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IZ NAŠE OBČINE

NE SPREGLEJTE

BESEDA ŽUPANA

Zima se počasi, a nezadržno poslavlja. Na začetku se je zdelo, da bo mila, a je na koncu
pokazala svoje zobe, tako da smo imeli prave
zimske razmere z mrazom in snegom praktično do sredine meseca marca. A vseeno smo
lahko zadovoljni, saj menim, da je zimska
služba dobro opravila svoje delo in da so bile
ceste v naši občini v najkrajšem možnem času
spet prevozne.
Začetek zime je bil res mil, tako da so lahko
izvajalci na naših številnih projektih delali do
konca meseca januarja, nato pa je delo zaradi
nizkih temperatur in snega obstalo. V sredini
marca pa so se pogoji toliko izboljšali, da so
izvajalci ponovno lahko zagnali stroje in so
dela spet v polnem teku.
Po številu projektov bo letošnje leto zagotovo najbolj zahtevno v zgodovini Občine Žužemberk, saj bomo poleg največjega projekta
»Suhokranjskega vodovoda« pričeli z izgradnjo
novega vrtca v Žužemberku. Nov vrtec je nujno
potreben, saj se število novorojenih povečuje iz

leta v leto, že sedaj, pa je vrtec na meji zmogljivosti. Poleg tega želimo našim otrokom zagotoviti dobre pogoje, kakršne imajo otroci v drugih
vrtcih. Za novi vrtec smo že pripravili projektno
dokumentacijo, pridobili gradbeno dovoljenje,
izbrali izvajalca, na eko sklad poslali vlogo za
subvencijo, tako da bomo lahko v kratkem pričeli z gradnjo. Kljub ogromnemu trudu, ki ga
maloštevilna občinska uprava namenja temu
projektu, pa so s strani določenih posameznikov na številne državne inštitucije že romale
prijave z namenom, da se projekt ne bi izvedel,
tako da moramo pojasnjevati zadeve, namesto
da bi se v polni meri ukvarjali s tem projektom
in s številnimi drugimi projekti, ki jih še izvajamo. Najbolj žalostno je to, da so med njimi tudi
določeni občinski svetniki, ki namesto podpore
dobrim projektom pišejo prijave. Dobro je edino
to, da je takih le peščica in da so ljudje že prepoznali, kdo je do sedaj kaj naredil in kdo samo
preprečuje napredek z ovadbami.
Poleg omenjenih dveh največjih projektov
bomo v letošnjem letu izvajali še naslednje:
priprava projekta za žužemberško obvoznico, izvedba II. faze državne ceste skozi Dvor,
izvedba četrte faze rekonstrukcije in asfaltiranja ceste Kleč-Polom-Žvirče, izvedba II. faze
ceste Dvor-Sadinja vas, rekonstrukcija in asfaltiranje II. faze LC Lazina-Hinje, nadaljevanje
izgradnje fekalne kanalizacije Dvor, pridobitev
gradbenega dovoljenja in izgradnja gasilskega
regijskega poligona na Kleku, izgradnja mrliških vežic v Šmihelu in v Velikem Lipju, , razširitev pokopališča v Kotih, sanacija plazu in
asfaltiranje ceste Dvor-Vinkov Vrh, izgradnja
dovozne ceste za industrijsko cono Hinje, priprava spremembe OPN-ja in OPPN-ja za potrebe žužemberske obvoznice in OPPN-ja Loka,
ureditev mansarde s tremi novimi učilnicami
na PŠ Dvor, postavitev novih avtobusnih posta-

jališč, postavitev novih plastik v Parku znanih
Suhokranjcev in še veliko drugih.
Poleg naštetih projektov pripravljamo tudi
razpise za društva, kmete in za obnovo stavb,
ki so kulturno zaščitene. Ves čas tudi budno
spremljamo razpise, saj imamo pripravljeno
že celotno tehnično dokumentacijo za prijavo
na razpis za energetske sanacije javnih zgradb.
Sami lahko vidite, da je pred nami res zanimivo leto polno izzivov, ki pa se jih ne bojim,
saj smo z mojimi sodelavci iz občinske uprave
do sedaj vedno uspeli pripraviti in izvesti zastavljene projekte, kljub temu, da je praktično
vsak občinski projekt prijavljen in da moramo
nenehno odgovarjati na vprašanja številnih
inštitucij, kamor so bile prijave in ovadbe posredovane. To pa vzame veliko časa in energije,
poleg tega pa nastajajo nepotrebni stroški, ki jih
plačujemo vsi. Proti omenjenim smo že sprožili ustrezne postopke, tako da bodo ustrezno
sankcionirani, da ne bodo več povzročali škode.
Obljubim vam lahko, da se bom s svojo ekipo
kot do sedaj vedno trudil, da pridobimo nova
sredstva za številne projekte, ki jih imamo še
v načrtih in jih želimo realizirati v dobrobit
vseh občanov naše Občine. Rezultati dosedanjega dela pri pripravi pogojev za nove investicije v gospodarstvo in posledično povečanje
števila novih delovnih mest se že kažejo, saj se
bo v bližnji prihodnosti odprlo kar nekaj novih
delovnih mest, kar pomeni, da smo na pravi
poti in da se Občina Žužemberk lepo razvija.
Na koncu naj vam voščim vesele velikonočne
praznike, ob prihajajočem prazniku 1. maju,
prazniku dela, pa čestitam in zaželim čim več
sodelovanja, pomoči ter pozitivnih misli, saj
bomo le tako lahko še bolj uspešni.
Vaš župan
Franc Škufca

Želimo vam blagoslovljene velikonočne praznike

Bralcem in bralkam Suhokranjskih poti želimo, da bi velikonočne praznike preživeli v krogu svoje družine in najbližjih, jih doživeli v notranjem miru ter da bi se vas dotaknilo sporočilo Ljubezni,
Upanja in Življenja!
n Uredništvo
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Odprta gradbišča

Stran 25
Janez Papež:
Petintrideset let predsednik

21. seja Občinskega sveta
Občine Žužemberk
Žužemberški svetniki in svetnice so 22. 12. 2017,
na zadnji seji v letu odločili, da se bo občanom,
povečini z Ajdovške planote, na novo priključenim na javni vodovod, znižal komunalni
prispevek. Po novem bo nižji za 15 odstotkov.
Na seji so potrdili tudi Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski
inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč in Občine Žužemberk«,
sprejeli predlog sklepa o vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbenega
zemljišča in potrdili nove ekonomske cene
programa predšolske vzgoje, ki bodo višje za
pet odstotkov. Svetniki so soglasno imenovali
kandidate za v svet Osnovne šole Žužemberk.
Tako bodo ustanovitelja šole v naslednjem
mandatu zastopali Jože Papež, Jasmina Mirtič in Ida Kastelic. Občinski svet je potrdil tudi
nadomestno članico uredniškega odbora Suhokranjskih poti Tamaro Plot.
Župan je člane sveta seznanil z aktivnim
delom na projektih, ki se odvijajo na območju
občine, največ v sklopu Oskrbe s pitno vode

Suhe krajine, izgradnje ceste Dvor-Sadinja vas
z gradnjo opornega zidu in ostalo infrastrukturo, ceste skozi Dvor z infrastrukturo, ceste v
cono v Hinjah, gasilskega poligona, izgradnje
novega vrtca v Žužemberku, nadstreškov pri
PŠ Dvor in ureditvi podstrešja z novimi učilnicami, energetske sanacije šol, spremembe
OPPN-ja za obvoznico, treh OPPN-jev v Žužemberku in spremembi OPN-ja, sanacije plazu
proti Vinkovemu Vrhu, gradnji mrliških vežic
v Malem Lipju in Šmihelu in cest Lazina Hinje
ter Polom-Žvirče, kanalizacije na Dvoru, novi
e-polnilnici, razširitvi pokopališča na Dvoru in
Parku znanih Suhokranjcev. Župan Škufca je
svetnike tudi obvestil, da je občan pripravljen
odstopiti del zemljišča za ureditev ceste proti
Kriški Gori. Svetnik Jože Šteingel je pod točko
razno izrazil zaskrbljenost zaradi odpovedi delovnega razmerja uslužbenca občinske uprave
Tomaža Fabjana, ki je kot razlog navedel pritiske svetnika Dareta Puclja.

Stran 40
Jubilanti:
Ivana Škufca

n Urednik

Naslednja številka Suhokranjskih poti izide 4. julija 2018. Prispevke
je potrebno oddati najkasneje do 5. junija 2018.
n Uredništvo
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22. seja Občinskega sveta Občine Žužemberk

Potrjen investicĳski program za nov vrtec v Žužemberku

Svetniki so se na prvi letošnji seji 22. februarja posvetili pomembni investiciji, ki bo gotovo pomembna za nadaljnji razvoj in bo izboljšala materialne pogoje otroškega varstva v občini.
Po besedah svetnika Dušana Papeža bi morali iti v to investicijo že pred desetletjem, a
nekateri pač v tistem času niso opravili svojega dela. Sedanja enota na Jurčičevi deluje v
montažnem Marlesovem objektu, ki je star več
kot 40 let in energetsko zelo potraten. Glavne
tehnične značilnosti investicije so rušitev sedanjega obstoječega vrtca s 287m² in izgradnja
novega 9-oddelčnega objekta vrtca s 1.537m²
površine. Z novo investicijo se bodo bistveno izboljšali pogoji za kakovostno delo tudi
zaposlenih, v zadovoljstvo otrok in tudi staršev. »Gotovo pa bo izgradnja vplivala tudi na
ostajanje mladih družin in tako zaustavila beg
mladih,« je dejal Blaž Malenšek iz firme Espri,
ki je pripravljala investicijsko dokumentacijo,
in potrdil, da je objekt v skladu z normativi,
sicer upravna enota ne bi izdala gradbenega
dovoljenja. Nenazadnje je projekt pomemben
zlasti zaradi povečanja števila vpisanih otrok
v zadnjih letih. Župan Franc Škufca je dejal, da
je investicija dvonadstropnega, montažnega
lesenega objekta, v katerem bo devet oddelkov,
ocenjena na 3.050.000 evrov.

Tabela: Viri vseh stroškov investicĳe
v tekočih cenah

VIRI FINANCIRANJA

v EUR

Občina Žužemberk- proračun in
neznana sredstva MIZŠ

439.357

Občina Žužemberk - povratna
sredstva MGRT

195.859

Občina Žužemberk -kredit
Ekosklad
Skupaj

1.800.000
614.784
3.050.000

Objekt bo imel tudi zidan del, v katerem bo
kuhinja za vse enote vrtca. Pripombi svetnika
Mitje Mavsarja, da je premalo prostora za igro
in tudi parkirnih prostorov, sta zanikala Blaž
Malenšek in tudi župan, ki je povedal, da so v
ta namen odkupili še del sosednjega zemljišča. Svetniki so potrdili investicijski program
vrtca Žužemberk brez glasu proti, v nadaljevanju pa tudi Poslovni plan Komunale Novo
mesto za leto 2018, ki ga je predstavil direktor
Gregor Klemenčič.

Direktor Komunale Gregor
Klemenčič je ocenil sodelovanje z občino Žužemberk
kot zelo dobro.
Brez glasu proti so sprejeli tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov in gospodarske javne
službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Žužemberk.
Gregor Vovko iz Cerod-a
je povedal, da se bodo cene
Ceroda v primerjavi z lanskimi znižale. S poračunom
bodo občani pridobili nekaj evrov.
Svetniki so med drugim sprejeli tudi odlok
o občinskem prostorskem načrtu za novo stanovanjsko sosesko Žužemberk SZ, v kateri bo
petnajst novih stanovanjskih hiš, in potrdili
odstop svetnika Jožeta Jenkoleta, ki mu tako
predčasno preneha mandat člana občinskega
sveta. Na koncu je župan Škufca podal poročilo
o opravljenih nalogah in tekočih investicijah,
ki so se kljub zimskemu času nadaljevale. Seja
je ob odsotnosti treh svetnikov: Jožeta Zupančiča, Dareta Puclja in Jožeta Jenkoleta potekala zelo konstruktivno. Vse sklepe so svetniki
in svetnice sprejeli soglasno. Pod točko razno
je svetnika Mitja Mavsarja zanimalo, kaj se
je pred dnevi dogajalo na občini, Dušan Papež
pa je pohvalil projekt Znani Suhokranjci, ki ga
res odlično pelje mag. Jelka Mrvar. Posnet je
bil tudi CD, ki ga bo predstavila avtorica Mateja Filipič na naslednji seji. Tone Koncilija se
je svetniškemu kolegu v odsotnosti »zahvalil«
za informacije, ki jih dnevno pošilja njemu
in tudi ostalim svetnikom. Pošilja linke, kot
je izvedel, strankarskega spletnega časopisa,
kjer so neverodostojne in lažnive novice. Proti
prejemanju elektronskih pošt z njegove strani
sta se izrekla tudi svetnica Marica Ban in Jože
Papež, medtem ko mu je Jože Šteingel tovrstno
početje -» vsiljeno pošto«, tudi večkrat dnevno,
že enkrat prepovedal.

n Urednik
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Novi sodelavci

Beno Červenka, kom. inž.

S 1. februarjem letošnjega leta je delovno mesto koordinatorja za
urejanje okolja, komunalo in promet, po odhodu Tomaža Fabjana, prevzel komunalni inženir Beno Červenka. Pokriva široko področje urejanja okolja z javnimi površinami, komunalne zadeve
in vse, kar je povezano s prometom.
Se lahko na kratko predstavite našim občanom?
Sem Beno Červenka in prihajam iz Šentruperta. Star sem 36 let. Po izobrazbi sem komunalni inženir.
Kakšne so vaše delovne izkušnje na tem področju?
V 12 letih delovnih izkušenj sem najprej delal v projektivnem podjetju kot projektant nizkih gradenj, nato pa v gradbenem podjetju kot
vodja del / vodja gradbišč.
Ste se že seznanili s problematiko področja,
ki ga pokrivate?
Ja, področje, ki ga pokrivam, je zelo široko.
Komunala, promet in okolje, kot že sam naziv
razkriva, so trije glavni sektorji. Komunala je
v glavnem vse, kar je sedaj povezano z vodooskrbo ter kanalizacijami. Na tem področju je

občina tudi najbolj aktivna. Promet se navezuje na gradnjo in vzdrževanje cest, kar je v letošnji zimi predvsem velika aktivnost pluženja
in posipanja, in glede na količino letošnjega
snega, kar velik, predvsem pa finančni zalogaj. Okolje se pa navezuje predvsem na izdajo
raznih soglasij in dovoljenj.
Pokrivate široko področje. Kaj po vašem
mnenju naši občani najbolj pogrešajo?
Želje občanov so usmerjene k istemu cilju,
in sicer je to vodooskrba ter urejenost cest. Naj
povem, da se občina zelo trudi, da bi imeli vsi
vse oz. čim več, vendar je vse naenkrat nemogoče urediti in narediti.
Katera tema je trenutno najbolj aktualna?
Trenutno je najbolj aktualna zimska služba,
voodooskrba Suhe krajine, prenova križišča na
Dvoru, gradnja mrliških vežic …

Beno Červenka

Kaj bi na koncu radi sporočili občanom?
Občanom bi rad sporočil, da se tukajšnjega
dela zelo veselim in da je pri meni vsak občan
ali občanka dobrodošla, lahko tudi vsak dan.
Vsak lahko pove svoje želje in poda pobude,
skupaj pa bomo ugotovili, ali jih lahko tudi
rešimo, kdaj in tudi kako.

n Vlado Kostevc, Foto: Urednik

Odprta gradbišča
Sanacija plazu Vinkov Vrh: večina sanacije je
opravljene, tako meteorni odvod vode kot kamnita zložba ter utrditev terena. Manjka samo
še planum za asfaltno podlago in asfalt, kar pa
je planirano takoj, ko bodo vremenske razmere
to dopuščale, predvidoma spomladi.
Cesta s komunalno infrastrukturo Dvor –
Sadinja vas: gradbišče je v zaključnih fazah.
Izvaja se še kamnita zložba, za njo se bo izvedla še humuzacija brežin ter zatravitev. Ko bo
to izvedeno, se nadaljuje z izvedbo finega planuma asfaltne podlage in asfaltiranje. To se
bo izvedlo v marcu oziroma aprilu, odvisno od
vremenskih razmer.

