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Posredovanje dokumentacije za projekt OP ROPI

»Oskrba prebivalstva s pitno vodo Suhe krajine«
za Kohezijski sklad 2007-2013
Konec meseca junija 2011 je Občina Žužemberk na Ministrstvo za
okolje in prostor posredovala dokumentacijo za prijavo projekta
'Suhokranjski vodovod' na Kohezijski sklad Evropske unije za obdobje
2007 do 2013.
K dokumentaciji za projekt OP
ROPI »Oskrba prebivalstva s pitno
vodo Suhe krajine« - Kohezijski
sklad 2007-2013 je bila skladno s
terminskim planom priprave predmetnega projekta posredovana obsežna dokumentacija, ki zajema: pogodbo o sodelovanju v okviru skupnega projekta OP ROPI za obdobje
2007-2013 »Oskrba prebivalstva s
pitno vodo Suhe krajine«, podpisa-

na s strani vseh občin, vključenih v
projekt, indikativni obseg projekta z
vsebino, količino, namenom in vrednostjo po posameznih podprojektih v občinah in grafični prikaz lastništva novozgrajene infrastrukture
oskrbovalnega sistema oskrbe prebivalstva s pitno vodo po posameznih
občinah, komunikacijsko organizacijsko strukturo projekta, okvirni
spisek potrebnih aktivnosti za pripravo projekta, okvirni terminski
plan aktivnosti za pripravo projekta
in predinvesticijsko zasnovo projekta, grafični prikaz načrtovanih infrastrukturnih objektov nadgradnje
sistema oskrbe prebivalstva s pitno
vodo Suhe krajine v karti z NATU-

Spremembe v občinski upravi
Konec letošnjega julija je Občinsko upravo Občine Žužemberk
zapustila javna uslužbenka svetovalka za finance in gospodarstvo
Mojca Klobučar.
Takoj po prejemu odpovedi se
je pristopilo k pripravi javnega
natečaja za prosto delovno mesto.
Na podlagi potreb in sprememb
in dopolnitev sistemizacije delovnih mest v občinski upravi sta bila
na spletni strani občine in zavoda
za zaposlovanje objavljena javna
natečaja za zasedbo prostega delovnega mesta višji svetovalec za
finance in gospodarstvo ter za višjega svetovalca za pravne in splošne zadeve.
V izbirnem postopku je bil za
prosto delovno mesto višji svetovalec za finance in gospodarstvo
kot daleč najustreznejši kandidat
izbran Tadej Lupšina, univ.dipl.
ekon., ki podobno delo že opravlja
v občinski upravi Občine Škocjan
in bo prevzel vse delovne naloge s
1.12.2011. Javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta višji svetovalec za pravne in splošne
zadeve pa v prvem poskusu ni bil
uspešen, saj nihče od prijavljenih
kandidatov ni povsem izpolnjeval
pogojev o zahtevani delovni dobi

za imenovanje v naziv višji svetovalec II.
V mesecu septembru je bil ponovno objavljen razpis za zasedbo prostega delovnega mesta višji svetovalec za pravna in splošne
zadeve, izbirni postopki pa so še
v teku.
Prav tako je bilo objavljeno obvestilo o prostem delovnem mestu
pripravnika-administratorja, za
usposabljanje javnega uslužbenca,
ki še nima delovne dobe.
Kljub nezasedbi vseh sistemiziranih delovnih mest delo ob izjemnih naporih ostalih javnih uslužbencev poteka normalno in občinska uprava izpolnjuje vse naloge.
n Vlado Kostevc,
direktor občinske uprave

RA 2000 območji in vloga za pridobitev sredstev sofinanciranja Kohezijskega sklada 2007-2013.
V začetku meseca avgusta pa je
bila posredovana še potrjena izjava
organa, pristojnega za spremljanje
stanja območij NATURA 2000 za
predmetni projekt.
Tako imenovani projekt Suhokranjski vodovod za območje Ob-

čin Dobrepolje, Dolenjske Toplice,
Kočevje, Mirna Peč in Žužemberk
je v teku. Od Ministrstva za okolje
in prostor se sedaj pričakuje pregled
vloge, občine partnerice pa kmalu
pričakujejo pozitivni odgovor in začetek izvedbe projekta v drugi polovici leta 2012.
n Vlado Kostevc

Kaj vse se lahko še pričakuje
glede nepremičnin ?

• 30. januarja se je zaključil projekt Geodetske uprave o poskusnem
izračunu vrednosti nepremičnin,
• 1. maja se je začelo spoznavanje novosti, ki jih prinaša novela Zakona o zemljiški knjigi,
• 25. maja je bil dan v javno obravnavo Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju,
• 8. julija je bil v Uradnem listu objavljen Pravilnik o spremembah
in dopolnitvah Pravilnika o zemljiški knjigi,
• 25. julija je bil v Uradnem listu objavljen Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog
pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL),
• 2. avgusta so bila na portalu e –sodstvo objavljena dopolnjena
navodila za zemljiško knjigo,
• od 1. septembra se lahko preko spletnih strani Geodetske uprave
pogleduje v popravljene podatke nepremičnin po obveščanju
• od 15. septembra lahko pridobite digitalne podatke iz Registra
nepremičnin
• v javnost so bili posredovani predlogi sprememb Zakona o evidentiranju nepremičnin in Zakona o množičnem vrednotenju
• jeseni naj bi bil v javnost posredovan nov predlog Zakona o davku na nepremičnine
• v začetku leta 2012 naj bi bili s strani Geodetske uprave ponovno
obveščeni o vrednosti naših nepremičnin (Obveščanje2)

Novo službeno vozilo Občine Žužemberk
Na podlagi sprejetega proračuna za leto 2011, v katerem je bila predvidena nabava novega avtomobila s
poslovnim najemom, se je že v mesecu maju pristopilo k izboru primernega vozila, ki bo kot dosedanji VW
passat več let (celo 12 let) brez okvar služil svojemu namenu. Sedaj pa bo namenjen za potrebe izvajanja pomoči na domu.
Na podlagi voznih lastnosti, varnosti in cene je bilo izbrano vozilo VW Touran 1.6 TDI, saj bi bilo novo vozilo passat vsaj za 7.000 EUR dražje. Novo vozilo Touran je bilo prevzeto konec meseca septembra. Prodajna
vrednost vozila z DDV-jem je 20.900 EUR in je na podlagi poslovnega najema najeto za obdobje 60 mesecev.
Po tem času bo vozilo poslalo last občine.
n Vlado Kostevc
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Bogdan Zupančič – dobitnik
zlatega občinskega priznanja
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Dobitnik zlatega grba občine Žužemberk je priznanje dobil za zaslužno požrtvovalno delo
na različnih področjih družbenega življenja. Bil je pobudnik ustanovitve Gasilskega društva
Ajdovec, o katerem sam pove, da se je vse začelo z ajdovško desetino, ki je spadala pod
Gasilsko društvo Dvor, kasneje pa se oblikovala želja po samostojnosti.
Ob ustanovitvi mu je bilo zaupano mesto predsednika
društva. Kot predsednik je vsa svoja prizadevanja vložil v
razvoj društva; najprej s postavitvijo začasne orodjarne v
župnijski kapeli, kasneje z nakupom zemlje in začetkom
projekta izgradnje večnamenskega objekta. Vnema vseh
ustanoviteljev in članov je bila v tistem času zelo velika,
kljub temu pa so se spopadali z mnogimi težavami. Sredstva za gradnjo so bila težko dostopna, zato je bilo za vsak
material potrebno prevoziti številne kilometre s svojim
vozilom in prositi, da so kaj dobili, saj je bilo sredstev na
voljo zelo malo. Gradnjo objekta je zavleklo tudi sodelovanje s Kmetijsko zadrugo in pogajanje z občino. Težave pa
se niso končale niti ob začetku gradnje. Gospod Bogdan
med drugim pove, koliko energije in porabe lastnih sredstev je šlo pri gradnji že zaradi prevažanja z avtom, saj je
moral iti gradbenega strokovnjaka, delovodjo in nadzornega iskat tudi na daljše razdalje. Večkrat tudi zastonj, saj
ni bilo telefona, da bi prej preveril, ali ima čas, je doma,…
Gradnja je zahtevala veliko časa, vse so delali člani društva sami; tako je zaradi dela okrog gasilskega doma trpelo delo doma, žena in otroci so bili večkrat sami. Kljub
težkim časom so bili ljudje za delo pri gradnji doma zelo
angažirani, pove. Ko je delovodja napovedal vlivanje betonske plošče, je g. Bogdan do dveh ponoči hodil od hiše
do hiše po vaseh in obveščal krajane, jih prosil za pomoč.
Tudi ženske so bile v pomoč pri gradnji. Pletle so kovinske
mreže in skrbele za malico in žejo. Zupančičeva se teh težkih časov vendarle spominjata kot lepih. Med ljudmi se je
videla sloga, vsi so prispevali, kolikor so zmogli. Tudi tisti,
ki niso imeli, so veliko dali. Ko je bil dom zgrajen, je vrnil
uslugo za orodjarno – nudil je začasen prostor za kapelo v
času gradnje nove cerkve.

Sprememba uradnih ur v Krajevnem
uradu Žužemberk in Hinje
Obvestilo načelnika Upravne enote Novo mesto

Obveščamo vas, da bomo od 1. oktobra 2011 dalje spremenili
poslovni čas in uradne ure na krajevnih uradih.
Krajevni urad Žužemberk bo od 1. 10. 2011 dalje posloval
ob sredah in petkih. Uradne ure za stranke bodo ob:
• sredah od 8. do 12. ure in od 13. do 18. ure in
• petkih od 8. do 13. ure.
Krajevni urad Hinje bo od 1. 10. 2011 dalje posloval
vsak prvi torek v mesecu. Uradne ure za stranke bodo
vsak prvi torek v mesecu, od 8.do 12.ure in od 13.do
15.00 ure.
V času odsotnosti uslužbenke bo krajevni urad zaprt. Spremembe uradnih ur bomo pravočasno objavljali na oglasni deski krajevnega urada in na internetni strani Upravne enote Novo mesto, http://www.upravneenote.gov.si/novo_mesto/
Upravne zadeve iz pristojnosti krajevnih uradov bodo občani
ostale dni v tednu lahko reševali na katerem koli krajevnem
uradu ali pa na sedežu Upravne enote v Novem mestu.
n Jože Preskar, načelnik

Stran 21

Intervju:
Ivanka Pelko –
sinonim
za ljubezen do
učiteljskega poklica
Ko g. Bogdan opazuje današnje gradnje, jih težko primerja z gradnjo pred štiridesetimi leti. Spominja se veselih in grenkih trenutkov, žrtev in dela, vendar mu ni žal za
to. Dokler je bil na mestu predsednika, je dal vse od sebe,
potem pa tudi z veseljem mesto prepustil naslednikom.
Lepe spomine imata o času okrog gradnje doma Bogdan
in njegova žena Marica tudi zaradi uspešnih in vedno veselih gasilskih veselic. Spominjata se, da so več tednov vsi
prebivalci vasi delali za skupno stvar – gasilsko veselico.
Gospodinje so pekle, možje skrbeli za pripravo, zastonj
dobitke, organizacijo, pijačo. Povesta, da so takrat ljudje
vse dali za veselico – doma pečen kruh, piškote, krofe, celo
torte. Pa pečeno meso, ki ga je vsaka družina spekla doma
in prinesla za prodajo na veselici. Ljudje so vsaj en teden
živeli skupaj za uspelo gasilsko veselico, na katero so prišle
vse družine in ljudje iz okolice. Nabralo se je od petsto do
šeststo ljudi, ki so se družili od zgodnjega nedeljskega popoldneva, do poznih jutranjih ur. Te veselice so bile vedno
uspešne, prijetne in vesele, ljudje so s srcem dali vse, kar
so imeli, nikoli jim ni bilo težko žrtvovati časa in materialnih dobrin. Bile so domače, preproste, polne dobre volje
in brez nestrpnosti.
Glede priznanja, ki ga v času pisanja tega članka še ni
dobil, ker se ni uspel udeležiti podelitve, pove, da je zadovoljen, da se nekdo na to spomni, vendar mu ne pomeni
veliko, saj ni »za to delal«. Nobene poti, akcije ni naredil
za pohvalo, ampak vse za napredek in dobro kraja. Takrat
so bili položeni temelji, katerih sadovi so vidni danes, da
lahko naredimo še več.
Objekt je občanom še zdaj v ponos in služi v različne
namene kulturnega in družbenega življenja. Poleg vseh
zaslug je vsaj majhne zunanje pozornosti vredna tudi njegova skromnost, preprostost in pokončnost.

n Mateja Iskra
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Suhokranjka
proglašena za
blaženo
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Nasveti policije

Minister Židan se je seznanil
s težavami ribogojstva
Sredi julija si je kmetijski minister Dejan Židan s sodelavci
ogledal največjo zasebno ribogojnico v Sloveniji na Dvoru v
lasti Mirka Goričarja iz Slivja
pri Podbočju.
Ministra Židana je s težavami in problematiko gojenja
rib seznanil lastnik Mirko Goričar. Le-ta se je v zadnjih letih
soočal z velikimi težavami in
boleznimi pri vzreji sladkovodnih rib. Minister si je ogledal
proizvodnjo rib, seznanil pa se

je tudi s sedemletnimi težavami pridobivanjem koncesije
za vodno elektrarno. Pri ogledu struge reke Krke je nejevoljo in protest s povišanimi toni
ministru Židanu izrazilo nekaj
občanov.
Minister si je v nadaljevanju
ogledal še ribogojnico z vališčem na Studeni pri Kostanjevici in obrat za predelavo rib v
Slivju pri Podbočju.
Foto: S. Mirtič

Na območju PP Dolenjske Toplice obravnavamo več kaznivih
dejanj vlomov. Glede na to, da je
prišel je čas jesenskih del ter s tem
porast parkiranih vozil ob vinogradih, vrtovih, vaških poteh in v
gozdu, opažamo, da so prav parkirana vozila in odklenjeni objekti (vikendi, zidanice…) tarča storilcev kaznivih dejanj. Lastnikom
vozil in objektov svetujem:

NE PONUJAJTE
PRILOŽNOSTI
TATOVOM!

Vir: Internet

• poskrbite za varnost svojih vozil s tem, da jih ne parkirate na samotnih krajih,
• vozila zaklepajte in v njih ne puščajte vrednejših predmetov,
• opravite redne kontrole parkiranih vozil in objektov,
• objekte zaklepajte in ne puščajte ključev v ključavnici vrat,
• posebno pozornost namenite primernemu varovanju bančnih kartic.
Nikoli jih ne hranite skupaj s PIN kodo,
• v žepih odloženih oblačil ne puščajte denarnic, mobilnih telefonov in
drugih vrednejših predmetov,
• v primeru pojava sumljivih vozil in oseb, ki vzbujajo vašo pozornost, si
zabeležite pomembne podatke (tip in barva vozila, reg. številka, oblačila storilcev) in o tem obvestite policijo na številko 113 in anonimni
telefon 080 1200 ali vodjo okoliša na ales.sasek@policija.si .
Z upoštevanjem teh priporočil boste tudi sami veliko storili za varnost svojega premoženja!
n Aleš Sašek
Vodja policijskega okoliša
ales.sasek@policija.si

Skupaj do samostojnosti – Dolenjska 1991
V Dolenjskem muzeju Novo mesto je ob 20-letnici Republike Slovenije na ogled razstava Skupaj do
samostojnosti – Dolenjska 1991, s
katero želimo obuditi spomin na
obrambo samostojnosti naše domovine na območju Dolenjske med
desetdnevno vojno ter približati dogodke širši javnosti, še zlasti mladim, rojenim po letu 1991. Razstava prikazuje, da smo na Dolenjskem
vsi skupaj pripomogli k zaustavitvi zvezne jugoslovanske armade
in uspešno obranili samostojnost
naše domovine. Takratni dogodki
so predstavljeni z izvirnimi predmeti, ki jih pojasnjujejo in osvetljujejo
fotografije, pisni dokumenti, filmski

posnetki in izbrana likovna dela Janka Orača. Na 26 panojih je prikazan
preplet vojaško-policijskih dogodkov s civilnim življenjem v dolenjskih krajih. Pri zbiranju gradiva za
razstavo smo sodelovali s številnimi
posamezniki in nekaterimi ustanovami, za kar se jim zahvaljujemo.
Gradivo na predstavljeno temo pa v
muzeju še vedno zbiramo in bomo
veseli odziva tudi v prihodnje. Ob
razstavi je izšla publikacija s podrobnejšim opisom dogodkov in seznamom razstavljenega gradiva. Razstavo si je možno ogledati vse do 1.
novembra 2011.
n Marjeta Bregar
Foto: Branko Babič.

Pogled na razstavo.
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POROČILO O KOMUNALNIH ZADEVAH oktober 2011
Spoštovane občanke in občani!
Večina zastavljenih projektov v naši občini se uspešno zaključuje. Nekateri so v začetni fazi in se bodo začeli še letošnje leto in zaključevali v
prihodnjem. Veliko bo odvisno od vremena, saj dež in sneg lahko močno
ovirata izvajanje del na terenu.
Smo v resnično obsežnem investicijskem ciklusu, kar je čutiti na vsaki
prometnici. Če ni na cesti bager ali freza za kanal, je kamion ali »finišer«

VODOVOD
VODOVOD REBER – ŽUŽEMBERK Z
VODOHRANOM REBER

Vodohran Reber je zaključen. Cevovod je položen in testiran. V roku 14 dni bomo na osnovi
vseh potrebnih dokazil (PID) prijavili projekt na
UE Novo mesto za pridobitev uporabnega dovoljenja in potem »spustili« vodo v omrežje. Izvedejo se še 3 priključki na Rebri in eden na Cviblju.

VODOVODNO OMREŽJE OBČINE
ŽUŽEMBERK

Omrežje nam redno vzdržuje Komunala Novo
mesto. Cca 70.000,00 EUR bomo oktobra in novembra investirali v servisiranje najbolj kritičnih delov starega vodovodnega omrežja. Začeli
bomo na Jami.

PROJEKT SUHOKRANJSKI VODOVOD

Projektna naloga poteka po načrtu. Načrtujemo, da bi se zadeva realizirala konec leta 2012.

FEKALNA KANALIZACIJA
PROJEKT ULICA BREG IN NAD
MIKLAVŽEM

- stroj za polaganje asfalta. Da delavcev ne omenjamo. Zaenkrat ni bilo
nobenih prometnih nezgod. Kljub temu vas prosimo za strpnost in potrpežljivo obnašanje na cestah, na katerih se izvajajo dela. Prometni zanki
in zapore so postavljene na osnovi elaboratov, kar pa nič ne pomeni, če
jih ne upoštevamo.
V nadaljevanju navajam kratek komentar o vsakem projektu posebej:

Na obeh ulicah se je do sedaj realizirala fekalna
in meteorna kanalizacija. V delu je novo vodovodno omrežje z novimi individualnimi priključki. Na Bregu se bo vgradila tudi elektro kabelska
kanalizacija, ki jo investira Elektro Ljubljana. Na
obeh ulicah vgrajujemo tudi kanalizacijo za glavni optični kabel ter javno razsvetljavo. Ulice bodo
asfaltirane, mulde in robovi pa bodo izvedeni iz
granitnih kock. Zaključena dela bodo ta del center
naselja Žužemberk dokončno komunalno opremila in vizualno polepšala.
Gradnja je zahtevna in zato prosimo prebivalce za malo potrpljenja glede dostopov, prahu in hrupa.
Problem varne poti v šola za naše najmlajše
smo rešili z začasnim organiziranim prevozom.

CENTER ŽUŽEMBERKA, INDUSTRIJSKA
CONA SEJMIŠČE, PRAPREČE

S priključevanjem uporabnikov imamo kar nekaj težav. Zadeve glede individualnih priključkov so glede na odlok jasne. Vsaki stranki je bilo
poslano pismo s podrobnimi podatki glede postopka priključevanja. Upamo, da ne bo potrebno
ukrepati s strani medobčinske inšpekcije in s tem
strankam plačevati nepotrebnih kazni.

PROJEKT DOPOLNITVE FEKALNE
KANALIZACIJE ŽBK

Projekt je v zaključni gradbeni fazi. V dele
ulic smo zakopali vso potrebno infrastrukturo.
Vključno z optiko. Bilo je kar nekaj dodatnih del,
predvsem z odvodnjavanjem meteorne vode in
na asfaltiranju.

PROJEKT POPISA AGLOMERACIJ, IDEJNE
ŠTUDIJE CEVOVODOV IN ČN

V roku 6 mesecev bo projekt zaključen in predstavljen odborom in občinskemu svetu. Projekt
bo jasno pokazal, kje po vaseh se bodo gradile
ČN, kje bodo potekali glavni cevovodi do objektov. Jasno bo tudi, kateri objekti v občini bodo
morali imeti svojo MČN ali nepretočno jamo za
zbiranje in odvoz fekalij.

CESTNA
INFRASTRUKTURA
DRŽAVNE CESTE
CESTA SKOZI CENTER ŽUŽEMBERKA

Prišlo je do bistvenih sprememb v dinamiki
gradnje. DRSC je zamaknila investicijo v prvo polovico leta 2012. Enako bomo morali storiti tudi
mi s svojim deležem. Točnega datuma še ni.

CESTA BELI GRABEN – PAJČNA

Priključek za Šmihel se zaključuje. Državna cesta je skoraj končana. Občina je naročila še PZI
za izvedbo AP v naselju Poljane. Prvotni projekt
tega ni predvidel. Dela bi izvedli v 2012. Zemljišča
imamo s strani lastnika zagotovljena.

PROJEKT FEKALNE KANALIZACIJE
ŽBK – CVIBELJ

Projekt je v pridobivanju gradbenega dovoljenja in soglasij DRSC.

PROJEKT FEKALNE KANALIZACIJE
ŽBK – ZAFARA

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje. Izveden
bo razpis za izvedbo.

PROJEKT FEKALNE KANALIZACIJE
ŽBK – TRŠKE NJIVE

Projekt se pripravlja. Izveden bo s sredstvi komunalne takse.

CESTA SKOZI DVOR

Zemljiško imamo zadeve končno urejene. Zagotovitev financ s strani državne DRSC pa je letos in tudi drugo leto zelo problematično in negotovo.
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JAVNA RAZSVETLJAVA
JR SPLOŠNO

OBČINSKE CESTE
REDNO VZDRŽEVANJE

Makadame smo obdelali z grederjem in s tem
izboljšali odvodnjavanje. Po vaseh čistimo mulde in propuste. Na nekaterih delih še ročno obsekujemo vejevje. Ponovno vljudno prosimo vse
občane, da obsekajo vse grmovnice, drevesa in
sadna drevesa, ki z vejami posegajo na cestišče
in s tem ovirajo promet in preglednost cest. Bliža se zima in večji sneg bo vse veje še bolj potisnil nad cestišče.
Kljub mogoče zgodnjemu datumu se že intenzivno pripravljamo na zimsko sezono 2011/12,
ki se uradno začne s 15.11.2011. Od kooperantov
pridobivamo ponudbe za pluženje in posipanje,
pripravljamo zimske količke in ostalo orodje za
»spopad« s snegom in poledico. Računamo, da
bomo tudi letos vsaj tako uspešni kot vsa pretekla leta.

CESTA ŽUŽEMBERK – BIČ

Z DARS-om smo podpisali pogodbo. Dela
smo že razpisali. Po veljavnosti razpisa se takoj
lotimo izvedbe.

CESTA SELA pri HINJAH – VISEJEC –
OBČINSKA MEJA Z IV. GORICO

Dela se izvajajo. Med Visejcem in v Selah pri
Hinjah se pred asfaltiranjem polaga tudi cev za
optični kabel.

