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Spominsko obeležje B-17 »Je Reviens« v Gradencu

Foto: Dejan Maver
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16. seja Občinskega sveta Občine Žužemberk

Potrjena proračuna za
naslednji dve leti
Občinski svet je na 16. redni seji, ki je bila 23. 12. 2016, potrdil Odlok
o proračunu Občine Žužemberk za leto 2017 in za leto 2018. Občinski svet
je potrdil Sklep k ceni socialno-varstvene storitve pomoči družini na domu.
Župan Franc Škufca je člane Občinskega sveta seznanil z aktivnim delom na
projektih, ki se odvijajo na območju celotne občine, največ v sklopu Oskrbe s pitno vode Suhe krajine, kanalizacije in javne razsvetljave, gasilskega poligona, gradnje mrliških vežic, prometne infrastrukture… n Urednik

PRIDITE NA KARIERNO SVETOVANJE…
... PRIDOBITE NOVO ZNANJE

žensk in drugih ranljivih skupin. Pri
pripravi in izvajanju strategije, ki bo
temeljila na družbenih, okoljskih,
gospodarskih prednostih in dobrinah lokalnega območja, potreb in
vizije razvoja lokalnega okolja, bodo
aktivno sodelovali lokalni akterji.
Občinski svet se je seznanil še s poročilom o delu skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva za
minulo leto. Predstavil ga je Marjan
Menger. Tako je bilo po njegovih besedah v Žužemberku največ kršitev
pri parkiranju na prometnih površinah, ki niso namenjene prometu.
Odprtih in nerešenih zadev na inšpekcijskem področju je bilo konec

leta 21, od tega največ na področju
priključevanja na javno kanalizacijsko omrežje, na področju padavinskih voda na občinske ceste in na
področju priključevanja na javno
vodovodno omrežje. Potrjene so bile
tudi spremembe in 1. dopolnitve letnega načrta pridobivanja zemljišč
in stavb za leti 2017/18. Sprejeli so
sklepe o pridobitvi in odtujitvi določenih nepremičnih. Svetniki so se
seznanili tudi z opravljenimi nalogami in izvrševanjem sklepov. Med
drugim je župan Franc Škufca svetnike seznanil o novi ovadbi tudi
glede suhokranjskega vodovoda, ki
je šla na različne naslove in insti-

Marjan Menger, vodja medobčinskega
inšpektorata in redarstva

tucije. Dodal je še, da » prijavitelj«
zagotovo sedi med njimi, kar gotovo meče slabo luč na občino in vse
njene prebivalce.
n Urednik

IZ NAŠE OBČINE

Končno smo dočakali pomlad,
čas, ko se narava prebuja in ko pride nov začetek. Letošnja zima je
bila res huda in mrzla, tako da je
delo na terenu zastalo za dober mesec, kar pa ne pomeni, da so zastali
tudi projekti. Poleg najpomembnejšega »Suhokranjskega vodovoda«
imamo v pripravi še več kot 25 drugih projektov, ki bodo prispevali
k razvoju naše občine in še boljši
kvaliteti življenja.
Poleg priprave projektov pa
smo v zimskem času poskrbeli
tudi za odkupe zemljišč, pridobitev služnosti in priprave prostorskih aktov, ki so potrebni za izvedbo projektov.
V letošnjem letu nameravamo
pripraviti oziroma izvesti naslednje
najpomembnejše naloge: »Suhokranjski vodovod«(nadaljevanje
izgradnje), priprava projekta za

nov vrtec v Žužemberku, za žužemberško obvoznico, izvedba I. faze
državne ceste skozi Dvor, izvedba
četrte faze rekonstrukcije in asfaltiranja ceste Kleč-Polom-Žvirče,
izvedba II. faze ceste Dvor-Mačkovec, rekonstrukcija in asfaltiranje
LC Lazina-Hinje, gradnja fekalne
kanalizacije Dvor, priprava projekta in izgradnja gasilskega regijskega
poligona v opuščenem kamnolomu
na Kleku, izgradnja do III. faze mrliških vežic v Šmihelu in v Velikem
Lipju. Priprava OPPN-jev Loka in
Stanovanjski del ob Sejmišču ter
OPPN za potrebe žužemberške
obvoznice, ureditev mansarde s
tremi novimi učilnicami ter nova
nadstrešnica na PŠ Dvor, izvedba
polnilnice za električna vozila pri
gasilskem domu v Žužemberku in
še veliko manjših projektov. Vzporedno z izgradnjo »Suhokranjskega
vodovoda« pa bomo rekonstruirali in na novo asfaltirali tudi veliko cest.
Poleg omenjenih projektov pa
pripravljamo tudi razpise za društva in za kmete. Obvestilo o razpisih je objavljeno v teh Suhokranjskih poteh.
Pred nami je res veliko projektov, verjetno največ do sedaj od
ustanovitve občine, tako da smo
lahko odkrito ponosni, saj se Ob-

čina Žužemberk res hitro razvija,
kar nam zavida marsikdo.
Kljub temu, da se z mojo ekipo
na občini res močno trudimo, da bi
pripeljali čim več projektov in denarja s strani države in Evrope, pri
čemer smo bili do sedaj zelo uspešni, se še vedno najdejo posamezniki, ki jim gre to v nos in ki pošiljajo prijave in ovadbe na vse možne
naslove. Pri tem še posebej izstopa
posameznik, ki neprestano obremenjuje občinsko upravo in ostale institucije (ministrstva, sodišča,
policijo, tožilstvo, informacijskega
pooblaščenca, itd.), ki obravnavajo
te prijave, kar je resnično žalostno.
Njemu in podobnim sporočamo,
da že potekajo postopki, na podlagi
katerih se bo dokazalo, kdo stoji za
tem, tako da bodo storilci, ustrezno
kaznovani.
Vesel sem, da je takih ljudi le
peščica, kar se lepo vidi na številnih prireditvah v občini, kjer je potrebno močno sodelovanje, če želiš,
da prireditev uspe, zato vabim vse
občane k sodelovanju na vseh področjih, da bomo skupaj še močnejši in uspešnejši.

Stran 10

Odkritje in blagoslov
obeležja pri Gradencu

Stran 27

NAŠ POGOVOR
Anton Legan
Gasilec, vinogradnik,
ključar in še kaj

Občanom voščim vesele velikonočne praznike in jim čestittam ob
1. maju, prazniku dela.
n Vaš župan Franc Škufca

ČESTITKA

Občina Žužemberk in župan Občine Žužemberk Franc Škufca s sodelavci, iskreno
čestitajo dekanu Dekanije Žužemberk g. Francu Vidmarju za umestitev za častnega
kanonika novomeškega stolnega kapitlja, ob 10-letnici stolnega kapitlja, v znak priznanja za njegovo izredno pastoralno zavzetost in večkratni dekanski mandat v različnih župnijah dekanij Žužemberk in Ribnica.

JAVNI RAZPIS

Razvojni center Novo mesto, d.o.o., Ljubljanska c. 26,
8000 Novo mesto je 01.04.2017 objavil
POVABILO
«SOFINANCIRANJE SUBVENCIJE OBRESTNE MERE
PODJETNIŠKIH KREDITOV NA OBMOČJU DOLENJSKE 2017«
Informacije dobite na spletni strani
Razvojnega centra Novo mesto http://www.rc-nm.si
in na spletni strani Občine Žužemberk
http://www.zuzemberk.si.

Seznam dimnikarjev z licenco
Ministrstvo za okolje in prostor je v skladu z zakonom o dimnikarskih storitvah, ki je začel veljati novembra lani, objavilo prvi seznam dimnikarskih družb in dimnikarjev z ustreznimi dovoljenji in licencami.
Uporabniki lahko izvajalca izberejo do 30. junija, v nasprotnem se bo
štelo, da so izbrali tistega, ki jim je storitev zagotavljal lani.
Vir: http://www.mop.gov.si

Občina Žužemberk, Grajski trg 33,
8360 Žužemberk, bo v kratkem
objavila javni razpis za športna,
kulturna, kmetijska, upokojenska,
turistična, invalidska in humanitarna ter ostala društva v Občini
Žužemberk za leto 2017. Razpis
bo predvidoma odprt v mesecu
maju. Razpisna dokumentacija bo
na voljo na sedežu občine ali na
spletni strani Občine Žužemberk
www.zuzemberk.si.

n Občina Žužemberk
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NE SPREGLEJTE

BESEDA ŽUPANA

RIC Novo mesto občane vabi na karierno svetovanje in k vključitvi v
izobraževalne programe s področja računalniške (digitalne) pismenosti,
komunikacije, učenja tujih jezikov, zdravja na delovnem mestu, finančne
pismenosti, učenja slovenščine za priseljence…
Svetovanje in izobraževalni programi so brezplačni, ker jih za vas financirata Ministrstvo RS za izobraževanje znanost in šport ter Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada. Pogoj za vključitev je, da je oseba zaposlena.
Več informacij na www.ric-nm.si in na tel. številkah 05 907 57 12 (Vesna Čolič) ali 040 439 745 (Katja Volf).
n RIC Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto

17. seja Občinskega sveta Občine Žužemberk
Občinski svet je na 17. redni
seji, ki je bila 16. 2. 2017, potrdil
predstavnike občine v svet Osnovne
šole Prevole, v katerega so predlagali Romana Krena, Mojco Obrstar in
Dušana Papeža. V nadaljevanju se
je Občinski svet seznanil z Lokalno akcijsko skupino Suhe krajine,
Temenice in Krke-LAS STIK, ki jo
je predstavila koordinatorka Lilijana Omerzu. V skladu z uredbo bo
partnerstvo LAS STIK pri reševanju razvojnih potreb sledilo štirim
področjem ukrepanja:ustvarjanju
delovnih mest, razvoju osnovnih
storitev, varstvu okolja in ohranjanju
narave ter večji vključenosti mladih,
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VOŠČILO
Vesele in blagoslovljene
velikonočne praznike
vam želimo iz srca!
n Uredništvo

Stran 36

NAŠI JUBILANTI
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Projekti, predvideni v letu 2017
Dvor z okolico

»NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST«
NALOŽBO SOFINANCIRATA EVROPSKA UNIJA IN REPUBLIKA SLOVENIJA
»OSKRBA S PITNO VODO SUHE KRAJINE«

Suhokranjski vodovod
Dela na Suhokranjskem vodovodu potekajo v pospešenem obsegu, ker bo potrebno v letošnjem letu v dobri meri
nadoknaditi zaostanek, ki je nastal zaradi poznega podpisa »evropske« sofinancerske pogodbe v poletju lanskega leta.
Vremenske razmere v mesecu januarju za dela zaradi nizkih temperatur
gradbincem niso prizanašale, vendar so bili zaostanki v mesecu februarju in
marcu s pospešitvijo del in večjim številom delovnih ekip že nadoknadeni.
Občane želimo seznaniti z obsegom in funkcijo že izvršenih del na
projektu.
Na črpališču Vinkov Vrh je objekt v poskusnem obratovanju, izvajalec
pa opravlja ukrepe analize načrpane vode, da bo le-ta ob uvedbi v nov vodovodni sistem mehansko in kemično neoporečna za uporabo. Trenutno
se z analizami ugotavlja, ali bo voda primerna samo z uporabo UV tehnologije ali bo potrebna namestitev ultrafiltracije. V vsakem primeru bomo
stremeli za tem, da bo voda trajno neoporečna.
Dokončana sta tudi 100-kubični vodohran Mačkovec pri Dvoru in 200kubični vodohran na Zafari, ki bosta spuščena v obratovanje ob zagonu
črpališča na Vinkovem Vrhu, v vmesnem času pa bo testirana tehnologija
objektov in dokončna ureditev okolice.
Zaključujejo se tudi dela na 100-kubičnem vodohranu v Malem Lipovcu.
Intenzivno potekajo tudi dela na omrežju, saj je že skoraj do polovice
izveden vodovod na delu projekta Višinske cone 2 na relaciji Gornji Križ
- Šmihel pri Žužemberku ( do zadnje izdane situacije ob koncu februarja
2017 je bilo položenih 4.039 m vodovodnega omrežja), približno v tretjini
je realiziran tudi del na Nižinski coni 1 od vodohrana Mačkovec pri Dvo-

ru – Jama pri Dvoru – Dvor v obsegu 715 m, pričeta so dela na delu projekta Nižinska cona 2: sekundarni vodi Ajdovska planota v že izvedenem
obsegu 550 m vodovoda, v 40% je izveden tudi vodovod na Višinski coni
2 na relaciji Šmihel pri Žužemberku – vodohran Plešivica – Visejec – Vrh
pri Hinjah, proti koncu gredo dela na vodovodu Nižinska cona 1 na odseku vrtina Vinkov Vrh – vodohran Zafara – vodohran Cvibelj – vodohran
Stranska vas v obsegu realiziranih 7.566 m in vodovod Nižinske cone 2: Ajdovska planota, ki je izveden skoraj 40% - v dolžini 2.734 m.
Vzporedno z deli na terenu pa potekajo tudi nadzori, organizacija, načrtovanje del in obveščanje javnosti o stanju in delih na projektu. Koordinacija predstavnikov občin, udeleženih v projektu, projektanta, izvajalcev,
nadzora, varnosti pri delu in ostalih udeležencev je imela že 98. delovni
sestanek, na katerih se načrtujejo in analizirajo dela na terenu.
Zelo dobro poteka tudi sodelovanje z Ministrstvom za okolje in prostor
in zadolženim skrbnikom projekta s strani države g. Vojtehom Anderluhom.
V obdobju od decembra 2016 do sredine marca 2017 smo prejeli izplačana
zahtevana pogodbena finančna sredstva za izvedena dela po takoimenovanih Zahtevkih za izplačilo (ZZI) za leto 2014 (ZZI-1), za leto 2015 (ZZI-2),
za dela, izvedena od januarja – oktobra 2016 (ZZI-3), za november 2016
(ZZI-4), december 2016 (ZZI-5) in januar 2017 (ZZI-6). Izplačan je bil tudi
zahtevani delež sredstev za nadzor in izbrano agencijo za obveščanje javnosti.
Seveda pa se poleg že opisanih vremenskih težav, pričakovanih težav z
geologijo sestave tal žal srečujemo tudi s situacijami, ki nam otežujejo izvedbo projekta. Anonimnim prijavam o nepravilnostih pri vgradnji materialov
na različne instance smo odgovorili z izkopom na v anonimni prijavljeni
trasi v prisotnosti službe Ministrstva za okolje in prostor in kriminalistične
Policije. Ugotovljeno je bilo, da so pravilno vgrajeni prijavljeni materiali, zato
so izvajalci del predlagali prijavo odgovornosti za neznanega prijavitelja.
Občani, ki jim je projekt namenjen, in drugi se v času gradenj srečujete s težavami na poteh in cestah, s hrupom in kdaj tudi neurejenim
gradbiščem po koncu del. Skupaj z izvajalci obljubljamo, da bomo storili
vse, da ob velikih pridobitvah ne bomo pozabili na zadovoljstvo občanov
po kočanih delih v naravi.
n Rafko Križman

Že leta lahko opazujemo prometni kaos skozi Dvor, pešce ki nimajo
površin za varno hojo ter parkiranje v samem križišču. V zadnjih desetih
letih smo bili že dvakrat tik pred začetkom del, pa so se zaradi nemogočih zahtev lastnikov objekta v neposredni bližini aktivnosti ustavile.
Po prilagoditvi projekta je Ministrstvo za infrastrukturo le prisluhnilo
večletnim prošnjam občine in obljubilo izvedbo sanacije državne ceste že v letu 2017. Investicija je ocenjena na dobrih 600.000 EUR. Del
investicije seveda krije tudi občinski proračun in sicer pločnike, razsvetljavo ter komunalne vode. Upamo, da bo omenjena investicija dobrodošla vsem, še posebno pa občanom, ki živijo v neposredni okolici.
Prizadevamo si, da bi območje sanacije ceste podaljšali vse do konca Dvora. Trenutno se že izvajajo odkupi zemljišč potrebnih za delni
zamik osi ceste. Na ta način bo sproščen pas ob obstoječi pozidavi, kjer
bo tako moč izvesti hodnik za pešce v katerega bi umestili vso potrebno infrastrukturo.
Dolgoleten problem predstavlja tudi avtobusno postajališče Dvor.
Po izvedbi obnove križišča sedanja »zasilna« ureditev ustavljanja ne bo
več mogoča. Poskušali smo skleniti menjavo zemljišča za gradnjo postajališča v neposredni bližini. Žal je javni interes za nekatere vidnejše
Dvorjane nepomemben. Tako bo po izgradnji križišča edino postajališče ob PŠ Dvor.
Nadaljevala se bo gradnja Suhokranjskega vodovoda v smeri lesenega mostu, hkrati se bo vgrajevala tudi fekalna kanalizacija.
V tem letu predvidevamo tudi nadaljevanje širitve ceste proti Mačkovcu z izgradnjo fekalne kanalizacije ter javne razsvetljave.

KS Hinje
Dostopna cesta z infrastrukturo obrtno-industrijske cone Hinje je
trenutno v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Izvedba projekta
bo omogočila širitev proizvodnje obstoječim in odprla možnost gradnje
zainteresiranim gospodarskim družbam.

Na cesti Polom-Žvirče je predvidena razširitev ter asfaltiranje v dolžini 800 m, na
cesti Lazina-Vrh pri Hinjah pa delna ureditev ter asfaltiranje ceste.

Pokopališča ter mrliške vežice
Pokopališče Koti pri Dvoru je skoraj že popolnoma zasedeno. V
OPN so bila opredeljena zemljišča za širitev na kmetijske površine v
smeri Dvora. Izvedli smo že odmero ter cenitev. Upamo, da bomo uspeli
pridobiti vsa potrebna zemljišča ter gradbeno dovoljenje.
Širitev je predvidena tudi v Selih pri Ajdovcu, kjer je zemljišče že v
lasti občine. Potrebno pa je pridobiti še gradbeno dovoljenje.
Predvidena je izvedba dveh mrliških vežic, in sicer v Šmihelu in v
Velikem Lipju. V tem letu je predvidena gradnja do III. gradbene faze,
ostala dela pa v letu 2018.
Širitev je predvidena tudi v Selih pri Ajdovcu, kjer je zemljišče že v
lasti občine. Potrebno pa je pridobiti še gradbeno dovoljenje.

Ostalo
V vseh naseljih, kjer potega gradnja Suhokranjskega vodovoda in
ni primerne razsvetljave, se vzporedno izvajajo zemeljska dela ter priprava temeljev za svetilke. Le-te se bodo montirale v okviru finančnih
možnosti. Sproti se ureja tudi odvodnjavanje cest.

Arheološka izkopavanja v Šmihelu.

n Tomaž Fabjan

031 777 880
tomaz.fabjan@zuzemberk.si
FOTO: Urednik
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Zbirni center Žužemberk
Obisk občanov zbirnega centra je izjemen, še posebno v
pomladanskem času.
KOT ZANIMIVOST STATISTIKA ZBRANIH ODPADKOV V LETU 2016:

Zimska služba 2016/2017
Minula zima je minila dokaj mirno. Snega ni bilo veliko, od povprečja
pa so odstopale dolgotrajne nizke temperature. Prejeli smo nekaj pripomb
občanov, ki smo jih sproti uspešno reševali. Vse prometnice smo plužili in
posipali in s tem dosegli, da ni prihajalo do zastojev in prometnih nesreč.
V sezoni 2016/2017 so vsi izvajalci zimske službe porabili za posipanje
lokalnih cest kar 115 ton soli ter 111m3 metrov peska za posip.
Veliko škode na asfaltiranih in makadamskih cestah so povzročile nizke
temperature v daljšem časovnem obdobju. Asfalt je marsikje poškodovan,
pojavile so se mrežaste razpoke, udarne jame. Najbolj nevarne se sproti sanira s hladno asfaltno maso, obsežnejša sanacija pa se bo izvajala med letom.
Trenutno delavci odstranjujejo zimske kole, čistijo mulde ter peskolove.
n Tomaž Fabjan

Kam z odpadnim
jedilnim oljem?
Odpadno jedilno olje je odpadek, za
katerega praviloma ne pomislimo, da bi
lahko bil škodljiv za naravo. Prav zaradi
tega ga številna gospodinjstva v Sloveniji
najpogosteje nepravilno odlagajo, in sicer
tako, da ga preko kuhinjskega lijaka ali
straniščne školjke zavržejo v javni kanalizacijski sistem. S tem ne tvegajo samo
tega, da bi v svoj kanalizacijski sistem priklicali različne škodljivce ali tvegali njegovo zamašitev, temveč lahko povzročijo onesnaženje površinskih
voda in podtalnice. Po strokovnih ocenah lahko 1 liter odpadnega olja
onesnaži kar 1.000 litrov vode. To pa je količina vode, ki jo povprečen odrasli Evropejec porabi v 5 dneh. Jedilno olje namreč na površju vode tvori
tanko nepropustno plast, ki onemogoča izmenjavanje kisika v vodo in iz
nje. Prav zaradi tega dejstva pa močno škoduje vodni favni in flori ter ga
je zato prepovedano zlivati v odtoke ali kanalizacijo ter odlagati v zabojnike za zbiranje odpadkov. Medtem ko veljavna zakonodajo relativno dobro
ureja ravnanje z odpadnim jedilnim olje, ki nastaja z izvajanjem gostinske
dejavnosti, pa le-ta do fizičnih oseb oz. gospodinjstev ni tako »stroga«.
Odpadno jedilno olje moramo skladiščiti v plastenkah oz. katerikoli drugi
primerni embalaži. Brezplačna oddaja je možna ob vsakoletnem zbiranju
nevarnih odpadkov(3.10.2017 –na parkirišču Grajski trg).

papir - 7.490 kg,
embalaža - 38.920 kg,
steklo (ravno) - 1.310 kg,
kosovni odpadki - 25.210 kg,
izolirni materiali (steklena volna in ostalo…) - 4.760 kg,
hladilniki - 7.000 kg,
odpadna elektronika (Ekrani) - 9.600 kg,
odpadna elektronika ( Mali gospodinjski aparati) - 6.450 kg,
les - 33.540 kg,
gradbeni odpadki - 45.360 kg,
železo - 37.810 kg.
ZRC Žužemberk obratuje:
vsako sredo od 7:00h do 17:00,
vsako prvo soboto v mesecu od 7:00h do 12:00h

Obisk veleposlanika Ljudske republike Kitajske

Nevarnih odpadkov v ZRC Žužemberk ne sprejemamo!
Odvoz nevarnih odpadkov organizira Komunala Novo mesto,
in sicer dne 3.10.2017 med 8. in 11. uro na parkirišču na Grajskem trgu.

MED NEVARNE ODPADKE SODIJO:
odpadna olja,
odpadna škropiva, zdravila in drugi fitofarmacevtski pripravki,
odpadne barve, laki, topila, smole, lepila, hladilne tekočine, kiti,
kozmetični izdelki,
onesnaženi sodi (do 200 l),
svinčeni akumulatorji in ostali baterijski vložki,
ostale kemikalije iz gospodinjstev,
zaoljene krpe, filtri, zaščitna sredstva.

23. februarja sta veleposlanik Ljudske republike Kitajske, njegova ekscelenca Hao Ye, in polk. Guang YANG,vojaški ataše Veleposlaništva Republike
Kitajske v Sloveniji, s soprogama in sodelavci obiskala Občino Žužemberk,
kjer sta jih sprejela župan Občine Žužemberk Franc Škufca in direktor občinske uprave Jacques Gros z gospodarstveniki. V prostorih podjetja Keko
Oprema, ki se ukvarja z visoko tehnologijo in velja tudi v svetovnem merilu za eno izmed večjih proizvajalcev opreme za proizvodnjo večslojnih
pasivnih keramičnih komponent, so predstavili možnosti gospodarskega
sodelovanja, investiranja ter izmenjave izkušenj. Podjetje Keko Oprema, ki
ima vodilno vlogo opremljevalcev malih in srednje velikih proizvajalcev keramičnih komponent, posluje tudi s Kitajsko, je obširno predstavil direktor
podjetja Tone Konda. Tako med drugim v mesecu marcu na Kitajskem širijo svojo prodajno servisno mrežo z lastnim laboratorijem- show Room, ki

bo v veliko pomoč in podporo tudi
kitajskim kupcem. Kitajskim gostom
so možnosti sodelovanja predstavili
tudi gospodarstveniki podjetja Keko
Varicon, Kekon, SK storitve iz Hinj in podjetja I-les iz Ajdovca. Poslovno
povezovanje v obeh smereh, iskanja novih poslovnih priložnosti so gostje
in gostitelji zaključili z ogledom razvoja in proizvodnje Keko Opreme. V
nadaljevanju obiska v Žužemberku pa so si visoki gostje ogledali tudi spomenik padlim na Cviblju, žužemberški grad z ambasado Zweigelta in degustacijo vin Društva vinogradnikov Suha krajina, prijeten zaključek pa so
strnili in zgradili temelje za nadaljnje sodelovanje in prijateljstvo na domačiji Novak v Sadinji vasi.
Foto: S. Mirtič

OBVESTILO

Jubilanti OOZ Novo mesto
v letu 2016
V Dolenjskih Toplicah je konec decembra 2016 potekalo že
21. srečanje obrtnikov OOZ Novo mesto.
Izmed 85 jubilantov OOZ Novo mesto so zaslužene plakete za dolgoletno delo prejeli tudi obrtniki iz naše občine.

Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, objavlja »Javni
razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Žužemberk v letu 2017«.
Besedilo javnega razpisa je objavljeno na spletni strani
www.zuzemberk.si in na oglasni deski občine.

Tako sta za 25 let dela v obrti prejel srebrno plaketo Jože Mohorčič,
MOHORČIČ TRANSPORT d. o. o. in GOSTGRAD d. o. o.

Vlogo lahko dobite v sprejemni pisarni Občine Žužemberk ali na
spletni strani www.zuzemberk.si.

Za 20 let dela v obrti so prejeli bronasto plaketo FRANCI ROJC s. p.,
LUNCAPLAST d. o. o., ANTON MAČEROL s. p. in IVAN ŠENICA s. p.

Predmet razpisa:

n Urednik

n Tomaž Fabjan

Anton Konda in Jože Štupar sta solastnika podjetja Keko Oprema, ki se
ponaša z lastno blagovno znamko
Keko Equipment. Žužemberško podjetje kar 30 % proizvodnje strojev za
proizvodnjo integriranih elektronskih
komponent že izvaža na kitajski trg.