Takoj, ko bodo omogočale vremenske razmere
se bo nadaljevalo z deli na mrliških vežicah v
Šmihelu ter Velikem Lipju. Dokončanje predvideno v letošnjem poletju.
Za letošnje leto je v pripravi še investicija rekonstrukcije ceste s komunalno infrastrukturo v Dolgi vasi, in sicer od (približno)
zaključka asfaltne ceste od Gostišča Koren pa
do križišča ceste s Stransko vasjo v skupni dolžini cca 500 m. Rekonstruiral se bo ustroj cestnega telesa z asfaltiranjem, površinsko odvajanje vode, zamenjava dotrajanega vodovoda. Pripravila se bo tudi kabelska kanalizacija
za javno razsvetljavo.

n Beno Červenka
Občinska uprava
Foto: S. Mirtič

Križišče Dvor: dela se izvajajo kolikor se da
hitro ter kolikor omogočajo vremenske razmere. Izvedena je fekalna in meteorna kanalizacija, postavljeno optično omrežje, zgrajeni
podporni zidovi, javna razsvetljava ter vodovod. Dela se bodo zaključila predvidoma do
konca pomladi.
Suhokranjski vodovod je v zaključnih fazah
»hrbtenice« vodovoda. V pripravah pa je izgradnja še sekundarnih vodov. Osnovni primarni vod se bo zaključil do konca 2018. Z izgradnjo sekundarnih vodov pa se bo pričelo že v
letošnjem letu.
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Gradnja dostopne ceste v obrtni coni Hinje
Občina Žužemberk bo z gradnjo ceste zagotovila nova delovna mesta
Zahodna Suha krajina spada med najredkeje naseljene pokrajine v
Sloveniji in je označena kot demografsko ogroženo območje. Eden od
poglavitnih ciljev Občine Žužemberk je zaustavitev negativnih demografskih trendov, kar se posredno doseže z zagotavljanjem zaposlitvenih možnosti v lokalnem okolju.
»Gradnja dostopne ceste C v Obrtni coni Hinje bo povečala zaposlovanje
v krajevni skupnosti Hinje, ob obstoječih bodo prihajala tudi nova podjetja,« je še dodal župan. V coni se predvideva opravljanje vseh vrst predelovalnih (proizvodnih in obrtnih), skladiščnih, prometnih in drugih
spremljajočih dejavnosti, kot so trgovina, gostinstvo, finančno posredništvo, dejavnosti javne uprave in še mnogo drugih. Občina je pridobila gradbeno dovoljenje za cesto C znotraj cone. Predmet zasnove je
tako 200 metrov ceste, meteorna kanalizacija, vodovod, javna razsve-

tljava, elektro-kabelska kanalizacija in telekomunikacije. Gre za velik
korak, ravno v času, ko je gospodarska kriza nekoliko popustila in je
čas za večje investicije, ki bodo v prid vsem občanom in občankam.
18. januarja so za gradnjo prve faze podpisali pogodbo z izbranim,
najugodnejšim izvajalcem del, podjetjem Pirc gradnje. Lastnik Franc
Pirc je Suhokranjec, zato so na občini veseli tudi tega, da lahko sodelujejo z uspešnim podjetnikom, ki sicer deluje v Ljubljani, a ni pozabil
na svoje korenine. »Zadovoljni smo s podpisom pogodbe in vem, da bo
Občina Žužemberk z nami zadovoljna,« je povedal Franc Pirc, lastnik
in direktor podjetja Pirc gradnje. Investicija prve faze znaša približno
100.000,00 evrov. Financiranje je iz občinskega proračuna. Prva faza bo
končana v prvem letošnjem polletju, takoj zatem bodo prešli na naslednjo. Projekt je pripravilo podjetje Gradbeni inženiring Zakrajšek, z Elektrom Kočevje pa je sklenjen dogovor za nadaljevanje projekta. Izvedba
projekta bo omogočila širitev proizvodnje obstoječim in odprla možnost
gradnje zainteresiranim gospodarskim družbam. Vsako dodatno delovno mesto bo predstavljalo veliko pridobitev za prebivalce bližnjih krajev.
»Zagotovili bomo, da bo čim več znanja ostalo v občini in bližnji okolici, da si bodo mladi lahko ustvarili družino v svojem domačem kraju,«
je poudaril žužemberški župan Franc Škufca.
Tudi sicer se bo v občini Žužemberk v tem in naslednjem letu veliko
gradilo in obnavljalo. Med drugim sta v fazi gradnje dve mrliški vežici,
obnovljenih in zgrajenih bo več cest in pločnikov, eden največjih projektov pa je gradnja vrtca v Žužemberku, za gradnjo katerega bo kmalu izdan tudi razpis. Ne smemo pozabiti niti na gradnjo žužemberške
obvoznice in suhokranjskega vodovoda. To je, kot je večkrat poudaril
župan Franc Škufca, za občino zgodovinski projekt, ki je tako finančno
kot tudi gradbeno že krepko čez polovico.

Dejavnosti na področju
okolja in prostora v Občini Žužemberk
Občina Žužemberk je na 22. seji Občinskega
sveta 22.2.2018 sprejela usklajen Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
stanovanjsko sosesko Žužemberk SZ, ki zajema območje med obrtno industrijsko cono
Sejmišče Žužemberk in stanovanjskim območjem na Jurčičevi ulici. Ta odlok bo omogočal
postavitev 23 novih objektov, kar bo močno
popestrilo možnosti za gradnjo novih stanovanjskih objektov, saj je obstoječi fond parcel
za gradnjo v Žužemberku že precej izčrpan.
Zadnji prostorski akt za stanovanjsko zidavo
na tem področju je bil zazidalni načrt stanovanjska cona Klek, sprejet leta 2004.

V Uradnem listu Republike Slovenije št.
9/2018 je bil dne 16.2.2017 objavljen Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Žužemberk
– SD OPN-2, ki bo omogočal začetek Sprememb
in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Žužemberk (OPN Žužemberk) Uradni list RS (55/2014). V času od sprejetja OPN je bilo na Občini Žužemberk sprejeto
večje število pobud za spremembe določil OPN.
V času veljave OPN so se pokazale pomanjkljivosti in nejasnosti glede tolmačenja členov
OPN, kar so ugotovili organi Občine Žužemberk, organi Upravne enote Novo mesto, pro-

n V.K.
Podpis pogodbe

Foto: V. Kostevc

Zima pokazala zobe
Letošnja zima ni skoparila s snegom, niti z nizkimi temperaturami. Zaradi obilnega snega in
ostrega mraza smo imeli občani na cestah tudi
težave. Za vzdrževanje cest in zimsko pluženje
ima Občina Žužemberk sklenjeno pogodbo s
podjetjem CGP Novo mesto, ki skrbi za okoli
55 km cest, za ostale lokalne ceste in pločnike v občini pa skrbijo kooperanti: Feliks Mrvar, Štupar Henrik, Slavko Robida, Niko Legan
in Gregor Novak. K čiščenju in odstranjevanju

Ureditvena situacĳa OPPN Stanovanjska cona Žužemberk SZ

novozapadlega snega, posipanju in čiščenju
pločnikov, javnih površin, postajališč in okoli
javnih ustanov pa so dobro poskrbeli tudi občinski javni delavci. Po besedah župana Franca
Škufce se bodo stroški vzdrževanja in pluženja
povečali vsaj trikratno glede na obdobja v prejšnjih letih. Dokončni podatki pa bodo znani,
ko bo konec zimskega obdobja.

n Urednik
Foto. S Mirtič
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Višji svetovalec za
okolje, prostor in
urbanistično načrtovanje
ter premoženjsko pravne
zadeve, občinska uprava
Občine Žužemberk
Foto: V. Kostevc

jektanti in občani. Po izboru izdelovalca sprememb in dopolnitev OPN bo Občina Žužemberk
pristopila k strokovni obravnavi 112 posameznih pobud občanov za spremembe OPN-ja in
presoji vsebinskih ter izvedbenih nejasnosti.
Postopek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Žužemberk – SD
OPN 1, ki zadeva predvideno območje obvoznice Žužemberk, čaka na potrditev projektne naloge za obvoznico Žužemberk na Ministrstvu
za infrastrukturo, kar bo osnova za izdelavo
idejnega projekta obvoznice, ki bo hkrati strokovna podlaga za spremembo OPN in izdelavo
OPPN za območje obvoznice.
V postopku pridobivanja smernic k osnutku OPPN Rekreativno turistični park Žužemberk (severni del) - Loka je dne 21.9.2017 Ministrstvo za okolje in prostor izdalo odločbo,
da je v postopku priprave in sprejema OPPN
potrebno izvesti postopek celovite presoje varovanja okolja (CPVO). Občina Žužemberk je
za izbiro izdelovalca poslala povpraševanja
izdelovalcem CPVO. Po izdelavi okoljskega poročila bo potrebno dopolniti vodarsko študijo,
ker območje leži na poplavnem območju, za
katerega bo potrebna tudi izdelava geodetskega načrta.

1 Največje občinsko gradbišče na regionalni ce-

sti ob križišču na Dvoru. Kljub zimi in mrazu so izvajalci del delali v januarju. Februarski sneg pa je
zaustavil gradnjo.
2 Cesta proti vasi Podlipa je bila dobro splužena.
Po položitvi suhokranjskega vodovoda cestišče
čaka temeljita sanacĳa.
3 Kooperant zimskega vzdrževanja Gregor Novak

iz Žužemberka pri čiščenju pločnikov.

Brezplačna pomoč pri učenju
in iskanju zaposlitve tudi v vašem kraju
Svetovalno središče Novo mesto vam pomaga pri:

učenju ali odločitvi za izobraževanje (informacije o razpisanih
programih, opravljanju izpitov, pridobitev NPK, omejitve vpisa, pomoč pri vpisu, pogovor o vzrokih za pomanjkanje časa za učenje,
pripravi na izpit in uporabi učinkovitih tehnik učenja)
iskanju zaposlitve (pisanje vlog, življenjepisa, pripravi na razgovor, pomoč pri pregledu prostih delovnih mest …)
izpolnjevanju različnih obrazcev.

Ne prezrite: Razpis za sofinanciranje šolnin

1

n mag. Samo Jakljič,

3

Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije je objavil razpis za povračilo šolnin (po katerem lahko uveljavljate povračilo šolnin od šolskega leta 2014/2015 naprej). Razpis je odprt do 7. 9. 2018 oz. do porabe
sredstev. Več o pogojih ter podpora pri izpolnjevanju obrazcev v našem središču.

Za osebni obisk pokličite svetovalki:
Ana Marija Blažič in Tina Strnad
Svetovalni telefon: 07 393 45 52 ali 07 393 45 55 , 031 701 191
e-pošta: svetovalno.sredice@ric-nm.si

Dejavnost svetovalnega središča je brezplačna, ker je financirana
s strani Ministrstva za
izobraževanje, znanost
in šport.
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Oskrba s pitno vodo

Gradbena dela na projektu »Oskrba s pitno vodo Suhe krajine« so
v občini Žužemberk v mesecu decembru in januarju potekala nemoteno. To so dopuščale vremenske razmere, ki so izvajalcem –
gradbenim podjetjem, vključenim vanj, zares šle na roko.
Načrtovana »operacija«, ki je v skladu s pogodbo podprta s pomočjo skladov Evropske
unije (v višini do 75%) in Republike Slovenije
(v višini do 15%), prehaja v zaključno fazo. Vsa
gradbena dela morajo biti namreč končana do
konca letošnjega leta, velik del le- teh pa bo do
takrat tudi predanih v uporabo. Po matematičnih izračunih je na štirinajstih gradbenih
podprojektih do konca januarja 2018 v naši
občini izvedeno skoraj 77% načrtovanih del.
V opisanem obdobju je bila končana gradnja
čistilne naprave na vodnem zajetju na Vinkovem Vrhu, ki je bila zgrajena za kemično in

n Jasmina Mirtič
Občinska uprava
Foto: S. Mirtič

OBVESTILO
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 2018«.
Besedilo javnega razpisa je objavljeno na
spletni strani www.zuzemberk.si in na
oglasni deski občine.
Vlogo lahko dobite v sprejemni pisarni Občine Žužemberk ali na spletni strani
www.zuzemberk.si.

Predmet razpisa:
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 10.4.2018!
Župan:
Franc Škufca l.r.
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mehansko obdelavo načrpane vode, da bo le-ta
neoporečna v skladu s pozitivno zakonodajo.
Po preliminarnih rezultatih načrpane vode
je bil opravljen preizkus novega voda do vodohranov Veliki Lipovec in Mačkovec. Tlačni
preizkus je pokazal nekatere pomanjkljivosti,
ki so bile takoj odpravljene. Vod je nato prestal
tlačni test, ki zagotavlja uporabo trase vodovoda do navedenih vodohranov tudi v primeru
veliko večjih tlačnih obremenitev. V kratkem
bo opravljeno čiščenje vodov in vodohranov,
napravljen bo klorni šok (tako se imenuje
dezinfekcijsko čiščenje vodovodnih naprav
pred uporabo), potem pa bodo spomladi sle-

n Rafko Križman

n Vlado Kostevc
Svetovalec za družbene
dejavnosti

Foto: S. Mirtič

Foto: S. Mirtič

dili tehnični pregledi in prevzemi končanih
investicij. Prvi uporabniki bodo začeli uporabljati vodo, načrpano na vrtini Vinkov Vrh, v
letošnjem poletju.
Gradbena dela še niso dokončana na vodohranu Boršt (do zdaj je izvedeno 40% načrtovanih del), katerih konec bo zaradi novonastale
situacije dokončan v mesecu maju.
Ravno tako potekajo dela še na odsekih Gornji Križ – Šmihel pri Žužemberku, na trasi VH
Mačkovec – Dvor – Jama pri Dvoru, intenzivno pa potekajo tudi dela na sekundarnih vodih na Ajdovški planoti. Do polovice je zgrajen
tudi odsek na trasi Vrh pri Hinjah – Lopata –
Lazina – Hinje – vodohran Pleš, ki bo končan
do konca maja.
Projekt »Suhokranjski vodovod« sovpada
tudi z nekaterimi drugimi projekti (križišče na
Dvoru, gradnja zaščitnih brežin, škarp in zložb,
kanalizacije, cest, pločnikov, razsvetljave), ki
skupaj v teh zadnjih zimskih dnevih povzročajo precej logističnih težav uporabnikom. Po
dokončanju vsega načrtovanega pa bo to pomemben premik za zagotovitev boljših pogojev
za življenje in delo vseh občanov.
Foto: Urednik

JAVNI RAZPIS
Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, objavlja začetek postopka javnega razpisa športnih, kulturnih, kmetijskih, upokojenskih, turističnih, invalidskih in humanitarnih ter ostalih društev v Občini Žužemberk v letu 2018. Razpis
je odprt od 30.3.2018 do 28.4.2018. Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu
občine ali na spletni strani Občine Žužemberk, www.zuzemberk.si.
n Občina Žužemberk

Začel veljati nov Zakon o
spodbujanju razvoja turizma
Državni zbor Republike Slovenije je na 38. redni seji, 15. februarja 2018 sprejel novelo Zakona
o spodbujanju razvoja turizma, ki je začel veljati 15. marca. Občine lahko po novem določijo
turistično takso v znesku do 2,5 eur in uskladijo svoje splošne akte, s katerimi določajo turistično takso v treh mesecih po uveljavitvi zakona. Novost je tudi promocijska taksa, ki se
obračuna poleg turistične takse in znaša 25 % zneska turistične takse. Postopek pobiranja
in odvajanja promocijske takse začne veljati 1. januarja 2019.
n VladiMir

Žužemberk tudi
na sejmu
CMT Stuttgart

Na mednarodnem turističnem
sejmu CMT, ki je potekal od 13.
do 21. januarja 2016 v Stuttgartu, se je predstavila tudi Mreža
postajališč za avtodome.

Policija svetuje
Na območju občine Žužemberk smo policisti
s PP Dolenjske Toplice v letu 2017 obravnavali
skupno 86 kaznivih dejanj, od tega 49 kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete (vlomov in tatvin).
V času od 1. 1. 2018 do 28. 2. 2018 pa smo
obravnavali 12 kaznivih dejanj, in sicer:
2 tatvini,
10 velikih tatvin (vlomov), med katerimi jih
je bilo kar 7 v vinorodnem okolišu Mačkovec
pri Dvoru (Mačkovski Tali).
Kljub vsem nasvetom in opozorilom policije
še vedno veliko občanov zanemarja samozaščitne ukrepe in živi v prepričanju »saj meni
se to ne more zgoditi« ali »saj mi nimajo kaj
ukrasti« in podobno. Spoštovani bralci, tudi
tisti, ki se jim je že zgodilo, da so bili okradeni ali jim je bilo vlomljeno v stanovanjsko ali
počitniško hišo, so bili enakega prepričanja,
dokler se ni zgodilo njim. Zelo neprijeten je že
občutek, da je nekdo brskal po vaših stvareh,
pa tudi če ni nič odnesel.
Glede na pretekle izkušnje policisti pričakujemo povečano število vlomov v vikende v
spomladanskem času, zato vse, ki imajo vikende in zidanice, opozarjamo na samozaščitno ravnanje. Naj v navedenih objektih ne
puščajo vrednejših stvari, naprav in orodij,
kot so motorne žage, kosilnice, bencin, daljše
električne podaljške, …, saj vlomilci iz vikendov najpogosteje ukradejo prav te predmete.

Sejem CMT Stuttgart
Na razstavnem prostoru nemškega ponudnika postajališč 'mein PLATZ' je 16. januarja predstavila zanimivo ponudbo 82 občin partneric, med katerimi je bila tudi ponudba Občine Žužemberk,
tega izvirnega projekta, ki ga koordinira Občina Mirna in vodi župan Dušan Škerbiš.
Na sejmu se uspešno predstavlja Slovenijo kot zeleno, aktivno in zdravo destinacijo in po izjemnem zanimanju obiskovalcev bomo letos beležili velik obisk tujih turistov, med temi predvsem ljubiteljev avtodomov...