Dela se na projektu koncesije za celotno javno
razsvetljavo v občini. Na osnovi odloka o JR in
koncesiji bo izbran izvajalec – koncesionar, ki bo
pripravil projekt obnove JR z namenom znižanja
porabe energije. S tem projektom se bo javil na državni razpis za nepovratna sredstva. S temi in svojimi sredstvi se bo JR obnovila. Koncesionar pa si
bo poračunaval svoj vložek s prihrankom energije
v dogovorjenih prihodnjih letih. Občina bo izvajala kontrolo in ne bo vlagala svojih sredstev, ker
jih moramo angažirati na drugih projektih.
Na sliki:

PROJEKT ODPRTEGA
ŠIROKOPASOVNEGA
OPTIČNEGA OMREŽJA V
OBČINI ŽUŽEMBERK

JR SREDNJI LIPOVEC

Pridobili smo GD. Dela bodo gotova do konca leta.

KOMUNALNI ODPADKI

Začeli smo zaračunavati zbiranje in odvoz komunalnih odpadov iz vinogradniških področij.
Na vhodu v vinske gorice bomo postavili še nekaj zabojnikov.

MOSTOVI
MOST ŽUŽEMBERK

Projekt je izveden. Na samem objektu in predvsem okolici se še izvajajo mala zaključna dela.
Kvalitetno smo rešili tudi probleme na dveh privatnih objektih na desnem bregu Krke. Ko bo
temperatura še nekoliko padla, se bo izvedla še
diletacija konstrukcije s posebno maso.

MOST DRAŠČA VAS

Veliki problemi s pridobitvijo GD še niso zaključeni. Do 15.10.2011 se bomo na osnovi Zakona o
cestah odločili, ali gremo v izvedbo brez GD.

MOST TOMAŽEV

Most se konstruira in pripravlja za pridobitev GD.

POKOPALIŠČA

Na pokopališču Dvor izvajamo dela na terasah, da pridobimo prostor za grobove in uredimo
samo pokopališče

Dela na glavnem omrežju so v teku. Ajdovška
planota bo kmalu zaključena. Druga ekipa dela od
Žužemberka proti Gradencu in Plešivici. V roku
6 mesecev planiramo zaključiti glavne vode in
začeti delo na individualnih priključkih. Pripravili se bosta tudi obe razdelilni postaji na Dvoru
in v Žužemberku.
Pogodbe za individualne priključke sproti delimo po objektih. Tisti, ki so upravičeni, morajo plačati 200,00 EUR firmi GVO, da jim izvede
priključek z omarico in parom optičnih kablov
do objekta, ne glede na oddaljenost od glavnega voda. Tisti, ki zaenkrat niso upravičeni, morajo plačati 100,00 EUR in se jim priključek izvede, zaenkrat brez optičnega kabla. Kasneje, ko
se bodo lahko priključili v omrežje, doplačajo še
100,00 EUR in se jim kabel vpihne v cev do omarice na objektu.
Ponovno opozarjamo vse občane, da na občinskih cestah zaradi gradnje optičnega omrežja
prihaja do krajših zastojev in udarnih jam, dokler
se prekopi ne asfaltirajo. Seveda je prisoten tudi
hrup in prah, ker gre vsa cevna kanalizacija za
optične kable v zemljo. Splača se malo potrpeti
in projekt čimprej zaključiti. Kvaliteta in hitrost
prenosa podatkov, slike in govora bo hitro odtehtala nevšečnosti med gradnjo.
Za vkop optike v privatne parcele ne plačujemo nikakršne odškodnine, ker je projekt 100%
financiran iz EU in države. Lastniki pa smo mi,
vsi občani naše lokalne skupnosti!! Seveda pa se
tangirana parcela spravi v prvotno stanje, za kar
je zadolžen izvajalec in nadzornik gradnje. Vse to
se tudi pogojuje v služnostnih pogodbah.
Idejni projekt sproti prilagajamo in cevi vkopavamo tako, da so poškodbe zemljišč in prometnic
minimalne. V vse ulice oziroma lokalne ceste, ki
se trenutno obnavljajo in asfaltirajo, pa pred asfaltiranjem vkopljemo tudi cevi za optične kable.
n Martin Grčar, inž. kom.
Občina Žužemberk, ceste@zuzemberk.si
Foto: Urednik
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Slavko Mirtič

Krvodajalska akcija

Na letošnjo terensko krvodajalsko akcijo Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto in Zavoda RS za transfuzijsko medicino v okviru
praznika Občine Žužemberk se je odzvalo 52 krvodajalk in krvodajalcev.
Akcija je nemoteno potekala v telovadnici osnovne šole Žužemberk, na
pomoč pa so priskočile tudi članice tukajšnjih krajevnih organizacij RK
v občini Žužemberk. V okviru praznika so bila podeljena tudi priznanja
krvodajalcem, ki jih je podelil poslanec DZ RS Ivan Grill. Tako sta za 70krat darovano kri dobila priznanje Jože Vidmar in Dušan Mikec, za 80krat pa Janez Krese in Andrej Boh.

Predsednik TZS Peter Misja je na otvoritveni slovesnosti s kulturnim
pridihom svečano odprl Trške dni v Žužemberku. V nekdanji vinski sta
se z likovnimi deli predstavili slikarka Martina Šenica iz Dolenjega Gradišča pri Dolenjskih Toplicah in študentka Urška Koželj iz Grosuplja. Številne zbrane sta pozdravila tudi župan Franc Škufca in predsednik TD Suha
krajina Vlado Kostevc. V kulturnem programu so sodelovali žužemberški
rogisti, mlada plesalca Eva Vidic in David Nose, harmonikaš Anže Pršina
z ljudskimi godci ter pevke TD Suha krajina. Večer je zaključil pevec Rok
Kosmač ter udarna glasbena skupina Mariachi la Paloma iz Dobove. Program je spretno povezovala Lilijana Hrovat.

Najboljša ekipa Zbur

Letošnje Trške igre v Žužemberku med ekipami podeželske mladine
so potekale v okrnjeni izvedbi, zato pa so bile toliko bolj zanimive in privlačne. V grajskem jarku žužemberškega gradu so se predstavili mladi iz
Podeželskih društev iz Zbur, Metlike, Trebnjega in Suhe krajine. Sreča je
bila tokrat namenjena mladim iz Zbur, ki so v izenačenih igrah premagali domačo ekipo Suhe krajine in Metliko. Pokale najboljšim trem ekipam
je podelil evropski poslanec Lojze Peterle, ki si je v nadaljevanju ogledal
tudi zaključno prireditev ob Poletnem taboru študentov geografije. Na
trgu so se predstavila tudi turistična društva in druga društva, zbrane pa
je ob tej priložnosti pozdravil in jim čestital tudi predsednik TZ Dolenjske in Bele krajine Jože Barbo.

Mladi s poslancem evropskega parlamenta Lojzetom Peterletom in občinskimi
možmi

Nova knjiga Ivanke Mestnik

Ob prazniku Občine Žužemberk je pisateljica Ivanka Mestnik v večnamenski dvorani na Dvoru predstavila novo knjigo »Dvor ob Krki skozi spomine osemindevetdesetletnika«
Pisateljica, tudi častna občanka Občine Žužemberk, je poleg številnih
del za otroke napisala tudi več knjig za odrasle, v katerih opisuje življenje
Suhokranjčanov. Z najnovejšo knjigo, v kateri obuja spomine osemindevetdeset letnik Mirko Repar, čebelar, urar, gasilec, glasbenik in pesnik, je
pisateljica opisala spominsko pričevanje obdobja stotih let. Kulturni večer
so popestrili pevci in pevke Mešanega pevskega zbora Dvor, učenci OŠ
Žužemberk in podružnične šole Dvor, pevke TD Suha krajina v narodnih
nošah in glasbeniki. Vida Bukovec je povezovala bogat kulturni program,
pogovor s pisateljico Ivanko Mestnik pa je vodila Zvonka Struna.
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Blagoslov novega mostu

Ob prazniku občine so v Žužemberku 16. julija svečano predali svojemu
namenu nov most čez reko Krko, ki bo pomembno prispeval k večji varnosti in povezavi obeh bregov. Stari most bo nadomestil novi, ki je nekoliko širši in višji, z izgradnjo le tega pa se bo izboljšala tudi poplavna varnost, ker bo pretok vode hitrejši tudi zaradi poglobljene struge in le treh
stebrov. Skupna vrednost izgradnje mostu je ocenjena na 650.000 evrov,
od tega je 480.000 evrov sredstev obnove prispevek iz evropskih skladov.
Izvajalec del CGP Novo mesto s partnerskim podjetjem Gradis in SGP Primorje je dela opravil v dogovorjenem roku. Most je predala svojemu namenu poslanka DZ RS Renata Brunskole skupaj z županom Francem Škufco,
podžupanom Jožetom Šteinglom, poslancem DZ RS Andrejem Magajno in
predstavniki izvajalcev, blagoslov pa je podelil žužemberški dekan Franc
Vidmar. Ob slovesni predaji se je na mostu zbralo veliko ljudi z obeh strani reke Krke, ki so prisluhnili žužemberškim rogistom in pevkam Turističnega društva Suha krajina.

Odprta stanovanjska cona Klek

Poleg otvoritve mostu čez reko Krko je kraj bogatejši tudi za odprto in
blagoslovljeno cestno in komunalno infrastrukturo v stanovanjski coni
Klek. Pridobitev, izredno pomembno za naše občane, je simbolično s prerezom traku odprl poslanec DZ RS Ivan Grill, blagoslov pa je podelil žužemberški dekan Franc Vidmar.

Ivan Grill, poslanec DZ RS je imel čast pri prerezu traku

Slavnostni trak je prerezala poslanka DZ RS Renata Brunskole

Pred posajeno lipo na Kleku, Foto: S.Mirtič

Slavnostna seja

Blagoslov je podelil dekan Franc Vidmar, Foto: S. Mirtič

Na slovesnosti ob občinskem prazniku je zbrane nagovoril minister za
okolje in prostor dr. Roko Žarnić, podelili pa so tudi najvišja občinska priznanja. Pisno priznanje župana sta prejela zlati maturant Aleš Koncilja iz
Prapreč in Santosa d.o.o. iz Ljubljane, zahvalo župana pa je prejel Dušan
Ožbolt iz Žužemberka. Naziv častnega občana je prejel Anton Andrelič ,
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poslanec Državnega zbora, zlati grb Bogdan Zupančič, upokojeni gozdar
iz Ajdovca, bronasti grb pa Robert Boben, podjetnik iz Žvirč. Pisno priznanje so prejeli Športno društvo Krajna, Albin Mrvar, Luka Vidmar, Staša Kostevc, Franci Grajš in Športno društvo Loka, zahvalo Občine Žužemberk pa je prejelo Občinsko gasilsko poveljstvo. Slovesnost ob prazniku je
zaključila skupina Pop design.

Položili venec

V spomin na medvojne dogodke in praznik šoferjev in avtomehanikov je delegacija ZŠAM Slovenije položila venec na grobnico padlim v
Žužemberku.
Zbrane je najprej pozdravil župan Občine Žužemberk Franc Škufca in
poudaril pomen partizanskih motoriziranih enot, ki so bistveno prispevale k osvoboditvi zasedenega Žužemberka.
Sekretar ZŠAM Slovenije Dejan Vidic je opisal junaštvo borcev in
bork, ki so razbila okupatorsko italijansko vojsko.Vidic je med drugim
dejal, “da so stanovski kolegi šoferji in avtomehaniki kot prvi stopili na
pot grozeči JLA in ji s postavitvijo ovir in utrjenih barikad preprečili
taktične premike” ter spomnil na ustanovitelje tega združenja, ki so se že
daljnega leta 1922 združili za boljšo prometno varnost, k čemur nas vsako leto zavezujejo nepotrebne žrtve na cestah.V program so sodelovali
praporščaki ZŠAM iz celotne Slovenije, rogisti, recitatorka in članice KO
ZB za vrednote NOB.

Minister za okolje in prostor dr. Roko Žarnić si je ogledal tudi ognjeni šov

Bogat program srednjeveških Trških dni so v nedeljo popestrile in zaključile številne viteške, glasbene, glumaške in plesne skupine.
Mednarodna viteška zasedba se je prvič pomerila v lokostrelstvu, kjer
je domači vitez Andrej Šumberski tesno premagal Marijo Knez iz skupine
vitezov Zelingradskih iz sosednje Hrvaške. Vitezi so prikazali tudi viteške
veščine, skupno z grajskimi gospemi pa so se zavihteli v srednjeveških renesančnih plesih, medtem ko je trio Antorino predstavil srednjeveško glasbo. Skupno je grajska gospoda z viteškim redom Seisenbergensis Tumultus
iz žužemberškega gradu uživala ob grajskem kosilu, pa tudi večerji, ki jo
je organizator vseh prireditev TD Suha krajina pripravil za številne nastopajoče ter stojničarje. Prvič so se v gradu in na trgu pred številnim občinstvom predstavili tudi slovaški sokolarji Aquila iz mesta Bojnic, ki so navdušili z ognjenim šovom ter
s predstavitvijo ptic ujed,
nekdanjim simbolom plemiških rodbin in visokega
sloja. Sokolarji so predstavili rdečerepo kanjo, kragulja,
pegasto sovo, veliko uharico ter puranjega jastreba.
Pester že 13. srednjeveški
dan so obogatili tudi grajski pisar, fanfaristi, vedeževalka, mnogi so se napotili
po grajski raziskovalni poti
in uživali ob prikazu Trubarjeve tiskarske delavnice
ter srednjeveških karikatur,
mogoča pa je bila tudi pokušina suhokranjskih vin in
prevoz z odprtim turističnim avtobusom.
Častni občan Anton Anderlič

Delegacija pod vodstvom podpredsednika ZZŠAM Milana Pečnika je položila
venec

Nova galerija v Suhi krajini

Umetnik Robert Struna je v suhokranjski vasici Klečet odprl novo galerijo, v kateri so razstavljeni unikatni kovaški predmeti, ki jih izdeluje v
svoji delavnici.
Galerija velikosti 100m2 bo nudila
možnosti za različne kulturne prireditve, delavnice in predstavitve, srečanja in sestanke. Robert Struna je s
svojo umetniško žilico in talentom
začel izdelovati kovane ograje, različne fontane, zahtevne piruete, sončne
ure, svečnike, opremo za vinoteke in
različne kovane predmete, ki so del stanovanja ali določenega interiera. Zaradi številnih kvalitet so mu naročniki iz tujine že zaupali zahtevna dela. S
svojimi izdelki se je predstavil že na številnih razstavah doma in po svetu,
tudi s samostojno razstavo v vrhovnem štabu Nata, sodeluje in organizira
tudi kiparske kolonije. Struna napoveduje številne projekte, ki bodo ponesli
sloves kovaštva, kovaške umetnosti in Suho krajino v svet.
Foto: S.Mirtič
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Spominska ura

S spominsko slovesnostjo posvečeno 114-letnici prve slovenske filmske
igralke Rozalije Sršen-Zalle Zorane, rojene leta 1897 v Žužemberku, so se
v ponedeljek, 18. julija zvečer končali tradicionalni Trški dnevi.
Gost prireditve Edvard Svetek je orisal razvoj slovenskega filma, katerega
je v mladostnih letih tudi sam soustvarjal. V kulturnem delu programa, ki
ga je pripravilo KUD Žužemberk, so sodelovali mlada literarna ustvarjalka
Nika Vidic, plesalca Eva Vidic in David Nose, Nina Legan s harmoniko in
pevke Društva kmečkih žena, skupina Žitni klas. Magda Kastelic, predsednica KUD Žužemberk, učiteljica in mentorica številnih raziskovalnih nalog
na Osnovni šoli Žužemberk, je predstavila tudi raziskovalne naloge, med
drugim tudi slikarja, kulturnega delavca in svetovljana Slavka Hotka.

Povedali so:
Maja Vavtar, Sevnica:
» Letos sem bila prvič
na Trških dnevih v Žužemberku. Takoj, ko
sem vstopila v grad,
me je prevzelo navdušenje. Organizatorji so
se res potrudili s pestrim dogajanjem. V
vsakem kotičku se je kaj dogajalo, najbolj pa
sem si zapomnila sokolarje, grajskega pisarja
in polne stojnice. Še se bom vrnila.«
Jasmina Obrstar:
»Študentje smo z zanimanjem spoznavali
Suho krajino, kjer sem
tudi jaz doma. Z velikim zanimanjem smo
si med drugim ogledali razstavljene predmete Marjana Marinca ter zametke bodočega muzeja železolivarstva na Dvoru, kopo oglja v Srednjem Lipovcu
in vinograde na ajdovški planoti. Skratka, Suha
krajina je edinstvena.«
Maša Verlič, Ljubljana:
» Trški dnevi so name
naredili močan vtis.
Čeprav sem se letos
že drugič udeležila trških dni, lahko rečem,
da mi ni bilo dolgčas,
bilo je veliko stvari, na
katere prvič sploh nisem bila pozorna. Za vse generacije je bilo poskrbljeno, da so našle različne zabavne aktivnosti na gradu, s kratkimi srednjeveškimi (izobraževalnimi) postojankami pa je bilo možno
okusiti pravo graščinsko življenje. Poleg živahnih in gostoljubnih Žužemberčank in Žužemberčanov, ki so poskrbeli, da zabave ni zmanj-

kalo, pa je vtis srednjeveškega življenja in vsem,
kar je bilo z njim povezanega, soustvarjalo tudi
samo obzidje gradu s svojo odlično utrdbo in
lepoto, ki je prestalo tudi težke čase. Še bi lahko naštevala, vendar sam dogodek pove več
kot tisoč besed. Se vidimo zopet drugo leto!«
Vlado Kostevc, organizator, predsednik TD
Suha krajina : »Izjemno sem zadovoljen z
opravljenim, saj so dogodki in prireditve
tako rekoč trajali 13
dni, potekali pa so po
celotni občini Žužemberk, v veselje občanov, pa tudi številnih obiskovalcev od drugod, kar priča tudi obisk na srednjeveških dnevih.«
Albin Mrvar DU Dvor:
» Z razstavo ročnih del
domačega upokojenskega društva Dvor in
s tradicionalnim srečanjem literatov upokojencev Dvora in sosednjih društev Žužemberka, Dolenjskih
Toplic, Mirne Peči in Straže smo na svojstven
način prispevali k počastitvi občinski praznika
Občine Žužemberk.«
Tinca Canjko, DU Žužemberk: » Vsako leto
nas članice društva
presenetijo z novimi
ročnimi deli, ki jih prav
za občinski praznik
predstavimo širšemu
občinstvu. Ustvarjalnost pravzaprav nima
meja, članice so predstavile vrsto kvačkanih in

klekljanih prtičkov in drugih ročnih del, ki so
med obiskovalci zbudila veliko občudovanja.«
Martina Šenica, slikarka iz Dolenjega
Gradišča pri Dolenjskih Toplicah: »Ponosna sem na svoja dela
in sodelovanje pri tako
odmevnem občinskem prazniku. Posebna zahvala gre Vladu
Kostevcu in moji družini ter prijateljem, da so
mi omogočili slikarsko razstavo, na kateri sem
pokazala svoja likovna dela, predvsem krajino
in konje.«
Urška Koželj, študentka likovne pedagogike Grosuplje: »V grajski kletni dvorani sem
razstavljala prvič. Presenečena sem bila
nad polno grajsko kletjo na dan otvoritve,
še posebej mi je bil
všeč grajski ambient in klet, v kateri je bila razstava.«
Barbara Ozimek, sekretarka Območnega
združenja RK Novo
mesto: »Krvodajalska
akcija je potekala v
okviru pričakovanj, še
več, z odzivom občanov smo zadovoljni.
Prvič se je odzvalo klicu na pomoč tudi 8 krvodajalcev, kar predstavlja
pomemben pokazatelj krvodajalstva tudi v prihodnje.«
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Dvorski upokojenci so pripravili lep pesniški in literarni večer.

Kolesarji rekreativci so se udeležili 2. kolesarskega maratona.

Grajska vinoteka je upravičila zaupanje mnogih vinogradnikov.

SVIT program zgodnjega odkrivanja raka debelega črevesa in danke je vzbudil
precej zanimanja .

Naj se ve, kdo je v Suhi krajini najboljši.

Veseli Janez je imel veliko dela.

Slovaški sokolarji Aquila iz mesta Bojnic

S harmoniko so se predstavili številni mladi.
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TRŠKI DNEVI 2011
Turistična kmetija Meden odprla vrata Kopa za praznik

Suhokranjci so bogatejši še za eno turistično kmetijo, ki sta jo ob občinskem prazniku predala svojemu namenu lastnika Angelca in Darko Bedene.
Kmetija se nahaja ob zeleni lepotici reki Krki pod vasjo Šmihel pri Žužemberku. Obiskovalcem bodo na voljo dobrote iz krušne peči, mesne specialitete, ribe in razne priloge, ob domačiji je tudi prostor za kampiranje in
piknike. Izletniška kmetija Meden se nahaja na prostoru, kjer je bil nekdaj
mlin. Mlin se je sprva imenoval Jeršetov, ime Meden pa je prinesel Medenov Marko iz Zafare, ki se je sem priženil leta 1761. V začetku 19. stoletja
je poleg mlina, ki je imel kar pet kamnov in 4 stope, obratovala tudi žaga.
Kupil jo je Bedene iz Čateža. Dandanes na tej domačiji gospodari že četrti
rod Bedenetov, a ostalo je tudi domače ime Medenov mlin. Lastnikoma se
je po petih letih priprav in dela, iskanja dokumentacije in prepotrebnih papirjev, delo in trud obrestovalo. V spomin na odprtje nove turistične kmetije v zgornji dolini reke Krke so posadili tudi lipo.

V sklopu praznovanj ob občinskem prazniku Občine Žužemberk in Trških dni so v torek, 6. julija prizadevni občani v Srednjem Lipovcu pri Dvoru prižgali kopo. Oglarsko kopo sta ob pomoči številnih vaščanov postavila
Franc Vidmar in Brane Skube, v prijetnem ambientu nad Srednjim Lipovcem pa so ob kopi postavili tudi leseno brunarico. V kulturnem programu,
katerega so pripravili domačini, so se predstavili mladi glasbeniki ter moški
vinogradniški zbor, zbrane pa je pozdravil tudi žužemberški župan Franc
Škufca. Sledilo je še glavno dejanje, prižig kope z žerjavico, ta čast pa je
pripadla Zlatki Rebselj, Francu Vidmarju, Branetu Skubetu, Francu Štravs,
Rafku Zupančiču,Gregorju Skubetu, podžupanu Šteniglu ter županu Francu Škufci. Vaščani so vse obiskovalce presenetili s pekovskimi dobrotami in
vinom. Iz kope v kateri je bilo okoli 21 metrov lesa sta prizadevna oglarja
»pridelala« okoli 1600 kg oglja. Da je bilo oglje res kvalitetno pa sta morala vse dni in noči ob kopi tudi dežurati, s koristnimi nasveti ter napotki pa
je na obisk prihajal tudi star in izkušen oglar Franc Skube.

Glasbena predstava Kolovrát

V nedeljo, 10. julija 2011, je v ajdovškem gasilskem domu v sklopu prireditev ob občinskem prazniku Ansambel Kolovrát popestril nedeljski večer številnim prebivalcem ajdovške planote in okolice.
Nasmejali smo se ob tem, na kakšen način je možno sestaviti primerno zasedbo ansambla, kar so prikazali skozi dramsko uprizoritev, kasneje
pa se predstavili še kot ansambel, ki zna zabavati družbo in igra odličen
glasbeni program.
Udeleženim so pripravili lep večer, ki je bil poln smeha in dobre glasbe.