Ob 80-letnici PGD Reber vas vljudno vabimo
na slovesnost in prevzem gasilske brizgalne
Ziegler, ki bo 6. junija 2017 ob 18. uri na
Rebri! Na pomoč!
n PGD Reber

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko
proizvodnjo
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Podukrep 1. 2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Vlogo je potrebno oddati do 5.5.2017!
Župan:
Franc Škufca l.r.
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Obisk šolske ministrice dr. Makovec Brenčičeve
Na povabilo Občine Žužemberk se je ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja
Makovec Brenčič 10. marca mudila na Občini Žužemberk, kjer se je seznanila s perečo problematiko zastarelega in energetsko močno potratnega
montažnega osrednjega žužemberškega otroškega
vrtca. V razgovoru, v katerem so sodelovali tudi
generalni direktor Direktorata za osnovno šolstvo
in predšolsko vzgojo mag. Gregor Mohorčič in generalni direktor Direktorata za investicije in investicijsko vzdrževanje Iztok Žigon, poslanka Urška
Ban in občinski možje, je župan predstavil pereče
probleme otroškega varstva, ki se sooča tudi z veliko prostorsko stisko. Občina Žužemberk že ima
izdelano idejno zasnovo za gradnjo novega otroškega vrtca, s katerim želi nadomestiti leta 1976
zgrajeno dotrajano montažno Marlesovo stavbo.
Investicija v dvonadstropno stavbo z okoli 1.500
kvadratnimi metri in devetimi oddelki bo znašala
približno 1,6 milijona evrov. Sama finančna konstrukcija in delež države pa še nista jasna.
n Urednik

Podpis pomembne pogodbe za hinjski konec
V občini Žužemberk so v petek, 16. marca, z izbranim izvajalcem CGP Novo mesto podpisali pogodbo za obnovo ceste proti
Žvirčam, v sklopu katere bodo z asfaltiranjem vozišča izboljšali prometno varnost, uredili bankine, razširili vozišče in s tem
izboljšali infrastrukturo v jugozahodnem delu občine.
nega naročila za oba projekta je bilo pridobljenih 9 ponudb, najugodnejša
je bila ponudba CGP d.d. iz Novega mesta v znesku 167.263,88 evrov. Rok
za dokončanje 1. faze je 30.6. letošnjega leta in 2. faze 31. 8. 2018.
n Urednik

Kdaj nadaljevanje del skozi Dvor?

Prihodnje leto bo tako dokončno urejena in asfaltirana cesta Kleč-Polom-Žvirče, ki predstavlja pomembno prometnico za občane tega dela občine do naselij v občini Kočevje. Občina Žužemberk je v preteklih letih že
pristopila k rekonstrukciji, tako da je ostal del ceste v skupni dolžini 1600
m. Po končanih delih bo tako ostal še kilometerski odsek v lasti Občine Kočevje. Župan Franc Škufca in predsednik uprave CGP Novo mesto Martin
Gosenca sta ob prisotnosti direktorja OU Jacquesa Grosa, Tomaža Fabjana
ter občinskih svetnikov Dušana in Jožeta Papeža ter svetnice Marije Breceljnik podpisala pogodbo za ureditev za rekonstrukcijo in asfaltiranje ceste, ki
je sedaj v makadamski izvedbi. Na hinjskem koncu bodo uredili tudi bolj
dostopen cestni priključek naselja Hrib na regionalno cesto pri vasi Lazina.
Le-ta je potreben , ker je obstoječa cestna povezava težko dostopna za tovorni promet in intervencijska vozila ob izrednih dogodkih. Predvidena je
ureditev cestišča z asfaltiranjem v dolžini 220 m, odvodnjavanje, ureditev
nadomestnih parkirišč in priključka na regionalno cesto. V postopku jav-
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PARK ZNANIH SUHOKRANJCEV – projekt
zgodovinskega spomina in suhokranjske identitete

Foto: S. Mirtič

Foto: S. Mirtič
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Na Dvoru so se prva rekonstrukcijska dela regionalne ceste skozi naselje pričela že v letu 2004, ko je del odseka odprl tedanji minister za promet
prof. dr. Marko Pavliha. Kar nekaj let so nato potekali razgovori z lastnico
za razširitev pločnika v izmeri 8 m2 od gasilskega doma proti križišču. Sedaj
pa, kot poslušamo in beremo, spet zapleti okoli križišča …pogajanja, izsiljevanja, nagajanja. Zapleti kot nalašč in navkljub dolgoletnim prizadevanjem
vseh občanov so tudi nedaleč stran, pri umestitvi avtobusnega postajališča.

Bralcem Suhokranjskih poti sporočamo, da smo v
letu 2016 uresničili vse načrte, ki so povezani s Parkom
znanih Suhokranjcev. Še tik pred iztekom leta smo poslali zahvalo vsem donatorjem, priložili smo jim fotografije obeležij in parka ter plakat znanih Suhokranjcev.
Na seznamu dobrotnikov so 105 fizičnih in pravnih
oseb; 23 pa jih je darovalo dvakrat, trikrat ali štirikrat.
4 darovalci so iz ZDA.
V letu 2017 so donirali: Darma d.o.o., Andreja Ravnikar Legan, Jože Mrvar, Ivan Kocjančič, Slavko Gliha,
družina Mrvar, Anica Škrbe Benehina, Edvard Gnidovec,
Gliha Jože in Matej Gnidovec.
V novembru 2016 sta izšla dva članka o odkritju 3.
obeležja v Slovenian-American Times. V letu 2017 pa
je SAT objavil tudi članek o odkritju spominske plošče
Jožetu Kastelicu v OŠ Prevole. O dogodku se je pisalo
tudi v slovenskem tisku in na spletu.
Načrt za leto 2017 smo na kratko predstavili že v
64. številki Suhokranjskih poti. Bronaste upodobitve
bodo dobili še trije zaslužni Suhokranjci: Alojzij Zupanc, krajevni zgodovinar, župni upravitelj v Šmihelu
in prosvetitelj; Franc Mrvar, šolski upravitelj, pedagog
in prosvetitelj; Karel Gnidovec, dekan, častni kanonik,
kronist, rešitelj mnogih Suhokranjcev med 2. sv. vojno.
Vsi trije imajo zasluge za elektrifikacijo, gradnjo vodovoda in cest, postavitve gasilskih domov, zidavo šol,
gradnjo betonskih mostov, za razvoj gasilstva in čebelarstva, za izobraževanje, kulturo, socialno, materialno
in duhovno pomoč Suhokranjcem. Vsak je bil predstavljen tudi v Suhokranjskih poteh.
Strokovna skupina za »Park ZS« je sprejela sklep, da

se za 4. obeležje trirobi steber nadomesti z dvema stebroma po vzgledu 2. in 3. obeležja. Tu bo prostor za tri
reliefe in ploščo z imeni vseh donatorjev.
Pripravljena je tudi finančna konstrukcija, in sicer:
za leto 2017 – 8 914,95€ in za leto 2018 – 12 485,90€.
Ob pomoči ljudi dobrih rok in v sodelovanju z Občino
Žužemberk bomo uspeli.
Še vesela novica: 3. 2. 2017 je bila v OŠ Prevole odkrita spominska plošča znanemu Suhokranjcu Jožetu
Kastelicu, gospodarstveniku, rodoljubu in dobrotniku,
doma z Žvirč. Ob bogati predstavitvi so izdali tudi zanimivo raziskovalno nalogo in pogostili številne sorodnike, krajane in goste. Tako smo se oddolžili spominu
velikega Suhokranjca, ki naj bo vzgled sedanjim in prihodnjim generacijam.
V marcu 2017 bomo začeli spet pošiljati prošnje za
finančno pomoč. Darovanje ni časovno omejeno. Hvaležni bomo tudi za najmanjši dar.

Frank Lausche / Lovše

dr. Anton Kuhelj

Podatki 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

Tomaž Humar

Jože Papež s Cviblja je “najbolj skrben lastnik” gozda
Skrbno, varno gospodarjenje z
gozdom je pomembno za ohranitev
našega največjega naravnega bogastva. Zavod za gozdove Slovenije zato
vsako leto iz 14 območnih enot izbere
najbolj skrbne lastnike gozdov v Sloveniji. Na območju novomeške območne enote zavoda za gozdove so za
leto 2016 za najbolj skrbnega lastnika
gozda izbrali Jožeta Papeža s Cviblja
nad Žužemberkom. Da je to prestižno
priznanje prišlo v Suho krajino, ni naključje. Priznanje je nekakšna potrditev očetovega nauka: »Spoštuj gozd v
dobrih časih in on ti bo vse povrnil v
hudih časih!« pove Jože, zaposlen na
novomeški Veterini, ki že več desetletij gospodari na kmetiji s 24 ha zemlje,
vzorno pa skrbi tudi za dvanajst hektarjev pretežno mešanega gozda. Pri
izboru najbolj skrbnih lastnikov gozda
so na Zavodu za gozdove upoštevali,

kako lastniki negujejo gozd, poznavajo in skrbijo za mlado rast, samoinciativno odpravljajo škodo in poškodbe po naravnih nesrečah, sodelujejo
in upoštevajo navodila gozdarjev, se
usposabljajo itd. Z gozdarji tukajšnje
območne enote dobro sodeluje. Veliko
se nauči od revirnega gozdarja Rudija
Omahna, med drugim pa se udeležuje tudi različnih seminarjev in tečajev
o skrbi za gozd, ki jih enota pogosto
organizira prav v njihovem gozdu.
Urejeno posestvo se ponaša z vso potrebno mehanizacijo za kmetijsko in
gozdarsko dejavnost, seveda pa mu pri
delu pomaga vsa družina in prijatelji.
Jože se z izjemnim odnosom do gozda vsak dan z družinskimi člani trudi
tudi v hlevu, kjer imajo Papeževi 28
glav govedi. Delo v gozdu je predvsem
jeseni in na pomlad, potem pa nastopi delo na poljih in tudi v vinogradu.

Najhujša mora kmetov je tudi lubadar,
saj lahko v zelo kratkem času uniči
sestoj najboljšega smrekovega gozda.
Jože je sanacijo svojega napadenega
gozda opravil nemudoma in tako dosledno, da služi kot šolski primer številnim lastnikom. »Primerno hitro se
je treba odzvati in počistiti napadena
drevesa, »je dejal Jože in hkrati dodaja, da so veliko truda in časa vložili v
sanacijo svojega gozda tudi po žledu,
ki je pred dvema letoma prizadejal
gozd zlasti na nedostopnih terenih.
Lesno maso po večini uporabljajo za
domačo kurjavo. Večino gozda imajo
blizu doma na Cviblju, preostalo pa na
treh koncih –pod Liscem, pri Knežji
vasi in Pod Primožem od Stavče vasi
proti Laščam, kjer so za obdelavo in
spravilo lesa najzahtevnejši tereni.
Jože je zelo aktiven občinski svetnik,
z argumenti in pobudami si prizadeva

za boljše pogoje suhokranjskega človeka in tudi izboljšanje kmetijstva in
gospodarstva v kraju, pred leti pa so
mu zaupali tudi vodenje občinskega
odbora Nove Slovenije - krščanskih
demokratov. Kot skrben gospodar si
želi, da bi tudi mlajši rod nadaljeval
z delom in čuval gozd kot izjemno
naravno bogastvo Papeževe kmetije.

n Slavko Mirtič

Foto: S. Mirtič
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Odkritje in blagoslov obeležja pri Gradencu
V Gradencu pri Žužemberku je v soboto, 11. marca, v organizaciji Turističnega društva Suha krajina, Občine Žužemberk in vaščanov Gradenca
potekala slovesnost ob odkritju in blagoslovu spominskega obeležja. Na mestu, kjer je 9. marca 1945 padel ameriški bombnik B-17, t.i. leteča trdnjava,
ki jo je vodil poročnik ameriških zračnih sil Edward F. Logan mlajši, so se
po dvainsedemdesetih letih zbrali številni domoljubi zavezani sožitju, domoljubju, miru in skupni zgodovini dveh narodov. Ameriški bombnik je
bil poškodovan med napadom pri Gradcu v Avstriji, letalo je strmoglavilo
na košenicah pod vasjo Gradenc v Žužemberku, prav vsi letalci pa so se
s pomočjo slovenskih partizanov varno vrnili v bazo v Italijo. Pretresljivo
zgodbo s srečnim koncem je avtor, upokojeni transportni pilot in letalski
upravni delavec Edward F. Logan, ki živi v Hendersonwillu v Južni Karolini v Združenih državah Amerike, popisal v spominih v knjigi »Jump,
Damn It, Jump !«. Lansko leto je izšla tudi v slovenskem prevodu »Skočite,
prekleto, skočite«, prav omenjeni roman pa je bil med drugim tudi povod
za spominsko slovesnost. Številne zbrane so pozdravili številni govorniki,
med drugim tudi ameriški ambasador Brent R.Hartley in domači župan
Franc Škufca. V kulturnem in spremljevalnem programu so sodelovali pihalni kvintet vojaškega orkestra, častna garda, letalo in padalci slovenske
vojske, učenke OŠ Žužemberk, skupina The Plut Family in moški pevski
zbor Cirila Zajca. Obeležje sta odkrila domači župan Franc Škufca in ministrica za obrambo Andreja Katič. Poseben dan hvaležnosti in upanja, ki
so ga imeli tudi ameriški letalci natanko pred 72. leti, in zahvalo Bogu pa
je obeležje, ki ga je ulilo črnomaljsko podjetje Livar, blagoslovil pa vojaški
vikar Matej Jakopič.
Slavnostna govornica, ministrica za obrambo Andreja Katič, je izrazila veselje, da zavest o pomoči zaveznikov slovenskemu narodu med drugo
svetovno vojno še vedno živi in da je medsebojna povezanost ostala ter se
v vsem tem času še krepila, kar dokazuje tudi odkrito obeležje ameriškim
letalcem. V nadaljevanju je povzela dogodke med drugo svetovno vojno,
ki so za vedno zaznamovali Žužemberk in okolico. »Koliko krvi je bilo po
nepotrebnem prelite v Suhi krajini, pričata spomenik padlim borcem NOB

Častni pokrovitelj slovesnosti, veleposlanik Združenih držav
Amerike Brent R. Hartley, je v svojem nagovoru izpostavil izreden pogum in človečnost domačinov ter partizanov, ki so povsem neznanim
letalcem pomagali na varno, in dodal, da smo Slovenci in Američani
povezani kot prijatelji, partnerji in zavezniki.
»Pomembno je, da se spominjamo teh in vseh ostalih dogodkov
preteklosti ter se iz njih učimo. In ravno temu je namenjena današnja
slovesnost – da ne pozabimo nadaljevati naše zavezanosti svobodi,
človekovim pravicam in mirovnim rešitvam,« je dejal veleposlanik.

pomlad 2017,
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Julijana Vidmar iz Gradenca je bila kot trinajstletna deklica priča dogodka.

in grobnica na Cviblju, kjer so pokopani posmrtni ostanki 1.440 žrtev NOB
v Suhi krajini in Žužemberku. Obe obeležji nas morata spominjati in opominjati na grozote, ki so se dogajale med drugo svetovno vojno. Spominjati nas morata tudi na to, da so tudi nam pomagali tisti, s katerimi smo bili
enotni v želji po svetovnem miru in ki so imeli zmogljivosti, močnejše od
naših,« je dejala ministrica ter poudarila, da se je že takrat izkazalo, da lahko
le skupno prizadevanje in sodelovanje zaveznikov dosežeta svetovno premirje. »Republika Slovenija še vedno sodi v skupino najvarnejših držav. To
pa nikakor ne pomeni, da lahko pozabimo na investiranje v lastno varnost
in obrambo. Kot zrel in svobodoljuben narod smo Slovenci danes enakopravni del skupnosti evropskih držav in zveze Nato. Za svetovni mir prevzemamo tudi svoj del odgovornosti. Naša zaveza je, da si aktivno prizadevamo
za mir, varnost in sožitje med narodi ter njihovo blagostanje in da sodelujemo na mednarodnih mirovnih misijah«, je dodala ministrica. Na sliki:
Župan Franc Škufca je poseben pozdrav namenil pilotu Loganu, ki je
s svojo prisebnostjo uspel rešiti celotno posadko. Žal pa se zaradi častitljive starosti prireditve ni mogel udeležiti in je celotno dogajanje spremljal
po video povezavi, ki so jo uredili dijaki in profesorji Šolskega centra Novo
mesto. Župan Škufca je dejal, da gre za dogodek, ki je za vedno povezal usodi dveh narodov, za tragičen dogodek z veselim koncem, saj je padec letala preživelo vseh deset članov posadke, vključno s pilotom Edwardom F.
Loganom. Omenil je tudi hude preizkušnje med drugo svetovno vojno, ki
so jih doživeli prebivalci Suhe krajine, na katere spominjata in opominjata
največja partizanska grobnica na Cviblju in spomenik padlim domobrancem na Zafari. Poudaril je, »da se moramo ravno zato vsak dan truditi, da
preprečimo sovraštvo in delitve, ki so nas nekdaj razdvajale«. Veleposlanik
Slovenije pri Natu Jelko Kacin je v pozdravnem nagovoru izpostavil pomen
za obuditev in razumevanje pojma zavezništva, pomen zavezništva med
Evropo in Ameriko v prejšnjem stoletju za ohranjanje miru. Povedal je, da
je bilo v času 2. svetovne vojne na naših tleh več takih pristankov ameriških
letalcev, zato je prav, da ameriškemu veleposlaništvu ponudimo vso podporo pri iskanju še vedno pogrešanih in mrtvih letalcev.
n Slavko Mirtič

Obeležje, spomin na medvojni dogodek v vasi Gradenc, je ulilo podjetje Livar iz
Črnomlja, odkrila pa sta ga ministrica za obrambo Andreja Katič in župan Franc Škufca.

Prireditev si je preko video povezave, ki so jo naredili dijaki ŠC Novo mesto pod vodstvom mentorjev Tomaža Ferbežarja in Dejana Čurka, v Henderssonwillu v Združenih
državah Amerike ogledal tudi pilot Edward F.Logan.

Vojaški vikar Matej Jakopič je ob prisotnosti domačega župnika in dekana Franca
Vidmarja in župnika Saša Kovača blagoslovil obeležje.

Razstavo ostankov bombnika sta pripravila Stanko Mihev, raziskovalec padlih avionov
iz Slovenj Gradca, in domačin Andrej Molek.

Pilot Edward F. Logan je dogajanje v Gradencu spremljal preko video povezave.

Milan Kocjančič, zaslužen za ulitje spominske plošče v Livarju d. d., Črnomelj.

Veleposlanik Slovenije pri NATU Jelko Kacin.

Članice Društva kmečkih žena Suha krajina so skupaj z domačimi gospodinjami
poskrbele za pogostitev.

Pestro je bilo tudi pred »štantom« članov društva vinogradnikov Suha krajina. Z gosti
in ob njihovem dobrem vinu je pokramljal predsednik Anton Koncilja
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Gradenc
za vzgled ostalim
Ob odkritju spominskega obeležja, ki je bilo 11. marca, so Gradenčani in Gradenčanke stopili skupaj in uredili
svojo vas tako lepo, da so navdušili množico obiskovalcev
iz Slovenije in tudi tujine. Kapo dol in vse pohvale.
Foto: VladiMir

Poveljnik novomeške vojašnice Vasilije Maraš in Franc Novak sta imela veliko zaslug
za izpeljano prireditev.
Torto z bombnikom B-17 sta razrezala ministrica Andreja Katič in župan Franc
Škufca, presenečenje je pripravila domačinka Bojana Vidmar, ki je tudi pozdravila
vse navzoče.Foto: Igor Tratnik

Iz Bele krajine, odkoder so se letalci vrnili v svojo bazo v Italijo, se je predstavila skupina
The Plut family z legendarno pesmijo The sound of silence.

Vaščani smo izredno ponosni, da prav iz naše vasi Gradenca in iz
naše prelepe občine Žužemberk lahko pošljemo v svet sporočilo miru
in sožitja. Mir in sožitje se začne v družini, med sosedi, vasmi, kraji......
in če tukaj deluje, potem se nam ni treba bati prihodnosti.
Pošiljamo sporočilo o domoljubju z željo, da bi bil svet brez vojn,
nasilja in revščine.
V čast celotni posadki B 17 in v čast izkušenemu pilotu, predvsem
pa srčnemu človeku Edvardu F. Loganu, vaščani podarjamo njegovo
letalo B 17 v sladki obliki (tortici), kot je bila njegova težka zgodba na
koncu sladka, z srečnim koncem.
n Bojana Vidmar

Je Reviens – vrnil se bom
Organizatorja Slavko Mirtič in Vlado Kastevc ter zaslužna za izdelavo obeležja Milan
Kocjančič iz podjetja Livar d. d., Črnomelj in Leopold Gantar iz ŠC Novo mesto.

Mladi harmonikaši sredi vasi.
Foto: D. Maver, I. Tratnik, S. Mirtič, E. Logan (osebni arhiv), J. Boyd, M. Zdovc

Podporniki

Knjigo pilota Edwarda F. Logana

LIVAR, d.d. , Komunalne gradnje Grosuplje d.o.o., Miha Luzar s.p.,
IMP PROMONT d.o.o., STELEM d.o.o.,LERO d.o.o., Ribiška družina
Novo mesto, KOLEKTOR KOLING d.o.o., Komunala Novo mesto
d.o.o., Cankarjeva založba – Založništvo d.o.o., Kolpa d.d. Metlika, Šolski center Novo mesto, REKON d.o.o., GPI tehnika d.o.o., FS
d.o.o., Slovenska vojska in OŠ Žužemberk, PGD Dvor, PGD Žužemberk, OGP Občine Žužemberk, steklarstvo Marjan Vidmar s.p., Adria
Mobil d.o.o., Knjižnica Mirana Jarca, Avto Slak d.o.o., Marjan Konte
s.p. ter MPZ Cirila Zajca, Društvo vinogradnikov Suha krajina, DKŽ
Suha krajina-Žužemberk, vaščani Gradenca, TD Suha krajina in Občina Žužemberk.

Skočite, prekleto, skočite, lahko naročite:
prek naročniškega telefona: 080 12 05
Za pomoč se lahko vsak delovnik med 7. in 15. uro obrnete na:
01 / 588 7404 - BORKA Božič / informacije o oddanih naročilih
01 / 588 7480 - MITJA Ogrin / pomoč pri nakupu, naročila knjižnic
in šol, naročila podjetij, naročila v tujino.
Povpraševanja in reklamacije pošljite na e-mail: emka@emka.si.

V soboto, 11. marca 2017, je bila v Gradencu velika prireditev ob odkritju spomenika letalcem leteče trdnjave B-17 »Je Reviens«, ki je strmoglavila leta 1945 v bližini vasi. Na prireditvi so sodelovali številni govorniki,
predstavniki različnih društev in sodelujoči v kulturnem programu prireditve. Poveljnik letala pilot Edward F. Logan se je takrat z vso posadko vrnil v
bazo v Italiji in kasneje domov, v Ameriko. Danes pa se je preko internetne
povezave, ki so jo vzpostavili dijaki Šolskega centra Novo mesto tudi virtualno vrnil na kraj dogodka izpred dvainsedemdesetih let.
Le malokdo pa ve, da se je iz Žužemberka peš odpravila skoraj petdesetglava množica osnovnošolcev s starši in
učitelji na uro in pol dolgo pot v Gradenc na
proslavo. Zbrali smo se v Žužemberku na avtobusni postaji in krenili mimo Sv. Miklavža
proti Komanci. Tam smo imeli malo počitka.
Otroci so pojedli malico, popili osvežilne napitke iz nahrbtnika in se radoživo lovili med
zapuščenimi klopmi pred lovskim domom.
Počivali smo pa mi, »tastari«. Nadaljevali smo
proti Malemu in Velikemu Lipju, po cesti zavili na desno proti Gradencu in še pravočasno
prišli na začetek prireditve.

Po končani prireditvi smo si ogledali ostanke letala, bili deležni bogate pogostitve prebivalcev Gradenca, se zbrali na začetku vasi in se odpravili spet
peš domov. Šli smo po drugi poti in mimo Trških
njiv spet prišli v Žužemberk. Bil je lep, čisto pomladni dan. Med potjo smo videli v daljavi, mimo še
vedno golih dreves, naše lepe Alpe, dolino Krke in
okoliške griče.
Spominsko obeležje ameriškim padalcem in prijazna vas Gradenc bo zagotovo še cilj naših pohodov.
n Miran Jenko iz Boršta
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POLICIJA SVETUJE POLICIJA SVETUJE POLICIJA SVETUJE POLICIJA SVETUJE

Črtomir

Na območju občine Žužemberk smo policisti s PP Dolenjske Toplice
v letu 2016 obravnavali skupno 95 kaznivih dejanj, od tega 68 kaznivih
dejanj premoženjske kriminalitete (vlomov in tatvin).
Leto 2017 se je sicer začelo nekoliko bolje, predvsem glede vlomov
in tatvin, ki jih je manj kot v istem obdobju lani. Skupno smo v času 1. 1.
2017 do 15. 3. 2017 obravnavali 10 kaznivih dejanj, in sicer:
1 tatvino,
5 velikih tatvin (vlomov),
1 povzročitev lahke telesne poškodbe,
2 neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami,
1 omogočanje uživanja prepovedanih drog.

Iztok

Gobja hiška
Liku d.o.o je prav gotovo eno izmed najmlajših delujočih gostinskih
podjetij v Suhi krajini. Črtomir in Iztok sta v gostinskih vodah že od leta
1991. Skupaj sta v tem času pripravila čez 1,5 milijona pic. Marsikdo hrepeni po tem, da bi imel svoj gostinski lokal, tako sta tudi picopeka v svojem času bivanja in dela v Ljubljani želela, da bi v svojem rojstnem kraju
odprla svoj lokal. Otroška leta je Iztok preživel v Žužemberku, vse do tretjega razreda, potem pa so se leta 1977 preselili v Ljubljano. Leta 2008 se
je vrnil v domači kraj, kjer sta z ženo na desnem bregu reke Krke zgradila
hišo. Svojo zamisel sta začela uresničevati leta 2002, ko sta imela v najemu
lokal v Žužemberku. Leta 2016 sta v celoti prenovila notranji del nekdanje Mlakarjeve gostilne. Pot ni bila čisto lahka in enostavna. Ob nabiranju
delovnih izkušenj v gostinstvu so 22. julija lanskega leta lokal odprli. Ob
prometnici sredi Žužemberka se je tako obogatila suhokranjska gostinska
scena. K temu pa so pripomogli tudi številni faktorji, med drugim prijeten
ambient nad reko Krko, čiste in prenovljene sanitarije, dobra hrana, dostopne cene in tudi lastno parkirišče. Vsak dan gostom nudijo različne vrste
pic, hamburgerje, lazanje, različne solate. Že sedaj nudijo tudi dostavo pic
na dom, načrtujejo pa tudi prenočišča.
n Urednik, Foto: V. Kostevc

Liku, d. o. o., Grajski trg 11
Žužemberk
* iztok.kumelj@hotmail.com

( 07 30 88 044

Lokalna akcijska skupina Suhe krajine, Temenice in Krke – LAS STIK
V mesecu novembru je Lokalna akcijska skupine Suhe krajine, Temenice in Krke objavila 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev
Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2016, katerih
upravičeni stroški bodo sofinancirani iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP).
Za lažjo pripravo operacij je vodilni partner LAS STIK, Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, organiziral dva sklopa animacijskih delavnic
- po eno delavnico v vsaki občini na območju LAS v mesecu decembru, ki
so bile namenjene predstavitvi javnega poziva, ter po eno delavnico v vsaki občini na območju LAS v mesecu januarju, ki pa so bile bolj vsebinsko
usmerjene. Prav tako je vseskozi potekalo aktivno svetovanje potencialnim
upravičencem tudi v pisarni LAS STIK. Ko bodo končani vsi postopki na
LAS-u , bo vodilni partner LAS STIK, CIK Trebnje poslal izbrane operacije v končno potrditev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
V mesecu marcu je bil objavljen 1. Javni poziv za izbor operacij za
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK
v letu 2017, katerih upravičeni stroški bodo sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Vljudno vabljeni, da se udeležite
tudi informativnih delavnic, ki bodo organizirane v vseh občinah na
območju LAS STIK.
Vabljeni tudi k sodelovanju v borzi projektnih partnerstev, ki smo jo
vzpostavili na spletni strani LAS STIK in je namenjena vsem, 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.

