žena bila učiteljica, še vedno poprime za
lopato ali vile, ko je potrebno počistiti v hlevu. Še
vedno vzgajata govedo in občasno dopitana goveda tudi prodata.
Ko smo se poslavljali od njiju, smo jim zaželeli, da se imata še naprej prijetno in naj ju zdravje
ne zapusti, da se bomo srečali ponovno ob naslednjem jubileju.

14. novembra 2009 sta praznovala 50 let skupnega življenja zakonca Franc in Marija Novak z
Gomile, kot se je nekdaj ta kraj imenoval – Sadinje vasi pri Dvoru.
Mož Franc se je rodil v Mačkovcu - Brod v
družini z devetimi otroki. Kot mlad fant je odšel
v Nemčijo in delal več let kot rudar in strugar.
Delo rudarja mu je bilo všeč in še bi enkrat šel,
če bi zmogel.
Žena Marija je bila doma pri Lazarjevih na
Ratju v družini z dvanajstimi otroki. Kot mlado
dekle je obiskovalo kmetijsko gostinsko šolo na
Mali Loki in se vse življenje ukvarjala z gostinsko

dejavnostjo. Tudi ona je odšla v Nemčijo na delo,
tam se je tudi poročila s Francem. V zakonu sta
se jima rodila Franc in Boris, sedaj pa imata štiri
vnuke. Po vrnitvi iz Nemčije sta kupila domačijo Vaptovih in jo temeljito preuredila v gostinski
lokal. Njuno delo nadaljuje sin Boris z družino.
Sedaj sta oba bolehna, živita sama. Še vedno sta
vedra in se veselita obiskov domačih in drugih.
Ob njuni obletnici smo jima člani UO društva
upokojencev Dvor zaželeli zdravja, zadovoljstva in da se ponovno srečamo ob njuni naslednji obletnici.

Tončka Banko

Dušan Mikec

Tončka Banko
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Ta ljubi kruhek
V šmihelski cerkvi sv. Mihaela
smo z veroukarji pripravili srečanje
posvečeno svetovnemu dnevu hrane. Da bi osvežili in spet globlje začutili KRUH … kot božji dar, LJUBEZEN … kot božansko seme in
DOBROTO … kot stalno, pričujočo
vez med nami, smo v goste povabili
Marino Lenček, unikatno oblikovalko lectovega in kvašenega testa. Ob
čudoviti razstavi unikatnih izdelkov
in s prebiranjem svoje knjige Kruh

ljubezni nas je vodila po stezicah
spominov, v omamne vonjave kruha, ko smo hrepeneli po njem, ga
prejemali ali darovali, ko smo ga
doživljali kot sveto sporočilo dobrote in ljubezni: »Kruh nas nahrani, potolaži in nam povrne upanje.
Pomaga v težkih trenutkih in nam
da moč, da zmoremo iti drug drugemu naproti. Skozi dobroto kruha
se učimo čutiti z bližnjim, ga razumeti, podoživeti, mu pomagati. Biti
kruha lačen ali lačen duhovne hrane
– ljubezni, človeka najbolj rani. Podeliti kruh pomeni podeliti Sebe. Je
sreča, je radost, je brezpogojno sprejemanje – dajanje, iskreno zaupanje,
bratstvo.«To smo čutili tudi mi, ko
smo si kruh med sabo tudi podelili. Najmlajši pa so kruh ponesli najstarejšim krajankam: Tereziji Rutar,
Vidi Blatnik in Ani Veri Glavan.
Tako smo se v Šmihelu povezali
mali in veliki otroci v spoštljiv poklon KRUHU in dnevu boja proti
revščini. Hvaležni smo, da so bili z
nami naši dragi starši, zborovodkinja Vanja, župnik Uroš Švarc in naš
prijatelj Peter Škufca z Visejca, ki
nam je prijazno svetoval in ljubeznivo pomagal, da je po kruhu prav
mamljivo zadišalo.
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Tudi v Suhi krajini rastejo
banane
Ne verjamete, pa poglejte sliko.
Raste v Žužemberku, na Baragovi,
pri gospe Jelki. Čeprav jo vsako leto
obreže in zaščititi pred mrazom, ker
je to tropska rastlina, zraste čez poletje do 5 metrov visoko in se košati s
svojimi velikimi in razkošnimi listi.
Eno leto je celo rodila prave banane,
sicer so zrasle majhne, a bile so.
Narava je čudežna in nas vedno
preseneti s kakšno nenavadnostjo
– v tem primeru z banano v Žužemberku.
Zapis in foto: Rudi Cerkovnik