Orgelski koncert v Hinjah

V okviru Trških dni je bil v nedeljo, 17. Julija v župnijski cerkvi v Hinjah
orgelski koncert. Cerkev Marijinega oznanjenja so preplavili zvoki osmih
skladb evropskih baročnih skladateljev, ki jih je iz orgel izvabil organist
Milko Bizjak
n Mojca Obrstar
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TRŠKI DNEVI 2011

Sokolarska viteška skupina iz Slovaške Aquila je navdušila obiskovalce

Poslanka DZ RS Renato Brunskole na razstavi

Pevska skupina Žitni klas je popestrila program Trških dni

Novi most je s traktorjem prvi prevozil Peter Glavan

Žužemberški rogisti predstavljajo lovsko kulturo na svojevrsten način

Članice Društva kmečkih žena na suhokranjski tržnici

Mlada plesalca Eva Vidic in David Nose sta predstavila rock'n'roll ples z energičnimi
plesnimi elementi in akrobacijami

Člani in članice TD Suha krajina so poskrbeli za brezhibno organizacijo in tudi
postrežbo vseh gostov
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Skupinska fotografija udeležencev z Lojzetom Petrletom (Foto: D. Vučenović)

»S tokovi Krke do morja spoznanj in idej«
Med 9. in 17. julijem je žužemberške konce preplavila 27-glava skupina
študentov z Oddelka za geografijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ki se je
odločila raziskati Suho krajino, natančneje občino Žužemberk. Šlo je za 15.
geografski raziskovalni tabor v organizaciji Mateja Blatnika, Mateja Sluge
in Suzane Vurunić, pri katerem sta bila prva dneva namenjena strokovnima ekskurzijama, v nadaljevanju pa je delo potekalo v petih raziskovalnih
delavnicah, kjer smo preučevali geografsko zanimive tematike in s svojimi
idejami iskali rešitve za aktualne izzive v lokalni skupnosti.
Ob pričetku tabora so nam v našem raziskovalnem »štabu« v osnovni šoli
Žužemberk zaželeli dobrodošlico direktor občinske uprave in predsednik
turističnega društva Suha krajina Vlado Kostevc, ravnateljica osnovne šole
Žužemberk Jelka Mrvar in učiteljica geografije in zgodovine na osnovni šoli
Majda Pucelj. Naslednji dan se je začelo zares - v nedeljo 10. julija, in pone-

deljek 11. julija, smo namreč imeli dve ekskurziji po širšem območju Suhe
krajine. Nedeljska ekskurzija je bila posvečena naravnogeografskim značilnostim in je potekala pod vodstvom dr. Mitja Prelovška, ki je zaposlen na
Inštitutu za raziskovanje Krasa v Postojni. Osredotočili smo se predvsem na
značilnosti kraškega površja, katerega smo si bolje ogledali z razgledišč na Sv.
Petru in Plešivici, nato pa se posvetili dolini reke Krke, kjer je edini površinski vodni tok na območju občine. Ob tem smo se sprehodili po Krški jami,
se ustavili pri vodnem zajetju Globočec, za konec ekskurzije pa se nagledali
lehnjakovih pragov pri Tominčevem izviru. V ponedeljek smo se s prof. Irmo
Potočnik Slavič, zaposleni na Oddelku za geografijo na Filozofski fakulteti
v Ljubljani, odpravili na družbenogeografsko obarvano ekskurzijo. Na njej
smo se posvetili predvsem značilnostim podeželja, kjer smo bili informirani o tem, kako se je človek prilagodil na Kras in kakšne so značilnosti perifernih (obrobnih) območij. Začeli
smo z naselji Šmihel, Veliki Korinj
in Ambrus, kjer smo spoznali značilnosti poselitve teh naselij, nato pa
15. geografski raziskovalni tabor društva mladih geografov Slovenije je potekal v Žužemberku. sta se nam na Dvoru pridružila predstavnika turističnega društva Vlado
To je vsekakor najpomembnejši projekt tega dru- Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je v številKostevc in Ludvik Legan, kjer smo
štva, ki je doslej potekal po raznih koncih Slovenije. nih primerih v uvodnem delu današnjega predavanja
izvedeli več o poglavitnih značilnoMladi geografi so v tednu dni preizkusili in uporabili predstavila dr. Irma Potočnik Slavič. Študentje so z
stih nekoč zelo pomembne dvorske
svoje znanje prav v Suhi krajini, ki je poznana po svo- zanimanjem prve dni spoznavali tudi Suho krajino, si
železarne. Ekskurzijo smo nadaljevaji geografski pestrosti, bogati zgodovini in skromni ogledali zametke bodočega muzeja železolivarstva na
li na levem bregu Krke, in sicer pri
možnosti zaposlovanja. Po svoje je pravšnja občina Dvoru, kopo oglja v Srednjem Lipovcu in vinograde
Malem Lipovcu, kjer nam je več doŽužemberk za tovrstna raziskovanja in verjetno bo na ajdovški planoti.
mačinov predstavilo oglarsko kopo,
idej in zanimivih geografskih vprašanj na različnih
Ekskurzije so se udeležili tudi nekateri učenci in
s katero želijo obuditi tradicijo oglardelavnicah, ki so se vrstile po terenu, precej. Precej učiteljica ga. M. Pucelj. Študentje so bivali v OŠ Žujenja, v Dolnjem Ajdovcu pa smo ob
namigov in spodbud za delo mladih geografov štu- žemberk.
obnovljenem vodnjaku izvedeli več o
dentov in študentk od 1. do 4. letnika geografije na
n S. Mirtič
vodni oskrbi tega območja. Sledil je

Geografski tabor v Žužemberku
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Primer obnovljenega vodnjaka pri Dobrniču (foto: D. Vučenović)

Oglarska kopa pri Malem Lipovcu (foto: D. Vučenović)

obisk še tretje občine - Trebnje, in sicer naselji Korita in Dobrnič, kjer nam
je Anton Perpar z oddelka za Agronomijo na Biotehniški fakulteti prestavil
primer delovanja društev na podeželju.
V naslednjih dneh je sledilo delo v petih tematskih raziskovalnih delavnicah. Njihove tematike smo že pred začetkom tabora zasnovali s pomočjo
že omenjene Irme Potočnik Slavič in Vlada Kostevca, pri tem pa smo se kar
se da nagibali k temu, da bi bili rezultati lahko koristni za lokalno skupnost.
Tako smo določili naslednjih pet tematik: preučevanje vodne oskrbe v občini Žužemberk, iskanje predlogov za možno rabo reke Krke, zasnova šolske
ekskurzije po Suhi krajini, proučevanje pozitivnih vidikov perifernosti in
proučevanje kulturne pokrajine na primeru rabe vinogradov.
Cilj prve delavnice je bil preučiti značilnosti raznolike oskrbe z vodo na
tem kraškem območju, in sicer vse od kapnic, kalov, izvirov in reke Krke,
pa do vodovodnega omrežja, ki sedaj oskrbuje večji del občine. S pomočjo
Martina Grčarja, koordinatorja del na področju gospodarske in javne infrastrukture, je bil kot rezultat delavnice izdelan prospekt po vodnih poteh,
na katerem so izpostavljene najbolj značilne lokacije posameznih virov s
pripadajočimi opisi. Namen druge delavnice je bil preučiti trenutno rabo
reke Krke in ugotoviti prednosti in omejitve pri nadaljnjem koriščenju njenega potenciala. Na podlagi posveta s predsednikom kajak raft kluba Emila Glaviča in terenskega ogleda večjega števila mlinov, žag, ribogojnic in
kopališč, smo vrednotili trenutno stanje rabe reke in opozorili na omejitve
pri nadaljnjem razvoju. Podani so tudi predlogi za rabo reke Krke v prihodnosti. Cilj tretje delavnice je bila izdelava trase, po kateri bi lahko potekala
šolska ekskurzija na območju Suhe krajine. Na podlagi terenskega ogleda
in posvetovanja s prof. Majdo Pucelj ter lokalnimi šolarji smo izdelali traso, ki bi bila primerna tako za osnovnošolce kot tudi srednješolce, izdelani
pa so tudi primeri učnih listov, ki so prilagojeni obema omenjenima generacijama. Četrta delavnica se je posvetila proučevanju pozitivnih vidikov
perifernosti. Na podlagi pregledovanja obstoječe literature, posvetovanja z
Irmo Potočnik Slavič in anketiranja ljudi v 27 izbranih naseljih so se poka-
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Ogled šole z ravnateljico Jelko Mrvar (foto: M. Blatnik)

zale številne razlike med dolino Krke in ostalimi predeli občine. Cilj zadnje
izmed petih delavnic je bilo preučevanje vinogradov na izbranih območjih
Boršta, Gradenca in Stare gore nad Dvorom. Do glavnih ugotovitev je prišlo
s pomočjo intervjuja s predsednikom vinogradniškega društva Ludvikom
Leganom in na podlagi terenskega popisa izbranih goric.
Ugotovitve raziskovalnih delavnic smo v soboto, 16. julija, v okviru Trških
dni predstavili pred širšo javnostjo, kjer velja omeniti župana Franca Škufco
in evropskega poslanca, prav tako geografa, Lojzeta Peterleta. Ugotovitve
raziskovalnih delavnic bodo ob koncu leta 2011 oz. začetku leta 2012 izdane
tudi v obliki zbornika, v kateremu bodo poleg delavnic predstavljeni tudi
članki udeležencev z izbrano geografsko tematiko o občini Žužemberk.
Da tabor ne bi predstavljalo samo resno delo v raziskovalnih delavnicah,
so bile organizirane tudi športno-družabne igre. Tako smo se pomerili v
mini odbojkarskem turnirju, »igrah brez meja« in orientacijskem teku, večere pa preživljali ob drugih igrah in zvokih harmonike ter kitare. Vedno
se je našlo tudi kaj časa za ogled aktivnosti v sklopu Trških dni.
Za konec našega druženja smo na pobudo udeleženke tabora poskrbeli
še za piknik na kopališču v Stavči vasi, ki smo ga »odkrili« v času našega
raziskovanja v delavnicah. Prijetno druženje ob reki Krki in raziskovanje
območja občine Žužemberk sta nam prinesla tokove spoznanj in morje idej,
ob tem pa se velja ponovno zahvaliti ravnateljici Jelki Mrvar za gostoljubje v osnovni šoli, Vladu Kostevcu za pomoč pri pripravi in izvedbi tabora, firmi FS za oskrbo z hrano in vsem, ki so kakorkoli drugače prispevali
k pripravi in izvedbi tabora.
n Matej Blatnik, Jasmina Obrstar, Lana Šimenc

Zbor občanov na Prevolah
Na Prevolah je bil 27. 6 ob 17. uri sklican zbor občanov. Namen zbora
je bil, da se ljudem predstavi projekt gradnje odprtega širokopasovnega
omrežja, ki se bo izvajal tudi v naši občini. Projekt so predstavili predstavniki občine in firme GVO, ki bo prevzela polaganje optičnega omrežja.
Občani, ki so se zbora udeležili, so predstavljen projekt sprejeli z navdušenjem in hkrati s precejšnjim nezaupanjem. Trenutne povezave z internetom so namreč zelo slabe, novih in boljših možnosti dostopa do
interneta pa že nekaj časa ni.
n Mojca Obrstar
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SUHA KRAJINA,TU IN TAM

Foto: bralci

Solidarnostni pohod Francoza

V nedeljo, 13. marca 2011, je pričel Rafael Duret- Nauche iz Francije zanimiv pohod po Sloveniji in nato proti balkanskim državam. Ime
projekta, kot ga je sam poimenoval -Solidarnostni pohod proti revščini
in izključevanju - Solidarity Balkan Peace Tour. Sredi marca se je ustavil tudi v Žužemberku, kjer si je ogledal Žužemberk, srečal pa se je tudi
z žužemberškimi osnovnošolci. »Želim odpreti eno novo okno in sredi krize pokazati, da so še vedno velike možnosti za solidarnost. Krizo
lahko prebrodimo z univerzalno zavestjo, z novim načinom življenja,«
je dejal popotnik Rafael, ki v nenavadni odpravi vzbudil precej pozornosti tudi v Žužemberku.

Švicarji v Žužemberku

Precej je namočil in tudi namučil poletni dež popotnike iz Švice. Rahlo utrujeni so si privoščili krajši postanek tudi v Žužemberku, kjer jih
je ujela naša kamera.

Pevci in vinogradniki

Društvo vinogradnikov Suha krajina je posebno ponosno na pevce
iz svojih vrst. Pevska skupina je nastala leta 2008, animator skupine pa
je Lojze Kužnik. Nastopajo na društvenih prireditvah in njihovi glasovi sežejo do srca, saj pojejo stare narodne pesmi, ki že tonejo v pozabo,
kljub temu, da so zelo ganljive.

Suhokranjka v Indijo

Konec julija je na pot z letališča Jožeta Pučnika Ljubljana odpotovala
na človekoljubno misijo v Indijo četrta, devetčlanska odprava programa Pota, ki deluje pod okriljem Mladinsko informacijskega centra. Med
njimi je bila tudi Suhokranjka Anamarija Mirtič. Pred odhodom so se
zbrali v Marijini kapeli Duhovnega središča v Ljubljani, kjer jim je jezuit p. Jožko Zajec dal kar nekaj koristnih nasvetov in podelil blagoslov.
Njihove delovne izkušnje z močno socialno noto so združili z revnimi,
bolnimi in pomoči potrebnimi otroki in mladimi predvsem v bolnišnicah, sirotišnicah in šolah. Med drugim so izvedli tudi vrsto ustvarjalnih
delavnic, predstavljali Slovenijo, predvsem pa s pripravljenostjo, z veliko
dobre volje in pozitivne energije skušali ustvariti nekaj dobrega.

Od leve proti desni: Lojze Kužnik, Franc Turk, Florjan Gorenčič , Marjan Iskra in
Franc Štravs
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CENIK OGLAŠEVANJA V
SUHOKRANSKIH POTEH
V Suhokranjskih poteh lahko oglašujejo posamezniki, ustanove in
podjetja razna reklamna sporočila, zahvale in druge informacije.
Oglaševanje je možno le na notranjih straneh v črno-beli tehniki.

Ličkali so koruzo

Člani društvo upokojencev Dvor poleg svojega rednega dela, ki so ga
začrtali v programu, skrbijo tudi za rekreacijo. Poleg številnih pohodov
so konec meseca septembra ličkali tudi koruzo. To pomembno kmečko opravilo, ki je sodilo nekdaj med najpomembnejša jesenska kmečka
dela, so pričeli na Blatnikovi njivi na Dvoru, kjer so koruzo »obštokali«,
jo naložili na voz in jo na domačiji Rezelj skupno ličkali. Tako so obudili
star običaj, ki so ga izpodrinili moderni stroji in sodobna mehanizacija,
pa tudi koruze je na naših poljih vse manj.

Cene oglaševanja:
na drugi ali
predzadnji strani

na notranjih straneh

1/1

360,00 EUR

1/2
1/4
1/8

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

180,00 EUR
90,00 EUR
45,00 EUR

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

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

240,00 EUR
120,00 EUR
60,00 EUR
40,00 EUR
30,00 EUR
26,70 EUR

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

Na Brezje

Skupina pohodnikov pod vodstvom Jožeta Papeža se je julija meseca
že tretje leto zapovrstjo peš odpravila na Brezje.

Bananovec

Jožici Koncilja z Dvora je na domačem vrtu v
rodovitni prsti in z veliko vlage pred hišo v zrasel visok bananovec. Posadil ga je pokojni mož
Viktor pred tremi leti.
Hitrorastoča rastlina,
ki ji ne škodijo visoke
temperature in v naravi
raste v tropskih območjih, lepo uspeva tudi
na Dvoru. Lepo uspeva
in postaja z leti vse večja
in širša, tako da že dela
prijetno senco.
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Taborniški raj v Suhi krajini
Meseca julija so v Suhi krajini domovale številne taborniške skupine in skavti. Med njimi sta bili tudi Rod severnih kurirjev iz
Slovenj Gradca, Rod soških mejašev iz Nove Gorice, Rod Skalnih taborov iz Domžal in Steg Vrhnika 1 - Argonavti.
Eva Zucchiati,
taborovodja iz Nove
Gorice:
»Odred Soških Mejašev je bil ustanovljen
leta 1955, tabori ob
Krki v vasi Podgozd.
Taborimo od leta
2003, izjemno smo zadovoljni z bivanjem, saj
smo tik ob reki Krki, poleg pa je tudi gozd, ki
nam omogoča številne aktivnosti,«
Maja Matiazzi, vodja
programa GG
(gozdovniki in
gozdovnice):
»V Suho krajino smo
prišli peš, in to iz Ivančne Gorice, do koder nas
je pripeljal vlak. Dva
dni smo hodili in občudovali naravo, ko pa nam
je zmanjkalo vode, so nam pomoč priskočili prijazni domačini«.
Tina Strmljan iz
Rodu skalnih taborov
Domžale:
»Nekaj kilometrov
višje v Cegelnici pri
Stavči vasi pa so taborniško življenje brez
mp3-ja, telefonov, računalnikov, gameboyev in ostalih tehnoloških
novotarij, preživljali domžalski domžalski taborniki iz rodu RST. Bistvo življenja v naravi in z njo
so našli v gozdovih, odmaknjenih od vasi in blizu
kopališča v Stavči vasi, kjer so našli simbiozo z domačini. Letos smo bili severnoameriški Indijanci,
Maji, Azteki, Inki,« je povedala starešina tabora
in dodala, da je bil letošnji, že deseti tabor v tem
koncu Suhe krajine tematsko obarvan.
Tadeja Belak iz Rodu
skalnih taborov
Domžale:
»Za več kot sto mladostnikov, ki so se v
dveh izmenah izmenjali v taboru, ni bilo dolgčas. Poskrbeli smo tudi
za številne dejavnosti, organizirali ekstremni izlet
peš in s kanuji po reki Krki s številnimi preprekami, kar je navdušilo mlade tabornike,« je pojasnila. Taborjenja tabornikom pomenijo največ.

Lupljenje krompirja, prvi strah ob temni noči na
straži, kraja zastave s sosednjega tabora novogoriških tabornikov (ki pa ni uspela) so stvari, ki jim
bodo vse življenje ostale v spominu.
Anita Treven, steg
Vrhnika 1 – Argonavti:
»Pri skavtih imamo
navado, da taborimo
vsako leto na drugem
tabornem prostoru, na
nekaj let (toliko, da se
vsi otroci zamenjajo)
pa nas seveda zanese na isto območje. Tako smo
dosedaj v Suhi krajini taborili trikrat: leta 2004 v
Soteski pri Dvoru z najmlajšimi skavti - volčiči (3.
do 5. razred devetletke), leta 2007 v Šmihelu pri Žužemberku na travniku ob reki z izvidniki (6. razred
devetletke do 1. letnik srednje šole) in letos spet v
Šmihelu pri Žužemberku v župnišču z volčiči.
Domačini v Šmihelu so bili zelo prijazni, še
posebej gospa Silva, ki nam je rade volje razkazala okolico in nam čez teden, ko smo bili tam,
večkrat prinesla kakšno dobroto (npr. domača
jabolka). Uredila je tudi, da smo zadnji večer tabora z domačimi fanti igrali nogomet in na tekmi, na katero je prišlo veliko vaščanov, je vladalo res pravo športno vzdušje. Na tem mestu bi se
še enkrat zahvalila tudi gospodu župniku Urošu
Švarcu, ki nam je tako velikodušno dovolil bivati v župnišču, kjer bi v primeru slabega vremena
nemoteno izvajali aktivnosti. Od okolice smo si šli
po evropski pešpoti ogledat grad v Žužemberku,

kjer smo bili ravno v času občinskega praznika,
tako da so v gradu potekale priprave nanj, a so
nam vseeno dovolili, da smo si ga ogledali. Podoba gradu je navdušila vse - volčiče in voditelje,
saj je sam grad zelo razgiban, lepo obnovljen ter
pregledno opremljen z napisi. Ogledali smo si še
ruševine cerkve sv. Katarine nad Plešivico in lep
razgled s tega hriba. Vsekakor nam je bilo tu na
taboru super in bomo, ko se generacije otrok zamenjajo, gotovo spet prišli v te kraje.«
Bogomir Vodovnik,
starešina Rod severni
kurir iz Slovenj
Gradca:
» Ob reki Krki na
Dvoru taborimo že triindvajseto leto zapored. Sedemnajstkrat
smo imeli svoj tabor na Podgozdu, od leta 2005
pa taborimo ob Krki v Gornjem Kotu.
Letos se je tabora udeležilo okoli 40 tabornikov in tabornic, v goste pa smo dobili tudi njihove starše, prijatelje in člane našega odreda. V
rodu gojimo predvsem samostojnost, povezanost
med vrstniki in medsebojno pomoč, pa tudi pripravljenost pomagati pomoči potrebnim ter prevzemati odgovornost ter naloge. Taborniki smo
trdno povezani z naravo, ki jim tukaj od reki Krki
nudi neslutene možnosti. Naš program je natrpan
s taborniškimi veščinami, zanj skrbijo starejši in
izkušeni vodniki roda iz Slovenj Gradca.«
n S. Mirtič

Hej, haj, brigade
Po dolgih letih so se v Suho krajino vrnile brigade. Tokrat so Suhokrajinčanom k lepši podobi
kraja pomagali študentje, 13. po vrsti, Študentske delovne brigade iz Maribora, ki so 23. julija pričeli
z delom. Z dobro voljo in zagnanostjo so urejali gozdno cesto, ki teče neposredno po trasi nekdanje
antične rimske ceste nad Žužemberkom, lokalne ceste, okolico pokopališča v Hinjah in popravili
pešpot pod gradom v Žužemberku. Pri delu na terenu so sodelovali z občino Žužemberk, ki jim je
priskrbela nekaj delovnih strojev, na pomoč so jim priskočili tudi občinski delavci. Kampirali so za
industrijsko cono v Žužemberku, od koder so se vozili na delo po posameznih deloviščih.
n S. Mirtič
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40 let duhovništva
Intervju
g. Janeza Zaletelja, župnika v Ajdovcu
»Brez božje vednosti še las iz glave ne pade«, pravi in se ne kesa odločitev, ki so ga pripeljale na pot škofijskega duhovnika.
O delovanju kot duhovnik v 40 letih pa je več povedal sam.
Gospod župnik Janez, kaj bi
povedali o sebi, da se predstavite?
Rojen sem v župniji Sela pri Šumberku, torej v isti župniji, iz katere je
izšel tudi nekdanji župnik v Ajdovcu,
g. Janez Kmet. To je bilo 14. novembra 1943 in ta omenjeni župnik Janez
Kmet me je še isti dan krstil kot novomašnik – bilo je sredi vojne vihre, domači župnik se je moral skrivati, zato
je ta domačin mene in še eno drugo
faranko krstil. Pet let sem hodil v šolo
na Sela pri Šumberku, eno leto nižje
gimnazije opravil v Šentrupertu na
Dolenjskem, nato sem odšel v Ljubljano v 6., 7. in 8. razred na 11. državno
gimnazijo na Vič. Po osnovni šoli sem
šel v gimnazijo v Zagreb, kjer sem bil
kot lazaristovski dijak skupaj z ostalimi sošolci v župnišču sv. Barbare v
Vrapču, od koder smo hodili vsak dan
v šolo. Vojaščino sem opravil še pred
koncem gimnazije v Štipu – moji sošolci so to prevedli v »šuti, trpi i pati«.
Spomladi leta 1965 sem prišel nazaj,
dokončal četrto gimnazijo in opravil
maturo. Po maturi sem šel skupaj s
še enim sošolcem na Mirenski grad
in tako bil eno leto v lazaristovskem
semenišču. Po opravljenem enoletnem
noviciatu sem šel na Teološko fakulteto, kjer sem bil eno leto bogoslovec
lazarist, ostalih pet let pa že škofijski
bogoslovec. Pred 40timi leti, dne 29.
junija, pa sem bil posvečen v duhovnika. Takrat nas je bilo 56 novih duhovnikov. Moja prva služba kot diakon
je bila v Mirni Peči, po novi maši pa
sem šel za 15 dni k avstrijskim redovnicam, takoj po tistem pa sem dobil
dekret, da moram iti za dva meseca
nadomeščat duhovnika v Žužemberk. Po teh dveh mesecih pa sem bil
kot semeniški kaplan v Dobrniču pri
dekanu in župniku Mihu Zelniku. Po
enem letu duhovništva sem šel za tri
leta kot kaplan v Smlednik, kjer sem
opravljal kateheze in dohovniško službo tudi v Trbojah in Pirničah. Po treh
letih sem iz Smlednika odšel za kaplana v Šmartno pri Litiji in bil po enem
letu imenovan za upravitelja župnije
Šmartno pri Litiji in so-upravitelja župnije Javorje. Na posebno priprošnjo

