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Bo ovaduštva končno konec?
Svetniki in svetnice so na 18. redni seji občinskega sveta občine Žužemberk dne 20. aprila med drugim potrdili program Javne gasilske
službe in letni program kulture ter športa v Občini. Predsednik odbora za družbene dejavnosti Jože Šteingel je svetnike seznanil z obravnavanim letnim programom gasilske službe in
sejo odbora, na kateri so bili člani proti njegovi
vsebini. Med svetniki je prevladalo mnenje, da
PGD Žužemberk nujno in zakonsko potrebuje
manjše intervencijsko vozilo, kljub temu, da so
ostali predsedniki in poveljniki OGP-ja proti
takšnemu načinu financiranja. Mitja Mavsar
je menil, da je nenavadno, da se predsedniki

BESEDA ŽUPANA

ne morejo dogovoriti za vrstni red financiranja in načinu razporeditve denarja. Svetniki so
potrdili tudi zaključni račun za leto 2016 in podali sklep za vložitev ovadbe proti neznanemu
ovaditelju. Po besedah župana Franca Škufce
je zadnja leta ogromno ovadb in prijav zoper
njega kot župana in občino na več inštitucij,
kar posledično pomeni visoke pravne stroške
in povečanje materialnih stroškov ter dela v občinski upravi. Višek ovadb je vsekakor prijava o
vgradnji starih ruskih cevi ob izgradnji Suhokranjskega vodovoda na strasi s Cviblja proti
Zafari, zato je potrebno temu narediti konec.
n Urednik

Častna občanka upokojena učiteljica Marija Kodre
Žužemberški občinski svet je na zadnji, 19.
seji, po daljši razpravi potrdil poslovni plan
Komunale Novo mesto za leto 2016. Seveda
so svetnike ob tem zanimala številna vprašanja, predvsem enotna cena vode, ki je po nekaterih podatkih med vsemi občinami, ki jih
pokriva novomeška Komunala, najdražja. Po
besedah direktorja Komunale Gregorja Klemenčiča si prav Komunala prizadeva, da bi
bila enotna cena vode v vseh občinah, kar pa
je odvisno tudi od županov in občinskih svetov. Predsednik odbora za okolje in prostor,
komunalo in promet Jože Papež je v razpravi
pozval direktorja k zmanjšanju vodnih izgub,
predvsem na račun odzivnega časa pri intervencijah in popravilih. Svetniki so obravnavali
in potrdili tudi Odlok o mirujočem prometu v
Občini Žužemberk, ki bo tudi podlaga za ureditev parkirnih mest v samem središču kraja,
ter dopolnili načrt razvojnih programov, med
katere sodi tudi obnova in rekonstrukcija lokalne ceste Dvor-Sadinja vas, ki je delno že
obnovljena, preostanek v dolžini 500 m pa je
v zelo slabem stanju. Cesta je sedaj zaradi do-

Občinski svet se je strinjal tudi s pobudo Ministrstva za kulturo za ustanovitev
javnega zavoda, ki bo prevzel v upravljanje območje Auerspergove železarne na
Dvoru, z namenom zagotavljati kakovostno interpretacijo naravovarstvenih vsebin. Zagotovitev upravljanja infrastrukture po dokončanju projekta je namreč
eden od ključnih pogojev za črpanje evropskih sredstev in pričetek obnove in
interpretacije Auerspergove železarne na Dvoru. Občina bo ustanovila Javni zavod, v kolikor bo Ministrstvo za kulturo preko Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, iz prednostne naložbe
6.2. Varstvo in obnova biotske raznolikosti in tal ter spodbujanja ekosistemskih
storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami, bo pridobila sredstva in jih vključila v obnovo in izvedbo operacije na tem območju.

trajanosti in poškodb slabše prevozna, preozka, nima urejenih bankin, odvodnjavanja in ne
omogoča srečevanja večjih vozil. Izvedba investicije je predvidena v naslednjih dveh letih, v
letošnjem letu izvedba podpornih konstrukcij
ter fekalne kanalizacije, v prihodnjem letu pa
širitev in rekonstrukcija samega cestišča. Občinski svet je med drugim potrdil kar nekaj
soglasij k podaljšanju odprtja vrtcev, soglasij
o zaposlitvi ter sistematizaciji delovnih mest
v obeh vrtcih ter šolah Prevole in Žužemberk.
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Svetniki so potrdili tudi dobitnike občinskih nagrad za leto 2016. Predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Marija Ban je povedala, da
je komisija prejela sedem ovojnic s predlogi, vendar sta bili kar dve izločeni in vrnjeni
predlagateljem, ker sta prispeli prepozno, en
predlog pa je bil nepopoln. Komisija za prejemnike priznanj za leto 2016, ki se podeljujejo
v letu 2017, je tako predlagala za častno občanko Marijo Kodre, za zlati grb Francko Ožbolt, za srebrni grb Ludvika Legana, za pisno
priznanje Občine Žužemberk Alojza Ljubiča,
mag. Bojana Suvorova, Liljano Herga, Mirana
Jenka, Domačijo Krnc, Tadejo Lavrič, Dušana
Mikca st., Marjana Mengerja, Mešani pevski
zbor Žužemberk, Ivano Špiletič in Nejca Zupančiča, za pisno zahvalo Občine Žužemberk
pa so potrdili Uroša Švarca, Andreja Žerovca, Mileno Podgoršek, Igorja Tratnika in Andrejo Može. Občinski svet je potrdil tudi nov
uredniški odbor Suhokranjskih poti v sestavi:
Irena Blatnik, Vlado Kostevc, Miran Jenko in
Helena Barle ter imenoval dosedanjega urednika Slavka Mirtiča za nov, štiriletni mandat.
Župan Franc Škufca je na koncu seje seznanil
svetnike tudi s potekom investicij, predvsem
projekta suhokranjski vodovod. 

Da na mladih svet stoji, je rek,
ki je veljal nekoč in velja še danes.
O tem pomislimo vsakič, ko vidimo mlade, nadebudne šolarje,
ki zaključujejo šolsko leto in skozi zaključne prireditve pokažejo,
kaj vse so se v šoli do sedaj naučili. Nekateri so šolanje šele začeli, drugi se počasi poslavljajo od
brezskrbnega življenja v zavetju
svojih najdražjih in se odpravljajo
v srednjo šolo v tuj kraj, kjer bodo
spoznali, da čas odraščanja in
osamosvajanja ni tako preprost,
kot so si predstavljali in da je nedeljsko kosilo v krogu najbližjih
privilegij, ki ni samoumeven.
Otroci že uživajo v poletnih
radostih na igriščih, ob Krki, na
morju in še kje, za nas, odrasle, pa
dopust še zdaleč ni nastopil, saj so
gradbena sezona in z njo projekti na vrhuncu. Najpomembnejši
projekti, ki jih bomo izvajali v letošnjem letu, so sledeči: »Suhokranjski vodovod«(nadaljevanje
izgradnje), pridobitev gradbenega dovoljenja za novi vrtec v Žužemberku, priprava projekta za
žužemberško obvoznico, izvedba
I. faze državne ceste skozi Dvor.
Izvedena je bila četrta faza rekonstrukcije in asfaltiranja ceste
Kleč-Polom-Žvirče, začeli smo z
izvedbo II. faze ceste Dvor-Mačkovec, rekonstruirali in asfaltirali LC Lazina-Hinje, nadaljevanje izgradnje fekalne kanalizacije

Dvor, priprava projekta in izgradnja gasilskega regijskega poligona v opuščenem kamnolomu na
Kleku, začetek izgradnje III. faze
mrliških vežic v Šmihelu in v
Velikem Lipju. Priprava OPPNjev Loka in Stanovanjski del ob
Sejmišču ter OPPN za potrebe
žužemberške obvoznice, predvidena je sprememba in dopolnitev
OPN-ja za celotno občino, pridobitev projektne dokumentacije za
ureditev mansarde s tremi novimi učilnicami ter izvedba nove
nadstrešnice na PŠ Dvor za potrebe vrtca, izvedba polnilnice
za električna vozila pri gasilskem
domu v Žužemberku, priprava
projektne in druge dokumentacije za energetsko sanacijo javnih objektov, predaja obnovljene s prometno infrastrukturo v
ulici Dolga vas v Žužemberku
in še veliko manjših projektov.
Vzporedno z izgradnjo »Suhokranjskega vodovoda«, pa bomo
rekonstruirali in na novo asfaltirali tudi veliko cest in pripravili
ali obnovili javne razsvetljave.
Pred kratkim smo zaključili z
razpisi za sofinanciranje društev
in kmetov. Po podpisih z obeh
strani bodo sledila izplačila
Z junijsko sejo smo do jeseni
zaključili tudi s sejami Občinskega
sveta. Na zadnji smo dobili nove
dobitnike občinskih priznanj, pozitivno mnenje Občinskega sveta
je dobil tudi kandidat za novega
ravnatelja OŠ Prevole zaradi odhoda dosedanje ravnateljice v zasluženi pokoj. Potrjen je bil tudi
odgovorni urednik občinskega
glasila Suhokranjske poti in uredniški odbor.
Poleg številnih projektov, s
katerimi se dnevno ukvarjamo,
skrbimo tudi za mednarodno sodelovanje, saj so nas v zadnjem
času obiskale številne delegaci-

 Občinski svet je na svoji 1. dopisni seji

občinskega sveta Občine Žužemberk 6.junija
2017 podal pozitivno mnenje kandidatu Draženku Šolaji za ravnatelja OŠ Prevole.

Določeni svetniki s svojimi neumestnimi izjavami večkrat na sejah »dvignejo tlak«, in ena takšnih
je bila tudi zadnja, ki se je nanašala na delo Turističnega društva Suha krajina. Na srečo so v Občinskem

je, med njimi iz: Kitajske, Rusije,
ZDA, v kratkem pa pričakujemo
še delegacije iz Slovaške, Srbije in
Hrvaške, tako da smo prepričani,
da se bo iz tega sodelovanja razvil
kakšen projekt, ki bo pripomogel
tudi h gospodarskemu razvoju in
pomagal našim gospodarstvenikom, da se bodo marsikatera vrata v tujino lažje odprla.
Kljub ogromnim naporom, ki
jih s sodelavci vlagamo v razvoj
naše Občine, kar je vidno na
vsakem koraku, pa se še vedno
najdejo posamezniki, ki jim hitrost
razvoja naše Občine ne ustreza in
zato pošiljajo prijave in ovadbe na
številne državne inštitucije, ki do
sedaj niso našle nobenih nepravilnosti, predstavljajo pa veliko
dodatnega nepotrebnega dela in
ogromen strošek. Samo v zadnjih
petih letih preko 50.000 EUR. Pri
tem je še posebej aktiven posameznik, ki to nekaznovano dela že leta.
Glede na to, da je Občinski svet na
predzadnji seji občinskega sveta
sprejel sklep, da se vloži ovadba
proti neznanemu storilcu, bomo
takoj, ko bomo dokazali njegovo
odgovornost, vložili tudi odškodninski zahtevek za vso povzročeno
škodo. Lahko pa smo veseli, da je
takih posameznikov le peščica in
da je večina že zdavnaj spoznala,
kaj je res in kaj ni.
Kazalniki razvoja za našo Občino so zelo pozitivni na vseh področjih, kar nam zavidajo mnogi.
Še naprej pa se bomo trudili, da
bo šel trend razvoja le še navzgor.
Na koncu naj povem, da si želim sodelovanja z vsemi, kajti le
tako bomo lahko še bolj uspešni
in vsi lahko prispevali k razvoju
naše lepe Občine.
n Vaš župan Franc Škufca

svetu tudi ljudje, ki prepoznajo vrednost in delo društva, prepoznavnega v slovenskem prostoru in tudi
tujini in so popolno demantirali ponesrečeno izjavo svetnika. Svetnik Jože Pečjak iz Šmihela je v točki
vprašanja in pobude podal predlog, da se Občinsko
gasilsko poveljstvo občine Žužemberk bolj ukvarja
z vajami, financiranje društev pa naj prepusti Občinskemu svetu.
n Urednik
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Dela na »Suhokranjskem vodovodu« potekajo s pospešeno intenzivnostjo

Na kratko

»Oskrba s pitno vodo Suhe krajine«, kakršen je uradni naziv »operacije« (tako se naziv imenuje po evropsko), v letu 2017 poteka s pospešeno aktivnostjo. V letošnjem letu bodo gradbinci ( naj osvežimo
- vodilni so : IMP Promont, GPI Tehnika, Komunalne gradnje Grosuplje in Kolektor koling ) s svojimi podizvajalci pripeljali projekt od
zaostankov, ki so nastali zaradi prepoznega podpisa pogodbe o sofinanciranju, do konca leta 2017, na prej načrtovani plan do konca leta,
na 90 do 95% načrtovanih gradenj.
Sofinaciranje projekta je bilo do sedaj realizirano v zahtevkih za leto
2014, za leto 2015, nato pa v zahtevku za leto 2016 do oktobra, nato pa
je le-to potekalo v skladu z mesečnimi zahtevki izvajalcev v skladu z
izvedenimi deli za pretekli mesec izvedenih del. Vse je redno potekalo
do meseca marca, ko je »operacija« prešla v nov računalniški program
( iz tako imenovanega ISSAR-ja v novi program EMA).
Od takrat ni sofinanciranja s strani EU in Slovenije, kar se občinam
pri likvidnosti zelo pozna. Službe ministrstva so novi program predstavile nedavno tega, na vprašanje in opozorilo Rafka Križmana, če se
zavedajo, da ja v vprašanju potek projekta, morebitna ustavitev le-tega,
likvidnost občin in celo morebitnih stečajev ter prevzema odgovornosti
do nastale situacije, so prisotne sodelavke ministrstev odgovorile, da
bodo po optimistični varianti problemi rešeni do konca junija.
Sicer pa se vrnimo k življenju v občini Žužemberk.
Naša občina je nosilna občina projekta, ki si prizadeva, da bi aktivnosti potekale v utečenem in pogodbenem ritmu, saj je večina (več kot
40 % projekta) v občini Žužemberk.

Z napredovanjem Suhokranjskega vodovoda v letu 2017 so dela v
nekaterih vaseh že zaključena. Novo podobo vasi, z marsikje širšo cesto, urejeno z odvodnjavanjem ter javno razsvetljavo, že lahko vidite v
naslednjih vaseh: Plešivica, Visejec, Drašča vas, Dešeča vas.

Poleg tega, da se vse informacije zbirajo, križajo, analizirajo in nato
posredujejo na dve ministrstvi, s katerimi smo v dnevnih kontaktih
(ne enkrat dnevno), je tu shranjena tudi vsa arhivska dokumentacija,
tukaj so redne tedenske koordinacije (do zdaj smo jih našteli 110) in
komunikacija z občinami v projektu, z izvajalci in službami ministrstev.
Kot sem omenil, dela na vseh trasah potekajo v pospešenem ritmu,
da ujamemo zamude iz let 2014 in 2015, do podpisa pogodbe v letu
2016, ko smo v »operacijo« zares lahko vstopili.
V zadnjem četrtletju smo na podlagi raziskav pristojnih institucij,
ki so pokazale odstopanja meritev na črpališču Vinkov Vrh v smeri
motnosti in prisotnosti nedovoljenih bakterij, prešli k reševanju problema, ki bo trajno rešil odstopanja od standardov. K ponudbi reševanja tega problema smo pozvali več podjetij v Sloveniji in tujini. Na
podlagi prispelih ponudb bomo izbrali izvajalca, ki nam bo v prijavi
ponudil najmanj leto dni brezplačnega upravljanja črpališča pod njegovim nadzorom z neoporečno pitno vodo. Začetek uporabe črpališča
načrtujemo v jeseni letos.
V zadnjem obdobju pa potekajo dela na trasah:
Vodovod nižinska cona 2: Gornji Križ – Šmihel pri Žužemberku
Vodovod višinska cona 3: Šmihel pri Žužemberku – VH Plešivica
– Visejec – Vrh pri Hinjah
Vodovod višinska cona 3: VH Pleš – Prevole – Žvirče in
Vodovod nižinska cona 2: AjdovŠka planota
n Rafko Križman

»Oskrba
s pitno vodo
Suhe krajine«
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V tem letu načrtujemo tudi nadaljevanje del na cesti Dvor - Mačkovec, izvedene so bile geomehanske preiskave, vrtine, s katerimi smo
določili potrebne podporne konstrukcije.
Dela v sklopu Suhokranjskega vodovoda potekajo še v naslednjih naseljih: Klečet, Šmihel pri Žužemberku, Lazina, Prevole, Žvirče, Ajdovec,
Srednji Lipovec, Podgozd, na vodohranu Boršt in še kje.

Obsežnejša dela potekajo tudi na Dvoru, od Petrunatovega mostu
proti državni cesti Žužemberk – Dvor. Tu se hkrati z vodovodom izvaja
tudi fekalna kanalizacija in javna razsvetljava. Izvajajo se tudi zaključna
dela na kamniti zložbi proti Mačkovcu.

Do konca meseca bo končana rekonstrukcija ter asfaltiranje predzadnjega 800 m dolgega odseka na medobčinski cesti Žvirče – Polom.
Pričenjajo pa se tudi dela na cesti Hrib pri Hinjah – Lazina, kjer bo urejen priključek na regionalno cesto ter asfaltirana strma makadamska
cesta, ki je sedaj poškodovana ob vsakem večjem nalivu.

Jeseni je predvidena izvedba dveh mrliških vežic, in sicer v Šmihelu
in v Velikem Lipju. V tem letu je predvidena gradnja do III. gradbene
faze. Ostala dela so predvidena v letu 2018.
Prav tako se v jesenskem delu, po turistični sezoni, predvideva pričetek rekonstrukcije državne ceste, križišča skozi Dvor. Najprej se bodo
izvedle vse podzemne inštalacije, nato še kompletna rekonstrukcija
ceste, vključno s pločniki.

Dela so v tem letu res obsežna. Takega števila gradbišč v občini še ni
bilo. Marsikje se občani srečujejo z zaporami cest, s hrupom ter prahom z gradbišč. Žal brez tega ne gre, tako da tudi v imenu izvajalcev
prosimo za razumevanje.
Verjamemo pa, da bodo nove pridobitve odtehtale težave med samo
gradnjo.
n Tomaž Fabjan, kom.inž.
Foto: Slavko Mirtič, Tomaž Fabjan
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Blagoslovljena in odprta mostička
Zaradi naravne ujme in povečanega vodotoka sta bila leta 2015 uničena oba mostička ob
reki Krki pod naseljem Podgozd. V lanskem
letu je Občina Žužemberk pristopila k sanaciji. Gre za naložbo, ki je s projektno-tehnično
dokumentacijo in nadzorom ter samo gradnjo
dveh železobetonskih mostičkov stala dobrih
55.000 evrov. Slovesna predaja obnovljenih
mostičkov, ki lepo dopolnjujejo okolje, je bila
opravljena v soboto, 17. junija, popoldne. Ob
slovesni predaji se je pred mostom zbralo precej vaščanov, predstavnikov podjetij, navzoči
pa so bili tudi vodstveni ljudje Občine Žužemberk. Vsi govorci so bili enotnega mnenja, kako sta mostova pomembna za tukajšnji
živelj in tudi turizem, predvsem taborništvo,
ki je v zadnjih desetletjih zaradi izredno lepe
narave in lege ob reki Krki močno priljubljeno.
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Lokalna akcijska skupina Suhe krajine, Temenice in Krke – LAS STIK
LAS Suhe krajine, Temenice in Krke je v Žužemberku gostila srečanje predsednikov slovenskih lokalnih akcijskih skupin
V torek, 18. aprila 2017, je LAS STIK v
Žužemberku gostila srečanje predsednikov
slovenskih LAS, ki ga je organiziralo Društvo za razvoj slovenskega podeželja (DRSP).
Udeležilo se ga je 34 predsednikov in predstavnikov iz 19 slovenskih LAS. Prisotne je

Obnovljena mostička je ob tej slovesnosti blagoslovil dekan in častni kanonik Franc
Vidmar, trak pa so prerezali župan Občine Žužemberk Franc Škufca, predstavnik vaščanov

na Gradu Žužemberk sprejel predsednik LAS
STIK Vlado Kostevc, ki jim je razkazal grad
in predstavil LAS STIK. Predsedniki so srečanje nadaljevali v Gostilni Zupančič, kjer
jih je pozdravil tudi župan občine Žužemberk gospod Franc Škufca. Predsedniki so
razpravljali o aktualnih temah, povezanih z
izvajanjem CLLD v Sloveniji (sprememba
Uredbe CLLD, določitev rokov za potrjevanje projektov s strani ARSKTRP, učinkovito informiranje,… ) ter izbrali predstavnika
slovenskih LAS v Odbor za spremljanje PRP
2014-2020. Izvoljen je bil Roman Medved iz
LAS Za mesto in vas, njegova namestnica pa
Helena Čuk iz LAS Barje. O sklepih srečanja
predsednikov je DRSP 19. 4. 2017 obvestilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (MKGP).

Tone Legan in izvajalec gradnje, direktor podjetja GPI Tehnika Drago Muhič. Po slovesnosti je sledilo prijetno druženje in pogovor za
nove projekte ob zanimivi reki Krki. Foto: Urednik

Krka v Žužemberku
odlične kakovosti
Na nedavni novinarski konferenci ARSO o
kvaliteti kopalnih voda v Sloveniji, ki jih opravlja agencija na 48 vzorčnih mestih, lahko zatrdimo, da so kopalne vode v Sloveniji primerne
za kopanje. Posebno pa nas veseli, da je Krka
v Žužemberku odlične kakovosti, v Straži pa
je kakovost nekoliko nižja, a še vedno dobra.
Zato se bo v teh poletnih in vročih dneh
prijetno osvežiti v Krki.
n VladiMir
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Napoved 2. javnega poziva LAS STIK v letu 2017 - EKSRP
Napovedujemo objavo 2. Javnega poziva za izbor operacij za
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS
STIK v letu 2017, katerih upravičeni stroški bodo sofinancirani iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Poziv
bo objavljen predvidoma v drugi polovici meseca avgusta. Vse zainteresirane pozivamo, da že zdaj začnete s pripravo svoje operacije,
Letošnji utrinek s Krke. Foto: VladiMir

Odkritje obnovljene informacijske table na Brezovi Rebri
Ob svetovnem dnevu Zemlje smo v turističnem društvu, v sodelovanju z Zavodom za varstvo narave, Zavodom za gozdove Slovenije, Občino Žužemberk in domačini pripravili slovesnost in odkrili obnovljeno
informacijsko tablo o izjemni naravni vrednosti lip na Brezovi Rebri.
V zavetju več kot 250 let starih mogočnih lepotic so zbrane pozdravili
predsednik društva Vlado Kostevc, župan Občine Žužemberk Franc

Informacijsko tablo so odkrili župan Franc Škufca, Denis Žitnik-ZVNRS, Aleksander Valenčič-ZGS in Vlado Kostevc-predsednik TD.

Škufca, predstavnik ZGS Aleksander Valenčič in predstavnik ZVNRS
Denis Žitnik. Za dobro vzdušje je s harmoniko poskrbela Vesna Zarabec, za pogostitev pa Katarina Drenik.
Ob tem bi vse povabili, da si ti dve lipi tudi ogledate in začutite mogočnost teh dveh dreves...
n Vlado Kostevc

Mogočni lipi sta vredni občudovanja in obiska.

pri čemer si lahko pomagate tudi z dokumentacijo 1. javnega poziva v
2016 (EKSRP), ki se je zaključil 28. februarja letos in je objavljena na
spletni strani www.las-stik.si. Hkrati vas vabimo, da kontaktirate pisarno LAS STIK, na telefonski številki 07 34 82 103 in 031 647 072 od
pon. do čet. med 9. in 15. uro in v pet. med 9. in 13. uro ali elektronski pošti las-stik@ciktrebnje.si, kjer vam bomo svetovali pri pripravi
operacije. Za informacije spremljajte spletno stran www.las-stik.si.
Vse, ki iščete partnerje na območju LAS STIK za sodelovanje v operacijah, s katerimi želite kandidirati na javne pozive za izbor operacij
za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS STIK, vabimo
k sodelovanju v borzi projektnih partnerstev, ki smo jo vzpostavili
na spletni strani LAS STIK.
n Liljana Omerzu, koordinatorka
CIK Trebnje, Vodilni partner LAS STIK

Položili vence
Pri spomeniku padlih v NOB na Cviblju v Žužemberku je ob dnevu zmage nad fašizmom in v spomin na padle vojake Rdeče armade
potekala spominska slovesnost. Zbrane sta nagovorila župan Občine
Žužemberk Franc Škufca in v imenu KO ZB Žužemberk Ljuba Šenica,
slavnostni govor pa je imela poslanka DZ RS Violeta Tomič.
Slovesnosti so se poleg številnih članov organizacije ZB za ohranjanje
vrednot NOB udeležili tudi ruski vojaški, letalski in mornariški ataše
pri Veleposlaništvu Rusije v Sloveniji polkovnik Aleksander Krasnov,
vojaški ataše Ljudske Republike Kitajske polkovnik Yang Guang in konzulka Stana Končarević iz veleposlaništva Republike Srbije, ki so v spomin na padle sovjetske vojake na območju Suhe krajine položili vence.
V priložnostnem kulturnem programu so poleg praporščakov in
partizanske spominske enote nastopile tudi pevke KO ZB Žužemberk
z recitatorko in povezovalko programa Jano Špiletič.
Ruski vojaški ataše polkovnik Aleksander Krasnov je pred slovesnostjo ob krajši slovesnosti v sejni sobi Občine Žužemberk izročil spomin-

sko medaljo ruskega ministrstva za obrambo za zasluge pri ohranjanju
spomina na padle Janezu Butari, nekdanjemu prvemu poveljniku 1. brigade Slovenske vojske, Francu Medletu in Milanu Gorjancu. Krasnov
se je ob tem zahvalil tudi občini Žužemberk za ohranjanje spomina na
borce nekdanje Sovjetske zveze, ki je v drugi svetovni vojni dala preko
27 milijonov življenj.
n S. Mirtič
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Program Trških dni in praznik Občine Žužemberk, 2017,
od 7. do 17. julija 2017
1. dan: petek, 7. 7., prizorišče: Srednji Lipovec
09.00 Turnir v odbojki na mivki ŽUŽEMBERK 2017
20.00 Slavnostni prižig oglarske kope, ki pomeni začetek Trški dni: kulturni program, nagovor župana in pripravljavcev
oglarske kope ter častnega gosta…, oglarske igre, oglarski piknik v dimu, (organizator: Lipovški oglarji, PGD Ajdovec, DPM
Suha krajina, DKŽ Suha krajina-Žužemberk, Občina Žužemberk)

20.00 Žužemberški rogisti za uradno otvoritev trških dni; nagovor
predsednika TD, župana, in častnega gosta Ministrstva za
kulturo, nastop ljudskih pevk, glasbenikov, (organizator: TD
Suha krajina, Občina Žužemberk, KUD Žužemberk, ….)
otvoritev razstave likovnih del (organizator: Občina Žužemberk, KUD Žužemberk, ….)
21.00 Zabava s skupino The Plut Family, (organizator: TD Suha krajina, ….)