Za vprašanja ali termin smo vam na voljo 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. Spremljajte nas tudi na
www.las-stik.si.
n Liljana Omerzu, koordinatorka
CIK Trebnje, Vodilni partner LAS STIK

Kljub trenutnemu upadu kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete
previdnost ni odveč, saj se je leto šele dobro začelo in do konca leta bo lahko marsikdo žrtev takšnega ali drugačnega kaznivega dejanja. Bralce zato
policisti opozarjamo, da ne zanemarijo opozoril in nasvetov, objavljenih
v preteklih številkah Suhokranjskih poti, za preprečevanje kaznivih dejanj tatvin, vlomov v stanovanjske in počitniške objekte ter osebna vozila.
Policisti s PP Dolenjske Toplice dobivamo vse več prijav zoper lastnike
psov, ki svoje pse prosto spuščajo , da se brez nadzora gibljejo po vaseh,
ulicah oziroma javnih krajih. Prosto gibajoči se psi največ strahu vzbujajo pri otrocih, ki so na poti v šolo ali iz šole, pa tudi pri ostalih občanih.
Prav tako psi, ki so brez nadzora, predstavljajo oviro v prometu. Zgodilo
se je že nekaj povoženj, ki so imela za posledico hudo poškodbo ali celo
smrt živali ter tudi poškodbo vozila.
Vse imetnike in ljubitelje psov opozarjamo, da imajo svoje živali na
javnem kraju na povodcu, na domačem dvorišču pa v pesjaku ali kako
drugače zavarovane, da jim ni omogočeno prosto gibanje oziroma pobeg
na javna mesta, cesto, sosedovo dvorišče (kjer puščajo tudi svoje izstrebke), … Zakon o zaščiti živali namreč v 11. In 12. členu pravi:
11. člen
Skrbnik hišne živali mora z osamitvijo, kontracepcijo, sterilizacijo ali
kastracijo živali preprečiti rojstvo nezaželenih živali oziroma tistih živali,
katerim ne more ali noče zagotoviti oskrbe po tem zakonu.
Skrbnik živali mora z ustrezno vzgojo in s šolanjem oziroma z drugimi
ukrepi zagotoviti, da žival ni nevarna okolici.
Skrbnik psa mora na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa
tako, da je pes na povodcu.
Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za:
pse na javnih mestih, ki so s predpisom lokalne skupnosti ali s privolitvijo lastnika javnega mesta namenjena sprehajanju in druženju psov
ter so ustrezno označena in ograjena tako, da je psom onemogočen
pobeg;
lovske pse v času lova v skladu z zakonom, ki ureja lovstvo.
Predpisana globa za prekršek je od 200 do 400 evrov.
12. člen
Skrbniki živali in prevozniki živali morajo zagotoviti fizično varstvo
nevarnih živali.
Skrbniki nevarnih psov morajo zagotoviti fizično varstvo psov na
enega izmed naslednjih načinov:
da so psi na povodcu in opremljeni z nagobčnikom,
da so zaprti v pesjaku ali objektu,
da so v ograjenem prostoru z ograjo, visoko najmanj 1,8 m, ki je na
vhodu označen z opozorilnim znakom.
Predpisana globa za prekršek je od 800 do 1200 evrov.

Nevarnega psa ni dovoljeno zaupati v vodenje osebam, ki so mlajše od 16 let.
Predpisana globa za prekršek je od 400 do 800 evrov.
Nevarne živali so tiste, ki ogrožajo okolico zaradi svoje neobvladljivosti oziroma kažejo napadalno vedenje do človeka. Nevaren pes pa
je tudi tisti, ki je že ugriznil človeka oziroma žival. Skrbniki morajo
vedno in povsod zagotoviti fizično varstvo teh živali.
Na marsikaterem domu pa ima pes tudi vlogo čuvaja, vendar mora biti
tudi zanj primerno poskrbljeno, kot to določa zakonodaja. Vsekakor pa je
pes, če je pri hiši, hišni ljubljenec in kot tak naj ima tudi primerno oskrbo.
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
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V soboto, 17. 12. 2016, ob 12:57
je nenavadno počilo. Ob pogledu
čez Krko sem opazila avtomobil, ki
se je prevrnil s ceste (Tomažev most
proti Rojcu) in obtičal tik pred reko
Krko. Poklicala sem 112, tik za tem
pa sta bila pri ponesrečencu že soseda čez Krko. Čez 6 minut pa so
prišli tudi gasilci, ki so vso situacijo
kasneje tudi rešili. Gospodu šoferju
pa menda ni bilo nič.
Tam je cesta zelo nevarna, pozimi spolzka, zato bi lahko vožnjo
upočasnili. Ko jih včasih opazujem,
vozijo kot na dirkah. Pa tudi močna ograja bi prišla prav, da se taki dogodki ne bi več ponovili.
n Cvetka Florijana Zajec

16

pomlad 2017,

DRUŠTVA

pomlad 2017,

DRUŠTVA

17

Redni občni zbor konjerejskega
društva Suha krajina
28.1.2017 so se člani KD Suha krajina zbrali na rednem letnem občnem
zboru, tokrat v gostišču na Frati. Podana so bila poročila, sprejet letni plan,
besedo so dobili tudi gostje, med katerimi je bil žužemberški župan Franc
Škufca, podžupan Jože Šteingel, člani sosednjih društev; Kljuse, Gombišče
ter društvo Martina Krpana. Kot novost je pridobitev novih članov - članic,
in sicer Barbare Strajnar, Tatjane Jarc in Mirjam Andrejčič. Po končanem
občnem zboru je sledilo druženje ob dobri kapljici in hrani.
n Konjerejsko društvo Suha krajina

Spoznavanje pravljičnih junakov

Člani Kulturnega društva Dvor smo uspešno
izvedli še enega v nizu mnogih dogodkov. Tokrat
smo organizirali srečanje za otroke v sodelovanju
s Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto. Poimenovali smo ga »Spoznavanje pravljičnih junakov«
– urica s knjigo in škratom Rudijem. V petek,

paru in golobih ni pustila otrok ravnodušnih. Z
veseljem so sodelovali, se smejali in prišli do zaključka, da ni pomemben videz, pač pa modrost
in pogumno srce.
Otroci so v dvorano priklicali tudi škrata
Rudija. Tistega, ki domuje v novomeški knjižnici. Zopet je obiskal naš prelepi kraj, Dvor. Škrat
Rudi je zaplesal na svojo pesem, nato pa na ples
povabil še otroke. Pozneje jih je razveselil še z baloni različnih oblik.
Kulturno društvo Dvor se zahvaljuje Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto, knjižničarkama
Brigiti in Ireni za čudovito urico, preživeto s suhokranjskimi otroki.
Za našo mladino se bomo v društvu trudili
še naprej, saj je po odzivu sodeč mogoče sklepati,
da so tovrstne prireditve zelo zaželene.
n Jadranka Meglen, članica KD Dvor

20. januarja 2017, smo se zbrali v večnamenski
dvorani na Dvoru.
Knjižničarka Brigita jim je doživeto prebrala zgodbo o princeski, ki pa ni bila čisto navadna
princeska. Premagala je namreč mogočnega zmaja in skušala rešiti svojega princa. Tudi zgodba o
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Tradicionalno
novoletno druženje
na Plešivici
Tudi letos mraz ni mogel preprečiti, da se na
parceli Konjerejskega društva Suha krajina ne bi
družili na prvi dan novega leta. Za vse pohodnike,
jahače, furmane in tiste, ki so na Plešivico prišli
s svojimi jeklenimi konjički, so suhokranjski konjerejci poskrbeli, jih pogostili in se skupaj prvi
dan v novem letu poveselili.
n Konjerejsko društvo Suha krajina
FOTO: Jole Adrijanić

Delovne in aktivne članice Društva kmečkih žena
Leto 2016 je za nami, bilo je delovno, pestro in zanimivo. Kar nekajkrat se je sestal upravni odbor DKŽ, da smo se dogovorile o delu, ki nas je
čakalo. Januarja smo organizirale kuharski tečaj, ki ga je vodila ga. Rezka
Jerin. Pekle smo pecivo za pustni čas. Februarja smo imeli vsakoletno tradicionalno Razstavo suhokranjskih dobrot. Prireditev nam je vzela veliko
časa in energije s pripravo prostora in tudi z izdelavo in pripravo izdelkov.
Na letošnji prireditvi je bila častna gostja ga. Helena Mrzlikar. Marca smo
izvedli občni zbor, ki ga je popestrila dobra hrana in glasba mladega ansambla. Skozi vse leto smo sodelovale z drugimi društvi in organizacijami
ter pomagale pri mnogih pogostitvah. Prispevale smo darilo ob kračevanju, peciva na gasilskem občnem zboru, na sejmu Alpe-Adria, ob 10-letnici
škofije NM, ob vseslovenskem srečanju oglarjev v Srednjem Lipovcu, ob
akciji Drobtinica skupaj z OŠ, ob 60-letnici Komunale Novo mesto, ob občinskem prazniku Žužemberk, ob novi maši v Žužemberku in Ajdovcu in
nazadnje na sejmu Vino, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Z otroki
smo pekli parkeljne v vrtcu. Sodelovale smo pri kuhanju ješprenjčka, ki je
bil po mnenju obiskovalcev najbolj okusen.

Včlanjene smo v Zvezo kmetic Slovenije, ki jo vodi ga. Irena Ule. V organizaciji Zveze kmetic smo se udeležile srečanja pri mladi kmetici leta ge.
Petri Dular in pri kmetici leta ge. Lei Babič na Bizeljskem. Sodelovale smo
pri različnih ocenjevanjih naših izdelkov. To so bili: pletenice v Prečni, kar
osem štrudljev v Dolenjskih Toplicah, poprtnik v Strugah in devet potic v
Šentjerneju. Povsod smo prejele dobre ocene.
Spomladi smo si vzele čas in prisluhnile zdravnici dr. Jani Mrvar, ki nam
je povedala veliko zanimivega o parkinsonovi bolezni in o demenci. Vsako
leto se odpravimo tudi na dve strokovni ekskurziji. Tako nas je spomladi
pot vodila na avstrijsko Koroško, jeseni pa v Celje in okolico.Velik dogodek
2016 je bila za nas Razstava in ocenjevanje potic, ki je potekala prvič na državnem nivoju. V ocenjevanje smo dobili 63 potic iz cele Slovenije, ki sta jih
ocenjevali dve tričlanski komisiji. Na ta dogodek nas je na našo željo in v
veliko veselje obiskal predsednik RS g. Borut Pahor, ki je podelil priznanja.
Zahvaljujemo se vsem članicam, ki vedno najdejo čas in se odzovejo
povabilu za kakršnokoli delo v društvu, in vsem podpornikom društva.Tako
je letos potekalo naše delo in druženje v društvu kmečkih žena.
n Tadeja Lavrič
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Na Dvoru spet pustovali in rajali
V Kulturnem društvu Dvor nadaljujemo s tradicijo pustovanja na Dvoru. V nedeljo, 26. 2. 2017, smo pripravili 11. pustno rajanje za otroke, ki je
potekalo v telovadnici podružnične šole Dvor. Male in velike maškare so
organizatorice Mini miške ob prihodu pozdravile z bombončki in tako tudi
tiste bolj sramežljive navdušile za veselo rajanje, ki sta ga vodila princesa
Zala in dvorni norček Beni. S svojimi norčijami in vragolijami sta otrokom
ustvarila pravo grajsko vzdušje ter popestrila popoldne njihovim staršem
in drugim spremljevalcem. Dodatno energijo so otrokom dali slastni krofi
iz domače pekarne in osvežilni sokovi, ki so jih sredi slabi dve uri trajajoče
zabave prejele brezplačno vse maškare. Pustno rajanje na Dvoru, ki smo
ga zaključili s sladkimi nagradami za vse maske, je za marsikaterega otroka
minilo kar prehitro, zato se mnogi veselijo že naslednjega.
V Kulturnem društvu Dvor smo veseli in ponosni, da vsako leto beležimo večji obisk, pa ne zgolj domačih otrok. Pustno rajanje na Dvor privabi otroke iz celotne občine in tudi izven nje. Ob tem gre posebna zahvala
donatorjem in sponzorjem, ki vsako leto znova prisluhnejo naši prošnji za
finančno pomoč: KGN d. o. o. Dvor, Avto Slak d. o. o., Zavarovalnica Sava
d. d., Skupina izvedba d. o. o. Kranj, Ibs - biro d. o. o. Novo mesto, Štupar
Jože Sadinja vas, Rera d. o. o., Pikl d. o. o. Dvor, Boštjan Šporar s.p., Bradač
Boštjan s. p. Dvor, Mačerol Anton s. p. Dvor, Avtomehanika Kranjc Janez

pomlad 2017,
starejše za boljšo kakovost življenja starejših, poročilo o letovanju v Delfinu
in nadzornega odbora. Končno poročilo je podal še predsednik verifikacijske komisije, ki je na tej podlagi prižgal zeleno luč za razpravo in odločanje.
Gostje so se zahvalili za vabilo in pohvalili delo društva, še posebej prostovoljce, ki delujejo v društvu in projektu za starejše. Člani so vsa poročila enoglasno sprejeli. Predlog programa za leto 2017 so vsi člani na dom
prejeli ob vabilu za občni zbor, zato tega ni bilo potrebno pojasnjevati. Na
podlagi predloga pa smo dodali pri izobraževanju še predavanje o varni
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vožnji, o novi zakonodaji in novih predpisih v cestnem prometu. Predlog
je bil tako spremenjen in enoglasno sprejeli. Program dela bo objavljen na
internetni strani društva in tako dostopen vsem. Podeljena so bila tri priznanja za prizadevno delo v društvu. Kar nekaj razprave je bilo ob predlogu, da se doba starosti zviša za oprostitev plačila članarine. Na koncu je bil
sprejet predlog, da se starost člana za to poviša na 85 let.
Ob zaključku zbora smo se okrepčali z malico in med seboj poklepetali.
n Dušan Mikec

s. p. Dvor, Frizerstvo Alenka Gavez s. p. Jama, Konte Anton s. p. Dvor, Bar
Fontana Sonja Škoda s. p. Dvor, Marica Zupančič s. p. Dvor, Tri-k Dvor d.
o. o. Še posebej nas veseli, da so tudi nekateri novi donatorji prepoznali prizadevanja Kulturnega društva Dvor, ki z organizacijo dogodkov za različne
interesne skupine vse bolj postaja gibalo kraja in Suhe krajine.
Hvala vsem za pomoč in prispevek pri organizaciji 11.pustnega rajanja.
Veseli bomo vaše udeležbe na naših prihodnjih dogodkih.
Foto: Jadranka Meglen

Pustno rajanje v Šmihelu
Letos smo mlade članice Kulturnega društva Šmihel prišle na idejo, da
bi tudi v šmihelskem koncu za naše otroke priredile pustno rajanje. Tako
smo ga na pustno soboto, 25. 2. 2017, res organizirali.
Prostor sta nam prijazno odstopila zakonca Bedene v njuni okrepčevalnici Meden. Koordinatorka dogodka Helena Barle je s pomočjo ostalih
deklet organizirala delavnice, na katerih so otroci ustvarjali.
Tina Turk in Petra Vidic sta vodili kotiček za ustvarjanje izdelkov iz papirja - maske in klovna. Vanja Maver je pripravila otrokom testo, iz katerega
so oblikovali piškote najrazličnejših oblik. Helena Barle in Angelca Bedene
sta jim pomagali razvaljati testo za pice. Darko Bedene je poskrbel, da so se
piškoti in pice ravno prav spekli. Med ustvarjalnim časom pa je Suzana Gorc
ves čas pridno barvala obraze naših otrok in nanje pričarala še večje veselje.
Po delavnicah je Angelca zaigrala na harmoniko in nas pospremila še
na pustni sprevod proti Šmihelu in Klečetu. V vasi smo se pokazali domačinom in si prislužili še pustne bonbončke.

Bogastvo suhokranjskih dobrot na ogled

Sobotno popoldne je minilo v ustvarjanju, veselju in rajanju. Zahvaljujem se vsem udeležencem, ki ste pomagali, da je pustno rajanje uspelo.
n Helena Barle

Občni zbor DU Dvor
V soboto, 4. februarja, smo se člani Društva upokojencev z Dvora zbrali
na rednem letnem občnem zboru. Kot že vrsto let je občni zbor potekal v
dvorani PGD Dvor, v prvem nadstropju , kjer je prostora za dobrih sto ljudi.
Pred uradnim delom zbora je moški pevski zbor Dvorjani zapel najprej himno in zatem še dve pesmi iz njihovega bogatega repertoarja. Kulturni program pa so nadaljevali učenci podružnične šole z Dvora. Zaigrali so na instrumente, izvedli recitacije in zaplesali. Učence je pripravila in
vodila gospa Ida Štimec, mentorica in razredničarka tretjega razreda. Kulturni program je popestril tudi naš član društva Albin Mrvar, ki je član literarne sekcije.
Poleg članov društva so zboru prisostvovali gostje. Ko smo na podlagi
predlogov dopolnili dnevni red, smo pričeli z delom. Najprej smo poslušali poročilo o delu društva. Na podlagi statistike smo nove člane prišteli, odšteli umrle in ostali približno na ravni lanskega leta. Blagajničarka je
natančno podala finančno poročilo. Sledila so poročilo o delu Projekta za

Ob kulturnem prazniku so članice Društva kmečkih žena Suha krajina Žužemberk v soboto, 4. februarja, pripravile tradicionalno razstavo
suhokranjskih dobrot. Tudi letos je bilo izvrstna. Na ogled so bile krušne
dobrote, peciva, potice, pletenice, pa tudi ročna dela, medeni izdelki in suhokranjska vina, niso pa manjkali tudi izdelki vrtičkarjev. Zbrane v lovski
dvorani so nagovorili predsednica društva Tadeja Lavrič, župan Franc Škufca in slavnostna govornica Valerija Pureber, priznana kuharica, dolgoletna
mentorica in svetovalka pri kuharskih delavnicah, ki jih organizirajo teden
dni pred razstavo v prostorih šole Žužemberk. Letos je na delavnici dišalo
po morskih sadežih v solati, pečenih postrveh, čebulni juhi z ovsenimi ko-

smiči, ajdovi kaši, ješprenovimi blazinicami, nadevanimi piščančjimi fileji
z grahom ter korenčkovo omako, pečenimi štručkami in kifeljčki s salamo
in sončnicami. Predsednica Lavričeva je povedala, da » na tečajih članice
venomer preizkušajo nove recepte, ohranjajo kulinarično dediščino, se družijo in izmenjujejo izkušnje in se imajo preprosto lepo«. Pester in glasbeno bogat kulturni program so obogatili učenci Osnovne šole Žužemberk,
moški pevski zbor Cirila Zajca pod vodstvom Nine Zajec in pesnica Silva
Mohorčič, z vezno besedo in skeči pa povezovalka Lili Hrovat. Razstava je
bila odprta do ponedeljka, 6. februarja, do 13.ure.
n Urednik Suhokranjske Poti

Predstavitev novega Športno kulturnega društva Ris
V letošnjem letu je bilo ustanovljeno Športno kulturno društvo Ris,
katerega glavni cilj je spodbujanje aktivnega in zdravega načina življenja
predvsem (naj)mlajših generacij. Tako bomo največ časa in moči namenili organiziranju družabnih, zabavnih, športnih, ustvarjalnih, kulturnih
in drugih delavnic, dogodkov in prireditev. Največji letošnji dogodek bo
vsekakor Dan na Krki, ki smo ga v okviru občinskega praznika prvič izvedli že lani, a nam žal vreme ni bilo najbolj naklonjeno. Kljub vsemu je
bil odziv zelo pozitiven. Poslikani panoji, ki so razobešeni na lesenih hiškah na drevesih na Loki, so nastali prav na eni izmed delavnic. Po vseh
koncih Slovenije uživamo v naravnih lepotah, a se premalokrat zavedamo le-teh pred našim hišnim pragom. Razgibana pokrajina nam omogoča široko paleto aktivnosti in vsak lahko najde svoj kotiček za rekreacijo,
druženje in sprostitev. Naša želja je, da se »izkoriščenost« vseh teh na-

ravnih danosti bistveno poveča, kar bomo poskušali doseči z izvajanjem
različnih aktivnosti (pohodništvo, tek, kolesarjenje, veslanje in drugo),
pa tudi s proaktivnim delovanjem v smislu vzdrževanja, obnove in izgradnje potrebne infrastrukture. Tako smo v lanskem letu že izvedli akcijo
za izboljšanje varnosti hišk na drevesih na Loki, saj so bile na nekaterih
mestih luknje ob robovih nevarno široke.
Vsi, ki želite sodelovati, vljudno vabljeni, da se nam pridružite, vsekakor pa pridite na naše dogodke! Prepričan sem, da se z že obstoječimi društvi najdemo v vsaj nekaterih pogledih in verjamem, da bomo za
marsikatero idejo združili moči in jo izpeljali skupaj!
n Aljaž Štrucelj
Predsednik ŠKD Ris
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Občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Šmihel pri Žužemberku

Postali smo gasilci in gasilke
Po dvoletnem teoretičnem in praktičnem usposabljanju s področja:
organizacije gasilstva ter pravnih osnov, zaščite teles in dihal, prve pomoči, požarne preventive, razvrščanja, zaščite in reševanja, elektrike, vozil in
opreme, požarov in nevarnih snovi, gradbeništva, preskrbe z gasilno vodo,
tehničnega reševanja in gasilske taktike je končno napočil čas za preverjanja našega pridobljenega znanja.
Po pisnem testiranju, ki je potekalo v petek, 6. 12. 2016, je sledila še
nedeljska (18.12.2016) intervencijska vaja. Hladno jutro, polni adrenalina
smo odhiteli k osrednjemu gasilskemu društvu Žužemberk, kjer je potekal
zbor ter priprave na zaključno vajo.
Na taktični vaji simulacije požara v stanovanjskem objektu ter gospodarskem poslopju smo izvajali vse naloge gašenja požara ter oskrbe ponesrečenih oseb. Izvedba je potekala pod budnim očesom mentorjev, njihovih pomočnikov, društvenih poveljnikov ter občinskega gasilskega povelj-

nika g. Borisa Sajevica. Po zaključku je sledila podrobna analiza in ocena
izvedene vaje.
Po uspešno zaključeni vaji in pisnemu preverjanju znanja se lahko s ponosom predstavi podmladek, ki je 18.12.2016 uspešno zaključili nadaljevalni
tečaj za gasilca. Testiranje je uspešno zaključilo vseh 29 pripravnikov iz štirih
prostovoljnih gasilskih društev (PGD Žužemberk, PGD Dvor, PGD Reber ter
PGD Šmihel pri Žužemberku) Občinskega gasilskega poveljstva Žužemberk.
Novopečeni gasilci in gasilke se iskreno zahvaljujemo vsem predavateljem, mentorjem, njihovim pomočnikom, našim gasilskim poveljnikom
ter ostalim članom posameznih društev, ki ste si vzeli čas za nas. Bili ste
požrtvovalnim, nesebični in potrpežljivi. Hvala, ker ste nam omogočili, da
smo del velike družine.
Z gasilskim pozdravom »NA POMOČ«.
n Nevenka Urbančič

Mladi gasilci ponovno dokazali odlično znanje in spretnost
Gasilska mladina Občine Žužemberk se je
v soboto, 11.3.2016, udeležila 14. Kviza gasilske
mladine GZ Novo mesto, ki je potekal v OŠ Drska v Novem mestu. Sodelovanje, novi izzivi in
druženje so vrednote, ki mlade gasilce spremljajo pri aktivnih pripravah in sodelovanju na kvizu gasilske mladine. Mladi gasilci so ponovno
dokazali, da imajo veliko znanja o gasilstvu in
da jim gasilska spretnost in vezanje vozlov ne
predstavljata nobenih ovir.
Rezultati ekip 14. Kviza gasilske mladine GZ Novo mesto:
PIONIRJI
PGD Reber 1 - 1. mesto
PGD Križi 2 - 2. mesto
PGD Žužemberk 1 - 7. mesto
PGD Križi 1 - 10. mesto
PGD Dvor 1 - 13. mesto
MLADINCI
PGD Križi 3 - 11. mesto
PGD Dvor 2 - 15. mesto
PGD Šmihel pri Žužemberku 1 - 16. mesto

PRIPRAVNIKI
PGD Dvor 3 - 3. mesto
PGD Šmihel pri Žužemberku 2 - 4. mesto

Ekipe, ki so osvojile prva tri mesta v kategoriji, so se v soboto, 18.3.2017, pomerile na Kvizu
gasilske mladine Dolenjske regije v Dobrniču.
Ekipa pionirjev PGD Reber je osvojila odlično 1.

mesto, 6. mesto je zasedla ekipa iz PGD Križi.
V kategoriji pripravnikov pa je mladina iz PGD
Dvor osvojila 7. mesto.
Naslednja postojanka za preizkušanje gasilskega znanja in spretnosti je za pionirje PGD
Reber Državni kviz gasilske mladine, ki bo potekal v soboto, 1.4.2017, v Šmartnem pri Litiji.
n Tanja Hrovat