Policija svetuje
Bodite v dobrih medsebojnih odnosih, predvsem s sosedi, popazite tudi na njihov dom in
dogajanje v okolici doma, kadar jih ni doma,
njih pa prosite, naj storijo enako za vas.
V letu 2017 smo na območju občine Žužemberk
obravnavali 44 prometnih nesreč, med katerimi se je ena žal končala tragično. Najpogostejši
vzroki prometnih nesreč so še vedno hitrost,
stran in smer vožnje, varnostna razdalja ter
alkohol kot sekundarni vzrok.
Na varno vožnjo zelo negativno vpliva tudi
uporaba mobilnega telefona. Če voznik med
vožnjo telefonira, je tako, kot bi imel v krvi
0.8 promila alkohola. Med pisanjem ali branjem SMS sporočila med vožnjo pa je 4 x večja
verjetnost, da boste imeli prometno nesrečo.
Uporaba mobilnih telefonov med vožnjo
vpliva tudi na:
slabši reakcijski čas voznika,
počasnejše zaznavanje prometne signalizacije in reagiranje nanjo,
daljši zavorni čas,
zmanjšanje zaznavanja okolice in prometa.

Policija svetuje
Če se že ne morete izogniti telefonskemu
klicu ali pisanju SMS sporočila, poiščimo ob
cesti primeren prostor, se ustavimo in v miru
opravimo telefonski pogovor. Ne zaradi globe,
ki znaša 120 €, temveč zaradi lastne varnosti
in varnosti drugih udeležencev v prometu. Naj
se ne zgodi, da bi telefonski pogovor ali SMS
sporočilo, napisano med vožnjo, bilo zadnje,
kar bi v življenju storili.
Žal je tako, da stoodstotne varnosti ni. Lahko
pa se tem stotim odstotkom čim bolj približamo tako, da upoštevamo veljavno zakonodajo ter preventivne nasvete, ob zavedanju, da
za svojo varnost lahko največ storimo sami.
Če opazite karkoli sumljivega, kar bo zmo
tilo 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, Foto: internet
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Nova veterinarka v ambulanti Žužemberk
Veterinarska ambulanta v Žužemberku bo prihodnje leto obeležila častitljivih šestdeset let,
njeni zametki pa so bili že v medvojnem času.
Sedaj deluje kot izpostava novomeške Veterine. S 1. oktobrom lanskega leta je po odhodu
dolgoletnega veterinarja Simona Rakuljiča
nastopila delo veterinarka Katarina Ponikvar
Jagodič, dr. vet. med. iz Trebnjega. Vrsto let je
službovala v Novem mestu, sedaj pa opravlja
to zahtevno delo v Suhi krajini, redno dežurno službo tudi v Občini Šentjernej in Škocjan.
» Z velikim zadovoljstvom opravljam to delo,
saj se živalim posvetim in jim pomagam,« je
povedala dr. Ponikvarjeva in dodala, da so v
Suhi krajini lepi kraji in prijazni ljudje, ki so

jo lepo sprejeli. Poleg njenega običajnega in
različnega dela od vodenja knjig, zdravljenja
živali, izdajanja receptov, cepljenja pa je njena velika strast kirurgija. Prepričani smo, da
smo dobili v našo ambulanto veterinarko, ki
se živalim posveča na pravi način, si zanje vzame čas in pri tem uporabi vse znanje, da jim
pomaga. Njen delovnik se prične ob sedmi uri
zjutraj, ko skupaj s sodelavcem, vet. tehnikom
Jožetom Papežem, pregledata naloge in se po
osmi uri odpravita na teren. Prav na dan omenjenega pogovora je nastopila delo že zgodaj
zjutraj, ko so jo poklicali v oddaljeni kraj na
zahteven porod živali.
Katarina Ponikvar Jagodič

n Urednik, Foto: S. Mirtič

10. občni zbor Kulturnega društva Šmihel pri Žužemberku
V soboto, 24.02.2018, je v Okrepčevalnici pri Medenu potekal 10. občni
zbor Kulturnega društva Šmihel pri Žužemberku. Poleg članic in članov
društva sta se dogodka udeležila tudi občinska svetnica ga. Ida Kastelic ter
podžupan g. Jože Šteingel.
Po pregledu poročil društvenih dejavnosti za leto 2017 lahko kulturniki
zaključijo, da je za njimi še eno zelo uspešno leto. V prihodnjem letu so si
predstavniki posameznih sekcij zastavili velike ter povsem nove cilje, ki
jih želijo realizirati. Potrdili so finančno poročilo in se osredotočili na strateško načrtovanje prihodnjega delovanja.
Vodstvo kulturnega društva se želi zahvaliti vsem svojim članom, sponzorjem ter krajanom za pomoč pri soustvarjanju društvenih dogodkov. Prav
tako pa želi izkoristiti priložnost in se zahvaliti obiskovalcem za obisk na
organiziranih prireditvah ter jih povabiti k skupnemu druženju na prihajajočih dogodkih pod okriljem Kulturnega društva Šmihel pri Žužemberku.

n Nevenka Urbančič
Foto: Dejan Novak

Pustovanje Konjerejskega društva
Suha krajina
Na pustno soboto, 10.2.2018, so člani konjerejskega društva Suha krajina pustovali, in sicer tokrat po vzhodnem delu Suhe krajine tja do Brezove Rebri. Zborno mesto je bilo v Žužemberku na
trgu, nato pa v Trebčo vas, kjer je bil postanek z malico in krofi. Od tu je preko Boršta pot vodila
na Brezovo Reber do kmetije Hočevar Jožeta-Kranjškega, kjer je bil postanek z malico in pijačo.
Vso pot je povorko z vpregami spremljal Ciril s svojo frajtonarico in skrbel za veselo vzdušje.
Letos so nekateri člani - ce poskrbeli za popestritev pustnih šem, za osvežitev mask v naši povorki. Ker pa zima še vedno kaže svoje zobe in jo Pust ni uspel takoj pregnati, so konjerejci še
pred temo svoje konjičke pospravili v tople hlevčke k polnim jaslim.

n Jole Adrĳanić

19. redni letni občni zbor
Konjerejskega društva Suha krajina
13. januarja 2018 so se člani Konjerejskega društva Suha krajina zbrali na rednem letnem
občnem zboru društva v gostišču Štupar na
Dvoru. V že znanem prostoru je vse potekalo
gladko. Izvoljeno je bilo delovno predsedstvo.
Verifikacijska komisija je ugotovila, da smo
sklepčni, saj je bilo od 50 članov prisotnih 38,
nato so bila podana poročila predsednika, blagajnika, gospodarja koče in tajnika. Nadzorni
odbor je pregledal dokumentacijo blagajnika
društva, kjer ni bilo zaznanih pomanjkljivosti.
Sledil je načrt dela za leto 2018 s povabilom k
večji udeležbi pri društvenih dogajanjih. Sprejeti so bili štirje novi člani. Besedo so imeli tudi
gosti, župan in podžupan občine Žužemberk,
predstavniki drugih društev (Semič, Martin Krpan, Gombišče, Kljuse). Po razpravi pod razno
je sledilo druženje ob toplem obroku in kapljici.

n Jole Adrĳanić

Suhokranjski konjerejci članu Matjažu Hrovatu
za njegov okrogli 30. jubilej postavili mlaj
17.2.2018 so člani Konjerejskega društva Suha
krajina svojemu članu Matjažu Hrovatu pred
domačo hišo postavili mlaj za njegov okrogli jubilej. Na domačiji Hrovatovih v Stavči
vasi se je popoldne zbralo precejšnje število konjerejcev, prijateljev in krajanov ter se
skupaj poveselilo ob zvokih harmonike. Seveda je Matjaž vse prisotne pogostil pred domačo hišo, nato pa še v stavški brunarici. V
prijetnem ambijentu, ob toplem kaminu in
veseli glasbi, hrani in pijači je druženje potekalo še dolgo v noč, konjerejci pa smo mu
zaželeli še mnogo zdravih in zadovoljnih let,
nato pa še poskrbeli za svoje konjičke in polFoto: Jole Adrĳanić
ne jasli.
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9. državno
ocenjevanje
pletenic v Prečni
V Prečni so 11.02.2018 članice Društva kmečkih žena Novo mesto organizirale 9. državno
ocenjevanje pletenic. Prejele so 79 pletenic, od
teh smo članice Društva kmečkih žena Suha
krajina - Žužemberk prispevale štiri pletena
srca. Iz društva DKŽ Žužemberk so sodelovale:
Zarabec Anica, Kmet Anica, Marica Zupančič
in Olga Drab. Prejele so dve zlati in dve srebrni priznanji. Čestitamo za uspeh.

n Tadeja Lavrič
POMLAD 2018 11
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V lovski dvorani že 22. razstava
Suhokranjskih dobrot

Tradicionalno
prvojanuarsko druženje
konjenikov na Plešivici

Tudi letos je nastal mozaik izdelkov, v katerega je vsak od nas prispeval svoj kamenček. Pripravili smo 22. razstavo Suhokranjskih
dobrot.
Članice DKŽ smo spekle in razstavile kruh,
pogače in pecivo iz testa ter ročna dela, ki so
nastajala v zimskem času. Najmlajši so prispevali izdelke, ki nastajajo v vrtcu. Svoje pridelke so na ogled in pokušino prinesli tudi vinogradniki in čebelarji.

Na sobotni proslavi so nastopili učenci in
učiteljice ter vzgojiteljice OŠ Žužemberk. Lili
Hrovat je povezovala program v svojem prisrčnem in hudomušnem stilu. Ves program
je bil kulturno obarvan, kot se za praznik kulture, ki je bil v teh dneh, tudi spodobi. Učite-

ljice so naučile učence veliko zanimivih igric,
da so nas najmlajši s svojim šegavim in ritmičnim nastopom prisrčno razvedrili in obogatili. Moški pevski zbor z Dvora je nastopil s
slovensko himno in odpel več novih pesmi z
bogato vsebino.
Letos je bila naša gostja državna sekretarka
na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano mag. Tanja Strniša. Pozdravila nas
je in s svojim nagovorom opogumila ter seznanila s stanjem na podeželju doma in drugod,
saj je to njeno področje.
Članice smo na letošnjo razstavo in proslavo ponosne, saj rade preizkusimo svoje spretnosti in sposobnosti. Še posebej se rade kaj
novega naučimo. Predvsem pa nam je všeč,
ker se družimo.
Med letom se bomo pridno družili, kaj dobrega spekli, na ekskurziji spoznavali nove
kraje in običaje, novembra ocenili potice, februarja pa spet postavili kaj zanimivega na
ogled.

Članice z mag. Tanja Strniša.

n Milena Iskra

1. 1. 2018 je konjerejska Plešivica spet zaživela. Pridni člani društva so
že pred prihodom konjenikov in pohodnikov na parcelo konjerejskega
društva Suha krajina vse pripravili. Žerjavica za peko krompirja in slastnih klobas je bila že nared, samo še voščilo SREČNO druženje okrog
ognja v tem hladnem januarskem dnevu ob prijetnem vonju dima in
domačnosti je zabelil 1. januarski dan v novem letu 2018. Sonce se tudi
za vzorec ni pokazalo, a kljub temu so se člani društva dobre volje odpravili v dolino. Gospodar koče in še nekateri člani pa so za nami pospravili, ugasnili ogenj ter urejeno kočo zapustili naslednjemu druženju v uporabo.

n Jole Adrĳanić
Foto: Jole Adrĳanić

Suhokranjski konjerejci na štefanovo v Semiču
Tudi letos smo se za naše konjičke priporočili njihovemu zavetniku sv. Štefanu ter se tradicionalno udeležili blagoslova-žegnanja konj, konjenikov in opreme
na dan sv. Štefana v Semiču. Kar veliko število jahačev in furmanov od blizu in daleč je pripeljalo svoje
štirinožce ter se priporočilo zavetniku.
Po blagoslovu je konjerejsko društvo Semič poskrbelo za druženje in malico v bližnjem pokritem
prostoru. Prav tako je bila priložnost za prijateljsko

srečanje občinskih predstavnikov, žužemberškega
župana in podžupana Franca Škufca in Jožeta Šteingla s semiško županjo Polonco Kambič. Po izmenjavi
voščil in novoletnih daril je sledilo prijateljsko kramljanje in druženje. Z lepimi željami, blagoslovljeno
soljo in utrujenimi konjički smo se kmalu odpravili
proti domu v tople objeme domačih hlevčkov.

n Jole Adrĳanić
Foto: Jole Adrĳanić

3. državno tekmovanje potic v Šentjerneju
Članice društva Kmečkih žena Suha krajina Žužemberk so v decembru
2017 sodelovale na 3. državnem ocenjevanju potic v Šentjerneju. Tekmovale smo s štirinajstimi poticami, in sicer s korenčkovo, pehtranovo, kokosovo in več tradicionalnimi orehovimi poticami. Od tega smo
prejele 8 zlatih,5 srebrnih in 1 bronasto priznanje. Posebno priznanje od
Zveze kmetic Slovenije sta prejeli članici DKŽ Majda Hrovat in Štefka Praznik, ker sta dobili tri leta zapovrstjo za orehovo potico zlato priznanje.
Na podlagi postopka zajamčene tradicionalne posebnosti je Slovenija
v novembru 2017 zaščitila slovensko potico. Certifikati za proizvajalce
slovenske potice bodo sicer veljavni eno leto. Postopek certificiranja, ki
ga bosta najprej izvajali dve instituciji, sicer ne bo brezplačen, a ministrstvo v okviru programa razvoja podeželja nudi tudi možnost povračila teh stroškov. Slovensko potico bodo torej lahko proizvajali po
vsem svetu, a le certificirani proizvajalci, ki se bodo držali točno
določenih pravil. Tradicionalna
slovenska potica je nadevana z
orehovim nadevom ali z orehi in
rozini ali pehtranova ali s skuto
in pehtranom.
Članice društva smo prve pekle
slovensko potico, ki se je razsta-
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Silvestrovanje
KD Suha krajina

vljala na Kmetijskem ministrstvu na Dunajski v Ljubljani. Pekle so:
Saša Urbančič, Majda Hrovat, Pavla Tomažin in Anica Kmet. Za srečanje čebelarjev v OZN v New-York je minister Dejan Židan nesel za
darilo slovensko potico. Potici sta spekli Saša Urbančič in Majda Hrovat, mama in hči. Članice DKŽ Žužemberk smo zelo ponosne, da smo
sodelovale pri tako pomembnem dogodku. Vsem iskrene ČESTITKE za
priznanja in sodelovanje.

n Tadeja Lavrič

Silvestrovanje
žužemberških upokojencev

Člani Konjerejskega društva Suha krajina so se 15.12.2017 zbrali na silvestrovanju v gostišču na Frati. Ob dobri hrani in kapljici ter zvokih glasbenikov Roka in Petra nam je predsednik društva zaželel SREČNO 2018.
Veselo razpoloženje je trajalo vse do jutranjih ur, decembrska noč pa je
bila še posebej prelepa, saj je na Frati kar nekajkrat snežna ploha polepšala silvestrski večer, kar pa ni otežilo jutranjega odhoda proti domu.

Člani Društva upokojencev Žužemberk so se 16. decembra udeležili silvestrovanja v gostišču Zupančič. Zaključek leta in vseh upokojenskih aktivnosti sta povezala predsednik in tajnica društva s
pozdravnim govorom in z lepimi željami za 2018. Vzdušje ob dobri hrani, kapljici ter postrežbi gostišča Zupančič je obogatila še
glasba ansambla Duo M. Ni manjkalo plesa, družabnih animacij, prav tako so v svoji družbi gostili šestdesetletno jubilantko, pa
tudi Dedek Mraz ni pozabil na darila.
n Jole Adrĳanić
Foto: J. Adrĳanić

Foto: J. Adrĳanić
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Humanitarno obarvan blagoslov jaslic

29. mednarodni sejem Natour Alpe Adria

Dne 27.12.2017 se je v Okrepčevalnici pri Medenu odvijal prav poseben praznični dogodek, ki se ga je udeležilo veliko število vaščanov, župan Franc
Škufca ter svetnik občine Žužemberk Jože Papež. Duhovnik g. Uroš Švarc
je blagoslovil jaslice, ki jih je gospa Angelca Bedene postavila skupaj s pomočjo svoje družine. Dogodek blagoslovitve so popestrili pevci KD Šmihel
pri Žužemberku s prečudovitimi prazničnimi melodijami.
Gospa Angelca se je v teh prazničnih dneh spomnila na enega izmed svojih bivših varovancev vrtca, ki ji je še posebej prirasel k srcu, in ga skupaj
z njegovo družino povabila na ta prav poseben dogodek. To je Matic Župec. Matic je veder in vedno nasmejan osemletnik, ki ima diagnosticirano cerebralno paralizo. Je izredno radoveden in ima neustavljivo voljo
do življenja. Njegov prisrčen nasmešek lahko začara vsakogar od nas.

TD Suha krajina je od 31. januarja do 3. februarja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani na mednarodnem turističnem sejmu Natour Alpe Adria 2018 predstavila turistično ponudbo Občine Žužemberk in Suhe krajine.