župnika pa sva v dogovoru s škofom
Pogačnikom zamenjala in tako sem
odšel za 17 let za župnika v Šentjanž
na Dolenjskem. Po 17. letih sem dobil novo službeno mesto kot župnik v
župniji Vače in so-upravitelj župnije
Peče. Po 14. letih pa sem prosil za premestitev v novomeško škofijo in dobil
župnijo Ajdovec, ki sem jo že prej kar
dobro poznal.
Kaj Vam pomeni duhovniški
poklic?
Za duhovniški poklic je premalo,
da se sam mlad človek odloči, ampak
mora tudi zaslišati božji klic. Božji
klic sem že konec osnovne šole kar
nekako začutil in vzljubil, veliko pa je
pripomogel do mojega poklica tudi tedanji župnik na Selih pri Šumberku,
g. Maks Travnik. Torej duhovnik ne
moreš kar sam od sebe postati, ampak
moraš biti tudi od Boga poklican. Ta
klic pa začutiš na poseben način, ki
se ne da razložiti z besedami.
Na kaj ste v teh 40 letih najbolj
ponosni, imate na to najlepše
spomine?
Torej ponosen sem na vseh 40 let,
od nove maše na Selih pri Šumberku, potem pa na vsa tri kaplanska
mesta, kjer sem kot mlad duhovnik
čutil posebno luč, klic za delo z mladimi in odraslimi. Posebej pa seveda najbolj, ko smo se pripravljali na
slovesnosti prvega obhajila in birme,
tudi na skupna dela na gospodarskem področju.
Glede duhovnih sadov in novih poklicev se spomnim, da smo enega fanta
poslali v semenišče v Vipavo, od koder
je šel po štirih letih v vojsko, kjer so ga
pregovorili in je izstopil, se poročil in
ima 5 otrok in je sedaj čudoviti organist v Šentjanžu na Dolenjskem. Seveda pa tudi najbolj svež in lep spomin,
da smo tukaj v Ajdovcu izmolili poklic
enega človeka, ki se je odločil, da bo šel
po Jezusovi poti v duhovništvo.
Kaj bi sporočili današnji mladini?
Veliki papež Janez Pavel II., sedaj
že blaženi, je mladini vzkliknil »Ne

bojte se Kristusa!«. Če se zavedamo,
da smo ljudje na poseben način Božje
delo, Božja stvar, se izplača z veseljem
oklepati življenja, oklepati se Kristusa
in Cerkve. Kristusa, ki je obljubil, da
bo z nami do konca sveta in ki je jasno
povedal, da je pot, resnica in življenje.
Torej življenja se moramo oklepati.
Kaj se Vam zdi najbolj pomembno v duhovniškem poklicu?
Najpomembnejše v duhovniškem
poklicu je to, da se zavedaš, da ne
oznanjaš sebe, ampak Kristusa, njegov evangelij v besedi in dejanju. Zavedajoč se, da nisi tisti, ki sadi, ampak
tisti, ki daje rastlini rast.
Odkar ste v Ajdovški župniji,
ste naredili veliko sprememb,
predvsem na gospodarskem
področju. Kaj bi povedali o
tem?
Razen duhovnega, katehetskega
in ostalega dela mora župnik raču-

nati tudi na gospodarstvo, da vzdržuje svete kraje – cerkve, župnišče in
kapele ter druge spodbujati, da bi se
radi z veseljem in ponosom ustavljali
in obnavljali znamenja – križe in kapelice. Drugače pa sem doživel najbolj
črno točko v Šentjanžu, ko je zgorelo
župnijsko in gospodarsko poslopje.
Vse je bilo treba vsaj za silo najprej
zaščititi, kasneje pa obnoviti, naredili
smo tudi nove prostore, učilnice. Tam
smo temeljito obnovili tudi vse podružnične cerkve, farno cerkev. Najlepše
doživetje je bilo ob žegnanjih, ko so se
ljudje zbirali ob svojih podružnicah,
radi prišli k bogoslužju, se radi poveselili in pogovorili. Vsi vaščani so bili
ponosni na svojo podružnično cerkev.
Na Vačah sem iz starega, uničenega
poslopja zgradil novo stavbo s prostorno dvorano, nove prostore in učilnice.
Istočasno sem imel župnijo Peče, kjer
smo zgradili novo župnišče, mišljeno predvsem kot pastoralna stavba
z učilnicami, zimsko kapelo, pisarno
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in pomožnimi prostori, prirejeno tudi
za invalide, ter prostori za župnikovo
stanovanje. V samem Ajdovcu smo
pa temeljito obnovili cerkev sv. Nikolaja na Selih, enako tudi bivše župnišče, ki je sedaj posvečeno božjemu
služabniku Janezu Gnidovcu in nosi
tudi njegovo ime, torej Gnidovčev
dom. V samem farnem središču pa
je najnovejša, zame lepa pridobitev,

da smo dobili oltarno sliko zavetnika
cerkve, priznanega slovenskega umetnika Tomaža Perka. Skušali smo tudi
dodatno dopolnjevati cerkev, kajti cerkev je bila nedograjena, to mislim, da
ni bilo še dokončne notranje opreme.
Čakamo na prenovljen tabernakelj in
ureditev prostora okrog misijonskega
križa, v bližini katerega bo stal tudi
krstni kamen. Za župnijo je velika pri-

Jana Primc

dobitev tudi, da se je mladina žrtvovala in si prizadeva za to, da oratorij
popestri življenje župnije, ki je velika
pridobitev za mladino na duhovnem
in razvedrilnem področju.
Odkar je v Ajdovcu župnik g.
Janez Zaletelj, je posebno živahno
in vedno se nekaj dela. Z župljani
rad poroma v romarske kraje – s

tem pove župnik »širimo prijateljstvo, medsebojno zaupanje in tudi
poglobitev vere«. Ajdovški župniji
znane poti so na Zaplaz, na Tabor v
Ljubljani, maja letos v Makedonijo,
škofijska romanja, za njimi je tudi
romanje v Sarajevo, na razglasitev
drinskih mučenk za blažene.
n Mateja Iskra

časa

Ko je v časopisih več slabih kot dobrih novic, ko so borzni indeksi in bonitetne ocene pomembnejše
od zadovoljstva posameznika in ko se zdi, da nikogar ne zanima, kakšen si, ampak koliko imaš ali
koga poznaš, so ljudje, ki so iskreno prijazni in nasmejani eno izmed največjih bogastev družbe, v
kateri živimo. Kljub temu, da jih je vsak dan manj, še vedno obstajajo. To so ljudje z veliko začetnico, ki ne sprašujejo po
vnaprejšnjem plačilu za opravljeno dobro delo, se ne prerekajo s profesionalnimi prepirljivci in prezirajo managerske čudake s
kislimi obrazi, ki jim je slaba volja vseh okoli sebe življenjsko vodilo in ultimativni cilj.
Jana je celotno svoje življenje preživela na Dvoru in kot sama pravi, si
težko predstavlja, da bi lahko bilo drugače. Do njenega šestega leta so z
družino živeli v prostorih stare pošte, kasneje sta starša zgradila hišo nasproti šole, kar je njeno otroštvo močno zaznamovalo. »Okrog naše hiše je
bilo vedno veselo. Ker je bila šola blizu in s tem tudi igrišče, smo otroci cele
dneve preživljali tam, tudi ko je bilo šole že konec. Bilo nas je veliko in kadar je bil kdo žejen ali lačen, je kar pozvonil pri nas. Res smo bili povezani in kar toplo mi je pri srcu, ko vidim, da tudi današnja mladina na Dvoru drži skupaj.« O prehodu iz podružnice na centralno šolo v Žužemberk
pove: »Nisem imela nobenih težav, dobro smo se razumeli in tudi pustili so
nas Dvorjane skupaj ob prehodu. Učitelji so z nami ravnali pametno, znali
so nas zavirati, ko je bilo potrebno, in mislim, da so nam dali kar lepo doto.«
Ko govori o odločitvi za srednjo zdravstveno šolo, se zdi, kot da ji je bilo
od nekdaj jasno kaj bo počela v življenju: »Stari oče je bil sladkorni bolnik,
ki je potreboval veliko nege in že kot zelo majhna sem prevzela skrb zanj. Ko
se je bilo treba odločiti za poklic, tako nisem veliko kolebala in danes lahko
rečem, da sem se odločila prav.« Še v času srednje šole je zanosila, se poročila in tudi rodila, kljub temu pa zelo uspešno končala srednjo šolo in
se potem tudi hitro zaposlila: »Sprejeli so me v bolnišnico, vendar samo kot
gospodinjsko pomočnico v kuhinji, kjer sem delala tri mesece in šele potem
sem lahko opravljala pripravništvo.« Kanček obžalovanja je v njenem vedno
vedrem glasu začutiti le ob pogovoru o nadaljnjem študiju, ki ji ga zaradi
okoliščin ni bilo dano začeti. O svojih najbližjih govori spoštljivo in zadovoljno in posebej poudari, da ji ni žal, da sta si z možem družino ustvarila
rosno mlada. »Otroka sta že odrasla, midva pa sva še zmeraj mlada,« pove
v smehu in razkrije še, da sta si zgradila povsem novo hišo v Ajdovcu, v
katero pa se še ne nameravata seliti takoj, čeprav je, glede na topel nasmeh,
ki se ji prikrade na obraz, ko govori o svoji pritlični hišici, slutiti, da ta dan
mogoče vendarle ni tako daleč. Ko pogovor nanese na bolnišnico in njene
poklicne začetke v enoti intenzivne terapije bolnišnice Novo mesto, najprej
pove: »Nikoli si nisem mislila, da bom kdaj delala v »šoku«. Bilo me je tako
strah in groza tega, da sem se zgrozila že, ko sem videla vrata. Potem so me
postavil pred dejstvo in sem skoraj pod prisilo začela svojo kariero, ki sedaj
traja že 26 let.« Delo z najtežjimi pacienti jo je zaznamovalo predvsem na
začetku poti, kasneje pa, kot pove, je dobila trdo kožo in se je naučila tegobe puščati v službi. »Najtežje je, kadar se ponesreči kdo, ki ga poznaš, ali pa
nekdo iz našega konca. Ljudje se spomnijo, kje delaš in te sprašujejo in kličejo domov. To so hude stiske, še posebej kadar je stanje pacienta slabo in je
tudi prognoza slaba.« Kljub vsemu se ji zdi, da je hudih prometnih nesreč
manj kot pred leti, kar pripisuje boljšim cestam. Spomni se nekaj res težkih
tragedij, katerim je bila priča in za trenutek se ji obraz zresni, vendar pogovor hitro spet obrne na bolj vesele tematike. Pravi, da se njenim sodelavcem najbolj čudno zdi, kako se v Suhi krajini vsi poznamo med sabo: »Kar

smejejo se, ker če je na oddelek sprejet človek iz našega okoliša, ga jaz skoraj
gotovo poznam, drugod pa se še v isti vasi ne poznajo.«V prostem času rada
potuje in preživljanje dopusta ob morju, kakršnega je poznala pred leti, ji
je postalo tuje: »Imam dobro družbo in ko pridem z enega potovanja, že
razmišljam o drugem.« Penzija se ji zdi še daleč, ko pa bo prišel čas za njo,
ne bo čakala niti sekunde.
Jana je oseba, ki sogovornika nikoli ne pusti ravnodušnega. Njen nalezljiv smeh in pristen suhokranjski naglas kar silita nasmeh na obraz vsakega, ki ima privilegij biti v njeni družbi. Med pogovorom z njo ima človek
občutek, da so se ji vse stvari v življenju zgodile z razlogom in da ničesar
ne obžaluje. Kot medicinska sestra je visoko cenjena med sodelavci in pacienti in vedno je znala tudi v težkih trenutkih najti razlog za optimizem.
Njene dolge ure nočne službe, popoldnevi in vikendi, podarjeni bolnikom,
dobijo dodaten smisel, ko se pogleda v ogledalu in v njem lahko vidi Človeka z veliko začetnico.
n Matej Kocjančič
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Ivanka Pelko – sinonim
za ljubezen do učiteljskega poklica
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Ga. Ivanka Pelko je svoje življenje posvetila učiteljskemu poklicu in dobrim delom. Kljub temu, da je svojo poklicno pot
zaključila, iz nje še vedno žari polno energije. Ob vprašanju, kako se je začela njena poklicna pot, se nasmehne in s posebno
ljubeznijo v očeh pove: »Če bi se rodila še enkrat ali pa stokrat, vedno bi bila učiteljica. Ne vidim se v nobenem drugem poklicu.«
Že kot osnovnošolka se je s prijateljicami igrala šolo. Takole opiše svojo
igro: »Ko sem hodila v 4. razred, sem imela tri prijateljice, s katerimi sem se
družile prav vsak dan in smo bile približno enako stare. Imele smo kar nekaj skritih kotičkov, kjer smo se pogosto igrale šolo. Iz kakšnih starih zvezkov
smo strgale liste in s pomočjo sukanca in šivanke iz teh listov izdelale majhne zvezke. Tudi predmete smo si razdelile in imele celo urnik. Vem, da sem
imela jaz slovenščino, matematiko in zemljepis. Tako smo se igrale kar dolgo
obdobje, vedno in povsod, ko smo prišle skupaj. Izmed nas štirih smo kar tri
postale učiteljice.«
Hodila je na Učiteljišče v Novo mesto in bila v razredu s sošolci, ki se še
danes zelo dobro razumejo. Leta 1969 jo je poklicna pot pripeljala v Žužemberk, pred tem pa je opravljala delo učiteljice v Gabrju. Tam je začela poučevati leta 1967, eno leto je stanovala v šoli, nato pa se eno leto vozila. Maja,
leta 1968, se je poročila in decembra istega leta rodila hčerko. Na vožnjo v
Gabrje ima prav posebne spomine: »Vožnja v Gabrje pod Gorjanci takoj po
porodniški je bila nekaj posebnega. Ob petih zjutraj sem z avtobusom odšla
do Novega mesta, do Revoza sem šla peš. Tja je prišel tovornjak, s katerim so
se ljudje iz Gabrja vozili v službo (Revoz oz. takrat IMV). Tako sem se s tem
tovornjakom vozila tudi jaz.« Med vožnjo v Gabrje prvi dan po porodniški
je doživela izkušnjo, ki je ne bo nikoli pozabila: »Februarja 1969, ko sem se
vrnila s porodniške, je bila zima najhujša. Z avtobusom sem odšla do Novega
mesta, kjer me je sodelavka počakala z avtom. Sneg je padal že nekaj dni, da
ga je bilo do kolen,zimska služba na cesti pa takrat ni bila še tako organizirana. Po skoraj dveh urah sva se pripeljali do Rateža, potem pa naju je z avtom zaneslo pod breg. Od tam sva peš odšli v Gabrje, približno 6km. Pot se je
vlekla v nedogled. Ob petih sem šla od doma, ob enajstih pa sva prišli v šolo.
V eni roki sem imela stvari za šolo, v drugi roki plenice, ki sem jih podkladala pod plašč na prsi, ki je bil ves moker, saj je mleko kar teklo in teklo. Hčerka
takrat ni bila stara niti 2 meseca. Nobena stvar do takrat zame ni bilo tako
trpeča kot ta pot od Rateža do Gabrja. Ko sva šli skozi Brusnice, naju je videl
ravnatelj in kasneje prišel v Gabrje ter naju okregal. Jaz sem se pa jokala kot
dež, ker sem bila na smrt utrujena in tisti dan pouka sploh nisem imela, ker
sta kolegici, ki sta v šoli stanovali, združili po dva razreda. «
Nato jo je pot pripeljala na Dvor. Tu so leta 1969 odprli še en prvi razred
in tako je nastopila svojo službo v Suhi krajini. Svoje poučevanje na Dvoru
opiše takole: »Začela sem s 1. razredom, nato sem nekaj časa nadomeščala v
drugem razredu, pristala v tretjem. Ko je šla ga. Andrejčičeva v Žužemberk
za pomočnico, sem dobila 4. razred, kjer sem tudi ostala. Vmes sem popoldne imela tudi malo šolo in nekajkrat potujoči vrtec. Učenci četrtega razreda
so bili takrat najstarejši na šoli, zato smo delali vse – pospravljali drva, čistili
okoli šole, grabili vrt, urejali svojo gredico, obirali jabolka, bili kolporterji za
glasilo Fužina in še kaj bi se našlo. Ustrašila se nisem nobenega dela, saj je
zame vsako delo častno. Vem, da smo s četrtošolci na prvi večji očiščevalni akciji, ki je potekala ob glavni cesti do Kotov, nabrali 37 vreč smeti. Ja, kuhinja
je bila takrat na Dvoru nekaj posebnega. Kuhalo se je v lopi ob igrišču, kjer
je bil še zidan štedilnik. Hrano in posodo je kuharica nosila na police na hodnik. Kuhale so nam kmečke ženske in ko je katera zbolela, smo kuhale same.
Ob 5.45 zjutraj sem šla z avtobusom od doma, v šoli smo zakurile, prejšnji
dan smo naredile trske, učenci pa so nanosili drva. Tako so bili razredi do 8
ure že topli. Tudi palačinke smo pekle za otroke in pospravljale razrede. Šele
kasneje je prišla domačinka, ki je bila zaposlena štiri ure za kuhanje, druga
pa štiri ure za pospravljanje. So pa kmečke ženske znale kuhati, pogosto smo
jedli buhteljne in krofe, pa potice… karkoli smo si zaželeli, vse so nam naredile. Spomnim se, 110 otrok skupaj z malo šolo je bilo eno obdobje na Dvoru.

V glavnem delale smo vse, kar je bilo potrebno. Delo smo si med seboj razdelile, tudi krožke in nobene zamere ni bilo.«
Po dolgih letih poučevanja na Dvoru se je po uvedbi devetletke četrti razred preselil v Žužemberk in tako je ga. Pelko pričela s poučevanjem takrat
še 4., kasneje 5. razreda na OŠ Žužemberk. Čeprav je imela že vse pogoje
za v pokoj, je poučevala še osem let. Svoje spomine na poučevanje v Žužemberku strne in pove: »Ko sem že mislila, da bom nehala, pa je bilo rečeno, da bodo šli 4. razredi v Žužemberk in tako sem šla z njimi tudi jaz. Imela
sem ogromno vseh stvari. Takrat sem dobila prvič in zadnjič šolsko katro, s
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katero sem vse popoldne vozila svoje stvari v Žužemberk, saj se je v moj bivši razred preselila učiteljica ga. Zvonka. Tam sem dobila svojo učilnico
in gredico. V Žužemberku sem se zelo dobro počutila. Zelo pogrešam otroke, sodelavce in stopnice.
Kolikokrat sem šla po njih gor in dol. Te stopnice
so mi dale neko posebno energijo. V Žužemberku
sem se počutila super. Če bi bila na Dvoru takrat
nova šola in možnost, da bi se vrnila, ne bi šla več
nazaj. Pa ne zaradi sodelavk ali staršev, sploh ne.
Kolektiv v Žužemberku je bil številen, pretok informacij sproten, timsko delo in vedno neke spremembe, vse to mi je bilo pisano na kožo in mi je
ustrezalo. V svojem 43-letnem poučevanju sem šla
skozi mnoge reforme. Marsikaj je bilo dobrega, kar
nekaj stvari pa se je izkazalo za nepotrebne. Mislim, da so vedno premalo upoštevali nas, praktike, ki smo delali v razredu. Nekaj je teorija, drugo
pa je praksa. Včasih to ne gre vedno skupaj in se je
potrebno prilagajati. Res, v Žužemberku mi je bil
enkratno. Razumela sem se z vsemi, vedno povedala, kar me je težilo.«
Glede otrok pove: »Najbolj pri srcu so mi še danes otroci, ki imajo kakršnekoli probleme – ali so iz
revnih družin ali so zapostavljeni ali imajo starše
alkoholike…. Tak otrok se mi usede v srce, takoj ga
prepoznam in ima v mojem srcu posebno mesto. V
okviru krožka Rdečega križa, ki sem ga vodila prav
vsa leta mojega poučevanja, sem družinam, ki so
se znašle v stiski, velikokrat pomagala z oblačili, ki
sem jih šla iskat na OZRK. Seveda sem prej mame
vprašala, če jim lahko na tak način pomagam. Nikoli nisem dala tako, da bi kdo videl. In vesela sem
bila, ko sem videla učence, ki so imeli te reči oblečene. Učence pa sem najbolj spoznavala v plavalni
šoli v naravi, ki smo jo na OŠ Žužemberk pričeli
prvi v takratni občini Novo mesto, daljnega leta
1976. Začeli smo jo Poreču, bili v Fazanu, Puntiželi
in največkrat na Debelem Rtiču, kjer smo jo tudi po

35 letih zaključili. Prav poseben čar ima ta obmorski kraj na otroke in tudi meni je prirasel k srcu. Še
vedno ga obiščem med počitnicami, ko grem skupaj
z vodstvom OZRK na obisk k otrokom v kolonijo.
Potem se je ta oblika dodatnega programa preselila v 3. razred, četrtošolcem pa je še vedno ostal
kolesarski izpit, ki tudi ni bil od muh. Kar močno
smo se vsako pomlad namučili učenci in sodelavka Mira Kovač, da sva vse kolesarje usposobili za
varno vožnjo. Mislim, da je preteklo kar desetletje,
ko smo z učenci vsako leto izdali razredno glasilo.
V njem smo obdelali različne teme, nazadnje pa
je bil to pregled našega celoletnega dela in smo ga
izdali ob zaključku leta. Dobil ga je vsak učenec.
Ko pa generacije za to delo niso bile več navdušene,
smo to opustili. Prav gotovo, da prisila ne bi rodila
sadov. Tako sem učence spoznavala tudi z drugačnega zornega kota, kar mi je prav prišlo pri rednem
pouku. Najbolj pa sem svojim učencem poudarjala,
kako pomembno je poštenje in odkritosrčnost. Mislim, da posebnih zamer ni bilo. Ko so me devetaki
povabili na valeto, sem v šolo prišla malo preje in
se nostalgično sprehodila po hodnikih, pokukala v
moj bivši razred, če so ribice še v akvariju in tudi v
zbornico sem stopila ter napisala pisemce za sodelavke. Potem na hodniku zaslišim živ-žav in grem
pogledat, kaj se dogaja. Bili so učenci, ki so čakali
na prireditev. Pozdravila sem se z njimi, tedaj pa
ena od učenk reče –Učiteljica, Vas lahko objamem?
– In to ni bilo prvič. To so stvari, ki ti dajo še posebej misliti in jih ne pozabiš. «
Pravi, da je danes biti dober učitelj težko. Včasih je bil učiteljski poklic bolj cenjen in spoštovan.
Sama se je držala določenih pravil, ki so jo vodila
skozi njeno učiteljsko pot: »Moje zlato pravilo je
bilo..Kolikor je v najboljšem otroku slabega, toliko
je v najslabšem otroku dobrega in to dobro moraš v
otroku najti, gojiti, mu dvigovati samozavest. Znati
moraš poslušati, ne samo učence, tudi starše in ne-

nazadnje tudi sodelavce. Zame so bile že tedenske
počitnice predolge. Vsakokrat sem se z neko nenavadno energijo vračala v šolo. Ja, zelo rada sem
hodila v ta hram učenosti, ki me je privabljal tudi
z notranjo lepoto. Včasih sem imela občutek, kakor
da sem stopila v kakšno galerijo, tako vabljive so
bile stene in nisem se naveličala opazovati izdelkov
na njih. Učencem sem snov vedno razlagala preko
svojih izkušenj, ki sem jih v življenju dobila. Težko je biti dober učitelj in zadostiti učencem, staršem, sodelavcem ter imeti ob tem družino. Nikdar
svojih problemov nisem nesla v šolo, šolski pa so
me vedno spremljali tudi doma. Veliko strokovne
literature sem za kakšen primer prebrala, da sem
ga lažje reševala. Vedno sem takoj popravila kontrolne naloge. Ko sem jih vrnila, sem dala učencem priložnost, da so jih doma pregledali, prešteli
točke in šele nato sem vpisala ocene v redovalnico.
Dopuščala sem učencem, da rešijo nalogo izvirno,
po svojem postopku in na različne načine. Skušala
sem biti do vseh poštena, prisluhniti vsakomur in
mu pomagati. Resnično je težko biti dober učitelj,
vedno se moraš truditi, da otroka ne prizadeneš
in ga ne izpostaviš v negativni luči.« Zraven pa s
posebnim žarom doda:
»Komaj sem čakala, da sem po počitnicah prišla
v šolo. Meni ste bili vsi pri srcu, učenci, učitelji, čistilke, kuharice, hišnika in tudi v pisarno sem rada
zahajala in povedala kakšno za sprostitev. Samo,
da sem začutila šolski utrip. Če pa bi me zjutraj
obhajali nelagodni občutki – Spet ta šola.- prav gotovo ne bi delala toliko let.«
Še vedno je zelo aktivna na področju prostovoljstva v okviru Rdečega križa v domači občini,
še vedno pa spremlja tudi dogajanje v šoli. Pravi,
da učitelj ostaneš za vedno, tudi ko prenehaš z učiteljskim poklicem, še vedno ti misli rade uidejo v
šolo. O preživljanju svojih dni pripoveduje: »Od
nekdaj sem si želela potovati in hoditi naokoli. To je
meni uspelo skozi sindikalne izlete. Po smrti moža
sem nagovorila sodelavce, da smo skupaj preživljali
prvomajske počitnice. Ti spomini so nepozabni in
pogosto segam po albumih in si ogledujem slike s
teh potovanj. Trenutno pa vidim svoje poslanstvo
v pomoči potrebnim občanom. Sicer pa imam svoj
krog prostovoljk, prijateljic in telovadk, s katerimi
se družim. Časa mi vedno zmanjkuje in pogosto se
sprašujem, kako sem zmogla poleg službe narediti
še vse to. Rada bi se zahvalila g. ravnateljici, ki mi
je omogočila, da sem opravljala svoj poklic tako
dolgo, in sodelavcem, ki so mi polepšali zadnja leta
mojega poučevanja. Če sem koga kdaj prizadela,
prav gotovo to ni bilo namerno, vedno sem hotela
povedati to, kar me je težilo. »
Ga. Ivanka je sinonim za dobrega učitelja. V
sebi pooseblja ljubezen do učiteljskega poklica,
do dela z otroki in do dobrih del. Za OŠ Žužemberk je naredila ogromno dobrega in pustila velik
pečat. Ob njenih dobrih delih, ki jih dela že celo
življenje in ji bogatijo njen vsakdan, pa si lahko
samo želimo, da bi ji bili vsi vsaj malo podobni
ter da bi več ljudi opravljalo svoj poklic s tako ljubeznijo in energijo, kot ga je ona.
n Tinka Fric
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2. »kranška« konjenica