2. dan: sobota, 8. 7., prizorišče: Žužemberk, Veliko Lipje
10.00 Turnir v odbojki na mivki ŽUŽEMBERK 2017- rekreativne
trojke
17.00 Postavitev temeljnega kamna za mrliško vežico na Velikem Lipju, pozdravni nagovori, kulturni program, blagoslov,… (organizator: Občina Žužemberk, krajani ….)
19.30 Koncert za orgle v farni cerkvi sv. Mohorja in Fortunata v
Žužemberku, nastopa Primož Fabjan, študent prof. Milka
Bizjaka (organizator: Občina Žužemberk,…)
21.00 Finale turnirja v odbojki na mivki ŽUŽEMBERK 2017 za
profesionalne dvojice

4. dan: torek, 11. 7., prizorišče: Železo-livarski muzej in galerija na
Dvoru,
19.30 Predavanje: Najmanjše države sveta, Železo-livarski muzej in galerija na Dvoru (organizator: TD Suha krajina)

5. dan: četrtek, 13. 7., prizorišče: spomenik NOB na Cviblju, gasilski
dom Šmihel, domačija Meden
17.00 Slovesnost in položitev venca Zveze ZŠAM Slovenije ob
prazniku šoferjev in avtomehanikov pri spomeniku NOB
na Cviblju, pozdravni nagovori, častni gost Aleš Kocjančič,
kulturni program, (organizator: Občina Žužemberk, KO ZB
NOB Žužemberk)
18:30 Postavitev temeljnega kamna za mrliško vežico v Šmihelu, pozdravni nagovori, kulturni program, blagoslov,… (organizator: Občina Žužemberk, KD Šmihel, krajani Šmihela…)
19.00 Šmihelski dan: Športna pot Francija Grajša (organizator:
KD Šmihel pri Žužemberku….)
20.00 Predstavitev peke kruha v krušni peči, domačija Meden…

6. dan: petek, 14. 7., prizorišče: Žužemberk: grajska kletna dvorana
in grajsko dvorišče, moderator: KUD Žužemberk
17.00 Otvoritev vodohrana Zafara v sklopu Operacije Oskrba s pitno vodo Suhe krajine; nagovor župana, častnega gosta iz
MOP, kulturni program...(organizator: Občina Žužemberk)
19.00 Otvoritev razstave Rod Štefe in Arpada - Ris v Sloveniji, (organizator: TMS, Občina Žužemberk, TD Suha krajina)

The Plut Family

V gradu in na trgu pred gradom bo potekala poizkušina vin Društva
vinogradnikov Suha krajina.

7. dan: sobota, 15. 7., prizorišča: Žužemberk: lokalne ceste, trg,
lovska dvorana, grajsko dvorišče, kletna dvorana, stavba Grajski trg
26, moderator: Darko Povše
09.00 7. Suhokranjski kolesarski maraton za vse generacije,
pozdrav rekreativcem kolesarjem, nastop ljudskih godcev
(organizator: Občina Žužemberk, KK Adria Mobil, OGP Žužemberk, ….)
09.10 Dan odprtih vrat Radio kluba Žužemberk v klubskih prostorih, pozdrav predsednika, župana (organizator: RK Žužemberk ….)
09.20 Preventivne zdravstvene meritve krvnega tlaka, sladkorja v krvi in holesterola ter predstavitev programa SVIT,
delovanje defibrilatorja (organizator: OO RK Novo mesto,
ZD Novo mesto, Nacionalni inštitut za javno zdravje, ekipa
PP Občine Žužemberk )
09.40 Otvoritev razstave ročnih del, preddverje dvorane, pozdravni nagovor župana in gosta, nastop ženskega pevskega
zbora DU Žužemberk in gostov …. (organizator: DU Žužemberk, TD Suha krajina….)
11.00 Otvoritev infrastrukture Dolga vas, pozdravni nagovori,
kulturni program, blagoslov,…(organizator: Občina Žužemberk, krajani, ….)
13.00 Dan ob Krki … spoznavanje narave in raznih veščin …
(organizator: ŠKD RIS, Občina Žužemberk,
14.00 Otvoritev e-polnilnice v Žužemberku, pozdravni nagovori,
kulturni program, blagoslov …(organizator: Občina)
14.30 Otvoritev suhokranjske tržnice s predstavitvijo dobrot
društva kmečkih žena in drugih (organizator: TD Suha krajina, DKŽ Suha krajina - Žužemberk, ….)
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15.00 S harmoniko je lepše, predstavitev mladih harmonikarjev…
(organizator: TD Suha krajina, ….)
16.00 Predstavitev stojnic in Združenja zgodovinskih mest Slovenije (Koper, Kostanjevica na Krki, Slovenske Konjice),
nagovori župana in gosta, predsednika TZDBK Jožeta Barbe,
(organizator: TD Suha krajina, .)
Podelitev priznanj in diplom vinogradnikom s 45. tedna
cvička, (organizator: Društvo vinogradnikov Suha krajina….)
16.30 Predstavitev avtomobilov starodobnikov in predstavitev
starodobnih koles, pozdravni nagovor župana in gosta (organizator: TD Suha krajina, .)
17.30 Tekmovanje v kuhanju ješprenja, tekmovanje trojk v kuhanju, razglasitev rezultatov in podelitev diplom (organizator:
TD Suha krajina, ….), 20.00 SUHOKRANJSKA NOČ - gasilska veselica z ansamblom STIL (organizator: PGD Žužemberk)

Med odmori bodo lokalni turistični vodniki predstavili zgodovino kraja.
V soboto bo v gradu od 09.00 do 19.00 ure na ogled razstava likovnih del, razstava ročnih del v lovski dvorani, na trgu pred gradom tržnica suhokranjskih dobrot, zdravilnih zelišč, spominkov in turističnih
društev, v gradu poizkušina vin Društva vinogradnikov Suha krajina,
v avli OŠ Žužemberk bo od 16.30 do 18.30 ure na ogled Muzej znanih
Suhokranjcev in raziskovalnih nalog. V hali Grajski trg 26 bo na ogled
program SVIT….

3. dan: nedelja, 9. 7., prizorišče: Žužemberk
10.00 Farno žegnanje v farni cerkvi sv. Mohorja in Fortunata
15.30 Srečanje vseh predsednic in predsednikov društev, klubov in organizacij Občine Žužemberk
16.30 Podelitev priznanj krvodajalcem, pozdravni nagovor župana, predsednika OO RK Novo mesto in gosta, nastop KUD
Glasbene muze, harmonikarka Vesna Zarabec … (organizator: Občina Žužemberk, OO RK Novo mesto, KO RK Žužemberk)

poletje 2017

8. dan: NEDELJA, 16. 7., prizorišča: žužemberški grad, trg, farna
cerkev v Žužemberku, moderator: Lojze Bojanc
09.30 Otvoritev 19. srednjeveškega dne na žužemberškem gradu (grajsko dvorišče)
09.40 Odhod k sveti maši v farno cerkev sv. Mohorja in Fortunata (grajsko dvorišče, trg)
10.00 Maša (sv. Mohor in Fortunat)
10.30 Predstavitev srednjeveških skupin (grajski jarek)
12.15 Glasbeni pozdrav kosilu, Veronika in skupina GITA (grajska
kletna dvorana)
13.15 Lokostrelski turnir-kvalifikacije (grajski jarek)
14.00 Predstavitev srednjeveških plesov žužemberškega viteškega reda (ploščad nad grajsko kl. dvorano)
14.10 Predstavitev srednjeveških plesov Viteški red Gašperja
Lambergarja (ploščad nad grajsko kl. dvorano)
14.20 Predstavitev renesančnih plesov skupina (Ploščad nad
grajsko kletjo)
14.35 Predstavitev stojničarjev na srednjeveški tržnici in obhod dacarja (trg pred gradom)
15.00 Predstavitev viteških in dvornih redov z mimohodom sodelujočih viteških skupin, vitezov, grajske gospode ter
gostov iz tujine (grajsko dvorišče in grajski jarek)
15.15 Predstavitev viteških veščin - Viteški red Gašperja Lambergarja (grajski jarek)
15.30 Lokostrelski turnir najboljših lokostrelcev (grajski jarek)
15.45 Predstavitev slovaških vitezov, skupina Trnavska kampania (ploščad nad grajsko kl. dvorano)
16.00 Predstavitev srednjeveške glasbe, srednjeveških in renesančnih plesov (skupina Cesarsko kraljevi Ptuj, Lonca, …)
(ploščad nad grajsko kletno dvorano)
16.30 Predstavitev Ivanečkih vitezov, Bratstva svetog Mihovila, itd… (ploščad nad grajsko kletno dvorano)
16.50 Viteške veščine slovaških vitezov - skupina Trnavska
kampania (grajsko dvorišče)

17.05 Glumaška predstava Teater Cizamo in … (grajsko dvorišče)
17.20 Predstavitev plesa z meči Križevačke djevojačke straže
(trg pred gradom)
17.35 Predstavitev slovaške viteške skupine Trnavska kampania (trg pred gradom)
17.50 Srednjeveška in renesančna glasba - skupina (grajsko
dvorišče)
18.20 Prikaz mečevanja (grajski jarek)
18.30 Vsesplošno veselje, skupni plesni nastop plesnih skupin in
glumaški nastop Teater Cizamo (trg pred gradom)
19.00 Pozdrav večerji, nastop Veronike (grajska kletna dvorana)
20.40 Zaključni nastop in prikaz veščin slovaške skupine Trnavska kampania (trg pred gradom)
21.00 SLOVESTNOST OB OBČINSKEM PRAZNIKU; podpis listine
o pobratenju, SLAVNOSTNA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ, pozdravni nagovor župana Franca Škufce, nagovor
slavnostnega gosta predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja,
Žužemberški rogisti, glasbene točke, nagovori županov in
predstavnikov prijateljskih občin iz Slovaške, Hrvaške in Srbije… (organizator: Občina Žužemberk)
22.00 Koncert Dalmatinske klape BONACA (organizator Občina
Žužemberk)

Od 9.00 do 19.00 bo v gradu na ogled razstava slik, Trubarjeva tiskarska delavnica in razstava o Andreju Turjaškem, Potekala bo nagradna
grajska učna pot, v lovski dvorani bo razstava ročnih del, v grajski vinoteki pa poizkušina vin. Na trgu pred gradom bo konjerejsko društvo
poskrbelo za prevoze z vozovi.
Vozil pa bo tudi turistični vlak na relaciji trg - farna cerkev – Loka Stranska vas – Trške njive –Tomažev most – trg!

9. dan: ponedeljek, 17. 7., prizorišče: žužemberški grad, moderator:
KUD Žužemberk
19.30 Odkritje spominske plošče Zalli Zarani v Žužemberku,
rojstna hiša v Žužemberku, pozdravni nagovori, (organizator: Občina Žužemberk, KUD Žužemberk, ….)
20.00 Spominska ura, posvečena filmski igralki Rozaliji Sršen
– Zalli Zarani, nagovori, kulturni program, slavnostna gostja
Lucija Čirović (organizator KUD Žužemberk

ORGANIZATORJI SI PRIDRŽUJEJO PRAVICO DO SPREMEMB!!!
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Pohod na Plešivico
Društvo upokojencev Dvor vsako leto v maju organizira pohod na
Plešivico z namenom, da se po pomladi pripravimo na poletne mesece, ko so fizični napori nekoliko večji.
Letos smo dogodek organizirali v soboto, 20. maja, po dneh, ko je vreme nestabilno in rado dežuje. Datum za pohod smo pravilno izbrali, saj
je bilo vreme ugodno. Ni bilo prevroče in tudi nevihte, ki so se potepale
po Sloveniji, naših krajev niso dosegle. Kljub temu, da ni bil vroč dan, je
vse, ki so se pohoda udeležili, dodobra segrelo. Pohodniki so za vzpon
na Plešivico potrebovali nekaj več kot eno uro. Nekaj se nas je do lovske
koče napotilo s prevoznim sredstvom, saj je bilo potrebno hrano, pijačo
in tudi nekaj drv odpeljati na lokacijo poleg doma, kjer imajo lovci pravi
raj. Lepo urejen prostor, klopi in mize so pohvale vredne. Najprej je bilo
potrebno pripraviti ogenj, da je nastala žerjavica, kjer se pečejo klobase,
za tem pa še nabodala. Ni še bilo veliko žerjavice, ko so prvi pohodniki
že prispeli h koči. Malo smo poklepetali in že smo imeli ogenj, kjer smo
pričeli s pečenje. Prijetno dišeče klobase so se kmalu popekle in poplaknili smo jih s tekočino. Nadaljevali smo s pečenjem in pogovorom o
najrazličnejših zadevah. Nekateri so si nabrali tudi dišeče šopke rožic, ki

Izlet žužemberških upokojencev

1. PROGRAM
KRAJ PRIREDITVE: Žužemberk in širša okolica (start pred gradom
Žužemberk)
DATUM IN ČAS: sobota, 15. julij 2017, START maratona ob 9.00 uri
(prireditev bo v vsakem vremenu)
IZVAJALEC: Občina Žužemberk in Kolesarski klub ADRIA MOBIL ter
OGP Žužemberk

2. PRIJAVNINA
Vsi udeleženci maratona se lahko prijavijo na dan prireditve od
7.30 do 8.45 ure v prostorih občinske uprave Grajski trg 33. Startnina znaša 5 €.

3. PRAVILA MARATONA
Na maratonu lahko sodelujejo vsi kolesarji, ki jih veseli organizirano rekreativno kolesarjenje v skupinah in se čutijo sposobni prevoziti 35 oz. 52 km dolgo progo. Otroci, mlajši od 14 let, morajo nositi
zaščitne čelade in se smejo udeležiti maratona le v spremstvu staršev oziroma polnoletne osebe. Čelada je zelo priporočljiva tudi za
vse ostale udeležence.

ZEMLJEVID IN PROFIL TRASE MALEGA MARATONA

5.b TRASA VELIKEGA MARATONA:
Maraton bo potekal na progi Žužemberk - Sadinja vas - Srednji Lipovec - Ajdovec - Brezova Reber - Veliki Lipovec - Boršt - Sr. Lipovec
- Mačkovec - Dvor - Jama - Lašče - Hinje - Prevole - Gradenc – Žužemberk, dolžini 52 km.

4. SPLOŠNI PREDPISI
Maraton bo potekal ob normalnem prometu, zato so kolesarji dolžni upoštevati cestno-prometne predpise in navodila organizatorjev
ter se po njih ravnati. Udeleženci maratona vozijo na lastno odgovornost ter odgovarjajo za škodo, povzročeno sebi ali drugim. Na
maratonu je strogo prepovedano prehitevanje čelnih spremljevalnih vozil. Organizator ne jamči za škodo, ki jo udeleženec povzroči
sebi, drugim ali tretji osebi. S svojim startom vsi kolesarji potrdijo,
da so seznanjeni z določili razpisa, ki so objavljena na prijavnem lističu, na internetni strani kluba, ostalih medijih ter po ozvočenju na
startu. Za varen potek prireditve bodo skrbela vozila organizatorja,
rediteljska in zdravstvena služba.

5. TRASA MARATONA:
Oba maratona se začneta in končata pri Gradu v Žužemberku.

5.a TRASA MALEGA MARATONA:
Maraton bo potekal na progi Žužemberk - Sadinja vas - Srednji Lipovec - Ajdovec - Brezova Reber - Veliki Lipovec - Boršt - Sr. Lipovec
- Mačkovec - Dvor - Jama - Stavča vas – Žužemberk, v dolžini 35 km.

jih lahko najdemo le na tej višini. Nadihali smo se svežega, čistega zraka
in opazovali prečudovito naravo pod seboj.
Prijeten dan se je prevesil v popoldne, ko smo se napotili proti domu.
Precejšnja previdnost je bila potrebna tudi pri povratku, saj je pot navzdol
nekoliko drseča. Bilo je prijetno druženje in upam, da bo prihodnje leto
več tistih, ki se bodo odločili za ta pohod. Sicer pa imamo v programu še
dva. Lahko se odločite in naredite nekaj zase.
n Dušan Mikec

ZEMLJEVID IN PROFIL TRASE VELIKEGA MARATONA

6. NAGRADE IN OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA:
Vsem udeležencem, ki bodo upoštevali splošne predpise in prispeli
na cilj do 14. ure, bodo podeljene spominske medalje. Na progi bo
poskrbljeno za okrepčila, na cilju pa za malico in pijačo (Grajski trg 15)
INFORMACIJE:
Občina Žužemberk: 07 3885 180
obcina.zuzemberk@zuzemberk.si

18. 5. 2017 ob 7. uri so se člani DU Žužemberk zbrali na avtobusnem postajališču v Žužemberku in se nato z avtobusom odpeljali na
društveni izlet, tokrat na Gorenjsko.
V prelepem majskem dnevu jih je pot vodila najprej na Brezje, k romarski cerkvi Marije
Pomagaj. Tu so bili deležni svete maše v cerkvi
sv. Vida. Maša je potekala pred stranskim oltarjem Marije Pomagaj. Po bogoslužju je sledil
ogled notranjosti cerkve, nato pa je pot vodila
do jezera Črnava. Od Brezij naprej so upokojenci dobili tudi turističnega vodnika, ki je zelo
nazorno opisoval preostali del poti okrog Blejskega jezera, Bleda in širše okolice. Po krajšem
počitku, ogledu jezera Črnova in prekrasne
okolice je pot vodila v Predvor, kjer so si upokojenci ogledali kapelo prve slovenske pesnice,

pisateljice in skladateljice Josipine Turnograjske. V bližnjem domu starejših občanov, kjer je
tudi muzej in spomenik Josipine Turnograjske,
je sledil še krajši ogled video filma o omenjeni
pesnici in njenem življenju. Med ogledom so
Suhokranjci spoznali tudi sokrajanko gospo
Praznik, ki je tudi v domu, in z njo malo pokramljali. Ker pa je bil načrt obiska Gorenjske
še obširen, se je pot kmalu nadaljevala, in sicer je bil prvi postanek pri izviru pitne Jezerske
slatine. Omamljene od prekrasne pitne vode je
pot vodila do Jenkove kasarne, kjer se je gospa
Jenko z veseljem potrudila in razkazala domačijo, spremenjeno v muzej.
Že dokaj utrujeni in tudi lačni so se upokojenci
nato odpeljali do gostišča Ob jezeru, kjer je bilo
kosilo. Po hrani, pijači in počitku, z ogledom je-

zera, ob katerem je gostišče, je bilo ugotovljeno,
da je ostalo še nekaj neporabljenega časa. Izkoriščen je bil, ko je skupina spotoma na poti proti
Dolenjski naredila še postanek na brniškem letališču Jožeta Pučnika, kjer je bilo mogoče videti z ogledne terase nekaj vzletov potniških letal.
Dan se je počasi iztekal, pa tudi možnosti za
potep po Gorenjski. Voznik avtobusnega podjetja FS, ki nas je ves dan prevažal naokoli, nas
je tudi varno razvozil po dogovorjeni trasi v
naši prelepi Suhi krajini. Utrujeni in zadovoljni z dokaj umirjenim izletom so se upokojenci
dogovorili, da se bo izlet ponovil približno čez
en mesec, in to v smeri Primorske. Kdaj, pa bo
sledilo bolj podrobno obvestilo.
n Jole Adrijanić
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Ekskurzija Društva kmečkih žena Suha krajina Žužemberk v Ljubljano

Občni zbor Konjeniškega društva Kljuse

Veliko jih je, ki se na delo vsak dan vozijo v Ljubljano. Tudi vsak izmed nas je že kdaj obiskal glavno mesto ali celo preživel
nekaj let v Ljubljani.

Dne 25. 03. 2017 smo se člani Konjeniškega društva Kljuse zbrali na
devetem občnem zboru.
Seznanjeni smo bili o aktivnostih in delu društva v preteklem letu
ter sprejeli letni načrt. Iz podanih poročil je bilo razvidno ,da smo vse
načrte ,ki smo si jih zastavili v preteklem letu, uresničili.
Predsednik Franc Tomšič je nato podal še načrte za prihodnje leto.
V društvo smo sprejeli tri nove člane, kar je za nas zelo spodbudno.
Nato so imeli besedo gostje: podžupan Občine Žužemberk Jože Šteingel, predstavnik Konjerejskega društva Suha krajina in predstavnik
Konjerejskega društva Semič. Vsi so pohvalili društvo za izjemno prizadevnost z željo, da bi še naprej dobro sodelovali. Sledila je pogostitev,
ob njej pa so tekli pogovori o delu društva in o konjih.
n Nada Jankovič

Zadnjo soboto v aprilu je Tadeja, predsednica DKŽ, organizirala prvo letošnjo ekskurzijo
in s šoferjem avtobusa Janezom sta nas popeljala na ogled glavnega mesta.
Najprej smo se na Gospodarskem razstavišču okrepčali z okusno enolončnico. Na Kongresnem trgu nas je pričakala vodnica. Zaradi večdnevnega dežja je Ljubljanica narasla in
odpovedati smo se morali pustolovščini-vožnji
z ladjico po Ljubljanici. Ostalo nam je več časa
za spoznavanje mesta, stavb in spomenikov
na trgu. S Kongresnega trga je lepo vidna najstarejša in največja stavba univerze v Sloveniji, stavba Slovenske filharmonije, za njo se na
griču dviga Ljubljanski grad. Na drugi strani
Slovenske ceste je Uršulinska cerkev. Sprehodili smo se po Tromostovju in izvedeli, kako in
zakaj je Plečnik leta 1952 izdelal načrt za kar
tri mostove hkrati. Breg, naselje se imenuje še
danes, na levem bregu Ljubljanice, je bilo prvo
ljubljansko rečno pristanišče in trgovsko središče. Velik napredek je mesto doživelo v času
županovanja Ivana Hribarja. V tem času, leta
1901, je stekla prva proga električne cestne
železnice-tramvaj. Leta 1905 je župan Hribar
kupil grad, ga obnovil in v njem nastanil po
potresu leta 1895 obubožane prebivalce mesta.
Sprehodili smo se po tržnici in vstopili v stolno cerkev, ki je posvečena sv. Nikolaju. Sprejel
nas je prelat g. Vinko Vegelj, stolni kanonik, in
nam razložil zgodovino, obnovo in duhovno
življenje v stolnici. Povedal nam je, kaj predstavljajo vrata na glavnem in stranskem vhodu. Ob našem obisku so prihajali in odhajali
turisti, ki so si ogledovali znamenitosti cerkve
ali želeli preživeti nekaj minut v tišini. Od tam
smo se z vzpenjačo podali na grad. Pričakali
sta nas vodnici. Šli smo na stolp, od koder se
ob lepem vremenu vidi tretjina Slovenije, vsa
Ljubljana, na S do avstrijske meje, Golovec,
Rožnik, za njim Triglav, … . V virtualni dvorani smo si ogledali 12-minutno projekcijo,
kako so živeli koliščarji - prebivalci leta 4500
pred n. š., v hišah na kolih. Odkritih je 40 takratnih koliščarskih naselij. Potem se je oblika
in podoba vedno bolj spreminjala in v 15. st.
je postalo upravno središče, ki se je imenovalo Emona. Iz 12. st. je že omenjen grad. Imeli so kovnico denarja. Medtem je grad prešel
v roke Habsburžanov. Leta 1415 so se pojavili
Turki, zato so grad povečali in utrdili ter zgradili dvižni most. Grad naj bi mesto varoval
pred Turki. Leta 1809 je Napoleon zgradil vojašnico in vojaško bolnišnico. Največji razcvet
je dobil leta 1905, ko je grad kupil župan Ivan
Hribar. Po načrtih arhitekta Plečnika so grad
prenovili. Ponovno so ga prenovili leta 1968,
po načrtu arhitekta Borisa Kobeta. Na dvori-
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Pohod suhokranjskih vinogradnikov

šču je vodnjak, ki je služil kot skrivni prehod
na drugo stran obzidja. Na ogled je tudi vodnjak s pohodnim gonilnim kolesom, ki je bil
včasih globok 100, sedaj samo 60 metrov. Danes na gradu prirejajo koncerte, plese, poroke
in ostale družabne dogodke.
Po obilnem kosilu v Lukovici smo imeli v
načrtu še ogled Botaničnega vrta Univerze v
Ljubljani, ki obstaja že od leta 1810 in je najstarejša znanstveno-izobraževalna ustanova z
neprekinjenim delovanjem. Leta 2008 je dobil
status spomenika državnega pomena. Nahaja se v neposredni bližini fakultete. Vstop je
prost za obiskovalce zunanjega dela. Nudijo
tudi vodene oglede za posameznike in skupine. Tu raste kar 5000 različnih rastlinskih vrst,
tudi 200 let stara drevesa. Rastline vzgajajo z
namenom, da ohranijo rastline, ki so v naravi ogrožene. Vsako leto pošljejo semena 140

do180 botaničnim vrtovom po vsem svetu.
Meščani imajo tu možnost sprehoda in prijetnega oddiha v zelenju, sredi mesta. Mi smo si
skupaj z vodnico, študentko Marušo, ogledali
zunanji del in notranji rastlinjak za tropske rastline, ki so ga odprli za obiskovalce leta 2010.
V rastlinjaku rastejo drevesa in rastline v podobnih razmerah kot v pragozdu in tropskem
deževnem gozdu, kjer je veliko vlage in toplote. V tem delu so afriške in azijske rastline z
velikimi pahljačastimi listi. Videli smo drevo
s kokosovim orehom, kakavovec, poprovec,
bananovec z bananami in še veliko rastlin, ki
rastejo v toplem in vlažnem okolju.
Z mnogimi novimi spoznanji in prijetnimi vtisi smo se vrnili domov, z željo po novih doživetjih.
n Milena Iskra

Novi članici KD Suha krajina častili na Plešivici
28.1.2017 so bile na občnem zboru konjerejskega društva Suha krajina sprejete
tri nove članice društva: Tatjana, Barbara
in Mirjam.
Seveda so vse tri potrdile svoje članstvo:
prva skupaj s svojim možem jubilantom Jožetom, drugi dve pa 14.5.2017, ko sta svoje
dežurstvo na Plešivici podkrepili s pogostitvijo (pečeni odojek).Po že napornem dnevu, postavljanju mlaja članu Petru Glavanu,
so se člani KD Suha krajina zbrali še na Plešivici ter v prijetni družbi članov in obisko-

valcev preživeli čudovito nedeljsko popoldne
v družbi novih članic društva.
n Konjerejsko društvo Suha Krajina

Konjeniško
društvo Kljuse
organizator
prvomajskega
srečanja na Komanci
Člani KD KLJUSE so že tretjič organizirali tradicionalno prvomajsko srečanje pri
Komanci, kjer vsako leto poteka prvomajsko druženje ob prazniku dela.
V lepem, sončnem dnevu se je zbralo dokaj veliko število ljudi, ki so h Komanci prišli peš, nekaj s konji, ostali pa z avtomobili.
Pijače, hrane ni manjkalo, kot vsako leto,
pa tudi letos je družina Klopčar poskrbela
za pečen krompir.
Tudi nekaj naših političnih veljakov je
bilo videti. Vse skupaj je nagovoril župan
Franc Škufca in zaželel prijetno druženje.
Tako je v lepem, sončnem vremenu druženje ob zvokih ansambla Dolenjski trio
potekalo še pozno v večerne ure. Organizator je bil zadovoljen z obiskom, seveda pa
upa, da so bili tudi obiskovalci zadovoljni
z organizacijo.
n Nada Jankovič

Društvo vinogradnikov Suha krajina je v
soboto, 29. aprila, organiziralo tradicionalni
pohod po vinskih goricah.
Vinogradniškega pohoda se je po trasi od
Žužemberka preko Cviblja, Rebri, Lisca, Volčje jame, Brinove gore, Gornjega Križa in nazaj
udeležilo 50 pohodnikov. Poleg vinogradnikov so se udeležili tudi pohodniki z Vrhnike,
iz Ljubljane, Podpeči, Grosupljega in Novega
mesta. Vreme je bilo zelo naklonjeno, zato smo
uživali v naravi. V Liscu pri Toniju Novaku
je bil prvi postanek. Tu smo lahko degustirali njegova vina. Naslednji postanek je bil pri
Štefanu Hrovatu v Brinovi gori, kje smo bili
lepo postreženi z dobrotami in dobro kapljico.
Pohod, ki je bil dolg 18 km, pa smo zaključili
v gradu v Žužemberku, kjer smo se podprli z

odličnim golažem iz FS kuhinje in ga zalili z
odličnim grajskim vinom. Na koncu pa je sledila degustacija v vinoteki ambasadi zweigelta. Veselimo se že naslednjega pohoda, ki bo
jeseni, teden pred Martinovo soboto.
n Anton Koncilja

Balinišče v Praprečah
Prizadevni člani balinarske sekcije KUD Žužemberški rogisti so pod vodstvom predsednika
društva Slavka Setničarja takoj po občnem zboru pristopili k izvedbi sprejetega plana dela in
začeli z gradnjo balinišča v Praprečah. Z izjemno prizadevnostjo in zagnanostjo so člani zastavili delo. Ob prazniku občine in Trških dnevih bodo novo balinišče tudi svečano odprli.
n VladiMir