Gospa Angelca dobro ve, da so otroci s cerebralno paralizo otroci s
posebnimi potrebami. Tudi Matic potrebuje pomoč svojih staršev pri
vsakodnevnih življenjskih opravilih. Če samo pomislimo, kaj vse potrebujemo, da takemu malčku in staršem omogočimo lažji vsakdan,
kmalu pridemo do zaključka, ki je finančne narave. Res je, več imamo
denarja, več pripomočkov lahko kupimo, več dodatnih terapij lahko
omogočimo otroku s cerebralno paralizo. Do takega zaključka je prišla
tudi naša Angelca. Dogodek posvetitve jaslic je združila s humanitarnim zbiranjem finančnih sredstev za malega Matica.
Angelca je oseba s širokim nasmehom in z velikim srcem, ki izžareva
pozitivno energijo s svojo prijaznostjo in dobroto. S tako neizmerno veliko gesto se je dotaknila src vseh prisotnih na dogodku. V neposredno
bližino jaslic je namestila skrinjico, v katero so položili svoj dar številni obiskovalci. Skrinjica je ostala v Okrepčevalnici pri Medenu vse do
svečnice, nato pa je romala v roke staršev malega Matica.
Za konec sledi še misel slavnega tibetanskega in verskega voditelja.
Verjamem, da je na vseh ravneh družbe, naj bo to družina, pleme,
narod ali mednarodna skupnost več sočutja ključ do lepšega in boljšega
sveta. Ni nam treba sprejeti kakršnekoli religije ali slediti kakršnikoli ideologiji. Potrebno je le, da razvijemo svoje dobre človeške lastnosti.
(Dalaj Lama)

n Nevenka Urbančič
Foto: Nevenka Urbančič

Akcĳa je lahko tudi – čistilna
Članice Kulturnega društva Dvor in uporabniki večnamenske dvorane Dvor smo imeli v soboto, 9. decembra 2017, čistilno akcijo. Odločili smo se, da generalno očistimo dvorano in vse pomožne prostore.
Šest prostovoljcev: Vesna, Petra, Valerija, Jadranka, Anita in Bogdan smo temeljito očistili dvorano,
obe pomožni sobi, shrambo, toaleti, hodnik in stopnišče ter omare z vitrinami.

V treh urah delovne akcije sta imela oba sesalca,
metle, razna čistila in krpe kar veliko dela. A je bilo
vredno. Prostori so videti čisto drugače.
Verjamem, da se bomo vsi uporabniki večnamenske dvorane v prostorih bolje počutili in vzdrževali
red še naprej.
Besedilo in foto: Jadranka Meglen

Uspešna predstavitev turistične ponudbe je
doživela vrhunec v soboto, ko je bila na glavnem odru dvorane C izvedena javna predstavitev naravne, kulturne in žive dediščine Suhe
krajine ter podano povabilo na Trške dneve
2018, ki bodo letos potekali od 6. do 16. julija.
Osrednji dogodek letošnjih Trških dni
bo že 20. srednjeveški dan, ki bo v nedeljo, 15. julija.
Predstavitev so izvedli v ljudskih nošah,
viteški red Seisenbergensis Tumultus, neverjetno pa jo je popestril izjemen 'raper'
Klemen Klemen, ki je s pesmijo 'Ljubezen'
povabil obiskovalce v Suho krajino.
Obiskovalce sejma je na obisk povabil tudi župan Občine Žužemberk Franc
Škufca, ki je skupaj s šentjernejskim županom Radkom Luzarjem, podžupanom
Janezom Selakom, Janezom Goriškom in
kraljem cvička Gregorjem Štembergerjem
nazdravil 46. tednu cvička.

TD se iskreno zahvaljuje vsem sodelujočim članom in ponudnikom, še posebno
pa obiskovalcem sejma.

Dobrodošli v Suhi krajini, kjer čas teče
drugače... Vidimo se na Trških dneh.

n VladiMir

20. Podkrimski pustni karneval

Pustnokarnevalska sekcija Turističnega društva Suha krajina iz Žužemberka se je tudi letos udeležila že 20. Podkrimskega pustnega karnevala na Igu.
Z izvirno pustno sliko 'Kripto mobilna borza Kripl Štala' smo na izviren način prikazali ves blišč in bedo kripto sveta in tokrat po
ugodnih cenah vsem obiskovalcem karnevala ponujali več kripto oz. kripl valut. Te so
lahko vsi kupili oz. dobili zelo zelo ugodno.
Tudi pot domov proti Žužemberku je bila zelo
zanimiva, saj smo na več postankih v Višnji
Gori, Zagradcu,… vsem ponujali 'kripl' valute
in vse vabili na Trške dneve 2018.
Ob zaključku se iskreno zahvaljujemo vsem,
ki so bili z nami, nam kaj darovali in nas tudi
lepo pogostili.

n VladiMir

VAJA ARON

Poplave Slovenĳa – Hrvaška
V nedeljo, 3. decembra, je v Sloveniji potekala vaja
ARON. Predpostavka so bile obsežne poplave vodotokov
in hudournikov, sprožitev številnih zemeljskih plazov
v Sloveniji, ki ob tem dosežejo tudi Hrvaško. Ob 9:00 so
bile aktivirane vse regijske uprave za reševanje s poudarkom na radijskih zvezah. Radioklub Žužemberk
je bil aktiven na kratkem valu in na UKV frekvencah.
Vzpostavljene so bile zveze z regijskim centrom Do-
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lenjske in Bele krajine. Poleg radiokluba so se v vajo
vključile tudi osebne radijske postaje. Kot občinska radijska postaja je vzpostavila zveze z operaterji osebnih
radijskih postaj s področja občine Žužemberk.
Komunikacije radioamaterjev so izrednega pomena ob naravnih in drugih nesrečah. Hitro poročanje
s terena je v nekaterih primerih usodnega pomena.
Foto: Dušan Mikec
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Vendar pa oprema, ki jo je društvo kupilo v prvih nekaj letih delovanja, ni zadoščala društvenim potrebam. Leta 1895 so se zato člani odločili za nakup zgledne brizgalne pri takratni Samassovi tovarni. Za nakup so morali zbrati kar 1.885 goldinarjev, brizgalna
pa je v naslednjih 60. letih gasila požare v vseh suhokranjskih vaseh.

Krvavi davek vojne
tudi v Suhi krajini

130 let gasilstva v Žužemberku

27. maj 1888 je bil dan, ko se je udejanjila ideja o ustanovitvi takrat prepotrebne požarne brambe
v Žužemberku. Letos mineva že 130 let od tega pomembnega dogodka, zato se v teh in dveh prihajajočih številkah Suhokranjskih poti želimo ozreti v preteklost in orisati razvoj in opisati pomen
gasilstva v Žužemberku.
Ogenj je imel v družbi že od nekdaj izredno pomembno vlogo. Namreč, prav uporaba ognja
v za človeka koristne namene je vodila k začetku selitvenih valov in nastanku prvih civilizacij. Iz zgodovinskih dognanj je sedaj znano, da naj bi znali ljudje zanetiti ogenj že pred
790.000 leti in ko so se naučili ogenj uporabljati za obrambo pred plenilci ter toploto in
svetlobo, so se lahko iz današnje Afrike podali na osvajanje neznanih ozemelj na področju
današnje Evrope.
Pregovor pravi, da ogenj in voda dobro služita, a slabo gospodarita. In prav neobvlado-

vanje moči ognja je družbo gnalo k ustanovitvi prvih požarnih bramb na slovenskem
ozemlju. Tako kot v mnogih mestih
in na trgih, kjer sta bila les in slama
pomembni sestavni del takratnih bivališč, so tudi na območju današnjega Žužemberka že v 16. stoletju požari
predstavljali pereč problem. Vzrokov za požare je bilo več; nastajali so zaradi naravnih nesreč,
nekatere so zanetili Turki na
svojih roparskih pohodih,
požare so netili tudi kmetje v kmečkih uporih, vzroki nekaterih požarov (npr.
leta 1591, ko sta v Žužemberku pogorela grad in trg) pa
še danes niso povsem znani.

Ustanovitev
požarne brambe

Strah in trepet pred ognjem, ki
je v požarih neusmiljeno požiral
premoženje ljudi in ga spreminjal
v ničvreden pepel, sta ljudi vodila
k misli o ustanovitvi enotne požarne obrambe, s katero bi se človek postavil po robu ognjenim zubljem. Ideja o ustanovitvi požarne
brambe, ki se je na Slovenskem
intenzivneje začela pojavljati v
drugi polovici 19. stoletja, je podporo našla tudi med Suhokranjci.
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Ugledni suhokranjski možje tistega časa – med
drugimi so bili to Franc Koncilija, Jakob
Dereani, Josip Rohrman, Franz Wallan – so sestavljali pripravljalni odbor
za ustanovitev požarne brambe, ki je
sestavil pravila za delovanje društva.
Le-ta so bila 7. aprila 1888 potrjena tudi
uradno, z odlokom c. kr. vlade, dober
mesec dni kasneje, 27. maja 1888,
pa je bilo uradno ustanovljeno
Prostovoljno gasilsko društvo
Žužemberk.
Že v prvem letu delovanja je
imelo društvo 74 zavzetih članov, s pomočjo trških veljakov pa
so poleg manjšega orodja kupili
tudi prvo brizgalno. Še isto leto,
12. decembra, so žužemberški gasilci doživeli ognjeni krst, ko je gorela hiša Ivana Pijelke. Požar je bil
hitro omejen, ognjena nevarnost, ki
je grozila trgu, je bila preprečena.
Vest o ustanovitvi društva je
prišla tudi do izseljencev v Ameriki, ki so društvu leta 1891 v znak
podpore poslali čudovit prapor
z ročno vezenim gasilskim znakom. Na praporju je bilo zapisano
z zlatimi črkami:
U SPOMIN IZ AMERIKE!
PROSTA POŽARNA BRANMBA
ŽUŽENBERŠKA.

Vse do prvih povojnih let, do leta 1920, je društvo vzorno
vodil in skrbel za njegov razvoj nadučitelj Franc Koncilija. A vojna je terjala velik krvni davek, ki ga je občutila
tudi Suha krajina in gasilsko društvo. Mnogi društveni
člani so bili vpoklicani v vojsko, iz katere se niso vrnili.
Društvo zato vse do leta 1929 ni imelo možnosti za razvoj, saj ni imelo resnega, močnega vodstva. Leta 1930
pa je bil na občnem zboru izbran nov načelnik, šolski
upravitelj Franc Mrvar, ki je društvo krmaril tudi še v
času druge svetovne vojne. Napredek društva je bil viden predvsem na tehničnem področju, saj je društvo v
tem času kupilo dvokolesno štiricilindersko motorko,
voz, nekaj drugega orodja in 1000 m cevi s spojkami
in ostalim priborom, da so lahko črpali vodo iz Krke
pri mostu pod gradom vse do farne cerkve na Cviblju.
Tiha, do takrat skoraj da neuresničljiva, a izredno
močna želja po novem gasilskem domu se je gasilcem
uresničila leta 1938, ob 50. obletnici delovanja društva.
16. junija 1938 so slovesno odprli nov gasilski dom, ki
je bil ne samo da izreden doprinos h kakovosti društvenega delovanja, temveč je bil po svoji zunanjosti tudi
okras takratnega Žužemberka.
Se nadaljuje.

n Mateja Filipič

OBVESTILO! Prostovoljno gasilsko društvo ob 130. obletnici delovanja pripravlja zbornik, v kate-

rem bo zbrana gasilska kronika v besedi in slikah. Če imate kakršnokoli besedilno ali slikovno gradivo (delo društva, požari, druge intervencije ipd.), vam bomo izredno hvaležni, če nam to lahko posredujete. Na voljo smo vam preko el. pošte (pgd.zbk@gmail.com) ali telefonsko (041 392 370 – Mateja).
Že vnaprej hvala!

Novi predsednik PGD
Žužemberk Miha Filipič:
»Zadnji dve leti poleg nalog javne gasilske službe izvajamo tudi obveznosti iz
pogodbe z URSZR za izvajanje tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu in ostalih nesrečah, kar od našega društva zahteva tako tehnično popolna
vozila in opremo kot tudi usposobljen kader. Med prioritetnimi nalogami novega vodstva bo zato predvsem pridobivanje finančnih sredstev, saj moramo do
avgusta letos odplačati GVC 35/70, ob enem pa moramo pričeti še s pridobivanjem finančnih sredstev za tehnično vozilo HTRV. To finančno breme bo močno otežilo naše delovanje. Ob enem bomo zaradi zahtev s strani URSZR strmeli
tudi k izobraževanju in usposabljanju gasilcev za brezhibno operativno delo.«

Foto: Vladimir
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Novo vodstvo PGD Šmihel pri Žužemberku
V soboto, 27.01.2018, je v Šmihelu pri Žužemberku potekal 90. redni občni zbor tukajšnjih
prostovoljnih gasilcev. Zbora so se poleg domačih gasilcev in gasilk udeležili tudi predstavniki drugih društev Občinskega gasilskega poveljstva Žužemberk, župan občine Franc
Škufca, podžupan Jože Šteingel, namestnik
predsednika Gasilske zveze Novo mesto Janez
Gornik, član upravnega odbora Gasilske zveze
Novo mesto Tomaž Obštetar ter občinski gasilski poveljnik Boris Sajevic.
V letu 2017 so šmihelski gasilci posredovali
na 6 intervencijah, in sicer pri: požaru v mizarski delavnici, požaru v podjetju Ekosistemi,
nevarnosti razlivanja reke Krke, požaru osebnega vozila, iskalni akciji pogrešane osebe in
pomoči popravila streh stanovanjskih hiš, ki
jih je razdejal veter. Oktobra so organizirali
društveno vajo na Plešivici, vajo evakuacije
otrok iz podružnične osnovne šole Šmihel pri
Žužemberku ter v mesecu decembru vajo čiščenja cestišča Drašča vas – Zagradec.
Sodelovali so na okoliških prireditvah, kjer
so skrbeli za varovanje. Na dogodku farnega žegnanja v Šmihelu pa so poleg varovanja
obiskovalcem predstavljali in demonstrirali
uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED).

Uvrstitev na Državni kviz
gasilske mladine v Trbovljah
V soboto, 3.3.2018, je potekal v Orehovici Kviz gasilske mladine Dolenjske regije. Mladina iz GZ Novo mesto, GZ Trebnje in GZ Šentjernej se je
preizkusila v gasilskih znanjih ter gasilskih spretnostih. Velik uspeh
je dosegla ekipa mladih gasilcev iz občine Žužemberk. Mladinci Prostovoljnega gasilskega društva Reber so osvojili 1. mesto in se uvrstili
na Državni kviz gasilske mladine, ki bo potekal 17.3.2018 v Trbovljah.

n Tanja Hrovat

Občni zbor dvorskih gasilcev
V preteklem letu so po strokovnem nazivu
bogatejši za pet prvih posredovalcev, dva višja
gasilca ter dva gasilca, specializirana za uporabo izolirnega dihalnega aparata ter dva za
varno rokovanje z motorno žago.
Ponosno nam lahko pokažejo pokale iz OGP
tekmovanja v Žužemberku, kjer so osvojili štiri pokale (pionirji 3. mesto, mladinci 3. mesto,
člani A 3. mesto ter članice B 2. mesto).
Staremu vodstvu se je iztekel petletni mandat. Funkcije vodenja društva so prepustili

mlajšim generacijam, in sicer: mesto predsednika društva bo sedaj zasedal in opravljal
Andrej Mrvar, mesto poveljnika Dejan Palčar,
funkcijo tajnice Petra Vidic ter funkcijo blagajnika Dejan Rojc.
Novemu vodstvu želimo, da bodo uresničili vse svoje začrtane cilje in uspešno vodili
društvo, kot so do sedaj to uresničevali njihovi predhodniki.

n Nevenka Urbančič
Foto: Nevenka Urbančič

Mladi gasilci so se pomerili v kvizu
Gasilska zveza Novo mesto je v organizaciji PGD Dvor 24. februarja pripravila tradicionalni gasilski kviz novomeške gasilske zveze. Organizacija tekmovanja je potekala na dveh lokacijah, v podružnični šoli Dvor
in tukajšnjem gasilskem domu. Gasilci pod vodstvom predsednika PGD
Dvor Aleša Reparja, ki je bil tudi vodja tekmovanja, so poskrbeli za najmanjšo podrobnost. V kvizu je sodelovalo 44 ekip, ki so se pomerile v
treh starostnih kategorijah, v teoretičnem in v praktičnem znanju. Poleg znanja o prvi pomoči, požarni preventivi, iskanju besed so se morali
mladi izkazati tudi v vezanju vozlov in gasilskih spretnostih. Po besedah
predsednika tekmovalnega odbora Silva Veneta, ki je v uvodnem delu
zaključnega srečanja pozdravil vse prisotne, so 15. kviz gasilske mladine s pomočjo sodnikov in domačinov izpeljali odlično, k temu pa so

Ekipa Križi 1 je z mentorjem Tomažem Špelkom je osvojila odlično prvo mesto.
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pripomogli s svojim znanjem in mladostjo tudi mladi gasilci in gasilke. S prikazanim so bili zelo zadovoljni tudi župan Občine Žužemberk
Franc Škufca, predsednik in poveljnik PGD Dvor Aleš Repar ter Tomaž
Obštetar, vsi pa so na koncu podelili tudi spominske medalje in pokale. Pri pionirjih so prva tri mesta osvojile ekipe Križi 1, Grmovlje 1 in
Mali Podljuben 1. V kategoriji mladink in mladincev je zmagale ekipa
Grmovlje 4, pred drugo ekipo Prečne in ekipo Reber2. Med pripravnicami pa sta osvojili pokal obe ekipi Grmovelj. Najboljše tri ekipe se bodo
meseca marca pomerile tudi na regijskem kvizu. Najštevilčnejša zasedba mladih gasilk in gasilcev je prišla iz PGD Grmovlje.