Prvi vikend v avgustu je Konjeniško – galopsko društvo Kranški organiziralo že drugo konjenico. Prireditev, ki je zbrala okrog 90 konjenikov iz cele Slovenije in več kot 70 konj, ima
svoj namen v druženju in spoznavanju žužemberške občine, je povedala glavna koordinatorica Urška Kladnik. Vrhunec srečanja, ki se je
začel v petek zvečer z zabavnim programom, je
bila sobotna skupinska ježa od Konjerejske koče

na Plešivici do vzletišča nad Stražo. Tam jih je
čakalo kosilo, po vrnitvi na Plešivico pa zabava
do jutranjih ur.
Zgoraj omenjeno mlado društvo ima svoj začetek v decembru 2010, člani prihajajo iz Suhe
krajine in njihovo število se še povečuje. Preko
društva se tekmovalci udeležujejo galopskih
dirk – tako so letošnje leto v Imenu na dirkah
pobrali dve 1. in dve 2. mesti, za društvo pa sta

tako odlični mesti osvojila Primož Gorenčič in
David Hočevar. Tekmujejo z društvenimi konji,
ki jih je društvu namenil Jože Hočevar. Društvo
je namenjeno ljubiteljem konj, raznim tekmovanjem in učenju jahanja, kar društvo omogoča
vsakemu, ki bi se tega rad naučil na njihovem
sedežu Brezova Reber 8.
n Mateja Iskra

Blagoslov konj in križa
Člani in članice Konjeniškega društva Kljuse iz Budganje vasi so konec julija pripravili blagoslov konj ter obnovljenega križa,
poleg tega pa so kljub dežju uspešno izpeljali že 3. konjeniško tekmovanje.
Prireditev so pričeli z blagoslovom verskega
obeležja na svojem posestvu v Budganji vasi. Obnovljen križ ob cesti Žužemberk - Gradenc spominja na žalosten dogodek pred 29. leti, ko sta
tukaj tragično izgubila življenje dva krajana iz
vasi Gradenc. Obnovljen križ, ki stoji ob cesti nad
obnovljenim ribnikom, je blagoslovil žužemberški
dekan Franc Vidmar. Predsednik Franc Tomšič je
v nagovoru pozdravil številne konjenike, ki so v
ta konec Suhe krajine prišli iz sosednjih in prija-

Spletna stran
vinogradnikov
Društvo vinogradnikov Suha krajina
ima svojo spletno stran.
Zanimivosti in dogodke z njihovega
dela si lahko ogledate na

http://www.dv-suhakrajina.si/wpsk/

teljskih društev iz Strug, Občic, Radohove vasi,
Gombišč, Kočevja in Žužemberka. Skupaj se jih je
zbralo okoli petdeset. Le-ti so v mimohodu, mimo
»budganjške nove luže« prejeli še blagoslov deka-

na in blagoslovljeno sol iz rok podžupana Jožeta
Šteingla. Po slovesnosti so kljub dežju izpeljali tudi
tradicionalno konjeniško tekmovanje.
Foto: S. Mirtič
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23. tekmovanje harmonikarjev v Hinjah
Že triindvajseto leto zapored je v Hinjah, prvo soboto v juliju, potekalo
tekmovanje harmonikarjev na frajtonarici. Letos je tekmovalo 15 harmonikarjev, ki so se pomerili v treh starostnih kategorijah. Melodijam, ki so
jih tekmovalci izvabili iz svojih mehov, je natančno prisluhnila tričlanska
komisija, ki je med vsemi izbrala najboljše.
V prvi kategoriji so tekmovali harmonikarji do 15. leta starosti. Komisijo
je najbolj prepričal Matej Markeljc iz Mokronoga, druga je bila Nina Legan
z Jame pri Dvoru, tretji pa Gašper Kastelic iz Srebrnič.
Drugo kategorijo so predstavljali harmonikarji med 15. in 30. letom. Najboljša je bila Klavdija Ceglar iz Šentvida pri Stični, sledil ji je Matic Markeljc
iz Mokronoga, tretje mesto pa je usvojila Špela Razdrh iz Šentlovrenca.
V tretji kategoriji, nad trideset let, sta se pomerila le dva harmonikarja. Alojz Murgelj iz Otočca je bil prvi, drugi pa Tone Malenšek iz Domžal.
Po podelitvi pokalov in priznanj so skupaj zaigrali vsi udeleženci tekmovanja. Tekmovanju je sledila gasilska veselica, na kateri so za dobro
razpoloženje skrbeli člani ansambla Zakrajšek in domači gasilci s pijačo,
jedačo, srečelovom in bogatim ognjemetom, ki je opolnoči presenetil dovolj vztrajne obiskovalce.
n Mojca Obrstar

Ajdovški gasilci – PROSTOVOLJCI ne le ob nesrečah
V soboto, 3. septembra, so ajdovški gasilci v sodelovanju z Jožetom Gnidovcem, ki je poskrbel za peko, pripravili piknik ob
zaključku 3. faze gradbenih del prizidka h gasilskemu domu in za vse sodelujoče na veselici.
Gradnja prizidka, ki je potekala od marca letos dalje, je zahtevala veliko
dela. Predsednik gradbenega odbora je bil mlad inženir, domačin Gregor
Longar, svoje moči in znanje pa so prispevali člani društva in krajani sami
z domačimi mojstri na čelu. V tem času se je pri delu zvrstilo preko šestdeset prostovoljcev, ki so se pridno odzvali na delovne akcije. Poleg tega so

C.M.O.C v Sadinji vasi
Že vrsto let zapored se skozi Suho krajino vozijo starodobni motocikli. Društvo C.M.O.C iz Ljubljane se ukvarja predvsem z zbiranjem in
restavriranjem starodobnih motociklov. Na ta način se trudijo ohranjati
ta del tehnično-kulturne dediščine in hkrati širijo strokovno znanje članov. Med letom se večkrat odpeljejo na klubske vožnje in organizirajo
klubska srečanja. Eno takšnih imajo vsako leto tudi v Beli krajini. Vmesen postanek naredijo tudi v Suhi krajini, točneje pri Jožetu Šteinglu v
Sadinji vasi, kjer dobijo okrepčilo. Letos sta jih družno pozdravila župan
Franc Škufca in podžupan Jože Šteingel.
n S. Mirtič

krajani gradnjo prizidka podprli tudi s finančnimi in materialnimi sredstvi. Prizidek so spravili pod streho tudi s pomočjo zunanjih donatorjev:
GG Novo mesto, KZ Trebnje, Zavarovalnice Tilia, Občine Žužemberk, FS
d.o.o. Žužemberk, Tesarstvo in montažna dela Andrej Gorenčič s.p., Posredništvo in prevozi Boštjan Gorenčič s.p., GOSTGRAD d.o.o. Žužemberk, Strešniki Golob.
Projekt prizidka je izdelal Biro ARHEA d.o.o. iz Novega mesta. Nov prizidek, ki bo služil potrebam gasilskega društva in ostalih domačih društev,
meri 10x7m, sestavlja pa ga garaža in večnamenski prostori. Vse delo je potekalo pod strokovnim nadzorom gradbinca Mihe Kastelica.
V današnjem času, ko prostovoljno delo ni več samoumevno, so se ajdovški gasilci izkazali tudi na tem področju. To je velik projekt, ki je zahteval
veliko časa in energije; hkrati pa povezal prostovoljce med seboj in podaril enkratno izkušnjo pomoči za namen skupnega dobrega. Vsa pohvala in
čestitke gasilcem z željo, da bi se gradnja uspešno zaključila.
n Mateja Iskra
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Delovno Športno društvo Stavča vas
Za nami je uspešno zaključena športna, predvsem pa delovna sezona, o kateri lahko povemo veliko. Letos smo poleg rednih,
opravili kar dve večji nalogi ter izpeljali dve športni prireditvi.
Pomlad in poletje 2011 predstavljata za Športno društvo Stavča vas še posebej zanimiv del leta, saj se lahko pohvalimo z mnogimi stvarmi. Naša prva
naloga je bila popraviti od lanskoletnih poplav uničeno igrišče za odbojko.
Narasla Krka je podrla zaščitno ograjo in kljub pokritemu igrišču s seboj
odnesla pol mivke. Z odlično obiskanimi delovnimi akcijami ob vikendih
smo obnovili stebre z ograjo ter s traktorji napeljali novo mivko.
Sledil je 6. Bič'k volley – tradicionalni turnir v odbojki na mivki. Lepo
vreme je s seboj prineslo kar 20 ekip ter številne obiskovalce, ki so navdušeno opazovali dogajanje na prireditvi. Sobotno popoldne je bilo kot nalašč namenjeno igranju odbojke, kopanju v Krki in druženju, navdušenci
nad nogometom pa so se kar bosi pomerili na sosednjem igrišču. Pozno
zvečer so se pod reflektorji pomerile še najboljše ekipe in tako zaključile
športni del turnirja.
Številne kritike na račun dostopne poti do naših rekreacijskih površin so
nas spodbudile k ureditvi le-te. S peskom smo utrdili približno 50 metrov
od dežnih nalivov poškodovane poti, v lastni režiji pa smo položili tudi 30
metrov asfalta in tako utrdili klanec. Polaganje asfalta nam je predstavljalo velik izziv, pohvalimo pa se lahko z več kot odličnim rezultatom. Preko
celega tedna smo pripravljali podlago, polagali robnike in urejali iztekanje
vode, v soboto pa že navsezgodaj začeli z »asfaltno veselico«. Sodelovalo je

preko 20 parov rok, katere so s samokolnicami, lopatami, grebljami in valjarjem, vztrajno polagale asfalt.
Da se naše društvo ne bi preimenovalo iz športnega v delovno, smo v
avgustu izpeljali tudi prvi nogometni turnir. Udeležilo se je 5 ekip, pokale
najboljšim pa je podeli podžupan občine, g. Jože Šteingel.
Člani športnega društva skrbimo tudi za kopališče ob reki Krki. Letos
je močno sonce privabilo mnogo obiskovalcev iz bližnje in daljne okolice,
ki so iskali osvežitev v reki. Pomoli in droben lehnjak so privabljali mlajše,
tisti, z več adrenalina pa so našli zabavo na skakalnicah, vrveh in škripcu
ter pri deskanju na Krki.
Sezono smo zaključili s pokrivanjem mivke na igrišču, pospravljanjem
rekvizitov ter zadnjo košnjo trave. Tokrat močno upamo, da nam Krka ne
naredi škode in tako spet ukrade čas, namenjen drugim opravilom.
Ob tej priliki bi se radi zahvalili vsem, ki so nam pomagali z materialnimi in finančnimi sredstvi, s svojimi storitvami in s prostovoljnim delom. Tako lahko s skupnimi močmi naredimo veliko dobrega tudi za širšo
družbo. Hvala!
Veliko informacij o Športnem društvu Stavča vas lahko najdete na naši
spletni strani http:\\www.sd-stavcavas.si, kjer je tudi mnogo fotografij in
video posnetkov o naših aktivnostih. R.Z.
Foto: Rok Zupančič

Kam v jesenskih dneh?

V krajevno knjižnico Dvor
Šole in vrtci so že na stežaj odprli svoja vrata
in tudi v krajevni knjižnici Dvor vas vabimo, da
se nam pridružite v naših prostorih, kjer poleg
pestre izbire knjig, revij in DVD-jev pripravljamo različne prireditve. Z oktobrom bomo ponovno začeli z uricami pravljic, ki bodo tako kot
prejšnje leto vsak drugi ponedeljek v mesecu ob
17. uri in bodo potekale do maja. Otroci bodo
spoznavali najrazličnejše pravljice: ljudske, pravljice slovenskih in tujih avtorjev in druge. S
pomočjo pravljičarke bodo pravljico nadgradili. Lahko je to risbica na temo pravljice ali kakšen izdelek, ki ga bodo po končani pravljični
uri odnesli domov.

Za vse pridne in zveste obiskovalce pravljic
na zaključnem srečanju pripravljamo še posebej lepo presenečenje, zato vas že sedaj vabim
k obisku. Prav tako se bo v oktobru pričela
predšolska bralna značka Mavrična ribica za
vse nadebudneže, ki še ne obiskujejo šole, a z
veseljem prebirajo pravljice in si skozi igro in
zabavo širijo obzorja.
Vse ostale bralce pa vabim, da nas obiščete
in si izberete zanimivo knjigo ali revijo bodisi
za širjenje obzorij bodisi za kratkočasenje. Pustite, da vas radovednost pripelje k nam, veseli
bomo vašega obiska.

In kako pridno ste nas obiskovali v letu
2010?
Knjižnica Dvor je imela v minulem letu 453
aktivnih članov, na novo se jih je vpisalo 34. Izvedli smo 78 prireditev, na katerih je bilo skupno 2.172 udeležencev. Zaradi izposoje ste nas
obiskali 6.726 krat.
Obiščete nas lahko v:
ponedeljek: 11.30 – 18.00
četrtek: 8.00 – 15.00
petek: 8.00 – 13.00
tel.: 07 30 88 452
n Andreja Špelko, knjižničarka
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Šestnajstič po sledeh rimske ceste

Več kot osemdeset kolesarjev in kolesark različnih starosti se je že
šestnajstič zapored 11. junija popeljalo od Ivančne Gorice do Dvora.
Prva moža Občin Žužemberka in Ivančne Gorice Franc Škufca in Dušan Strnad sta organizatorjem TD Suha krajina in TD Ivančna Gorica
obljubila, da bodo to cesto v prihodnosti naredila še bolj prepoznavno.
Tudi letos je organizator TD Suha krajina podelil priznanja. Za petkrat
prevoženo pot so bronasti možnar prejeli Anton in Stanislava Fortuna,
Klemen Repar in Tim Knez, zlati možnar za desetkrat prevoženo pot je
prejel Franc Škufca, posebno priznanje za petnajstkratno prevoženo pot
pa Aco Kalar. Nagrajeni so bili tudi najstarejša kolesarja Leopold Sever iz
Ivančne Gorice in Franci Godler iz Bizeljskega, družina Blatnik - »oldtajmerji« z najstarejšimi kolesi, najmlajši kolesar Žak Šparl ter najmlajši
udeleženki enainpol letna Zala Kranjc in Maja Šepetavc.
Tekst in Foto: S. Mirtič

Gospa poslančeva

Foto: S. Mirtič

Z igro ‚Gospa poslančeva‘ so se letošnje leto odprle odprli poletne grajske prireditve v Žužemberku. Prireditve je odprl predsednik TD Suha
krajina Vlado Kostevc in napovedal zanimiv program, ki ga bodo popestrile številne skupine in različni kulturni dogodki. Gledališče Petdopol iz Ivančne Gorice je v prenovljenih prostorih žužemberškega gradu
v soboto, 11. junija, predstavilo komedijo Toneta Partljiča, ‚Gospa poslančeva‘ v režiji Marjane Hočevar. S poletnimi prireditvami na žužemberškem gradu so se bodo skozi celo poletje nizali kulturni dogodki, s
katerimi se v kulturnem in turističnem smislu ‚oživlja‘ prenavljajoči kulturni spomenik v Suhi krajini.
Foto: S. Mirtič

Miklova Zala

Žužemberške poletne grajske prireditve so v petek, 1. julija, gostile
izjemno igralsko zasedbo KD sv. Mihaela iz Grosuplja, ki se je predstavila občinstvu s slovensko zgodovinsko igro Frana Žižka Miklova Zala.
Bogato vsebino zgodovinske povesti, iz katere se velja veliko naučiti, je
predstavila skoraj petdesetčlanska igralska ekipa. Svoje so dodali tudi folkloristi, ki so s petjem in plesom med grajskimi zidovi pričarali čas pred
mnogimi stoletji. Žal je enkraten kulturni dogodek prekinil dež, tako da
so igralci grosupeljske bratovščine nastop meseca septembra ponovili.
Namen njihove uprizoritve je predvsem spodbuda k razmisleku in k dejavnemu odgovoru na aktualna vprašanja o obstoju našega naroda.
Foto: S. Mirtič

Poletne grajske…

Pesnik, pisatelj in učitelj Jurij Marussig se je žužemberškemu občinstvu
prvič predstavil že daljnega 28. septembra 1996, ko je nastopil s svojo
prvo zbirko Morje. Tej je sledilo še osem pesniških zbirk in pravljic.
V petek, 9. septembra, so se poslušalci, obdani z grajskimi oboki srednjeveške vinske kleti, že šestnajstič prepustili besedam Jurija, prijetno, pesniško družbo pa so popestrili še Stane Osolnik iz Kamnika, ki
je prvič predstavil svoje pesmi občinstvu, ter Janko Rošelj iz Zagradca.
Predstavile so se tudi domačinke Mojca Pršina, Francka Ožbolt, Ljuba
Šenica ter pesnik začetnik Primož Pasar( na sliki). Pesniško besedo je
spremljala tudi glasba ljudskih godcev in harmonikarja Anžeta, petje
ljudskih pevk v pokrajinskih nošah in srednjeveški ter renesančni plesi
mladih plesalk. 16. večer petja, plesa in poezije z naslovom Sanje tistega
poletja je sklenil predsednik TD Suha krajina Vlado Kostevc in se sodelujočim zahvalil s pisno zahvalo.
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Znana Suhokranjka

SUNITA L. WILLIAMS – »državljanka vesolja« knjige

Edvard Kobal in Dušan Petrač sta napisala zanimivo knjigo o mednarodno znani astronavtki
Suniti L. Williams. Rojena je bila leta 1965 v Euclidu (Ohio, ZDA), njene korenine pa izhajajo iz
Slovenije, in sicer iz Suhe krajine. Sunita ima suhokranjske korenine po svoji mami Bonnie, roj.
Zalokar, ki je prihajala iz Šmihela. Junija 2011
je bila na šolski zaključni prireditvi razglašena
za znano Suhokranjko; gdč. Nataša Škrbe in ga.
Helena Smrke pa sta o njej izdelali zanimivo raziskovalno nalogo, v muzeju znanih Suhokranjcev pa je dobila spominsko ploščico.
Astronavtka je svoje otroštvo sicer preživela
v Needhamu, predmestju Bostona (ZDA). Leta
1983 je postala gojenka Mornarniške akademije ZDA v Annapolisu. V letu 1998 so jo sprejeli
v astronavtsko enoto ameriške vesoljske agencija NASA. 9. decembra 2006 pa je kot članica
raketoplana Discovery poletela proti 4000 km
oddaljeni Mednarodni vesoljski postaji in tam
preživela 195 dni. V kapitanko ameriške vojske
je napredovala leta 2008. Naslednji polet v vesolje načrtuje leta 2012, z ruskim plovilom na
Mednarodno vesoljsko postajo. Srčno želi nadaljevati z delom na vesoljski postaji in posredo-

vati pridobljeno znanje in izkušnje mednarodni
ekipi nove generacije astronavtov.
Slovenijo je obiskala leta 2009. Med obiskom si
je ogledala kraje, iz katerih izhajajo njeni predniki, se srečala s predsednikom vlade, Borutom Pahorjem, in dejala, da po obisku čuti mnogo večjo
duhovno povezanost s Slovenijo. Po materi pa se
je naučila pripravljati slovenske jedi, med drugim
kranjsko klobaso z zeljem, jabolčni zavitek in tradicionalno praznično potico.
Knjiga nam prikaže življenje te pomembne
astronavtke. Poleg tega spoznamo tudi začetke
raziskovanja vesolja in preberemo obsežen intervju s Sunito L. Williams. Knjiga je opremljena tudi
s številnimi fotografijami. Ko enkrat primemo to
knjigo v roke, je kar ne moremo nehati brati. Priporočam jo v branje!
n Tinka Fric

»Odkar sem astronavtka, gledam na ptice in ribe drugače. Razmišljam o gibanju ptic in njihovi
izredni sposobnosti, da pristanejo na še tako majhni vejici. Razmišljam tudi o ribah, ki plavajo skozi koralni greben. O teh stvareh premišljujem zato, ker odražajo življenje v vesolju, kjer (astronavti)
posnemamo lastnosti živali na Zemlji, saj v vesolju ni težnosti.«
n Sunita L. Williams

Gozdne vlake po meri traktorja
Zakon o gozdovih je napisan tako, da je gozdna vlaka namenjena gospodarjenju z gozdovi.
Torej je samo v interesu lastnika oz. lastnikov, da
ima(jo) vlako in naj torej sam(i) poskrbi(jo) za
njeno prevoznost oziroma izgradnjo. Tako mora
biti plačnik gradnje ali vzdrževanja vlake lastnik
(oziroma skupnost lastnikov) sam(i), v kolikor
jim ni moč pridobiti finančne podpore. Vloga
Zavoda za gozdove je, da vlako v sodelovanju z
investitorjem del načrtuje, jo na terenu trasira in
po pridobljenih vseh soglasjih izda elaborat vlake. Ta dokument je ekvivalent gradbenemu dovoljenju. Zavod za gozdove Slovenije za podporo
takih investicij nima lastnih sredstev. Po izvedenih delih Zavod pregleda, ali so dela opravljena
v skladu s predpisanim.
Razpisni pogoji za nastop v Programu razvoja
podeželja, v sklopu katerega Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, razpisuje sofinanciranje gozdnih gradenj za suhokranjske razmere
tudi letos niso bili ugodni. Namreč, z gradbenimi
deli v gozdu se morajo strinjati prav vsi lastniki,
po čigar gozdu vlake potekajo. Pri nas je pač tako,
da se lahko zgodi, da bi morali lastnike gozdnih
zemljišč iskati tudi ZDA, Kanadi ali Argentini,
dodatno pa bi zbiranje soglasij oteževala kopica
nerešenih dediščinskih zadev. Tako se je za nastop
na razpisu odločil le en lastnik iz naše občine.