Delovne akcije na balinišču
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Očiščevalna akcija Blagoslov konj, konjenikov in opreme na Plešivici
V nedeljo, 30.4.2017, so se konjeniki in furmani v čast našega zavetnika sv. Jurija zbrali na
blagoslovu na konjeniški parceli na Plešivici. Dan je bil prekrasen, vreme naklonjeno, le leden
veter je neusmiljeno bril v naše obraze, a prijetno razpoloženje in dokaj veliko število konjenikov (preko 60) to ni motilo, da ne bi prišli na žegnanje. V svoji sredini smo gostili žužemberškega župana in podžupana ter zelo veliko članov okoliških konjeniških društev, nekaterih na
novo pri nas, ostalih pa že tradicionalno prisotnih na Plešivici. Vse prisotne je pozdravil predsednik Konjerejskega društva Suha krajina Boštjan Bradač, sv. mašo pa je daroval žužemberški
dekan g. Franc Vidmar. Po blagoslovu je sledilo prijetno druženje ob malici in dobri kapljici.
n Jole Adrijanić

Že tradicionalno člani radiokluba Žužemberk poskrbijo za čisto in urejeno naravo.
Tokrat je akcija potekala v soboto, 8. aprila. Traso od Sadinje vasi do Malega Lipovca smo člani očistili odpadkov, ki jih vržejo
vozniki in potniki iz avtomobilov. Najbolj
onesnaženo je bilo ob cesti, ki poteka skozi gozd, pod vinsko gorico. Kar dve vreči
smo nabrali pločevink raznih pijač. Veliko
pa je bilo tudi embalaže cigaret. Moramo
priznati, da je stanje na področju osveščanja za čisto naravo boljše, kot je bilo pred
leti, ko se je ta akcija pričela.
Morda pa bodo onesnaževalci le spoznali, kaj pomeni čisto okolje za naše potomce
in nas same.
n Dušan Mikec

Sprejem prvošolcev med mlade člane Rdečega križa
V sredo, 10.5., se je na Osnovni šoli Žužemberk odvijal poseben dogodek. Med mlade člane Rdečega križa smo slavnostno sprejeli prvošolce matične in podružnične šole Ajdovec.
Ob tej priložnosti sta jih obiskali prostovoljki OZ Rdečega križa Novo mesto ga. Zvezdana
Bajc in ga. Vlasta Lampret s Križem Kapico.
Skupaj so spoznavali, kaj pomeni pomagati tistim, ki so v stiski in ki potrebujejo našo pomoč. Križem Kapica jim je pokazala, da nosi
znak Rdečega križa, razložila, komu in kako
pomagamo, kaj je prva pomoč ter kaj je prostovoljstvo. Razdelili sta jim pobarvanke, pisane
obliže in štampiljko RK, ki so jo dobili na roko.
Otroci so povedali, da tudi oni radi pomagajo svojim staršem in starim staršem, še posebej pri pospravljanju, odnašanju smeti, sajenju rož in ostalih opravilih. Povedali so, da
tudi v šoli pomagajo drug drugemu, zbirajo pa
tudi hrano ter higienske potrebščine za akcijo
Košarica RK, ki poteka ta teden.
Nagovorila jih je tudi podpredsednica
KORK Žužemberk, ki jih je sprejela med mlade člane, vsakemu čestitala in podelila darila
Rdečega križa.
n Tamara Plot
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Mladi člani
pomagali pri
vlaganju rib
Ob dnevu slovenskih ribičev, ki ga tradicionalno praznujejo tudi pri Ribiški družini
Novo mesto, so se ribičem pri vlaganju postrvi v reko Krko pridružili tudi najmlajši člani.
Tako so mladi člani Pododbora Žužemberk,
ki sodi v Ribiško družino Novo mesto, v soboto, 17. junija pomagali pri vlaganju novih
rib v reko Krko. Pod mentorstvom starejših
ribičev in predsednika tukajšnjega pododbora Davida Longarja so pomagali pri vlaganju
okoli 50 kg potočnih postrvi v reko Krko pod
žužemberškim gradom.
Foto:S. Mirtič

Mirna gora-Podstenice-Sveti Peter-Dvor
Letos je bil že 23. pohod z Mirne gore na
Svetega Petra, ki ga je, kot zmeraj na Velikonočni ponedeljek, pripravila planinska skupina Dvor. Pot ni zahtevna, se pa vleče po makadamskih cestah v roških gozdovih v nedogled.
To je eden prvih daljših pohodov v letu in šest
do sedemurna hoja zahteva precej kondicije,
dobro uhojeno obutev in čvrste noge. Da o
dobri volji in vztrajnosti niti ne govorim. Ko
smo se zagrizli v zadnji hrib pod vrhom Svetega Petra je bilo videti kar nekaj utrujenih
obrazov, pa tudi sam sem se pošteno oznojil.
Velikonočni pohod smo začeli na Dvoru in se
ob svitu odpeljali z avtobusom na Mirno goro.
Kljub deževnemu tednu se nas je zbralo 40 pohodnikov. Na Mirni gori pa se je pridružil še
Stane s svojim črnim kodrastim kosmatincem.
Mirna gora je 1047 m visok kopast vrh na
belokranjski strani Kočevskega Roga. Razgleda nima, ker je vrh poraščen z gozdovi in mi
ga nismo obiskali. Naše kurjenje velikonočnih
dobrot smo pričeli izpred planinskega doma na
1000 metrih nadmorske višine. Spuščali smo se
po makadamskih cestah in križiščih, kar malo
preveč, saj smo vmes morali večkrat v hrib nadoknaditi izgubljeno višino. Križišča so v Rogu
vsa enaka, zato so markancisti PS Dvor že dan
prej pripravili tablice z rdečimi puščicami in
napisom Sveti Peter. Puščic je bilo dovolj, indijancev pa nismo videli.
Prvi počitek je bil na Jelenici, kamor je Vaso
pripeljal kanister čaja. Ob hrani iz nahrbtnika
nam je bila to prava gostija. Neki nergači so
se kmalu odpravili naprej in razbili strnjeno
skupino, mi pa smo še malo počivali. V Podstenicah, pri Čebelarskem domu, smo imeli
drugi postanek. Leta 2000 so člani Čebelarskega kluba iz Straže vzeli v najem prazno
gozdarsko hišo in v njej s prostovoljnim de-

lom uredili čebelarski muzej. Škoda, da je bil
dom zaprt. Tretjič smo se ustavili na Primožu,
kjer nas je že čakal Vaso s čajem. Spet kratek
počitek, spet smo grizli ostanke velikonočnih
dobrot iz nahrbtnika in jih zalivali s toplim
čajem. Od tod se cesta bolj dviguje kot spušča
in zahteva spočitega pohodnika, kar pa nam
ni bilo ravno dano. Tukaj se je krepko poznala dolžina poti. Kar ni je hotelo biti konca, za
vsakim ovinkom je bil še en ovinek, oznake,
ki bi kazala na vrh Svetega Petra pa nikjer. Če
bi se Vaso pripeljal mimo, bi se kar z njim odpeljal naprej, tudi če bi moral sedeti na praznem kanistru čaja.
Končno, lesena postaja za pesek in tista majhna, hudo pričakovana oznaka za vrh. Pot do
vrha mi je dobro znana, saj smo tu večkrat
nosili material za obnovo zavetišča, hrano in
pijačo, pa orodje in žeblje. Na vrhu so nas pričakali dežurni prijatelji, ki so odprli zavetišče,
zakurili ogenj v paviljonu in nas postregli s
prijaznimi pogledi. Pričakal nas je tudi župan
občine Žužemberk s soprogo. To pomeni, da
je bil naš pohod zelo pomemben in odmeven.
Zadnji so prišli markancisti s šopom puščic na
tablicah, ki so jih med potjo odstranili in tako
za nami počistili oznake za naš pohod.

Ves čas smo imeli lep dan, sonce je sijalo
skozi goste veje roškega gozda, a vročine ni
bilo. Z nami so bili tudi pohodniki drugih
planinskih društev, razgleda pa ni bilo ne vem
kaj. Tudi z vrha ne. To pa še ni bilo vse. Morali
smo se spustiti do Dvora, kjer so nas po več
kot 31 kilometrih čakali naši jekleni konjički.
n Miran Jenko

PREKLIC
“Boštjan Hrovat, Breg3, Žužemberk, preklicujem vse neresnice in laži, ki sem jih širil
o Francu Jarcu z Grajskega trga 30, Žužemberk in se mu za vse neresnice o njemu in
njegovi družini opravičujem.”

ZAHVALA
V času poškodbe in dolgotrajnega zdravljenja Alena Fabjana so mu nesebično pomagali in ga vozili Duško Ožbolt, Gregor
Krakar, Mirko in Marko Košiček, za kar se
družina Fabjan iz Zafare iskreno zahvaljuje.
Še enkrat iskrena hvala!
n Družina Fabjan, Zafara 9
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Šmarnica je večna

Občni zbor Kulturnega društva Šmihel pri Žužemberku

Milka in Jože Hostnik prejemnika šampiona

V nedeljo, 2.4.2017, je v prostorih gasilskega
doma potekal 9. občni zbor Kulturnega društva Šmihel pri Žužemberku. Poleg članic in
članov društva se je dogodka udeležila tudi
občinska svetnica ga. Ida Kastelic.
Na občnem zboru so predstavniki posameznih sekcij društva (telovadba, orientalski
ples, rekreacija in nogomet, pravljične urice,
Mlaj, pevski zbor, pritrkovalci) predstavili poročila o njihovem delovanju v letu 2016 ter si
začrtali cilje, ki jih imajo namen realizirati v
tekočem letu.
V preteklem letu se je zvrstilo obilo pomembnih in odmevnih dogodkov za tukajšnje kulturno društvo. Organizirali so prvo
občinsko tekmovanje v košnji trave z ročno
koso, ki je pritegnilo zanimanje tekmovalcev
in obiskovalcev tudi izven meja občine. Vsekakor lahko omenimo farno žegnanje, ki mu
je kulturno društvo dodalo poseben spiritualen pečat. Združili so duhovni pomen praznika z zgodovino Šmihela ter k temu dodali
pridih domačnosti in otroške ustvarjalnosti.
V sklopu prireditev Trških dni je predstavnica sekcije Mlaj ga. Maja Papež Iskra pripravila nadvse zanimivo zgodovinsko predavanje z
naslovom Vila rustika in Rimljani v Šmihelu,
ki ga je s svojimi ugotovitvami in pogloblje-

V Žužemberku je v petek, 21. aprila, v organizaciji TD Suha krajina, potekala svečana
podelitev priznanj in medalj že 9. ocenjevanja vin samorodnih vinskih trt, katerih vina
so namenjena za domačo uporabo. Da je tovrstno ocenjevanje alkopijač iz grozdja samorodnic – samorodnih vinskih trt vse bolj popularno, priča tudi udeležba ljubiteljev te pijače z mednarodno udeležbo iz Hrvaške, Bele
krajine, Slovenskih Goric, okolice Karteljevega, Trebnjega, Soteske, Šentruperta, Kitnega
Vrha, Straže, Visejca in Žužemberka, saj so na
ocenjevanje prinesli kar 125 vzorcev. Številne zbrane so pozdravili predsednik TD Suha
krajina Vlado Kostevc, domači župan Franc
Škufca, podžupan Jože Šteingel ter predsednik
ocenjevalne komisije Ludvik Legan.
Organizator je podelil več pohval, srebrnih in
zlatih priznanj ter enega šampiona. Zmagovalca
9. ocenjevanja in dobitnika šampiona z oceno

9,72 sta postala Jože in Milka Hostnik s Čateža pod Zaplazom s suho šmarnico, prejela pa
sta tudi zlato medaljo. Hostnikova obdelujeta

vinograd v vinski gorici Zemljica. »Vinograd z
280 trtami sva podedovala po ženinih starših,«
je povedal gospodar Jože in dodal, da je sta skupaj z ženo Milko, kljub težavnemu letu, pridelala
okoli 900 l vina, od tega 400 l zdrave šmarnice.
»Recept je preprost, isti dan grozdje specljamo, razsluzimo in mošt pretočimo, ključno pa
je tudi kletarjenje,« še pove Jože, ki ni skrival
zadovoljstva in sreče ob prejeti medalji šampiona. Med dobitnike z najvišjo oceno različnih
sort so se letos vpisali tudi družina Bradač iz
Soteške gore za arhivsko vino letnika 2010 in
šmarnico z namočenimi gozdnimi jagodami,
Anton Meglič iz Trebnjega za rdeče mešano in
Tone Černivec iz Kitnega Vrha za suho rdeče.
Po kulturnem programu, ki so ga pripravili prijatelji z Gorenjske, je sledilo družabno srečanje
z izmenjavo mnenj in izkušenj pridelovalcev
vse bolj cenjene in priljubljene samorodnice.
n S. Mirtič

Delavnica prve pomoči v Žužemberku
V petek, 7.4.2017, ob svetovnem dnevu
zdravja, je krajevna organizacija RK Žužemberk v sodelovanju z OZRK Novo mesto, v
avli OŠ Žužemberk pripravila brezplačno delavnico prve pomoči, ki jo je vodila dr. Nežka
Dular. Zbralo se nas je približno 30 občanov
vseh generacij z željo po osvežitvi znanja prve
pomoči. Zelo lepo je bilo videti tudi otroke
nižje stopnje, ki so navdušeno spremljali predavanje in prikaz oživljanja.
Na začetku je dr. Dularjeva poudarila pomembnost takojšnje pomoči ponesrečencu,
nato pa izgubila zavest in sama potrebovala
pomoč. Na srečo je to le zaigrala, da bi nas
pritegnila k ukrepanju oziroma reševanju.
Uspešno smo jo rešili in nato pozorno spremljali prikaz temeljnih postopkov oživljanja in
uporabe avtomatskega eksternega defibrilator-

ja (AED). To je prenosna elektronska naprava,
ki je sposobna zaznati zastoj srca pri človeku,
nato pa s pomočjo električnega sunka lahko
srce ponovno požene in s tem reši življenje.
Po zanimivem, tudi s humorjem obarvanem predavanju, pa smo tudi sami imeli priložnost preizkusiti se pri oživljanju in uporabi
AED. Preizkusili pa so se tudi otroci in bili pri
tem zelo uspešni. Lahko smo ponosni, da se
že tako mladi zavedajo pomembnosti znanja
prve pomoči in že sedaj kažejo zanimanje in
pripravljenost pomagati.
Dr. Dularjeva je delavnico zaključila z željo,
da bi bil v vsaki ulici, če že ne v vsaki hiši nekdo, ki bi poznal temeljne postopke oživljanja
in znal pomagati.
n Tamara Plot

Srečanje z dobrim namenom
Mešani pevski zbor Dvor ob Krki je vrsto
let deloval pod taktirko zborovodkinje Marjane Dobovšek. Da bi se pevke in pevci Marijani zahvalili za njeno dolgoletno delo, so se
ob posebni priložnosti, praznovanju osebnega praznika pevke Darinke Zamida, 2.6 2017
zbrali in pripravili presenečenje za obe.
Pesem »Kje so moje rožice« je zadonela po
prostoru ob prihodu zborovodkinje Marjane.
Njena najljubša pesem jo je vidno ganila. Pa
presenečenj še ni bilo konec. Pevke so skrbno
zbrale fotografije, ki so se nabrale v času, ko je

zbor vodila Marjana. Da pa je bilo darilo popolno, je poskrbel vsestranski umetnik Martin
Blatnik, ki je narisal karikaturi za obe slavljenki.
Če se je lepo začelo, se je še bolj prijetno
nadaljevalo… Še dolgo v noč je odmevala domača zborovska pesem. Pevci in Marjana pa
so tako simbolično zaključili skupno obdobje.
Gospe Marjani se še enkrat zahvaljujejo
za skupne trenutke in vse dosežke. Res jih
ni malo!
Želijo ji še veliko zdravih in veselih let.
n Kulturno društvo Dvor

nim znanjem podkrepil arheolog, zgodovinar
in kustos Dolenjskega muzeja g. Borut Križ.
Kulturniki so svojo pozornost namenili
tudi najmlajšim, in sicer z organizacijo obiska Svetega Miklavža v cerkvi ter norčavim
pustnim rajanjem.
Ne smemo pozabiti na njihovo decembrsko
akcijo peke toplih piškotkov, ki poteka že več
let zaporedoma v sodelovanju z Osnovno šolo
Žužemberk ter Rdečim križem. Osnovnošolci s
sladkimi dobrotami razveseljujejo starejše občane po okoliških vaseh ter jim zaželijo lepe praznike. S tako majhno pozornostjo skrbijo za prav
posebno vez v medgeneracijskem sodelovanju.
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Na občnem zboru so člani društva soglasno
izglasovali spremembo v zasedbi upravnega
odbora. Z omenjenim dnem delo dosedanje
tajnice ge. Jožice Zaletelj nadomesti in prevzame ga. Nevenka Urbančič. Mesto predsednice
in blagajničarke nadaljujeta obstoječi članici,
in sicer ga. Karmen Sadar ter ga. Helena Barle.
Vodstvo kulturnega društva se zahvaljuje
vsem svojim članom, sponzorjem in krajanom za požrtvovalno in nesebično pomoč pri
izvedbi in soustvarjanju dogodkov ter širitvi
kulturnega gibanja majhnega kraja.
n Nevenka Urbančič

Občni zbor KORK Žužemberk
V četrtek, 30.3.2017, smo se drugič v letošnjem letu zbrali člani Krajevne organizacije
RK Žužemberk, tokrat na letnem Občnem
zboru. Sestanku sta prisostvovala tudi predstavnik občine, g. Jože Šteingel in sekretarka
OZRK Novo mesto ga. Barbara Ozimek.
Po uvodnem pozdravu predsednice ge.
Alenke Sajovec sta nas pozdravila in nagovorila tudi povabljena gosta, ki sta izrazila navdušenje nad številnimi prostovoljci in nam zaželela veliko volje in delovne vneme še naprej.

V nadaljevanju smo pregledali poročilo o
delu v preteklem letu 2016, ki je bilo za nas
kratko, a uspešno, saj je Krajevna organizacija
RK Žužemberk po nekajletnem premoru ponovno pričela z delovanjem 11.novembra 2016
in že naslednji teden uspešno izpeljala pogostitev za starejše, v decembru pa smo obiskali
občane, stare 80 let in več ter jih tudi obdarili.
Tudi v letošnjem letu ne bomo počivali. Na
Občnem zboru smo na novo izvolili člane v
nadzorni odbor, tajnico in podpredsednico

ter sprejeli načrt dela za letos. Delovali bomo
v dobro ljudi naše občine in jim približali pomoč, ki jim pripada. V marcu smo tako že razdelili prehranske pakete iz sklada za evropsko
pomoč najbolj ogroženim, to akcijo pa bomo
letos ponovili še dvakrat.
Še vedno pa medse sprejemamo nove člane,
zato lepo vabljeni vsi, ki bi želeli pomagati, da
se nam pridružite.
n Tamara Plot
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Aktivna promocija Suhe krajine

Drugo občinsko tekmovanje

Seisenbergensis Tumultus – Viteški red Jurija in Volka Engelberta Turjaškega iz Žužemberškega gradu, ki deluje v okviru TD Suha
krajina, je izjemno aktiven na mnogih prireditvah po Sloveniji, pa tudi v tujini.
V letošnjem letu so se člani udeležili slovesnosti za Belo nedeljo ob dnevu prijateljskega
mesta Pregrada, sejma 'Vlastiteljstva' na gradu
Dubovac v Karlovcu in 50. Križevskega 'Spravišta' v Križevcih, vse to na Hrvaškem.
Sodelovali so tudi na 11. grajskih dnevih
na Blejskem gradu, na 15. Ptujskih grajskih
igrah ter na Historialu – Festivalu zgodovine
v Škofji Loki.
Ob tem je potrebno omeniti, da imajo v Žužemberškem gradu vsako nedeljo redne ple-

V nedeljo, 11. 06. 2017, je v Šmihelu pri Žužemberku potekalo drugo občinsko tekmovanje v košnji trave z ročno koso. Dogodka se je
udeležilo veliko število obiskovalcev, med njimi
tudi predstavniki Občine Žužemberk (g. Franc
Škufca, g. Jože Šteingel, g. Jože Papež, ga. Ida
Kastelic, g. Jože Pečjak) ter prav poseben gost
in član ocenjevalne komisije g. Franci Vozel;
finalist oddaje Kmetija: Nov začetek.
V košnji trave se je skupno pomerilo 23 tekmovalcev, od tega kar šest predstavnic ženskega spola.

Na Blejskem gradu

sne vaje srednjeveškega in renesančnega plesa in poskrbijo za zanimive sprejeme turistov
in obiskovalcev.
Poseben in zanimiv program pa pripravlja-

jo za že 19. srednjeveški dan na Žužemberškem gradu, ki bo v nedeljo, 16. julija, od 9.00
ure naprej.
n VladiMir

S pesmijo delimo veselje, radost in dobro voljo med ljudi!
Ljubiti pomeni dajati in prejemati. Dajati
ne samo nekaj, ampak samega sebe; in sprejemati od drugih ne samo nekaj, ampak tudi
njih same (Ivan Golub, pesnik). In dati nekomu nekaj lepega, to je v današnjem času nadvse pomembno. Tega se zavedamo tudi člani
Kulturnega društva Dvor. Da bi delili dobro voljo, veselje in radost, smo v petek zvečer,
21. 4. 2017, organizirali Koncert zborovskega
petja, v prelepih prostorih Železo-livarskega
muzeja in galerije na Dvoru.
Zbranemu občinstvu so se predstavili gostitelji Mešani pevski zbor Dvor ob Krki z zborovodjo Robertom Kohkom, na klaviaturah
jih je spremljal Žiga Jernejčič, moška zasedba
Dvorjani, s solo petjem nas je navdušila gostja,
domačinka Tjaša Primc, na klaviaturah jo je
spremljal Robert Kohek ter gosti Moška vokalna skupina Lira iz Krmelja z vodjo Francijem Bastardijem.

n VladiMir

Ročne spretnosti koscev je spremljala tričlanska komisija:
Franci Vozel (finalist oddaje Kmetija: Nov
začetek 2015),
Boštjan Koler (član KD Šmihel pri Žužemberku),
Slavko Blatnik (predsednik Turističnega
društva Zagradec).
Sodniki so poleg ocenjevanja hitrosti košnje
namenili veliko pozornost poravnavi redi, enakosti in čistosti rezi ter samemu stilu košnje.

Glasen aplavz vsem nastopajočim je bil potrditev, da so poslušalci uživali ob izvedenem
repertoarju, ki je bil zelo svež in sproščujoče
pomladanski.
Večer smo zaključili ob sproščenem druženju in kramljanju.

Očiščevalna akcija ob Dnevu Zemlje
Ob svetovnem Dnevu Zemlje, 22. aprilu,
smo v TZS in Turističnem društvu Suha krajina v sodelovanju z Občino Žužemberk organizirali spomladansko očiščevalno akcijo,
ki se je je udeležilo nekaj deset posameznikov
in članov društva.
Ob očiščevalni akciji se ponovno poraja
vprašanje o zavesti voznikov in našem odnosu do narave ali okolja, v katerem živimo. Ob
tem pozivamo vse, da naj med vožnjo iz vozil
ne mečejo pločevink, plastenk, škatel, malic....
Ko se ustavite, boste zagotovo našli primerni zabojnik ...

Tekmovalci so bili po spolu razporejeni v
različne starostne skupine, in sicer:
do 20 let starosti,
od 20 do 40 let,
od 40 do 60 let,
od 60 let naprej.

Da je večer uspel, ne gre dvomiti! Organizatorji smo veseli, da smo delili veselje, radost
in dobro voljo med ljudi, ki so naši prijatelji, znanci in čisto naključne osebe, ki so nas
razveselili z množičnim obiskom na koncertu.
n Jadranka Meglen, članica KD Dvor

Letošnje zmagovalke v posameznih kategorijah so bile:
Angelca Bedene (od 20 do 40 let),
Betka Blatnik (od 40 do 60 let),
Anica Blatnik (nad 60 let).

Zmagovalci 2017:
Tomaž Rojc (do 20 let),
Aleš Rojc (od 20 do 40 let),
Franc Vidic (od 40 do 60 let),
Jože Struna (nad 60 let).
Na prireditvi je bil možen ogled razstavljene
kmetijske mehanizacije podjetja Vicon, ki jo je
predstavnik g. Matjaž Zaletelj zainteresiranim
obiskovalcem podrobneje predstavil.
Da je bilo naše druženje še lepše in zabavnejše, so poskrbeli trije člani glasbene skupine Lavanda.