V soboto, 3.februarja, je potekal redni letni občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Dvor. Tudi
letošnega je z Zdravljico začel Oktet Dvorjani. Gasilcem so se na zboru pridružili številni gostje iz
sosednjih društev: Trebnjega, Soteske, podžupan Občine Žužemberk Jože Šteingel, komandir PP Dolenjske Toplice Tomaž Agnič, član upravnega odbora GZS in predsednik regijskega sveta Dolenjske
regije Marjan Šmalc ter predstavnica GZ Novo mesto Tinka Goršin.
Po gasilski in državni himni je prisotne pozdravil predsednik društva Tomaž Obštetar in
zbrane seznanil s poročilom o delu v preteklih
desetih letih in tudi minulem letu. Kot je dejal,
je bilo opravljeno veliko dela, saj so v gasilsko
opremo in prostore doma vložili kar 396.000
evrov. V desetih letih je društvo zaradi smrti izgubilo 18 članov, kar 70 članov pa je bilo
brisanih zaradi različnih dejavnikov, tako da
sedaj društvo šteje 217 članov. Leto 2017 je bilo
bogato z gasilskimi in tudi z drugimi dogodki,
predvsem pa se ga bomo ponosno spominjali
zaradi dobro operativnih ekip. To so članice,

najmlajši, mladinci in mladinke ter veterani,
ki so na različnih tekmovanjih dosegli lepe rezultate. Tako se je ekipa članic B uvrstila na
državno prvenstvo, ki bo v mesecu septembru.
Zbrane je pozdravil podžupan Jože Šteingel, ki
je pohvalil strokovno, predano in požrtvovalno delovanje društva. Ker je letošnje leto tudi v
gasilskih vrstah volilno, so gasilci izbrali nove
člane. V obdobju 2018-2023 let bo tako društvu
predsedoval Aleš Repar, za poveljnika je bil izbran Tomaž Obštetar.

n S.Mirtič
Foto: S. Mirtič

n Slavko Mirtič
Foto: S. Mirtič

Ekipa Reber 2 z mentorico Tanjo Hrovat je v kategorĳi mladink osvojila tretje mesto.

Zaslužni gasilci v preteklem obdobju so dobili posebne plakete.

Novi predsednik PGD Dvor Aleš Repar.
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Najmlajše gasilsko društvo z lepimi rezultati

Ajdovški gasilci so 10. februarja na svojem 45. letnem občnem zboru pregledali delovanje vseh
udov društva. Najmlajše gasilsko društvo v občini Žužemberk PGD Ajdovec je bilo ustanovljeno
nedavnega leta 1973.
So pa kot gasilska desetina delovali že dve leti prej pri gasilcih PGD Dvor.
Zanimivo je tudi, da imajo po petinštiridesetih letih dvorski veterani
pol ekipe iz ajdovškega konca. Pustimo šalo na stran. Društvo pokriva
široko področje Ajdovške planote devetih vasi in zaselkov, v katere bo
kmalu pritekla tekoča pitna voda. » Ko se ozrem nazaj v leto 2013, lahko
povem, da so leta res hitro minila,« je zbrane v polni dvorani gasilskega društva nagovoril predsednik Davor Gorenčič in obudil spomin na
petletno obdobje. Istega leta so marljivi gasilci na slovesnosti predali
v uporabo nov prizidek in ozlajšali večnamenski dom z novo fasado.
Leta 2014 jih je prizadel močan žledolom, ki je zahteval več intervencij.
V letu 2015 so s pomočjo sponzorjev na veseličnem prostoru postavili
jurčka in pričeli s prenovo prostorov, ki so jo zaključili naslednje leto.
Gasilci so še posebej ponosni na njihovo B ekipo članic , ki so z marljivim delom in treningi na domačem tekmovanju za pokal Ajdovca dosegle odlično drugo mesto.

Poveljnik Jernej Štravs, predsednik Davor Gorenčič in novi blagajnik Iskra
David

PGD Hinje: Vodstvo ostaja nespremenjeno
V Hinjah so imeli v soboto, 23. 2. 2018, občni zbor gasilcev. Udeležili so
se ga: župan občine Žužemberk Franc Škufca, delegat GZ Novo mesto
Tomaž Obštetar, poveljnik OGP Žužemberk Boris Sajevic, predstavnica članic OGP Žužemberk Terezija Sajevic, predstavniki okoliških gasilskih društev in domači gasilci . Predstavniki domačega društva so
podali poročila, iz katerih je bilo razvidno, da so bili člani PGD Hinje
vse leto aktivni. V letu 2017 so kar osemkrat dobili klic na pomoč. V februarju so se udeležili intervencije v Gornjem Ajdovcu, ko je zagorelo
v podjetju I-les Iskra d.o.o. Še isti mesec so nudili tudi pomoč reševalcem pri posredovanju ob delovni nesreči v bližini vasi Pleš. 29. marca
so gasili gorečo lopo na Plešu. V septembru so v Žužemberku pomagali pri polnjenju protipoplavnih vreč, v oktobru pa so bili obveščeni o
iskalni akciji pogrešane osebe na Laščah. 9. oktobra so bili obveščeni
o poplavljeni OŠ Prevole, 12. decembra pa je vse vasi v KS Hinje prizadel hud vetrolom. Gasilci so pomagali pri pokrivanju streh in ostalih
nujnih popravilih prvi dan v Hinjah, naslednji pa na Prevolah in Žvirčah. Pri odpravljanju posledic vetroloma so pomagali tudi prostovoljci
iz sosednjih društev. Organizirali so nekaj društvenih vaj. 7. 10. 2017 so
izvedli vajo evakuacije in iskanja pogrešanih oseb na OŠ Prevole. Vaji
je sledil prikaz opreme in rokovanja z njo. Oktobra so se udeležili sektorske vaje v Gornjem Ajdovcu. Aktivni so bili pri obnovi strehe gasilskega doma, nabavili so nekaj potrebnega materiala in uspešno izvedli tekmovanje harmonikarjev z veselico. Sodelovali so tudi pri izvedbi
nekaterih dogodkov v kraju.
Manj aktivni so bili na tekmovanjih in pri izobraževanjih. Izobraževanja se je udeležila le ena članica, tekmovanja pa se ni udeležila

nobena desetina. Letos so bile ne občnem zboru izvedene volitve. Vodstvo ostaja nespremenjeno in ima že kar nekaj pripravljenih načrtov
za delo v prihodnje. Vsi gostje so čestitali k izvolitvi in domače gasilce
spodbudili k večji aktivnosti na področju izobraževanj in tekmovanj,
pa tudi k večji vključenosti ženskih predstavnic na različnih področjih.
Seveda pa si vsi želijo tudi naprej, dobrega ali še boljšega sodelovanja
ter čim manj klicev na pomoč.

n Mojca Obrstar
Foto: Urednik

Društveno ocenjevanje vin v Žužemberku

Ekipa članic na občnem zboru
Veteranska ekipa na občinskem tekmovanju v Žužemberku
Na občinskem tekmovanju so dosegli odlično 1. mesto veterani. Gasilci so uspešno izvedli tudi dan odprtih vrat za PŠ Ajdovec in vaščane ter se udeležili številnih vaj in izobraževanj. Januarja letošnjega
leta so v garažo pripeljali tudi novo vozilo za hitre intervencije, ki ga
bodo slovesno predali svojemu namenu v spomladanskih mesecih.
Občni zbor je potrdil novo vodstvo, ki mu bo še naprej predsedoval
Davor Gorenčič, poveljnik bo Jernej Štravs in blagajnik Iskra David. V
kulturnem delu občnega zbora so se predstavili mladi harmonikaši.
Ajdovške gasilce pa so ob tej priložnosti pozdravili župan občine Žužemberk Franc Škufca, delegat GZ Novo mesto Tomaž Obštetar in sektorski poveljnik Boris Sajevic.
Foto: Slavko Mirtič
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Podelitev diplom in činov
višjim gasilcem
V soboto, 9.12.2017, je GZ Novo mesto v prostorih PGD Dvor 54 tečajnikom, ki so uspešno zaključili tečaj za višjega gasilca, svečano podelila diplome in čine. Tečajnikom čestitke, zahvala
velja organizatorjem in vsem predavateljem.

n GZ Novo mesto

Društvo vinogradnikov Suha krajina je organiziralo že tradicionalno 24. ocenjevanje vin, ki je bilo
22.2.2018 v gostilni Zupančič v Žužemberku. Prinesenih je bilo 58 vzorcev vin, od tega je bilo 20 belih
sort in 38 rdečih. Majhno število vzorcev je posledica pomladanske pozebe, ki je prizadela vinograde,
predvsem nizko ležeče. Vina je ocenjevala sedemčlanska komisija. Predsednik je bil Andrej Bajuk,
vodja vinskega laboratorija na KGZ Novo mesto.
Ostali člani komisije so bili: dr. Mitja Kocjančič,
Slavko Gliha, Peter Lavrič, Stane Novinc, Jože Gnidovec in Anton Koncilja. Izločenih je bilo 11 vzorcev,
kar je zelo veliko v primerjavi s prejšnjimi leti. To
je odraz zelo težavnega letnika zaradi jesenskega
deževja. Naj bo vsem vinogradnikom jasno, da je
nagrajen tudi tisti vinogradnik, ki mu je bilo vino
izločeno zaradi napake, saj se bo dalo večino napak z ustreznim ukrepom odpraviti ali pa omiliti
in bodo pili kakovostno vino.
Prvič smo ocenjevali tudi dve penini: penino iz zweigelta je pridelal Jože Gnidovec v Soteški gori. Ocenjena je bila z oceno 17,64, penino iz
kernerja pa je pridelal Peter Lavrič v Hribu in je
prejela oceno 17,74. Čestitka obema pridelovalcema za pogum.
Med rdečimi vini je najvišjo oceno prejela modra frankinja- 18,06 (velika zlata medalja), letnik
2016, pridelal jo je Gregor Zaletelj v Soteški gori.

Prav tako je njegova frankinja za letnik 2017 prejela najvišjo oceno med rdečimi vini, in sicer 17,76.
Med belimi vini je bil najvišje ocenjen traminec z oceno 17,96, letnik 2017, in je skladno z društvenim pravilnikom tudi šampion tega ocenjevanja. Pridelal ga je Tilen Gnidovec v Soteški gori.
Iskrene čestitke obema pridelovalcema, pa tudi
vsem ostalimi vinogradnikom za njihova odličja.
Hvala za njihov trud, ki ga vlagajo za čim večjo
kakovost vin.
Naj bosta prvi pridelani suhokranjski penini
mejnik in izziv mladim, da bi se včlanili v društvo vinogradnikov, kjer bi nadgradili znanje o
vinogradništvu in kletarjenju. Oboje je nikoli dorečena zgodba, polna novih in novih izzivov. Potrditev, da je vino odlično, lahko vinogradnik dobi
v našem društvu.
Vinske gorice dajejo naši Suhi krajini poseben
čar v slovenskem merilu, v svetovnem pa sploh,
saj je to posebnost, ki je svet ne pozna. Bodimo
ponosni na to in ne dovolimo, da bi namesto trsov raslo grmovje in robidovje.
Vinogradniki, stopimo skupaj, saj bomo tako
močnejši. Še z večjo voljo in ljubeznijo bomo obdelovali vinograde, skrbeli za ohranjanje prelepih vinski goric ter okušali in pili dobro vinsko
kapljico.

n Tone Koncilja
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10 let društva
Srednjeveški najemniki
Društvo Srednjeveški najemniki, ki se ukvarja s prikazom življenja in
bojevanja v srednjem veku, je januarja letos obeležilo 10 let delovanja.
V prvih letih so dali poudarek na opremi članov, treningih in prikazu
bojevanja z različnimi orožji. Z izkušnjami, pridobljenimi na nastopih,
pa so kmalu ugotovili, da so prikazani boji le osrednji del prireditve in
da je za obiskovalce pomembno tudi vse ostalo dogajanje. Predvsem
mlajši se hočejo poistovetiti z nastopajočimi, tako da si nadenejo njihovo bojno opremo in nekajkrat zamahnejo z orožjem. K temu so dodali
še prikaz dogajanja v taboru in animacije. Tako so ob šotoru postavili
mizo ter klopi, stojalo z orožjem, naredili kurišče in na njem kaj spekli,
obiskovalci pa so poleg že omenjenega preizkusa raznovrstne opreme in
orožja lahko preizkusili tudi svoje sposobnosti in reflekse pri streljanju
z lokom in samostrelom, zbijanju s hloda, metanju podkev ... Njihova
zadnja večja pridobitev je realizirana želja že od ustanovitve društva,
to je izdelava katapulta. Tako lahko končno upravičijo društveni grb,
katerega osrednji element je prav katapult.
Da pa se niso osredotočili na sodelovanje na prireditvah samo kot
nastopajoči, pa so poskrbeli z organiziranjem prireditve Noč čarovnic
na gradu Žužemberk, kar so izvedli kar tri leta zapored. Po dveh letih
premora pa so se letos ponovno odločili za organizacijo in znano nam
je le, da bo prireditev 31. 10. na gradu Žužemberk. Kaj vse pripravljajo,
sicer ostaja skrivnost, verjamemo pa, da bodo tudi letos na sporedu
otroške delavnice, srečelov, predstava za otroke, izbor naj maske in
buče in še več dejavnosti, ki jih nikakor ne smete zamuditi. Se vidimo!

n Martin Kumelj

Prešernovanje v
Žužemberku

Osmega februarja praznujemo
v Sloveniji kulturni praznik. Ob
smrti našega pesnika dr. Franceta Prešerna so proslave po vsej
Sloveniji. Na ta dan se spomnimo vélikega poeta in domoljuba, pa tudi drugih slovenskih
pesnikov.
Začeli smo skromno. Nekaj nastopajočih s
prijatelji z obveznimi Ičkovimi in Jorgosovimi
kotli kuhanega vina, čaja in kranjskih klobas.
Vino in klobase smo dobili v dar, ostalo pa je
bilo odvisno od naše dobre volje. Kasneje so se
nam pridružili tudi poslušalci in obiskovalci, ki so prišli gledat prihod kurentov s Ptuja.
Po kratkem nagovoru predsednika kulturnega društva Suha krajina in organizatorja
prireditve je bil oder pred paviljonom Easa na
Grajskem trgu odprt za vse udeležence, ki so
bili pripravljeni predstaviti pesmi Prešerna, pa
tudi nekaj avtorskih pesmi smo slišali. Da ne
bi bilo prevelike treme, je poskrbel kar Vlado

Martin Kumelj, predsednik društva
Srednjeveški najemniki: »Vso sezono
bo dovolj izzivov, tako da zagotovo
ne bo dolgčas. Zagotovo pa bo naš
največji izziv organizacĳa dogodka
Noč Čarovnic 2018.«

Indĳanska zabava za otroke
V Kulturnem društvu Dvor smo na pustno
nedeljo, 11. 2. 2018, pripravili tradicionalno, že
dvanajsto pustno rajanje za otroke, ki je potekalo v športni dvorani Podružnične osnovne
šole Dvor. Na sicer sončno nedeljo sta malim
pustnim šemam pomagala zimo, ki nas je v
zadnjem delu kar lepo obdarovala s snegom,
odganjati indijanski par Tisa in Sokol iz zavoda Enostavno prijatelji. Male Indijance, kavboje, gasilce, vojake, princese, čebelice, miki
miške in druge maske vseh starosti sta učila
indijanskih pozdravov, kurjenja ognja, preskakovanja ovir in drugih skrivnostnih obi-

čajev tega ljudstva onstran Atlantika. Seveda
ni manjkalo zabave in plesa ob glasbi z bobni,
tradicionalnim indijanskim inštrumentom.
Male maškare so se popolnoma vživele v prisrčno indijansko zabavo, animatorja pa sta na
nevsiljiv način v zabavo vključila tudi starše
in ostale spremljevalce otrok, ki so bili letos v
veliki večini tudi pustne šeme. Da celotni družini polepšamo popoldne in jih zabavamo, nas
še posebej veseli.
Pustne zabave seveda ne more biti brez pustnega krofa, s katerim so se lahko posladkale
vse maškare. Za otroke smo pripravili še nekaj

drugih sladkih dobrot, bonbone ob prihodu, da
lažje prebrodijo začetno tremo, in čokoladice za
sodelovanje ob koncu. Najboljših maškar ne izbiramo, ker ima vsaka svoj čar, predvsem pa se
držimo olimpijskega rekla »važno je sodelovati«. Veseli smo vsakega obiskovalca, ki skupaj z
nami soustvarjate dogajanje v Suhi krajini. Še
posebna zahvala pa gre vsem donatorjem, ki ste
nam s svojimi prispevki že dvanajstič omogočili
izpeljati zabavo in pogostitev otrok. Veselimo se
srečanja z vami na naših prihodnjih dogodkih.

n Valerĳa Vidmar
Foto: Jadranka Meglen

tudi nekaj iskrih poem iz Kostevčeve zbirke
pesmi Pesmista.
Kulturno popoldne sta zaključila Vlado in
Jana s prikupno izvedbo Prešernove Železne
ceste. Časa je bilo le toliko, da je Jana povedala
še o Povodnem možu. In potem so prišli strah
vzbujajoči kurenti in s svojimi zvonci preglasili vse okoli in nič ni bilo več tako kot prej.

ves koncert sta niti na hudomušen način povezovala Rok in Tilen, mlada, prikupna moderatorja Kulturnega društva Dvor. Na koncu
sta tudi občinstvo pripravila do tega, da smo
skupaj zapeli vsem znano Sveto noč. Večer ob
koncu koncerta še ni bil zaključen, saj so prijazni organizatorji pripravili srečanje in klepet
ob bogatem prigrizku.