Vendar pa kljub finančni krizi, ki smo ji priča,
ali pa prav zaradi nje, opažamo vse večji interes
po izgradnjah, oziroma rekonstrukcijah vlak. Takih pobud smo zelo veseli. Še posebej, če gre za
področja, ki so z gozdnimi cestami in vlakami
slabo odprti, kot je to primer gozdov na pobočju
Primoža, Komance, Bačknice in Prelesja. Ta predel obsega okrog 350 hektarjev visoko produktivnih gozdov. Že obstoječe vlake so ozke in ne
omogočajo sodobne gozdarske proizvodnje in s
tem nizkih stroškov dela, zato v teh gozdovih (po
naših evidencah) več kot 150 lastnikov ne poseka
skupaj niti 500 kubikov na leto. Posledično gozdovi postajajo vse bolj zastarčeni, s čimer se dela
gospodarska škoda.
Člani civilne iniciative iz Žužemberka so se
letos namenili vzpostaviti prevoznost na gozdni
vlaki, t.i. Lipjek, in drugih, ki se navezujejo na
to vlako. Zbrati so morali mnogo soglasij in tudi
nekaj denarja. Dela so stekla in ko to pišem, so
že skoraj pri koncu. Ker so ti gozdovi pretežno v
fazi starejših drogovnjakov in debeljakov, v katerih je potrebno izvajati negovalne in pomladitvene sečnje, v prihodnjih letih pričakujemo
povečano sečnjo in s tem obremenitev rekonstruiranih vlak.
Opozorim naj, da smo delavci Zavoda za gozdove zavezani, da prevzamemo vsako sečišče,

kar pomeni, da preverimo, ali je sečišče urejeno.
Skladno s Pravilnikom o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov se med drugim preverja, ali so odpravljene poškodbe na gozdnih tleh
in gozdnih vlakah, ki predstavljajo nevarnost za
pričetek erozije, in če so odstranjeni vsi sečni
ostanki iz strug potokov in hudournikov, z gozdnih poti in prometnic, z mejnikov, iz kaluž in
vodnih virov ter s kmetijskih zemljišč in z zunanjih gozdnih robov.
V primeru na novo rekonstruiranih vlak bomo
še posebej pozorni. Tudi nam ni vseeno, da se
nekdo potrudi za celo skupnost, si za skupno
dobro naprti dodatno delo, ki mu vzame še nekaj časa in denarja, potem pa pride sosed, ki je
medtem ležal na kavču, in z enim vlačenjem uniči
ves vloženi denar.
Do leta 2013 bo država za namene gradnje in rekonstrukcije vlak namenjala subvencije. Kako bo kasneje, ne vemo še nič. Če
imate možnost za kandidaturo za subvencije, jo izkoristite, ker tako ugodne variante za
gradbena dela v gozdu najbrž ne boste imeli nikoli več.
n Miloš KECMAN, univ. dipl. inž. gozd.
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Krčitve gozdov
V minulih desetletjih se je zaradi zaraščanja
opuščenih kmetijskih zemljišč gozdnatost stalno
povečevala. V Suhi krajini, kjer je ta pojav še posebno izrazit, se je površina gozda v zadnjih tridesetih letih povečala za dobrih 36 %. V zadnjih
letih pa opažamo, da se trend počasi ustavlja in da
se v določenih predelih gozdnatost celo že zmanjšuje. Očitno se je proces opuščanja kmetijske obdelave ustavil, pomemben del pa prispevajo tudi
krčitve gozdov. V zadnjem desetletju se je povečal
obseg gradnje stanovanjskih in ostalih objektov,
še več posegov pa lahko pričakujemo v prihodnje,
saj novi občinski prostorski akti načrtujejo nove
stanovanjske, obrtne in industrijske ter za druge
storitve namenjene površine. Drugi pomemben
razlog povečanega obsega poseganja v gozd so krčitve v kmetijske namene. Možnost sofinanciranja
kmetijske dejavnosti s strani evropskih in državnih sredstev je spodbudila ponovno aktiviranje
kmetijske obdelave zemljišč in tako povzročila,
da se zarasle površine in tudi starejše gozdove
spet spreminja v kmetijske.
Posegov v gozd bo torej tudi v prihodnje veliko,
pri tem pa je pomembno, da so postopki izpeljani pravilno in da se tako izognemo težavam, ki
jih lahko prinesejo dejanja mimo obstoječih zakonskih določil.
Osnovni dokument, ki opredeljuje možnosti
poseganja v prostor, je občinski prostorski načrt.
V njem je za celotno površino opredeljena namenska raba, ki določa, kaj je na določeni površini
možno in kaj ne, odraža pa strategijo prostorskega razvoja občine. Pri pripravi tega dokumenta
sodeluje mnogo nosilcev razvoja prostora, med
drugim tudi Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljevanju Zavod). Nosilci razvoja prostora podajo
smernice s svojega področja in se opredelijo do
izraženih pobud za posege v prostor. Na koncu k
dokumentu izdajo pozitivno mnenje, če so bile
podane smernice upoštevane. Ker je gozdnatost
v Suhi krajini velika, s stališča gozdarstva ni bilo
pomembnih omejitev pri obravnavi pobud za poseganje v prostor, razen v predelih, kjer so izjemno
poudarjene ekološke ali socialne funkcije gozda in
bi konkreten poseg razvrednotil te funkcije.
Za graditev objektov in posege v gozd oziroma
gozdni prostor je potrebno v skladu z 21. členom
Zakona o gozdovih pridobiti soglasje Zavoda.
Ravno zaradi obsežnih zaraščajočih površin ni
vedno povsem jasno, ali je rastje na konkretni
površini že gozd ali ne. Definicija gozda je sicer
opredeljena v 2. členu Zakona o gozdovih (gozd
je zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem v obliki
sestoja, ki lahko doseže višino najmanj 5 metrov
in ima površino najmanj 0,25 hektarja; gozd je
tudi zemljišče v zaraščanju na površini najmanj
0,25 hektarja, ki se zadnjih 20 let ni uporabljalo
v kmetijske namene in na katerem lahko gozdno
drevje doseže višino najmanj 5 metrov ter je pokrovnost gozdnega drevja dosegla 75 odstotkov;
gozd so tudi obrečni in protiveterni pasovi, širši
od ene drevesne višine odraslega drevja, na površini najmanj 0,25 hektarja), lastnikom pa svetujemo, da se v primeru dvoma obrnejo na re-

virnega gozdarja. Bolje je vprašati in izvedeti, če
konkretna površina ni opredeljena kot gozd in
s tem lahko lastnik poseg opravi brez predhodnega soglasja Zavoda, kot pa da lastnik poseg
samovoljno izvrši, nato pa nastopijo težave z inšpekcijsko službo.
Postopka krčitve gozda za graditev objektov in
za krčitev v kmetijske namene se razlikujeta. V
prvem primeru lastnik potrebuje gradbeno dovoljenje (razen za enostavne objekte, določene z
Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost).
Postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja
vodi upravna enota, ki lastniku postavi zahteve v skladu z Zakonom o graditvi objektov. V
postopku priprave projektne dokumentacije soglasjedajalci podajo svoje projektne pogoje in
nato soglasje, če so bili podani projektni pogoji
ustrezno vključeni v projektno dokumentacijo.
Zavod mora biti kot soglasjedajalec vključen v
vseh primerih, ko gre za poseganje na površine,
ki so v naravi gozd ali gozdni prostor, ne glede na
namensko rabo v občinskem prostorskem načrtu
(zahteva 21. člena Zakona o gozdovih). V kolikor
je bilo izdano gradbeno dovoljenje za površino,
ki je v naravi gozd, pri tem pa ni bilo pridobljeno
soglasje Zavoda, postopek ni bil voden pravilno
in posledica je lahko odprava gradbenega dovoljenja. Pomembno je vedeti, da se v skladu z že
omenjenim 21. členom Zakona o gozdovih in 3.
členom Zakona o graditvi objektov drevje lahko
poseka šele po pridobitvi gradbenega dovoljenja.
Torej šele takrat se lastnik lahko oglasi pri revirnem gozdarju, ki drevje, predvideno za posek,
evidentira in s tem dovoli sečnjo.
Postopek krčitve gozda v kmetijske namene
vodi Zavod. Lastnik na pristojno krajevno ali
območno enoto Zavoda naslovi vlogo za krčitev
gozda, kjer navede razlog krčitve, parcelne številke in katastrsko občino. V kolikor namerava
lastnik izkrčiti le del gozda na določeni parceli,
je potrebno priložiti grafični prikaz nameravane
krčitve, če je namen na parceli izkrčiti gozd v celoti, je dovolj le navedba parcelne številke. Zavod
lahko izda odločbo o krčitvi gozda v kmetijske
namene v primeru, da je predmetna površina v
občinskem prostorskem načrtu uvrščena v območje namenske rabe kmetijskih zemljišč. Odločbo je izjemoma mogoče izdati tudi za površino,
ki ima določeno namensko rabo gozd, vendar v
tem primeru le do površine 0,5 hektarja, če krčitev ni v varovalnem gozdu ali gozdu s posebnim
namenom. Ta izjema se lahko izvede le enkrat v
času veljavnosti prostorskega plana oziroma do
površine 0,5 hektarja, za nadaljnje krčitve na isti
parceli pa je potrebno na krajevno pristojni občini
predhodno spremeniti namensko rabo iz gozda v
kmetijsko zemljišče. Odločbe ni mogoče izdati,
kadar je mogoče pričakovati, da bodo vplivi krčitve bistveno ogrozili funkcije gozdov. Odločbo
lahko Zavod izda le zemljiškoknjižnemu lastniku oz. njegovemu pooblaščencu. V tem primeru
mora biti iz pooblastila jasno razvidno, da je oseba pooblaščena tudi za tovrstne posege, ne le za
redno gospodarjenje z gozdom. Ko lastnik prej-

me odločbo, se obrne na revirnega gozdarja, da
drevje evidentira in s tem dovoli sečnjo.
Občinski prostorski načrti preko prostorskih
izvedbenih pogojev določajo, kateri posegi so dovoljeni na posamezni namenski rabi, vsi posegi pa
morajo biti skladni z Zakonom o gozdovih. Posebej velja izpostaviti določilo, da se lahko ograditev
gozda dovoli le v primeru, če je to predvideno v
gozdnogojitvenem načrtu zaradi zaščite mladja
ali varstva gozdov pred divjadjo za čas, ki je potreben do uskladitve populacije divjadi z okoljem,
in v primeru, če je to potrebno zaradi zaščite vodnih zajetij, varstva naravnih vrednot in območij,
zavarovanih na podlagi predpisov o ohranjanju
narave, kulturnih spomenikov ali znanstveno –
raziskovalnih proučevanj. Obora za rejo divjadi
je definirana kot nezahteven objekt, zato njena
postavitev poteka po postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte, pri čemer Zavod sodeluje kot soglasjedajalec.
Pravilnik o varstvu gozdov določa pogoje paše
živine v gozdu. Z gozdnogojitvenim načrtom se
lastniku gozda lahko dovoli paša živine v gozdu,
v katerem poudarjenost ekoloških in socialnih
funkcij ne dosega 1. stopnje in je hkrati izpolnjen
eden od naslednjih kriterijev:
- nizkoproduktiven gozd, ki predstavlja celoto z
obstoječo pašno površino;
- zaraščujoča negozdna površina porasla z gozdnim drevjem in grmovjem, ki je v gozdonogospodarskem načrtu določena kot gozd in predstavlja funkcionalno nadaljevanje pašnikov ali
se vklaplja v celoto pašnih planin;
- gozd v razvojni fazi debeljaka, ki obdaja pašno
površino in v njem ni predvideno izvajanje
ukrepov za pomlajevanje za obdobje najmanj
naslednjih 10 let.
Površina za pašo določenega gozda sme doseči
največ trikratno površino obstoječe pašne površine, s katero oblikuje zaokroženo celoto. Z gozdnogojitvenim načrtom se na 10 ha travnate površine
izven gozda lahko izloči 0,5 ha gozda, ki ne izpolnjuje zgoraj omenjenih kriterijev, kot funkcionalna
površina pašnika, potrebna za naravno senco.
Vsak lastnik gozda ve, da se je potrebno za
sečnjo dreves obrniti na Zavod za gozdove Slovenije, ki z izdano ustrezno odločbo dovoli posek. Enako seveda velja tudi za sečnjo dreves z
namenom krčitve gozda in tudi v teh primerih
posek dovoljuje odločba: gradbeno dovoljenje
ali odločba o krčitvi gozda v kmetijske namene.
V vseh primerih je potrebno predhodno evidentiranje dreves, predvidenih za posek, s strani revirnega gozdarja.
n Andrej Kotnik
Odsek za gozdnogospodarsko načrtovanje
na območni enoti Novo mesto
Zavoda za gozdove Slovenije
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Oratorij 2011- V tvojo smer
Letos je od 22.do 26. avgusta potekal v naši župniji že peti oratorij pod geslom: V tvojo smer.
Ves teden smo skozi dramsko igrico, molitev in
katehezo po skupinah spoznavali svetopisemski
lik preroka Jona in ob njem vsak dan spoznavali
pomembne vrednote v našem življenju od poklicanosti, premagovanja težav, usmiljenja in vse do

iskrenosti. Petdesetim otrokom se je pridružilo
tudi trinajst nadebudnih in zagnanih animatorjev. Vsak dan so imeli otroci tudi delavnice, kjer
so ustvarjali kaj zase, za domače ali za skrivnega
prijatelja, ki so ga imeli samo na oratoriju. Zaključek vsakega dneva pa so predstavljale velike igre,
pri katerih so v sončni vročini izkoristili vsako

senco. V četrtek nas je obiskal čarodej Andrej, ki
je začaral sceno, po predstavi pa smo se odpravili
na Loko, kjer smo imeli piknik. V nedeljo smo s
prepevanjem in sodelovanjem sodelovali tudi pri
nedeljski sv. maši.
n Matej Gnidovec

Ajdovška cerkev z novo podobo
V nedeljo, 19. junija, smo v Ajdovcu imeli trojni praznik, g. župniku Janezu Zaletelju smo čestitali in se dobremu Bogu zahvalili za njegovih 40
let duhovništva. Kot župnija smo praznovali patrocinij- žegnanje in kot
najlepše, v prezbiteriju smo dobili novo oltarno sliko. Prelat dr. Janez Gril
je ta dan daroval sveto mašo in blagoslovili oltarno sliko, ki jo je naslikal g.
Tomaž Perko. Na sliki so poleg zavetnika župnije Svete Trojice upodobljeni še blažena Alojzij Grozde in Janez Pavel II., kmalu razglašena za blaženo
s. Antonija Fabjan, ki je v naši župniji živela od svojega petega leta in seveda naš častitljivi božji služabnik Janez Frančišek Gnidovec. Okvir slike,
ki lepo sovpada z modernim slogom cerkve, je izdelal domačin g. Darko
Iskra. Župnijska cerkev je tako po 21. letih dobila novo in lepšo podobo,
prej je prezbiterij krasil čudoviti križ, ki smo ga sedaj prestavili na desno
stran v cerkvi in bo služil kot misijonski križ. Naša župnija je sicer majhna,
vendar smo vsi Bogu hvaležni, da se v njej dogajajo tako velike in čudovite
stvari. Upamo in molimo, da bo Ajdovec čim prej postal kraj, kjer bomo s
ponosom rekli, da je naš rojak Gnidovec dosegel čast oltarja.
n Boštjan Gorišek

FOTO: S. M.
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Oratorij v Ajdovcu je šel v Njegovo smer
Animatorji iz Ajdovca smo letos
organizirali že drugi oratorij! Preko
celega tedna smo z več kot 20 udeleženci spoznavali Jonovo zgodbo, se
odločali za prave smeri in se predvsem veliko skupaj igrali. Pridni
animatorji in veseli udeleženci smo
si teden popestrili z obiskom toplic,
sicer pa se vse dni oratorija v župnišču krepčali s slastnimi kosili kuharic
Andreje in Jožice – prostovoljk, katerim smo zelo hvaležni, da je bil naš
oratorij lahko še prijetnejši! Iskreno
smo hvaležni tudi g. župniku Janezu
Zaletelju za vsestransko podporo.
Več o oratoriju pa so pripravili Nina, Blaž in Anže na katehezi o
pričevanju:
Blaž: KAJ JE ORATORIJ?
Nina: To, da se družimo, skupaj
molimo, pojemo, se igramo,…

Blaž: KAJ DELAMO NA ORATORIJU?
Anže: Na oratoriju se družimo,
animatorji nam zaigrajo igro, dvigamo zastavo, imamo kateheze.
Blaž: KAKŠEN URNIK IMAMO
NA ORATORIJU?
Nina: Zberemo se ob 9h, nato imamo en del dramske igre, sledijo kateheza, malica, molitev, delavnice,
kosilo, popoldanske velike igre in ob
16h odhod domov.
Blaž: O KATEREM JUNAKU GOVORI LETOŠNJA ZGODBA?
Anže: O Jonu, ki se je upiral Bogu,
nato pa je spoznal, da je Bog in njegov načrt prava pot.
n Mateja Iskra

Novi zvon poje pri sv. Antonu
V nedeljo, 11. septembra popoldne, je pri podružnični cerkvi sv. Antona v Kotu pri
Dvoru, potekala slovesnost ob blagoslovu novega zvona.
V zadnjem letu je cerkev dobila novo fasado,
ozlajšana je bila tudi notranjost. Novi, 806 kg težak zvon, ki so ga ulili v livarni v Žalcu, se je pridružil dvema dosedanjima zvonovoma. Novome-

ški škof mons. Andrej Glavan je ob prisotnosti domačega župnika in dekana Franca Vidmarja, številnih duhovnikov, bogoslovcev in faranov zvonove posvetil. Novi zvon je blagoslovil z blagoslo-

Novi zvon je blagoslovil novomeški škof mons. Andrej Glavan, dekan Franc Vidmar pa je udejanil in izpeljal pobudo,
da bo dvorska dolina imela lepše petje zvona

vljeno vodo in sveto krizmo-svetim oljem. »Kar
415 cerkva imamo v naši škofiji, od koder odmeva
glasba in urbano petje zvonov,« je dejal škof Glavan in dodal, da zvonovi spremljajo kristjane v veselih in žalostnih trenutkih. Sledil je dvig zvonov
in slovesna sveta maša z zahvalno pesmijo. Dekan
Franc Vidmar se je zahvalil faranom za vso pomoč
pri nabavi zvona in organizaciji te slovesnosti, še
posebej pa se je zahvalil šestim botrom zvona,
ki so izdatneje finančno podprli nakup zvona.
Po koncu maše, ki je potekala na prostem, so vse
prisotne domačini pogostili s pijačo in jedačo.
Blagoslov zvonov je bil res enkraten dogodek za
župnijo Žužemberk in sosesko Dvora, saj je tu
tudi pokopališče za rajne tega okoliša.
FOTO: S. Mirtič
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Suhokranjka proglašena za blaženo
Sarajevo, 24. septembra 2011
Slovesno mašo in slovesno beatifikacijo ob proglasitvi blaženih je pred več kot
18000 verniki vodil odposlanec papeža Benedikta XVI, kardinal Angelo Amato, ki
je Drinske mučenke s. Julo Ivanišević, s. Berchmano Leidenix, s. Krizino Bojanc, s.
Antonijo Fabjan in s. Bernadeto Banja razglasil za blažene. Papež Benedikt XVI. je
podpisal odlok o razglasitvi božjih služabnic drinskih mučenk za blažene, ker so
utrpele smrt zaradi sovraštva do katoliške vere. Olimpijska dvorana Zetra v Sarajevu
je tega dne postala največja cerkev v Bosni in Hercegovini.
Vanjo se je od zgodnjih jutranjih ur zgrnilo na
tisoče vernikov, med drugim tudi obiskovalcev
iz Slovenije, še največ prav iz dolenjskega konca,
kjer sta svetnici doma.
Slovensko škofovsko konferenco sta zastopala novomeški in celjski škof Andrej Glavan in
Stanislav Lipovšek, številni duhovniki med drugim tudi žužemberški dekan Franc Vidmar in
bogoslovci.
Dolenjski mučenki Krizina Bojanc iz Zbur pri
Šmarjeških Toplicah in Antonija Fabjan iz Malega Lipja v Suhi krajini sta se pridružili blaženemu
mučencu Alojziju Grozdetu in blaženemu škofu
Antonu Martinu Slomšku. Po grozoviti, barbarski smrti v samostanu konec leta 1941 so vojaki
oslepljeni od sovraštva do katoliške vere njihova
trupla vrgli v reko Drino, kjer njihovih ostankov
nikoli niso našli. V čast mučenk je 1200-glavi mešani pevski zbor z orkestrom predstavil dve novi
pesmi, odkrita pa je bila tudi slika blaženih, ki bo
vgrajena v stranski oltar cerkve Kraljice rožnega
venca. Na oltar so v procesiji prinesle redovnice
iz različnih držav Bosne in Hercegovine, Hrvaške,
Severne Amerike, Brazilije, Poljske in Albanije
dve sveči darilo redovnic, vodo iz reke Drine kot
simbol petih grobov, kopije njihovih dokumentov
in osebnih pisem, ciborij z odtisnjenimi petimi
hostijami in pepel, ki so ga našli med ruševinami
leta 1941 požganega samostana na Palah.
n Urednik

V Žužemberku bo v soboto, 22.
oktobra 2011, ob 10. uri zahvalna maša za beatifikacijo drinskih
mučenk v Sloveniji. Somaševanje škofov in duhovnikov bo vodil
kardinal dr. Franc Rode. Ob 9. uri
bo molitvena ura in predstavitev
mučenk slovenskega rodu s. Krizine
Bojanc in s. Antonije Fabjan, pri maši
pa bodo peli združeni zbori žužemberške dekanije. Slovesnosti se bodo
udeležile tudi predstavnice redovne
družbe hčera Božje ljubezni s Hrvaške in iz Bosne in Hercegovine, iz katere so izhajale mučenke.

Slovesnosti sta prisostvovala tudi županja Občine Šmarješke Toplice Bernarda Krnc, podžupan Franc Anderlič
in žužemberški župan Franc Škufca

Sorodniki obeh mučenk z Dolenjske

Koordinator romanj iz Slovenije in član pripravljalnega
odbora za beatifikacijo iz Slovenije župnik in dekan Ciril
Murn je odlično izpeljal svojo nalogo Foto: S. Mirtič

S. Antonija (Jožefa) Fabjan se je v vasi Malo
Lipje, nekdaj župnija Hinje, danes Žužemberk, očetu Janezu in materi Jožefi rodila 23.
januarja 1907. Očeta je izgubila zelo zgodaj,
pri štirih letih, le dva meseca potem, ko se je
rodila najmlajša sestra Angela (oče je imel iz
prvega zakona tri otroke, po smrti prve žene
se je poročil v drugo in imel še pet otrok). Jožefa je tako ostala sama z osmimi nepreskrbljenimi otroki, nekaj let pozneje pa je tudi
ona zbolela in kmalu umrla. Otroke so v rejo
vzele družine sorodnikov, takrat enajstletno
Jožefo je v dobrotljivo varstvo vzela teta. Ko
je v Jožefi pozneje dozorela odločitev za redovniško pot, jo je teta navdušeno podprla
in ji ves čas stala ob strani. K Hčeram božje
ljubezni je Jožefa prišla po posredovanju
sorodnice s. Margarete Jarc, ki je že bila v
tej družbi. Jožefa je prišla v Sarajevo 9. aprila 1929 in se pridružila 46 Slovenkam, kolikor jih je bilo tega leta med Hčerami božje
ljubezni. V noviciat je stopila na svoj god,
19. marca 1930, in prevzela ime Antonija. V
drugem letu noviciata je bila njena učiteljica
tudi s. Berchmana, s katero sta deset let kasneje skupaj stopili tudi na pot mučeništva.
Po začasnih zaobljubah je služila predvsem
v Sarajevu, leta 1936 pa je bila premeščena
na Pale. Tudi po večnih zaobljubah leta 1937
se je vrnila v samostan na Pale – nepolna štiri leta pozneje pa je te zaobljube podpisala
tudi z mučeniško krvjo.
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Zaključek šolskega leta v vrtcu na Dvoru
Šolsko leto smo zaključili v petek,17. 6. 2011, na
dvorišču Vrtca Dvor. Otroci so se predstavili s pesmicami, ki so jih čez leto radi prepevali. Najprej
so zarajali otroci skupine Čebelic skupaj s starši,
nato so Pikapolonice zapele himno Pikapolonica,
Miške so še dišale po vijolicah, s pesmico Vijolica, Metulji pa so se s pesmico Rdeči avto odpeljali novim dogodivščinam naproti, kajti naslednje
šolsko leto bodo že v šoli. Vsi skupaj smo zapeli
pesem Žogica. Nato je sledila podelitev medalj
programa Miške Eli in Zlati sonček.
Mamica ga. Nataša Zupančič se je v imenu vseh
staršev in otrok skupine Metuljev ganljivo poslovila in zahvalila vzgojiteljicama ge. Lidiji Lebar
Tomšič in ge. Eriki Gjerek.
Ga. ravnateljica in ga. Longar sta s pozdravnim govorom nagovorili vse prisotne in zaželeli
otrokom in staršem prijetno preživljanje poletnih dni.
Ker so se otroci čez leto v vrtcu igrali po navadi
sami med seboj, so se lahko sedaj igrali skupaj s

starši različne igre: družabne igre, igre z lutkami,
s kockami, športne igre ter plesali.
Prijetno druženje se je zaključilo s slastno pogostitvijo, ki so jo pripravile vzgojiteljice vrtca.