Želimo se zahvaliti vsem sponzorjem
letošnjega dogodka, ki so bili:
Občina Žužemberk,
Posredovanje kmetijske mehanizacije Vicon
Matjaž Zaletelj s.p.,
Čebelarstvo Vidic,
Žaganje lesa, Rajko Kastelic s.p.,
Hidrant Bar, Roman Setnikar s.p.,

Prvomajsko kresovanje v Križih
Kriško planoto je na predvečer praznika zopet razsvetljeval kres.
Čeprav vremenska napoved sprva ni bila
najbolj naklonjena letošnjemu praznovanju,
se je na koncu vse izšlo nad pričakovanji. Prijeten in topel večer se je nadaljeval v noč, ki jo
je v čast prazniku dela razsvetljeval kres. Ob
prireditvenem prostoru PGD Križi smo ga pripravili domači gasilci, ki smo poskrbeli tudi
za nepogrešljive pivsko-gurmanske dobrote.
Tradicionalna prireditev z najdaljšo tradicijo
na naši planoti je zopet poskrbela za prijetno
druženje in klepet s sosedi in prijatelji. Večer,
ko so po napornem vsakdanjiku skrbi lahko
ostale doma, se je nadaljeval pozno v noč in
se- kot se za takšne prireditve spodobi, končal
šele naslednji dan.
n Tomaž Špelko

19

Okrepčevalnica pri Medenu, Angelca Bedene s.p.,
Gostišče na Pajčni, Martin Murn s.p.,
Ključavničarstvo – kotlarstvo, Anton Zupančič s.p.,
Slikanje na steklo, porcelan, keramiko, Ivan
in Irena Jurjevič s.p.
Zahvaljujemo se vsem članom kulturnega društva, gasilcem ter prostovoljcem, ki
ste pripomogli k uresničitvi letošnje košnje.
Rafael Vidmar, hvala, da si polepšal našo društveno maskoto (gospoda Filipa) z njegovo
lepšo polovico - gospo Mico, ki brezskrbno
sedi v košu na njegovih ramenih.
Zahvala glasbeni skupini Lavanda, da je
poskrbela za prijetne plesne korake ter ne nazadnje vsem obiskovalcem, ki ste se dogodka udeležili. Z vami je bilo druženje izredno
prijetno.
n Nevenka Urbančič
Foto: Dejan Novak
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Enajstič po poti Janeza Kmeta

Dvaindvajsetkrat po rimski cesti

Kulturno društvo Dvor nadaljuje tradicijo
pohodov po poti Janeza Kmeta. Letos smo v
nedeljo, 26. 3. 2016, pripravili že 11. jubilejni
pohod, s čimer smo obeležili 100-letnico rojstva Janeza Kmeta, ki je kot ljudski pisatelj in
duhovnik z odločno roko pustil pomemben
pečat v Suhi krajini.
Na izhodišču se je zbralo nekaj nad 100 pohodnikov, ki so prišli iz različnih koncev Slovenije. Med nami so bili tudi Gorenjci, Ljubljančani, pohodniki iz različnih delov celotne
Dolenjske regije. Na ta način uresničujemo cilje društva, v okviru katerih želimo popestriti
dogajanje v domače kraju in hkrati povečati
prepoznavnost Dvora s širšo okolico izven
naših lokalnih meja.
Po sprejemu prijav ob jutranji kapljici in
uvodnem pozdravu smo zakorakali proti Vinkovemu Vrhu. Vodenja pohoda so kot že vsa
leta doslej prevzeli vodniki Planinskega društva Krka Novo mesto. Ker je del spominskega
pohoda tudi sveta maša, je potreben kar hiter
korak brez večjih postankov. Kljub temu pa je
obvezen postanek vsako leto pri Zupančičevih
v Srednjem Lipovcu, kjer pohodnike vsako
leto prijazno pogostijo. Na Selih pri Ajdovcu je tamkajšnji župnik Janez Zaletel daroval
sveto mašo v spomin Janeza Kmeta. Izrazil je
tudi dobrodošlico vsem prisotnim, še posebej
tistim, ki so bili prvič v teh krajih, in jih povabil
k ogledu spominske sobe v nekdanjem župnišču ob cerkvi, kar so nekateri tudi izkoristili.
Tisti, ki smo bili v cerkvi, smo lahko prisluh-

Okoli petdeset kolesarjev se je
v soboto, 10. junija, v organizaciji TD Suha krajina, TD Ivančna Gorica, OTZ Ivančna Gorica
in Zavoda Prijetno domače že
dvaindvajseto leto zapored podalo po znameniti rimski cesti
od Ivančne Gorice do nekdaj bogatega železarskega kraja Dvor.
Kolesarske kulturno-zgodovinske dogodivščine po še ponekod
vidni pradavni rimski cesti so se

kar kmalu napotili nazaj proti izhodišču. Med
potjo nas je doletela še ploha sodre, ki pa ni
mogla pokvariti dobrega vzdušja, ki nastane,
ko se pohodniki dodobra spoznajo med seboj.
Skupaj s pohodnico z Gorenjske sva ugotovili,
da nam manjka samo še glasbena spremljava,
pa bi bil dan popoln. Vsekakor ideja za naslednje leto, ko se srečamo na 12. pohodu. Do
takrat pa vabljeni na naslednje dogodke Kulturnega društva Dvor.
n Valerija Vidmar
Foto: Jadranka Meglen

Koncept turistične promocije Občine Žužemberk
Na letošnjem občnem zboru Turističnega društva Suha krajina so mladi člani turističnega društva predstavili delovni osnutek
koncepta turistične promocije območja Občine Žužemberk, s katerim bi zastavili celostno
podobo označevanja, usmerjanja in promocijo turistične ponudbe ter naravne, kulturne in
nesnovne dediščine Suhe krajine. Tako je bil
26. maja v Žužemberškem gradu javno pred-

Osnova smeri koncepta

Vesna Orehek, pravnica, Šentvid pri
Stični
Dobitniki možnarja za desetkratno udeležbo

nili tudi ubranemu petju mladih domačinov.
Ker se je v času poteka svete maše že občutno
shladilo, je bil topel čaj in nekaj sladkih dobrot,
ki smo jih pripravili organizatorji, dobrodošlo
okrepčilo pred nadaljevanjem poti proti Plešivici. Pot smo nadaljevali proti naši najvišji
točki, 594 m visoki Plešivici. Člani Društva
konjenikov Suha krajina so poskrbeli, da smo
pohodniki lahko pomalicali v njihovem lepo
urejenem domu. V svoji sredi smo lahko pozdravili tudi župna in podžupana Občine Žužemberk. Hladen veter nas je prisilil, da smo se

stavljen delovni osnutek koncepta turistične
promocije, ki ga je razgrnila študentka arhitekture Mojca Kostevc.
Mladi so samoiniciativno pripravili delovni
osnutek koncepta in predstavili zanimiv pogled na promocijo turistične ponudbe.
Deseterica zainteresiranih, ki so prišli iz
vseh območij občine, pogrešali smo le šmihelski konec, so se z zasnovo strinjali in izrazili

veselje ter tudi želje, da bo koncept čimprej izdelan, naslednje leto pa bi se začel tudi realizirati. Pri tem so obljubili aktivno sodelovanje in
posredovanje informacij. Ob pripravi bi mladi pripravljavci koncepta radi zbrali čim več
lokalnih zgodb, legend, zanimivih običajev in
lokalnih posebnosti, zato k sodelovanju pozivajo tudi bralce Suhokranjskih poti.
n VladiMir

Mladi člani TD so predstavili delovni osnutek

Leopold Sever, idejni vodja, Male
Lipljane, Turjak:

Najina ideja je padla na plodna
tla. Vsako popotovanje je nekaj posebnega, tako kot so tudi nagrade.
Spominski možnarji so družinske
dragotine, ki jih velja ohraniti, tako
kot spomin na nekdanjo rimsko
cesto in nekdanje čase.
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udeležili kolesarji različnih starosti, med katerimi sta gotovo izstopala leto in pol stara Ema Pajk
iz Malega Globokega pri Zagradcu, ki se je na pot podala v spremstvu mamice Andreje Nose in babice Marije, in idejni vodja rimske poti 79-letni Leopold Sever iz
Malih Lipljanov pri Turjaku, oba
iz občine Ivančna Gorica. Ob nekdanji cesarski trgovski poti so si
novodobni popotniki ogledali številne naravne in kulturne znamenitosti, med katere sodi tudi lipa
iz 14. stoletja na Valični vasi, kjer
je bil tudi daljši postanek. Na cilju
okoli 25 km dolge poti je sledilo

Večer ljubezenske poezije
v hišici na drevesu
V petek, 26. maja 2017, smo člani Kulturno-umetniškega društva
Žužemberk organizirali prvi Večer ljubezenske poezije. Prireditev je
potekala v izjemnem ambientu hišice na drevesu na Loki v Žužemberku, kjer smo prebirali ljubezensko poezijo svetovnih in slovenskih
klasikov, seveda pa smo prisluhnili tudi ljubezenski poeziji treh suhokranjskih pesnikov. Svoje rime so z nami delili Magda Kastelic Hočevar,
Silva Mohorčič in Matej Kocjančič, ki so tudi člani našega društva. Bil
je izjemen večer, poln optimizma, humorja in lepih rim.
n Matej Kocjančič

skupinsko fotografiranje, ogled
muzejske zbirke Marjana Marinca in Edukcijskega in produktnega centra železolivarne na Dvoru.
Prva moža Občin Ivančne Gorice in Žužemberka Dušan Strnad
in Franc Škufca sta organizatorje
in kolesarske popotnike, prvi na
štartu in drugi na cilju, pozdravila in obljubila, da bo ta znamenita
pot, ki združuje obe občini, tudi
v prihodnje še bolj prepoznavna.
Tudi letos so organizatorji podelili priznanja v obliki odlitka
možnarja. Bronasti možnar za
petkratno udeležbo na popotovanju sta prejela Tomaž Lah in

Res prijetno popotovanje in ga priporočam vsakomur. Tokrat sem s
kolesom že šestič in vsakokrat izvem kaj novega. Zanimiva je tudi
zgodovina krajev in vasi, pa tudi
prebivalcev, mimo katerih nas
vodi pot.
Dušan Mikec ml., za desetkratno
udeležbo so možnar prejeli Olga
Blatnik, Andrej Banko, Tone Košiček, Dušan Mikec st. in Tone
Pekolj, za petnajsto popotovanje
pa je bronasti tolkač prejel Franc
Markovič. Praktične nagrade sta
med drugim prejela tudi najstarejši kolesar Leopold Sever, kolesarka Olga Blatnik in najmlajša
udeleženka Ema Pajk.
n Slavko Mirtič

22

poletje 2017,

DRUŠTVA

Kaj je Zahodno dolenjski krog?
ZDK je kolesarsko turistična akcija z imenom Zahodno dolenjski
krog. Njen namen je popestritev dni na kolesu in odkrivanje zanimivosti med vožnjo po zahodni dolenjski pokrajini. Obiščete lahko
enajst krajev, v katerih so sodelujoči lokali, ki imajo v svoji bližini
zanimive kulturno–zgodovinske točke ali pa lepe razglede na ožjo in
širšo okolico. Povsod vam bodo postregli z dobro hrano in s hladnimi napitki. V sodelujočih gostinskih lokalih prejmete žig v evidenčni
kartonček. Vsak dan lahko v posameznem lokalu dobite samo en žig.
Seveda pa si dnevno število lokalov (žigov) izbirate po želji. Lahko se
vso sezono vozite samo na eno točko – lokal ali na dve, tri ali pa na
vseh enajst. Žigi v lokalih so enakovredni in jih lahko dobite samo
med njihovim delovnim časom.
Akcija se je začela v soboto, 1. aprila 2017, in bo trajala do nedelje, 17. septembra 2017.
V akciji sodelujejo:
Turistična kmetija GIOAHIN na Peči
Izletniška kmetija PR*JAKOPC na Malem Lipoglavu
Okrepčevalnica in pizzeria ROZIKA na Turjaku
Gostišče KRKA na Krki – Gabrovčec
Gostilna in pizzeria PRI GRADU v Žužemberku
Bistro BRIGITA na Selih pri Šumberku
Gostilna RAVNIKAR na Čatežu pri Trebnjem

ŽEJA BAR na Vratih pri Bogenšperku
Kantina na postaji v Šentvidu pri pri Stični
Gostilna JELENOV ROG na Peščeniku nad Višnjo Goro
Okrepčevalnica Pri Petru v Strugah

Kje se lahko prijavite?
na vseh evidenčnih točkah oz. okrepčevalnicah
v Kolesarskem društvu, Kolodvorska 2, Grosuplje ( vsak petek med
20:00 in 22:00 uro )
Ob prijavi, ki stane 10 €, prejmete evidenčni kartonček in zloženko z zemljevidom in opisi posameznih točk.

Nagrade
Zlata medalja za 60 žigov na katerikoli evidenčni točki
Srebrna medalja za 40 žigov na katerikoli evidenčni točki
Bronasta medalja za 20 žigov na katerikoli evidenčni točki
Posebno nagrado dobijo vsi tisti, ki bodo obiskali vsaj trikrat vseh
enajst evidenčnih točk.
Evidenčne kartončke morate oddati najkasneje do 17. septembra
na eni od kontrolnih točk. Zaključek akcije bo v soboto, 23. septembra 2017, ob 16. uri, na Turjaku v gostišču Rozika. Istega dne bo vožnja na čas (kronometer) na trasi od Želimelj do Turjaka. Sledila bo
podelitev priznanj in praktičih nagrad. Vse ostale informacije dobite na spletni strani društva www.kolesarsko-drustvo-grosuplje.si.
Se srečamo na kolesu!

Slavnostni koncert Mešanega pevskega zbora Žužemberk
Mešani pevski zbor Žužemberk, zborovodkinja Nina Zajec
Tjaša Primc, sopran
Oktet Konda, umetniški vodja Gašper Banovec

V nedeljo, 28. maja 2017, smo v cerkvi Sv. Mohorja in Fortunata prisluhnili slavnostnemu koncertu MPZ Žužemberk ob njegovi deseti obletnici delovanja. Skupaj s sopranistko Tjašo Primc in Oktetom Konda iz
Semiča so pripravili lep koncert, vreden obiska.
Mešani pevski zbor Žužemberk je v svoji desetletnici delovanja izkusil tako padce kot vzpone, vendar današnji koncert spada med slednje.
Deset let na prvi pogled ni veliko, a obdržati, zdržati in skupaj združiti
karakterno različne ljudi, ki jih povezuje skupna pevska želja, ni lahko.
Zato Nina, čestitke za tako lep prispevek. Glasba je res čudovita stvar, da
oživi, pa je potrebna dobra zborovodkinja in pevci, ki ji zaupajo. Po sli-
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Gasilska nedelja v Žužemberku

Za ljubitelje kolesarjenja
Kolesarsko društvo Grosuplje je letos pripravilo 3. izvedbo kolesarske akcije z naslovom Zahodno dolenjski krog, ki je namenjena
tako dobro pripravljenim kot tudi manj pripravljenim kolesarjem.
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šanem sodeč so ne le pevsko ubrani, ampak tudi prijateljsko naravnani.
Predstavili so se nam s številnimi skladbami iz slovenske in tuje zborovske
zakladnice. Nina pa je še enkrat dokazala, da so vredni poslušanja. Skladbe so zazvenele ubrano, občinstvo pa so napolnile s toplino in veseljem.
Sopranistka Tjaša Primc se nam je predstavila z arijo O mio babbino caro, skladatelja Giacoma Puccinija (1858–1924). Arijo iz komične
enodejanke Gianni Schicchi [libreto Gioacchino Forzano; opera je sicer tretje po vrsti v sklopu triptiha, sestavljata ga še enodejanki Plašč in
Sestra Angelika] poje mlada Lauretta, ki prosi svojega očeta za pomoč,
da se poroči z Rinucciem, ljubeznijo svojega življenja. V kolikor ji želja
ne bo izpolnjena, je pripravljena narediti samomor.
Oktet Konda iz Semiča nam je zapel skladbe slovenskih avtorjev.
Videl dežele sem tuje pa je priredil za njihov sestav kar član okteta
Martin Banovec.
Oktet krasita njegova lepa zvočna barva, interpretacija in fraziranje.
Glede na kakovost zasedbe ni presenečenje, da so pred kratkim izdali
tudi zgoščenko Tam kjer pisana so polja z dvanajstimi izbranimi deli.
Zato pohvale za dosego kvalitetne ravni pevcev umetniškemu vodji Gašperju Banovcu, sicer tudi članu zbora Slovenske filharmonije.
Ne smemo pa pozabiti na Žigo Jernejčiča, ki je domače nastopajoče
lepo dopolnil z igranjem na klaviature in orgle.
Da smo koncert doživeli kot lepo celoto, pa gre zahvala tudi povezovalcu in avtorju veznega teksta. S posebno napovedovalsko in malce tudi hudomušno noto nas je skozi celotni koncert vodil simpatični
Davor Žnidaršič.
Mešanemu pevskemu zboru želim še veliko ustvarjalnih let. Naj bo
tako plodno in čudovito tudi v prihodnje.
n Tjaša Primc

V Žužemberku je v nedeljo, 7. maja, potekalo tekmovanje gasilske mladine, članskih ekip
in starejših gasilcev in gasilk.
Tovrstno gasilsko tekmovanje sodi v vsakoletno strokovno in praktično izobraževanje
gasilcev, ki jih organizira Občinsko gasilsko
poveljstvo za preverjanje, pridobitev strokovne in fizične sposobnosti gasilcev, pa tudi za
spoznavanje medsebojnih odnosov ter izmenjavo izkušenj. Na tekmovanju je sodelovalo
16 ekip iz Občinskega gasilskega poveljstva
Občine Žužemberk, torej okoli dvesto gasilk
in gasilcev, žal so manjkali gasilci iz PGD Hinj,
v posameznih kategorijah pa so sovrstniki pogrešali tudi domačine. Pionirji in pionirke so
se pomerili v vaji z vedrovko in vaji razvrščanja, mladinci in mladinke v mokri vaji s hidrantom ter vaji razvrščanja. Člani in članice
so opravili taktično mokro vajo z vajo razvrščanja, starejši gasilci pa so se pomerili v vaji
s hidrantom.
Pri pionirjih je prvo mesto zasedla ekipa
PGD Reber, drugo PGD Dvor, tretje PGD Šmihel. Pri mladincih so bili najhitrejši in najbolj
spretni iz PGD Dvor, drugi PGD Ajdovec, tre-

tji PGD Šmihel. Pri članih A so bili najboljši
PGD Reber, drugi iz PGD Križi in tretji iz PGD
Šmihel. V kategoriji člani B je nastopila edina
ekipa iz PGD Dvor. Pri članicah B je zmagala
gasilska desetina PGD Dvor, pred PGD Šmihel. Pri starejši gasilcih so končno zmago slavili
gasilci iz PGD Ajdovec pred ekipo PGD Dvor.
Najboljše tri ekipe v vsaki kategoriji so prejele
tudi pokale, ki so jih podelili župan Franc Škufca, poveljnik Boris Sajevic in sodniška ekipa.

Tekmovanje je po besedah poveljnika Občinskega gasilskega poveljstva Občine Žužemberk
Borisa Sajevica potekalo brez problemov, za kar
je bila zaslužna tudi sodniška ekipa pod vodstvom Jerneja Štravsa.
Tekmovanje je potekalo v prijateljskem in
tekmovalnem duhu, kar je lepa popotnica za
bližnje regijsko tekmovanje v Mirni Peči in
tudi avto raly.
Foto: S.Mirtič

Reberški gasilci z novo brizgalno
Z veselico, jubilejno parado in slovesnostjo s prevzemom nove brizgalne so reberški gasilci v soboto, 2. junija, obeležili
80-letnico delovanja in organiziranega gasilstva na njihovem območju.
Reberjani so v letih 1888 do ustanovitve leta 1937 nabirali izkušnje
v sosednjem Žužemberku in v skrbi za svoje premoženje na pobudo
Alojzija Hrovata, Janeza Trlepa, Ignaca Krakarja in Antona Marinčiča
ustanovili prostovoljno gasilsko četo Reber. Nekaj mesecev po ustanovitvi je funkcijo predsednika prevzel Alojzij Hrovat (Lojzkov), ki je s
svojim požrtvovalnim in zavzetim delom deloval do leta 1979. Danes
društvo povezuje kar 109 članov, kar predstavlja 73 % celotnega prebivalstva Rebri in Zalisca. Janez Papež, ki predseduje društvu od leta 1983,
je v slavnostnem nagovoru domačinom, številnim gasilcem in visokim
gostom spomnil na pomembne mejnike v 80-letnem delovanju dru-

štva. Sivi pečat je razrušeni vasi pustila druga svetovna vojna, povojno
delovanje pa je prineslo ponoven vzpon na vseh nivojih. Leta 1970 so
kupili novo brizgalno Ziegler, leto dni kasneje pa je gasilski voz s konjsko vprego zamenjal gasilski kombi IMV. Tudi prostori društva so bili
v desetletjih deležni večkratne adaptacije in prenove, ki so jo leta 2012
zaključili z novo fasado in leta 2016 z napeljavo nove centralne kurjave.
»Na občnem zboru je bil sprejet sklep, da nabavimo novo motorno
brizgalno, saj je stara po 47 letih kar dotrajala «, je dejal predsednik
PGD Janez Papež in se na koncu zahvalil vsem krajanom, gasilcem,
Občini Žužemberk in donatorjem za pomoč pri nakupu nove brizgalne. Kot je poudaril Papež, so bili reberški gasilci v zadnjem desetletju
še posebej dejavni: » Ob tem visokem jubileju čestitam vsem gasilcem
in vaščanom Rebri in Zalisca in se zahvaljujem vsem za opravljeno
delo, za vse ure, ki ste jih vložili v dobrobit in napredek društva, za vso
finančno podporo, za vsa izobraževanja, za vse vaje in tekmovanja ter
tudi za družabna srečanja« . Navzoče so nagovorili tudi predsednik
Regijskega sveta Dolenjske regije Marjan Šmalc, predsednik GZ Novo
mesto Fikret Fejzić ter župan Občine Žužemberk Franc Škufca. Na
slavnostnem prevzemu je župan Škufca gasilcem čestital k novi pridobitvi in na svečan način izročil ključ brizgalne. Blagoslov nove motorne
brizgalne Ziegler je podelil častni kanonik Franc Vidmar.
Ob tej priložnosti so reberški gasilci podelili svoje zahvale donatorjem in odlikovanja gasilcem. Kulturni program, ki ga je lepo povezovala Renata Novak, so z zanimivimi glasbenimi vložki popestrili člani
domačega ansambla Zweigelt. Ob praznovanju visoke obletnice so gasilci izdali tudi pregleden bilten najpomembnejših pridobitev, dogodkov in dosežkov, obogaten s številnimi fotografijami.
n S. Mirtič FOTO: S. Mirtič
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Gasilska veselica v Križih

PGD Žužemberk kupuje HTRV – je res potrebno? Da!

Začetek junija je čas, ko se pričnejo gasilske veselice in naša je sedaj
že tradicionalno ena izmed prvih. Tudi letos je bilo tako, saj nam je lepo
vreme omogočilo neovirano pripravo in izvedbo največjega dogodka
na Kriški planoti. Utečena ekipa gasilcev in gasilk je poskrbela, da so
se obiskovalci dobro počutili, ansambel Prva liga pa je z živahnimi plesnimi ritmi razgrel ozračje in poskrbel, da smo bili ves čas dobro ogreti,
saj se je po toplem dnevu ponoči kar pošteno ohladilo. Poleg srečelova
so se obiskovalci lahko pomerili v ocenjevanju teže obešene salame, ki
jo je zmagovalec pozneje razrezal in razdelil med obiskovalce. In po
čem si bomo letošnjo veselico še posebej zapomnili? Mnenje mnogih:
po odličnih čevapčičih.
Poleg ostalih, nekoliko bolj internih prireditev, je vrtna veselica osrednja prireditev našega PGD, organizirana z namenom zabave za širšo

Četudi se ljudje nemalokrat čudijo ob raznolikem voznem parku, ki ga imajo gasilska društva v Občini Žužemberk, pa dejstvo,
da osrednja gasilska enota PGD Žužemberk nima osnovnega vozila za posredovanje na tehničnih intervencijah, še vedno kazi
podobo zagotavljanja požarne varnosti v občini.

množico obiskovalcev in seveda tiho željo po »okrepitvi« društvene
blagajne. V društvu verjamemo, da smo bili tudi letos zadovoljni oboji.
n Tomaž Špelko, tajnik PGD

Žužemberški gasilci že petič zapored blesteli z organizacijo!
Letošnja zadnja majska sobota je bila še bolj vroča kot sicer.

27. maja, na vroč sobotni dan, se je v Žužemberku, na igrišču pred Osnovno šolo Žužemberk, odvijalo elitno državno gasilsko tekmovanje prostovoljnih gasilcev. Prostovoljno gasilsko društvo Žužemberk je državno
tekmovanje Fire Combat organiziralo že peto
leto zapored, tudi letos pod okriljem Gasilske zveze Slovenije. Z organizacijo in izvedbo tekmovanja pa nista bila zadovoljna samo
Peter Košiček, poveljnik PGD Žužemberk,
in Gregor Krakar, vodja tekmovanja, temveč
tudi krovna organizacija tekmovanja, Gasilska
zveza Slovenije. »Tekmovanje se je zelo lepo
prijelo med prostovoljnimi gasilci v Sloveniji
in nemalo zaslug za to imajo tudi gasilke in
gasilci PGD Žužemberk. Lahko trdimo da so
gasilke in gasilci iz PGD Žužemberk pionirji
tega tekmovanja,« je povedal Rudi Gomboc,
član komisije za tekmovanja pri Gasilski zvezi Slovenije, »S svojim celovitim prispevkom
so ogromno doprinesli k temu tekmovanju,

kot ga poznamo danes. Že vrsto le so vodilni organizatorji tega tekmovanja. Organizacija tovrstnega tekmovanja ni enostavna, naj
si bo to s finančnega ali s tehničnega vidika.
Gasilkam in gasilcem iz Žužemberka to že
vrsto let zelo lepo uspeva. Veseli smo, da se še
vedno tako energično odločajo za organizacijo tega tekmovanja, ki je danes pod okriljem
GZS. Moramo priznati, da gasilke in gasilci
PGD Žužemberk niso vodilni samo pri organizaciji tega tekmovanja, temveč so v samem
vrhu pokalnega tekmovanja za pokal GZS tudi
med tekmovalnimi ekipami, za kar jim vsekakor čestitamo.«
Se pa domači gasilci niso izkazali le kot
organizatorji, temveč tudi kot tekmovalci. Na
tekmovanju so nastopili s kar šestimi ekipami. Žužemberške rise in risinje so zastopale
ekipe: PANTER (Iztok Gliha, Andrej Molek),
POKEMONA (Marko Košiček, Luka Legan
– PGD Dvor), FIRE FENIX (Jernej Glavan,

Maks Muhič), SMRKETI (Mateja in Ana Marija Filipič), MI-2 (Iztok Gliha, Marjanca Kužnik – PGD Dobrnič) in HUBABUBA (Andrej Molek, Tanja Kužnik – PGD Dobrnič).
Med njimi sta se ekipi Panter (člani) in MI-2
(mešana kategorija) povzpeli na najvišjo stopničko v kategoriji, Smrketi pa sta v kategoriji
članic zasedli drugo mesto. Med elitno konkurenco v kategoriji članov sta se uspešno odrezali tudi preostali dve ekipi; ekipa Pokemona
je zasedla dvanajsto, Fire Fenix pa sedemnajsto
mesto. Ekipa Hubabuba je v kategoriji mešano tekmovanje končala tik pod stopničkama,
na četrtem mestu.
Čestitke ekipam za dosežene rezultate,
žužemberškim gasilcem pa za še eno odlično
izpeljano gasilsko državno tekmovanje v osrčju Suhe krajine!
Vir fotografij: https://www.facebook.com/
DolenjskaNews
n Mateja Filipič

Sedem gasilskih društev v eni izmed najredkeje poseljenih občin v Sloveniji
Občinsko gasilsko poveljstvo Žužemberk
ima kar sedem aktivnih gasilskih društev,
kar občini, ki spada med najredkeje poseljene občine v Sloveniji, omogoča zagotavljati
splošno požarno varnost na njenem celotnem
prostranem območju. Glede na število gasilcev, število in vrsto opreme ter pomen gasilske
enote v občini so gasilska društva razporejena
v kategorijo, začenši s 1. kategorijo kot osnovno, najmanjšo kategorijo. V občini Žužemberk
v 1. kategorijo sodi pet gasilskih društev, v 2.
kategorijo pa eno društvo. Osrednja gasilska
enota PGD Žužemberk je bila do aprila 2016
društvo 3. kategorije, a je bila nato preko Uprave RS za zaščito in reševanje vključena v nabor gasilskih enot širšega pomena, in sicer kot
dodatna enota za izvajanje tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu, saj je to
edini način, da lahko zagotovimo učinkovito
in hitro posredovanje ob nesrečah, ki se zgodijo na območju naše občine. Tovrstno pomoč
je do sedaj v celoti nudila Gasilsko-reševalni
center Novo mesto, ki pa zaradi oddaljenosti potrebuje več časa za prihod na intervencijo v Občino Žužemberk, kot je zakonsko še
dovoljeno. Žužemberški operativni gasilci na
intervencijo v povprečju izvozijo v roku štirih
minut in pol in so lahko zato na prizorišču nesreče bistveno prej kot njihovi poklicni kolegi
ter lahko tako hitreje zagotovijo nujno prvo
pomoč ob nesreči. Seveda pa je bilo sodelovanje žužemberških gasilcev s poklicnimi kolegi iz Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto
do sedaj vedno odlično, zato ni dvoma, da bo
takšno ostalo še naprej.
Število tehničnih intervencij vsako leto
večje, a ustreznega vozila v občini še ni
Trend gasilskih intervencij nakazuje na nenehno rast tehničnih intervencij. V letu 2015

so v PGD Žužemberk izmed vseh intervencij
zabeležili kar 66% tehničnih (preostalih 34%
intervencij je bilo požarov), lansko leto je bil
procent tehničnih intervencij še višji – kar 72%
vseh intervencij je bilo tehnične narave. Tudi
bera letošnjih intervencij do začetka meseca
junija nakazuje na njihovo porast.
A kljub stalnemu porastu števila tovrstnih
intervencij ter dejstvu, da je PGD Žužemberk
sedaj odgovorno za posredovanje tako na nesrečah v cestnem prometu kot tudi na drugih tehničnih intervencijah (npr. nesreče pri
vsakdanjih opravilih na kmetiji ali v gozdu)
v Občini Žužemberk še vedno ni ustreznega vozila, s katerim bi lahko omogočili hitro
in predvsem učinkovito posredovanje. Ravno
zato je bila odločitev žužemberških gasilcev,
da kupijo HTRV (hitro tehnično vozilo) nujno potrebna odločitev, ki bo za društvo sicer
pomenila veliko finančno breme, vendar pa
to breme ne more in ne sme biti izgovor, da
se društvo ne bi odločilo za nakup, saj lahko
le tako zagotavljajo takšno pomoč na tehnični intervenciji, kakršno društvu z zakonom
nalaga država.

Kaj sploh je HTRV – hitro tehnično reševalno
vozilo?
HTRV je vozilo, ki je opremljeno z vso opremo za hitro posredovanje na vseh vrstah tehničnih intervencij (prometne nesreče, nesreče
v industriji, padci, zdrsi, nesreče pri vsakdanjih opravilih npr. na kmetiji ali v gozdu, kjer
je potrebna tehnična pomoč).
Vozilo je manjše, temu primerno hitrejše
in okretnejše, njegova največja prednost pa
je predvsem ta, da ga lahko vozi vsak, ki ima
vozniško dovoljenje B kategorije. Tako lahko
društvo nudi še hitrejši izvoz in prihod na intervencijo, saj je število članov, ki imajo dovoljenje C kategorije (ki je potrebno za vožnjo trenutnih vozil) manjše kot tistih z B kategorijo.