Ni res, da nimamo prireditev in da ni obiskovalcev. Dvorana je bila polna, zmanjkalo
je sedežev in ni nas bilo malo, ki smo morali
ves koncert poslušati na lastnih nogah. Bilo je
lepo. Želimo, da bi bilo še več takih dogodkov.

n Miran Jenko

Božično –
novoletni
koncert na Dvoru

V petek, 29. decembra 2017, so
člani Kulturnega društva Dvor,
v večnamenski dvorani na
Dvoru pripravili revijo pevskih
zborov. Sodelovali so Mešani
pevski zbor Dvor ob Krki pod
vodstvom zborovodje Roberta
Kohka, Otroški pevski zbor Dvor
ob Krki, ki ga vodi Tjaša Primc,
in moška skupina Dvorjani.
V prvem delu koncerta so bile vse pesmi obarvane božično, saj je bila tudi dvorana lepo
okrašena in pripravljena za božično svečanost. Nabito polno dvorano so najbolj navdušili najmlajši, ko so zapeli in zaigrali pesem
Ole majole. Zborovodja Robert Kohek je dirigentsko palico večkrat zamenjal s harmoniko
in orglami; tako smo v drugem delu koncerta
slišali tudi nekaj priredb znanih popevk. Skozi
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Kostevc, ki je prvi recitiral našega Prešerna.
Sledila sta gosta, poeta mag. Jurij Marussig
in Janko Rošelj z izborom avtorskih pesmi, in
moja malenkost. Svojo globoko doživeto poezijo iz svoje zbirke pesmi je predstavila Magda Kastelic Hočevar. Sledil je nastop Primoža
Pasarja, ki je vso družbo razvedril s svojimi
osebnimi razmišljanji in na hudomušen način predstavil vse skupaj v verzih. Slišali smo

n Miran Jenko
Foto: S. Mirtič
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Letno srečanje ribičev žužemberškega pododbora
Ribiške družine Novo mesto
Ribiška družina Novo mesto je ena največjih ribiških družin v Sloveniji s svojimi 650 člani v sedmih krajevnih pododborih. Člani žužemberškega pododbora se vsako leto že tradicionalno zberemo v našem
ribiškem domu. Letos smo se ponovno srečali v soboto, 1.7.2017. Najbolj
zagnani člani so že zgodaj pripravili kavo in obilen, z ocvirki zabeljen
zajtrk. Po končanem zajtrku, ko smo se vsi zbrali ob ribiškem domu
pod žužemberškim gradom ob zeleni lepotici, smo pobrali vsak svojo
»reštngo« in se odpravili za Krko. Predsednik pododbora David Longar
je še pred tem podal jasna navodila o poteku tekmovanja za najdaljšo
ribo, ne glede na način ribolova. Ribolov je bil organiziran po pravilniku o športnem ribolovu, tehnika pa odvisna od posameznika. Seveda je bilo največ pripadnikov beličarjenja, nekaj pa se jih je opogumilo
tudi za lov z umetno muho. Ob osmih smo že vsi veselo sedeli na svojem najljubšem ribolovnem mestu in upali na tisto, najdaljšo. Seveda
so najboljšim trem pripadali zasluženi pokali, tako za kategorijo starejših članov kot za mladince. Skupaj se nas je nabralo za 32 ribolova
željnih duš. Posebno moramo pohvaliti tudi angažiranost naši mladih
članov, saj se jih je kar 6 udeležilo srečanja in tekmovanja v ribolovu.
Ribolov se je končal ob 12. uri. Ribiči smo se ponovno zbrali ob ribiškem domu, kjer nas je najprej čakala osvežilna pijača, saj nam je bilo
vreme več kot naklonjeno in vročina je bila za nekatere že kar neprizanesljiva. Med ribolovom je kuharski mojster že poskrbel, da so se
različne živalske vrste, udomačene kot divjačinske, srečale v kotličku
v objemu čebule in samo kuharju znanih sestavin. Ko je vsak od nas
pospravil ribolovno opremo in pripravil ujeto ribo za uradno merjenje,
smo se najprej okrepčali z odličnim golažem. Sledil je uradni zaključek

Uspešno Prostovoljno GD Reber

Člani Prostovoljnega gasilskega društva Reber smo se v nedeljo, 4. februarja 2018, zbrali na rednem
občnem zboru, kjer smo pregledali delovanja društva v letu 2017 in si zastavili nove izzive ter cilje za
mandat 2018  2023 z novim vodstvom.

tekmovanja. Najdaljšo ribo s 43 cm je ujel David Longar. Bila je mrena.
Sledil mu je Kovač Jože s klenom in na tretjem mestu Marjan Iskra s
platnico. Med mladinci sta imelo srečo le dva. Zmagal je Matic Longar
s klenom, dolgim 40 cm, sledil pa mu je Jakob Longar tudi s klenom.
Tekmovalci na prvih treh mestih niso skrivali zadovoljstva nad pokali
in praktičnimi nagradami, ki so nam jih sponzorji velikodušno donirali.
Sledila je zadnja točka dnevnega reda, ki se po navadi kategorizira pod
ostalo. Da na mizah ni zmanjkalo hrane, je poskrbela gostilna Rojc s slastno hrustljavo skorjico na lepo zapečenih kosih mesa najboljše domače
živali. Naš kuhar pa je za zadnji kilometer srečanja spekel odlične postrvi.
Ko je vročina le nekoliko odnehala in se je dan že globoko prevesil
v večer, je bilo potrebno poskrbeti, da je ribiški dom ostal v najlepšem
redu. Najbolj zagnani člani so s pripovedovanjem ribiških zgodb in doživetij poskrbeli, da tudi letošnje srečanje ne bo šlo v pozabo.
Se vidimo ob letu osorej, do takrat pa vam želimo dober prijem!

Celih petintrideset let predsednik

lu lepo zadišalo. Izmenjale smo si izkušnje, preizkusile nekaj novih receptur, pokramljale in nenazadnje narejeno tudi poskusile.
S prijetnim občutkom in kulinarično bogatejše smo zaključile tečaj.
TA KUHARIJA JE POEZIJA, PA NE ZA NAS …

n Lilĳana Hrovat

Čeprav svojega dela in neštetih ur v vseh teh
letih nisi nikoli izpostavljal, je vseeno lep
občutek ob misli na opravljeno delo.
Ponosen sem, da smo s skupnimi močmi
vseh gasilcev in krajanov ter gasilci, ki so delovali v organih društva, dosegli to, da imamo
danes lep gasilski dom, sodobno opremo, veliko mladine ter da so z usposabljanjem naši
člani danes izurjeni za pomoč pri vsaki nesreči. Obenem se zahvaljujem Občini Žužemberk,
donatorjem in sponzorjem za vso pomoč pri
razvoju društva.
Kdo te je vpeljal v društvo oz. v prevzem
funkcije?
V gasilstvo me je vpeljal že oče, ki je bil tudi
gasilec. Sam sem bil velikokrat v gasilskem
domu, saj ga imam tako rekoč na pragu. Že
pri 16-tih sem prevzel funkcijo tajnika društva
in to opravljal do odhoda v vojsko. Po odsluženem vojaškem roku sem na pobudo starejših
članov leta 1983 prevzel funkcijo predsednika
društva. Skupaj s poveljnikom društva Štefanom Hrovatom in vsemi ostalimi člani društva
smo dosegli lepe rezultate pri ureditvi doma,
posodabljanju opreme in na tekmovanjih.
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n Tanja Hrovat, Foto: S. Mirtič

n Domen Jaklič

Me, me, me kuhamo, me, me, me duhamo …
V soboto, 20. 1. 2018, je DKŽ Žužemberk organiziralo kuharski tečaj v
kuhinji OŠ Žužemberk. Vodila ga je ga. Valerija Poreber. Ona je naša
dolgoletna učiteljica kuhanja. Vedno nam pokaže dobre in zanimive
recepte. Vesele in hvaležne smo, da nam ravnateljica ga. Mira Kovač
vedno nudi kuhinjo na razpolago. Zbralo se nas je okoli trideset. Izpod
spretnih rok članic in pod mentorstvom ge. Valerije je po kuhinji kma-

Leto 2017 je bilo za PGD Reber jubilejno leto; praznovali smo namreč 80.
obletnico delovanja društva. Ob tej priložnosti smo raziskali zgodovino
društva in pregledali najpomembnejše dogodke ter pridobitve. Vse skupaj smo zbrali v biltenu, na katerega smo zelo ponosni. Brez zagnano-

sti, sodelovanja in dobre volje vseh članov bi le stežka dosegli vse, kar
lahko danes s ponosom pokažemo.
Zgodovino društva je pisal tudi naš dolgoletni predsednik Janez Papež,
ki je na letošnjem občnem zboru predal naloge novemu predsedniku.
Janez Papež je vodil društvo vse od leta 1983 in s pomočjo ostalih članov društva prehodil dolgo in uspešno pot, ki je trajala 35 let. V času
njegovega predsedovanja času se je društvo razvijalo s strokovnimi
usposabljanji in s pridobivanjem nove, sodobne opreme za zaščito
operativnih gasilcev in pomoč ljudem v stiski. V društvu smo vedno
skrbeli za naše najmlajše člane in jih spodbujali, da sta prostovoljno
delo in dobrosrčnost veliki vrednoti. Majhnost in skromnost našega
društva pa sta tisti, ki vse naše dosežke naredita še bolj plemenite.
Za dolgoletno in uspešno vodenje društva se mu vsi člani PGD Reber
iskreno zahvaljujmo in upamo na njegovo pomoč v morebitnih
neznanih situacijah.
Aktivno sodelovanje in motivacija za delo v gasilstvu sta zagotovo vodili tudi za novo vodstvo društva s predsednikom Robertom Novakom
in poveljnikom Rokom Vovkom na čelu.
Ob tej priložnosti se v imenu društva zahvaljujem vsem članom, ki
s svojim delom skrbite za razvoj društva. Veliko dobrega sodelovanja
in pozitivne energije pa si želimo tudi z novim vodstvom, za katerega
verjamem, da bo društvu prineslo nov zagon.

Zelo si bil dejaven tudi v organih občinske
GZ Novo mesto.
Leta 1980 sem bil delegat GZ Novo mesto na
8. kongresu GZ Slovenije v Brežicah. Od leta
1982 do leta 2013 sem bil član upravnega odbora GZ Novo mesto. V 31-tih letih dela v upravnem odboru GZ Novo mesto sem spoznal veliko ljudi in z njimi navezal prijateljske stike ter
si nabral veliko izkušenj, ki sem jih s pridom
uporabil tudi pri vodenju društva.
Kdaj ti je bilo v teh petintridesetih letih najtežje?
Bili so veseli in žalosti trenutki, ki pa smo
jih skupaj reševali. Težko je bilo zagotoviti potrebna finančna sredstva, za prostovoljno delo
pa pri članih in občanih ni bilo nikoli problemov. Kot predsedniku pa mi je bilo najtežje
prav v trenutkih slovesa od naših članov in
prijateljev, ki smo jih v teh desetletjih izgubili.
Je bil kakšen večji požar v kraju?
Na našem področju je bilo nekaj požarov, ki
jih je zanetila strela (eno gospodarsko poslopje,
stanovanjska hiša, dva kozolca).

n Urednik

Janez Papež
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V 69. številki Suhokranjskih poti nadaljujemo s predstavitvami znanih Suhokranjcev, besedil in opisov, ki prikazujejo njihove zasluge.
Tudi tako želimo krepiti rodoljubje, pa tudi poznavanje ljudi, kulture in zgodovine naše lepe dežele ob Krki. –Med znanimi Suhokranjci je tudi ANDREJ pl. AUERSPERG, bolj znan kot Andrej Turjaški, ki
bo v letu 2018 dobil bronasti relief v Parku znanih Suhokranjcev v
Žužemberku. Kot eden izmed poveljnikov krščanske vojske v znameniti bitki pri Sisku leta 1593 je zaslužen, da so se Slovenija, Hrvaška in vsa Srednja Evropa rešile pred grozečo turško nevarnostjo. V
zgodovinski zavesti je postal legendarni junak in eden najpomembnejših članov rodbine Auerspergov.- Zato bomo tokrat predstavili
bitko pri Sisku in Andreja Turjaškega, na katerega moramo biti
Suhokranjci še posebej ponosni.

Bitka pri Sisku (1593) po Valvasorju

Andrej pl. Auersperg Turjaški in bitka pri Sisku
leta 1593

Andrej pl. Auersperg-Turjaški
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Andrej pl. Auersperg se je rodil 9.
aprila 1557 na gradu Žužemberk
očetu Volfu Engelbertu Turjaškemu
in materi Ani pl. Lamberg. Po prezgodnji smrti obeh staršev je postal
njegov skrbnik sorodnik Vajkard Turjaški. Študiral je v Tübingenu, Padovi
in Bologni. Po univerzitetnem študiju je veliko potoval, se uril v vojaških
veščinah in se že zgodaj odlikoval v
vojaških akcijah proti Turkom. Leta
1579 ga je nadvojvoda Karel imenoval za vrhovnega poveljnika Vojne
Krajine. Dobil je vzdevek KRANJSKI
AHIL in STRAH TURKOV.

Kako je prišlo do bitke pri Sisku? Poveljnik Bosne Hasan paša Predojević je načrtoval, da bi zasedel celotno Vojno Krajino, potem pa še
Slovenijo—Kranjsko in Štajersko. Leta 1592 je najprej zasedel utrdbo v
Bihaču, sledil bi Sisek ob sotočju Kolpe in Save. Če bi osvojil še to trdnjavo, bi bila Turkom odprta pot v Slovenijo in naprej na zahod.
15. junija 1593 je Hasan paša Predojević prodrl z veliko armado pred
Sisek. Približno 40 000 vojakov se je utaborilo na desnem bregu Kolpe.
Trdnjavo so začeli oblegati s topovi. Zgradili so most čez Kolpo in postavili nasipe. Nevarnost, da Sisek pade, je bila velika. Na dan sv. Ahaca,
22. junija, je končno prišla pomoč iz Slovenije. Andrej Turjaški je prispel s krščansko vojsko, ki je štela komaj 5000 vojakov z 12 poveljniki.
Med njimi je najbolj slovel Adam Ravbar, kranjski glavar in poveljnik
oklepnih konjenikov. Vojsko so sestavljali predvsem Slovenci, pa nekaj Hrvatov in Nemcev.
Hasan paša Predojević je bil obveščen o prihodu armade Andreja Turjaškega in številu vojakov. Zanašal
se je na svojo premoč, zato je glavnino vojske popeljal čez most na drugo
stran Kolpe. Okrog 12. ure je prišlo do
krvave bitke. Andrej Turjaški je najprej
poslal v boj oklepne konjenike Adama
Ravbarja, ki so silovito napadli turške
čete in jih potisnili nazaj proti Kolpi. Ko je Andrej Turjaški opazil, da se
Turki umikajo, je poslal nanje še svoje
strelce, ki so strli turški odpor. V brezglavem begu so skakali v Kolpo in se Mašni plašč, predelan iz plašča
poskušali rešiti na drugi breg. Večina Hasan-paše

je utonila, med njimi tudi Hasan paša
Predojević. V bitki je padlo okrog 18 000 Turkov. Preostali so se razbežali.
AndrejaTurjaškega in njegove viteze je čakal bogat plen: 39 topov, 10
turških zastav, veliko orožja, draguljev, zlata, šotor Hasan paše s številnimi dragocenostmi, med katerimi je bil tudi njegov plašč. Ljubljanski
škof Tomaž Hren ga je dal predelati v mašni plašč, ki je danes shranjen
v Narodnem muzeju v Ljubljani.
Andrej Turjaški je cesarju poslal sporočilo, v katerem je opisal hrabrost
bojevnikov na obeh straneh in takole zaključil :«Vsemogočni Bog je v
bitki pokazal svojo moč in se boril na strani siromašnih kristjanov.«
Zmaga Andreja Turjaškega v bitki pri Sisku je ubranila Evropo pred
Turki. Novica je hitro obkrožila ves krščanski svet. Cesar Rudolf je dal
zmagi na čast peti pesem Te Deum, vojskovodje pa nagradil. Andrej Turjaški je dobil posebno priznanje papeža Klementa 8. Že leta 1594 pa je
nenadoma umrl v Karlovcu v nepojasnjenih okoliščinah.
O bitki pri Sisku in junaškem boju slovenskih vitezov so nastale likovne upodobitve, gledališke igre in pesmi. Med njimi ljudske, ki pripovedujejo, kako so Turki postavili most čez Kolpo:
Ves togoten rohni paša,
ki se Turkom prav obnaša:
« Prek vrvi si potegnite, kož po vrhu naložite.«
So tako mu naredili, preko Kolpe se spustili.