Posladkali smo se z zeliščnim pecivom, bezgovim
sokom in sadjem, ki so ga prinesli starši.
Vesele in prijetne počitnice!
n Mateja Repar Silič, vzgojiteljica

Prvi šolski dan v 1. razredu

Prireditev ob dnevu
državnosti in zaključku
šolskega leta na OŠ Prevole
Na kresni dan, 24.6.2011, je bila v športni dvorani pri OŠ Prevole svečanost ob dnevu državnosti, ki je sovpadala z zaključkom šolskega leta.
Po zapeti slovenski himni je številne navzoče z domovinsko mislijo nagovorila ravnateljica šole Marija Breceljnik. Nanizala je vrline, ki jih naša
mlada država ima. Sledil je bogat in pester kulturni program, v katerem
so sodelovali skorajda vsi učenci šole. Z recitacijami, igro, igranjem na
inštrumente, s petjem in plesom so na simboličen način počastili rojstni
dan naše domovine, pozdravili prihod poletja in se poslovili od starega
šolskega leta. Program so zaključili učenci 4.r., in sicer s predstavitvijo
celoletnega projekta Storyline, s katerim so predstavili življenje otrok v
revni afriški državi Ugandi. Na koncu so se vsi navzoči zbrali pred šolo,
kjer je potekalo še sklepno dejanje-zasaditev lipe v čast 20. obletnice samostojne Slovenije, saj lipa velja za nekakšen simbol slovenstva.
Večer se je zaključil s piknikom ter druženjem nad igriščem. Športne
dejavnosti, ki so bile za ta večer tudi načrtovane, pa je prekrižal dež.
n Amalija Zajc, OŠ Prevole

V četrtek, 1. 9. 2011, je šolski prag OŠ Žužemberk prestopilo 19 učencev 1. razreda. Vsem otrokom in njihovim staršem smo dobrodošlico zaželeli ga. ravnateljica, gdč. razredničarka in posredno tudi ostali delavci
šole. Po nagovoru ravnateljice in. razredničarke so učenci skozi kolebnico skočili v 1. razred in tako tudi uradno postali čisto pravi prvošolci
– z rumeno rutko okoli vratu. V razredu sva jim učiteljici razdelili polno daril (Švigazajčka, kapice, revije…). In ker so vsi prvošolci na ta dan
praznovali, ni šlo brez sladke torte in pesmice »Vse najboljše za nas«.
Čeprav smo bili na začetku prvega dne še nekoliko zadržani, smo
kmalu ugotovili, da je v šoli lepo in ob odhodu domov že razmišljali o
naslednjem dnevu.
Vsem 19 prvošolčkom želim uspešno, radostno in izzivov polno šolsko leto!
n Mateja Bukovec, razredničarka
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Začetek novega šolskega leta na PŠ Ajdovec
Minile so počitnice in začelo se je novo šolsko
leto 2011/2012. Na naši podružnici smo ponosni in veseli nove pridobitve, ki smo jo čakali
kar dolgo časa. To so nova okna v pritličju šole.
Menjava oken je bil kar velik finančni zalogaj,
h kateremu je prispevala delček tudi sama podružnica z denarjem iz nagradnega natečaja
podjetja Helios. Razredi so tako bolj prijetni,
toplejši in svetlejši. Veseli smo, da se nam je v
letošnjem šolskem letu pridružilo kar šest prvošolcev in da nas je skupaj sedemnajst. Prvo
šolski dan smo preživeli slovesno. Učenci 3. in
4. razreda so prvošolcem in ostalim učencem
zaigrali dramski prizorček To je moja žoga. Dan
smo zaključili s šolsko torto. V mesecu septem-

bru smo izvedli že kar nekaj dejavnosti. Izpostavili
bi predvsem skupni športni dan – pohod na Sveti
Peter, obisk učencev centralne šole iz Žužemberka ter delovni piknik s starši in učenci. Kot veste,

se je na koncu šolskega leta 2010/2011 pri nas
odprla gozdna učna pot Ajdovček, ki smo jo v
septembru z delovno akcijo skupaj s starši, starimi starši in učenci očistili in uredili. Prijetno
druženje pa smo zaključili s peko hrenovk na
Korenovem hribu.
n učiteljici PŠ Ajdovec
»Bilo je poučno, koristno in zanimivo. Spoznanje, da si kljub tempu, ki nam ga narekuje
življenje, znamo vzeti še nekaj časa za naravo in
druženje z našimi otroki in sokrajani. Zavest, da
smo odrasli vzor mlajšim, pa nam daje posebno
zadovoljstvo. Upam še na kakšno druženje s prijetnim koncem.«
(zapisala mama učenca 4. r. ga.Štefka Jarc)

Šola je oživela
Vroči poletni počitniški meseci so
se končali in urejene ter pripravljene
prostore podružnice so napolnil veseli glasovi otrok. To šolsko leto PŠ
Dvor obiskuje 47 učencev.
Prvi šolski dan je pomemben za
vse: otroke, starše in strokovne delavce, zato je vedno skrbno pripravljen. Učenci 1. r. so v šolo prišli v
spremstvu staršev in postali prvošolci s tradicionalnim skokom preko
kolebnice, ki sta jo držala dva učenca iz drugega razreda. Vsi otroci so
uspešno preskočili vrvico. Starši so
svojemu šolarju za uspešno opravljeno delo in za boljšo varnost okrog
vratu namestili rumeno rutko. Nato
so starši za krajši čas odšli, prvošolci
in strokovni delavki pa so nadaljevali z medsebojnim spoznavanjem
in s pravljico.
Čas so izkoristili tudi za risanje,
igro ter ogled šolskih prostorov. Po
malici so se posladkali s sadno tor-

to, ki so jo pripravile kuharice naše
šole. Vsak prvošolec je pred odhodom dobil vetrnico, darilo za prvi
šolski dan. Vetrnice so preizkusili
na šolskem igrišču. Učenci so sproščeno tekali in prepevali. Z vetrnicami v rokah in nasmehi na obrazih so odšli k staršem. Ostali učenci
so se prvi dan spoznavali z novimi
učiteljicami, utrjevali varno obnašanje v prometu, hišni red, postavljali
pravila dela in se obogatili ob zgodbi, pravljici.
Branje v nadaljevanjih je postalo sestavina vseh oddelkov naše PŠ,
saj je letos eden izmed ciljev približati učencem knjigo in vzbuditi
veselje do branja. Naš cilj pa je tudi
vzbuditi veselje do bivanja v naravi in razvijati rodoljuben odnos do
Suhe krajine ter domovine Slovenije. Ko smo sledili tema ciljema, smo
se že naslednji teden podali na naš
»Triglav«, najvišji hrib v Suhi kraji-

Jesenske ekskurzije
Učenci od 6. do 9. razreda so se v septembru odpravili na jesenske ekskurzije, kjer so si ogledali različne kraje, spominske hiše, muzeje... In tako
obogatili svoje znanje ter spoznavali Slovenijo, našo deželo.
Šestošolci so odšli na Notranjsko, v Idrijo, kjer so si ogledali Antonijev
rov in tehnični muzej. Sedmošolci so spoznavali Dolenjsko pokrajino in
se ustavili v Trebnjem, Stični in na Muljavi, kjer so spoznali življenje in
delo Josipa Jurčiča. Osmošolci so odšli na Gorenjsko, in sicer v Vrbo, ki
je rojstni kraj dr. Franceta Prešerna, Žirovnico in na Bled. Devetošolci pa
so spoznali Turjak, kjer so si ogledali grad, Velike Lašče, Retje in nazadnje obiskali tudi Ribnico.
n Tinka Fric, Foto: H. Smrke

ni, Sveti Peter. Vsi učenci so osvojili
vrh, se dvignili na 888m nadmorske
višine in opazovali v lepem in sončnem vremenu Dobrniško dolino in
Kočevski Rog. Ko smo se orientirali,
smo se spustili v dolino in se z Lašč
odpeljali do šole.
Pričeli smo tudi z interesnimi dejavnostmi. Novost letos je čebelarski
krožek, ki ima na naši podružnici
dolgo tradicijo, letos pa je končno oživel.

Tudi z zdravo prehrano smo se že
srečali. Zanjo vedno poskrbijo naše
kuharice, iz Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto pa so prišle
tri promotorke zdravja ter v 1. r. PŠ
Dvor preizkusile v praksi Priročnik
za zdravo prehrano.
Čas pa teče dalje, naša podružnica vestno opravlja njeno osnovno
poslanstvo, vzgojo in izobraževanje otrok.
n Zvonka Struna, vodja PŠ Dvor
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Plavalni tečaj
Starejši otroci Vrtca Žužemberk in Vrtca Dvor
so v času od 21., 22. in 23. septembra obiskovali
plavalni tečaj v Dolenjskih Toplicah. Cilj plavalnega tečaja 5 – 6 letnih otrok je prilagoditev na
vodo, drsenje v vodi z lahtmi naprej in vztrajati v
tem položaju najmanj 5 sekund ali pa preplavati
8m v poljubni tehniki. Naš cilj je bil dosežen. Vsi
otroci so se brez posebnih težav igrivo in sproščeno s pomočjo plavalnih pripomočkov sprostili in
osvajali tehniko plavanja. Med 32 udeleženimi je
kar 8 otrok preplavalo tudi razdaljo 8m.
Otroci so bili zelo motivirani, vodljivi in pogumni, opazen je bil velik napredek. Vsem vaditeljem se zahvaljujemo za dobro strokovno vodenje in pomoč.
n Minka Fric, vzgojiteljica

Jesenski športni dan
V četrtek, 15. 9. 2011, smo imeli učenci 1., 2. in 3. razreda športni dan – jesenski pohod. Z avtobusom smo se zjutraj odpeljali do
Srednjega Lipovca. Nato pa polni
energije peš nadaljevali pot do PŠ
Ajdovec, kjer so nas pričakali učiteljici ga. Irena Prodanić in ga. Milena Legan ter ga. kuharica in 17
učencev podružnične šole. Vodja
podružnice ga. Milena Legan nam
je po malici na kratko predstavila

podružnično šolo, ogledali smo si
notranjost šole in šolski muzej. Vsi
smo bili enotnega mnenja, da je
šola majhna, a lepo urejena. Nato
smo se podali po dobra dva kilometra dolgi gozdni učni poti Ajdovček, na kateri je označenih več
kot 20 avtohtonih drevesnih vrst.
Po prihodu do PŠ Ajdovec smo se
z avtobusom prijetno utrujeni odpeljali v Žužemberk.
n Mateja Bukovec, učiteljica

Rekreativni turnir za
pokal Dolenjskega lista
Že sedemnajstič so prišli ljubitelji odbojke v Žužemberk, kjer so
se na igriščih ob reki Krki borili za
najboljše mesto.K tekmovanju se je
prijavilo 25 trojk, ki so začele z igranjem v soboto, zaključile pa v nedeljo. Letošnji rekreativni turnir je
osvojila ekipa Old Boysi, v postavi

Mitja Koprivec, Grega in Žiga Kumar. Z rekreativnim pokalom Dolenjskega lista za drugo mesto so se
razveselili Risi – Samo Gotenc, Mirko Kump in Jani Laznik; tretje mesto pa si je priigrala ekipa Lašče, za
katero so igrali David Šenica, Mitja
Rojc in Miran Miklič.

Zahvala

Dnevnemu športnemu dogajanju je na prenovljeni Loki ob reki Krki sledilo nočno, v petek zvečer
prava domača odbojkarska veselica z ansamblom POPOTNIKI, v soboto pa
so si sledili koncerti znanih slovenskih bandov – Zgrešeni primeri, Zablujena
generacija in Fešta band.
Organizator, Športno društvo Loka, se vsem zahvaljuje. Zahvala vsem udeležencem tekmovalnega dela, vsem nastopajočim in prav tako vsem gledalcem ter obiskovalcem, ki so se prišli zabavat. Zahvala tudi sponzorjem, ki so
kljub kriznim časom prispevali svoje, da je tudi do letošnjega turnirja v Žužemberku prišlo.
Vsi lepo vabljeni na žužemberška odbojkarska igrišča tudi prihodnje leto.
Se vidimo!

n T.S.

oktober 2011,

ŠPORT ZANIMIVOSTI

35

Odprto
prvenstvo v
odbojki na mivki
Alkemist 2011
Tudi letos je tradicionalni žužemberški turnir
privabil najboljše dvojice iz sveta odbojke na mivki. Sodelovalo je 23 ekip, ki so s tekmovanjem začele že v petek, v soboto pa je sledilo nadaljevanje
z velikim finalom. Z zmago sta kot lansko leto odšla Jan in Danijel Pokeršnik. Drugo mesto sta si
priigrala Jure Peter Bedračin in Leo Mohorič, s
pokalom za tretje mesto pa sta se odpeljala Anže
Bahč in Tadej Boženk.
n T.S.

Franci Grajš osvojil srebrno medaljo
V uzbekistanskem Taškentu se je 27. septembra končalo svetovno prvenstvo v tajskem boksu, na katerem so nastopili trije slovenski predstavniki in vsi trije se bodo danes v domovino
vrnili z odličjem. Med najelitnejšimi borci A
razreda pa smo imeli Slovenci enega predstavnika. Suhokranjec Franci Grajš je v kategoriji do
91 kilogramov s svojimi nasprotniki ravnal stare dolgove. V polfinalu uspešno proti Ukrajincu
Tsonteju Rogavi z gladko zmago po sodniški odločitvi, v finalu pa manj uspešno proti Belorusu
Dzianisu Hanchanoraku, v sicer zelo izenačeni
borbi z dvomljivim sodniškim epilogom, saj naj
bi bil Franci po mnenju mnogih boljši. Tako se
mu je ponovno izmuznila zlata medalja, vendar je osvojeno SREBRO v A razredu velikanski
uspeh - viceprvak sveta do 91 kg.
n Slovenska zveza tajskega boksa

Vojaška poroka na
žužemberškem gradu

Ansambel Poljub spet zaigral
Po več kot desetih letih se je na posebno željo
uredništva spletnega portala www.narodnjak.si
zbral suhokranjski ansambel Poljub, da bi na velikem koncertu, ki ga organizira omenjeni portal v športni dvorani Marof, zaigral nekaj svojih
uspešnic. Kot je razvidno s fotografije, je bilo

ponovno snidenje polno čustev in za vse člane
prijetna sprostitev. Fantje in Darja pravijo, da
so še vedno veliki prijatelji in so se zato vabilu
z veseljem odzvali. Obudili so spomine na stare čase, zazvenela pa je tudi legendarna skladba
Le Krka ve.
n M. Kocjančič

Svatje, ki so se v soboto, 13. avgusta, zbrali v
hladni senci za obzidjem tisoč let starega žužemberškega gradu, so prisostvovali prijetni poroki
Anite in Blaža, ki so jo na svoj način popestrili
prav pripadniki Slovenske vojske
Pod vročim popoldanskim soncem je skozi
špalir uniformiranih pripadnikov Slovenske vojske popeljal v poročno dvorano klet žužemberškega gradu oče Bogomir Vovk svojo hčer Anito.
Poročni obred, ki ga je s svojim žametnim glasom
vodil Novomeščan Jože Leonard Kukec, je potekal v prijetnem hladu nekdanje vinske kleti. Priljubljeni matičar je devetletno ljubezensko zgodbo sedemindvajsetletnega častnika Slovenske vojske poročnika Blaža Primca in petindvajsetletne
neveste, vzgojiteljice Anite Vovk, obeh z Dvora, s
svojim pristopom, prijetno govoranco in prepričljivimi kretnjami in mimiko, pravzaprav sklenil
in dodal piko na i s sklenitvijo zakonske zveze.
Prijetno poročno svečanost za obzidjem tisoč let
starega žužemberškega gradu pa so obogatili tudi
mlada glasbenica in pevci pevskega zbora z Dvora, v katerem poje tudi Anita. Še preden so svatje
zaplesali poročni ples in kronali slovesnost z večerjo in rajanjem v gostišču Prepih, pa je ženin
Blaž Primc ponesel svojo ženo Anito skozi špalir
strumnih vojakov, med katerimi so bili tudi njegovi sošolci s šole za častnike in sodelavci.
n Slavko Mirtič
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Jubilanti - 80 let
TOMC AMALIJA

Dne 6. julija 2011 je naša upokojenka ga. Tomc Amalija, iz Žužemberka, Baragova ulica, praznovala svoj visoki življenjski jubilej
– 80 let.
Rojena je bila v Prapročah pri
Žužemberku (po domače Cokolnovih) v družini s 5 otroki. Mlada
leta je preživela doma na kmetiji in
pomagala staršem pri delu.
Osnovno šolo je končala v Žužemberku, po končani osnovni šoli
pa je obiskovala knjigovodski tečaj
in si tako pridobili znanje za opravljanje knjigodskih del. Kot knjigovodja je svoje prvo delo opravljala v
KZ Karteljevo, nato v Selah pri Hinjah in Ratju. Po ukinitvi teh kmetijskih zadrug je bila nekaj časa doma, leta 1955 pa se je zaposlila v Kmetijski zadrugi Žužemberk in delala vse do upokojitve leta 1985.
Med tem časom je spoznala svojega bodočega moža Jožeta Tomca in
se z njim leta 1957 poročila. V zakonu je rodila 5 hčera (Jožica, Zlatka,
dvojčici Marjetka in Tanja ter Matejka). Skupaj z možem sta si zgradila
novo stanovanjsko hišo, v kateri sta živela s svojimi hčerami. Hčerke so
se izšolale, si ustvarile svoje družine in se odselile. Mož Jože je umrl leta
1993. Tako sedaj živi v hiši sama, hčerka Jožica pa ima svojo družino v
bližini in skrbi za mamo. Ima 8 vnukov in 1 pravnuka. Obiskov le-teh
se zelo veseli, saj ji s tem polepšajo dneve. Največkrat pa jo obišče vnuk
Borut, ki živi v bližini in ga mama zelo pohvali, da skrbi zanjo.
Predstavniki društva upokojencev in KO Rdečega križa Žužemberk
smo jo ob njenem visokem jubileju obiskali, ji iskreno čestitali, zaželeli še
veliko zdravja in srečnih dni v krogu družine in jo skromno obdarili.
n Cajnko Tinca, tajnica DU

HROVAT CIRILA
Minil je samo en dan in spet smo
se podali na pot proti Dešeči vasi,
kjer je še druga naša upokojenka
ga. HROVAT CIRILA, po domače
Joškova, dne 1. 9.2011 praznovala
visoki jubilej – 80 let.
Rojena je bila v kmečki družini s
5 otroki. Mlada leta je preživela ob
delu na domači kmetiji in pomagala
staršem. Oče ji je kmalu umrl, tako
je bila njena pomoč še bolj dobrodošla. Leta l958 je rodila sin Jožeta,
tako da je bila zaposlena tudi s skrbjo za otroka. Ker doma ni bilo dovolj dohodkov, se je leta 1964 zaposlila
v Iskri Žužemberk, kjer je delala vse do svoje upokojitve leta l987. Ves
čas pa je dobro skrbela za sina Jožeta, ki je še vedno potreben vse njene
pomoči. Skrbela je tudi za bolno sestro, ki pa je leta 2007 umrla.
Kljub letom in bolezni še vedno dela malo na kmetiji, skrbi za sina
Jožeta. Zelo rada pa se udeleži tudi srečanja z upokojenci in kakšnega izleta.
Člani DU Žužemberk smo jo ob tem njenem visokem jubileju obiskali,
ji iskreno čestitali, zaželeli še veliko zdravih let in jo skromno obdarili.
n Cajnko Tinca, tajnica DU

KOREN JAKA

Dne 19. 7. 2011 je svoj visoki jubilej - 80 let, praznoval naš upokojenec g. Koren Jaka iz Žužemberka,
Trške njive.
G. Jaka Koren je bil rojen v številni kmečki družini z 11 otroki; Jaka
je bil enajsti- zadnji otrok in ostal
doma na kmetiji. Ostali bratje in
sestre so se poročili in se razkropili
po Sloveniji.
V bližnji vasi Zafara je spoznal svojo bodočo ženo Hermino in se z
njo leta 1961 poročil, tako sta v letošnjem letu praznovala tudi ZLATO
POROKO, za kar smo jima upokojenci še posebej čestitali in jima podelili ZLATO PLAKETO.
V zakonu so se jima rodili štirje otroci (Jaka, Jože, Marjetka in Štefan). Skupaj z ženo sta delala na kmetiji, ker pa od kmetije ni bilo dovolj
prihodka za številno družino, se je Jaka zaposlil v Novolesu, kjer je delal
vse do upokojitve leta 1991. Po končanem delu v Novolesu pa je delal še
doma na kmetiji. Pri delu doma so mu pomagali še žena in otroci.
Kljub visoki starosti mu zdravje še dobro služi, saj še vedno dela na
domači kmetiji, ob pomoči sina Štefan, ki živi doma. V primeru potrebe
pa jim pridejo pomagat še ostali člani domače družine, ki živijo v bližini. Najbolj pa se veseli obiska svojih 5 vnukov in ene vnukinje, ki mu s
svojim obiskom polepšajo stare dni.
Člani društva upokojencev in KO Rdečega križa Žužemberk smo ga
ob tem jubileju obiskali, mu iskreno čestitali in zaželeli še mnogo zdravih let skupaj s svojo družino in ga skromno obdarili.
n Cajnko Tinca, tajnica DU