V soboto, 28.1.2017, je v gasilskem domu
Prostovoljnega gasilskega društva Šmihel pri Žužemberku potekal 89. redni letni občni zbor, na
katerem so gasilci predstavili njihovo delovanje
v letu 2016 ter potrdili planske cilje za leto 2017.
Zbora so se poleg domačih gasilcev in gasilk udeležili tudi predstavniki ostalih društev Občinskega gasilskega poveljstva Žužemberk, župan
občine Franc Škufca, podžupan Jože Šteingel,
občinski gasilski poveljnik Boris Sajevic ter član
upravnega odbora Gasilske zveze Novo mesto
Tomaž Obštetar.
Iz poročila poveljnika društva Marjana Pečjaka je bilo razvidno, da so gasilci PGD Šmihel
pri Žužemberku v preteklem letu posredovali na
dveh intervencijah, in sicer pri travniškem požaru
v mesecu aprilu ter pri požaru delovnega stroja
v mesecu juliju. V letu 2016 (april) so organizirali vajo gašenja travniškega požara ter (oktober)
vajo evakuacije otrok iz podružnične šole Šmihel.
Skupaj z gasilci PGD Križi so pripravili operativno požarno vajo zasebne stavbe s primarnim namenom spoznavanja opreme obeh društev in še
toliko bolj s stališča skupnega meddruštvenega
timskega sodelovanja. Aktivno udeleženi so bili
tudi na sektorski vaji, ki je bila v preteklem letu
organizirana v Hinjah. Skozi vse leto so bili zelo

dejavni tudi na raznih okoliških prireditvah, kjer
so skrbeli za varovanje.
Nedvomno se lahko pohvalijo, da je v letu
2016 njihovih 9 pripravnikov uspešno opravilo
nadaljevalni tečaj za gasilca. Pridobili so tudi dva
nižja gasilska častnika ter enega voznika C kategorije, ki bo upravljal z njihovim gasilskim vozilom za gozdne požare (GVGP-2).
Police gasilske dvorane sedaj na novo krasijo
štirje pokali. Tri pokale so prejeli gasilci na tekmo-

vanju v Žužemberku (mladinci 1. mesto, pionirji
2. mesto ter člani B 3. mesto) ter enega (1. mesto)
na 13. kvizu gasilske mladine GZ Novo mesto.
V prihodnjem letu so si člani društva začrtali velike cilje, ki jih bodo nedvomno tudi uresničili. Njihovo dobro voljo, zavzetost in predanost društvu pozdravljajo tudi ostali udeleženci
občnega zbora.
n Nevenka Urbančič

7. Valentinov pohod po Kriški planoti
Sobotni večerni »sprehod« zopet navdušil starejše in mlajše od blizu in daleč.
Ko v Križih rečeš »Valentinovo«, najbrž že vsak najprej pomisli na
pohod, ki se je že popolnoma udomačil in ga vsako leto z veseljem pričakujemo tako mlajši kot starejši. Dileme, pohod da ali ne, že davno ni več,
pojavilo se je le vprašanje, ali obdržati že »uhojeno« pot ali ponuditi nekaj
novega. Po konstruktivni debati smo se organizatorji- PGD Križi odločili za že ustaljeno traso, za prihodnost pa kakšna sprememba / popestritev
vendarle ni izključena.
Letošnja udeležba nas je kar presenetila, saj je bila kljub nekoliko »turobnemu« vremenu najštevilčnejša doslej. Preko 80 pohodnikov in pohodnic vseh starosti- tudi najmlajših v vozičku, se je podalo na približno 8 km
dolgo krožno pot. Kot običajno, je bilo največ domačinov in sorodnikov,
je pa bilo letos opazno več udeležencev iz bližnjih in tudi bolj oddaljenih
krajev. Izpred gasilskega doma smo v skupini krenili malo pred 17. uro in
že čez dobre pol ure prispeli do prve okrepčevalnice »Pri Branetu« na Blaju, kjer smo si že v mraku postregli s toplimi napitki in dobrotami, ki so
jih pripravili domačini. Še pol ure in po gozdni poti smo prispeli na Vrhovo, kjer se je zgodba ponovila. Pred nami pa je bil najdaljši in »najtežji« del
poti- »vzpon« na Brinovko. Želja, da bi nam poleg bakel pot razsvetljevala
tudi polna luna, se žal ni uresničila, saj je bila proti oblačno-megličastemu
vremenu povsem nemočna. Slabo uro hoje smo potrebovali, da smo med
vinogradi zagledali razsvetljeno zidanico, še nekaj metrov vzpona med trtami in tu je že bil Jože, ki nas je prijazno sprejel in skupaj z domačimi poskrbel, da so bili naši popotniški želodčki zopet do vrha polni. Po daljšem
postanku v zidanici smo se v skupinah podali na zadnji del poti, kjer nas
je na cilju- v gasilskem domu, že čakala večerja, potem pa druženje, ki se
je zavleklo pozno v noč.

Pot, ki jo v okviru pohoda, skupaj s postanki, opravimo v približno treh
urah, je po mnenju mnogih prijetna popestritev sobotnega večera in odlična priložnost za druženje s prijatelji, in to na zdrav način, zato ni nobenega
dvoma, da bo tako tudi v prihodnje.
Ponovno gre zahvala domačinom, ki nas vsako leto prijazno sprejmejo
in »pocrkljajo« na treh tradicionalnih postojankah. Jih še ne poznate? Potem ste vljudno vabljeni, da se nam prihodnje leto pridružite »na pohodu
zaljubljenih« po Kriški planoti.
n Tomaž Špelko
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Turistično društvo Suha krajina uresničuje poslanstvo

Turistično društvo Suha krajina nadaljuje s svojim neutrudnim delom
in uresničuje poslanstvo, saj je eno izmed najaktivnejših turističnih društev
na Dolenjskem. Številni prostovoljci in prostovoljke skozi celo leto delujejo
na različnih področjih, od etnologije, zgodovine, ekologije, do organiziranja številnih rekreativnih, kulturnih, etnoloških prireditev v občini in tudi
izven nje. Društvo je prepoznavno tudi po organiziranju poletnih grajskih
prireditev, ki v obnovljeni grad prinašajo nove vsebine. Člani in članice so

na svojem občnem zboru sredi marca v gostišču Zupančič pregledali dosedanje delo in začrtali nove cilje.
V letu 2016 so izvedli preko 220 različnih dogodkov, akcij in nastopov,
opravljenih pa je bilo 11600 ur prostovoljnega dela. Tako je bilo organiziranih 24 prireditev, dve celo večdnevni. Člani in članice so se med drugim
predstavili na 28 prireditvah doma, 14 izven občine in na osmih prireditvah
v tujini. Uspešno sodelujejo tudi z ostalimi društvi v občini, s sosednjimi
turističnimi društvi in društvi v tujini. Sodelovali so na prireditvah v Hrvaški, Slovaški, Srbiji in na več mednarodnih prireditvah, zelo dobro pa je
društvo razvilo mednarodno sodelovanje s Kegljevičevo stražo iz Kostela,
Bratstvom svetog Mihovila iz Karlovca, Ivanečkimi vitezovi iz Ivanca, viteško skupino Trnovaska kampanja in glasbeno skupino Vrbovski Vrby iz
Slovaške in skupino Zlatno runo in EKO Pek iz Srbije. Društvo je potrdilo
tudi nove organe društva. Še naprej ga bo vodil Vlado Kostevc, v spremenjenem upravnem odboru pa bosta tudi Bojana Vidmar in Angelca Bedene.
Društvo, ki ima več sekcij, trenutno šteje 74 aktivnih članov in je odprto
vsem, ki bi s svojim delom, zamislijo in idejami pripomogli k prepoznavnosti in promociji Suhe krajine. Tudi letos načrtujejo različne prireditve in
vsebine, med drugim bodo tiskali nove zgibanke in nov promocijski material o Suhi krajini, organizirali številne prireditve, med katere velja omeniti popotovanje po rimski cesti, poletne grajske prireditve v žužemberškem
gradu in osrednjo prireditev Trške dneve.
n S. Mirtič
Foto: S. Mirtič

Pišem še vedno pod vtisi petkovega večera.
Poznate občutek, ki ti pravi: »To bo prekrasen
večer!« To smo organizatorji literarno-glasbenega
večera, ki se je odvijal v petek, 10.2.2017, čutili
celoten čas priprav na ta dogodek.
Prekrasen ambient Železo-livarskega muzeja
in galerije na Dvoru je bil poln obiskovalcev in
oboževalcev Toneta Kregarja in Jerneja Dirnbeka
- članov priljubljene rock zasedbe MI2. Tone Kregar je doktor zgodovine, direktor v Muzeju novejše zgodovine v Celju, glasbenik in pevec skupine
MI2, Jernej Direnbek pa v omenjeni skupini deluje kot kitarist, pevec in pisec uspešnih besedil.

43. občni zbor PGD Križi
Leto v znamenju izjemno uspešne vrnitve gasilske mladine na gasilska tekmovanja.
Pričetek leta je navadno čas za »inventuro«,
tako v poslovnem kot zasebnem življenju in tudi
pri gasilcih ni nič drugače. Sredi januarja smo se
člani PGD Križi, skupaj s predstavniki sosednjih
društev, občine ter delegatom GZ NM, zbrali na
rednem občnem zboru društva, kjer smo potegnili črto pod minulo leto in začrtali smernice
dela za letošnje leto.
Leto 2016 je bilo zelo radodarno z različnim
dogodki, zato smo posamezna dogajanja končno predstavili tako, kot je tudi potrebno- v okviru posameznih komisij. Tako smo poleg poročil
predsednika in poveljnika prvič slišali ločena
poročila komisij za članice, veterane in mladino.
Minulo leto je bilo glede na dogodke prejšnjih let
na splošno nekoliko manj stresno, saj je minilo
brez intervencij in drugih resnejših neprijetnosti,
zato pa toliko bolj uspešno v realizaciji načrtovanih nalog. Tu gre še posebej omeniti zaključek
obnove zunanjosti gasilskega doma in pričetek
obnove notranjosti, nabave zaščitne opreme in
uresničitev naše največje želje- zamenjave motorne brizgalne. Med pomembnejše dogodke lahko
štejemo vstop večjega števila otrok v gasilske vrste, pa tudi odstop poveljnika in izstop nekaterih
članov. Pridobitev in obnovitev nekaterih specialnosti, uspešno izvedbo vseh že tradicionalnih
prireditev, sodelovanje na različnih prireditvah
in tekmovanjih, pa še bi lahko naštevali. Rdeča

»MI2« - Jernej in Tone očarala Dvorjane
V uri in pol sta nas na hudomušen način navdušila z avtorsko poezijo in akustičnimi priredbami skladb skupine MI2, kot so: Zbudi me za 1.
maj, Samo tebe še imam, Čakal sn te ko kreten,
Brigita, Oda gudeki, Ko bil sn še mali pizdun,
Čista jeba….
Za konec pa še presenečenje za Toneta in Jerneja. Pevci Mešanega pevskega zbora Dvor pod
mentorstvom Roberta Kohka so naša gosta presenetili z izvedbo priredbe pesmi Sladka kot med.
Martin Blatnik pa je za ta namen naslikal njuno
karikaturo in jima jo podaril v spomin. Jože Gni-

dovec nas je pogostil s svojo žlahtno kapljico. Tudi
za ozvočenje je bilo profesionalno poskrbljeno, za
kar se moramo zahvaliti članoma ansambla Boršt
in Dragu Zupančiču. V fotografski objektiv je nepozabne trenutke ujela fotografinja Alenka Peterlin. Velika zahvala gre Stanki in Stanetu Novinec,
ki sta nam velikodušno odstopila muzejski prostor.
Hvala pa tudi vsem vam, ki ste prišli na dogodek in podprli naša prizadevanja za obogatitev
kulturnega življenja v kraju.
n Jadranka Meglen
Foto: Alenka Peterlin

Delavnica slikanja na platno

nit predstavitve je vsekakor bila gasilska mladina,
oz. delo in dosežki mlajših članov, ki so po dolgih
letih zopet pričeli z delom. Če je bilo omenjeno,
da je bilo minulo leto nekoliko manj stresno, pa
to zagotovo ne velja za mladino in njihove mentorje, ki so vložili ogromno truda v priprave ekip
na tekmovanja, kar se je bogato povrnilo z odličnimi uvrstitvami na različnih tekmovanjih. Ekipa
pionirjev se je na tekmovanju v gasilski orientaciji uvrstila celo na državno tekmovanje. Pomoč
predsednika PGD Dvor pri nabavi motorne bri-

zgalne in skupna gasilska vaja s PGD Šmihel potrjujeta nadaljevanje zglednega meddruštvenega
sodelovanje in tega si želimo tudi v prihodnje.
Glede na navedeno lahko zaključimo, da je za
PGD Križi eno bolj uspešnih let in upamo, da se
bo ta trend prenesel tudi v letošnje leto.
Vsem, ki ste nam pri tem kakorkoli pomagali,
se iskreno zahvaljujemo!
»NA POMOČ«!
n Tomaž Špelko, PGD Križi
Foto: Aleksander Bonifer

Med božično-novoletnimi počitnicami je KUD Žužemberk organiziral likovno delavnico za otroke. V društvu si prizadevamo, da v obdobju digitalizacije otroke med prostim časom usmerjamo v ustvarjalne
delavnice in jim s tem odpiramo njihovo domišljijo in kreativnost, kar
je zelo pomembno za njihov razvoj. Tokratna delavnica je potekala pod
mentorstvom ljubiteljske slikarke in ilustratorke Dinke Petje in predsednice KUD-a Klavdije Longar. Namen delavnice je bil približati otrokom
slikanje na platno s tempera barvicami po vzorcih ilustracij. S tem smo
hoteli doseči, da se otroci opogumijo, samozavestno in po svojih sposobnostih narišejo svojo slikico. Otroci so se zelo potrudili in nastali so zelo
lepi izdelki, ki bodo ostali otrokom v trajen spomin. Delavnica je potekala
v dopoldanskih urah, v sejni sobi Občine Žužemberk. Udeležilo se je je
veliko število otrok različnih starosti (5 - 11 let). V sproščenem vzdušju
ustvarjanja nas je presenetila mamica udeleženke z dobrotami, ki smo jih
z veseljem pospravili. V KUD-u Žužemberk si prizadevamo organizirati
čim več različnih delavnic za otroke in jim s tem odpirati notranji svet njihovega izražanja. Kdo ve, mogoče pa med njimi kdo postane znan umetnik?! Vljudno vabljeni na naslednjo delavnico, ki bo kmalu. Se vidimo!
n Dinka Petje
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V soboto, 7. 1. 2017, so se hinjski gasilci zbrali na letnem
občnem zboru. Srečanja se je udeležil tudi delegat GZ Novo
mesto Tomaž Obštetar, župan Franc Škufca in predstavniki
sosednjih gasilskih društev.

Maček Muri v Žužemberku
Dijaki in dijakinje 4. letnika Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske
šole- smer predšolska vzgoja, so v sredo, 15. marca 2017, poskrbeli, da je v
mali dvorani OŠ Žužemberk zazvenela Murijeva pesem. Odzvali so se povabilu Kulturno-umetniškega društva Žužemberk, ki se trudi, da otroci uživajo v prijetnih dodatnih aktivnostih, s čimer jim želijo popestriti njihovo
otroštvo. Mala dvorana OŠ Žužemberk je ob obisku Mačka Murija skorajda
pokala po šivih. Za uporabo le-te se iskreno zahvaljujemo ravnateljici, gospe
Miri Kovač. Zbrani otroci so spremljali živahno predstavo nasmejanih oči
ter odprtih ust, dijaki z razredničarko pa so odšli presrečni, ker bodo vsa
zbrana sredstva s pridom porabili za maturantski ples, za kar se vsem najlepše zahvaljujejo. Naša zahvala njim pa so nasmejani obrazi naših otrok,
zato upamo, da nas Maček Muri še kdaj obišče.
n Cilka Zupančič

Na mednarodnem sejmu NATOUR Alpe Adria 2017 tudi Suha krajina
Na GR v Ljubljani je od 1. do 4. februarja potekal mednarodni turistični sejem NATOUR Alpe
Adria, na katerem je Turistično društvo Suha krajina predstavilo turistično ponudbo Občine Žu-
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Občni zbor gasilcev v Hinjah

Knjigobežnice so oživele
Knjigobežnice, ki so krajanom Žužemberka na voljo od oktobra
2016, so polne zanimivega branja različnih zvrsti. Gre za pobudo, pri
kateri vsak uporabnik ali mimoidoči lahko povsem brezplačno vzame
knjigo ali revijo, ki je na voljo v hišici, ali pa v hišico odloži knjigo, ki je
ne potrebuje več. Izbor je prepuščen uporabniku, ki ni omejen z žanrom,
obsegom ali kvaliteto. Hišica stoji v pavlijonu v centru Žužemberka,
postavili pa smo jo člani Kulturno-umetniškega društva Žužemberk in
tudi aktivno skrbimo za njeno vsebino. Po pol leta uporabe z veseljem
in ponosom ugotavljamo, da je
hišica izjemno dobro obiskana,
da se vsebine menjajo pogosto
in da so jo krajani Žužemberka
vzeli za svojo. Še posebej so se
knjigobežnic razveselili otroci
in prav otroške knjige so tiste,
po katerih je največje povpraševanje. Vabimo vse krajane,
da hišico obiščejo, si izberejo knjigo po svojem okusu in
da pregledajo domače knjižne police ter darujejo knjige,
slikanice ali revije, s katerimi
bodo anonimnemu sokrajanu
polepšali dan.
n Matej Kocjančič

pomlad 2017,

žemberk in Suhe krajine ter njeno izjemno naravno, kulturno in živo dediščino. Ljudske pevke
v pokrajinskih nošah ter žužemberški viteški red
Seisenbergensis Tumultus pa je obiskovalce sej-

ma povabil na tradicionalne Trške dneve od 8. do
18.7.2017 in na že 19. srednjeveški dan na žužemberški grad, ki bo v nedeljo, 16.julija.
n VladiMir, Foto: Jorgos

Iz poročil, ki so jih posredovali domači gasilci, je bilo videti, da jim dela
v preteklem letu ni manjkalo. Prejeli so dva klica na pomoč. Maja so pomagali pri odstranjevanju poplavljene vode v podjetju SK d.o.o. na Plešu,
junija pa je v istem podjetju prišlo do samovžiga CNC stroja, ki obdeluje
magnezijeve ulitke. Požar so s pomočjo gasilcev z Dvora, iz Žužemberka
in Križev hitro pogasili in prezračili prostore.
V preteklem letu so bili hinjski gasilci precej aktivni pri udeležbah na
društvenih vajah. Bili so organizatorji občinske gasilske vaje, na kateri so
sodelovala vsa društva OGP Žužemberk, GRC Novo mesto z avto-lestvijo,
reševalna ekipa Civilne zaščite Žužemberk in predstavnik policijske postaje
Dolenjske Toplice. Vaja je bila izvedena prikazno in je vključevala reševanje
iz vode, z avto-lestvijo, ponesrečencev v prometni nesreči ter gašenje gorečega avtomobila. Zanimivo in zelo poučno vajo si je ogledalo veliko ljudi, vsi
učenci OŠ Prevole in gostje iz Srbije, ki so bili nad izvedbo zelo navdušeni.
Člani PGD Hinje se v preteklem letu niso udeleževali izobraževanj, zato
je bila s strani vodstva in nekaterih gostov dana še posebna pobuda, da se

v letošnjem letu da poudarek tudi izobraževanju. Pionirska in mladinska
desetina sta se ob pomoči PGD Struge pripravljali na tekmovanja in se jih
uspešno udeležili. V prihodnje velja spodbuda, da se tekmovanja udeležijo
tudi člani in veterani, kajti tudi to je oblika vaje in izobraževanja.
Uspešno so organizirali in izpeljali tekmovanje harmonikarjev z veselico, sodelovali pri organizaciji pohoda do Močil in izvedbi kolesarske dirke.
Skrbeli so tudi za vzdrževalna dela in urejanje gasilskega doma z okolico,
seveda pa jim tudi v prihodnje ne manjka načrtov.
n Mojca Obrstar

Na 19. Podkrimskem
pustnem karnevalu
Pustno-karnevalska sekcija Turističnega društva Suha krajina se je
tudi letos udeležila tradicionalnega karnevala na Igu, in to s predstavitvijo Kraj'nškega 'terana', ki je dobil posebno zaščito evropske komisije za res
pravo tradicionalno poimenovanje kraj'nškega terana s kontroliranim poreklom. Pot nazaj je bila izjemna in prijetna, saj so bili vsi navdušeni nad
kakovostjo vseh sort našega 'terana'...
Foto: VladiMir

Mešani pevski zbor Dvor
ob Krki na Območni reviji
odraslih pevskih zasedb
V Kulturnem društvu Dvor že dolga leta aktivno deluje sekcija
Mešani pevski zbor Dvor od Krki.
Mešani pevski zbor Dvor ob Krki je sodeloval na Območni reviji odraslih pevskih zasedb 2017, ki jo organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območna izpostava Novo mesto.
V petek, 3. 3. 2017, so se pevci in podporni člani zbrali v Kulturn- kongresnem centru v Dolenjskih Toplicah, kjer je potekal prvi del revije. V programu se je predstavilo sedem dolenjskih pevskih zborov, med njimi tudi
Mešani pevski zbor Dvor ob Krki, KD Dvor. Pod vodstvom zborovodje
Roberta Kohka je zapel pesem Otona Župančiča Metuljčki, ob spremljavi
pianista in korepetitorja Žige Jernejčiča iz Zagradca, pri naslednjih dveh pesmih pa se je pridružil zboru. Druga zapeta pesem je bila koroška narodna
O ti preburna ženska stvar in tretja Na deževen dan. Celotno prireditev je
povezoval dr. Tomaž Simetinger. Z izbranimi besedami, ki so se navezovale na vsebino pesmi, njihovo zgodovino in avtorje, je publiki vzbudil zani-

manje pred vsakim nastopom. Na ta način je večer, v katerem je nastopilo
kar 150 pevcev, še dodatno kulturno obogatil.
Organizator revije JSKD, OI Novo mesto, je poskrbel tudi za priznanja,
ki so jih zasluženo prejeli zborovodje vseh pevskih zborov. Številna publika
je vse nastopajoče in njihovo ubrano petje nagradila z aplavzom.
Foto: Jadranka Meglen
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Anton Legan
Gasilec, vinogradnik, ključar in še kaj
Na podlagi 5. in 47. člena Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni
list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 –
ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15
– ZUUJFO) ter 40. člena Statut Občine Žužemberk (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS 66/2010)

OBVEŠČA

občane in vso drugo zainteresirano javnost, da v času
do 31. maja 2017
sprejema pobude in predloge za spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Žužemberk (OPN
Žužemberk) Uradni list RS (55/2014)

Oživljena KO RK Žužemberk
V lanskem letu je ponovno zaživela KO RK Žužemberk, ki jo od
novembra 2016 vodi Alenka Sajovic. Sredi januarja se je obnovljeni ožji
odbor KO RK sestal na svoji prvi seji in začrtal program dela za leto
2017 in za občni zbor, ki bo v mesecu marcu. Z veseljem je bilo videti
polno sejno sobo, še posebno pa mlade člane. Foto: VladiMir

OPN Žužemberk je javno dostopen na spletnem portalu PISO http://
www.geoprostor.net/PisoPortal in v prostorih občinske uprave Občine Žužemberk. Za spletni pregled namenske rabe svojih parcel
na tej spletni strani izberete Žužemberk, kliknete na ˝Vstopi v PISO
javni˝, opravite brezplačno registracijo in vpišete geslo ali vstopite brez prijave. Na levi strani zaslona izberete katastrsko občino in
številko parcele. Izberete ˝TEMATSKI SKLOP˝ ˝Občinski prostorski
načrt (OPN)˝ in podsklop ˝Namenska raba˝.
Pobude in predlogi za spremembe in dopolnitve OPN Žužemberk
morajo biti podani na predpisanem obrazcu in ustrezno utemeljeni.
Pobudi in predlogu naj bo priložen grafični prikaz parcele s predlagano lokacijo spremembe.
Po tarifni številki št. 1 zakona o upravnih taksah (Uradni list RS,
št. 106/2010 – UPB5 in 32/2016-(ZUT-I), 14/2015-ZUUJFO ter
84/2015-ZzelP-J) je ob podaji pobude potrebno plačati upravno takso v znesku 4,50 EUR na račun: 013935930309111, sklic na št. 11
07315-7111002-48985457 BIC banke: BSLJSI2X.
V spremembah in dopolnitvah OPN Žužemberk bodo upoštevane le
popolne vloge, pobude in predlogi, ki izpolnjujejo pogoje glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja občine, upoštevanja varstvenih,
okoljevarstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ter z vidika meril
urbanistične stroke in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo s
komunalno infrastrukturo. Občina Žužemberk se bo opredelila do
pobud in predlogov, ki bodo na Občino Žužemberk prispeli do 31.
maja 2017 in sprejemljive pobude in predloge uvrstila v postopek
sprememb in dopolnitev OPN Žužemberk.
Pobude in predloge za spremembe in dopolnitve OPN Žužemberk
posredujte na predpisanem obrazcu, ki je dostopen na spletni strani
http://www.zuzemberk.si/sl/vloge/, ali v sprejemni pisarni Občine Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk, v pritličju.
Izpolnjene obrazce pošljite na naslov:
Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, ali na elektronski naslov: obcina.zuzemberk@zuzemberk.si, ali v oddate v sprejemni
pisarni Občine Žužemberk v poslovnem času.