Vozilo bo izdelano na vozilu Volkswagen
Transporter, s pripadajočo opremo bo nudilo
tudi kot štabno vozilo ob večjih intervencijah (npr. žledolom, požari), imelo pa bo tudi
štirikolesni pogon za posredovanje na intervencijah na težje dostopnem terenu (npr. na
gozdnih poteh ipd.).
Vozilo bo imelo tudi vso potrebno opremo
za izvajanje tehničnih intervencij, ki je društvo sedaj še nima. V vozilu je predvidena naslednja oprema:
popolna oprema za oskrbo ponesrečenega
na kraju nesreče (AED, reanimacijska torba,
zajemalna nosila, odeje …);
hidravlična oprema za reševanje (škarje, razpiralo, cilindri in pripadajoča oprema);
komplet za stabilizacijo vozila (podporni
les, podporniki…);- oprema za reševanje z
višin in iz globin (lestev, vrvi, reševalni pas,
karabin, sidrišča, neskončne zanke…);
ročno orodje (komplet za vlamljanje, metle,
lopate, ročno orodje v kovčku, gasilska sekira…)
ostalo orodje (žični poteg, dvižne blazine,
motorna žaga…).

Največji izziv žužemberških gasilcev – zbiranje finančnih sredstev
PGD Žužemberk bo s poudarkom na izobraževanju članov, rednih operativnih vajah
ter nudenju takojšnje pomoči ob nesrečah še
naprej skrbelo za visoko stopnjo varnosti v Občini Žužemberk. A četudi gasilci delajo povsem prostovoljno in v samo enem letu skupno nudijo kar okoli 200 delovnih ur samo v
okviru intervencij, to ne zmanjša finančnega
bremena, s katerim se srečujejo vsak dan; od
nabave manjših kosov opreme, ki se uniči ali
izrabi zaradi pogoste uporabe ob intervencijah, do stroškov vzdrževanja obstoječega
orodja in opreme.
Ravno zaradi nenehnih finančnih izdatkov,
ki se jim društvo zaradi zagotavljanja varnosti
občanov ne sme in ne more izogniti, je društvo
še toliko bolj hvaležno, če lahko tako s strani
Občine kot tudi občanov in lokalnih podjetij
pridobi finančna sredstva; še posebej sedaj, ko
je pred vrati nakup novega vozila.
Če torej želite in zmorete pomagati, bo vsak
vaš finančnih prispevek društvu pomenil veliko – ne samo zato, ker bo blažil društveno
finančno breme, temveč predvsem zato, ker bo
gasilcem pokazal, da cenite in spoštujete njihovo prostovoljno delo in jih pri tem podpirate.
Hvala in na pomoč!
n Mateja Filipič
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Dvorske članice
gredo na državno
tekmovanje!

V Vojašnici Franca Uršiča Novo mesto je
v nedeljo, 18. junija 2017, potekalo regijsko
tekmovanje Dolenjske za Memorial Matevža
Haceta, za državno tekmovanje, ki bo naslednje leto. V kategoriji članic B so Občino Žužemberk zastopale članice iz PGD Dvor in v
konkurenci šestih ekip dosegle odlično drugo
mesto, s tem pa so si pridobile vstopnico za
nastop na državnem gasilskem tekmovanju,
ki bo naslednje leto.
Čestitke!
Vir: osebni arhiv tekmovalne ekipe
n Mateja Filipič

Priznanje za Tomaža Obštetarja
Generalni direktor policije Marjan Fank in državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Boštjan Šefic sta požrtvovalnim in pogumnim
policistom ter občanom v začetku junija podelila policijske medalje. Med
prejemniki je prejel priznanje tudi Tomaž Obštetar, kriminalist iz Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Novo mesto, ki je skupaj s kolegom nesebično
pomagal poškodovani voznici, ukleščeni v zveriženem vozilu. „Izkazali so se s svojimi pogumnimi dejanji. V številnih primerih so pravočasno prepoznali položaje, v katerih je bilo ogroženo
človeško življenje, in se pravilno odzvali nanje. Njihova vest je zahtevala, da ne čakajo, ampak
takoj ukrepajo, in to brez vsakršnega pomišljanja. Prav to je bilo v večini primerov ključno, da se
je jeziček na tehtnici usode, ki je odločal o preživetju ali smrti, nagnil v smer življenja,“so zapisali
na spletni strani Policije. Tomažu Obštetarju, sicer prizadevnemu predsedniku dvorskega gasilskega društva in namestniku poveljnika Civilne zaščite v občini Žužemberk, iskreno čestitamo!
n Uredništvo Foto:Urednik

PGD DVOR

Vabi na tradicionalni

PIKNIK NA VALOVIH KRKE
DVOR
SOBOTA, 5. AVGUST 2017, OB 20. URI

ANSAMBEL VESELI DOLENJCI
Poskrbljeno bo za hrano, pijačo in vrhunski žur!
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Z zagonom, ki ga kažemo, ni bojazni da nam ne bi uspelo!
Člani in simpatizerji Kulturnega društva Dvor smo se v petek, 24. marca 2017, zbrali na letnem Občnem zboru. Potekal je v
večnamenski dvorani na Dvoru.
Dnevni red Občnega zbora, žal z maloštevilnimi člani, in z osmimi
točkami, je potekalo konstruktivno. V kratkem kulturnem programu
sta se nam predstavila Rok in Nejc s točko breakedance-a. V nadaljevanju je tajnica društva, Jadranka Meglen predstavila že realizirane
dogodke v letu 2016, predsednica društva Vesna Može je obrazložila
finančno poslovanje društva v letu 2016 in nas seznanila s spremembami statuta ter predstavila načrte za tekoče leto. Na novo smo izvolili
tudi člane izvršnega odbora.
Prijetno nas je presenetila udeležba župana Franca Škufca, za kar se
mu lepo zahvaljujemo.
Leto 2016 je bilo za Kulturno društvo zelo pestro in plodno leto. Skupaj smo organizirali kar 10 lastnih dogodkov, na 15 dogodkih pa smo
sodelovali kot gostje drugih klubov in društev, v občini in izven nje.
Mešani pevski zbor Dvor ob Krki in Vokalna skupina Dvorjani so
se odzvali povabilu in popestrili dogodke z ubranim petjem na razstavi kmečkih žena v Žužemberku, na Občnem zboru gasilcev na Dvoru,
na Skupščini tajnic in poslovnih sekretarjev Dolenjske in Bele krajine
v Dolenjskih Toplicah, na srečanju starostnikov na Dvoru, na otvoritvi
zavetišča na sv. Petru, peli pa so tudi na otvoritvi vodohrama v Mačkovcu ter na Gospodični. Odzvali so se tudi povabilu Ivanke Mestnik
ob predstavitvi njene nove knjige Beli čeveljčki, peli so v Domu starejših občanov v Novem mestu, na 10. obletnici PŠ Dvor in se udeležili
božičnega koncerta v Zagradcu.
Velik odmev pa so imeli že tradicionalni dogodki, ki jih organizira
Kulturno društvo Dvor samostojno ali v sodelovanju z drugimi društvi. Tako se lahko pohvalimo z množično udeležbo na 10. pohodu po
poti Janeza Kmeta in rekordno udeležbo malih maškarc s spremljevalci na pustnem rajanju za otroke. Na pomoč smo priskočili tudi pri organizaciji festivala Seviqc Brežice v Železolivarskem muzeju in galeriji
na Dvoru. V novembru smo v sodelovanju z Renatom Andrejčičem in
Suzano Jerebič organizirali potopis z naslovom »V Maroko s kolesom«,
decembra pa je polna dvorana ljudi poslušala domačina Boža Milerja
na potopisu z naslovom »900 km peš poti po Jakobovi poti«.
Tudi v leto 2017 smo stopili s polnim zagonom. Za nami so že zelo
odmevni dogodki. V sodelovanju s Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto

smo v večnamenski dvorani na Dvoru organizirali dogodek Spoznavanje pravljičnih junakov. Na dogodku smo brali zgodbo z Brigito Mirtič
in se igrali s škratom Rudijem. V prelepem Železolivarskem muzeju in
galeriji na Dvoru smo na literarno-glasbenem dogodku gostili člana priljubljene zasedbe MI2 – Toneta Kregarja in Jerneja Direnberka. Za nami
pa je tudi že 11. pustno rajanje za otroke, letos z rekordno udeležbo.
Tudi načrti za v prihodnje so že začrtani. Tako tradicionalni pohod
po poti Janeza Kmeta, sproščujoč klepet »Takole bom rekla« z Deso
Muck, organizacija letnega koncerta Mešanega pevskega zbora Dvor
ob Krki in še drugi.
Poudariti je potrebno, da nam uspeva organizirati dogodke predvsem s pomočjo donatorjev, ki nam vsako leto stojijo ob strani. Hvala
donatorji, ker podpirate naše delo in cenite naš trud!
Vse člane Kulturnega društva Dvor veže prijateljstvo in želja po skupnem druženju v prostem času. Naše poslanstvo je širiti in delati dobro
v domačem kraju, za vse suhokranjske ljudi ter širšo okolico.
Načrti za v prihodnje so. Z zagonom, ki ga kažemo, ni bojazni da
nam ne bi uspelo! Če čutite podobno kot mi in imate željo po sodelovanju, se nam pridružite! Veseli bomo novih članov!
n Jadranka Meglen, članica KD Dvor

K nekdanji sošolki v Trst

Tudi letos bo v Žužemberku že tradicionalno potekal turnir B-kategorije dvojk
za moške in ženske ter rekreativne trojke. Atraktivnost turnirja pa bomo, tako
kot vsako leto, začinili z dobro glasbo,
prijetnim vzdušjem in noro zabavo.

KDO SE LAHKO PRIJAVI? Moške in ženske
dvojke se prijavite preko Odbojkarske zveze. Rekreativne ekipe (tokrat brez registriranih igralcev, brez izjeme) pa na sdloka@
gmail.com ali na samem kraju dogodka.

KDAJ? Od 7. do 9. julija 2017.

KAJ PA ZABAVA? Bo, v petek in soboto. Kdo
nas bo zabaval, še ne izdamo. Zagotavljamo
pa, da vas bodo srbele pete in glasilke. V nedeljo bomo poskrbeli tudi za zabavo vaših

KJE? Na Loki v Žužemberku.

najmlajših - s presenečenjem, ki jim bo narisal nasmeh do ušes in še naprej :)
O vsem, kar morate vedeti, vas bomo še
pravočasno obvestili. Spremljajte nas
na Facebooku, kjer bomo ažurno objavljali vse novosti.
Označite si na koledarju! V Žužemberku
bo spet vroče, hladno in nepozabno :)
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V petek, 9. 6. 2017, se je enajst nekdanjih učencev OŠ Žužemberk, ki smo v l.
1963/64 zaključili 8. razred, odpravilo
na obisk v Trst. Tu namreč že skoraj štiri
desetletja živi naša sošolka Slavka Grum,
doma z Dvora, poročena Katunar.
Doživeli smo nadvse prijazen sprejem. Z možem Otilijem sta poskrbela za
vse: za zanimive oglede, malico in kosilo
ter za prijetno druženje.
Peljala sta nas na grad Miramar, od
tam pa po Rilkejevi poti do razgledne
točke, s katere je videti Tržaški zaliv kot
na dlani; peljali smo se v Oglej občudovat znamenito baziliko s čudovitimi mozaiki ter ostanke rimskih izkopanin. Na
zadnji postaji, v Dolenji vasi pri Sežani,
nas je čakalo okusno kosilo in obdaritev

s spominkom Trsta.
Izvedeli smo, da je naša Slavka dobitnica posebnega priznanja župana Trsta
za zavzeto in zvesto 33-letno delo v eni
od tržaških trgovin. Da z možem veliko potujeta, hodita in osvajata vrhove,
smo čutili v živo, saj sta lahkih korakov
hitela pred nami.
Poslovili smo se z dogovorom, da l.
2018 obiščemo sošolca Marjana Kocjančiča v Ljubljani.
Zahvaljujemo se sošolki Jožici, Slavkini sestri, in Marjanu za organizacijo
izleta, mlademu šoferju Marku Špecu in
podjetju FS za udobno vožnjo s popustom, prav posebej pa družini Katunar
za iskreno gostoljubje in nepozaben dan.
n mag. Jelka Mrvar
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V 66. številki Suhokranjskih poti nadaljujemo s predstavitvami avtorjev in njihovih besedil, ki so povezani s Suho krajino. Tudi tako želimo krepiti rodoljubje, pa tudi poznavanje
ljudi, krajev, kulture in zgodovine naše lepe dežele ob Krki.
Tokrat objavlamo črtico Gospodična Rafaela, ki je le ena od še mnogih neobjavljenih del
znane Suhokranjke dr. Irme Marinčič Ožbalt. Rafaela Hrovatova, njena teta, se je zapisala v
spomin številnih žužemberških šolarjev kot odlična učiteljica in odločna vzgojiteljica. Mnogi starejši Suhokranjci hvaležno postojijo ob njenem grobu. Objava je le skromna zahvala za
vse, kar je storila dobrega za suhokranjske generacije.
Zaradi dolžine boste črtico prebrali v nadaljevanjih.
n mag. Jelka Mrvar

Rafaela Hrovatova

Irma Marinčič Ožbalt: GOSPODIČNA RAFAELA
Gospodična Rafaela. Sekutarejva gospodična. Uradno: Rafaela Hrovatova. Naši teti. Nazadnje le še moja teti. Kako in kje naj človek
zasidra spomine na to mojo ljubo teto, ki mi
je bila druga mama?
Sekutarjeva gospodična. Stari oče, Anton
Hrovat, je bil zaposlen na davkariji v Žužemberku, njegov uradno zapisani poklic je bil
»davčni izterjevalec«. Veliko je hodil sem in tja,
gor in dol, po cestah in klancih in vaseh, vse
tja do Kočevskega. Pri svojem delu je neprestano pisal in poročal. Ko smo se otroci tam v
tridesetih letih kake deževne dni igrali na naši
»štali« na podstrešju stare drvarnice, smo večkrat premetavali orumenele stare listine izpisane s tistim nepopisno pravilnim, lepim, tedaj
že tintno zarjavelim rokopisom mojega starega
očeta. Pisava je bila tista disciplinirana, šilasta
gotica, a vijuge, kjer so bile, so se pisarju raztresale v prave baročne okraske – kot inicialke
iz starih samostanskih kodeksov. Mama mi je
pravila, da je med prvo svetovno vojno kar naprej pisal prošnje za »Krajnšce« in »Hočevarce«, ki so garale na kmetijah brez mož. Prošnje
za dopuste, prošnje za odpuste mož iz vojske.
Starega očeta Hrovata nisem poznala. Umrl
je nekaj let pred mojim rojstvom, mislim, da
leta 1922. Naši hiši pa je za zmeraj zapustil
hišno ime »pri Sekutarjevih«. In tako je bila
naša teti tudi do svoje smrti Sekutarjeva gospodična.
Gospodična Rafaela je bila visoke, vitke postave. Zmeraj resna. Mama mi je pravila, da
je bila teti resna že od otroških let. Nikoli se
ni podila z drugimi otroki, nikoli igrala, še s
punčkami ne. Najraje je sedela kje ob strani
in kaj pletla ali kvačkala. Ko je končala žužemberško šolo, so jo starši poslali študirat v
Ljubljano. To je bila zanje velikanska žrtev, saj
plačica očeta Hrovata ni bila velika, pri hiši pa
pet otrok! No, najstarejša brata sta kmalu od-

šla od doma v uk, v Novo mesto, kasneje pa
v Kamnik. Moj lepi stric Tone – pravili so, da
sta bila s Centarjevim stricem najlepša fanta
v Žužemberku – je v Kamniku zbolel za tuberkulozo in prišel domov – umret. Najmlajši
sin, stric Verči, je odšel v šole v Novo mesto.
Tako je ostala pri starših le moja mama, Štefa, za katero je pri hiši zmanjkalo vsakega denarja za kako nadaljnje šolanje, čeprav je bila
po mnenju učiteljev od vseh Hrovatovih otrok
najbolj nadarjena. Stara mama in mama sta
se popolnoma žrtvovali za Rafaelo in Verčita.
Mama mi je pravila, kako sta hodili po drva,
pobirat odpadle suhe veje, v Strmnico, pa kako
sta sušili star kruh in ga potem jedli omehčanega v prežganki.
Rafaela pa je v Ljubljani na vso moč študirala. Stanovala je poceni pri nekem preprostem
paru v Mostah, v šolo pa je najprej hodila k
uršulinkam, v meščansko šolo, potem pa na

Šola Žužemberk pred 2. sv. vojno

učiteljišče. Meščanska šola je bila neke vrste
gimnazija z manj akademskim programom.
Diplomirala je, ko ji je bilo komaj osemnajst
let, tik pred prvo svetovno vojno. Prvo službo
je dobila kot začasna namestnica neke učiteljice v Št. Vidu pri Stični, a tam ni ostala več ko
kako leto, morda dve. Potem pa so jo za stalno
namestili na enorazrednici Sela Šumberk. Na
Selih je ostala več let in se je tam sprijateljila
z mnogimi sosedi in vaščani. Vse življenje je
ohranila lepe spomine na tista leta in svojih selških prijateljev ni nikoli pozabila. Ko je kasneje poučevala v Žužemberku, so jo »Selnarji«,
še posebno Kolarjeva Franca, »stara punca«,
večkrat obiskovali. Tudi sama je tu in tam šla
na obisk na Sela. Peš, seveda, pri nas niso imeli
konj in voza, o kakih avtomobilih pa se nikomur še sanjalo ni. Enkrat je tudi mene vzela s
seboj na Sela. Junaško sem koračila, kar poskakovala za njo, ko sva jo prek Rebri in potem po
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gozdnih poteh rezali do Sel. Kaj pa je otroku,
ko je star kakih deset let, taka pot?
Mislim, da so bila tista selska leta za Rafaelo najbolj brezskrbna doba njenega življenja.
Kmalu po vojni, ko je umrl oče Hrovat – ne še
tako zelo star, menda okoli sedemdeset let, za
tiste čase že pravi starček – pa je zaprosila za
premestitev v Žužemberk. Prav tedaj je namreč
staro mamo zadela kap, ki ji je otrdela levo nogo
in ji vzela dar razločnega govora. Moja mama
Štefa, ki se je medtem spoznala z mojim očetom, bi se bila rada poročila, pa betežne matere
niso mogli pustiti same. Tako je Rafaela zaradi družinskih razmer dobila službo v svojem
rojstnem kraju, Štefa pa je lahko odšla od hiše.
In tako sta pri Sekutarjevih živeli stara Sekutarjeva mama in gospodična Rafaela. Ker pa
mame Rafaela med službenimi urami ni mogla puščati same, je najela še čisto mlado dekle, Puklarjevo Ano, za pomočnico in postrežnico. Stara mama je počasi s pomočjo palice
spet shodila in je Ano učila kuhanja in drugih
gospodinjskih del. Posebno kuhanja, saj je bila
stara mama pred poroko z Antonom Hrovatom izurjena kuharica v ljubljanski gostilni
»Pri belem volku«.

To so bila tisto prelepa leta pri Sekutarjevih! Jaz sem sicer živela pri starših v Šempetru v Savinjski dolini, a skoraj vsake počitnice sem obenem z bratom Silvotom preživela
v Žužemberku pri teti Rafaeli in stari mami.
Teti nama ni prepovedovala ničesar; ves dan
smo se igrali na našem dvorišču, včasih pasli
Centarjevo kravo na Kleku, včasih hodili v hosto po borovnice ali gobe, ali pa s Frenkovimi
po suhe veje za drva. Le za kosilo sva morala
priti domov, pa za večerjo, čim je odzvonilo
Avemarijo. Včasih smo sredi igre vsi pridrli
v hišo, midva z bratom in vsa soseska otrok.
Teti nam je vsem skuhala kakava in narezala
kruha s tistih širokih, visokih hlebcev, ki smo
jih kupovali pri Pekovih. Včasih nam je kruh
namazala tudi z medom, a le redko. V tistih
časih nismo bili razvajeni.
Gospodična Rafaela je zmeraj učila šesti razred, zadnji. Kot gospod Mrvar je tudi ona pripravljala otroke za praktično življenje na kmetih al v obrtih, katerih so se kasneje oprijeli tisti, ki so zaključili šolo. V šolo so otroci morali
hoditi do štirinajstega leta, kar je bilo za tiste
»brihtne«, ki so vse razrede dovršili uspešno,
potrata let, če bi morali v šestem razredu »vi-
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seti« tri leta in ponavljati, kar so že znali. Zato
je nekatere teh »ponavljavcec« prevzel gospod
Mrvar, posebno fante, in jih učil umnega sadjarstva in vrtnarstva. Drugi, posebno dekleta,
so ostali gospodični Rafaeli. Učila jih je, dodatno k drugim predmetom, posebno praktičnih
veščin: ročnih del vsake sorte, pa pisanje prošenj, izpolnjevanja obrazcev in denarnih nakaznic. Vsi njeni učenci so po zaključku šestega
razreda (kjer so »viseli« tri leta) nadvse lepo
in pravilno pisali.
Pisava gospodične Rafaela! Najbrž je to
estetsko sposobnost podedovala po svojem
očetu, pisarju, eksekutorju. Njene velike črke
so bile vsaka posebej umetnina zavojev, vijug,
tankih in debelih črt, male črke pa –vse enako
velike – so krasile papir kot vezenine. Otroci,
ki so se lepe pisave učili že v razredih gospe
Mare in gospodične Anke, so svoj rokopis v
šestem razredu dokončno izpilili. Tu in tam
dobim kako božično razglednico od nekdanjih
tetinih učencev iz Žužemberka. Vse so napisane z izpisano pisavo, večina tudi slovnično
tako pravilne, da komaj kje manjka kaka vejica.
Se nadaljuje.

PARK ZNANIH SUHOKRANJCEV – projekt zgodovinskega spomina in suhokranjske identitete
Spoštovani bralci Suhokranjskih poti, dragi donatorji.
Pomladanski meseci so potekali v pripravah na postavitev 4. spominskega obeležja, ki bo odkrito 10. 11. 2017. Še pred 1. majem je
bilo odposlanih 130 prošenj za donacijo; priložili smo jim fotozapis
Parka znanih Suhokranjcev in plačilni nalog. Veseli smo dobrega odziva. Po izidu 65. št. Suhokranjskih poti do 23. 6. 2017 so darovali:
Dušan Papež, Alfaplast d.o.o., Andrejka Legan, Marija Žlogar, Ivan
Hočevar, Pogrebne storitve Marija Novak, Župnija Ajdovec, FS d.o.o.,
Marija Rupar, Cirila Zajc Surina, Janez Kovač, Jože Jakofčič, Majda Fister, Peter Bradač, Barica Sepaher, Karol Gnidovec, dr. Primož Mrvar,
Majda Rotar-Pavlič, družina Mrvar, Tina Orel, Župnija Žužemberk,
Danijela Vogrinc in Štravs Franc.
HVALA!
V maju je predstavnika Občine in avtorico projekta na Uradu
Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu sprejel g. Rudi Merljak z dr. Zvonetom Žigonom, vodjo Sektorja za Slovence po svetu.
Predstavili smo projekt, realizirane naloge l. 2015 in 2016 ter načrte
za l. 2017 in 2018. Izrazila sta zadovoljstvo, da sicer majhna občina
ustvarja kulturni prostor z obeležji znanih Suhokranjcev, in potrdila
možnost, da bi tudi Urad prispeval nekaj finančnih sredstev. Dr. Žigon je kot generalni konzul dobro poznal Jožeta Kastelica iz Toronta
in ga označil kot velikega človeka, ki je bil dolgo zapostavljen zaradi
političnih razlogov; bil je pod Andi na grobu kulturnika in izseljenskega duhovnika Jožeta Kastelica iz Klečeta. Blizu mu je bil tudi Frank
Lausche. V oktobru 2017 se bo Občina Žužemberk javila na razpis
in tudi tako skušala pridobiti sredstva za dokončanje projekta. Le-to
vključuje tudi vsestransko ureditev parka.
23. 6. 2017 je bila v Hinjah, na hiši, kjer je bil dom Frankovega očeta
Alojza, odkrita spominska plošča Franku Lovšetu, enemu največjih politikov slovenskega rodu, županu Clevelanda, guvernerju Ohia in sena-

Sedež podjetja gospodarstvenika in domoljuba Jožeta Kastelica, Etobicoke,
Toronto. (Foto: Majda Rotar Pavlič, Toronto)

torju. Avtorica plošče je mag. Alenka Vidergar, sredstva so zbrali krajani
Hinj in Agrarna skupnost. To je bil velik dan suhokranjske samozavesti
in zgodovinskega spomina za naslednje rodove. O njem več v 67. številki.
Dan spomina na znane Suhokranjce bomo praznovali v petek,
10. novembra 2017, s kulturno prireditvijo v prizidku telovadnice v
OŠ Žužemberk in nato z odkritjem bronastih reliefov treh zaslužnih
Suhokranjcev: Alojzija Zupanca, Karla Gnidovca in Franca Mrvarja.
Hvaležni tudi za najmanjši dar objavljamo podatke za donacijo:
TRR SI 56 0139 3010 0015 568
Sklic: SI 00 730 100, z namenom »Za park znanih Suhokranjcev«
Že izpolnjen plačilni nalog brez zneska lahko dobite v sprejemni
pisarni Občine Žužemberk.
Vsi darovalci bodo ob zaključku akcije trajno obeleženi v Parku ZS.
Hvala za vašo naklonjenost suhokranjskemu projektu.
n mag. Jelka Mrvar
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"Takole bom rekla"-klepet z Deso Muck

Blagoslov razpêla na Blaju

V Kulturnem društvu Dvor smo v sredo, 12. 4.
2017, v svojo družbo povabili pisateljico, igralko, scenaristko, kolumnistko, televizijsko voditeljico, ljubiteljico živali in …. Morda že veste, kdo je bila naša gostja? Seveda! Prav gotovo mislite pravo - Desa Muck.
V pogovoru, ki ga je vodila Alenka Murgelj iz Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, nam je Desa razkrila
mnogo življenjskih izkušenj in nasvetov za spopadanje z izzivi, ki prihajajo v življenju naproti. Vse je začinila s svojim značilnim humorjem. Podala je nasvete za lažje učenje in trening možganov najmlajšim,
potrdila, da so Dolenjke »fejst« ženske ter da je svet
lep, če si ga sami tako naredimo. Predstavila nam je

Vinorodni okoliš nad Poljanami sedaj tudi pod varstvom Križanega.

svojo novo knjigo, zbirko kolumn Takole bom rekla,
ki se dotikajo različnih tem iz vsakdanjega življenja.
Da nam je bilo v družbi Dese Muck še bolj prijetno, so poskrbeli tudi otroci Otroškega pevskega
zbora Podružnične šole Dvor pod vodstvom Katje
Avsenik ter pevci Mešanega pevskega zbora Dvor
ob Krki pod vodstvom Robija Kohka.
Desa si je vzela čas tudi za podpisovanje svojih
knjig in klepet z najmlajšimi.
Iskrena hvala vsem sodelujočim za pomoč pri izvedbi dogodka.
n Vesna Može
Foto: Jadranka Meglen

Uvrstitev na regijsko raven Mešanega
pevskega zbora Dvor ob Krki
Pisali smo že, da so se člani Kulturnega društva
Dvor, sekcija MEŠANI PEVSKI ZBOR DVOR OB
KRKI, pod taktirko zborovodje Roberta Kohka udeležili Območne revije odraslih pevskih zasedb 2017,
ki je bila 3. 3. 2017 v Kulturno-kongresnem centru v
Dolenjskih Toplicah.
Pošta organizatorja Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti, Območna izpostava Novo mesto, ki smo
je prejeli o izidu na reviji, nas je močno razveselila.
Mešani pevski zbor Dvor ob Krki se je namreč od sedmih dolenjskih zborov uvrstil na regionalno raven.
Strokovna spremljevalka revije Tatjana Mihelčič Gregorčič je v obrazložitevem pismu napisala, da je bil na-

stop intonančno dobro postavljen, pevci so peli samozavestno in muzikalno, petje pa je bilo lahkotno. Tudi
nekaj izboljšav je priporočala, kar pa je našim pevcem
svojevrstni izziv za nadaljnje delo. Resno jih bodo upoštevali in še bolj vneto nadaljevali s pevskimi vajami.
Intenzivne pevske vaje pa prav gotovo bodo! Zborovodja Robert Kohek je svojim pevcem povedal naslednje: »Naj bo ta ocena vzpodbuda za še boljše in
bolj kakovostno delo vnaprej in ne sedenje na lovorikah. Led je prebit, sedaj se začenja garanje!«
Pevcem in pevkam iskreno čestitamo. Uspešno na
regijski ravni!
n Jadranka Meglen

Gregor Mali:
Vasovanja
Moja draga domovina,
nate mislim noč in dan,
ko deli mi kruh tujina,
križ življenja nosim sam.
V tebi še žare zakladi
mojih zlatih mladih dni,
vem, da ljubiš me kot mati,
ki po sinu hrepeni.
Ne pozabi, domovina,
da še ljubom zvesto te,
varuj nezvestobe sina,
tebi, glej, izroča se!
V zemlji tvoji, domovina,
bi počival rad nekoč,
reši iz tujine sina,
preden pride smrtna noč.