Cirkusanti v Žužemberku

Silva Papež

Rok - zvezda suhokranjske harmonike
Rok Legan z Jame pri Dvoru, dijak
Srednje strojne šole v Novem mestu,
je s svojo harmoniko na tekmova-

njih dosegel po vsej Sloveniji lepe
uspehe. Police v njegovi sobi se šibijo pod težo pokalov in plaket, samo

Rok Legan z osvojenimi pokali in plaketo v letošnjem letu foto:S. Mirtič

letos je na številnih tekmovanjih od
Primorske do Štajerske dobil kar sedemnajst pokalov in plaket.
Rok Legan je z igranjem in tekmovanji začel z devetimi leti. Oče
Stane mu je kupil prvo harmoniko,
prvi mentor Jože Zevnik iz Dobrega polja pa mu je dal osnovo, katero
sedaj, kot sam pravi, nadgrajuje pri
mentorju Sandiju Ravbarju iz Novega mesta. V družini Leganovih je
dosti »muskonterjev«, a kot kaže,
največje uspehe žanje prav Rok, po
njegovih stopinjah pa gre tudi mlajša sestra Nina.
»V svoji kategoriji sem letos zmagal na tekmovanju v Ratežu, Hinjah,
Sobračah, Podborštu pri Cerkljah,«
pripoveduje simpatični osemnajstletnik in doda, da je njegov največji
uspeh pravzaprav bronasta plaketa
Ljubečne, priigarana v močni konkurenci 380 tekmovalcev in s tridesetimi tekmovalci finalu. Z njegovo

V kleti žužemberškega gradu so
letos na svoj račun prišli tudi otroci.
V prepolni dvorani so nastopili namreč mladi češki artisti in z nastopom navdušili mlado in staro.
Foto: Ur

diatonično harmoniko, v slovenski narodni noši, je zaigral venček
skladb, ki jih je sestavil sam. To mu
je dalo še dodatno spodbudo in voljo za vaje in nastope. Rok v bližnji
prihodnosti načrtuje študij harmonike na nižji glasbeni šoli in razmišlja celo o svojem ansamblu. Igranje na harmoniko jemlje sedaj kot
prijeten hobi in sprostitev za dušo,
ima pa že kar nekaj nastopov na raznih obletnicah in »feštah«, za sabo
pa ima tudi igranje na prvi ohceti.
Zanimivo je tudi to, da svoje znanje
že prenaša na mlajši, pa tudi starejši
rod. Posebno priznanje zanj je tudi
osebna pohvala svetovnega prvaka
Denisa Novata, ki je v komisiji ocenjeval njegovo igranje in samo izvedbo venčka skladb.
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Slovesno obeležili jubilej

Konec tedna je v Žužemberku potekala slovesnost ob 50. letnici veterinarstva v Suhi krajini. Pomemben mejnik so žužemberški veterinarji
proslavili na najlepši možni način s sprejemom številnih gostov in poslovnih partnerjev v pred leti obnovljeni in posodobljeni veterinarski
ambulanti, slovesnosti v grajski kleti žužemberškega gradu in izdaji prvega zbornika z naslovom »Razvoj veterinarske službe v Suhi krajini«.
Razvoj suhokranjske veterinarske dejavnosti v Suhi krajini so orisali številni eminentni gostje , zaslužni tudi za razvoj veterinarske
dejavnosti v Sloveniji, profesorji in
doktorji iz Veterinarske fakultete v
Ljubljani.
Dr. Srdan Bavdek, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, je orisal
razvoj stroke in organizirane veterinarske službe. Izpostavil je tudi prvi
zbornik, ki je s številnimi dokumenti
vzor številnim drugim, lep in dragocen oris zgodovine kraja, veterinarstva in organizirane veterinarske službe v tem kraju. Dr. Tomaž
Zadnik, doc., predstojnik Klinike
za prežvekovalce z ambulantno kliniko, je izpostavil delo veterinarske
postaje, ki je vsa leta delala v sožitju
in v korist občanov na tem območju.