Prešernovanje tudi v Žužemberku
Ob slovenskem kulturnem prazniku smo tudi v Žužemberku, v Paviljonu EASA Žužemberk, izvedli tradicionalno Prešernovanje in tako na najlepši
način počastili spomin na našega največjega pesnika dr. Franceta Prešerna.
Prešernove pesmi so predstavili domači recitatorji, svoje lastne pa: Silva Mohorčič, Miran Jenko, Francka Ožbolt, Magda Kastelic Hočevar, Vlado Kostevc
ter gosta Janko Rošelj in Jurij Marussig. Luna sije, kladvo bije so lepo zapele združene pevke turističnega društva, za kuhano vino in dobro vzdušje ob
mrazu pa so poskrbeli Dušan Ožbolt, Matjaž Kužnik in Ičko.... Foto: VladiMir

V Suhi krajini je bilo pred vojno malo industrije, zato pa dosti več starih obrti in del, ki jih
danes zaradi tehnološkega napredka nihče več
ne opravlja. V Stavči vasi pri Dvoru je imel oče
Alojz Legan »tišlarijo«, v kateri se je izučilo nemalo mizarjev. Imenovalo se je »Splošno mizarstvo Stavča vas«. Mama Ivana, rojena v Ameriki,
je rodila sedem otrok. Veliko možnosti za delo in
uk takoj po vojni ni bilo, fantje so povečini pomagali na gruntu pri kmečkih opravilih. Antona
je življenjska pot ponesla v Ljubljano na priučitev k Elektro Potočnik, tam je delal kot priučeni
delavec. Nato je delal v Iskri in Litostroju. Pravo
vsebino in vrednost spoznanja novega življenja
so mu nudili v podjetju IMV, kamor je prišel na
željo takratne gasilske zveze Novo mesto. V Novem mestu je končal tudi poklicno šolo in kot
gasilec opravljal delo v največji dolenjski tovarni.
Poklicno pot je nadaljeval v podjetju Varnost ter
končal v Novolesu leta 1997. Z že pokojno ženo
Jožefo sta se poročila leta 1963, v zakonu pa so
se jima rodili trije otroci: Lilijana, Lucija in Aleš.
Gasilstvo Toneta spremlja že od malih nog,
saj se je v gasilske vrste na Dvoru vpisal l. 1952,
ljubezen do gasilstva pa se prenaša tudi na sina
in vnuke, ki so aktivni člani v gasilskih vrstah. Z
gasilstvom se je seznanil leta 1948, ko je gorela
Stavča vas. Takrat je videl prizadevanje gasilcev,
ko so na Veliki ponedeljek gasili ogromen požar,
ki je uničil dvanajst poslopij. Na srečo takrat njihova hiša ni pogorela. Tonetu je postalo gasilstvo

Pri spomeniku NOB v Hinjah
počastili spomin na padle
Na obletnico bojev, ki so bili 4. januarja 1945 v Hinjah, je KO ZB za
vrednote NOB Žužemberk pripravila krajšo komemoracijo v spomin
na padle partizane, ki so bili predvsem s Primorske. Zbrane je nagovoril žužemberški župan Franc Škufca, več o medvojnih dogodkih pa
je spregovoril udeleženec bojev Danilo Ivančič iz Kopra. V kulturnem
programu so nastopile pevke ZB Žužemberk. Foto: VladiMir

To obvestilo je objavljeno na spletni strani Občine Žužemberk:
http://www.zuzemberk.si/sl/home/ in v Javnem glasilu Občine Žužemberk, Suhokranjske poti.
Župan Občine Žužemberk
Franc Škufca, l.r.

V Litostroju v mehanični delavnici

Kot mladenič je že igral v igri Matiček se ženi (druga vrsta, drugi z leve)

del življenja, potreba, da ko je treba nekomu nekaj pomagati, enostavno gre in pomaga. Spominja
se večjih požarov, ko je na Dvoru gorel Antonov
pod in na Jami Petrunatov pod, kot poveljnika
pa je najbolj cenil Jožeta Knafelca. Tone je vrsto
let opravljal funkcijo poveljnika in blagajnika v
društvu, za Francem Jenkoletom pa je en mandat opravljal tudi funkcijo sektorskega poveljnika. Dobro se spominja vsakoletnega Piknika na
valovih Krke, ki je postal sinonim za vrtne veselice na Dolenjskem. K uspehu takratne prireditve
so pripomogli tudi Marjan Marinc, Vlado Vivoda, Božo Petek, Boris in Stanka Kovačič, pa tudi
pokrovitelja pivovarna Union in RTV Ljubljana.
Maks Kumer je posnel ploščo, na kateri je znamenita fotografija slapov Krke. Da ni bila samo
veselica, pa so gasilci poskrbeli za pester program
in tekmovanja. Poleg bogatega srečolova so izbirali miss prireditve, šaljivo pošto z zaporom, tekmovanje žejnih in lačnih, pokaži kaj znaš itd. Na
pikniku leta 1973 so igrali Štirje kovači, navdušili pa so tudi člani izseljeniškega orkestra Richija Vadnala iz Clevelanda. Da je program potekal
brezhibno, je poskrbel znani radijski in televizijski voditelj Rado Časl.
»Gasilske akcije so bile nekdaj popolnoma
drugačne kot danes, v tem smislu, da je sam sistem funkcioniral glede na gasilsko sireno in ni
bilo pozivnikov, ki jih poznamo danes. Na intervencije so včasih šli brez popolne opreme, kar je
danes nepredstavljivo,« je povedal Tone in dodal, da je bilo pomembno gašenje požara brez
nezgod in nesreč.
V spominu so Tonetu ostali tudi veseli dogodki, druženja s gasilskimi tovariši in velikimi
skrbmi pri gradnji doma. Pomagal je pri ustanavljanju prostovoljnega gasilskega društva v Ajdovcu in Križih. Veliko časa je namenil vzgoji in

Gasilec Anton Legan

učenju mladih gasilcev. Tone omeni tudi prizadevanja dvorskih gasilcev za gradnjo popolnoma
novega večnamenskega doma na Dvoru. Dom naj
bi stal na zemljišču Škrabčeve njive, projektiral pa
ga je projektivni biro arhitekta Zdenka Hlavatya
iz Novega mesta. To se je dogajalo v sedemdesetih
letih, žal pa je projekt zaradi nesoglasja tedanjih
političnih organizacij padel v vodo. Tone v življenju ceni srčnost in odrekanje. Kot aktiven krajan
je nastopal kot mladenič v tedanjem Kulturnem
društvu Dvor v igri Matiček se ženi, sodeloval
pri številnih delovnih akcijah v kraju, asfaltiranju cest, izgradnji novega vodovoda, telefonije…
Od leta 1994 je tudi član DU Dvor, kjer je bil nekaj časa tudi podpredsednik. Je tudi aktiven član
Društva vinogradnikov Suha krajina in ključar
vaške cerkve sv. Kancijana.
n Slavko Mirtič
Foto: osebni arhiv
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Slovesnost ob deseti obletnici nove šole na Dvoru
Na podružnični šoli Dvor je v torek, 13. decembra 2016, potekala slavnostna prireditev, s katero so obeležili 10-letnico nove
šole ter dan samostojnosti in enotnosti.
Selitev šole v nove prostore leta 2006 je bila za dvorsko šolo in lokalno
skupnost res težko pričakovan dogodek. V prvi tovarniški šoli je leta 1864
takratni direktor dvorske železolivarne Johann Engenthaler izrekel učencem
najlepšo popotnico: » Prižgal sem luč, ki zagotovo ne bo več ugasnila.« 28.
maja 1872 so pričeli z zidanjem šole in jo dve leti kasneje že predali svojemu namenu. Žal je bila za tiste čase mogočna stavba s prelepim kamnitim
portalom, velikim vrtom za nove potrebe šolstva utesnjena in nevarna tudi
zaradi povečane koncentracije radona, pa tudi odločbe z zahtevami po sanaciji stavbe so bile kljub dobronamernosti neizprosne in obremenjujoče.
Spomin na čase, ko so leta 2003 pričeli z izgradnjo nove šole, je obudila
slavnostna govornica,takratna ravnateljica mag. Jelka Mrvar.
» Izmerjeni bekereli v pritlični učilnici so nas uvrstili na prioritetni seznam ogroženih šolskih objektov v Sloveniji,« je dejala Mrvarjeva in dodala, da je takoj po podpori s strani ministrstva občina Žužemberk z županom Francem Škufco prevzela breme velike investicije- šole s telovadnico, z vrtcem in ljudsko knjižnico. Načrt arhitekturno izredno zanimive za
oko, odprte in okolju prilegajoče šole je izdelal projektant Gorazd Cibic, v
življenje pa jo je postavilo podjetje GPI Tehnika. Pisano druščino učencev,
vrtičkarjev, učiteljev in gostov sta na prireditvi pozdravila tudi žužemberški župan Franc Škufca in ravnateljica OŠ Žužemberk Mira Kovač, obudila
spomine na minulo in se smelo z mnogimi načrti zazrla v novo desetletje.
Med drugim je največja želja postavitev senčil pred igralnicami vrtca in
preureditev podstrešja v prepotrebne učilnice.

Na sliki (z desne): vodja PŠ Dvor Zvonka Struna, nekdanja vodja PŠ v pokoju Marija
Legan, nekdanja ravnateljica mag. Jelka Mrvar, pomočnica ravnateljice za vrtec Tanja
Fabjančič, ravnateljica OŠ Žužemberk Mira Kovač in župan Franc Škufca.

Za prijetno bogat kulturno, plesno in glasbeno obarvan program so poskrbeli četrtošolci in najmlajši vrtičkarji, pevke TD Suha krajina in oktet
Dvorjani. Desetletnico so šolarji obogatili z bogato razstavo, jubileju pa so
posvetili tudi šolsko glasilo Dvorski utrinki.
n S. Mirtič
Foto: S.Mirtič

Ajdovški šolarji odkrivajo znane Suhokranjce
Suha krajina je v preteklosti »bogato obrodila«, saj smo odkrili 37 znanih Suhokranjcev, ki so
predstavljeni v šolskem muzeju v OŠ Žužemberk,
4 pa v OŠ Prevole. Učenci jih spoznavajo skozi
celo leto in ob različnih priložnostih. Še posebej
smo na podružnični šoli Ajdovec ponosni na tiste,
ki prihajajo z Ajdovške planote, in to so: dr. Janez
Gnidovec, Karel Gnidovec, dr. Fran Grivec, Ante
Gnidovec, Janez Kmet in Jožefa Fabjan.
V malem šolskem muzeju imamo doprsni kip
dr. Janeza Gnidovca, ki smo ga tudi podrobneje
predstavili na javni kulturni prireditvi. Po njem
je imenovano tudi župnišče na Selih – Gnidovčev
dom. Velikokrat se spomnimo tudi na župnika in
pisatelja Janeza Kmeta, ko pri pouku preberemo
kakšno njegovo krajšo zgodbo.
Letos smo se vsi učenci od 1. – 4. razreda naše
podružnice odpravili na krajši pohod skozi Boršt
in Sel do Velikega Lipovca ter tako podoživljali
korake naših prednikov, ki so se velikokrat podali na to pot. V Gnidovčevem domu nas je sprejel
župnik gospod Janez Zaletelj, ki nam je povedal
nekaj o življenju teh pomembnih ljudi. Prižgali
smo svečko na grobu pisatelja Janeza Kmeta ter
si v Velikem Lipovcu ogledali spominsko ploščo
dobrotnika, vzgojitelja, misionarja dr. Janeza Gnidovca in rojstno hišo dr. Frana Grivca. Vsako leto
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Odkritje plošče znanemu Suhokranjcu
Jožetu Kastelicu na Prevolah
V petek, 3. 2. 2017, je na Osnovni šoli Prevole potekala kulturna prireditev ob Prešernovem
dnevu. Ob tej priložnosti smo na seznam znanih
Suhokranjcev uvrstili še gospodarstvenika, dobrotnika in domoljuba Jožeta Kastelica in mu v
preddverju šole odkrili spominsko ploščo.
Na proslavo so bili povabljeni vsi Kastelčevi
sorodniki, predstavniki občine, OŠ Žužemberk, s
katero zelo dobro sodelujemo ravno v okviru tega
projekta, župnika Cirila Murna, ki je s Kastelicem
veliko sodeloval, gospo Mrvar, ki projekt vodi, pa
seveda krajane.
V programu so učenci pod mentorstvom učiteljev poskušali prikazati Jožetovo življenjsko pot
in njegove dosežke. Program je popestril šolski
pevski zbor, spomine na strica Jožeta pa je v zanimivi pripovedi povzela nečakinja Jana Hočevar.
Jože Kastelic je bil rojen leta 1920 na Žvirčah.
Po vojni, ki mu ni prizanašala z grozotami tistega
časa, je pristal v Kanadi, kjer je začel graditi svoj
gradbeni imperij. Svojo pot je začrtal kot zelo pomemben in uspešen gradbenik. Bil je tudi zelo
velik dobrotnik. Veliko je pomagal Slovencem
v Kanadi in v svoji domovini, njegove pomoči
so bili še posebej deležni prebivalci rodne vasi
Žvirče. Jože Kastelic je umrl leta 2011 v Torontu.
Prejel je številna priznanja in odlikovanja:
leta 2002 zlato jubilejno medaljo kraljice Elizabete za zasluge za Kanado v petdesetih letih, leta
2011 častni znak svobode Republike Slovenije
kot priznanje in zahvalo domovine za njegovo
pomoč, leta 2003 pa je postal eden redkih dobitnikov papeškega odlikovanja svetega Gregorija
Velikega, ki ga prejmejo osebe za pomoč Cerkvi
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Otroci in načrtovanje
prihodnosti po zgledu znanih
Slovencev
V prihodnosti svet je domišljija,
brez meja so sanje,
je prihodnost čarovnija daj, pokukaj vanje.
Ne boj se odkrivati sveta,
prizadevaj si narediti boljšega,
saj naš planet potrebuje pogumne ljudi!
Upam, da jih nekaj takih še živi.
Je pravi borec tudi Jože bil,
v hiši na Žvirčah se je rodil.
V otroštvu bilo mu je hudo,
delati je moral prav močno.

Župan Franc Škufca, ravnateljica Marija Breceljnik in
brat Milan Kastelic so odkrili ploščo Jožetu Kastelicu.

ali pa za izredno zgledno življenje. Leta 2010 je
prejel zlati grb Občine Žužemberk.
Spominsko ploščo so odkrili ravnateljica šole
Marija Breceljnik, žužemberški župan Franc Škufca in Jožetov brat Milan.
Prešernov natečaj, ki ga šola vsako leto ob
tem dnevu pripravi, je bil vezan na temo šolskega
parlamenta in razmišljanje o uspešnih Slovencih.
Najboljše prispevke po triletjih smo nagradili.
Tako so bile podeljene nagrade: za prvo triletje
Sofii Suraci za literarno-likovni prispevek, v drugem obdobju Anamariji Turk za literarni prispevek, za tretje obdobje Urški Turk tudi za literarni prispevek, in sicer pesem, v kateri je zanimivo
razmišljala o Kastelicu.
n Bernarda Jesih, OŠ Prevole

Vodopivčev Jože pa se ni vdal,
iz revnega fantiča podjetnik je postal.
A ker dobro srce je imel,
je s Slovenci z roko v roki živel.
V Ameriki pokazala se mu je pot,
našel jo je ta delavni gospod,
z delavno ročico na drugemu koncu je živel,
a Žvirče je še vedno rad imel.
Za zgled lahko je za ljudi,
svet po takih hrepeni,
je človek s srcem Jože bil,
ostal za njim dober je spomin.
V prihodnosti naj vsak prizadeva si,
da dober bo do vseh ljudi,
da svojim sanjam bo sledil,
vseh darov se veselil.
n Urška Turk

Pustno
ustvarjanje
V okviru Kulturnega društva Žužemberk smo se 23. februarja 2017, v

popoldanskem času, zbrali, odrasli in otroci. S ciljem – narediti pustno masko. Otroci so pri delu in ustvarjanju vidno uživali, si med seboj pomagali in
dopolnjevali svoje ideje oz. zamisli ter bili kreativni. Med maskami so bile
tudi Hello Kitty, miške, mačke, batmani, kužki, čebelice, Tačke na patrulji, ipd. Med ustvarjanjem smo se posladkali s slastnimi piškotki in sokom.
n Špela Novak

je s strani kulturnega društva Dvor organiziran
pohod Po poti Janeza Kmeta.
Na poti do naziva Znane Suhokranjke je tudi
pisateljica gospa Irma Jančar iz Srednjega Lipovca,
o kateri smo na naši podružnici v lanskem šolskem letu napisali raziskovalno nalogo ter letos
o njej postavili razstavo v OŠ Žužemberk. Učen-

ci imajo njene zgodbe zelo radi, ker so poučne in
krepijo ekološko zavest. Tudi odrasli radi posegajo po njenih knjigah, v katerih opisuje življenje
preprostega kmečkega človeka.
Veseli smo, da naša podružnica izhaja iz kulturno bogatega okolja.
n Milena Legan, Irena P. Vasić

Trala,
hopsasa, pustne smo šeme…
Pust veselih ust je bil tudi na naši šoli lep in vesel dogodek. Na pustni

torek so 3. in 4. šolsko uro učence in učenke zamenjale princese, Pike Nogavičke, super junaki, čarovnice, kavboji, vitezi…
V povorki smo prehodili Dvor in se poveselili ter fotografirali. Sledilo
je rajanje v telovadnici, ko smo zaplesali in se poigrali ter preiskusili naše
spretnosti v štafetnih igrah. Na koncu smo se posladkali z bonboni, ki so
nam jih dali krajani, trgovke in zlatarka.
n Zvonka Struna
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Soustvarjali smo kulturo
V ponedeljek, 6. 2. 2017, je na PŠ Dvor potekala javna
prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku.

Kulturna prireditev na PŠ Ajdovec

Delavnica programiranja Lego robotov

V četrtek, 9.2.2017, smo imeli kulturno prireditev za Prešernov dan.
Na začetku je župan gospod Franc Škufca spregovoril nekaj uvodnih besed.
Potem je učenka Katja Kuhelj iz 9. a razreda deklamirala Zdravljico. Nekaj
besed o Francetu Prešernu so nam povedale učenke 3. in 4. razreda. Prešernovo pesem Povodni mož sta deklamirali učenki 8. razreda Vesna Zarabec
in Valentina Kužnik ter nas na koncu razveselili z igranjem na harmoniko.
Zelo mi je bila všeč dramska priredba zgodbe o Petru Klepcu, v kateri smo
nastopali vsi učenci. Na koncu je ravnateljica ga. Mira Kovač podelila priznanja in nagrado za šolski likovni natečaj »Lep je dan«. Po prireditvi smo
goste povabili na kratko pogostitev. Program sem vodila jaz. Imela sem
malo treme. Starša sta bila zelo ponosna name.
n Sara Kuhelj, 4.r.

V času zimskih počitnic, v ponedeljek, 20. 2. 2017, je na naši šoli potekala
delavnica na temo Programiranje Lego robotov in preprost način programiranja v APP Inventorju. Delavnico je izvajal naš bivši učenec Larsen Cundrič
ob sodelovanju učiteljice Helene Smrke. Delavnice se je udeležilo kar sedemnajst učencev, ki so naredili prve korake v svet programiranja Lego robotov.
n Helena Smrke

Uspešni športnik
bila prehuda. Kljub temu pa je prejel
plaketo za odlične športne dosežke
v letu 2016, za kar mu vsi čestitamo
in mu želimo, da bi še naprej dosegal
takšne in boljše rezultate.
n Irena Gliha

Drugačen
www.fs-prevozi.si

OSNOVNO PRANJE,
VOSKANJE,
PRANJE PODVOZJA

PRANJE OSEBNIH
AVTOMOBILOV,
TOVORNIH VOZIL
IN AVTOBUSOV

Prireditev so pripravili učenci podružnice in strokovne delavke šole.
Slavnostna govornica je bila predsednica KUD Dvor ga. Vesna Može. V svojem nagovoru je prisotne opomnila na pomen praznikov, vsakdanje kulture
ter vlogo kulturnikov in Prešerna za Slovence. Prireditve se je udeležil tudi
župan občine Žužemberk Franc Škufca in otroci so mu izročili spominsko
darilo. Ravnateljica OŠ Žužemberk Mira Kovač je učencem podelila priznanja in nagrade, ki so si jih prislužili na likovnem natečaju šole Lep je dan.
V bogatem, raznovrstnem in razgibanem programu so v različnih točkah
nekajkrat nastopili vsi učenci šole in občinstvo jih je nagradilo z navdušenim aplavzom. Da so obiskovalci slišali nastopajoče, sta poskrbela ozvočevalca, nekdanja učenca podružnice Tilen Gnidovec in Žiga Janežič. Dan
naše kulture je zahteval veliko priprav in dela, a je bil naš trud poplačan z
zadovoljnimi obrazi , ko so obiskovalci in nastopajoči zapuščali prireditev.
n Zvonka Struna

Letos je NK Ivančna Gorica na
razpis za športnika leta 2016 prijavil
našega nogometaša selekcije U-13
Gliha Marka.
Mark je izredno talentiran športnik in je z doseženimi 22 zadetki
daleč najboljši strelec tekmovanja
in najbolj zaslužen igralec za uspehe naše selekcije U-13 v letu 2016.
To je bilo prvo povabilo s strani
kluba, da se z glasovanjem podpre
Marka. Mark je pravi ljubitelj nogometa. Že od malih nog se je dobro
znašel z žogo, nato pa s treniranjem
začel že pri šestih letih. Sprva je hodil v Nogometno šolo Portoval, pot
pa nadaljeval v klubu NK Ivančna
Gorica, kjer igra še sedaj.
Letos je bil med sedmimi najboljšimi športniki nominiran za
športnika leta občine I. G., ki delujejo pod okriljem športnih društev občine Ivančna Gorica. Konkurenca je

Če nisi sonce, ki greje močno,
lahko si žarek droban,
tak žarek, ki sega do tal in še dlje,
žarek, ki osmisli vsakdan.
Če nisi luna, ki sveti v temi,
lahko pa kresnička si ti.
Majhna kresnička, kot moje oči,
osvetliš mi pot lahko ti.
Če nisi dišeča roža v gredi,
lahko bilka si sredi poti.
Bilka, ki ponosno tam sredi stoji,
raste in šteje sledi.
Če nisi cesta, lahko si le potka,
ozka in prašna, ki vodi naprej,
čisto do cilja privede človeka,
do cilja in dlje, do tja, kjer ni mej.
Če nisi reka, bodi le kaplja,
kaplja vode ali kaplja krvi.
Najpomembnejša kaplja tega življenja,
vse to, lahko si prav ti.
Karkoli si ti, to bodi ponosno,
drugačnost nas bogati.
Ni oblika merilo, velikost ne odloča,
verjemi vase, tak najboljši si.
n Tanja Bergant, univ. dipl. soc. del.,
dipl. vzg., Vrtec Žužemberk

Uprizoritev Rokavičke
Prva pravljična urica se je v letošnjem letu pričela z ukrajinsko ljudsko
pravljico Rokavička. Gre za znano zgodbico o dedku, ki je sredi hude zime
izgubil rokavičko in so se vanjo naselile miška, žabica, zajček, lisica, volk,
merjasec in medved.
Sporočilo pravljice izraža solidarnost in prijateljstvo, ki se med živalmi
(ljudmi) pokaže v trenutkih, ko nam ostre zobe pokaže narava. Ko je dedek izgubil kosmato rokavičko, se je v njeni topli notranjosti naselila miška. Hitro so se ji pridružili še preostali prebivalci gozda, tudi tisti največji,
dokler ni rokavička skoraj počila. Tedaj pa … Zgodbo sta imenitno uprizorili z lutkami Jožica in Lana Štrasberger in na ta način otrokom še bolj
približali njeno sporočilo.
V ustvarjalni delavnici so otroci izdelali prstne lutke, ki so zelo primerne za spodbujanje otroške ustvarjalnosti, pomagajo razvijati govor, lajšajo
komunikacijo otroka z odraslimi in vrstniki itd. Izdelamo jih lahko iz različnih materialov: klobučevine, kakih ostankov blaga… Tako bo v otroški
domišljiji kmalu nastala kakšna nova pravljica.
n Andreja Špelko

Praznično dogajanje na OŠ Prevole
December je čas druženja, veselja in pričakovanja, da bo naslednje leto
še boljše ali vsaj tako kot staro leto, če smo seveda zdravi.
V želji, da se zadnji dan pouka v decembru učenci in učitelji družimo
s starši in krajani, smo tudi letos priredili božično-novoletno proslavo, na
katero smo povabili tudi krajane, starejše od 70 let.
S krajani smo se srečali že dve uri pred proslavo, saj smo jim pripravili pogostitev, nagovorila jih je predsednica KORK gospa Frančiška Pečjak,
predsednik OZRK gospod Marjan Grahut in župan gospod Franc Škufca.
Gospa Jožefa Pelc je zbranim prebrala nekaj svojih avtorskih pesmic, s katerimi vsako leto popestri srečanje. Najstarejšima udeležencema srečanja
– gospe Angeli Škufca s Prevol in gospodu Francetu Blatniku iz Hinj, smo
podelili darilce, vsem udeležencem pa smo ob prihodu izročili voščilnico
in bonbonček, s katerimi jih je kasneje obdaril tudi župan.

Novoletna prireditev na OŠ Prevole

Medtem so učenci izvajali različne dejavnosti na šoli. Nekateri so pekli drobno pecivo, s katerim so na koncu prireditve pogostili obiskovalce.
Pecivo so napekli že dan prej pri urah gospodinjstva in tudi v vrtcu. Tako
smo z domačim pecivom postregli tudi starejše krajane. Drugi učenci so
imeli ples, nekatere učenke 8. in 9. razreda so pomagale pri postrežbi naših
gostov, nato so imeli vsi učenci še medsebojno obdaritev.
Ob 17. uri smo se vsi zbrali v telovadnici šole, kjer se je v idilično in
času primerno okrašenem prostoru začela božično-novoletna prireditev.
V prvem delu programa so nastopili učenci, v drugem pa Pihalni orkester
Kočevje z zanimivim izborom skladb, primernih tudi za ta čas.
Da je bilo druženje še bolj pristno, so nato obiskovalci ob drobnem
pecivu in čaju poklepetali ter se s pridihom prazničnega vzdušja razšli po
domovih.
n Irena Blatnik, OŠ Prevole

Srečanje starejših krajanov na Prevolah
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ziral je poučna predavanja o sodobni živinoreji,
poljedelstvu in gradnji hlevov. Tudi sam je vodil
pevske vaje ter poskrbel za nakup inštrumentov
za godbo na pihala. Zavzeto je pomagal dekanu
Tavčarju, mu pripravil železno mašo in skrbel zanj
do smrti… Spomini dekana Gnidovca so dragocena kronika lokalne zgodovine in zagotovo najbolj natančen popis dogajanj med 2. sv. vojno, ki
odkriva zapletene razmere v Suhi krajini v različnih obdobjih.