Park znanih Suhokranjcev
Projekt zgodovinskega spomina in
suhokranjske identitete

Teče tudi raziskovalno delo. Pridobivamo fotografije in dokumentacijo o šestih ZS, ki bodo dobili bronaste reliefe v letu 2018, in sicer: 6. 7. 2018, ob Trških
dnevih, bodo to ANDREJ pl. AUERSPERG, vojskovodja;
DR.FRANC GRIVEC, teolog in zgodovinar; ROZALIJA
SRŠENZALLA ZORANA, filmska igralka. V petek, 9. 11.
2018, pa bomo že četrtič praznovali Dan spomina na
ZS in odkrili še reliefe LEONA ŠTUKLJA, olimpionika;
JOŽETA KASTELICA, gospodarstvenika in dobrotnika, ter IVANA KERNA, kontraadmirala in ministra.
Izdelala jih bo naša kiparka mag. Alenka Vidrgar.
Načrtujemo še ureditev parka in postavitev plošče
z imeni donatorjev.
Po izidu 68. številke Suhokranjskih poti so za Park
ZS darovali: Kolektor koling d.o.o., Občina Straža,
Slavko Tekavčič, Andreja Legan Ravnikar, Tončka
Smuk, Janja Hočevar Hrovat in urad za Slovence v
zamejstvu in po svetu. HVALA.
V začetku leta 2018 imamo že 2488,35 evrov donatorskih sredstev. V aprilu letos se bomo s prošnjami
obrnili na ljubitelje Suhe krajine za finančno pomoč.
Načrtujemo tudi organizacijo koncerta, na katerem
bi izvajalci odstopili del vstopnine za PZS. Polovico
sredstev za reliefe bo zagotovila Občina Žužemberk
v proračunu.
Svoj prispevek lahko nakažete na TRR SI 56 0139
3010 568; sklic: SI: 00 730 100; z namenom Za Park
ZS. Že izpolnjen plačilni nalog lahko dobite tudi v
sprejemni pisarni Občine Žužemberk.
Še povabilo. Oglejte si Muzej znanih Suhokranjcev
in številne zbirke v OŠ Žužemberk.

n mag. Jelka Mrvar

Objema mrzla me tujina,
obdaja tuji južni svet.
O, kje si moja domovina,
mladosti moje sončni svet ?
Tujina mi življenje pije,
telesne srka mi moči ;
le redko v dušo sonce sije.
Slovenija, kam šla si ti ?
Mladost si mojo bogatila,
učila in vodila me,
zaklade mi duha delila,
za mene žrtvovala se.
V tujini po objemu tvojem
na stara leta hrepenim,
jeseni hvalnice ti pojem,
domov vrniti se želim.

n Gregor Mali
1901 – ZNOJILE
1983 – BUENOS AIRES

RATJE
Med dolenjskimi griči,
po ozkih poteh,
en kraj mi je v srcu,
najlepši od vseh.
V tihi dolini
vasica leži,
kdo ne bi vedel,
to Ratje si ti.
Najlepša so leta
mi tekla v njej,
najlepši spomini
so v srcu za vselej.

Lupa s srebrnim ročajem, last Leona Štuklja, podarila družina Štukelj

Tako pa je šel Ravbar na pomoč Andreju Turjaškemu :
Boben zdaj mu zaropoče, ga preslišat ni mogoče.
Ravbar si vojakov zbere, dol pod Sisek z njimi vdere.
Tolk je Turkov na terišču, kot je mravelj na mravljišču.
Turka bomo pozobali, kakor da bi češnje brali,
prej miru ne bomo dali, dokler ga ob tla ne djali.
Viri:
Ivan Steklasa, Andrej Turjaški, Letopis Matice slovenske, 1890
Miha Preinfalk, Po poteh mogočnega tura, Lj. , 2005

n mag. Jelka Mrvar

OBJEMA MRZLA ME
TUJINA

Spoštovani bralci Suhokranjskih poti, dragi podporniki.
Kar krepko smo že zakorakali v leto 2018, pa še ni
prepozno, da vam zaželimo zdravja, veselja in dobrih dejanj v družinah, na delovnih mestih in v domačem kraju.
Naš projekt »PARK ZNANIH SUHOKRANJCEV« se počasi bliža koncu. V decembru 2017 smo poslali pisno
zahvalo 44 donatorjem, ki ste prispevali za 4. obeležje zaslužnim Suhokranjcem. Priložili smo foto zapis
Parka ZS in članek iz Dolenjskega lista. V sodelovanju
s Turističnim društvom Suha krajina smo se javili
na razpis Urada RS za Slovence v zamejstvu in po
svetu za finančna sredstva, s katerimi bi dokončali
projekt. Upamo na ugoden izid, saj smo ga maja 2017
predstavili v Ljubljani. 16.2. je prispela odločba, s katero je za PZS odobreno 1500 evrov. Prispevek države
ima velik moralni in materialni pome.
Veseli smo, da je bil članek »Odkrito obeležje zaslužnim Suhokranjcem« objavljen v mesečniku SLOVENSKI AMERIŠKI ČAS–SLOVENIAN AMERICAN TIMES,
ki izhaja v Clevelandu, in v GLASILU KANADSKIH SLOVENCEV–THE VOICE OF CANADIAN SLOVENIANS, ki ga
izdajajo v Torontu. Med bralci slovenskega rodu so
tudi Suhokranjci.
Pripravili smo prenovljen Plakat ZS in Brošuro
Suha krajina in znani Suhokranjci. Za natančno in
estetsko računalniško delo gre zahvala gospe Ireni
Piškur, pomočnici ravnateljice OŠ Žužemberk. Oboje je uporaben pripomoček učiteljem pri načrtnem
vzgojnem delu za suhokranjsko rodoljubje. Plakat
dobiva svoje mesto v zavodih, lokalih, uradih. V pripravi je nova razglednica Parka ZS.

Pesniški
kotiček

Vitrina v Muzeju znanih Suhokranjcev

Doprsni kipec
L. Štuklja, delo
mag. A. Vidrgar, v
zbornici OŠ Žbk.

A leta so tekla,
vse bilo je zaman,
še tako da si jo ljubil,
moral si stran.
Po svetu se razkropili
na vse smo strani,
vsak za svojim delom
odšli smo vsi.
No, delo sem našla,
res to je lepo,
a sreče v srcu
več ni bilo.

n Marĳa Gregorič (Obrstar)
Polje 16/a, 6310 Izola
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Druženje vseh generacĳ
v prednovoletnem času na OŠ Prevole

Božičnonovoletni čas v naših srcih prebudi neko vznemerjenje, pričakovanja, je čas, ki ima poseben vonj po praznikih, snegu, mrazu, a kljub temu
čutimo toplino, če ga preživimo z ljudmi, ki so nam dragi, ki so prijazni,
si vzamejo čas za druženje. Ob tem ne potrebujemo razkošja ne v hrani in
ne v okrasju, zadovoljstvo nam prinese zgoraj omenjeno.
Tudi na naši šoli se ves december
nekaj dogaja. Vzdušje začutimo že
konec novembra, ko izdelujemo
adventne venčke, novoletne voščilnice in krasimo šolo. Malo se
spomnimo tudi Miklavža, beremo zgodbe na temo o zimi, dobrih
možeh, prazničnih običajih itd.
Nato najmlajše obišče DEDEK
MRAZ s svojim spremstvom in

pestrim programom in seveda darili, za kar gre zopet zahvala ZPM
Mojca Novo mesto. Zahval gre
tudi vsem, ki sodelujejo pri tem s
svojimi finančnimi prispevki, saj
brez njih tega ni mogoče izpeljati.
Zadnji dan pouka pred prazniki
pa pripravimo prireditev, na katero poleg staršev in vseh krajanov še posebej povabimo starejše

od 70 let. Hočemo jim skupaj z RK
polepšati ta čas.
Letos smo srečanje organizirali 22. decembra popoldne. Za
prevoz smo poskrbeli v šoli in
krajani so prišli že dve uri pred
proslavo. Povabili smo tudi goste
– župana gospoda Franca Škufca, predsednika OZRK gospoda
Marjana Grahuta, nekdanjo ravnateljico gospo Marijo Breceljnik
in župnika Cirila Murna. Zbrane je najprej prijazno pozdravil
ravnatelj Draženko Šolaja. Sledila je pogostitev, nato sta krajane
nagovorila župan in predsednik
OZRK Novo mesto. Župan gospod
Franc Škufca in gospa Marija
Breceljnik sta posebej pozdravila
in obdarila najstarejša udeleženca
– gospo Angelo Škufca s Prevole,
ki je dopolnila 90 let, ter gospoda

Kulturni praznik na OŠ Prevole

Franca Hočevarja iz Hinj. Vsem
udeležencem pa smo ob prihodu
izročili voščilnice, ki so jih izdelali
učenci. Srečanje smo nadaljevali
s poslušanjem pesmic, ki sta jih
napisali naši že znani pesniški
dušici, krajanki gospa Jožefa Pelc
s Prevol in gospa Marijan Šuštar
z Vrha. Za malo sprostitve samo
pripravili še srečelov, pri katerem
vedno obiskovalci zelo uživajo in
ga komaj čakajo.
Za boljše vzdušje smo prostor
z učenci že prej malo okrasili, za
strežbo naših gostov so ves čas
skrbeli učenci 8. in 9. razreda.
Ob 17. uri smo vsi skupaj odšli
v telovadnico šole, kjer so se že
zbrali učenci, starši, delavci šole
in ostali krajani. Tudi ta prostor
je izžareval praznično vzdušje z
lepo okrašeno novoletno jelko in
drugim okrasjem izpod rok naših
učencev. Začela se je božično-novoletna prireditev. V prvem delu
programa so nastopili učenci s
sproščenimi, predvsem pevsko
obarvanimi točkami, v drugem pa
dekliška skupina Amabile z zanimivim izborom popevk.
Voščili smo si še lepe praznike
in srečo v novem letu in se s toplino v srcih razšli po domovih.

n Irena Blatnik, OŠ Prevole

Šola ni samo izobraževalna ustanova, ampak je mnogo več, kar je še bolj izrazito v manjših krajih,
kot je naš. Je središče kulturnega, športnega dogajanja, medgeneracijskih srečevanj, druženja. Tako je
šola tudi odgovorna, da krajane kulturno ozavešča, še zlasti ob takem prazniku, kot je Prešernov dan.
Na OŠ Prevole smo 7. februarja, dan pred kulturnim praznikom, organizirali prireditev v pozno popoldanskem
času, da se je lahko udeleži čim več krajanov. Letos smo
pripravili program, ki je vključeval nastope učencev osnovne šole in vrtčevskih otrok preko pevskih točk in dramskih uprizoritev. Obiskovalcem smo predstavili posnetek
kraja, ki smo ga pripravili v jeseni ob prireditvi Znani Suhokranjci v Žužemberku, prikazuje pa znamenitosti vseh
enajstih vasi in predstavi pomembne može iz teh naših
vasi, ki smo jih do sedaj uvrstili med znane Suhokranjce.
Sledil je nastop umetniškega društva Emil Adamič Mokronog z uprizoritvijo lutkovne predstave Tri slovenske ljudske pravljicev. Čeprav je bila ob lutkah prikazana ljudska
pravljica, je bila zanimiva za vse generacije. Otroci vrtca in
šole so se vživeli v posamezne like in z zanimanjem spremljali dogajanje, starejši pa smo bili pozorni predvsem
na nauk zgodbe. Tako smo vsi našli nekaj zase in uživali.

n Irena Blatnik
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Dvorski najmlajši počastili
največjega pesnika Franceta Prešerna
V torek, 6. februarja, so tudi dvorski četrtošolci
v telovadnici tukajšnje podružnične šole pripravili tradicionalno prireditev v spomin na
velikega pesnika Franceta Prešerna. Učenci
so se pod taktirko svojih učiteljic predstavili z
dramskimi in športnimi vložki, recitacijami in
pesmijo, prireditev pa so obogatili tudi pevci in
pevke mešanega pevskega zbora KD Dvor pod
vodstvom Roberta Kohka. Zbrane je nagovorila in pozdravila ravnateljica Osnovne šole Žužemberk Mira Kovač, ki je izpostavila pomen
narodne kulture v vseh porah našega življenja.
V govoru se je tudi zavzela za branje knjig, ki
je pomembno za boljšo pismenost in razvijanje razumskega branja. »Tudi v osnovnošolski
starosti naj bo knjiga učenčeva spremljevalka,

uporabo tablic, pametnih telefonov, računalniških igric pa je potrebno časovno omejiti glede
na starost in druge dnevne obveznosti, pri čemer ne smemo zanemariti dovolj gibanja v naravi,« je med drugim dejala. Ob tej priložnosti
se je zahvalila tudi zunanjim mojstrom, ki so
pripomogli k postavitvi ličnega in prepotrebnega odra v dvorani. Zahvali sta prejela Slavko Struna in Franci Hrovat, ki sta vložila veliko prostovoljnih ur, financirala nabavo lesa in
pripomogla k udejanjanju projekta. Ravnateljica je podelila tudi nagrade najboljšim učencem, ki so ustvarjali na področju besedne in
likovne umetnosti na likovno- literarnem natečaju z naslovom »Živalske zgodbe«.
Foto: S. Mirtič

Slavko Struna in Franci Hrovat v pogovoru z županom Škufco

FIRST LEGO League letos prvič tudi na OŠ Žužemberk

To je mednarodni program raziskovanja in učenja, oblikovan za otroke, stare od 9 do 16 let. V sezoni
2017/18 sodeluje že več kot 300.000 otrok iz 88 držav.
Osnova programa sta raziskovanje in robotika, njegova posebnost vrednote – sodelovanje,
deljenje, spoštovanje, odgovornost, samoiniciativnost in skupinsko delo. Delo po celotnem
programu motivira mlade za tehniko, inženirstvo, naravoslovje, znanost, robotiko, uporabo
tehnologij v koristne namene, matematiko, in
tudi umetnost. Pomembno je tudi to, da otroci pridobivajo kompetence znanja, ki jim bodo
koristile na poklicni poti in v življenju. Sodelovanje v FLL nadgradi učne vsebine, jih pomaga
osmisliti in jim doda praktično vrednost. Zaradi
vsega naštetega smo se v šoli odločili, da program FLL ponudimo tudi našim učencem. Ker
za sodelovanje v tem projektu predvsem v prvem letu predstavlja velik strošek, smo se obrnili za pomoč na več naslovov, vendar so imeli
za to posluh le v podjetju KEKO Oprema d.o.o.,
ki nam je s svojim prispevkom omogočilo nakup kar treh kompletov in dodatne opreme, in
Občina Žužemberk, ki je prispevala za en komplet. V začetku šolskega leta so se zainteresirani
učenci in učenke zbrali na prvem srečanju in
s somentorjem Larsenom sva pričela z delom.
Sčasoma se je izoblikovala skupina desetih
učencev in učenk. Izziv letošnje sezone je ŽIVA
VODA. Ekipa si je nadela ime Drzni robotki, za
katerega sta marljiva učenca Jaka Setnikar in
Gašper Petje, ki sta najmlajša v naši ekipi, izoblikovala logo. Določili so tudi vodjo ekipe – Lexi
Cundrič, ki je učenka osmega razreda. Naloge
so bile hitro razdeljene in pričelo se je delo. Poleg raziskovanja, programiranja, konstrukcije

robotov in nastavkov, iskanja rešitev… smo veliko delali na vrednotah timskega dela. Skupina
se je dobro povezala in prišel je čas za preizkus
na regijskem tekmovanju, ki je bilo v soboto, 16.
decembra, na OŠ Brežice. Kar osemnajst ekip
iz vse Dolenjske in Posavske regije se je že ob
8. uri zjutraj zbralo na OŠ Brežice. S številnimi
rekviziti in obilo dobre volje ter lepim uvodnim
delom so se regijske kvalifikacije FLL Slovenija
začele. Po treh preizkušnjah (predstavitev projekta, vrednot in tehničnim intervjujem), kar
vse skupaj predstavlja 75% točk, nas je čakala
še tekma robotov (trije poskusi, kjer se upošteva
največje število točk). Ob 16.15, ko je bila razglasitev rezultatov, je bilo malce napeto vzdušje,
vendar ko smo zaslišali ime naše ekipe, je bilo
veselje nepopisno. Kot novinci smo se uvrstili
med osem najboljših ekip.

Ponovno se je potrdilo to, da se trud vedno
izplača.
Na koncu bi se rada zahvalila sponzorjem,
g. Ninu Primcu z Dvora, ki nam je z analizami in razlago pomagal pri projektu; našemu
hišniku Janiju Drabu za izdelavo FLL mize in
prevoz na tekmovanje; vodstvu šole, ravnateljici Miri Kovač za posluh pri našem delu;
somentorju Larsenu Cundriču za nesebično
pomoč; vsem učencem, ki so sodelovali in še
bodo pri projektu.
Člani ekipe Drzni robotki v sezoni 2017/18 so:
Tilen Mišmaš, Maruša Tome, Jasmina Tome,
Anej Novak Rozman, Jaka Setnikar, Lexi Cundrič, Nejc Kranjc, Tilen Kuhelj, Matic Lavrič
in Gašper Petje.

n Helena Smrke, mentorica ekipe Drzni robotki
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Počastili največjega slovenskega pesnika

Od enorazrednice do nadzidane šole v Šmihelu

V okviru slovenskega kulturnega praznika
smo na PŠ Ajdovec pripravili javno kulturno
prireditev v gasilskem domu v ponedeljek, 5.
2. 2018. V programu smo počastili največjega
slovenskega pesnika, dr. Franceta Prešerna.
Učenci so zapeli Zdravljico in deklamirali dve
njegovi pesmi: Lipico in Zdravljico. Javnosti
smo predstavili, kako na šoli spoznavamo in
krepimo naravno in kulturno dediščino našega kraja. V preteklem in letošnjem šolskem
letu smo obiskali rojstno hišo škofa doktorja
Janeza Gnidovca v Velikem Lipovcu, Gnidovčev
dom na Selih in prižgali svečo na grobu pisatelja Janeza Kmeta. V Srednjem Lipovcu smo
obiskali eno redkih kovaških delavnic, kjer
nam je delo kovača predstavil gospod Franc
Skube, ki kljub svoji visoki starosti še vedno
rad vihti kovaško kladivo. V isti vasi pa smo
obiskali tudi oglarsko kočo, kjer nam je gospod
Franc Vidmar razložil, kako se kuha kopa. Na
Brezovi Rebri smo z obiskom počastili 150 let
stari lipi, ki še vedno mogočno stojita ob cesti.