Pomladna pravljična urica
Globoko smo že zakorakali v pomlad, topli sončni
žarki pa nas že kar nekaj časa prijetno božajo. Tudi
zvončki in trobentice so se razcveteli. Toda, ali otroci
vedo kje je pomlad, od kod pride? O tem pripoveduje pravljica Hopek išče pomlad, ki jo je prebrala
sedmošolka Aiša Šribar. Mamica pove zajčku Hopku,
da bo danes prišla pomlad in zajček ji gre naproti.
Kaj pa, če pomlad raje pride kar sama? Zajček kljub
iskanju ni našel pomladi, našel pa je nove prijatelje.
V ustvarjalni delavnici smo izdelovali zajčke iz
papirnatih krožnikov, saj se bliža velika noč. Velikonočni zajček naj bi v noči pred veliko nočjo prinesel
pirhe, sladkarije in (v modernem času) tudi igrač-

ke, ter jih pustil v košarici na dogovorjenem mestu
ali pa skril nekje v hiši ali na vrtu, da jih otroci zjutraj poiščejo.
n Andreja Špelko

Pesnik Gregor Mali (Znojile,
1901 – Buenos Aires, 1983)
je bil kaplan v Žužemberku
in župnik na Ajdovcu od leta
1927 do 1942.

Ajdovec pred vojno

31

Prva sobota v maju je bila za vinorodni okoliš nad Poljanami nekaj
posebnega, saj je ambruški župnik, neposredno ob Branetovi domačiji,
blagoslovil novo razpêlo, imenovano tudi križ hišnika Braneta. Lahko
bi mislili, da gre za razpêlo, ki je nadomestilo starega, pa vendar temu
ni tako. Niti tukaj, niti v (bližnji) okolici do sedaj ni bilo nobenega podobnega znamenja in prav to je domačina Braneta pripeljalo do zamisli,
da postavil križ z Jezusom, ki bi bdel nad okolišem. Zamisel je zorela
več let, vse delo pa je Brane opravil sam, čeprav izdelava ni bila tako
preprosta, saj si je zamislil razpêlo, ki bi tudi s svojo izvedbo pričalo o
tem, da stoji v vinorodnem okolišu. Skoraj tri metre visok križ je sestavljen iz dveh različno velikih vreten, vzetih iz starih preš, kot podstavek
je uporabljen vinski sod, dopolnjujeta pa ga še leseno ozadje in streha
iz pločevine. Blagoslova so se poleg sosedov in prijateljev udeležili tudi
Branetovi sodelavci in študentje od blizu in daleč, vse skupaj pa je po
obredu čakal golaž in piknik do večernih ur.
n Tomaž Špelko
Foto: Alojz Škufca ml.

Četrta tradicionalna maša pri kapelici Marije Brezmadežne v Drašči vasi
Prelepa prva sončna sobota v mesecu juniju je bila prav poseben dan,
saj je v popoldanskih uricah potekala že četrta slovesna maša pri kapelici Marije Brezmadežne na koncu Drašče vasi. To bogoslužno zgradbo
je leta 2013 postavil g. Miro Strnad iz zaobljube ob okrevanju njegove
žene po hudi prometni nezgodi.
Ob prisotnosti vseh vaščanov in številnih drugih gostov sta 4. sveto
mašo darovala duhovnik g. Uroš Švarc ter stalni diakon g. Jože Iskra.
Mašni obred so popestrili pevci Kulturnega društva Šmihel pri Žužemberku pod okriljem mentorja g. Aleša Rojca ter mlada solo pevka
gdč. Sara Sadar.
Gostitelja g. Miro in ga. Cvetka Strnad sta po končanem mašnem
obredu svoje goste pogostila z raznimi dobrotami.
Miro in Cvetka Strnad želita izkoristiti priložnost in se zahvaliti
vsem sodelujočim, vsem vaščanom, domačim, prijateljem ter ostalim
gostom, ki so prispevali k uresničitvi letošnjega nepozabnega dogodka.
n Nevenka Urbančič

Laščani postavili mlaj
Postavljanje mlaja, ob prvem maju - prazniku dela, je bil nekdaj in je tudi dandanes
pravi družabni dogodek. V preteklosti so jih
postavljali v vsaki malo večji vasi. Vaščani
Lašč tradicijo ohranjajo že od nekdaj, saj so
za tovrstni običaj res dobro izurjeni. Vrsto let
so mlaj postavljali na roke, z leseni drogovi,
verigami in močnimi rokami, zadnja leta pa
jim pri tem pomaga tudi mehanizacija. Po
uspešno opravljenem delu, ko je mlaj varno
v že prej zabetonirani odprtini, ga zagozdijo
z močnejšimi lesenimi zagozdami. Dogodek
je na vas, nad cesto Dvor- Kočevje, blizu gostilne Rojc, privabil precej mladih in starejših vaščanov.
n S. Mirtič
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Državni podprvaki v badmintonu ekipno

Ogled razstave o Nikoli Tesli

Državno prvenstvo je potekalo 18.4.2017, v
športni dvorani v Medvodah. V kategoriji nekategorizirani osnovnošolci je tekmovalo 16
osnovnih šol. Ekipe so bile razdeljene v štiri
skupine. Po lanskem osvojenem četrtem mestu
smo bili postavljeni kot četrti nosilec v skupini
D. V skupinskem delu tekmovanja smo najprej
premagali OŠ Križe z rezultatom 4:1, nato OŠ
Preserje pri Radomljah s 3:2 in nazadnje še OŠ
Kungoto s 5:0.
Prvouvrščena iz vsake skupine sta se uvrstila v četrtfinale. Tekmovanje je od tu naprej
potekalo na izpadanje in na tri dobljene igre.
Naš prvi nasprotnik je bila ekipa OŠ Križevci,
ki smo jo premagali z rezultatom 3:0. V polfinalu smo nato izločili prve nosilce, ekipo OŠ
Rudolfa Maistra iz Maribora z rezultatom 3:2.
V finalu smo se pomerili z ekipo OŠ Ivana
Tavčarja Gorenja vas. V prvi tekmi mešanih
dvojic sta zmagala naša igralca Toni Travnik in Nika Vidmar. Po drugi tekmi smo
povedli že z 2:0, zmagala sta igralca moških

V petek, 25. 11. 2016, smo si z učenci, ki v
letošnjem letu obiskujejo izbirne predmete:
računalniška omrežja, Sonce, Luna, Zemlja
in obdelava gradiv, ogledali vodeno razstavo
o Nikoli Tesli, ki je bila v Cankarjevem domu.
Letos se spominjamo 160. obletnice rojstva
Nikole Tesle, izjemnega človeka, izumitelja in
misleca. Razstava Nikola Tesla – človek prihodnosti zajema tri področja: duh, delo in vizijo
genijalnega znanstvenika, inženirja in izumitelja naravnih principov in zakonov. Razstava je preplet različnih razstavnih eksponatov
(dokumenti, makete, delujoči modeli, filmski
in zvočni zapisi in večpredstavnostni panoji).
dvojic Urban Pečjak in Niko Longar. V zadnjih treh tekmah nam ni uspelo zmagati. Najprej sta izgubili igralki ženskih dvojic Rebeka
Breznikar in Erika Mohorčič z rezultatom
21:19, nato je izgubila pri ženskah posamezno
Nika Vidmar in moških posamezno še Toni

Travnik. Toni je bil naš najuspešnejši igralec.
Zmagal je v šestih igrah dvojic in petih igrah
posamezno. Po tako napornem celodnevnem
tekmovanju si za uspeh in doseženo 2. mesto
igralci zaslužijo vse pohvale.
n Bojan Brulec, mentor

Državni prvaki v odbojki za starejše učence
V petek, 14. 4. 2017, so naši učenci dosegli 1. mesto na državnem šolskem prvenstvu
v odbojki za starejše učence, ki je potekalo v
Hočah pri Mariboru.
Na finalnem turnirju so nastopile ekipe iz
domače Osnovne šole Hoče, Osnovne šole
Žužemberk in Osnovne šole 8 talcev Logatec.
Na prvi tekmi sta se pred polnimi tribunami
pomerili ekipi iz OŠ Hoče in OŠ Žužemberk.
Prvi niz so dokaj prepričljivo s +6 dobili gostje

iz Žužemberka. V drugem nizu so zaigrali bolje domačini in ga dobili z razliko +7. Tako je o
zmagovalcu prve tekme odločal tretji niz. Skozi
celoten potek zadnjega dela igre so imeli manjšo
pobudo domačini, vendar so se po zaostanku
štirih točk učenci iz Žužemberka vrnili v igro in
slavili v zadnjem nizu z dvema točkama razlike.
V drugi tekmi se je ekipa Žužemberka pomerila z ekipo iz OŠ 8 talcev Logatec. Prvi niz
so prepričljivo dobili igralci OŠ Žužemberk in

so bili le še korak do naslova državnega prvaka. Tudi v drugem nizu so bili Žužemberčani premočni, tako da so se po dveh dobljenih
nizih veselili naslova.
Tretja tekma med Hočami in Logatcem je
odločala o drugem mestu. Domačini so bili
boljši po dveh nizih igre in dosegli končno
drugo mesto med slovenskimi osnovnimi
šolami. Za našo šolo so nastopili: HROVAT
Blaž, HROVAT Žiga, LEGAN Jure, LONGAR Gašper, PAJNKIHER David, PEČJAK
Urban, PUCELJ Jernej, SODIN Jure, SUHADOLNIK Nejc, ŠPEC Aljaž, TRAVNIK Mohor, TRAVNIK Toni, ZUPANČIČ Blaž in
ŠTOR Tilen.

REZULTATI
1. tekma
OŠ Dušana Flisa Hoče : OŠ Žužemberk; 1 :
2 (19:25, 25:18, 14:16)
2. tekma
OŠ Žužemberk : OŠ 8 talcev Logatec; 2 : 0
(25:9, 25:15)
3. tekma
OŠ Dušana Flisa Hoče : OŠ 8 talcev Logatec;
2 : 0 (25:11, 25:23)
VRSTNI RED
1. OŠ Žužemberk
2. OŠ Dušana Flisa Hoče
3. OŠ 8 talcev Logatec

n Aktiv za šport OŠ Žužemberk

Razstavni eksponati so bili v večini izposojeni
iz beograjskega Muzeja Nikola Tesla.
Njegov briljantni um si je prvi zamislil praktičen način izkoriščanja električne energije za
široko uporabo v industriji in v zasebnih hišah.
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Poleg tega je zapustil številne znanstvene podlage za razvoj elektrotehnike in strojništva v sodobni industrijski civilizaciji in elektronski dobi.
Proti koncu življenja je dejal: “Velik človek
je tisti, ki zbira znanje tako kot čebela med in
ga uporablja, da lahko pomaga drugim ljudem
iziti iz težav, ki jih pestijo – lakote, neznanja
in bolezni.” Leta 1960 so novo mednarodno
mersko enoto za gostoto magnetnega polja
poimenovali tesla.
Ogled razstave je vsem nam odprla nov pogled v njegove znanstvene dosežke. Razstava
je velik poklon velikemu človeku.
n Helena Smrke

Projekt šolski vrtovi
PŠ Dvor se je to šolsko leto vključila v projekt Šolski vrtovi. Poskusno smo prelopatali
nekaj zemlje in se lotili obdelave malega zelenjavnega vrta. Na vrtu učenci ob praktičnem
delu skozi celo koledarsko leto spoznavajo
opravila in se tako pripravljajo na življenje. Zasadili smo solato, por, brokoli, cvetačo, zelje in
posejali rdečo redkvico ter korenje. Poizkusili
smo že prve plodove z vrta. Sami smo si pripravili solato in rdečo redkvico ter tako okusili,
kako so dobri pridelki, ki jih sami vzgojimo.
Naš vrt je zasajen in okopan, učenci pa so
delali vztrajno, natančno in se nekateri celo
prvič srečali z delom na vrtu.
n Zvonka Struna

Spoznavamo domači kraj in znane Suhokranjce
Znan slovenski pregovor pravi: »Ljubo doma, kdor ga ima!« Dvorjani smo doma v prelepi, mehko zaobljeni Dolenjski, ob zeleni lepotici Krki, v Suhi krajini. Naše kraje in njihove značilnosti smo odkrivali
četrtošolci, saj če nekaj dobro poznamo, to bolj cenimo. V naravi in
preko medijev smo si ogledali: plavž, Grac Sprim, grad v Žužemberku,
občino, zdravstveni dom in lekarno, tovarno Keko Varicon d.o.o, posebnosti naših krajev … Ugotovili smo, da so bili naši kraji poseljeni že

v železni dobi in da človek ob reki Krki živi že tisočletja. Ponosni smo
na naše prednike, paziti moramo na našo naravno in kulturno dediščino, ki je zelo bogata, da bo ostala še za ljudi, ki bodo tod živeli za nami.
Človek je močan, če se zaveda svojih korenin in je nanje ponosen.
Kdor pozabi in uniči svoje korenine, ne bo mogel več rasti. Ker se tega
na PŠ Dvor dobro zavedamo, smo med učno-vzgojne cilje vseh oddelkov vtkali tudi spoznavanje znanih Suhokranjcev. V vseh oddelkih smo
z nadgrajevanjem znanja spoznavali življenje in delo Leona Štuklja in dr.
Frana Bradača. Obiskali smo dom dr. Bradača, si ogledali njegovo sliko
v našem malem muzeju, ki je delo slikarja Kumra, zaigrali Bradačevo
zgodbo O goskici, ki se je učila peti, in spoznavali delo univerzitetnega
profesorja ter prevajalca. Naš hodnik v prvem nadstropju bogatijo tudi
originalne ilustracije iz literarnih del Ivanke Mestnik in Zorke Bradač.
Tudi te smo si temeljito ogledali in spoznavali njuna dela, poizkusili
smo se tudi v ilustriranju njunih del z različnimi likovnimi tehnikami.
Iz gline smo izdelovali doprsni kip Leona Štuklja ter si pri delu pomagali z originalnim kipom Alenke Vidergar, ki tudi krasi naš mali muzej.
Pri odkrivanju življenja in dela znanih Suhokranjcev ter ob poustvarjanju so bili učenci izvirni in ustvarjalni ter tako obogatili s temi
zgodovinskimi vsebinami naš učno-vzgojni proces, saj je zgodovina
učiteljica življenja.
Vabljeni v našo PŠ Dvor na ogled muzeja.
n Zvonka Struna
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Rezultati žužemberških odbojkarjev v sezoni 2016/2017

Sapramiška v predstavi strokovnih delavk Vrtca Dvor

v tekmovalni sezoni 2016/2017 so odbojkarji in odbojkarice OK Žužemberk na državnih prvenstvih tekmovali v sedmih
kategorijah, ekipa starejših deklic pa se je udeležila nekaj prijateljskih turnirjev. V polfinale smo se uvrstili v kategorijah mini
odbojke in kadetov, v finale pa v kategorijah male odbojke in starejših dečkov. Igralci male odbojke so postali državni prvaki, in
to že tretje leto zapored. Mladi igralci so dokazali, da v Žužemberku spet raste nova generacija izjemno nadarjenih odbojkarjev.

Vsako leto delavke Vrtca Žužemberk pripravimo gledališko predstavo za otroke. Letos smo bile na vrsti vzgojiteljice iz enote vrtca
Dvor. Že v začetku šolskega leta smo sklenile,
da bi predstavile Sapramiško, pravljico avtorice
Svetlane Makarovič. Vse ostale ideje o vlogah
in sceni so se počasi rojevale med letom. Bolj
intenzivne priprave so se začele v začetku tega
leta, ko je nastajala scena in so se razdelile vloge, glede na želje in potrebe same predstave in
delavk ter delavca. Najbolj intenzivne priprave so tekle v zadnjem mesecu, ko smo zraven
vaj izdelovale tudi ročne lutke, ki so sovpadale
z vlogami v igrici. V pripravah in izvedbi ter
izdelavi lutk smo sodelovale vse delavke vrtca
Dvor. Na pomoč sta nam priskočili tudi delavki iz drugih enot, ki sta sodelovali pri sceni in
kostumografiji. Tako lahko rečemo, da je celotna predstava plod naših glav in rok.
Po intenzivnih pripravah in vajah je napočil
dan, ko smo se 20. 4. 2017 premierno predstavili otrokom in staršem v polni dvorani v OŠ
Žužemberk.
Predstavo smo še trikrat ponovili, in sicer na
podelitvi pohval za Cicibralčka, za šolarje PŠ

Mala odbojka – deklice
V tej kategoriji smo združili igralke mini in male odbojke. Čeprav
so bile mlajše od svojih nasprotnic, so se izkazale z dobrimi nastopi na
vseh turnirjih in zasedle končno 15. mesto med 66-timi ekipami. Treniral jih je Rok Pucelj s pomočnikoma Špelo Pucelj in Petrom Logarjem. Zgoraj omenjeno ekipo starejših deklic je trenirala in vodila Neva
Čopi s pomočnikom Ambrožem Čopijem.
Mini odbojka
V tej kategoriji so tekmovali naši najmlajši od 2. do 5. razreda. Pod
vodstvom trenerjev Bojana Brulca in Davida Obrstarja je vadilo 36
otrok, tekmovanj pa se je udeleževalo 15 igralcev. Na koncu smo zasedli 7. mesto v državi.
Mala odbojka – državni prvaki
Izreden uspeh so dosegli mlajši dečki, saj so postali državni prvaki,
in to že tretjič zapored. V velikem finalu male odbojke v Šoštanju so
igralci KEKO Opreme Žužemberk premagali ekipo Salonit Anhovo.
Žužemberčani so tekmo začeli zbrano in silovito. Igrali so brez napak,
njihovih močnih udarcev pa nasprotnik ni mogel zaustavljati. Z lepimi
akcijami so navduševali svoje navijače na tribuni, ki so jih glasno spodbujali. Prednost je hitro rastla in set se je končal z rezultatom 25:11.
Bolj napeto je bilo v drugem setu. Nasproti sta si stali drugi ekipi in do
20. točke so imeli pobudo igralci Salonita. Potem pa je Žužemberčanom le uspelo zmanjšati število lastnih napak, dobiti set z rezultatom
25:22 in osvojiti zlato odličje. S to zmago smo si priborili že 25. naslov
državnih prvakov v mlajših kategorijah, skupaj smo na državnih prvenstvih osvojili kar 51 medalj.

V ekipo se je po težji poškodbi vrnil kapetan Jure Legan, ki pa na
tekmi še ni zaigral. Odgovornost so tako prevzeli igralci prve postave Nejc Suhadolnik, Mohor Travnik, Gašper Longar in Niko Longar.
Igrali so še Mark Gliha, Jure Kocjančič, David Pajnkiher, Tomaž Novak, Žiga Hrovat, Jaka Juršič, Tilen Gnidovec in David Pograjc. Tretje
mesto je pripadlo ekipi Maribor mala, četrto pa Calcitu iz Kamnika.
Trener ekipe je bil Bojan Brulec.
Ekipa je konec aprila sodelovala na mednarodnem turnirju v Šempetru. V predtekmovanju smo štirikrat zmagali, v zaključnih tekmah
pa dvakrat izgubili in zasedli 4. mesto med šestnajstimi ekipami. Igrali smo brez treh najboljših igralcev, ki so ta dan igrali na polfinalnem
turnirju starejših dečkov v Mariboru.

Starejši dečki
Izreden uspeh smo dosegli z osvojitvijo naslova državnih prvakov
med šolskimi ekipami. V klubskem tekmovanju smo igrali nekaj slabše in v A ligi zasedli 3. mesto. S tem smo dobili težje nasprotnike v
polfinalu,to je prvo in drugo uvrščeno ekipo iz vzhodnega dela. Polfinale v Mariboru smo odigrali odlično, premagali domačine, ki jim
je bil to prvi poraz, in se uvrstili v finale kot prvi nosilci. Brezovica je
organizirala finalni turnir in nas prvo tekmo tudi premagala. Potem
smo izgubili še z Mariborom in Logatcem in osvojili 4. mesto. V zadoščenje nam je le, da smo edini premagali državne prvake iz Maribora,
in to pri njih doma.
Z ekipo smo se konec leta udeležili tudi mednarodnega božičnega
turnirja v Zagrebu in zasedli 3. mesto. Trenerji ekipe so bili: Miha Plot,
Tom Pečar in Bojan Brulec.
Kadeti
Tudi kadetski ekipi se je uspelo uvrstiti v A ligo. Zasedli smo 4. mesto in se za las uvrstili v polfinale. To je bilo v Mariboru. Prvo tekmo
smo igrali proti Šempetru, ki je A ligo vzhod odigral brez poraza. To
tekmo smo po odlični igri zmagali, naslednjo proti Mariboru pa izgubili. O finalistu je nato odločala 3. tekma spet proti Šempetru. Igralci
niso imeli več moči za še eno presenečenje in uvrstili smo se na turnir
za 5. mesto. Ta je bil v Kranju, osvojili smo končno 7. mesto. Kadeti so
imeli obilo smole s poškodbami in zaradi tega malo slabši rezultat. Za
Božične praznike smo nastopili tudi na turnirju v Novem Sadu. Ekipo
sta vodila Tom Pečar in Miha Plot.
Mladinci
Mladinska ekipa je v 1/8 finala v Kranju zasedla 2. mesto. Tudi ¼
finale je bilo v Kranju. Prvo tekmo smo izgubili s poznejšimi državnimi prvaki ekipo Črnuč ACH1. Napredovanje v ½ finale pa nam je
preprečila ekipa Salonita Anhovo, ki nas je premagala z rezultatom 2:0
(26:24, 25:22).
Člani
Člansko ekipo je tudi letos vodil Tom Pečar, pomagal mu je Miha
Plot. Tekmovali so v 2. državni odbojkarski ligi in na koncu osvojili 8.
mesto med 12-timi ekipami. Prikazali so nekaj odličnih tekem in navduševali številne gledalce. Najbolj so presenetili v predzadnjem kolu,
ko so na domačem igrišču premagali prvouvrščeno ekipo Črnuč, ki
napreduje v 1. ligo.
Podrobne rezultate si lahko ogledate na uradni spletni strani Odbojkarske zveze Slovenije: odbojka.si
n Bojan Brulec
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Dvor in v Kulturnem domu v Straži.
Primerna je za mlajše in starejše otroke. Je
zabavna in hkrati poučna igrica, kjer so otroci
nagovorili Sapramiško, da je šla k zobozdravniku. Slišal se je smeh odraslih ob komičnih
situacijah in izrazih, ki so jih ustvarjali liki vseh
nastopajočih, predvsem pa glavne navihane,
čeprav tudi boječe, a na koncu predvsem pogumne Sapramiške.
Glavno vlogo Sapramiške je odigrala ga. Jožica Štrasberger, v dvojni vlogi veverice in prijaznega duhca se je znašla ga. Dijana Pečjak, v
vlogo žabe se je vživela ga. Ana Anita Kuhelj, dr.
Detla je upodobil g. Ambrož Čopi in v vlogah
mačke, pripovedovalke tete Grizelde in odgovorna za igrico sem bila ga. Mateja Repar Silič.
Prispevek dobrodelnih sredstev, ki so se nabrala z vstopnino in lutkami v višini 480€ in
250€, ki smo jih prejeli iz Kulturnega doma
Straža, je namenjen za nakup didaktičnih igrač
za otroke. Del prispevka bo šel za novo otroško igralo, ki bo na novo ograjenem otroškem
igrišču za vrtcem.
n Vzgojiteljica Mateja Repar Silič

Šport in špas – druženje in gibanje vseh generacij
V petek, 12. maja, je v Žužemberku potekala prireditev Šport špas - druženja in gibanja
treh generacij, ki jo je pripravil Vrtec pri OŠ
Žužemberk. Tako so se tudi delavke vrtca skupaj z najmlajšimi predstavile na največjem in
najmnožičnejšem projektu športno-rekreativnega pomena na Slovenskem. Namen projekta
je predvsem oživljanje nekdanjih vrednot, kot
je hkratno druženje družin, otrok ter učiteljev,
medgeneracijsko sodelovanje in solidarnost.
Osrednje dogajanje- pogovor z vrhunskimi
športniki: smučarsko tekačico Alenko Čeba-

Zaključni piknik skupaj s starši na PŠ Ajdovec
v ponedeljek, 29.5.2017, smo popoldne preživeli skupaj s starši in učiteljicami na Korenovem hribu. Zbrali smo se pred šolo in se
skupaj odpravili po gozdni učni poti Ajdovček. Staršem smo razložili in pokazali različna drevesa. Ponovili smo pravila obnašanja o
gozdu pri kozolčku in se orientirali po markacijah. Po eni uri hoje smo zadihani prispeli na
vrh Korenovega hriba. Po kratkem kulturnem
programu smo skupaj s starši spekli hrenovke.
Nato smo vlekli vrvi in skakali v vrečah. Imeli
smo se zelo lepo. Že komaj čakamo počitnic.
n Eva Štravs, 2.razred

šek , strelko Živo Dvoršak in gorskim tekačem
Mitjo Kosoveljem je zaradi napovedi slabega
vremena potekal v športni dvorani. V nadaljevanju je skupina iz Zagradca predstavila
tudi Šolo zdravja. Najmlajšim udeležencem
gibalnih uric so podelili kolajne ter diplome
za najštevilčnejšo družino in najstarejšega ter
najmlajšega udeleženca. V kulturnem delu
programa sta se predstavila Erika Mohorčič
in Blaž Koncilja.
Foto: S. Mirtič
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Utrinki iz Vrtca Žužemberk
Vrtec Žužemberk sestavljajo enote na štirih lokacijah in prav povsod
se trudimo, da bi otrokom ponudili zanimive in poučne dogodke, ob
katerih se najmlajši družijo in vsestransko razvijajo.
V aprilu so strokovni delavci enote Dvor pripravili prisrčno in poučno
predstavo Sapramiška. Odigrali so jo za javnost, prostovoljni prispevki
od vstopnine in prodanih lutk pa bodo namenjeni nakupu didaktičnih
sredstev. Predstavo so odigrali tudi ob zaključku Cicibralčka – celoletnega projekta, s katerim spodbujamo branje z otroki in navajanje otrok
na primeren odnos do knjige. Ob tej priložnosti je otroke obiskal tudi
Škrat Rudi iz Knjižnice Mirana Jarca in jim podelil zaslužena priznanja.
V začetku aprila smo v vseh skupinah namenili precej pozornosti
varnosti v prometu. Poleg številnih dejavnosti, preko katerih so otroci
spoznali marsikaj o prometu, smo v vseh enotah gostili policiste. Otroke so seznanili s poklicem, varnim vključevanjem v promet, pridružili
so se jim na sprehodu, jim predstavili policijsko vozilo,… Dvorski vrtec
je obiskal očka, g. Štefan Rajer, v enoto Stara šola je prišel očka, g. Aleš
Mohorčič s sodelavci – policisti, na Jurčičevo ulico pa je prišel g. Edvard
Kramar iz PP Dolenjske Toplice. Slednji je sodeloval tudi na kolesarčkovem popoldnevu v Stari šoli in na Dvoru, ki smo ga konec aprila organizirali za starše in otroke oddelkov 4-6 let. Pri izvedbi je sodeloval tudi g.
Marjan Zver iz Kolesarskega servisa Veledrom, ki je poskrbel za pregled
čelad in koles. Vsi udeleženci so si najprej ogledali tri poučne posnetke o varni udeležbi o prometu, nato pa so se s kolesi podali na poligon.
V maju smo se posvetili kulturni dediščini, spoznavanju okolice vrtca in narave. V Žužemberku so si otroci Stare šole ogledali grad pod
vodstvom g. Vlada Kostevca, Ribice so obiskale veterinarsko postajo
in se seznanile s poklicem veterinarja, vse skupine iz Stare šole pa so
si ogledale kmetijo Kelšin. Najmlajši otroci na Jurčičevi se seznanjali predvsem za naravo v svojem razvoju, spoznali pa tudi, kako je potrebno skrbeti za dojenčka, kar nam je pri Zajčkih prijazno pokazala
in razložila mamica ga. Klavdija Kovač, Mravljice v Stari šoli pa je z
dojenčkom obiskala ga. Polonca Župevec.
Na Dvoru so si Miške in Metulji ogledali železo-livarski muzej, skozi
katerega jih je popeljal g. Stanko Novinec. Nato so opazovali in nari-

Policija svetuje Policija svetuje Policija svetuje Policija svetuje
sali plavž. Pikapolinice je obiskal dedek, g. Rudi Gliha, ki je otrokom
predstavil igrače iz njegovega otroštva.
Starejše skupine je obiskala višja medicinska sestra in jih seznanila
z različnimi poškodbami in s primernim ravnanjem, ko se poškodba
zgodi. V vseh skupinah se, preko projekta Varno s soncem, seznanjamo
z varnim in zdravim bivanjem na prostem v poletnih dneh.
Vsi otroci so bili navdušeni nad zaključnim izletom: Zajčki, Pikapolonice in Mravljice so obiskali Ranč Aladin, kjer je bilo zelo poučno in
razigrano, starejše skupine pa so se odpravile na nepozabno doživetje
k Kekčevo deželo.