Vrsto pohval na račun dela vseh generacij suhokranjskih veterinarjev
je izrekel dr. Jernej Lenič, direktor
Veterinarske zbornice. Zbrane je
pozdravil tudi dr. Ivan Jazbec, dr.
vet. med., redni profesor v pokoju,
ki je skupaj z dr. Bavdkom pomagal
pri pripravi zbornika.
O pomenu njihovega dela so na
slovesnosti govorili tudi župan Občine Žužemberk Franc Škufca, direktor Veterine Novo mesto, čigar
izpostava je tudi žužemberška postaja, dr. vet. med. Marko Čuk in
vodja tukajšnje izpostave mag. Simon Rakuljič Zelov, ki je predstavil
obsežno, desetletno delo pri pripravi
jubilejnega zbornika. Program, v katerem so sodelovali tudi Žužemberški rogisti in pevski zbor Dvorjani,
je povezoval Jože Papež, zaposlen kot

Vodja tukajšnje izpostave mag. Simon Rakuljič Zelov, direktor Veterine Novo mesto
Marko Čuk, dr. vet. med., župan Franc Škufca in Jože Papež.

veterinarski tehnik, v veliki meri zaslužen za obstoj te, za Suho krajino,
izredno pomembne izpostave, in se

je vsem govorcem zahvalil s knjižnim darilom.

povezovala Natalija Švab, so sodelovali Žužemberški rogisti, pevski zbor
Dvorjani in pevski zbor Žitni klas Društvo kmečkih žena Suha krajina.
V nadaljevanju je še pred vsesplošnim rajanjem z veselico, sledilo za-

bavno tekmovanje, ki so ga pripravili
mladi člani Podeželske mladine Suha
krajina med ekipami, v zabijanju žebljev pa so se pomerili tudi župan in
sodelujoči predsedniki društev.

FOTO: Slavko Mirtič

Desetletnica na konju
Člani in članice Konjerejskega
društva Suha krajina iz Žužemberka so na najlepši način obeležili desetletnico svojega delovanja. Po povorko konj, v kateri so bili številni
člani sosednjih in prijateljskih konjerejskih društev in gasilci Dvora,
Žužemberka in Ajdovca s prapori, so
pričeli na svojem posestvu na Plešivici slovesnost ob jubileju.
Številne zbrane sta pozdravila župan Občine Žužemberk Franc Škufca in predsednik Jože Papež, ki je
prevzel vodenje pred šestimi leti. V
govoru se je zahvalil prvemu predsedniku Francu Puclju, aktivnim
članom društva, suhokranjskim jahačem in furmanom, mladim in starim, ki živijo za rejo konj in konjeniški šport in vsem prijateljskim konjerejskim društvom. Da so v vseh
teh letih naredili marsikaj, priča že
hiter pogled na njihovo posestvo in
parcelo, katero so kupili v prvem letu
delovanja. Zgradili so urejeno kočo
z vsemi sanitarijami, vodo in elektriko, na voljo pa so tudi prostori za
prenočitev. Zadnja njihova pridobitev je kozolec za shranjevanje sena, v
primeru slabega vremena pa konjem
nudi tudi zavetje, ki je bil ob tej priložnosti tudi blagoslovljen.