V 65. številki Suhokranjskih poti nadaljujemo s predstavitvami avtorjev in njihovih
besedil, ki so povezani s Suho krajino. S tem želimo krepiti rodoljubje, pa tudi
poznavanje ljudi, krajev, kulture in zgodovine naše lepe dežele ob Krki. Tokrat bomo ALOJZ REBULA (Credo, 47. štev. Družine)
»Karel je bil brat škofa Janeza, ampak ne samo
predstavili dekana Karla Gnidovca, znanega Suhokranjca, in njegovi knjigi Spomini,
po
krvi.
Župnijska kronika, ki jo piše z meniško
ki ju je izdala Župnija Žužemberk l. 2013 (1. del) in 2015 (2. del).
Karel GNIDOVEC je bil rojen 26.10.1877 v
Velikem Lipovcu kot tretji sin Jožefa Gnidovca,
srednjega kmeta, in Jožefe, roj. Pust. Prvi sin je bil
Jožef, drugi Janez, poznejši škof in kandidat za svetnika, tretji Karel in četrti Vinko, ki je umrl nekaj
dni po rojstvu, za njim pa še mati, stara komaj 33
let. Oče se je drugič poročil. Mačeha otrokom ni
bila naklonjena. Karel je bil že z osmimi leti poslan
v šolo v Novo mesto. V času šolanja na gimnaziji
mu je umrl oče. Skrb zanj je prevzel starejši brat
Jožef. Takrat se je spoprijateljil s pesnikom Otonom Župančičem; povezana sta ostala celo življenje. Po maturi je vstopil v ljubljansko bogoslovje
in bil l. 1900 posvečen v duhovnika. Novo mašo
je obhajal v rojstni župniji Ajdovec. Službo kaplana je opravljal na Bledu, v Metliki, v Dolenji vasi,
Ribnici in v Šentvidu pri Stični. Leta 1908 je prišel
za prvega kaplana v Žužemberk. Leta 1919 je postal žužemberški župnik in dekan. Dušnopastirsko
poslanstvo je opravljal kar 44 let, do l. 1952, ko je
bil na tako imenovanem »Gnidovčevem procesu«
zaradi domnevno sovražne propagande in sodelovanja z okupatorji obsojen na smrt z ustrelitvijo.
Po več pritožbah mu je tedanja oblast spreminjala
obsodbe na zaporno kazen. Leta 1955 je bil pogojno izpuščen, vendar se v Žužemberk ni smel
vrniti. Škof Vovk je 78-letnega starčka brez premoženja in brez vseh pravic imenoval za častnega
kanonika. Umaknil se je v župnijo Zaplana, nato
na Olševek pri Šenčurju. Bolan in zaradi zapora
tudi živčno uničen je umrl l. 1962. Pokopan je na
Olševku, čeprav je bila njegova izrecna želja, da bi
počival v Žužemberku, ki ga je ljubil in zanj veliko
pretrpel. Leta 1996 je Vrhovno sodišče Republike
Slovenije v Sodbi v imenu ljudstva razveljavilo
sodbo in tako je bil dekan Gnidovec po 44 letih
oproščen vseh krivičnih obtožb.
Dekan K. Gnidovec je pisal kroniko z lastnim življenjepisom v zaporu po naročilu
UDBE. Dragocene zapiske je v Arhivu Slovenije
odkril g. Franc Vidmar, sedanji župnik in dekan,
ki je tudi poskrbel za izdajo Spominov v dveh
delih. V prvi knjigi popisuje K. Gnidovec svojo
mladost do nove maše in življenje v Žužemberku med 2. sv. vojno, v drugi pa svoja kaplanska
službena leta ter dogajanja v Žbk. po 2. sv. vojni
do l. 1952, ko so ga zaprli.
Dekan Gnidovec je bil izjemna osebnost z
odlikami bistrega uma, širine znanj, predvsem

pa modrosti in poguma. Srčnost in odgovornost
za ljudi sta ga vodili pri reševanju življenj številnih Suhokranjcev med 2. sv. vojno. Pri tem
se ni oziral na politično pripadnost, ampak je,
kljub nevarnosti za lastno življenje, z znanjem
jezikov, retorično spretnostjo in odločnostjo
uspešno posredoval pri okupatorjih, domobrancih in partizanih. Bil je radodaren, skrben
gospodar, varuh sakralne dediščine in bogatega arhiva, ljubitelj slovenskega jezika, domoljub, zaslužen tudi za gospodarski in kulturni
napredek Suhe krajine.
Aktivno je delal pri Hranilnici, ki je oskrbovala tudi drevesnico in za člane naročala umetna
gnojila. Trikrat na teden je pomagal županu na
Dvoru. Z dr. Lampetom je sodeloval pri izgradnji
ceste Sadinja vas – Dvor. Prizadeval si je za izgradnjo vodovoda. Bil je med ustanovitelji Kmetijskega društva in član nadzornega odbora. Ob velikem požaru v Trebči vasi je napisal prošnje za
stavbni les in drug gradbeni material. Knez Auersperg, glavarstvo in deželni odbor so jih ugodno rešili. Popravil je gospodarska poslopja in
jih moderniziral (betonirana gnojna jama, hlevi
z zračniki, betonske jasli, soba za hlapce, tekališče in kopališče za svinje…). Poskrbel je za nove
zvonove. Prevzel je obračune za odvezo kmečkih
dolgov. Sodeloval je pri elektrifikaciji v Žužemberku ter vodil obnovo cerkve sv. Roka. Organi-

Pogled na farno cerkev z župniščem pred 2. sv. vojno.

natančnostjo, dokazuje, da je bil Karel Gnidovec
bodočemu svetniku brat tudi po duši; še posebej
po srcu, saj je v tistem strašnem času reševal vse:
pred Italijani, pred Nemci, pred partizani, pred
domobranci in spet pred partizani. To je bil mož
brez čuta za politično, a z neizmernim čutom za
človeka v trpljenju: ob aretacijah, pred zaslišanji,
ob obsodbah na smrt pred ustrelitvami in po njih,
ko je ostalo le tolaženje za preživele! Gnidovčeva
župnijska kronika je zame pretresljiv dokument o
revoluciji…«

ALOJZIJ ZUPANC (Spomini)
»Imel pa je blagi gospod Karel lastnost, ki je
bila že maniji podobna, da mora biti vse, kar naredi, najlepše in najboljše. Sadike morajo biti vse
samo najžlahtnejše med trtami in sadnim drevjem.
Gospodarsko poslopje mora odgovarjati vsem gospodarskim pravilom. Župnišče mora biti zidano
v pristnem slovenskem slogu. Leta 1921 in dalje je
popravljal gospodarska poslopja, konjski in goveji
hlev in napravil svinjske pitnike z vodnim bazenom
in gnojno jamo. Na Golem vrhu sva skupaj sadila
sadno drevje, ki ga je dobil z Grma. Vse je moralo
biti do centimetra natančno…«
Izbrani odlomki iz raziskovalne naloge »Dekan in kanonik Karel Gnidovec (junij 2014,
OŠ Žužemberk, mentorica ga. Majda Pucelj,
prof. zgodovine in sociologije)

Dekan Gnidovec na mostu pred Globokarjevo hišo
po 2. sv. vojni.

Nekaj izbranih primerov, kako je dekan
Gnidovec reševal ljudi med 2. sv. vojno
Str. 38: 13.11.1941- V župnišču v svoji postelji
skril partizana, ki je zaostal po napadu na Žužemberk, ga prenočil in mu dal hrano. / Str. 40: Italijani odpeljali več Žužemberčanov v Novo mesto.
Dekan Gnidovec dobil advokata, sestavil prošnje
v imenu župnijskega urada, nekaj je bilo takoj izpuščenih, nekaj odpeljanih v internacijo na Rab,
a so se na Gnidovčevo intervencijo vrnili še isto
leto. / Str. 55: Italijani so aretirali več ljudi, dekan
Gnidovec je šel s prevajalcem Mlakarjem prosit –
vse so izpustili, razen Štefana Stupica. / Str. 56: V
NM posredoval za zaprto učiteljico Marijo Brumat
in jo s pomočjo p. Ciprijana tudi rešil. / Str. 66, 67:
Posredoval za Kumelj Avguština in Kavčič Antona, nato še za fante in može iz Zalisca, z Rebri pri
italijanskih oblasteh. Za vsakega je napisal prošnjo
in potrdilo za izpustitev – vsi kasneje prišli iz internacije, razen enega. Rešil Nahtigal Fortunata,
Kovačič Antona, Žlajpah Rudolfa. / Str. 78: Rešil
skupino aretiranih tržanov, ker so jih Italijani hoteli odpeljati v internacijo. Takoj nato je bil klican
k Vehovčevemu mlinu, kjer je bilo 60-80 fantov,
mož. Ganljiv prizor, ko so se Gričarjeve deklice
oklepale atka in prosile dekana, naj ga reši. Vsi so
bili izpuščeni. / Str. 90: Rešil Vero Pirc in Dragico
Gliha- po dvournem prepričevanju (bili sta obsojeni na smrt zaradi prenašanja informacij partizanom). / Str. 95: Posredoval in rešil Feliksa Štuparja
z Vinkovega Vrha ter Anico Šercelj iz Zafare. / Str.
98: Posredoval za večjo skupino aretiranih tržanov pri poveljniku Rossanu. Izpuščeni vsi. Osebne zahvale posameznikov. Bebar Franc: »Ko bi
dekana ne imel, bi nas že vse hudič vzel.« / Str. 99:
Zahvala partizanskega komandanta: »Naša nova
oblast Vam ne bo nikoli pozabila, kar ste storili za
naše ljudi.« / Str. 102: Posredoval za učiteljico Pavlo Mundo, da je dobila prepustnico za odhod v
Ljubljano. / Str. 103. Posredoval in uspel, da so se
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iz internacije vrnili Pirc Franjo, Vehovec Ivan in
Pohar Albin, iz zapora pa Koncilija Viktor. / Str.
110: Posredoval in rešil ustrelitve Grmadarjevega
fanta, ker je skrival puške za partizane. Odpeljan
je bil v internacijo. / Str. 141: Posredoval pri Nemcih za 20-30 mož, za dva iz Prapreč in gornjih vasi.
Vsi so bili izpuščeni. / Str. 142: Pred hišo Vehovec
Ane je bilo 150-200 ujetnikov. Za vsakega posebej
je garantiral, čeprav ni vseh spoznal. Vsi izpuščeni. / Str. 144: Nemci zaprejo 10 obrtnikov – tržanov (Hotko, Picek…). Posredoval in dosegel, da
so jih izpustili, razen dveh. / Str. 145: Osebno se
je z vozom odpeljal na Krko posredovat za Vehovec Staneta in druge zaprte. Bil je le delno uspešen. Vehovec je bil ustreljen. / Str. 227: Rešil Jožefa
Mrvarja, peka iz Zagradca, ki so ga zaprli Nemci.
Zanj zastavil besedo. Ko so ga izpustili, mu je dal
hrano in prenočišče. / Str. 242: Iz nemškega zapora rešil žene in dekleta iz Zalisca, ki so jim hoteli
ruski vlasovci storiti silo. Ker so se branile, so jih
odpeljali v trg in zaprli. Dekan Gnidovec je odšel
do nadporočnika, ki jih je izpustil. / Str. 250: Domobranci zaprejo skupino deklet, mož z obtožbo,
da so dajali partizanom znamenja ob napadu. Zaprli so jih na desnem bregu. Dekan Gnidovec je
takoj odšel, da prosi za njihovo izpustitev. Nalagali so ga, da so ujetnike že odpeljali v Ljubljano.
V resnici so bili ubiti in blizu zakopani. / Str. 264:
Domobranci zaprli nekaj tržanov v Vehovčev mlin
in jih zasliševali. Dekan Gnidovec šel pogumno v
mlin, dosegel izpustitev vseh. / Str.266: Posredoval za ponovno zaprtega Pirc Franja – neuspešno.
Rešil Marijo Plut in očeta Zalaščka, zdravnika
dr. Debeljaka, Ilnikarjevo in notarja dr. Ločnika.
Tudi starca Možeta in Žiberta. / Str. 276: Posredoval za Jarc Ano (rešena), Rojc Jožefa (poslan v
internacijo).

Skrb dekana Gnidovca za dokumentacijo in
objekte
Str. 193: Pretresen reševal iz cerkve plašče, perilo, prosil partizanskega komandanta, naj cerkve

Požgana cerkev sv. Mohorja in Fortunata po 2. sv. vojni.
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ne zažgejo. Utemeljeval umetnostno, kulturno in
duhovno vrednost sakralnega objekta. Sam že iz
goreče cerkve odnašal matične knjige. Globoko
prizadet ob požgani cerkvi. / Str. 241: Zaskrbljen
je bil za shranjene matične knjige v cerkveni hiši.
Bal se je bombardiranja, zato je del matic izročil v
hrambo župniku Alojziju Zupancu v Šmihel, del
pa je osebno odnašal v Dobrnič. / Str. 283: Letalo
torpediralo cerkveno hišo. Požrtvovalno reševal
matične knjige iz ognja. / Str. 288: Zelo prizadet
zaradi uničenja cerkve sv. Petra, ker jo je dal pred
vojno obnoviti. To je bila že šesta cerkev v župniji, ki je postala popolna razvalina. / Str. 202: Zelo
prizadet opazoval, kako je minerska četa porušila
cerkev sv. Lenarta na Golem Vrhu. Zavedal se je velike kulturno–zgodovinske škode, saj je bila cerkev
zelo stara, s freskami in z oltarjem svetega Florjana.

Izbrani zapisi, ki kažejo na njegov pogum,
modrost in človeško širino
Str. 22: »Poudaril sem dolžnost, da velike nesreče, ki je zadela naš narod, ne povečamo še s svojimi razprtijami in sovraštvom. Zdaj pozabimo na
strankarske prepire in si prizadevajmo, da rešimo,
kar je mogoče veliko naše krvi…« / Str. 58: Italijani
niso dovolili slovenskega pokopa Milana Kelšina
(ustreljen). Dekan Gnidovec se za prepoved ni
zmenil. / Str. 76: Pri italijanski komandi izposloval
dovolilnice za dijakinje, ki so se šolale v Ljubljani.
/ Str. 87: Dekan Gnidovec se je zavzel za Marjana
Smoleta – posredoval za sprejem na gimnazijo v
Veržeju; skrbel dve leti za plačevanje šolnine. / Str.
111: Ostro protestiral pri italijanskem komandantu zaradi ustrelitve dveh neoboroženih krajanov
in prepovedi zvonjenja za njimi. / Str. 112: Med
počitnicami vzel na stanovanje bogoslovca Mrvar
Janeza, ker v domači hiši ni bilo prostora zaradi
številne družine. / Str. 153: Nemcu-pastorju je dal
svoje copate, ker je imel zaradi težkih čevljev noge
hudo ožuljene. / Str. 171: Oznanil potrebo po perilu za partizansko bolnico v Trebnjem – tudi sam
je dal polovico bale blaga. / Str. 181: Zelo prizadet
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ob dveh nesrečah, ko je eksplodirala mina na neoznačeni stranski cesti in ubila tri kmete (enega
otroka). / Str. 189: Vabljen, da se umakne v Novo
mesto zaradi hudih bojev. Odklonil rekoč, da je
prostovoljni pastir, ki svojih ovac ne zapusti nikoli. / Str. 235: Nemci niso dovolili pokopa ubitih partizanov. Ogorčen je šel do komandanta in
dobil dovoljenje, da mrtve pokoplje. / Str. 251:
Posredoval za dojenčka Janezka: njegovo mater
Rojc Matildo so aretirali, otrok je ostal pri sosedi,
kasneje je bil odpeljan v Dečji dom v Ljubljani. /
Str. 253: Na nemški komandi je prosil, da bi se z
avtomobilom v Ljubljano peljala Koren Roza, soseda in mali Janezek. / Str. 206: Zelo prizadet ob
veliki tragediji na Rebri: borba je pokopala mater
in ubila tri otroke – mater so rešili. Ob pogledu na
otroke, položene v karton in okrašene s cvetjem,
sta z grobarjem težko zadrževala jok.

Živi spomini na dekana Gnidovca
G. Slavko Gliha, predsednik Odbora za
obnovo Žužemberškega gradu
Dekan Karel Gnidovec je izšel iz ugledne
družine in je imel že na začetku svoje življenjske
poti vse zglede, da postane moder mož in dober
gospodar. Moji spomini nanj segajo v obdobje
1945-1952, posebej še v tista leta tega obdobja,
ko sem bil pri njem ministrant. Mladostne izkušnje me prepričujejo, da je bil dekan Gnidovec
resnično gospod in velik pravičnik. Že z svojo
markantno in asketsko osebnostjo ter vedenjem
je kazal, da se zaveda pomembnosti svojega položaja in svoje odgovornosti. Drznem si reči, da
je bil razmišljujoč in vedoželjen ter tudi zdravo
ambiciozen; toliko kot mora biti človek, ki hoče
kaj nadpovprečnega storiti ali uresničiti. S svojim
ravnanjem je dokazoval, da je pravi duhovni pastir med svojimi farani, saj se je dobro zavedal,
da gresta čast in odgovornost z roko v roki, da ni
nič izgubljenega, če je čast rešena. Podrobneje pa
mi njegove duševnosti ni uspelo spoznati, saj se z
nami, ministranti, za razliko od kaplana Šege, ni
zapletal v pogovore. Tako sem v stiku z njim lah-

ko doživljal le drobce, s katerimi sem si sestavil
megleno sliko njegove pojavnosti in značajnosti.
Do njega smo vsi imeli poseben spoštljiv odnos,
ki nam ga je brez besed opredeljeval s svojimi
dejanji. Ko se je skoraj vsako popoldne sprehajal
od Globokarjev do Korenovo hiše z brevirjem v
roki, sem vedel, da ga moram pozdraviti, hkrati
pa sem vedel, da ga bom samo motil. Ko sem le
izdahnil tisti »Hvaljen Jezus«, mi je kar odleglo.
Pri verouku v cerkvi sv. Miklavža mi je nekoč
naročil, naj mu naslednjič prinesem lepo leseno
palico. Poiskal sem jo v Ubčevih grmadah, jo obrezal in obelil ter jo odnesel. Ko sem jih ravno z
njo nekaj kasneje dobil po dlaneh, sem to prvi
hip sprejel za krivično. Po daljšem razmisleku pa
sem to sprejel za pravično in pošteno. Ironično
pa je še vedno bilo.
Najbolj pa sem bil zadovoljen, kadar mi je oče
naročil: »Nesi g. dekanu popravljene čevlje.« Odprla mi je njegova gospodinja, krhka in bledolična
Minca in poklicala dekana. On mi je v dlan nasul
izdatno napitnino v kovancih, ki sem jih domov
grede veselo prešteval. Tako napitnino je dajal v
Žužemberku le še zdravnik dr. Debeljak.
Sicer pa je bil dekan dober pevec. Za zadušnico so bile običajno pete maše. Lepo ga je bilo
poslušati pri oltarju, na koru pa gospo Mirkotovo.
Še sedaj slišim, kako je na koncu očenaša zapel:
»Sed libera nos a malo!« (Temveč reši nas hudega!)
Ko so ga l. 1952 zaprli, sem bil zmeden,
osramočen in brez besed. Zaprli so človeka, ki
je med 2. svetovno vojno dvakrat rešil našemu
očetu življenje. Ko so go po številnih pritožbah oprostili, ni smel priti nikoli več v Žužemberk. Zakaj ne? Mogoče mi je na to vprašanje
dalo pravi odgovor branje njegovih spominov
l. 2014, to je 61 let kasneje.

Ga. Iva Kastelic, Žužemberk
Dekana Gnidovca se spominjam kot posebnega človeka. Bil je zelo razumen in izobražen. Znal
je več jezikov, tudi italijanščino, zato je med vojno
rešil mnogo ljudi pred italijansko internacijo. Bil

je pošten in dobrosrčen. Vem, da je za 3 otroke iz
revnih družin sam kupil obleke za prvo sveto obhajilo. Naročil jih je pri krojaču Smrke Alojzu in
jih sam plačal. Bil je tudi gospodarsko podkovan.
Pri farovžu je imel hlev, v njem konje in krave.
Med vojno je bil požgan. Do živali je bil sočuten.
Radi smo ga poslušali, saj je bil dober govornik.
Ljudem je pomagal tudi s pisanjem prošenj. Po
vojni je bil obsojen na smrt, kasneje zaprt in pomiloščen. Pregnan je bil iz Žužemberka. Tudi pokopan ni smel biti doma. Še zdaj mi je težko, ker
smo bili ljudje takrat tiho in se nismo zavzeli
zanj. A smo se zelo bali in vsak je bil raje previden. To so bili hudi časi. Lahko rečem, da je
bil dekan Gnidovec res velik človek.

Ga. Slavka Legan, Žužemberk
Dekan Gnidovec je bil pri verouku zelo strog.
Učil nas je najprej spoštovati in ubogati starše. Bil
pa je velik dobrotnik za družine z veliko otroki.
Veliko je delal z mladimi: učiteljice so učile dekleta šivanja in ročnih del, fante so učili izdelovati
kmečko orodje, cepiti sadje in vrtnice. Pripravil
je tudi Miklavževanje in vse otroke obdaril. Bil
je prijazen in nasmejan. Za revne otroke je kupil
obleko za prvo sveto obhajilo. Gledal je na ljudi.
Mama mi je povedala, da so dekan opozorili ljudi, naj dvignejo denar iz »Šparkase«, ker gre vse
narobe. Ko se je začela vojna, je ljudi nagovarjal
za odpor proti Nemcem, potem pa se je zaradi komunizma vse spremenilo. Vem, da je rešil smrti
mnogo ljudi. Ko je po vojni stanoval v Globokarjevi hiši, je bil velik revež. OZNA ga je stalno
nadzirala. Krivično je bil obsojen, ker se ni hotel
ukloniti oblasti. Branil je poštenost in pomagal
ljudem. Še vedno znam pesem Teče voda, teče,
ki nas jo je naučil.
n mag. Jelka Mrvar
VIRI:
Spomini dekana Gnidovca 1. in 2. del (2013, 2015)
Spomini 2., Alojzij Zupanc, Nadškofijski arhiv Ljubljana
Dano tisto uro, Vinko Šega (2008)
Muzej znanih Suhokranjcev, raziskovalna naloga (2014)

Portret: mojster kamnosek Beno Ogrin
v Parku znanih Suhokranjcev so bila od leta 2015 postavljena 3 spominska obeležja. Bronasti reliefi in plošča so delo akademske
kiparke Alenke Vidrgar ter livarja Kamška, granitne stebre pa je obdelal in postavil mojster kamnosek Beno Ogrin z Vrhnike. Tudi
njihovi osebni zavzetosti za naš Park ZS gre zahvala , da kvalitetno, pravočasno in finančno ugodno uresničujemo projekt Znani
Suhokranjci, korak za korakom. Bralcem SP bomo tokrat predstavili še kamnoseka Bena Ogrina.
Od kod ste doma? Kako se spominjate svojega otroštva, šole in poti do poklicnega kamnoseka?

Prihajam iz Cankarjeveg rojstnega kraja, z
Vrhnike. Tukaj živim že vse svoje življenje.Na
otroštvo imam lepe spomine.Med tednom, ko je
bila šola, sem bil pri mami, za konec tedna, pa na
moje veliko veselje, pri babici in dedku. Dedek je
bil mizar. Vedno je kaj počel in užival sem, ko me
je kdaj pa kdaj« ponucal« pri katerem izmed njegovih mizarskih projektov.Vsak dan, po kosilu,

je kakšno kitico odspal in takrat je bila njegova
delavnica zame raj. Rezal, zabijal in rezljal sem
lahko po mili volji. Svobodna, nenadzorovana
igra, kjer si glavni junak in kreator –to potrebuje vsak otrok. Z vidika poklicne poti me je ta čas
najbolj zaznamoval.
Po končani osnovni šoli na Vrhniki sem opravil tri leta gimnazije Vič v Ljubljani. Četrto leto
me je ujela močna puberteta, zato šole nisem dokončal. Domači so me postavili pred dejstvo- če
se ne boš šolal, boš pa delal. In tako sem si našel
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delo pri vrhniškem kamnoseku Marku Jezeršku.
Marko mi je bil kot drugi oče. Naučil me je obrti in me vzgojil v vestnega in pridnega delavca.
Po desetih letih dela v njegovi delavnici me je
mojstrski izpit in rojstvo mojega prvega otroka
opogumilo, da sem se podal na samostojno pot.
Kdo je vplival na vašo odločitev, da postanete
kamnosek? Kaj vas je privlačilo pri tem delu?

Kot sem že omenil, je na to odločilno vplival
g. Jezeršek. Bil je dober in pošten šef. V Jezerškovi

KULTURA INTERVJU
meri. Omeniti moram vrtno kuhinjo UMAMI, ki
je produkt 2- letnega razvoja in prva vrtna kuhinja, narejena iz slovenskega naravnega kamna. In
kot tretje , izdelujem manjše serije kamnitih dekorativnih predmetov, prav tako v sodelovanju z
oblikovalci iz Slovenije in tujine. Moram se pohvaliti, da je mogoče moje izdelke kupiti v Hollywoodu, Berlinu in Šanghaju.
Kje kupujete material, kdo vam pri delu pomaga?

Kamnosek Beno OGRIN

delavnici smo izdelovali različne obrtniške izdelke, kot so stopnice,police, pulte,ipd., mene pa so
vedno bolj zanimali unikatni izdelki in kasneje
tudi kiparjenje. G . Jezeršek mi je omogočil, da
sem po končanem delu v njegovi delavnici tudi
kaj »pofušal«.
Tako sem razvijal različne sposobnosti in se
na neki način izuril v samostojnega obrtnika. Zelo
sem mu hvaležen za to priložnost.
Na kratko nam predstavite vaše podjetje KAMENA Beno Ogrin s.p.

V kamnoseštvu delam 22 let,od tega enajst let
kot podjetnik posameznik. V delavnici na Vrhniki
izdelujem obrtniške izdelke iz naravnega kamna.
Izdelujem in montiram stopnice, police, pulte ipd.
Z oblikovalci, arhitekti in kiparji sodelujem pri
kamniti opremi hiš, vrtov in poslovnih objektov .
V Žužemberku ste v Parku znanih Suhokranjcev, v sodelovanju s kiparko mag. Alenko Vidrgar, postavili že tretje spominsko obeležje
iz granita. Lepo ste obnovili tudi unikatni nagrobnik dekana Tavčarja na žužemberškem
pokopališču. Kaj vse delate kot kamnosek in
kateri so vaši zahtevnejši izdelki zadnjih let?

Drži! Že tretje leto z veseljem sodelujem pri
vašem projektu »Park znanih Suhokranjcev«
Zelo simpatičen projekt, kjer sem spoznal mnogo navdihujočih ljudi. Občudujem vašo energijo in predanost projektu. Stvari peljete nekako
mehko, a odločno.
Nagrobnik dekana Tavčarja vam je uspelo
rešiti zadnji čas. Gre za izredno lep nagrobnik iz
lokalnega kamna in s prelepim reliefom kiparja
Pengova, ki pa ga je zob časa že pošteno načel.
Vesel sem, da nam je uspelo rešiti to mojstrovino pred propadom.
Svoje delo lahko razdelim na tri področja:
oblikovanje in izdelava unikatnih nagrobnih spomenikov s poudarkom na uporabi domačih vrst
kamnov v sodelovanju z oblikovalko Katarino
Mrzelj. Izdelujem tudi kamnite vrtne kuhinje po

Domače vrste kamna izberem in nabavim kar
v kamnolomu. Tuje vrste kamna nabavim v Italiji. Italija je vodilna svetovna proizvajalka plošč
iz naravnega kamna, zato imam na dosegu roke
cca. 2000 vrst naravnega kamna iz celega sveta.
Pri delu mi pomaga brat Marcel, za večje projekte
pa sodelujem še z nekaterimi ostalimi kamnoseki. Med nami ni »foušije«, zato si z veseljem priskočimo na pomoč.
Katere osebnostne lastnosti, spretnosti in
znanja mora imeti mlad človek, ki bi želel postati kamnosek?