Utrinki Kekčeva dežela…

Po vseh enotah smo izvedli še zaključna srečanja – na Dvoru so se
letos Piki Nogavički pridružili gusarji, Stara šola je s pomočjo nekaterih staršev izvedla razgibano srečanje na Loki, na Jurčičevi pa smo
skupaj z VVD Brulec pripravili 1. Jurčkov dan, ki sta spremljala »Jurčkova himna«, ki jo je za to priložnost napisala vzg., ga. Tanja Bergant
in maskota – Jurček, ki sem ga narisala vzg. Mojca Obrstar.
To je le nekaj utrinkov iz bogatega dogajanja v vrtca. Šolsko leto smo
srečno in zdravo pripeljali do konca, pred nami pa so dopustniški dnevi, ki
naj bodo razigrani in varni, minejo pa naj v prijetnem družinskem vzdušju.
n Vzgojiteljica:Mojca Obrstar

Na območju Občine Žužemberk smo policisti s PP Dolenjske Toplice v času 15. 3. 2017 do 9. 6. 2017 obravnavali 18 kaznivih dejanj (v
letošnjem letu skupno 28), in sicer:
13 tatvin,
2 velikih tatvin (vlomov),
1 povzročitev lahke telesne poškodbe,
1 grožnja,
1 goljufija.
Izmed 13 kaznivih dejanji tatvin izstopajo tatvine akumulatorjev iz
premičnih semaforjev na gradbišču vodovoda na relaciji Hinje – Prevole – Žvirče, ki jih je bilo 7, storilcem pa smo policisti že na sledi.
Kmalu se bodo pričele šolske počitnice in večina med nami bo v poletnih mesecih odšla na zaslužen oddih, kjer pa previdnost vsekakor ni
odveč, saj na »delavni« oddih odhajajo tudi tatovi.
Se boste odpravili na morje? V zdravilišča? Na jezera? Morda v hribe? Kopališča ob rekah? Tudi tatovi bodo tam, domači, priložnostni
in tisti na »delavnem« dopustu. Prežali bodo na vas in na najmanjšo
priložnost, da vam izmaknejo denar, zlatnino in vrednejše predmete
(mobilne telefone, fotoaparate, kamere, …) ki jih boste prinesli s seboj
na plažo, kopališče, puščali v šotorih.
Previdnost pa velja tudi na poti na izbrane počitniške destinacije, saj
so v zadnjih letih v porastu kazniva dejanja tatvin, ki jih storilci izvajajo na drzen način na avtocestnih počivališčih in bencinskih servisih
v Sloveniji, Hrvaškem in tudi drugod.

zadenejo, čeprav so s svojim načinom življenja najmanj prispevali k tem spremembam. S
pretečenimi kilometri smo gradili kroge solidarnosti okoli planeta Zemlja (dolžina ekvatorja je 40.075 km).
Ta dan so naši učenci pretekli oziroma prispevali 133 km, za kar jim seveda čestitamo.
V drugi delavnici so se učenci ozaveščali o

S tekom hočemo pokazati solidarnost do ljudi v
Afriki.

pomenu pravilnega ločevanja odpadkov. Po
ogledu kratkega filma o pravilnem ločevanju
odpadkov so učenci v skupinah reševali različne naloge, preizkusili pa so se tudi v kvizu.
Nato so to tudi praktično izvedli, saj je morala vsaka skupina očistiti del okolice, nabrane
smeti pa so potem ločevali po posameznih
kontejnerjih.
V delavnici prve pomoči smo učencem in
drugim obiskovalcem prikazali temeljne postopke oživljanja in oskrbo poškodb, ki nas
lahko doletijo doma pri vsakdanjih opravilih.
Vrtčevski otroci so s pomočjo vzgojiteljic
izdelali plakate o planetu Zemlja. Starši so sodelovali pri izdelavi lesenih otroških igral, ki so
jih postavili na zelenici nad igriščem.
Imeli smo se lepo in hkrati v veselem in
sproščenem vzdušju opravili veliko koristnega dela. Naklonjeno pa nam je bilo tudi vreme, tako smo dan zaključili zadovoljni in prijetno utrujeni.
n Andreja Šilc Mihelič, vodja tima Zdrave šole

zamotijo ter vam iz vozila ukradejo, kar se jim zdi vrednega.
V nočnem času storilci na počivališčih lahko izkoristijo vašo odsotnost, vlomijo v vozilo in ukradejo vrednejše predmete. Da ne boste
postali žrtev opisanih kaznivih dejanj, vam svetujemo.
Med postanki na avtocestnih počivališčih ves čas nadzirajte svoje
vozilo in predmete v njem! Če se oddaljite, vozilo obvezno zaklenite,
vrednejših predmetov pa ne puščajte na vidnih mestih.
Če vas med vožnjo poskušajo zaustaviti neznane osebe, zaustavljanje
na avtocesti močno odsvetujemo, že zaradi prometne varnosti.
Če na počivališčih ali avtocesti opazite sumljive osebe, ki se
pretvarjajo, da potrebujejo pomoč ali da vam želijo pomagati, to
nemudoma sporočite policiji na telefonsko številko 113 ali anonimni
telefon 080 12 00.
Opisana kazniva dejanja običajno izvršuje več storilcev hkrati, ki si
naloge razdelijo; pogosto gre za tuje državljane različnih narodnosti.
Kot žrtve kaznivih dejanj pa se pojavljajo tako državljani Slovenije kot
tudi tujci, ki potujejo skozi Slovenijo. Priporočljivo je, da ne nosimo
vseh osebnih dokumentov in denarja skupaj v eni torbi ali denarnici,
saj lahko v primeru tatvine izgubimo tako dokumente kot denar.
Število kaznivih dejanj ob avtocestah v RS v letih 2010 do 2014
Št. kaznivih dejanj / Leto

2010 2011 2012 2013 2014

Člen
204

Tatvina

56

82

109 170 130

205

Velika tatvina (vlom)

18

52

57

79

53

206

Rop

1

0

1

0

0

207

Roparska tatvina

0

0

0

0

2

Skupno število kaznivih dejanj na in ob avtocesti v RS

75

134 167 249 185

Vir: policija

Ustvarjalno druženje in obeležitev dneva zemlje na OŠ Prevole
V soboto, 22. aprila 2017, smo se ob 8. uri
zbrali v šoli Prevole učenci, starši, učitelji,
vzgojiteljice in drugi delavci šole. Dan smo začeli s krajšo proslavo, posvečeno dnevu upora proti okupatorju, prazniku dela in dnevu
Zemlje. Sledilo je ustvarjalno druženje vseh
udeležencev srečanja.
Tisti z več moči so se pridružili delovni akciji
na prostoru nad igriščem, kjer so popravljali, na
novo oblikovali in postavljali otroška igrala za
naše najmlajše otroke, ostali pa so se udeležili
različnih delavnic, ki so potekale vse dopoldne.
Izvedli smo pet delavnic: ločevanje odpadkov, ustvarjalno delavnico, prvo pomoč, čiščenje in urejanje okolice šole ter tek podnebne
solidarnosti. Tako so učenci iz starega papirja
izdelovali šopke, darilne vrečke in pletli košare.
Učenci tretje triade pa so poleg zapisanega izdelovali še nakit iz fimo mase (uhane, verižice).
Tek podnebne solidarnosti smo izvedli v
solidarnosti do ljudi v Afriki, ki jih posledice
globalnih podnebnih sprememb najbolj pri-
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Storilci drzne tatvine v dnevnem in v nočnem času izvajajo tako, da
si na počivališču ali bencinskem servisu izberejo žrtev oziroma osebni
avtomobil. V času, ko ste vi v prostorih bencinskega servisa ali okrepčevalnici, pristopijo do vašega vozila in poškodujejo eno od pnevmatik,
tako, da prične počasi puščati. Nato čakajo v bližini, vas opazujejo in
ko se odpeljete, vam po avtocesti sledijo s svojim vozilom. Ko po nekaj
kilometrih opazite, da z vašim vozilom nekaj ni v redu, da imate prazno pnevmatiko in ustavite na primernem mestu, se pripeljejo za vami,
ustavijo in vam ponudijo pomoč pri menjavi pnevmatike. Med tem, ko
se vi z njihovo pomočjo trudite z zlaganjem prtljage iz vozila, da pridete
do rezervne pnevmatike in s samim menjavanjem poškodovane pnevmatike, eden od storilcev izkoristi trenutek in vam iz vozila neopazno
ukrade denarnico, torbico in druge vrednejše predmete. S kraja se odpeljejo še pred vami in ko ugotovite, da ste okradeni, so storilci že daleč.
Lahko vas okradejo tudi na počivališču, največkrat v nočnem času,
ko v vozilu zadremate. Predrejo vam pnevmatiko, nato pa vas zbudijo
in povejo, da imate eno od pnevmatik prazno. Ko izstopite iz vozila, da
zadevo preverite in se lotite zamenjave, vas z nudenjem svoje pomoči

Nima vsak neznanec, ki pristopi do vas, vas ogovori ali ponudi pomoč, poštenih namenov!
Če opazite karkoli sumljivega, kar bo zmotilo vaš mir in občutek
varnosti, osebo ali vozilo, ki ne »paše« v vašo okolico, si zapomnite
podrobnosti, zabeležite znamko in registrsko številko vozila ter nemudoma obvestite policiste na PP Dol. Toplice na tel. št. 07 3843890,
po elektronskem naslovu pp_dolenjske_toplice.punm@policija.si ali
na številko 113.
V kolikor pa želite, da se vodja policijskega okoliša zglasi pri vas
doma, ker ste postali žrtev kaznivega dejanja, potrebujete pomoč ali
nasvet policije, imate konkretne varnostne probleme na območju vaše
lokalne skupnosti, želite predlagati ukrepe ali dejavnosti za izboljšanje
varnosti v vašem okolju ali ker želite neformalni razgovor, pa lahko pišete na elektronski naslov edvard.kramar@policija.si.
n Edvard Kramar, vodja policijskega okoliša

Obvestilo
Upravna enota Novo mesto obvešča občane, da bo v
mesecu juliju in avgustu Krajevni urad Žužemberk zaprt!
Upravna enota Novo mesto pa bo uradovala

38

poletje 2017,

KMETIJSTVO

Gospodarjenje na vrstno bogatem travinju
V Sloveniji predstavlja trajno travinje večino kmetijskih zemljišč v
uporabi, kar 58%. Kljub temu, da večina travinja leži na območjih z
omejenimi naravnimi pogoji, ki ne omogočajo intenzivne rabe, opažamo, da v sodobnih-intenzivnih živinorejskih praksah travinje izgublja
svoje prioritetno mesto za pripravo krme. Kmetje pogosto ne prepoznajo številnih možnosti, ki jih ponuja travinje in temu primerno se
slabša tudi gospodarjenje na travnatem svetu.

Vremenske razmere v času rasti travinja in košnje
Tudi v letošnjem letu vreme ni dopustilo, da bi pridelali silažo in seno
najboljše kakovosti. Razlogi so tako v nadpovprečno mrzli zimi brez
snega, kot v suši, ki se je bolj ali manj pojavljala preko zime. Vremenske razmere v marcu in aprilu, ki so prinesle nadpovprečne temperature in podpovprečne količine padavin, razmer niso izboljšale, ampak
še poslabšale. Rastline niso nadoknadile željene razrasti, kljub dognojevanju v začetku marca je travna ruša ostala nižja kot običajno. Suša
v marcu je tudi preprečila razrast trav, s tem pa je ostala ruša redka in
z več praznih mest, saj so nekatere boljše trave preminule. V tem času
so travniške rastline že prešle optimalno fazo za košnjo. Regrat je na
Dolenjskem začel cveteti že proti koncu marca, trpežna ljulka, pasja
trava, travniška bilnica in visoka pahovka so cvetele okrog 10. maja, podobno tudi mačji rep. Črna detelja, navadna nokota in lucerna v travni
ruši so začele cveteti nekoliko kasneje. Priporočilo za začetek košnje za pripravo kakovostnega sena in travne silaže iz travnikov srednje
intenzivnosti je v začetku latenja oz. klasenja trav ter začetku brstenja
detelj in drugih metuljnic.. To je takrat, ko lati oz. klasi približno 15 %
trav, tistih vrst, ki jih je v ruši največ. Glede na to, da hladno in oblačno vreme v maju otežuje košnjo za siliranje, še bolj pa za pripravo sena,
bo tudi letos na veliko kmetijah silaže in sena manj in nižje kakovosti.
Dovolj poznamo svojo travno rušo?
V času cvetenja najlažje prepoznamo rastline v travni ruši ter ocenimo njeno kakovost. Za ta namen ne zadošča, da jo gledamo le iz traktorske kabine. Potrebno se ji je približati in ugotoviti, kakšen delež je
v njej trav, metuljnic in drugih zeli. Za izboljševanje kakovosti zelinja je dobro poznati tudi krmno vrednost posameznih rastlin, ki rušo
sestavljajo. Prepogosto imamo na kmetijah stanje, ko je delež trav in
metuljnic prenizek na račun preveč zeli oz. plevelov. Za dobro krmno vrednost, poskušajmo doseči sledeče deleže trav, metuljnic in zeli v
trajnem in sejanem travinju:
Trajno travinje:

Sejano travinje:

Trave

50-70 %

50-70 %

Metuljnice

10-30 %

30-40 %

Zeli

10-30 %

0-10 %

V primeru, da se je ruša zaplevelila in želimo stanje izboljšati, bomo
najbolj učinkoviti, če ugotovimo stanje rodovitnosti tal. Najpogosteje je rodovitnost zmanjšana zaradi zakisanosti tal, kar nam sporočajo
že kisloljubne rastline, ki se razširijo v ruši npr.: resa, orlova praprot,
vovk, mahovi in druge. Pomembno pa je poznati tudi stanje fosforja in
kalija v tleh ter razmerje med njima. Neugodno razmerje med njima
je tudi eden pogostejših razlogov za padec pridelka zelinja. Posledica
tega je tudi značilna zapleveljenost s kobulnicami in drugimi rozetastimi rastlinami, kot so regrat, glavinec, kadulja, cikorija in druge, ki
se po sušnih letih še močneje razraščajo v 2. košnji in slabšajo krmno
vrednost.. Govedorejske kmetije, na katerih se širijo težave s ketozami,
obporodnimi hipokalcemijami, vnetji rodil in splošno manjšo mlečnostjo, lahko iščejo vzroke tudi v kopičenju kalija v tleh. S tem namenom priporočamo vzorčenje tal, ki se lahko opravi tudi po 1. košnji

SPOŠTOVANI!
Obveščamo vsa kmetijska gospodarstva ter ostalo zainteresirano javnost,
da v Žužemberku že dlje časa deluje dežurna pisarna KGZS Zavoda Novo mesto Izpostave Trebnje (Kmetijska svetovalna služba). Pisarna je odprta vsako
sredo od 8:00 do 12:00 ure v prostorih KZ Trebnje nad samopostrežno
trgovino v Žužemberku, Grajski trg
3, 8360 Žužemberk.

(če spomladi ni bilo gnojenja). Na podlagi analiz tal vam kmetijski
svetovalci izdelajo gnojilne načrte. Slednji so pogosto presenetljivi za
kmete, saj je največkrat priporočen nižji odmerek dušičnih gnojil, od
običajnih gnojilnih praks. Ravno prekomerno gnojenje z dušikom je
razlog za pojav najpogostejših plevelov: ščavja in zlatic ter ostalih. Nižji gnojilni odmerki z dušikom niso le priporočilo, ki izhaja iz novejših
raziskav, ampak tudi obveznost, ki izhaja iz nitratne uredbe. Gnojilne
norme z dušikom za trajno travinje so zmanjšane na 160 kg dušika na
ha, iz prejšnje gnojilne norme 320 kg dušika na hektar za 4-kosne travnike. Priporočeno gnojenje z dušikom je sedaj 20-40 kg dušika/ ha, na
posamezen odkos, namesto prej priporočenih 40-50 kg dušika na hektar, na posamezen odkos.

Ukrepi za boljšo krmo iz travinja
Za dosego goste travne ruše, z rastlinami z visoko krmno vrednostjo,
najbolj vplivamo z ustreznim gnojenjem, pravilno košnjo in pašno rabo
ter višino odkosa. Z ustrezno tehnologijo na teh področjih omejujemo
razvoj neželenih plevelnih vrst in dosežemo optimalno sestavo travne
ruše, ki nam da najkakovostnejšo krmo. Predlagamo sledeče ukrepe:
Čas rabe travinja ima odločilen vpliv na kakovost zelinja. Zgodnja
košnja ali paša ohranjata večji delež hranilnih snovi v krmi, saj s starostjo kvaliteta travne ruše pada.
Gnojenje z dušikom in ostalimi hranili le toliko, kot jih ruša potrebuje. Ob intenzivnejšem gnojenju je potrebno povečati tudi intenzivnost rabe. To je razvidno v gnojilnem načrtu.
Ne preobremenjujmo posameznih čredink na pašnikih s predolgo
zasedbo z živalmi. Čredinkam namenimo potreben odmor za obnovo ruše. Število rab mora biti usklajeno s prirastom krme.
Priporoča se uvedba pašno-košnega sistema rabe. Izmenjaje površine enkrat kosimo za siliranje, drugič za mrvo, tretjič za zeleno krmo
oziroma pašo. Vsake dve do tri leta moramo vrstni red koriščenja
travne ruše zamenjati. Tako na nek način kolobarimo na travni ruši.
Optimalna višina košnje naj bo 6-9 cm. Prenizka košnja na travinju
povzroča predčasni propad kakovostnih trav in detelj v ruši. S tem
nastajajo prazna mesta, na katere se naselijo pleveli. Prenizka košnja
povzroča tudi onesnaženje sena in silaže z zemljo, kar zmanjša energijsko vrednost krme.
Uvedba dosejavanja trav in detelj v obstoječo rušo uvedimo kot reden tehnološki ukrep.
Trajni travnati svet predstavlja pestro vegetacijo z izredno velikim
okoljskim pomenom, kljub temu pa ne smemo pozabiti, da nam v prvi
vrsti nudi bogato beljakovinsko krmo v neposredni okolici kmetij. Ali
je možno, smiselno in potrebno pri rabi travinja slediti tudi okoljevarstvenim ciljem, bomo v praksi preverjali v naslednjih letih.
n Mateja Strgulec, specialistka za poljedelstvo, KGZS Zavod NM
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Izjemoma je pisarna zaprta v času
sub vencijeske kampanije (februar
– maj) ter v času letnega dopusta
oz. terenskega dela. Da se izognemo
slabi volji zaradi morebitnih zaprtih
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vrat pisarne, vas prosim, da me pred
predvidenim prihodom pokličete na tel.
št. 07/ 34 60 673; 051 692 401 ali na email polonca.senicar@kgzs-zavodnm.si
(Polonca Seničar).
Za vse informacije smo vam na voljo
tudi v pisarni izpostave Trebnje, Temeniška pot 1, 8210 Trebnje.

Uradne ure so:
ponedeljek: 8:00 – 12:00
sreda: 8:00 – 15:00
petek: 8:00 – 12:00
Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

n Polonca Seničar, kmetijska svetovalka

Izpostava Trebnje
Temeniška pot 1, 8210 Trebnje
Tel.: (07) 34 60 673, 051 692 401
E-pošta: polonca.senicargzs-zavodnm.si
Splet: www.kmetijskizavod-nm.si

S

poštovani vinogradniki in sadjarji, pridružimo se akciji, da ne škropimo vinogradov in
sadovnjakov v urah, ko so čebele najbolj aktivne. Zato škropimo pozno zvečer pred mrakom,
oz. res zgodaj zjutraj. Brez čebel ne bo življenja
na Zemlji!

Žužemberčani letos v Avstrijo
V soboto, 3.6.2017, smo se iz Žužemberka odpravili na avstrijsko Koroško, mimo Beljaka in Spittala v dolino reke MALTE (MALTATAL) –
dolino padajočih voda. Že kmalu po vstopu v dolino smo lahko opazili
mogočni slap FALLBACH z višino približno 200 m (nam znani slapovi:
Boka 106m, Rinka 90 m in Peričnik samo 50 m). Sledil je vzpon po 14.4
km dolgi slikoviti gorski cesti (911m/m na 1933 m/m) do umetnega
akumulacijskega jezera KÖLNBREIN, ki je zajezen z visokim jezom.
Le-ta zadržuje 205 miljonov m3 vode in s tem predstavlja eno največjih
gradbenih dosežkov v Srednji Evropi. Jez je visok 200 m in dolg 626 m,
spodaj širok 40m, zgoraj 8m, za izgradnjo so porabili približno 2mio.
m3 betona. Ta mogočni objekt služi za proizvodnjo električne energije.
Žal čas hitro teče in sledil je ogled slikovitega mesteca GMÜND. Sprehod po mestnih ulicah do trga z mestno hišo in s srednjeveškim sramotilnim stebrom. Ogled meščanskih hiš, poslikanih z grafiti, kosilo v bli-

žnjem gradu ali zgolj kavica-sladoled za obzidjem mesta. Mesto GMÜND
je ljubiteljem jeklenih konjičkov zagotovo znano tudi po Porsche muzeju – pravzaprav edinem privatnem muzeju teh prestižnih lepotcev.
Za konec našega izleta pa smo izbrali še en zanimiv arhitekturni
dosežek »Pyramidenkogel« ob Vrbskem jezeru. Njegova višina je okoli 100m, sestavljen je iz jekla in lesa. Imeli smo izredno lepo vreme in
sami razgledi s stolpa so bili čudoviti. Posebna zanimivost je tobogan in
zip-line, s katerim se lahko praktično z vrha stolpa spustimo proti dnu.
Ampak vsega “lušnega”je enkrat konec in sledil je odhod domov.
Zahvalil bi se vsem, ki so kakorkoli pripomogli k odlični izpeljavi
izleta, še posebej pa: šoferjema podjetja FS prevozi, vodiču g. Sladič
Igorju za vodenje in “fotografu” g. Longar Davidu za odlične posnetke celotnega izleta.
n Peter Longar
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Tradicionalna »Klobasarija« v Hinjah

Nova predsednica Društvo Knjižničarjev Dolenjske Brigita Lavrič

V soboto, 22. februarja, so na Domačiji Krnc v vasi Hrib pri v Hinjah pripravili že 3. izbor najboljše suhokranjske klobase, ki so jo tudi
poimenovali Klobasarijo. Člani komisije so pod vodstvom Stanislava
Papeža nepristransko ocenjevali vzorce klobas predvsem po zunanjem
izgledu, sestavi in barvi prereza klobase, vonju in okusu. Organizator
tega edinstvenega tekmovanja v Suhi krajini Dušan Papež je povedal,
da so na izbor pridelovalci prinesli enajst vzorcev, ki so bili na voljo
tudi ostalim gostom za pokušino. Klobasarija pomeni obenem tudi
ohranjanje kulinarične dediščine, saj je suhokranjska klobasa s špino,
dimljena in sušena na zraku del zgodovine. Zmagovalni pokal in najboljšo klobaso je izdelal Andraž Blatnik, drugo mesto je osvojil Alojz
Ferlin in tretje Jože Blatnik.

Društvo združuje knjižničarje in knjižničarke z območja Novega mesta, Kočevja, Ribnice,
Trebnjega, Sevnice, Brežic, Krškega, Metlike
in Črnomlja. Glavni cilj društva nekoč in danes je uveljavljanje knjižničarskega poklica in
knjižničarske stroke v javnosti, pospeševanje
njenega razvoja ter zagotavljanje prostega in
enakopravnega dostopa do informacij. Kot
je že na ustanovnem občnem zboru Društva
knjižničarjev Dolenjske dejal prvi predsednik
Bogo Komelj: »Knjigo vsakemu občanu!« Društvo je bilo ustanovljeno 13. januarja 1977, v
takratni Študijski knjižnici Mirana Jarca, kjer
ima sedež še danes. Že takrat so se zavedali,
da je zelo pomembno, da je včlanjenih čim
več članov, ki bodo društvo, knjižnice in knjigo predstavljali v javnosti, oz. kot je sam dejal
»…da bo naš glas močnejši…«.
V 40 letih delovanja je društvo doseglo veliko uspehov. Na začetku si je prizadevalo s
potujočo knjižnico, z združevanjem in sodelovanjem šolskih knjižničarjev, s pridobivanjem
novih knjižničnih prostorov oz. reševanjem
prostorske stiske knjižnic, pozneje s pridobivanjem knjižničnega gradiva in s strokovnim
usposabljanjem knjižničarjev, nato z organizacijo dogodkov, od literarnih večerov, do posvetovanj in večdnevnih simpozijev.