Predsednik Jože Papež se je ob
jubileju zahvalil številnim članom,
sponzorjem in društvom, ki so kakorkoli pomagali pri dosedanjem
delu z zahvalo ter priznanji. V bogatem kulturnem programu, ki ga je

Slavko Mirtič, FOTO: Jozo Adrijanič
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Prizadevne članice in člani
Turističnega društva Suha krajina iz Žužemberka so tudi v iztekajočem se letu 2009 prostovoljno in odgovorno pripravili
veliko odmevnih prireditev ter
sodelovali na mnogih prireditvah zunaj naše občine ter tudi
v tujini.
Brez pomoči donatorjev, sponzorjev, drugih društev ter organizacij in ljudi dobre volje, ki naše
delo podpirajo, tega ne bi zmogli izpeljati.
Še posebej pa se letos javno
zahvaljujemo vsem, ki ste nas
kljub težjim gospodarskim razmeram podpirali, in si želimo,
da bi nam pomagali tudi v prihajajočem se letu.

Skupinska spominska fotografija na 14. popotovanje FOTO:S.M.

S kolesi in konji po rimski cesti
Letošnje, štirinajsto popotovanje s kolesi po rimski cesti so člani
obeh društev uspešno izvedli v nedeljo, 21. junija.

Kolesarji in dva konjenika so imeli na svoji tudi več postankov, prvega pri prijaznih gostiteljih kmetiji
Erjavec in rojstni hiši pomembnega
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moža, Mihe Kastelica, ustanovitelja
in urednika Kranjske Čbelice, rojenega v Gorenji vasi. Sledil je še postanek in malica pod stoletno lipo v
Valični vasi, nato pa ogled cerkve sv.
Marjete. Kolovozno pot, ki je zaradi
dežja postala neprevozna, je karavana kolesarjev uspešno premagala,
tokrat pa je bila narava močnejša
od spremljevalnega gasilskega vozila žužemberških gasilcev.
Predsednik TD Suha krajina Vlado Kostevc se je na cilju ob dvorskem plavžu zahvalil vsem udeležencem in tudi pokroviteljem, ki so
podprli tradicionalno prireditev.
Zbrane je pozdravil tudi župan Občine Žužemberk Franc Škufca. Tudi
letos so bila podeljena priznanja v
obliki odlitka možnarja. Letos so
bronasti možnar za petkratno udeležbo na popotovanju prejeli Andrej Banko, Dušan Kraševec, Tone
Knez, Andrej Nose, Irena Kalar in
Tone Pekolj. Zlati možnar za desetkrat prevoženo pot pa je prejel Ludvik Legan. Praktične nagrade, darilo
sponzorjev, pa so prejeli najstarejši
kolesar Leopold Sever iz Ivančne
Gorice, kolesarja »oldtajmerja« z
najstarejšim modelom kolesa - Alojz
in Olga Blatnik, najmlajši udeleženci
Jani Bregar, Maruša Škufca in Manca
Kostevc ter jezdeca Jole Adrijanić in
Peter Glavan. Za kulturni program
so poskrbeli tudi člani Turističnega
društva Žužemberk pod vodstvom
Jožeta Hribarja.
S.M.