Mlad človek mora biti samo vztrajen in delaven. Vse ostalo ga nauči obrt,upam si reči, da
kakšno hibo pri človeku kamnoseštvo celo izniči.
Seveda pod pogojem, da človek kamen vzljubi. Je
treba kar »probat«. Ob tej priliki bi spodbudil vaše
bralce, naj gredo na kakšen tečaj klesanja kamna,
če je mogoče na Kras, kjer je kamen doma.Priporočam kraj Pliskovica na Krasu, kjer kamnosek
Jernej Bartolato vsako leto nekajkrat pripravi tečaj
klesanja v kamen. Pojdite,ne bo vam žal.
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in sedaj imate lep park, ki bo v ponos prihodnjim
rodovom Suhokranjcev. Morda je še bolje, da park
le delno financira občina, saj je z vključevanjem
javnosti park bolj ljudski, bolj živ.
Kakšne načrte imate v prihodnosti?

Vse, kar si želim v prihodnosti, je , da ostanem v kamnu. Aktivnost načrtujem predvsem v
smeri nadzora količine dela(povpraševanja), saj
le- tako lahko ostanem rokodelec.
Za bralce Suhokranjskih poti navedite kontaktne podatke, s pomočjo katerih se lahko
z vami dogovorijo za kamnoseško storitev.

Še koristen nasvet za bralce Suhokranjskih
poti: pred menjavo nagrobnega peska nov pesek
vedno dobro operite. S čisto vodo ga splakujte,
dokler od njega ne poteče čista voda. S tem mu
boste vsaj za eno leto podaljšali snežno- beli sijaj. Kamena moka, ki obdaja nov, lomljen pesek,
je namreč odlično gojišče za mikroorganizme, ki
pesek pozelenijo.

Kontaktni podatki:
Kamena, Beno Ogrin s.p.; Cesta Krimskega
odreda Vrhnika; tel. 040 277 870; E-mail: kamena.ogrin@gmail.com; spletna stran: kamena.si
in kamena-umami.si
Mojster, hvala za pogovor. Naj Vaša ustvarjalna roka in čuteče srce oblikujeta še veliko
trajnih sporočil v kamnu, da bodo zanamcem
prinašala resnico, lepoto in upanje.
n mag. Jelka Mrvar

Katere spremembe doživljate v poklicu kamnoseka? Kaj mislite o starih nagrobnikih
s fotografijo, verzom, poklicem pokojnika,
v primerjavi z novimi, modernimi oblikami?

Kamen se vrača. Ljudje so ga prepoznali kot
lokalen ,naraven material, ki ob ustreznem načrtovanju, izvedbi in minimalnem vzdrževanju polepša vsako okolje. Še posebno ozemlji sodobne
minimalistične interijere, katerim včasih manjka
le kamnita mizica ali pult .
Glede starih nagrobnikov je pa tako: če so
dokaj ohranjeni (brez večjih manjkajočih delov), jih je smiselno obnoviti. Strošek bo cca. 1/3
cene novega.

Tudi v Sloveniji se v zadnjih dvajsetih letih
krepi rodoljubna zavest, ki se kaže s postavljanjem spominskih obeležij zaslužnim ljudem, pomembnim dogodkom. Kakšen je vaš
odnos do tega in kaj vam pomeni sodelovanje pri projektu «Park znanih Suhokranjcev«?

Prav je , da se zahvalimo prednikom za državo, ki so nam jo izborili, in vsem, ki so prispevali
k znanosti, umetnosti, športu…. Občudujem način, kako ste to, s postavitvijo Parka znanih Suhokranjcev, naredili tukaj, v Žužemberku. Uspelo
vam je aktivirati širšo javnost, pridobiti sponzorje

Obnovljeni nagrobni spomenik dekana Tavčarja v
Žužemberku
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Novi častni kanonik novomeške škofije je postal Franc Vidmar
Ob prazniku sv. Jožefa, glavnega zavetnika novomeške škofije, je novomeški škof msgr. Andrej Glavan umestil in podelil naziv častnega kanonika
novomeškega stolnega kapitlja župniku in dekanu Francu Vidmarju. Ta čast
je namenjena duhovnikom, ki so se odlikovali s posebnimi zaslugami za Cerkev. V postopku slovesne umestitve novega častnega kanonika je dekan Franc
Vidmar od škofa prejel kanonsko moceto, verižico svetinjo in biret, znamenje
časti stolnega kapitlja ter kapiteljski statut. Dekan Franc Vidmar je to čast in
priznanje prejel za izredno pastoralno zavzetost in večkratni dekanski mandat
v različnih župnijah dekanij Ribnice in Žužemberk, za raziskovanje zgodovine
in plodovito delo na zgodovinopisnem področju. Slovesno praznično somaševanje s podelitvijo odličja, ki se ga je udeležilo veliko duhovnikov novomeške škofije, je vodil novomeški škof msgr. Andrej Glavan. Slovesnost, ki jo je
spremljalo veliko vernikov tudi iz žužemberške župnije, je obogatil mešani
pevski zbor iz Žužemberka pod vodstvom Nine Zajec z orgelsko spremljavo
Žige Jernejčiča. Škof je ob 10-letnici stolnega kapitlja podelil najvišje škofijsko
priznanje, odličje sv. Jožefa, ki ga je prejel Ivan Cvitkovič iz Kočevja. Novemu častnemu kanoniku Francu Vidmarju sta pred nedeljsko mašo v imenu
faranov žužemberške cerkve čestitala tudi Franci Mrvar in Ljuba Košiček.
n Urednik

Jubilanti - 80 let
Grm Terezija

Zagradec, Breg 2, pošta Zagradec
Dne 11.12.2016 je ga. Rezka Grm praznovala svoj visoki življenjski jubilej 80 let. Rojena je bila
11.12.1936 v Krasincu v Beli krajini, v družini s 13 otroki.Trije so umrli v rani mladosti. Do svojega 18. leta starosti je bila doma in pomagala staršem pri delu na kmetiji, nato je šla na kmetijsko-gostinsko šolo v Gradac. Po končani šoli in praksi je odšla v Ljubljano in se zaposlila kot kuharica. Med delom v Litostroju je spoznala svojega bodočega moža Feliksa, ki je bil doma iz Brega, se
z njim leta 1958 poročila in se preselila na njegov dom. Skoraj šest let je samo skrbela za domačijo, nato pa se je leta 1964 zaposlila v Iskri Žužemberk, kjer je delala vse do upokojitve leta 1987. V
zakonu je rodila 3 sinove (eden je žal že pokojni). Mož ji je umrl leta 1991,sedaj pa živi v družini s
sinom Cirilom in po svojih močeh, kolikor ji to zdravje dopušča, pomaga pri delu na kmetiji. Ima
7 vnukov in že dva pravnuka.
Člani društva upokojencev Žužemberk smo jo ob njenim visokem jubileju obiskali, ji iskreno
čestitali in zaželeli še mnogo zdravih let v krogu najbližjih in jo skromno obdarili.

Zupančič Lucija
Dešeča vas 1

Dne 13.12.2016 je svoj visoki življenjski jubilej praznovala ga. Zupančič Lucija iz Dešeče vasi.
Rojena je bila v vasi Mali Korinj, v družini s šestimi otroki. Mlada leta je preživela doma in pomagala staršem pri delu na kmetiji. Njen bodoči mož Jože je bil doma iz Dešeče vasi. Leta 1962 se je
poročila in se preselila k njemu na kmetijo. Mož je bil zaposlen v IMP Ivančna Gorica, ona pa je
bila doma in skrbela za otroke in kmetijo. Rodila je pet otrok (Jože, Toni, Marko, Lučka), eden pa ji
je umrl. Ko je bila hči Lučka stara komaj dva meseca, ji je umrl mož, tako da je morala sama skrbeti
za družino, ki se je preživljala s skromno pokojnino in z delom na kmetiji.
Otroci so odrasli, si ustvarili svoje družine in se odselili, doma pa je ostal sin Toni, ki tudi skrbi
za mamo. Ima 7 vnukov (v starosti od 3 do 27 let), katerih obiskov se zelo veseli.
Dokler ji je zdravje še dobro služilo, se je rada udeleževala naših srečanj in tudi na izlete je rada
hodila. Ob tem obisku smo ji zaželeli še veliko zdravih dni in jo skromno obdarili.

pomlad 2017,

Grum Štefka
Breg, Žužemberk

Dne 23.12. 2016 je svoj visoki življenjski
jubilej – 80 let praznovala ga. Štefka Grum iz
nekdanjega mlina ob reki Krki (Gričarjevega).
Rojena je bila na Otočcu pri Novem mestu.
v družini s petimi otroki (sama dekleta). Oče je
bil mlinar, zato so se večkrat selili. Nazadnje so
se ustalili v Žužemberku, kjer je oče opravljal
delo mlinarja v mlinu, ki stoji tik pod žužemberškim gradom. Starejše sestre so se poročile
in odselile, ona pa je ostala doma in po šolanju
pomagala staršem v mlinu. Nekaj časa je bila

JUBILANTI
zaposlena kot kuharica v gostilni v Žužemberku,
nato se je zaposlila v Iskri Žužemberk, kjer je delala vse do upokojitve. Z možem Jožetom, ki je
bil doma iz Kotov pri Dvoru, se je spoznala med
delom v gostišču, se z njim leta 1961 poročila.
Poleg mlina sta si na otočku zgradila svojo hišo.
V zakonu je rodila 2 sinova (Igor in Jože). Zaradi
bolezni je moža izgubila leta 1981, tako je ostala
sama s sinovoma. Isto leto se je tudi upokojila in
postala članica našega društva.
Ima tri vnukinje in enega vnuka. Živi v hiši ob
reki Krki, skupaj z družino sina Jožeta.
Ob jubileju smo ji zaželeli še veliko zdravih
in srečnih dni ob šumenju Krke ter jo skromno
obdarili.
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Čestitkam so se pridružili tudi predstavniki občine Žužemberk z županom g. Škuca
Francem.

Ilnikar Antonija (Tončka)
Prapreče, Žužemberk

Dne 11.2. 2017 je svoj visoki življenjski jubilej -80 let praznovala naša upokojenka ga. Ilnikar
Tončka iz Prapreč pri Žužemberku.
Rojena je bila v Drašči vasi, v kmečki družini
z 11 otroki. Dva otroka sta kmalu umrla, ostali pa
so bili doma in po svojih močeh pomagali staršem pri delu na kmetiji. Od številnih otrok sta
danes poleg nje živa samo še ena sestra in brat.
Ker je bila doma številčna družina, si je poiskala delo v Ljubljani, kjer se je spoprijateljila
z Ilnikar Antonom iz Prapreč. Leta 1959 sta se
poročila in še naprej nekaj časa živela v Ljubljani. Po dveh letih sta se preselila na možev dom v
Praprečah pri Žužemberku in delala na moževi
kmetiji. Pozneje se je zaposlila v Iskri Žužemberk, kjer je delala vse do upokojitve leta 1987.

V zakonu je rodila dve hčerki (Tončko in
Danico). Hči Tončka si jer ustvarila svojo družino in se odselila od doma, doma pa je ostala
hči Danica, si ustvarila družino. Ima dva sinova,
ki skupaj z možem skrbijo za domačijo in nudijo
vso pomoč staršema.
Dokler jima je zdravje še dobro služilo, sta
se rada udeležila kakšnega našega izleta ali srečanja. Zaradi moževe bolezni pa tega ne moreta
več. Gospa Tončka pa še vedno rada poskrbi za
svojo družino in kaj skuha.
Člani DU Žužemberk in predstavniki krajevne organizacije RK smo jo ob visokem jubileju obiskali, ji iskreno čestitali, zaželeli še mnogo zdravil let v krogu najdražjih in jo skromno
obdarili.

Jubilanti - 90 let
Miklavčič Terezija iz Budganje vasi

Bolj malo je današnji dan še upokojencev, ki bi doživeli tako visok
življenjski jubilej, kot ga je naša upokojenka ga. MIKLAVČIČ Terezija
iz Budganje vasi, ki je dne 15. 12. 2016 praznovala svoj 90. rojstni dan.
Rojena je bila v Dešeči vasi, v družini z 9 otroki. V tako številni družini
doma ni bilo dela za vse, zato si je začela služiti kruh kot varuška otrok v
okolici Žužemberka. Spoznala je svojega bodočega moža Ignaca, se z njim
poročila leta 1956 in se preselila k njemu v Budganjo vas. Rodila je pet
otrok (dva sta umrla): Anico, Miroslava in Zinko. Da je lažje preživljala
družino, se je leta 1964 zaposlila v Iskri Žužemberk, kjer je delala vse do
upokojitve leta 1984. Mož ji je umrl leta 1969. Tako je sama z otroki skrbela za delo na kmetiji. Ima 4 vnuke in dva pravnuka. Njihovih obiskov se
zelo razveseli. Dokler ji je zdravje še dobro služilo, je rada delala na polju.
Člani DU Žužemberk smo jo ob tem njenem visokem življenjskem
jubileju obiskali, ji zaželeli še obilo zdravih dni z željo, da bi se še kdaj pridružila članom našega društva, če ne na izletu, pa vsaj ob kakšnem srečanju, ter jo skromno obdarili.
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Prapreče pri Žužemberku

Ciril Tekavčič praznoval 90. rojstni dan
V ponedeljek, 13. februarja 2017, prav na
dan, ko se je pred 90 -timi leti rodil g. Ciril Tekavčič, Žvirče 51, Hinje, smo se na njegovem
domu zbrali skupaj župan Franc Škufca, podžupan Jože Šteingel in iz občinske uprave direktor
Jacques Gros ter Vlado Kostevc, ravnateljica OŠ
Prevole Marija Breceljnik in župnik ter predsednik Župnijske Karitas Hinje Ciril Murn. Vsi
smo slavljencu zaželeli še veliko zdravih, srečnih in zadovoljnih let v krogu sina in družine,
ki mu lepšajo dneve in zanj skrbijo.
Kljub visokim letom je slavljenec obujal
spomine na prehojena leta, ki so bila mnogokrat tudi težka. V domačem in prijetnem
vzdušju je potekalo srečanje, ki je vsem ostalo
v lepem spominu, z željo, da se v prihodnosti
še kdaj srečamo.
n Marija Breceljnik
Foto: Vlado Kostevc

Sporočilo za Suhokranjske poti
Na uredništvo Suhokranjskih poti smo prejeli prijazno pismo
Eda Korošca iz Stične, v katerem opisuje družinsko kolesarsko potovanje od Stične do Dvora po rimski cesti. Ob poti so družino na kolesih domačini prijazno pozdravljali, jim tudi ponudili vodo in jih
opozorili na klance in ostale nevšečnosti, ki jih čakajo na tej poti.
Družina je bila navdušena nad izjemno naravno in kulturno dediščino (cerkve, grad, vodnjaki in obnovljeni del trase 'Rimske ceste').
n Uredništvo
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Rod Severni kurir

Štupar Viktorija (Zmaga)
Dne 22. 2. 2017 je svoj visoki življenjski jubilej, 90-let, praznovala naša
upokojenka ga. ŠTUPAR Zmaga iz Prapreč pri Žužemberku.
Rojena je bila 22.2. 1927 v kraju Prapreče pri Žužemberku, kjer si je
tudi ustvarila svojo družino, žal z že pokojnim možem Jožetom, s katerim se je poročila leta 1954. S skupnimi močmi sta si ustvarila nov dom.
Rodila je dva otroka: sina Jožeta in hčerko Viktorijo. Mož je bil zaposlen,
sama pa je bila doma in skrbela za dom in družino. Bila je tudi dobra šivilja in s tem svojim delom prispevala, da se je družina lažje preživljala.
Leta 1964 se je zaposlila v Iskri Žužemberk, kjer je delala vse do upokojitve. Po smrti moža Jožeta leta 1997 živi sama, saj sta si otroka ustvarila
svoji družini in se odselila. Večino dela opravi sama, saj je kljub visokim
letom še vedno zelo vitalna. Večkrat jo obiščeta sin in hčerka. Posebno pa
se razveseli obiska svojih 5 vnukov in 9 pravnukov. Pravnukinja Vita je še
posebej pripravila presenečenje za svojo »babico« in nas vse razveselila s
čestitko, ko ji je lepo in od srca zapela: »Vse najboljše, moja draga babi…«
Ob njenem visokem jubileju so jo poleg članov DU in KO RK Žužemberk obiskala tudi župan občine Žužemberk g. Franc Škuca in direktor
občinske uprava g. Gros.
Vsi skupaj smo ji zaželeli še veliko zdravih dni in veselja v krogu domačih, predvsem pa v družbi vnukov in vnukinj.

pomlad 2017,

n Tinca Cajnko, Tajnica DU

Pred 56 leti je bil v Slovenj Gradcu ustanovljen Odred Severni kurir s ciljem, da mladino
pritegne v prostovoljno mladinsko organizacijo,
ki je gojila pristen stik z naravo, skozi leta pa je
postala največja prostovoljna mladinska organizacija na svetu. To jim je z dobrim delom in izkušenimi vodniki ter pedagogi tudi uspelo. V 56
letih delovanja smo dokazali, da geslo "z naravo
k boljšemu človeku" poudarja povezanost tabornikov z naravo in odločnost organizacije, da ji je
celovitost narave in človeka vodilo pri oblikovanju programa in izpopolnjevanju vzgojnega poslanstva organizacije.
V organizaciji vzpodbujamo vključenost mladih članov v reševanje problemov razvijajoče se
demokratične družbe in zavedanje pomena strpnosti, samostojnosti, povezanosti z vrstniki in
medsebojne pomoči, pripravljenost pomagati
pomoči potrebnim, pa tudi prevzemanje odgovornosti in naloge.
Ponosen sem, da je toborniški duh še vedno živ v kotlini med Uršljo goro, Rahtelom in
Pohorjem.
Prvič smo tabor v Suhi krajini postavili leta
1988, in to nedaleč stran od vasice Podgozd ob
reki Krki. Takrat sta bila narava in porečje še neokrnjena in sta klicala po raziskovanju. Navezali
smo pristen stik z domačini in po dveh-treh letnih taborih smo se odločili, da naša poletna bivanja na tej lokaciji podaljšamo za daljše obdobje.
Uredili smo si vodovod od najbližje domačije; potegnili in zakopali smo okoli 2 km vodovodnih cevi, čez leta smo uredili tudi wc z greznico.
Na začetku smo opremo za taborjenje spravljali s komionom do Podgozda, od tam do tabornega prostora pa s konjsko vprego. Pozneje
pa smo se modernizirali, oziroma so se domačini in smo vozili s traktorjem ne glede na vreme
tudi v dežju, ker tabor je moral stati do prihoda

tabornikov. To je naloga predhodnice.
Po preteku najemne pogodbe za taborni
prostor v Podgozdu, ker je nismo mogli več podaljšati, smo se bili primorani preseliti na drugo
stran Krke k mlinu pod vas Gornji Kot. Tudi tu
smo naleteli na prijazne in zmeraj pripravljene
domačine,da nam pomagajo. Tu taborimo že od
leta 2005 in nameravamo še dalj časa.
Na tej lokaciji je boljši dostop, saj je asfalt do
mlina. Tudi ta prostor smo uredili po naših potrebah. Prvenstvena je tekoča pitna voda in tega je
najbolj vesela naša kuharica Sonja , ki že vsa leta
skrbi za naše lačne želodčke .Z nami je od samega
začetka dolenjske taborniške pravljice. Upam, da
ji bo zdravje to še dolgo omogočalo.
Vedno več mladih se odloča za taborniško
avanturo, pa tudi film "Gremo mi po svoje " in
"Gremo mi po svoje 2" je naredil veliko reklamo za
taborništvo. Seveda pa to ni samo zabava, je tudi
veliko dela in učenja o naravi in življenja z njo.
V naše vrste sprejemamo že predšolske otroke, ki delujejo v okviru programa za murenčke.
Naslednja starostna veja so medvedki in čebelice.
To so otroci od prvega do četrtega razreda, sledijo jim gozdovniki in gozdovnice, ki so do konca
osnovne šole. V srednji šoli pa postanejo popotniki in popotnice, od katerih tudi največ pričakujemo in dejavno pomagajo pri vzgoji in izobraževanju mlajših. Potem pa se začne z enaindvajsetim
letom raziskovanje širše okolice med raziskovalci
in raziskovalkami. Sledi še obdobje grč, oziroma
kot v šali rečemo, "zvestoba do groba".
V vseh letih našega počitnikovanja v Suhi
krajini smo spoznali in se tudi povezali z mnogimi društvi in posamezniki. Največ sodelujemo
na športnem področju - nogomet in nočni turnir
na Dvoru. Že zaradi varnosti pa sodelujemo tudi
z PDG Dvor. Vzamejo si čas in nam prikažejo gašenje požara in njihovo opremo.
V zadnjih letih se je povečalo število tabornikov ob reki Krki. Spomnim se, da smo bili konec prejšnjega stoletja eni redkih tabornikov ob
Krki. Veseli me, da so njene lepote in prijaznost
domačinov ob njej očarale tudi druge rodove po
Sloveniji in tudi tujini. Letos so namreč v neposredni bližini taborili scout-i iz Švice.
V vseh teh letih smo ob Krki doživeli in pre-

živeli že vse mogoče vremenske neprilike, od nalivov do toče in strel, na srečo pa nas še ni nikoli
doletela kakšna katastrofa. Spomnim se težav celjskih tabornikov, ki so taborili na "našem" travniku , ko jih je zalila voda. Pomagali so jim gasilci
in jih začasno nastanili v osnovni šoli. S Krko je
treba znati živeti, so zmeraj govorili domačini.
Po nepopolnih podatkih je ob reki Krki pod
okriljem Roda Severni kurir Slovenj Gradec od
leta 1988 pa do letos brezskrbne počitniške dni
preživelo okoli 1800 bolj ali manj mladih Slovenjgradčanov. Seveda v to niso všteti obiskovalcli
- starši, ki so se nam pridružili za kakšen dan.
Žužemberk z okolico in reko Krko je zakon
za tabornike .
n Bogomir Vodovnik

ŠE DVE ANEKDOTI
Muhari
Bilo je na letnem taboru v Gornjem
Kotu. V času počitka smo sedeli ob Krki,
na sredi Krke pa je stal ribič in lovil ribe.
Mimo je prišel Rok in vprašal: "Kaj dela ta
človek sredi Krke?" Šancl mu je odgovoril:
"MUHARI." Čez čas je prišel eden od taborečih, pokazal na ribiča sredi Krke in vprašal: "Kdo je tam?" Rok pa mu je odgovoril:
"E, en ŠIPTAR."
Ilegalec
Igro "ilegalec", ki izvira iz časov NOB,
pozna vsak tabornik in je priljubljena popestritev tabornega vsakdana.
Tako smo na nekem letnem taboru, letnice se ne spomnim, na lističe dali žige in
jih razdelili med tri posameznike, ki so jih,
ne da bi vedeli drug za drugega, skrili. Začelo se je iskanje. Tisti, ki so imeli lističe, so jih
skrili na mesta, kjer je bilo po njihovi presoji
najmanj možnosti, da jih odkrijejo. In tako
je naš vrli Šabi ugotovil, da je edino in pravo mesto v uho.
Dobro skrit listič je našel šele dežurni
zdravnik na novomeški urgenci. Od takrat
dajemo pri tej igri žig neposredno na kožo.
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Vzponi in padci »Trajberka« na Dvoru
Po propadu Auerspergove železolivarne, ki je v skoraj sto letih delovanja dosegla nesluten uspeh, saj so ji podelili celo status
cesarsko – kraljeve priviligirane železarne, je na levem bregu reke Krke na Dvoru oktobra 1891 ostal prazen in zapuščen, za
tiste čase velik gospodarski objekt. Županstvo Občine Dvor je napisalo Kranjskemu deželnemu zboru 3. julija 1901 pretresljivo
pismo: » Ponižno podpisano županstvo občine Dvor obrača se na visoki deželni zbor s preponižno prošnjo, da bi visoki deželni
zbor pomagal oživeti na Dvoru kako tovarno za izdelovanje česar že koli…« Pa prošnja ni obrodila sadov. Dolg do preteklosti in
obveza do prihodnosti nas silita, da obudimo spomin tudi na pridne in delovne ljudi, ki so delovali v teh zanimivih gospodarskih
prostorih pred vojno in po njej.
Stavba je dolga desetletja samevala, vmes pa je
bila v njej pred vojno stolarna, po vojni mizarska
delavnica Ivana Jakliča, farma za gosi, skladišče
za oglje in drugo. Že pred vojno, od leta 1927, sta
imela Ivan in Francka Jaklič nad delavnico tudi
stanovanje, v spodnjih prostorih pa so Jakličevi
izdelovali stole. V barakah, na mestu sedanje stare
ribogojnice, so imeli tudi stroje, gnane na vodo,
ki je tekla skozi kanal. Okrajno lesnoindustrijsko
podjetje Dvor je nastalo 15. junija leta 1950, ko se
je del mizarske dejavnosti preselil iz Novega mesta
na Dvor. Prostore je podjetje našlo v zanemarjeni
stavbi nekdaj sloveče in svetovno znane železarne
na Dvoru in založene z ogljem . Pridne roke mizarjev, bodočih delavcev, so kmalu prostore usposobile, da je lahko stekla proizvodnja. V začetku
so izdelovali škafe, »banke«, čebrice, sode in delno stavbno pohištvo. Podjetje je bilo na začetku
v izredno slabem stanju, pa tudi delavci niso dobivali plač. Po zapisih Jožeta Gosence je bil prvi
ukrep, da so gostilničarju v Hinjah izdelali šank in
zanj iztržili 25.000 din, iz česar so lahko izplačali
delavcem po 100 din za plače. Gosenca, ki je bil
tudi sekretar občinskega komiteja in predsednik
Občine Žužemberk, je bil z delom zelo obremenjen. Bil pa je zelo priljubljen med sodelavci, ki so
bili kot ena družina in vsakdo je dobro obvladal
svoje delo. Med njimi je vladal občutek enakosti
in visoke pripadnosti, zato so se tudi dobro organizirali. Z načrtno vzgojo kadrov in z vztrajnim
delom pri pridobivanju poslov si je obrat popolnoma opomogel in postal dokaj trdno podjetje z
dobrimi proizvodnimi programi.
»V zapuščeno stavbo nekdanje železarne na
Dvoru se je v povojnih letih naselilo mizarsko
podjetje. S pol milijona družbenih sredstev si
je ustvarilo nujne pogoje za obstoj, potem pa
je bilo prepuščeno lastni življenjski sili. Ta je
bila sprva zelo šibka, a s spremembo tehničnega vodstva se je znatno okrepila .Spremenjene
gospodarske razmere in nihanja tržišča so podjetju prizadeli še nekaj težav, vendar jih je novo
vodstvo le premagalo,« je 11. aprila 1957 leta
(št.15)zapisal Dolenjski list .
Tedaj je bilo zaposlenih v podjetju 32 ljudi,
med njimi 8 vajencev in dva administratorja. S
solidnimi, kakovostnimi in razmeroma cenenimi
izdelki so se uveljavili na trgu, zato je bilo dovolj
tudi naročil. V tistem času je bil glavni odjemalec izdelkov podjetje Lesnina, ki je tudi izvažalo.