MAJER ANGELA

V lepem sončnem popoldnevu
smo se člani DU Žužemberk opravili
na obisk k naši upokojenki ga. Majer Angeli, po domače Andrejčkovi
mami, iz Dešeče vas, ki je 31. 8.2011
praznovala svoj visoki življenjski jubilej – 80 let.
Rojena je bila v Dešeči vasi, v
družini s štirimi otroki. Po končani
osnovni šoli v Šmihelu je delala na
domači kmetiji in tako pomagala
staršem. Ker pa doma ni bilo nobenega zaslužka, se je kot mlado dekle
zaposlila pri Remontu v Žužemberku, kjer je zidarjem pomagala pri delu,
poleg tega pa jim je tudi kuhala malice. V domači vasi je sklenila ostati,
saj se je tu leta l959 poročila s svojim sovaščanom Tonetom in si ustvarila družino s 3 otroki (Jože, Tone in Ljubica). Po poroki je bila še nekaj
časa zaposlena in nazadnje delala v Iskri Žužemberk. Ker pa je bil tudi
mož zaposlen, otroci pa so bili majhni, poleg tega je skrbela še za starše,
je bila primorana, da je ostala doma in skrbela za dom in družino.
Mož ji je umrl leta 1999. Otroci so se izšolali, poročili, ustvarili svoje
družine in se odselili. Sedaj živi sama, kolikor ji še dopuščajo moči, dela
malo na kmetiji. Pri tem pa ji pomagajo tudi vsi trije otroci, ki ji večkrat
priskočijo na pomoč. Ima 6 vnukov in 4 pravnuke, katerih obiskov se
najbolj razveseli, saj ji s tem polepšajo dan.
Člani DU Žužemberk smo ji za ta visoki jubilej iskreno čestitali, zaželeli še obilo zdravih let in jo skromno obdarili.
n Cajnko Tinca, tajnica DU
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Ga. Ljuba – Zalaščkova iz Žužemberka je v mesecu juniju praznovala svoj visoki jubilej 80-let v krogu
svojih domačih in v krogu članov
društva upokojencev, Rdečega križa in Zveza borcev Žužemberk. Ni
je potrebno še posebej predstavljati,
saj jo večina Suhokranjcev, še posebno starejša generacija, dobro pozna,
saj je v obdobju svojega dela na matičnem uradu med drugim poročila
tudi večje število Suhokranjcev in
lahko se pohvali, da večina teh zakonov še danes drži.
Rodila se je v Žužemberku in svoja mlada leta preživljala s starši, sestro in bratoma v težkih vojnih razmerah. Po končani vojni se je leta
1949 zaposlila na matičnem uradu pri KLO Žužemberk, pozneje pa pri
mestni občini Maribor.
Zaradi velikega domotožja se je po nekaj letih vrnila v domači kraj in
nadaljevala z delom matičarke pri občini Žužemberk in Novo mesto ter
delala kot vodja krajevnega urada Žužemberk do upokojitve. Poleg svojega dela je bila še tajnica socialne komisije pri KS, delala za TO in CZ
in druge organizacije. V RK je bila še od same ustanovitve leta1947 in
je še danes aktivistka te organizacije in članica odbora. Vsem občanom,
ki so se nanjo obrnili, je pomagala pri sestavljanju raznih prošenj, ki so
jih posredovali na višje organe. Za njeno delo so ji zelo hvaležni, sama
pa pravi, da ima osebno zadoščenje, da je lahko pomagala drugim.
V letu 1959 si je s svojim sopotnikom Jožetom ustvarila družino in
dom. V zakonu je rodila hčerko Jano in Anico, ki je v starosti 25 let
tragično preminila in mami zapustila 15-mesečno vnukinjo Andrejo.
Tragična smrt hčerke ji je pustila velike posledice.
Že več let je tudi članica Literarnega kluba upokojencev Slovenije, s
sedežem v Mariboru. Je pa tudi članica literarne sekcije pri DU Žužemberk. S svojim pesmicami je popestrila prenekatero prireditev v Žužemberku in tudi nastopala na prireditvah v sosednjih DU. Za svoje delo je
prejela več priznanj in pohval.
Člani DU in RK Žužemberk smo jo ob tej priliki obiskali, ji za visoki
življenjski jubilej iskreno čestitali, ji zaželeli še veliko zdravih in ustvarjalnih dni v krogu svojih najdražjih ter jo skromno obdarili.
n Cajnko Tinca, tajnica DU
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Danica Jerše

Gospa Danica Jerše iz Velikega
Lipovca se je v to suhokranjsko vas
po poroki preselila iz bližnje Brezove Rebri, kjer sta si z možem, s katerim ste se dobro razumela, ustvarila družino, v kateri so se jima rodili štirje otroci. Delo na kmetiji je
prepustila svojemu sinu in snahi,
sama pa uživa v družbi osmih vnukov in treh pravnukov ob tem pa
ne pozabi poudariti, da se z vsemi dobro razume. Rada bere časopise,
spremlja dogajanje v politiki in kljub svoji skromni pokojnini bi rada
pomagala ljudem v stiski. Spominja se nekdanjega življenja na vasi in
ubranega petja tamkajšnjih fantov, danes pa si krajša čas z nabiranjem
rožic za čaj, kot sama pravi, in morda so prav te rožice poskrbele, da je
zdrava, bistrega duha in da se lahko veseli vsakega novega dne v družbi vseh, ki jih ima rada.
n Dare Pucelj

Hendrik Jarc

Življenje gospoda Hendrika Jarca iz Velikega Lipovca v mladosti ni
bilo posuto z rožicam. Ko je bil star
komaj enajst let je ostal brez očeta, ki je umrl v internaciji na Rabu,
zato je moral kot najstarejši otrok
v družini prevzeti skrb za kmetijo.
Sam pravi, da se mu je življenje spremenilo, ko je spoznal bodočo ženo,
s katero se še danes zelo dobro razumeta in s katero sta pred kratkim
praznovala zlato poroko v družbi
svojih pretih otrok. Danes je vesel, ker mu zdravje še vedno dopušča,
da z ženo po svojim močeh še lahko pomagata sinu, ki je prevzel njuno
kmetijo. Pred leti si je po delu na kmetiji vedno vzel čas in rad skočil
do svojega čebelnjaka, danes pa je čebele zamenjalo njegovih štirinajst
vnukov, ki poskrbijo, da mu ni nikoli dolgčas.
Dare Pucelj

Jubilanti - 90 let
Terezija Kelšin

Ga. Terezija Kelšin roj. Mervar, se je rodila 7. septembra 1921, v Žužemberku v številni znani pekovski družini. Njen oče Karol Mervar je vodil pekarijo, že kot majhna deklica pa je pomagala pri
dostavi kruha, ki je takrat potekala še s konji. Leta 1946 se je poročila s Stanislavom Kelšinom, ki je
takrat opravljal službo sprevodnika na avtobusu. » Poročila sva se pri sv. Miklavžu, poročil pa naju
je dekan Karol Gnidovec,« je ob obisku povedala slavljenka Terezija, ki zelo skrbno skriva leta. Nekaj časa sta živela v Bregu, v hiši, kjer še vedno živi njena hči, nato pa sta si zgradila hišo in kmetijo
v Dolgi vasi. Vsa leta sta z možem pridno kmetovala in ustvarila lepe pogoje za sodobno kmetijo, v
kateri delajo sin in tudi že vnuk Milan. Imata dva otroka - Milana in Vlasto, ki sta si ustvarila svoji
družini. Družbo jima dela 5 vnukov in 8 pravnukov. Tereziji so ob njenem visokem jubileju domači
pripravili slavje, čestitkam so se pridružili številni drugi, med drugim tudi župan občine Žužemberk
Franc Škufca s sodelavci. Židane volje in polna optimizma nas je pričakala že na hišnem pragu, kjer
živi že tretja generacija Kelšinov. Še vedno kuha, pospravi in postori najnujnejša dela v kuhinji, kjer
s Stanislavom preživljata skupne urice. » Berem brez očal,različne časopise, najrajši pa knjige, teh je
bilo v zadnjih letih več kot tisoč,« pove Terezija, ki deluje pri teh letih neverjetno mladostno.
Foto: S. Mirtič
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Angela Novak

V Velikem Lipju 7 je svoj
90. rojstni dan julija letos
praznovala ga. Angela Novak, po domače Mežnarjeva. Trdna kmečka žena,
izrednega duha in volje, še
vedno rada obdeluje svoj
košček »suhokranjske zemlje«. »Lansko leto sem
pridelala kar osem gajb
krompirja, še pred parimi
leti pa sem obdelovala tudi
vinograd,« pove Angela
in doda, da so leta naredila svoje, še vedno pa na bližnji njivi obdeluje krompir in pridela vrtnine. Za praznik je na svojem domu sprejela
vrsto čestitk, še posebej je bila vesela domačega župnika Cirila Murna
in predstavnic tukajšnjega krajevnega odbora RK, presenetili pa so jo
tudi župan občine Žužemberk Franc Škufca skupaj s svojimi najožjimi
sodelavci. Polna življenjskih moči in trdne vere živi na svojem domu, v
veliko veselje pa so ji tudi obiski svojih najdražjih sina Dušana, hčerk
Ljudmile, Angele in Micke, pa tudi svojih 5 vnukov in 9 pravnukov.
Foto: S. Mirtič

Fanika Baša

V lepem sončnem jesenskem dopoldnevu smo se skupaj z županom
občine Žužemberk, g. Francem Škufca, predstavnikom KO RK in DU Žužemberk odpravili na obisk k ga. Baša Faniki, ki je 4. 10. 2011 praznovala
svoj visoki življenjski jubilej - 90 let.Fanika je bila rojena v Žužemberku
– tako lahko za njo rečemo, da je stara Žužemberčanka, v družini z dvema otrokoma. Mamo in brata je izgubila v drugi svetovni vojni, tako sta
ostala sama z očetom in skupaj delala na manjši domači kmetiji.
Leta 1946 se je poročila z Ivanom Baša, ki je bil doma s Primorske
in je v Suhi krajini opravljal gradbena dela. V zakonu je rodila 4 otroke
(Ivan, Miha, Jože in Nada). Mož je bil vseskozi zaposlen kot gradbenik,
sama pa je skrbela za delo doma in družino. Mož ji je umrl leta l996.
Otroci so se izšolali, ustvarili svoje družine in se odselili. Doma je ostala
hči Nada, ki si je tudi ustvarila družino in skrbi za mamo. Sedaj njeno družino poleg 4 otrok sestavlja še 9 vnukov in 19 pravnukov.Fanika je vseskozi
skrbela za gospodinjstvo in otroke, najbolj pa so znana njena dela gobelinov, saj kakor sama pravi, jih je naredila že čez 100 in s temi darili razveselila predvsem vse svoje bližnje in olepšala stene v svojem domu. Zadnje
časa pa se predvsem posveča branju zanimivih knjig. Najbolj se razveseli
obiska svojih vnukov in pravnukov, ki ji s tem polepšajo dneve.
Ob koncu obiska smo ji vsi skupaj zaželeli še veliko zdravih let v krogu svojih domačih in ji zaželeli nasvidenje ob 100. letnici.
n Cajnko Tinca, tajnica DU

Občina Žužemberk, ZZB za vrednote NOB Slovenije
Odbor VII. korpusa, Združenje borcev za vrednote
NOB Novo mesto in krajevni odbor ZB Žužemberk
ob 50-letnici otvoritve spomenika NOB na Cviblju

VABIJO
na žalno svečanost,

ki bo v soboto, 29.10.2011,
ob 11. uri,
pri spomeniku padlih borcev NOB in aktivistov OF,
na CVIBLJU v Žužemberku.
memorialno besedo bo imel
Janez Stanovnik, predsednik ZZB

Vabljeni!
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Peš z Dvora na Triglav
Lepega poletnega dne, točneje 30. junija 2011,
sva se z dobrim prijateljem Markom po dolgem
razmišljanju odločila, da narediva nekaj nevsakdanjega. Pravzaprav sva se kot prva Dvorjana odločila, da se peš z Dvora odpraviva na sam Triglav. Nekako tako je rekel tudi legendarni Nejc
Zaplotnik: “Ni pomemben cilj, pomembna je
pot, ki pripelje do cilja”. In ta pot naju je v šestih
dneh pešačenja vodila skozi številna doživetja,
preizkušnje ter veličastne trenutke do končnega
cilja. Pa vendar je na koncu pomemben tudi cilj Triglav, ki bo ostal v prelepem spominu.

V četrtek, 30. junija, popoldne sva se po »šihtu«
dobila pred gostilno Blatnikov hram na Dvoru,
kjer sva si privoščila hladno pivo.
Da je to pohod, ki je resnično vreden spoštovanja, priča tudi dejstvo, da sva že v Zagradcu
dobila žulje, vrgla v smeti teniske in nadaljevala
pot v gojzerjih.
Prvega dne sva prenočila nekje v bližini Krke,
gostila sva številne komarje in tudi srnjaka, ki
naju je zbudil. Pot naju je vodila mimo Ljubljane, kjer naju je pošteno opralo do Naklega na
Gorenjskem, kjer sva tretjič prespala. Nadležen
spremljevalec najinega pohoda je bilo tudi sonce, ki je tiste dni dalo vse od sebe. Peti dan sva
prespala v Vodnikovem domu, kjer sva bila postrežena od prijaznih oskrbnic. Šesti dan, na poti
na Kredarico, naju spremlja muhasto vreme, sem
in tja pa naju preseneti tudi sneg. Triglav je vse
bližji. Na poti do vrha očaka nama je vreme naklonjeno in končno stolp.
Obvezna fotografija in pogovor z naključnimi
Slovenci. Najtežji del je za nama, sestopiva in se
vrneva se v dolino, kjer prespiva na koči v Doliču.
Naslednji dan najinega popotovanja naju preseneti helikopter, ki je pripeljal pijačo v kočo. Odpraviva se proti Vratom, pogled in razgled je čudovit,

Peš v Jeruzalem
Sredi junija sta skozi Žužemberk
potovala zakonca Thomas in Charline Peltie. Doma sta iz Francije,
natančneje iz Grenobla, od koder
sta se peš odpravila v Jeruzalem.
Izračunala sta, da bosta za pot potrebovala devet mesecev in zato je

Thomas pustil svojo službo, Charline pa je svoj status na delovnem
mestu zamrznila za eno leto. Na
dan prehodita od 30 do 40 kilometrov, enkrat na teden pa si privoščita daljši počitek. Z veseljem smo ju
sprejeli, jima ponudili prenočišče
in nekaj osnovnih življenjskih potrebščin ter jima z veseljem pomagali pri izbiri nadaljnje poti skozi
naše kraje. Izredno sta bila navdušena nad Slovenijo in prijaznimi
ljudmi, ki sta jih našla tukaj. Na
koncu smo si izmenjali elektronske naslove in jima zaželeli srečno
pot, ki, če jima gre vse po načrtu,
še vedno traja.

potovanje končava v Mojstrani, odkoder se s prijateljem Miranom odpeljeva proti domu. Najino
zanimivo popotovanje je tako končano. Bilo je nepozabno doživetje, napisala bi celo knjigo.
Na koncu bi se rada zahvalila sponzorjem, ki
so podprli to potovanje: FS Prevozi, Gostilna na
gričku, Blatnikov hram, Gostilna Rojc Lašče, Bife
Bobenček, Bar Pino, Foto studio Stane Maver in
prijatelj Miran Gruden.
n Čunga in Marko

Umetnostni kovač Robert Struna
izdeluje kemblje
Klečeški kovač Robi Struna, izjemen predstavnik sodobnega oblikovanja železa, je poleti odprl svojo galerijo v svoji rodni vasi Klečet, v kateri ima razstavljene svoje umetniške izdelke. Po odprtju se je lotil novega podviga, izdelave unikatnega, kovanega kemblja za zvonove. Kembelj
namreč tolče ob stenah zvona, ki ustvarja melodijo. V delavnici je izdelal tudi vso opremo, da je lahko ročno izdelan, kovan kembelj preizkusil.
Pretežki, zelo nevarni pregibni kemblji, lahko »ubijejo« zvon, na zvon pa
morajo udarjati le s kratkimi hitrimi udarci, zato je zelo pomembna njegova izdelava. Z njim sodeluje tudi Rok Capuder iz okolice Radomelj, ki
se ukvarja z izdelavo kovinskih izdelkov, pri katerih pa uporablja umetniški pridih. Skupaj snujeta vsekakor zahteven projekt, ki ob uporabi kovaškega in drugega orodja zahteva mnogo domišljije in lastne iznajdljivosti.
Vsekakor je ideja odlična, saj bo Robert obudil ročno izdelavo kemblja,
ki se je v zadnjih desetletjih izključno delal strojno, še več s sodobnimi
cnc numeričnimi stroji.

Posebna zahvala!

Iskrena zahvala vsem, ki so kakorkoli pomagali pri postavitvi in
izgradnji nove strehe, meseca maja letošnjega leta pogorelega gospodarskega poslopja. Posebna zahvala gre sosedom in požrtvovalnim gasilcem gasilskega sektorja Žužemberk, ki so ob požaru prvi
priskočili na pomoč. Vsaka dobra misel in topla beseda sta mi bili ob
materialni pomoči, ki sem jo bila po nesreči deležna, v veliko pomoč.
Zato vsem sosedom, prijateljem, znancem, gasilcem, dobrim ljudem
in vsakomur posebej še enkrat iskreno hvala.
n Cvetka Glavič, Dolnji Kot 10 pri Dvoru

Foto: S. Mirtič
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Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

ZAHVALA

11. 8. 2011 nas je v 84. letu starosti zapustil
mož, ata, brat, stari ata, tast in stric

FELIKS MRVAR
(1928-2011)
Cvibelj 17, Žužemberk
Ob boleči izgubi našega ata se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste
v težkih trenutkih slovesa sočustvovali z nami in s stiskom roke
izrazili sožalje.
Hvala Splošni bolnišnici Novo mesto – dializni oddelek, zdravstvenemu osebju zdravstvenega doma Novo mesto in Žužemberk za lajšanje njegovih bolečin, in vsem, ki ste ga v času bolezni obiskovali.
Zahvaljujemo se vsem navzočim duhovnikom za lepo opravljen
pogrebni obred, Društvu upokojencev Žužemberk, podjetjema
Livar Ivančna Gorica in Mercator Dolenjska – Prodajalna Dvor,
Moškemu pevskemu zboru Žužemberk, farnim ključarjem, PGD
Dobrnič, FS d.o.o. Žužemberk, sosedom iz Cviblja, Baragove ulice,
Prapreč, Češnjic pri Zagradcu in Vira pri Stični, pogrebni službi
Novak ter pevcem iz Šentvida za zapete žalostinke.
Hvala vsem, ki ste darovali cvetje, sveče in svete maše ter ga v tako
velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Ohranili ga bomo v lepem spominu. Vsem in vsakemu posebej
še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči: vsi njegovi

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez pomena zanje so
razdalje, kraj in čas.
(M.Kačič)

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

Dragi Rudi, pogrešamo te!
Uredništvo

ZAHVALA

Po hudi bolezni, nas je v 52. letu starosti zapustila

JOŽEFA KOCJANČIČ
rojena MIRTIČ

Dolga vas 26, Žužemberk
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče, cvetje in darovane svete maše. Zahvaljujemo se tudi podjetjema FS ter KEKO Varicon,
Avtoservisu Stibrič, sodelavcem iz Splošne bolnišnice Novo mesto ter vsem, ki ste ji v času bolezni stali ob strani. Hvala tudi pogrebni službi Novak.
Žalujoči: Vsi njeni

Zbiramo donacije v Sklad za pomoč ljudem v
stiski za pomoč pri nabavi šolskih potrebščin
Tudi na Dolenjskem se v zadnjem letu gospodarska kriza in z njo povezana socialna kriza poglabljata. Na Rdečem križu se dnevno zvrsti večje število prosilcev za pomoč s prehrano ali za plačilo zapadlih položnic. Za mnoge pomeni potrkati na naša vrata tako stisko iz katere ne
vidijo izhoda.
Že več let do sedaj smo pomagali družinam na socialnem robu pri nakupu šolski potrebščin.
Letos je takih, ki potrebujejo našo pomoč:
• 100 otrok iz prve triade,
• 80 otrok iz druge triade,
• 40 dijakov iz srednjih šol.
Gre za otroke iz družin, ki pri nas redno prejemajo pomoč v obliki
prehrambenih paketov, kar pomeni, da je njihov dohodek pod 250 € na
družinskega člana.
Če bi razdelili pomoč v obliki vrednostnih bonov za učence prve triade po 40 € in za učence druge triade in dijake po 60 € potrebujemo
11.200 €.
Na vsa podjetja in fizične osebe se obračamo s prošnjo za sredstva, ki
jih nujno potrebujemo, za reševanje hudih socialnih problemov otrok
(osnovnošolcev in dijakov) iz družin v stiski.
Sredstva zbiramo v Sklad za pomoč v stiski, ki deluje pri Območnem
združenju Rdečega križa Novo mesto, že dvanajsto leto, vanj se stekajo
sredstva donatorjev, fizičnih oseb in gospodarskih družb. Vsa sredstva
iz sklada, ki jih bomo zbrali za šolske potrebščine jih bomo za ta namen
tudi razdelili.
Vsi, ki bi radi osebno podarili vrednosti bon otrokom iz socialno šibkih družin, jim to tudi lahko omogočimo.
Donacije v Sklad za pomoč ljudem v stiski zbiramo na transakcijski
račun, ki ima številko: 03150-1000011681, sklic 00-903005, s pripisom
»Sklad za pomoč ljudem v stiski«.

Že vnaprej se donatorjem iskreno zahvaljujemo.

n Barbara Ozimek, sekretarka
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Fotografi,
na plan
Vabimo ljubiteljske fotografe, da zabeležite različne
ljudske in glasbene dogodke, sejme, obletnice društev in
dogajanja v vašem kraju. Najboljšo poslano fotografijo
bomo objavili v Suhokranjskih poteh, avtorja pa nagradili. Fotografije pošljite na naslov: suhokranjske.poti@zuzemberk.si za
rubriko »Fotografi, na plan«.
n Urednik

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

FOTO: Marjan Korelc

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

Staro fotografijo Dvora, ki smo jo objavili v 42. številki, je prepoznalo
kar 13 bralcev. Zaradi dobrega odziva smo jih nagradili.
Nagrade bodo prejeli po pošti:
Dragica Novak, Herbertsteinova 23,1000 Ljubljana; Peter Žerjav,
Gornji Kot 8, 8361 Dvor in Martina Pust, Brezova Reber 3, 8361
Dvor.

Vprašanje za staro fotografijo:
Tokrat objavljamo fotografijo nogometašev. Če prepoznate osebe na
fotografiji, jih navedite, lahko napišete tudi kaj več o njih.
Odgovore pošljite na naslov: Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 8360
Žužemberk, s pripisom "Odkrivamo stare fotografije" do 31. 10.
2011.
n Uredništvo

Poznate vaš kraj?
Na fotografiji v prejšnji številki je bila rimska cesta
od Budganje vasi do Trških njiv v Žužemberku.
Nagrado naših sponzorjev tokrat prejmejo:
Mačerol Sambolec Alojzija, Lavrica, Vrečerjeva ulica 20 a, 1000 Ljubljana; Niko Pižem, Mačkovec 7 a, 8361 Dvor in Ana Drenšek, Budganja vas 15, 8360 Žužemberk.
Če prepoznate znamenje, navedite ime vasi, v kateri se nahaja, in nam
odgovore najkasneje do 31. oktobra 2011 pošljite na naslov:
Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, s pripisom
"Poznate vaš kraj".
n Uredništvo
Suhokranjske poti, javno glasilo izdaja Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, e-mail: suhokranjske.poti@zuzemberk.si. TRR: 01393-0100015568. Medij Suhokranjske poti vpisan v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS
pod številko 14 (odločba 006-120/01). Odgovorni urednik: Slavko Mirtič. Uredniški odbor: Vlado Kostevc, Tinka Fric, Slavko Gliha in Mojca Obrstar. Zunanji sodelavci: Irena Blatnik, Damjan Novak, Matej Kocjančič, Mateja Iskra, Miloš
Kecman, Aleš Sašek, Petra Kastelic, Dušan Šetina in Polona Seničar, sodelavka iz KGZS Straža. Lektorica: mag. Jelka Mrvar. Oblikovanje, grafična priprava in filmi: Grafika Pavlič Jože, s. p. Tisk: Kastelic Zvone, s. p. Novo mesto. Naklada:
1800 izvodov. Uredništvo Suhokranjskih poti si v skladu z uredniško politiko, zasnovo časopisa in prostorskimi možnostmi pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih prispevkov.
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Nagradna križanka

Prejeli smo kar 30 rešitev. Pravilna rešitev križanke je »Sončne počitnice«. Nagrajenci 42.številke:
Ana Lavrič, Šmihel pri Žužemberku 4, 8360 Žužemberk; Patricija
Drenšek, Dolnji Kot 12, 8361 Dvor in Eva Štravs, Srednji Lipovec 21,
8361 Dvor

Nagrajencem iskreno čestitamo, nagrade prejmejo po pošti. Rešitev
križanke iz 43. številke pošljite do 31. oktobra 2011 na naslov: Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk s pripisom Nagradna
križanka.
n Uredništvo

Sponzor
E
KRIŽANK

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