To so: Občina Žužemberk,
CGP d.d., NLB d.d., Podružnica Dolenjska in Bela krajina,
TOPOS d.o.o., Zavarovalnica
Triglav d.d., KRKA d.d., ELEA
iC d.o.o., ELEKTRO LJUBLJANA
d.o.o., GG Novo mesto d.o.o.,
KONVIKT d.o.o., Zarja d.d., Hranilnica LON d.o.o., GPI tehnika
d.o.o., Kovinoplastika Piskar
d.o.o., Zavarovalnica Tilia d.d.,
TERME KRKA d.o.o., Geosvet
d.o.o., Espri d.o.o., TIOS d.o.o.,
PROBANKA d.d., Vaš kanal -TV
Novo mesto d.o.o., KZ Trebnje
z.o.o., Gostgrad d.o.o., Podjetniško svetovanje Leko, FS
d.o.o., CeROD d.o.o., Komunala
Novo mesto, FotoVideo studio
Maver, KGN Novinc Jože s.p. 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 2010.
Upravni odbor TD Suha krajina
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Mesec november se obeležuje kot
mesec preprečevanja zasvojenosti
V letošnjem letu je poudarek predvsem povečati pozornosti oz. ozaveščenosti javnosti in institucij ter
spodbujanju k večjemu sodelovanju
med različnimi ustanovami, društvi,
organizacijami, ki posredno ali neposredno delujejo na področju zasvojenosti. Veličini posledic oz. problemov, ki jih prinese zasvojenost se
lahko uspešno zoperstavimo oz. rešimo s sodelovanjem prej omenjenih
institucij. Seveda tudi z informacijami, ki jih vsak posameznik sprejema,
kar je še posebej pomembno za širše
kočevsko-ribniško območje, ki je, kar
se tiče miselnosti njenih prebivalcev,
dosti samosvoje. Eno izmed društev,
katerih osnovni cilj oz. namen obstoja je nudenje pomoči zasvojenim in
njihovim bližnjim je društvo Projekt Človek. Na širšem kočevskoribniškem območju deluje od leta
2008. K obisku bi povabil predvsem
starše, ki se srečujejo z zasvojenostjo
svojih bližnjih. Naj zasvojenost ne bo
nekaj, kar je potrebno potlačiti, skrivati, se sramovati ali ostajati ravnodušen, kajti s tem ne pomagamo nikomur. Podpora, ki jo starši ali drugi

potrebujejo, koristni nasveti, mnenja,
dejstvo, da lahko govoriš o tem in da
si slišan,... vse to lahko dobite tudi od
drugih, ki se ravno tako v svojem življenju srečujejo z zasvojenostjo sebi
najbližjim. Skupina, ki bi jo sestavljali
starši in ki bi omogočala vse to in še
več, se do danes v Kočevju še ni izoblikovala. Naj poudarim, da je osnovno pravilo vseh takih skupin ali individualnih pogovorov, anonimnost
oz. vse, kar se na skupini/pogovoru
pove, ostane zgolj in izključno v skupini. Torej, ali vas skrbi pregovorna
»majhnost« kraja? Lepo vas prosim,
ali se slišite?
Vrata Sprejemnega centra Kočevje
so odprta vedno in za vsakogar.
Miha Ruparčič

Društvo Projekt Človek; program
za samopomoč, terapijo in socialno
rehabilitacijo oseb z različnimi oblikami zasvojenosti
Ljubljanska 7, Kočevje

mobi: 051 650 459,
tel: 05 971 10 50
email: sc.kocevje@projektclovek.si

Novi predsednik SDM Žužemberk Mitja Mavsar skupaj s predsednikom OO SDS
Milanom Ivkovičem in mladimi

Mladi na plan
Na pobudo Občinskega odbora (OO) SDS Žužemberk in mladih je bila
v četrtek, 8. oktobra, na Frati ustanovna konferenca Občinskega odbora
slovenske demokratske mladine (SDM) Žužemberk.
Za prvega predsednika SDM Žužemberk je bil izvoljen Mitja Mavsar, v
izvršilni odbor pa so bili izvoljeni še Domen Konte, Gregor Longar, Katja
Turk in Matej Mavsar.
Ustanovne konference se je udeležilo kar nekaj vidnih gostov, med drugim poslanec SDS Ivan Grill, Elizabeta Grill, predstavnica ŽO SDS Dolenjske in Bele krajine, Silvo Mesojedec, predsednik regijske koordinacije SDS
Dolenjske in Bele krajine, Bojan Kekec, državni svetnik ter predsedniki
SDM Novo mesto, Dolenjske Toplice in Trebnje.
Člani SDM Žužemberka so v programu dela zapisali, da si bodo prizadevali za bolj dostopnejšo politiko do mladih in sodelovanje med SDM in OO
SDS Žužemberk ter s svojimi predlogi in idejami zagovarjali problematiko
mladih. Kot mladi z jasnimi cilji si bodo tudi prizadevali za hitrejši, enakomeren in skladen razvoj domače občine, kot tudi Dolenjsko-Belokranjske
regije in ostale Slovenije. M.M.