Mizarji na Dvoru so se uveljavili s proizvodnjo
kuhinjske opreme, opreme bolnic, laboratorijev
in gostiln, sprejeli pa so tudi naročila za opremo
ladij in bolnice v Beogradu, izdelovali opremo za
šole, restavracije, hotele, kulturne domove, garderobno pohištvo, pisarniško opremo, okvirje in fotelje. Po lastni zamisli so izdelovali tudi praktične
zložljive kavče, uporabne za različne potrebe. V
tistem času je podjetje pridobilo še 1 milijon kredita. Zgradili so strojni oddelek in nakupili vrsto
strojev; vrtalni in brusilni tračni stroj, stiskalnico
za furniranje, uredili dvorano za 23 mizarjev in na
splošno izboljšali pogoje dela. Oddelek za površinsko obdelavo, ki je bil sprva v prvem nadstropju, so preselili v pritličje in tako prihranili težaven in nepotreben transport po stopnicah. Leta
1958 je podjetje Mizarstvo Dvor zaposlovalo preko 40 ljudi, ustvarilo pa je več kot 30 milijonov din
prometa. Takrat so imeli štiri oddelke. V prvem
strojni oddelek, furnirnico , montažo in lakirnico. Podjetje je leta 1951 prevzel Jože Gosenca, ki
je bil direktor vse do leta 1962. V letu 1959, ko je
bil knjigovodja Lojze Pajk in predsednik upravnega odbora Viktor Koncilja, so prvič, že v poletju
delili »nadplače« iz dobička. Po eno in pol plače
je bilo namečka, pa še za konec leta je ostalo za
delitev. Odnos med upravo in delavci je bil zelo
dober, pa tudi delavski svet, ki mu je predsedoval
Slavko Flander, je reševal mnogo problemov. Leta
1962 je zaposlovalo že 65 delavcev. V splošnem
mizarstvu je bil tudi Edo Legan z Dvora, ki je bil
v podjetju od leta 1950. Kot dolgoletni direktor
od leta 1962 do leta 1972 je v obratu spoznaval
lepe , pa tudi grenke plati življenja, ker posel ni
šel vedno gladko. Po letu 1960 proizvodnega programa niso bistveno spreminjali. V tem obdobju
so se vključili tudi v proizvodnjo opreme prikolic za tovarno IMV. Bolj ko so se bližala sedemdeseta leta, bolj je postajalo jasno, da je podjetje
premajhno, da bi samo uspevalo. Pojavile so se
možne pripojitve Lesnini iz Ljubljane in Novolesu. V obratu so leta 1973 izpeljali tudi referendum in se odločili za Lesnino. Lesnina pa obrata
ni rešila, tako da je zaradi pomanjkanja naročil,
notranjih razprtij počasi propadal. Meseca septembra, točneje 15.9.1973, je čez dotrajan most
zapeljal tovornjak s peskom, ki se je udrl pod
težo tovornjaka. Sledila je še velika poplava, ki je
povzročila veliko škode, uničila stroje in opremo
v mizarski delavnici. Most so čez nekaj mesecev
obnovili in promet proti Kočevju je ponovno stekel 22. februarja 1974.
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kot svetel spomin na podjetje, v katerem sem bil
polovico življenja. Gosenca je bil v redu direktor,
morda je bila napaka, da je kandidiral za predsednika takratne Občine Žužemberk, seveda je
bil sprejet. Dve deli pa je seveda težko opravljati.
Ko je kasneje spet kandidiral in bil nato sprejet
za direktorja Komunale Novo mesto, sem postal
obratovodja. Dolgo časa je tako poleg komunalnega podjetja upravljal tudi dvorsko mizarstvo,ob
tem mi je nenehno prigovarjal, naj prevzamem
direktorski stolček. Prevzel sem, ker sem bil za to
podjetje z dušo in telesom. Podjetje ni bilo nikdar v minusu, vedno so si delili tudi dobiček in

kupovali nove stroje. To smo delali prek Metalke,
ki je uvažala stroje. Kot prvi na Dolenjskem smo
takrat kupili hidravlično stiskalnico. Nujno smo
jo potrebovali, ker smo takrat pričeli sodelovati s
tovarno IMV. Na Dvoru smo prvi izdelali notranje pohištvo za prikolico. S to tovarno smo tesno
sodelovali, zanimivo je tudi, da so načrtovali že
proizvodnjo pohištva. Posojali smo jim tudi kvalificirano delovno silo, saj je vsak dan njihov avto
odpeljal in pripeljal nazaj do deset usposobljenih
delavcev. Potrebovali so kvalificirano delovno
silo in tudi mi smo od tega imeli finančno korist. Dolgo časa smo vedeli, da podjetje kot tako
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ne bo zmoglo biti samostojno. Med delavci so se
pričela razhajanja v različnih pogledih, nastali sta
dve struji. »Tišlarijo« sem imel takrat za svoj dom.
Ko sva se pogovarjala z zadnjim direktorjem Ludvikom Grdenom , ki je podjetje tudi zavozil, sem
spoznal, da zame tu ni več prostora. V trenutku
sem se odločil in nadaljeval svojo poklicno pot
v tovarni IMV. Ni mi bilo vseeno, ko je podjetje
propadalo, kajti zanj sem se vsa leta krepko boril.«
SE NADALJUJE

n Slavko Mirtič
Foto: Slavko Mirtič in osebni arhiv

Narodnozabavni ansambel Urok
Suha krajina z bogatimi naravnimi znamenitostmi, razgibano zgodovino ter slikovito kulturno dediščino se lahko ponaša tudi
z odličnimi glasbeniki. Novembra leta 2013 se je v tem delu slovenske dežele »rodil« nov, veliko obetajoč ansambel, ansambel
Urok. Štirje mladi in vedno dobrovoljni fantje, Rok Muhič, Uroš Struna, Matej Struna in Gašper Slak, so tisti štirje fantje, ki so
združili moči in z dobro glasbo že tri leta razveseljujejo ljudi ne le v Suhi krajini, temveč po vsej Sloveniji.

Edo Legan

Edo Legan z Dvora:
»V mizarstvo sem prišel 2. junija 1950 leta,
kot vajenec ,« je strnil spomine Edo Legan z Dvora, živi pomnik tistega časa in obdobja, v katerem
so se dvorski mizarji s svojimi izdelki podali v
širni svet. Še preden je bilo na Dvoru registrirano podjetje, so bili v podjetju še Niko in Vinko
Željko iz Novega mesta ter Vinko Luzar izpod
Gorjancev.
» Takrat še ni bilo nobenega direktorja, bil pa
je pobudnik Franc Pečaver s strani takratne Občine Dvor. Vajeniško šolo sem obiskoval v Idriji,
zadnji letnik pa v Ljubljani. Zanimal sem se za
šolo in mizarstvo., sama notranjost me je gnala k
novim spoznanjem. Les sem miže spoznal na otip
in po vonju, celo profesor tehnologije mi je dal
kompliment ob tem znanju. Prvi direktor Nace
Perše je prišel iz okolice Novega mesta , oženil
se je v Sadinjo vas, Kulovčevim, za njim je prišel
Jože Gosenca. Sam dosti izkušenj z mizarstvom
ni imel, ker je bil postavljen po politični liniji,
pač takšni so bili tedaj časi, se je pa lepo razumel
s sodelavci. Sam sem ga spoštoval in ga kot nadrejenega cenil. Hec pa je, da je dal name veliko,
ker je nekaj videl v meni. Na prvem zagrebškem
velesejmu leta 1955 je dvorsko mizarsko podjetje
dobilo bronasto medaljo. Bila je kot pravi«čudež«.
Direktor mi je dal na voljo ljudi in izdelali smo
kompletno spalnico v orehovem furnirju, obdelano s šelakovo polituro. V tej obdelavi sem bil
pravi mojster. Bronasto priznanje hranim doma

Vsak član ima v ansamblu svoje
zadolžitve. Uroš tako ob zvokih domače glasbe spretno sprehaja prste po
tipkah svoje harmonike, ob zabavnih
ritmih pa poprime tudi za klaviature.
Matej v ansamblu igra ritem kitaro in
prepeva, Gašper preigrava bas kitaro
in poje, Rok pa je vodilni vokalist ansambla in tisti, ki je zadolžen za povezovanje programa; občasno poprime
tudi za harmoniko.
Vse štiri člane povezujejo sorodstvene vezi. Med seboj so pravi prijatelji in se družijo tudi v prostem času.
Dobro medsebojno razumevanje,
spodbuda in podpora, ki jo dajejo
drug drugemu, se gotovo odražajo
tudi pri njihovih nastopih.
Članom ansambla je bila domača glasba tako rekoč položena že v
zibko. Rokov in Gašperjev dedek je
igral harmoniko, veselje do domače
glasbe pa prenesel tudi na svoja vnuka. Fantje so tako domači glasbi že od
nekdaj radi prisluhnili, ta zvrst glasbe pa jih je tako navdušila, da se je z
njo večji del ansambla začel ukvarjati
že v otroških letih. Uroš iz svoje harmonike izvablja ubrane glasove že od
svojega šestega leta starosti, tudi Matej je svojo kitaro prvič prijel v roke
že v ranem otroštvu, Rok je menda
prej prepeval kot pa govoril, Gašper
pa se je nad svojo bas kitaro navdušil nekoliko kasneje, a s toliko večjo
vnemo in željo po znanju.
Pobudnika za nastanek ansambla sta bila Uroš in Rok, ki sta pred
tem z igranjem harmonike in prepevanjem že zabavala ljudi na raznih

prireditvah in zabavah. Ker jima je
bilo to v veliko veselje, sta prišla do
ideje, da bi ustanovila ansambel. K
sodelovanju sta povabila še Mateja
in Gašperja in takoj so se zelo dobro
ujeli. Člani ansambla so bili zbrani,
vaje so se pričele, manjkalo je le še
ime ansambla. In ker ima slovenska
narodno-zabavna scena mnogo ansamblov z zanimivi imeni, je bila za
fante izbira imena ansambla pravi
izziv. Kar nekaj časa so razmišljali o
imenu, potem pa je z zanimivo idejo
prišel na dan Urošev in Matejev oče.
Kot mnogi drugi, ki so jih poznali
že na samem začetku je menil, da z
dobro glasbo in smislom za humor
ljudi kar uročijo, zato je dejal: »Zakaj pa ne bi bili kar ansambel Urok?«

Fantje so bili nad imenom navdušeni, prav tako pa se je ime odlično
prijelo med poslušalci.
Njihov glasbeni repertoar zajema narodno-zabavno, pa tudi zabavno slovensko in hrvaško glasbo.
Srečate jih lahko na raznovrstnih
prireditvah, rojstnodnevnih zabavah, veselicah, raznih obletnicah,
porokah, skratka igrajo vsepovsod,
kamor jih povabijo.
Fantje prav gotovo veliko obetajo in bomo za njih v prihodnosti še
velikokrat slišali. Pohvalijo se lahko že z dvema lastnima pesmima, s
polko z naslovom Začaral te bom, za
katero so posneli tudi videospot ter z
valčkom Do konca. Tretja pesem pa
je že v pripravi. V prihodnosti želijo

posneti še čim več lastnih pesmi (v
pripravi je že nova skladba, tokrat
nežen ljubezenski valček), v načrtu
pa imajo tudi udeležiti se kakšnega festivala. Njihova velika želja je,
da bi nekoč zaigrali v tujini in tako
slovensko domačo glasbo, katero s
ponosom preigravajo in prepevajo, ponesli tudi izven naših meja.
Ciljev, ki jih želijo doseči imajo še
veliko, njihova največja želja pa je
še naprej veliko igrati in razveseljevati ljudi. Tisto, kar jih pri njihovem
delu najbolj osrečuje so namreč zadovoljni poslušalci. In prav njihova
podpora je tista, ki jim daje dodatno
energijo in motivacijo za nadaljnje
ustvarjanje.
n Melita Zupančič
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RAZPORED OBVEZNEGA LETNEGA CEPLJENJA PSOV
PROTI STEKLINI PO NASELJIH ZA LETO 2017
CENA CEPLJENJA: 31,42 EUR
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10.45
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11.45
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13.00
13.15

8.00
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9.30
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11.00
11.15
11.30
12.30
12.45

PONEDELJEK – 10. 4. 2017
Brezova Reber
Veliki Lipovec
Ajdovec
Podlipa
Srednji Lipovec
Trebča vas
Sadinja vas
Vinkov Vrh
Dvor
Gornji Kot
Dolnji Kot
TOREK– 11. 4. 2017
Stavča vas
Lašče
Lopata
Sela (Hinje)
Vrh (Hinje)
Visejec
Ratje
Prevole
Žvirče
Pleš
Hinje

8.00
8.30
9.00
9.15
9.45
10.00
10.30
11.00
12.00
12.30

8.00
8.30
8.45
9.15
9.45
10.30
11.00
11.45
12.15
12.45

SREDA – 12. 4. 2017
Podgozd
Jama
Veliko Lipje
Malo Lipje
Gradenc
Plešivica
Budganja vas
Žužemberk- desni breg
Zafara
Žužemberk- levi breg

ČETRTEK –13. 4. 2017
Prapreče
Vrhovo
Gor. Križ
Šmihel
Klečet
Drašča vas
Dešeča vas
Cvibelj
Reber
Zalisec
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ZIDARSTVO IN FASADERSTVO

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

VIDMAR

VINA OBERČ
Marjan Oberč, Tomažja vas 13, 8275 Škocjan
GSM: 031 300 424

Franci Vidmar s.p., Klopce 2, 8361 DVOR
IZDELAVA FASAD (stiropor, kamena volna…),
POLAGANJE GRANITA (stopnice, balkonske obrobe, okenske police…),
MONTAŽA DEKORATIVNEGA KAMNA,
KERAMIČARSKA DELA (notranji in zunanji prostori),
SUHOMONTAŽNA DELA (napušči, spuščeni stropi…),
PLESKANJE VSEH VRST FASAD IN NOTRANJIH PROSTOROV,
UREJANJE DVORIŠČ (tlakovci, robniki…),
GRADNJA OBJEKTOV

GSM: 041/565-909
e-mail: info@fasaderstvo-vidmar.si
www.fasaderstvo-vidmar.si

V ponudbi imamo naslednja kvalitetna vina:
Cviček
Modra Frankinja
Modra Frankinja
Barique

Modri pino
Žametna Črnina
Laški Rizling
suho

FOTO
&
VIDEO STORITVE

Jagodni izbor

PRODAJA:
• fotoalbumi
• okvirji
• baterije ...

IZDELAVA:
• plakati
• vizitke
• vabila ...

Rumeni Muškat

FOTOKOPIRANJE

UOKVIRJANJE SLIK, GUBELINOV

Laški Rizling
pol sladko

sladko – predikat
pol sladko

Zeleni Silvanec
pol sladko

Rosse

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

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

Več informacij na tel št.:
07/393 47 40 Novo mesto
07/ 308 73 19 Žužemberk (med 7.00 in 8.00 uro)
Vir: WWW.VETERINA-NM.SI

Stanovanjski
krediti nove
generacije

Marija Novak s.p.
Reber 2a
8360 Žužemberk
Tel: 07/ 38 88 100
GSM: 031/ 876 276

6WUDæD

mizarsko okovje
YH]DQHSORäÿH
laminati

030 305 106

Odplačilna doba kredita do 30 let.
Vodenje kredita 0 €.
Do 100% neodplačanega kredita krije zavarovanje NLB
Vita Odgovorna*.

UD]UH]SORäÿ
robljenje iverala

parketi

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

43

Oglasite se pri strokovnjakih za kredite v
NLB Poslovalnici Žužemberk.

*Velja za stanovanjske kredite, sklenjene v aprilu 2017.
www.stanovanjskikredit.si

01 477 20 00

*V primeru smrti kreditojemalca, ki ima sklenjeno življenjsko zavarovanje pri NLB Vita d.d.
Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanje: NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, znesek osnovnega kapitala: 7.043.899,19
EUR, matična številka: 1834665. Zavarovanje tržijo poslovne enote NLB d.d., Ljubljana. Banka pri tem nastopa kot zavarovalna posrednica ter v zvezi z zavarovanjem nima obveznosti ali jamstev. Zavarovanje NLB Vita Odgovorna
ni depozit in ni vključeno v sistem zajamčenih vlog. NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana, v primeru nastanka zavarovalnega primera jamči za izplačilo v višini zavarovalne vsote.
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IN MEMORIAM
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Nikoli več sonce te ne zbudi,
nikoli več, konec je vseh skrbi.
Kjerkoli si, naj angel te čuva!
Kjerkoli si, nate bomo mislili mi vsi.
(F. Nova)

ZAHVALA

pomlad 2017,
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Skrb, delo in trpljenje tvoje je bilo življenje.
Bolečine si prestala,
zdaj boš v grobu mirno spala,
a v srcih naših boš ostala.

ZAHVALA

26. 12. 2016 je v 87. leti starosti za vedno zaprla trudne oči
naša draga mama, stara mama in sestra

v 88. letu starosti nas je tiho zapustila naša dobra mama,
tašča, babica in prababica

iz Žvirč 12.
Ob njeni smrti se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in vaščanom za izrečena sožalja, darovane sveče
in sv. maše. Posebna zahvala vsem, ki ste jo v času bolezni obiskovali, z njo pokramljali in jo v tako velikem številu pospremili na
njeni zadnji poti.

iz Dolnjega Ajdovca 9.

Terezija Miklič

Hvala sodelavcem OŠ Prevole, patronažni sestri Katji iz ZD Žužemberk, sosedoma Mariji in Mateji za vso pomoč, pogrebni službi Marija Novak s. p., Moškemu pevskemu zboru Ambrus za lepo zapete
žalostinke in g. župniku Cirilu Murnu za opravljen cerkveni obred.

Legan Albina

iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče in svete maše. Lepa
hvala gospodu župniku Janezu Zaletelju za opravljen obred, pogrebni službi Novak za organizacijo pogreba, go. Rozman Maruški za
govor in kolektivu I-LES Iskra.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti.
Vsi njeni

Vsi njeni

Umrl je …
Kdo spozna skrivnost življenja?
Umrl težko, strt od življenja
in nerad.
V trenutku zadnjem imel največ nad,
potlej v solzah se vdal usodi …
tako umrje zadnji v sveti.
(Josip Murn)

ZAHVALA
Tiho in nenadoma nas je v 71. letu za vedno zapustil naš dragi

Mihael Potočar

Glej zemlja si je vzela,
kar je njeno.
A kar ni njeno,
nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno
dragoceno,
je večno in nikdar ne
more umreti.

ZAHVALA
v 59. letu se je od nas poslovil

Legan Slavko
iz Dolnjega Ajdovca 9.

Posebna zahvala govornikom za čustvene poslovilne besede Slavki Andrejčič, Tonetu Andrejčiču, Dušanu Mikcu, MPZ Cirila Zajca in kvartetu AS za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine, pogrebni
službi Novak. in g. župniku Francu Vidmarju za opravljen obred.

V petek 30. decembra 2016 smo se na pokoplaišču Sela – Ajdovec
za vedno poslovili od našega dragega moža, očija, dedija, brata. Iz
srca hvala sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki so
nam izrekli sožalje, darovali sveče in svete maše. Zahvala kolektivu Krka Novo mesto, kolektivu I-LES-ISKRA, LD Plešivici in PGD
Ajdovcu za ganljiv govor. Hvala gospodu župniku Janezu Zaletelju
in pogrebni službi Novak za organizacijo pogreba. Posebno hvala
Longar Jožici, Murn Klavdiji in Zupančič Anici ml., ki so pomagale v težkih trenutkih.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti. Ohranili ga bomo
v lepem spominu.

Žalujoči: žena Milka, sin Miha in hčerka Damjana z družino

Žalujoči vsi, ki smo ga imeli radi

z Dvora 56

Žalujoči se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in sodelavcem, ki ste nam v najtežjih trenutkih stali
ob strani, nam pomagali, nas tolažili, darovali cvetje, sveče in našega
dragega Mihaela v velikem številu pospremili k zadnjemu počitku.
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NAGRADNI KOTIČEK
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Nagradna križanka

Odkrivamo stare fotografije
Glasbenike na fotografiji Mateja Kocjančiča,
Darjo Štravs, Dušana Sadar in Domna Jakliča,
ki so nastopili v OŠ Žužemberk sta prepoznala Gregor Novak z Dvora in Alojzija Muhič iz
Žužemberka. Oba prejmeta nagrado našega
sponzorja.
Tokrat objavljamo fotografijo mladih gasilk. Če osebe ali pa se na njih prepoznate
nam podatke pošljite do
10. junija 2017 na
naslov: Suhokranjske
poti, Grajski trg 33,
8360 Žužemberk s
pripisom »Odkrivamo stare fotografije
«.

24. IN 16.
ČRKA

MESTO
‘ČIPK’

HOTEL V
LJUBLJANI

SESTAVILA
PETRA
KASTELIC
HAMBISA

ENAKI ČRKI

OTOK V IND.
OCEANU

KRAJ V
LATVIJI

ALBERT
CAMUS

n Uredništvo

PETER
NAVARRO

VRSTA
MORSKEGA
PSA

OSCAR
ARDON

ROPARICA

MURSKA
SOBOTA

ULICA V
LJUBLJANI

LIDIJA
NEDELKOVA

Ste bili tudi vi na dogodku?

Poznate vaš kraj?

RITA ORA

Ž. IME

VRH V
ZASAVJU

LIRSKA
PESEM

NASPROT.
PONAREDKA
OSEBNI
ZAIMEK

SPORAZUM

IRSKA
TEROR.
SKUPINA

KAREN
OLIVO

SIMON
KONECKI

ENAKI ČRKI

Za križanko iz 64. številke Suhokranjskih poti
smo dobili 32 rešitev.

PRIPRAVA
ZA MET
PUŠČIC

DANIEL
POWTER

EGIPČAN.
BOG AMUN
KRAJ PRI LJ
LEPO
VEDENJE

PODSTAVA

5. IN 23.
ČRKA

PRIP. ILIROV
HITRI TEK

DRŽAVA V
ST.GRČIJI

19. IN 15.
ČRKA

ŠAH …

ARABSKI
POZDRAV

KITAJSKA PO
HRVAŠKO

KAKŠEN

POLJE

MAKEDONSKI
MATEMATIK

LOČNI
VEZNIK

JAPON.
MESTO

Tokratna bera novoletnih nagrad je večja. Izžrebani so naslednji reševalci: Štefka Vovk, Jama
34a, 8361 Dvor; Irena Gliha, Dolnji Kot 6, 8361
Dvor, Živa Zajec, Stavča vas 6, 8361 Dvor; Rafael Pečjak, Ježica 12, 1131 Ljubljana; Andreja Mantel, Cesta 24. junija 72b, 1231 Črnuče;
Cvetka Florijana Zajec, Prapreče 20 A, 8360 Žužemberk; Afrodita Drenšek, Dolnji Kot 12, 8361
Dvor; Andrej Perko, Vrti 18, 8360 Žužemberk;
Daša Malovrh, Mali Lipovec 12, 8361 Dvor; Ivanka Škrbe, Baragova 5, 8360 Žužemberk; Jasmina Juršič, Dvor 39 a, 8361 Dvor; Stanko Kastelic,
Dešeča vas 16, 8360 Žužemberk; Alenka Smrekar, Boršt pri Dvoru 12, 8361 Dvor; Majda Košak, Poljane 5, 8360 Žužemberk; Marjan Verbič,
Poljane 9, 8360 Žužemberk; Vera Ančik, Gornji
Kot 12, 8361 Dvor; Janez Košir, Brodarjev trg 14,
1000 Ljubljana; Anton Kocjančič, Boletova 45,
1000 Ljubljana; Slavko Šuštar, Srednji Lipovec
7, 8361 Dvor; Peter Veselič, Mačkovec 1, 8361
Dvor; Luka Bele, Birčna vas 20, 8000 Novo mesto; Urh Blatnik, Češnjice 6, 1303 Zagradec in
Slavka Andrejčič, Dvor 55, 8361 Dvor.
Nagrajencem iskreno čestitamo, nagrade in
obvestilo dobite po pošti.
Rešitve križanke iz 65. številke pošljite na naslov Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 8360
Žužemberk do 10. junija 2017 s pripisom:
Križanka.

R
SPONZNOKE
K R IŽ A

V prejšnji številki smo objavili starostnike na občnem zboru v Žužemberku. Številne člane in
članice je prepoznal Slavko Šuštar iz Srednjega Lipovca. Prejme nagrado našega sponzorja.
Tokrat objavljamo starejšo fotografijo s predavanja o kmetijstvu. 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 10. junija 2017 s pripisom »Ste bili
tudi vi na dogodku?« Čaka vas lepa nagrada.

Zgradbo občinske stavbe v Žužemberku je
prepoznala Alojzija Muhič, Baragova c.42,
p.p.8, 8360 Žužemberk. Ga. Alojzija prejme
nagrado našega sponzorja. Tokrat objavljamo fotografijo dela, nekdaj razrušenega
objekta, katerega boste gotovo prepoznali.
Če objekt prepoznate vas čaka lepa nagrada. Odgovor pošljite najkasneje do 10. junija
2017, na naslov: Suhokranjske poti, Grajski
trg 33, 8360 Žužemberk, s pripisom »Poznate vaš kraj«. Z malo sreče boste za pravilen
odgovor tudi nagrajeni.

n Uredništvo

n Uredništvo

( 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.