Foto: S. Mirtič

DU Žužemberk in nekaj o članih, o katerih ne vemo veliko....
19.4.2017, v popoldanskem času, nas je pot zanesla
v Stavčo vas 23, točneje na domačijo Kuhelj Franca in
Ivanke, obeh članov DU Žužemberk.
Seveda smo sami aktivni člani, (dokaj še zdravi in
mobilni), ki se ukvarjamo s športno dejavnostjo in v
imenu društva hodimo na razna tekmovanja, ...pikado ženske-moški, streljanje z zračno puško, kegljanje
na vrvici:ženske-moški, šah, pohodništvo... Nekaj ŠIDU
poteka pod pokroviteljstvom PZDU, ostalo pa v okviru
društev bližnje okolice, trenutno pikado liga Ob Krki. O
dosežkih pogosto poročamo, vendar zaenkrat sorazmerno mlada ekipa upokojencev počasi napreduje z rezultati.
V našem društvu nimamo članstva v klasičnem kegljanju, imamo pa zelo aktivnega in uspešnega člana paraplegika, ki tekmuje na državnem nivoju v klasičnem
kegljanju na invalidskem vozičku, to je g. Franc Kuhelj
iz Stavče vasi. Med pogovorom o naših športnih aktivnostih v društvu se nam je tudi g. Franc K. zaupal svoje
dosežke. Seveda smo ob pogledu na njegove medalje in

pokale za dosežena najvišja mesta ( in še cel kup medalj,
ki jih nismo zabeležili) na državnem nivoju kar onemeli. Da imamo v naših vrstah takega člana in tako uspešnega, verjetno marsikdo niti ne ve, njegova skromnost
pa ni pritegnila večje pozornosti. Seveda pa ne smemo
pozabiti omeniti rek, da za uspešnim moškim stoji tudi
uspešna žena, ki moža podpira in mu stoji ob strani.....
No, tudi mi smo mu zaupali, da trenutno imamo nekaj
uspehov v športnih panogah, in sicer zelo uspešne ženske v pikadu, ki so domov prinesle pokal ŠIDU PZDU
(Športne igre društva upokojencev, Pokrajinska zveza
druš.upok.)in eno članico z medaljo za doseženo 2. mesto posamično v pikadu v ligi Ob Krki.
Domačijo Kuhelj smo zapustili z mislimi, kaj se lahko doseže z močno voljo, pozitivnimi mislimi in željo,
da se v našem društvu pridružijo tudi ostali upokojenci v bolj aktivnem, tudi športnem življenju naše pozne
jeseni življenja...
n Jole Andrijanić

Srečanje Kovačevih
V Šmihelu pri Žužemberku, v okrepčevalnici Meden,
so v soboto, 27. maja, pripravili rodbinsko srečanje Kovačevih, ki se ga je udeležilo okoli šestdeset sorodnikov.
V uvodnem delu srečanja jih je pozdravil Franci Skubic,
otroci podružnične šole Šmihel pa so pod vodstvom učiteljice Petre Zadel pripravili prisrčen kulturni program.
Prvo srečanje Kovačevih, ki so se po drugi svetovni vojni iz rodne Drašče vasi razkropili skoraj po celem svetu,
je potekalo v prijetnem vzdušju in iskanju odgovorov
na mnoga vprašanja, ki jih prineslo življenje. Kar nekaj
odgovorov pri iskanju njihovih korenin je poiskala pisateljica Ivanka Mestnik, ki je zbranim poklonila tiskano
kroniko in pregleden rodovnik potomcev Kovačevih.
»Iz srca vam poklanjam to delo in si vroče želim, da nikoli ne pozabite svojih korenin,« je ob izzidu zanimive
družinske kronike dejala Mestnikova in dodala, da so
njihovi predniki marsikdaj zelo trpeli, »zato za padce
in neuspeh ne krivite drugih, saj smo potomci Kovačevih-kovači svoje usode!« Kronika je polna zanimivih

fotografij, podatkov in številk. In če bi začetnika rodu Frančiška in Ignac Mestnik
danes štela svoje potomce, bi ugotovila, da danes živi en otrok, dvajset vnukov, enainštirideset pravnukov in triinštirideset prapravnukov.
Foto: S.Mirtič

Spominska fotografija 1. srečanja Kovačevih

V letu 2016 sem postala predsednica društva,
nalogo sprejemam pozitivno in odgovorno. V
društvu želimo, da je le-to prepoznavno v javnosti in seveda sprejeto in priznano med svojimi člani in ostalo strokovno javnostjo. S tem
namenom smo v letu 2017 prenovili in osvežili
spletno stran, se pokazali na socialnem omrežju,
javno praznovali 40 let delovanja, pripravili razstavo, izdali zloženko in se literarno sprehodili
po Novem mestu. Načrtujemo še ogled razstav,
udeležb na kulturnih dogodkih po regijah, predavanja in predstavitve novosti za člane društva
ter strokovno ekskurzijo, na katerih smo člani še
posebno pozorni na primere dobrih praks, ki jih
nato postopoma uvajamo v svoje delo.
Društvo s svojim delovanjem predstavlja
tudi po Sloveniji na kongresu Zveze bibliotekarskih Društev Slovenije (ZBDS). ZBDS
združuje vsa bibliotekarska društva v celovit
sistem, v katerem lahko člani napredujejo v
stroki, jo raziskujejo, promovirajo in razvijajo.
V sodelovanju s Knjižnico Mirana Jarca
Novo mesto v letu 2017 načrtujemo izvedbo
posebnega projekta v povezavi z branjem čez
mejo, in sicer za Slovence na Dunaju v povezavi s SID- Slovensko iniciativo Dunaj.
Še vedno je glavna naloga društva spodbujanje bralne kulture za različne ciljne skupine in
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dvig informacijske pismenosti za lažje vključevanje na trg delovne sile, za večjo konkurenčnost in ekonomsko rast, tudi na območju Suhe
krajine. Ker imamo na Dvoru krajevno knjižnico (Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto), ki
skrbi za potrebe svojih uporabnikov v celotni
občini, naj izkoristim priložnost in povabim
vse občane, da jo obiskujejo v čim večjem
številu in tako razširijo svoje znanje, za lažjo
prilagoditev spremembam, ki so potrebne za
aktivno udeležbo v svetu znanja, dela in koristnega, zdravega preživljanja prostega časa.
Informacijsko opismenjeni član občine je tisti,
ki doprinese k njenemu napredku.
n Brigita Lavrič
Foto: I. Vidmar , Dolenjski list

Marija Trontelj odlična na 100 MILES OF ISTRA ULTRATRAIL 2017
V mesecu, ko se narava prebuja v vsej svoji
veličini, sem se pogovarjala s toplo, vedro in
energije polno tekačico, ultramaratonko Marijo Trontelj.
Marija, bolj poznana kot Gorenčičeva Marica, prihaja iz Ajdovca. S tekom se je pričela
ukvarjati pred dobrimi desetimi leti.
Za tek jo je navdušil mož, bivši triatlonec
(plavanje, kolesarjenje, tek), kasneje tekač. S
sinovoma ga je redno spremljala na treningih
in tekmah. Otroka sta hitro odraščala in kmalu
pokazala interes za tek. Sčasoma je vozila na
treninge in tekme še njiju. Bilo je obdobje, ko
je bila brez športa le ona, zato se je odločila, da
bo čas koristno uporabila in pričela teči. Vpisala se je v bližnji tekaški klub, po prvih treningih in pripravah pa so kmalu sledile tekme …
V tek, kakor sama pravi, jo je kar potegnilo. Iz tekme v tekmo želi biti boljša, išče meje,
hkrati pa spoznava nove ljudi in pokrajine.
Redno se udeležuje raznih t.i. krajevnih tekov in malih maratonov ter vsem poznanega
Ljubljanskega maratona (42km), še raje pa ima
gorske teke, za katere pravi, da so bolj zanimivi in dinamični.
Z možem sta bila redna obiskovalca Slovenske in Hrvaške treking lige [orientacijski tek,

kjer s pomočjo zemljevida poizkušaš doseči
kontrolne točke, vendar pa smer, po kateri
prideš do kontrolne točke, ni pomembna]. Kasneje sta se preusmerila v Traile [daljši tek po
razgibanem hribovitem terenu, pot je označena, vmes pa so kontrolne točke, kjer tvoj prihod zabeležijo].

Najbolj pomemben tek v Marijinem življenju je prav 100 MILES OF ISTRIA ULTRATRAIL 2017, saj je v mednarodni konkurenci osvojila odlično 5. mesto, in sicer s časom
27h37min. Sama pravi, da je bila želja na tem
teku le uvrstitev oz. prihod v cilj brez poškodb.
Med tekom se je počutila odlično in niti pomislila ni na odstop. Po prihodu skozi ciljno črto
se je počutila nabita z energijo, vendar da bo
tako odlična, ni pričakovala. Dobila je močan
zanos za naprej, zato se že veseli naslednjih
tekem in podvigov ter odkrivanja novih meja
v svojem tekaškem življenju.
Marija ima v načrtu še veliko izzivov. Najprej
se bo udeležila teka GM4O v Podbrdu, v jeseni
pa jo čaka tek Dalmacija Ultra Trail. Kot priprave na velika tekmovanja bo odtekla nekaj domačih tekaških preizkusov, kjer si bo utrjevala
kondicijo, mišično moč in psihološko pripravo.
Prav simpatični pogovor sva zaključili z besedo o njenem življenjskem motu, ki se glasi »Sreča je v gibanju«. Početi moraš tisto, kar te veseli! Njeno veselje je tek – je njen način življenja!
Zahvaljujem se za priložnost, da sem lahko
prisluhnila tako čudoviti osebi, kot je tekačica Marija Trontelj. Ob tej priložnosti ji želim
še veliko sreče!
n Tjaša Primc
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»Od vsega, kar v življenju doživimo, ostane tisto, kar hočemo, da ostane.
Spomini, neizpete življenjske melodije, dobre želje.«
Tako hitro nam vsem tečejo
dnevi, mesec za mesecem, leto za
letom. Ne zavedamo se, kako mineva čas. Še sreča, da si lahko v tej
naglici, v kakršni dobesedno drvimo skozi življenje, vzamemo čas
za tisto pristno, za tisto najlepše,
za druženje s prijatelji iz mladosti.
Pred 35 leti smo se polni pričakovanj, želja in sanj razšli na vse
strani. Nekatere so se uresničile,
še več jih je ostalo neizpolnjenih;
nekatere so še vedno sanje. Kar
nekaj sošolk in sošolcev ni več
med nami.
Za nami je precejšen del življenja. Postale smo že babice
in mogoče je med nami tudi kakšen dedi.
Nekatere nas je že obiskal Abraham, k drugim že z vso naglico
prihaja.
6. 5. 2017 smo se v gostišču
Krka zbrali učenci najboljše generacije - 1982, in se skupaj poveselili ter podoživljali šolske dni.
Zelo lepo je bilo videti sošolke in

sošolce. Našega srečanja sta se
udeležila tudi razrednika ga. Vida
Bukovec in g. Jože Mrvar. Žal je
tretji razrednik g. Rudi Cerkovnik
že pokojni.

Skupaj smo preživeli nepozabne trenutke. Obujali smo spomine
na tisti del življenjske poti, ki smo
jo prehodili skupaj in se je končala
pred 35-imi leti.

( 07 30 88 044

Jubilanti - 90 let
Henrik Travnik praznoval visok jubilej

Marija Štangelj praznovala

Član Društva upokojencev Dvor Henrik Travnik je v petek, 12.
maja, dopolnil 90 let. Slavljenca smo na ta dan obiskali doma v Mačkovcu, kjer živi od svojega rojstva. Žena slavljenca, Antonija, nas je
sprejela in povabila v dnevno sobo, kjer nas je pričakal Henrik. Delegacijo so sestavljali člani občinske uprave na čelo z županom Francem Škufco, člani Rdečega križa in člani Društva upokojencev Dvor.
Slavljencu smo izrekli voščilo, podarili šopka in skromna darila.
Čeprav je Henrik v življenju doživel veliko zanimivih in tudi težkih trenutkov, je videti kot mladenič. V družini Travnikovih se je
rodilo kar enajst otrok. Dva sta umrla že v rani mladosti, on pa se
je rodil kot deveti. Oče je bil veliko let župan in imel pisarno kar v
svoji hiši. Čeprav je bilo življenje v tistih časih težko, ni nikdar obupal in vedno je našel izhod iz krize. Življenjsko sopotnico si je našel
v sosednjem Brodu (sedaj Mačkovec) in se leta 1955 poročil. Žena
je rodila štiri otroke. Na domačiji je ostal Janez, ki se je poročil z
Anico. Poleg desetih vnukov je dočakal že pet pravnukov, za kar se
mora zahvaliti bogu, je dejal.
Povabili so nas k obloženi mizi dobrot, ki sta jih pripravila sin
Janez in snaha Anica. Ob pogovoru smo se dotaknili raznih zanimivih tem in obudili spomine na pretekla leta. Čeprav bi se lahko
še kar pogovarjali, smo se morali posloviti. Zahvalili smo se jim za
zaužite dobrote in zaželeli jubilantu še veliko let v zdravju in zadovoljstvu. V slovo smo mu stisnili roko in obljubili, da ga prihodnje
leto ponovno obiščemo.
n Dušan Mikec

Marija ŠTANGELJ, iz Zafare pri Žužemberku, ki trenutno živi
pri hčerki Martini in njeni družini na Rebri pri Žužemberku, je dne
4.6.2017 praznovala svoj visoki življenjski jubilej – 90 let.
Rojena je bila v Zafari pri Žužemberku, v kmečki družini s 3 dekleti. Ena sestra je umrla že kot otrok, druga, ki je že tudi pokojna,
se je poročila na Cvibelj. Tako je doma ostala samo ona in pomagala staršem pri delu na kmetiji.
Pozneje je spoznala svojega bodočega moža Ivana, ki je bil doma
iz Rajnušča. Leta 1957 sta se poročila. Mož se je preselil k njej na
kmetijo. Skupaj sta delala in skrbela za svoje 4 otroke (Ivanko, Jožico, Martino in Ivana). Hči Ivanka je umrla že kot otrok, pozneje pa
še sin Ivan. Hčerki Jožica in Martina sta se poročili in si ustvarili svoji
družini. Tako je ostala sama na domačiji. Dokler ji je zdravje še dobro
služilo, je še delala na domačij ob pomoči domačih. Ko svojega dela
ni mogla več opravljati, se je preselila k hčerki Martini in njeni družini na Reber. Vsi lepo skrbijo za mamo. Ima 7 vnukov in 2 pravnuka.
Dokler ji je zdravje še dobro služilo, se je rada udeležila kakšnega
izleta ali srečanja z upokojenci.
Ob njenem visokem jubileju smo jo obiskali članu DU in predstavniki krajevne organizacije RK Žužemberk ter župan občine Žužemberk g. Franc Škufca s sodelavcem ter ji zaželeli še veliko zdravih let v krogu najdražjih.
n Tajnica DU: Tinca Cajnko

n Liljana Hrovat

OSNOVNO PRANJE,
VOSKANJE,
PRANJE PODVOZJA

* iztok.kumelj@hotmail.com

43

Vsi v en glas smo sklenili, da se
čez pet let zopet srečamo.

www.fs-prevozi.si

Liku, d. o. o., Grajski trg 11
Žužemberk

ZANIMIVOSTI
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PRANJE OSEBNIH
AVTOMOBILOV,
TOVORNIH VOZIL
IN AVTOBUSOV

Terezija Maver praznovala

Visok življenjski mejnik - 90 let je 15. aprila, dobrega zdravja in
čilih misli, v krogu svojih domačih praznovala Terezija Maver, po
domače Bokrova iz Dešeče vasi pri Šmihelu. V prijetni družbi sinov
Vinka in Jožeta ter hčera Mihele in Cvetke ter njunih družin, v katerih so se rodili štirje vnuki in šest pravnukov, je v njeni rojstni vasi
potekalo prijetno, a skromno praznovanje njene devetdesetletnice.
Čestitkam so se pridružili tudi župan Občine Žužemberk Franc Škufca s sodelavci ter predstavnik tukajšnjega krajevnega odbora Rdečega
križa. Terezija se je rodila 15. aprila leta 1927 v Dešeči vasi. Z možem
Vinkom sta se 11.11.1957 leta poročila in si v rodnem kraju ustvarila družino. V zakonu je poleg lepih trenutkov preživela tudi precej
gorja. Življenje ji ni prizanašalo,vsa leta je ob obdelovanju skromne
zemlje skrbela za dom in družino. Vse življenje je bila gospodinja
in ni bilo vedno lahko, saj je šestčlanska družina živela le s skromno
moževo plačo. Materinsko skrb pa še vedno, kljub častitljivim letom,
prenaša na oba sinova in polna življenjske energije obdeluje svoj vrt.
n S.Mirtič
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Suha krajina, tu in tam

IM MEMORIAM

poletje 2017
Boleča izguba nas je doletela,
tvoje ljubezni nam ne bo vzela..
v večnem spominu našem boš ti,
si naš angel, ki nad nami bedi.

Knjiga Zapisi rojaka Jožeta Škufce

ZAHVALA
Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je zapustila naša draga

Pavla Darinka Braica

Foto: Slavko Mirtič

Petje prinaša POPletje
Knjigo Zapisi, ki prinaša besedila rojaka Jožeta Škufce in govori
o njegovi vlogi, so 8. junija v organizaciji TD Suha krajina ob prijetnem kulturnem programu predstavili v grajski kleti žužemberškega
gradu. Knjigo profesorja Škufce, ki ponazarja njegovo »strokovno,
etnološko, kulturno, jezikoslovno in zgodovinopisno prizadevanje«
in njegovo trnovo življenjsko in poklicno pot je pred številnim občinstvom predstavil Franci Šali. Jože Škufca, rojen 30.septembra v
Malem Lipju je bil profesor slovenščine, pedagoški svetovalec in tudi
dolgoletni predstojnik Območne enote Zavoda Republike Slovenije
za šolstvo Novo mesto. Čas in kraj rojstva sta pomembno vplivala
na oblikovanje njegovega osebnostnega profila. Predstavitve knjige
so se udeležili domačini, prijatelji in sorodniki pokojnega profesorja, ki je umrl pred petimi leti. Zbrane sta pozdravila tudi hčerka
Vlasta Škufca in Vlado Kostevc, ki je s prijetno kulturno prireditvijo
odprl že tradicionalne 22.poletne grajske prireditve.
n S.M.

Spremenili zunanjo podobo,
značaj pa ostaja isti!
Tako so na srečanju sošolcev in sošolk 8.a in 8.b razreda ob
42-letnici valete in končane osnovne šole v Žužemberku modrovali sošolci. Tokratno srečanje smo organizirali na domačiji Rezelj
na Dvoru, kjer nas je stregla prijazna gostiteljica Adrijana. Kar nekaj časa so nekateri potrebovali, da so spoznali nekdanje sošolke in
sošolce. Vesela druščina se je po spoznavni uri odpravila na ogled
Edukacijskega in produktnega centra (EPC) železolivarne na Dvoru,
kjer je med letoma 1796 in 1891 delovala največja železolivarna pri
nas. Sprejel nas je Stanko Novinc, naš sošolec, lastnik družinskega
podjetja KGN – Kovinska galanterija Novinc iz bližnjih Prapreč. Pot
tja in nazaj nas je vodila po markantnem starem delu Dvora, ki je
zaradi gradnje kanalizacijskega omrežja in vodovoda razrit. Našega
srečanja sta se udeležila tudi učitelja Vida Bukovec in Jože Mrvar,
ki je natresel kar nekaj sočnih vicev. Prijeten večer dvainštiridesetletnice je minil v prijateljskem druženju in pogovoru ter zvokih
ansambla Zweigelt štiridesetih sošolcev in dveh učiteljev. Res prijetna igra številk. Izmenjali smo si nove elektronske naslove, številke
telefonov in hišne naslove, vse z željo, da se ponovno srečamo čez
nekaj let, ko bo na vrsti že častitljiva obletnica!
n S.M.

V petek, 9. 6. 2017, je v prostorih OŠ Žužemberk potekal tradicionalni koncert Petje prinaša POPletje.
Naslov prireditve nas je popeljal skozi glasbeni svet pesmi s popularnim pridihom. Prepevali in izvajali so jih mnogi nastopajoči,
poleg šolskih pevskih zborov in solistov tudi gostje. Mladinski pevski zbor OŠ Prevole in zborovodkinja Nina Zajec ter Trio Caruso,
ki je z doživetim petjem in pomočjo spretnih prstov pianistke Petre
Jerič pričaral operno - popularno doživetje. Program so popestrili
tudi učenci glasbene šole pod vodstvom ge. Maje Tanjšek in šolska
plesna skupina Top 5. Vsaka pesem je bila svet zase, vsaka točka je
imela sporočilo. Sporočila o ljubezni, glasbi, petju, prijateljstvu in
upanju so se povezovala v veznem tekstu ge. Magde Kastelic Hočevar in napletle zgodbo o ljubezni do glasbe. Da bi petje prineslo
poletje, so bile želje vseh nastopajočih in mentorice Katje Avsenik.
n Katja Avsenik

(1951-2017)
Iz Malega Lipja -Matijeva

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom Malega Lipja, Gradenca, in Velikega Lipja ter znancem za
lepe misli, molitve in izrečena sožalja.
Hvala za vse darovano cvetje, nagrobne sveče in nesebično
pomoč.
Hvala gospodu župniku Francu Vidmarju iz župnije Žužemberk
za molitev in lepo opravljen cerkveni obred, pevcem za žalostinke, županu Občine Žužemberk, članom Radiokluba s59Lvg ter članom Turističnega društva Suha krajina Žužemberk.
Hvala tudi pogrebnim storitvam »Novak« z Rebri pri Žužemberku za izkazano sočutje in lepo organiziran pogreb.
Še enkrat hvala vsem, ki ste jo imeli radi in ste jo pospremili
na njeni zadnji poti.
Žalujoči vsi njeni

Im memoriam
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Lea Hotko

(25.11.1926 – 13.6.2017)
Otroška leta je preživljala v Zagradcu, na
Fužini. Brezskrbno mladost je presekala
vojna vihra, ki ji je vzela skrbnega in ljubečega očeta. Z mamo in sestro Božo je
težko dočakala konec krute vojne. Z njej
lastnim optimizmom se je zazrla v prihodnost in odšla v Žužemberk, ki je postal njen dom za naslednjih sedemdeset let.
Tu je spoznala Slavka, se z njim poročila in začela sta obnavljati
ruševine Hotkove hiše. Rodil se jima je sin Tomaž in hiša je postala dom, poln upanja in veselja. Oba s Slavkom sta se z njej lastno vnemo vključila v obnovo porušenega Žužemberka in širše
domovine. Tvorno sta sodelovala pri vseh povojnih razvojnih
projektih občine.
Delo v zadrugi in kasneje kot knjigovodkinje v gostilni jo je veselilo in čisto prevzelo, s tem pa so se stkale vezi in prijateljstva s
sokrajani, sodelavci in sosedi. Pri delu je spoznavala tudi mnoge
mlade ljudi, ki so v želji za boljšim jutri prihajali v uk v gostilno
in mnogim je postala mentorica, svetovalka in prijateljica. Pomagala jim je, jih podpirala v njihovih prizadevanjih in do zadnjega je marsikateri od le-teh še vedno rekla »to je pa moja punca«.
Vse življenja je bila odkrita in poštena, brez dlake na jeziku , a nikoli žaljiva, vsakomur je povedala kaj in kako misli.
Prišli so tudi težki trenutki, ko je izgubila moža, kmalu pa še edinega sina. Ob strani ji je stal in ji pomagal prijatelj Stane, a žal je
tudi njega prehitro izgubila. Ostala je sama, ampak ne osamljena.
Številni prijatelji, sosedje in znanci so jo ves čas obiskovali, z njo
praznovali njene osebne jubileje in ji s tem pokazali, da jo imajo
radi in da jim ni vseeno, kaj se dogaja z njo. Vsem se zahvaljujeva. Največ pozornosti ji je posvečala družina Podbrežnik, za kar
sva ji globoko hvaležna.
Spominjala se je bova kot dobre tete, energične , pokončne in
pravične ženske in upava, da bo kot takšna ostala tudi v spominu
svojih sokrajanov.
Žalostna sva, ker je za vedno odšla, a vesela, da je bila tako dolgo z nama.
Nečaka Mojca in Andrej

Marija Novak s.p.
Reber 2a
8360 Žužemberk
Tel: 07/ 38 88 100
GSM: 031/ 876 276
Nudimo Vam kompletne storitve na enem
mestu in smo Vam na voljo 24 ur na dan. Naš
namen je prevzeti vso skrb in odgovornost v
najtežjih trenutkih, ob izgubi vaših najdražjih.

KONCESIONAR
V OBČINI ŽUŽEMBERK

Dejan Maver s. p.
Dvor 12 b,
8361 DVOR

FOTO & VIDEO STORITVE
PRODAJA:
• fotoalbumi
• okvirji
• baterije ...

IZDELAVA:
• plakati
• vizitke
• vabila ...

FOTOKOPIRANJE

UOKVIRJANJE SLIK, GUBELINOV

www.fotomaver.si
info@fotomaver.si
facebook/fotomaver.si

051/233-669
07/30-88-322
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Nagradna križanka

Odkrivamo stare fotografije

GORAN
NAVOJEC

ZNANA VODA IMAM SAMO
S C02
ENO HČI = …

ENOJNO

DRAG KAMEN

PRVAK

DUŠAN
TRŠAR

ANNO DOMINI
ROKOMET.
ZORMAN

STARA
DENARNA
ENOTA

TONE PAVČEK

VINAR

Alojzu Kukmanu na Kuzarjev Kal nad Prečno,« je še napisal Jenkole, ki bo nagrado sponzorja prejel po pošti.
Tokrat objavljamo starejšo povojno fotografijo kmečkih žena v
vinogradu nekje v šmihelskem koncu. Če osebe ali pa se na njih
prepoznate sami, nam podatke pošljite do 1. septembra 2017 na
naslov: Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, s pripisom »Odkrivamo stare fotografije «.

Ste bili tudi vi na dogodku?

n Uredništvo

Poznate vaš kraj?
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Tokrat je mlade gasilke PGD Dvor skupaj z mentorjem Maksom
Šinkovcem prepoznal Franc Jenkole z Dvora. Med ostalimi je prepoznal tudi (stoje) Majo Baša, Tanjo Boldan, Romano Repar, Mary
Jenkole, Jožico Flander in Jadranko Koncilja, mentorja Maksa Šinkovca, Marinko Zupančič in Andrejo Špelko. Na vozilu, ki ga je dvorskim gasilcem podarila gasilska brigada iz Novega mesta, sedi Tina
Boldan. Vozilo Fiat 625 je bilo opremljeno s 500 kg težkim prahom
in 60 kg CO2 za gašenje nevarnih snovi . »Ker se to vozilo ni nikoli
uporabilo in je bilo drago za vzdrževanje, so ga gasilci odprodali
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Za križanko iz 65. številke Suhokranjskih poti smo dobili
34 rešitev.
Tokrat so bili izžrebani naslednji reševalci: Maruša Hočevar,
Jama 22A , 8361 Dvor; Rafael
Pečjak, Ježica 12, 1131 Ljubljana; Klemen Zajec, Prapreče 20
A, 8360 Žužemberk; Lidija Huber, Gornji Slaveči 82, 9263
Kuzma; Jožefa Pelc, Prevole
14, 8362 Hinje; Tatjana Košak,
Poljane 5, 8360 Žužemberk;
Anžlin Leopold , Mačkovec 11,
8361 Dvor; Aljaž Vovk, Soteska
54, 8351 Straža; Vid Blatnik,
Češnjice 6, 1303 Zagradec in
Matic Šuštar, Srednji Lipovec
7, 8361 Dvor.
Nagrajencem iskreno čestitamo, nagrade dobite po pošti.
Rešitve križanke iz 66. številke
pošljite na naslov Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 8360
Žužemberk do 1. septembra
2017 s pripisom: Križanka.

R
SPONZNOKE
K R IŽ A

V prejšnji številki smo objavili udeležence predavanja o kmetijstvu na Dvoru.
Franc Jenkole z Dvora je na sliki prepoznal Franca Pečavarja, Lada Lavka iz Sadinje vasi, Mirka Reparja z Dvora, Štefana Štravsa z Brezove Rebri, Karla Glaviča z
Jame, Franca Mikliča iz Mačkovca, Toneta Špeca iz Stavče vasi in Doreta Drenška
iz Dolnjega Kota. Nagrado prejmeta Franc Jenkole, Dvor 57, 8361 Dvor in Alojzija Muhič, Baragova c.42, 8360 Žužemberk. V tej številki objavljamo zanimivo
starejšo fotografijo učencev z učiteljico z Ajdovške planote. Če veste kaj več o
samem dogodku ali prepoznate osebe na njej, jih pogumno napišite in odgovor
pošljite na naš naslov: Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, do 1.
septembra 2017, s pripisom »Ste bili tudi vi na dogodku?« Čaka vas lepa nagrada.

V prejšnji številki smo objavili fasadni del z nišo in
kipcem Marije, takrat še neobnovljene farne cerkve sv. Mohorja in Fortunata. Žreb je tokrat izbral
naslednje nagrajence: Ludvika Kocjančiča, Nad Miklavžem 3, 8360 Žužemberk, Francko Ožbolt, Grajski trg 33 in Anžlin Leopolda, Mačkovec 11, 8361
Dvor. Vsi prejmejo nagrado našega sponzorja. Tokrat objavljamo obnovo objekta. Če prepoznate
stavbo in napišete kaj več podatkov o njej, vas čaka
nagrada. Odgovor pošljite najkasneje do 1. septembra 2017, na naslov: Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, s pripisom »Poznate
vaš kraj«. Z malo sreče boste za pravilen odgovor
tudi nagrajeni.

( 07/ 30 87 290
GOSTILNAZUPANČIČ, Gostgrad d.o.o.
Grajski trg 4, Žužemberk, e-mail: gostgrad@volja.net
Suhokranjske poti, javno glasilo izdaja Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, e-mail: suhokranjske.poti@zuzemberk.si. TRR: 01393-0100015568. Medij Suhokranjske poti vpisan v razvid medijev Ministrstva
za kulturo RS pod številko 14 (odločba 006-120/01). Odgovorni urednik: Slavko Mirtič. Uredniški odbor: Vlado Kostevc, Tinka Fric Kočjaž, Mateja Filipič in Mojca Obrstar. Zunanji sodelavci: Irena Blatnik, Petra Kastelic, Tanja
Hrovat,Tomaž Špelko, Tjaša Primc in Nevenka Urbančič. Lektorica: mag. Jelka Mrvar. Oblikovanje, grafična priprava, filmi in tisk: Grafika Pavlič Jože, s. p. Naklada: 1900 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.