POPRAVEK

Suhokranjske Poti, št. 35 , str.15
V objektivu
V Praprečah pa kašča stoji
V članku se omenja kašča, »ki jo
je občina kupila od Novincev…«
Navedbe niso resnične in se ob tej
priliki opravičujem družini Novinc
zaradi napačnih podatkov, ki jih je
navedel g. Rudi Cerkovnik. Dejstvo je namreč to, da je g. Novinc
Jože dotično staro kaščo ZATONJ
ponudil Občini Žužemberk pod
pogojem, da jo umaknemo iz njegovega zemljišča in jo seveda postavimo na primerno občinsko zemljišče. Upravičeno je pogojeval
tudi, da se kašča postavi in vzdržuje kot kulturno – etnološki spomenik. V nasprotnem primeru pa jo je
res nameraval prodati in to kupcu
izven naše občine. Storjena bi bila
velika napaka in neprecenljiva škoda, če bi se to res zgodilo.
Občinska uprava je kaščo z minimalnimi stroški za zunanjega iz-

vajalca in s svojimi komunalnimi
delavci demontirala, ter jo postavila v Praprečah na mestu, kjer zdaj
stoji - na občinsko zemljišče.
In kakšen je plan s kaščo za
naprej:
- Zaključek razgovorov z mladimi občani iz Prapreč, da bodo
upravljali z objektom.
- Pridobiti sponzorje za zamenjavo kritine in dokončanje obojev
ter vrat.
- Ureditev okolice.
- Postaviti tablo s podatki o objektu in navesti darovalca in ostale
sponzorje.
Prepričan sem, da bo objekt služil svojemu namenu.
MARTIN GRČAR
Cvibelj 23, 8360 ŽUŽEMBERK
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SEZNAM UMRLIH V OBČINI
ŽUŽEMBERK V ČASU
OD 1. 6. 2009 DO 30. 11. 2009
Pokopališče Žužemberk
1. ŠIŠKA MARIJA, Grajski trg 40, 8360 Žužemberk
2. ROJC JOŽEFA, Budganja vas 29, 8360 Žužemberk
3. ŠINKOVEC KRISTINA, Vrti 11, 8360 Žužemberk
4. MRVAR MARIJA, Cvibelj 15, 8360 Žužemberk
5. ŠTRUMBELJ VALENTIN, Budganja vas 31, 8360 Žužemberk
6. PERŠE VERONIKA, Rimska cesta 3, 8210 Trebnje
7. GORINŠEK STANE, Nad Miklavžem 5, 8360 Žužemberk
8. BRULEC FRANČIŠEK, Jurčičeva 47, 8360 Žužemberk
9. TRLEP ANTON, Reber 30, 8360 Žužemberk

80 let
80 let
85 let
86 let
53 let
97 let
84 let
76 let
62 let

Pokopališče Hinje
1. TURK ANGELA, Visejec 2, 8362 Hinje
2. HRIBAR JOŽE, Ratje 33, 8362 Hinje
3. FABJAN IVANA, Prevole 33, 8362 Hinje
4. HROVAT ANGELA, Visejec 9, 8362 Hinje
5. NOVAK KATJA, Smuka 7, 1332 Stara Cerkev

86 let
67 let
84 let
78 let
29 let

Pokopališče Dvor
1. KUŽNIK MIHAEL, Sadinja vas 11, 8361 Dvor
2. PEČJAK ALOJZ, Stavča vas 24, 8361 Dvor
3. HROVAT MILAN, Dvor 3, 8361 Dvor
4. OGRINC MARIJA, Dvor 25/a, 8361 Dvor

60 let
78 let
78 let
99 let

Pokopališče Šmihel
1. URŠIČ MARIJA, Drašča vas 16, 1303 Zagradec
2. MUHIČ JOŽEFA, Klečet 14, 8360 Žužemberk
3. KASTELIC LJUDMILA, Šmihel 35, 8360 Žužemberk
4. PALČAR ANA, Šmihel 31, 8360 Žužemberk

74 let
80 let
79 let
70 let

Pokopališče Veliko Lipje
1. PAPEŽ MARIJA, Veliko Lipje 4, 8360 Žužemberk

82 let

Pokopališče Sela pri Ajdovcu
1. KUŽNIK FERDO, Srednji Lipovec 22, 8361 Dvor

66 let

Pokopališče Žvirče
1. BOBEN JOŽEF, Žvirče 11, 8362 Hinje

75 let

Pokopališče Vrhovo
1. HRIBAR IVANA, Vrh pri Križu 9, 8360 Žužemberk

97 let

Podatke je posredovala pogrebna služba:

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

Za pravilni odgovor smo dobili pismo Jožeta Kica iz Trebče vasi, kar 4
strani dolgo, kjer opisuje čase ob nastanku slike, saj je tudi on delal v skladišču lesa, in med drugim piše: »Ta slika je Dvor, prvo je cerkev, drugo je
šola, potem je grad od Auersperga in Možetova hiša. Hiša v Trajbergu je
bila pošta od Auersperga, ki se vidi gor, kjer se vidi skladišče itd.«
Ker se je toliko potrudil, si je prislužil nagrado. Torej: 1. Jože Kic,
Trebča vas 10, 8361 Dvor, 2. Antonija Longar, Stranska vas 74, 8360,
Žužemberk.
Vprašanje za staro fotografijo: napišite imena in priimke treh oseb, ki
jih prepoznate na sliki. Odgovore pošljite na naslov Suhokranjske poti,
Grajski trg 37, 8360 Žužemberk do 1. marca 2010.
Za uredništvo: R. Cer.

Poznate Vaš kraj?

Na sliki vidite zelo staro in po svoje zanimivo hišo, o kateri ne vem
ničesar, zato prosim, da kdor, ki ve kaj več, da o tem nekaj napiše. Drugače pa zapišite samo kraj, kjer hiša stoji.
Za Poznate Vaš kraj? iz 35. številke Suhokranjskih poti smo dobili 9
odgovorov in izžrebali dve nagradi: 1. Jožica Marinčič, Vrbovec 35, 8211,
Dobrnič; 2. Nina Legan, Jama 28, 8361 Dvor. Čestitamo!
Odgovore pošljite na naslov: Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 8360
Žužemberk z označbo: Poznate Vaš kraj? do 1. marca 2010.
Zapis in foto: R. Cer.
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Nagradna križanka

Nagrajenci 35.številke: Rok Zupančič, Stavča vas 17, 8361 Dvor, Franc
Pogačar, Kacova 4, 2000 Maribor in Franc Vidmar, Ljubljanska c.11, 1241
Kamnik. Nagrajencem iskreno čestitamo, nagrade prejmejo po pošti. Re-

šitev križanke iz 36. številke pošljite do 1. marca 2010 na naslov Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk s pripisom Nagradna križanka. Uredništvo

Sponzor

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

290
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Suhokranjske poti, javno glasilo izdaja Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, e-mail: suhokranjske.poti@zuzemberk.si. TRR: 01393-0100015568. Medij Suhokranjske poti vpisan
v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS pod številko 14 (odločba 006-120/01). Odgovorni urednik: Slavko Mirtič. Uredniški odbor: Vlado Kostevc, Tinka Fric, Slavko Gliha in Mojca Oberstar.
Zunanji sodelavci: Irena Blatnik, Damjan Novak, Silva Papež, Mateja Iskra, Miloš Kecman, Albert Lah, Petra Kastelic in Polona Seničar sodelavka iz KGZS Straža. Lektor: Rudi Cerkovnik.
Oblikovanje, grafična priprava in filmi: Pavlič Jože, GRAFIKA Novo mesto d.o.o. Tisk: Kastelic Zvone, s.p. Novo mesto. Naklada: 1800 izvodov.