Šola v Šmihelu je bila zidana šele leta 1885, zato
se starejši ljudje niso imeli možnosti naučiti
brati in pisati. Kakor marsikje drugod, je bila
tudi v Šmihelu cerkev prva, ki je širila izobrazbo. Za župnika gospoda Kuhela (1870 – 1873) je
cerkev kupila harmonij, pozneje pa orgle in je
dobila stalnega organista, ki je bil obenem zasilni učitelj. Poučeval je mladino v hišah, ki so jih
vzeli v najem. Iz Žužemberka so dobili v uporabo
ta stare klopi. Kot plačo je dobil bero, katero je
nekdaj pobiral organist iz Žužemberka in otroci
so morali sami dajati vsak mesec 10 kr. Iz fonda normalnega šolskega donosa dežele Kranjske pa je dobil letno od 20 gl do 200 gl nagrade.
Tak organist je bil Hiti, ki se je celo tu poročil. Organist Matija Hiti je nato odšel na Toplo Reber, prišel je njegov naslednik Mihael
Lavrič, doma iz Ajdovca, ki je v Šmihelu kupil Zupčevo gostilno. Mihael je otroke šolal
po raznih hišah, ena izmed njih je Bndečeva
hiša (glej sliko).
Župnik Martin Indof, ki je služboval v Šmihelu od leta 1878 pa do svoje smrti leta 1885, je
tik pred smrtjo opravil zelo pomembno nalogo. Zedinil je Šmihelce, da so začeli zidati šolo.
Šmihelce je nagovoril, da so kupili posest od
Kraševca in začeli zidati šolo enorazrednico
z enim stanovanjem. V stavbnem odboru so
bili: Štacnar, Jurka (Franc Mrvar), Šmihel 16,
Pečnik iz Šmihela 31, Vester Skebe iz Šmihela
25, Martinovec (Janez Boben) iz Dešeče vasi 10.
Zasilna šola se je spremenila v redno vsakdanjo šolo. Po prizadevanjih župnika Kmeta se je
leta 1922 odprl še drugi razred. Iz tega se je razvila potreba po povečanju šole. Saj je bilo v rojstno
knjigo letno vpisanih nad 30 rojstev, celo do 45
in v bližnji prihodnosti naj bi bilo otrok do 200.
Leta 1924 je sklenil šolski odbor, katerega
član je bil tudi Alojzij Zupanc kot zastopnik
cerkve, zbirati denar za dozidavo šole. V tem
letu je inženir Kobal že meril šolo, da naredi
načrt, kako se bo dozidala. Leta 1925 so v proračun za povečavo šole dobili 50.000 din. Nabavili so apno, opeko in pesek z Vrhnike. Zaprosili so za konkurenčno obravnavo. Prišel
je glavar in gradbeni inženir. Sklenjeno je bilo
vse, le sklepa ni bilo od nikoder. Saj sta se po
obravnavi okrajni glavar in inženir napila v
Kriški gori in izgubila vse listine.
Ker že več kot dve leti ni bilo rešitve konkurenčne obravnave za šolo od strani načelstva,
je župnijski upravitelj sestavil vlogo v imenu
šolskega odbora in jo naslovil na nadzornika
Janeza Pirnata, ki je bil njegov prijatelj. V tej
vlogi je zahteval rešitev konkurenčne obravnave, če ne bo vložil tožbo na upravno sodišče
v Celje proti poslovanju glavarstva v Novem
mestu. Posledica tega je bila razpisana nova
konkurenčna obravnava v Šmihelu, ker so bili
vsi akti od prve obravnave izgubljeni.

Vtise o naravni in kulturni dediščini so učenci predstavili v dramskem prizoru z naslovom
Na vasi. Na koncu je gospa ravnateljica Mira
Kovač podelila učencem nagrado in priznanja
za sodelovanje na šolskem likovnem natečaju
»Živalske zgodbe«. Za zaključek nas je s svojim
obiskom razveselil nekdanji učenec Blaž Koncilja in nam zapel pesem Pojdem na prejo, ob
klavirski spremljavi gospe Katje Avsenik, ki na
naši podružnici vodi tudi pevski zbor.

»Lepo mi je bilo, ko sem nastopala na
prireditvi. Najboljša mi je bila igrica Na vasi.«

n Irena Prodanić Vasić

Gal Klavs, 2. r.

Lea Vidmar, 2. r.

»Zaplesali smo dva ljudska plesa in gledalci
so nam ploskali. Bila sem zelo vesela.«

Karolina Rozman, 2. r.

»Ko je bila dvorana polna, smo pričeli
s predstavo. Mami in oči sta bila name
zelo ponosna in sta me povabila na vročo
čokolado.«

Prešerno proslavili praznik
Prireditev
ob dnevu
samostojnosti in
enotnosti
Ob dnevu samostojnosti in enotnosti je bilo tudi
v Suhi krajini več prireditev. Dvorski četrtošolci
in njihove učiteljice so v telovadnici podružnične šole pripravili bogat kulturni program z božično novoletnim pridihom. Učenci od prvega
do četrtega razreda so se predstavili z različnimi glasbenimi, plesno- gimnastičnimi in
dramskimi točkami in tako na svoj način
poskrbeli za prijetno predpraznično vzdušje.
Številne zbrane je nagovoril žužemberški župan Franc Škufca in izpostavil pomen praznika.

n Urednik, Foto: Slavko Mirtič
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V telovadnici OŠ Žužemberk je bila v sredo, 7.
februarja, na predvečer slovenskega kulturnega praznika prireditev, na kateri so se s pesmijo, plesom in igro predstavili ter se s ponosom
poklonili našemu najpomembnejšemu slovenskemu pesniku Francetu Prešernu učenci OŠ
Žužemberk, mladi plesalci in plesalke Plesnega
studia Novo mesto in Baletnega društva Labod
in glasbeniki šole Maje Tajnšek. Slavnostna
govornica žlahtnega večera je bila Ifigenija Simonović, vsestransko ustvarjalna samostojna
kulturna delavka, pesnica, esejistka, prevajalka, lončarka in poslikovalka uporabnih predmetov ter predsednica slovenskega združenja
pisateljev, pesnikov in publicistov. Gostja je poudarila širši pomen Prešernovih pesmi v kulturi za identiteto slovenskega naroda. Številne zbrane je pozdravila tudi ravnateljica Mira
Kovač in najboljšim učencem na literarno-likovnem natečaju podelila nagrade.
Prijetno kulturno obarvan večer je z odprtjem razstave »Reliefi in kolaži« obogatil tudi
likovni pedagog ter ustvarjalec Branko Šuster.

Avtor se je predstavil s številnimi najpomembnejšimi deli, ki nastajajo na njegovi dolgoletni
ustvarjalni poti. Razstavo, ki je bila odprta vse
do 23. februarja, je na pot pospremila likovna
pedagoginja Maja Mlakar. V tem času je mala
dvorana postala galerija v kateri so učenci opazovali in interpretirali eksponate, spoznavali
nove tehnike in tudi ustvarjali.

n Urednik, Foto: Slavko Mirtič

Likovni pedagog ter ustvarjalec Branko Šuster

Oblastni odbor je predložil nov načrt, po katerem, naj se šola zida. Ker ni bilo nobene pritožbe, je sklep postal pravnomočen. Vendar se
je delo spet odložilo, saj je bil šmihelski most
potreben nujne obnove. Ko so leta 1928 končali
z obnovo mostu, je tega leta oblastni odbor dovolil 10.000 Din podpore za šolo v Šmihelu, za
katero je prosil župnijski upravitelj A. Zupanc.
Leta 1929, v mesecu maju, se je začela graditi oziroma povečevati šola in pouk je dva meseca potekal v farovški lopi. Celo gospodarski
dekan Gnidovec je nadzoroval pouk verouka v
farovški lopi. Delo zidarja je prevzelo gradbeno podjetje Medved in Vrhovnik. Drugo se je
delalo v lastni režiji.
Županijski upravitelj Zupanc se je sprl tudi
z občino, saj ta ni želela plačevati šolskih računov, ki so jih imeli z obnovo šole. Zato je A.
Zupanc sestavil pritožbo, naslovljeno na župana, katera ga je prisilila, da je izplačal ves
preostali znesek za dvig šole.
Prvo nedeljo leta 1929 je bila šola blagoslovljena in otroci so se šolali v novi šoli. Šola je
bila nadzidana z dvema stanovanjema, konferenčno sobo in dvema učilnicama v pritličju. Upravljanje šole je takrat prevzela učiteljica Franca Bezlaj, skupaj z novincem Lovrom
Korenčanom.
A. Zupanc je potem odkupil še od Kraševca
– Antona Novaka prostor vzhodno od šole, da
so odmaknili drvarnico na severno stran. Od
kmeta Jožeta Kocjančiča pa je kupil majhno
njivico za uporabo učitelju, zato da je otroke
na vrtu učil cepiti sadje.
Povzela in priredila: Helena Barle
Vir:
Alojzij Zupanc: Kronika: Šmihel pri Žužemberku iz Kriške gore.
Bndeča hiša, avtor Fanci Šarf, Slovenski etnografski muzej.
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ZNANE SUHOKRANJSKE GOSTILNE

Pri Rojcu na Laščah

Gostilna na Laščah je že stara postojanka lačnih in žejnih popotnikov v Suhi krajini, Kočevskem Rogu in dolini naše lepotice Krke.
Družina Rojc jo vodi že s tretjo generacijo prijaznih gostincev in
ponudnikov domače hrane.
Gostilna Rojc na Laščah se nahaja ob prometni
cesti Žužemberk – Kočevje in je zadnja postojanka popotnikov in turistov iz Suhe krajine v
Kočevski Rog in iz Slovenije v Kvarnerski zaliv.
Tu se nahaja tudi žig mednarodne evropske
peš poti E7, ki vodi od Atlantika, mimo Sredozemskega morja in Gardskega jezera preko
Slovenije do južne Madžarske. V Slovenijo privede E7 popotnike iz Italije v naselje Robič in
naprej proti Kobaridu. Dolga je približno 600
km ali približno 30 dni hoje. Slovenijo zapusti
v Hodošu in se konča v Madžarski. Pri Rojcu se
ustavi poleti kar nekaj takih peš zanesenjakov.
Pri Rojcu se ustavi tudi veliko planincev, saj
je ta kraj izhodišče markirane poti na Sveti
Peter, ki je 888 metrov visok ponos pohodnikov Suhe krajine. Pot je dolga kaki dve uri in
je primerna za vse, ki jim nedeljski program
naših TV ekranov ni všeč. Tu se poleti ustavijo
tudi številni motoristi.
Stalni obiskovalci so domačini, zvesti prinašalci lokalnih novic, dobri pivci in ljubitelji
Rojčeve odlične hrane po zmernih cenah. Največ pa je tistih, ki jih s ceste privabi pogled na
odojka, ki se vrti na ražnju in njegov opojni
vonj, ki se poleti razširi ob gostilni tudi na cesto. Odojek je tukaj najboljši. Za zahtevne goste
pripravijo kosila, in to 6 do 7 menijev okusne
domače hrane po lokalnih cenah. Gostilna je
od nekdaj znana po dobri hrani. Marica Rojc je
že leta 1978 v Dolenjskem listu, na željo mnogih
bralcev, objavila recept za domačo tlačenko.
Ne samo hrana in pijača. Leta 1997 so finanč-

no omogočili našim lokostrelcem nastop na
Evropskem prvenstvu.
Marica Rojc je bila s svojimi 18 leti najmlajša
obrtnica v tedanji občini Novo mesto. Gostilno je odprla maja 1964, po poroki pa sta imela
z možem Francem v najemu tudi gostilno na
Frati. Štiri leta sta bila tam in v tem obdobju
sta dobila sinova Franca in Romana. Marica
od svoje mame Ane Tušek, ki je imela v lasti
gostilno na Laščah, ni podedovala, ampak sta

jo morala z možem Francem odkupiti. To je
morala biti zanimiva zgodba. Gostilna na Laščah pa je bila pred desetimi leti znana tudi
po plesih. Danes plesov ni več. Sedaj gostilno
vodita sin Franci in žena Fani. Časi so drugi in
večina prehodnih gostov se kmalu izgubi v dolino večno zelene reke Krke. Včasih in še danes
so dobro obiskani sejmi v Ribnici in Kočevju.
Pri Rojcu se ustavljajo sejmarji in obiskovalci.
Živahen utrip dodaja tudi kup parkirane pločevine in vrvež na gostinski terasi poleg peči
vrtečih slastnih odojkov. Res je živahno. Včasih kar preveč.
Gostinski prostori so primerni za razne
prireditve, prostora je za okoli sto gostov. Hči
Nina pa že zdaj poskrbi, da ta dejavnost ne bo
zamrla. Glaž domačega je bil pa dober, moram priznati.

n Miran Jenko
Foto: Miran Jenko

Nekdanjo gostilno Pri dobri kapljici je vodila Ana Tušek (družinski arhiv)

Gostilna danes
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Odkrivajmo Suho krajino

Srednji Lipovec

Prav zanimivo je, da imajo skoraj vse vasi na Ajdovški planoti ime po rastlinah. Pri tem prednjači lipa, saj se nahaja v kar štirih imenih vasi: Mali
Lipovec, Srednji Lipovec, Veliki Lipovec in Podlipa. Mogoče je, da so prvi
prebivalci sadili lipo zaradi čebelarstva.
Srednji Lipovec je idilična gručasta suhokranjska vas z okoli devetdesetimi prebivalci ob vznožju vinogradniške gorice Boršt.
Stagnacija prebivalstva po drugi
svetovni vojni je opazna tudi v teh
krajih. Skromna in skopa zemlja
ni dopustila razvoja kmetijske dejavnosti, več stoletij pa tukaj uspeva vinska trta. Razvoj infrastrukture v zadnjih letih, kmalu bo v te
vasi pritekla tudi tekoča voda, pa
bo nedvomno izboljšala kakovost
življenja tudi prebivalcem Ajdovške planote. Pomanjkanje delovnih mest v bližnji okolici, zaostrene gospodarske razmere vse bolj
silijo v iskanje lastnih razvojnih
možnosti, ki omogočajo preživetje
in razvoj. Med te sodi tudi družina
Skube, ki ohranja prvotno kovaško obrt iz roda v rod. Najstarejši, devetdesetletni oče Franc svoje znanje in izkušnje prenaša na
sina Braneta in vnuka Gregorja.
Vsi trije rodovi še vedno uporabljajo stare pripomočke in orodje,
vključno z ročnim mehom. Pred
več kot desetimi leti pa so na pobudo Martinkovega ata, kot mu
pravijo domačini, pričeli s kuhanjem oglja in to tradicijo lipovški
oglarji nadaljujejo še danes. Tako
njihova etnološka prireditev obogati praznik žužemberške občine.

Sin Branko in oče Franc ob kovaškem
nakovalu
Tudi njihov sosed, Jože Zupančič, se je že več kot pred dvajsetimi
leti pričel ukvarjati z dopolnilno
dejavnostjo na kmetiji- s popravilom kmetijskih strojev.

in podjetji po Dolenjskem in tudi
širše po Sloveniji. Delo s stroji ga
veseli in osrečuje, še posebej, ko
stroj uspešno zažene in opravlja
svojo funkcijo.
Skube Anica, Andreja Koncilja,
Šuštar Anica, Maja Praznik, Vidmar Martina, Kužnik Tončka so
izredno dejavne članice Društva
kmečkih žena Suha krajina Žužemberk, ki že vrsto let ohranjajo bogato kulturno dediščino in
jo prenašajo na mlajše. Sodelujejo na različnih razstavah, še posebej pa so ponosne na razstavo
suhokranjskih dobrot in tudi potic. Tako sta na lanski razstavi vse
možne točke dosegli Marija Jarc iz
Velikega Lipovca in Anica Šuštar iz
Srednjega Lipovca, kar priča o izjemnem delu in trudu gospodinj.

Jože Zupančič
Z leti je opravljal vse bolj zahtevna dela in pri šestintridesetih
letih stopil na samostojno pot.
Ključavničarstvo Zupančič izdeluje in popravlja različne stroje
za obdelavo lesa, opremo za livarne, betonarne in kamnolome
ter sodeluje z različnimi obrtniki

Anica Šuštar
Kraj bogatijo tudi štiri kapelice, kar je dokaz velike pobožnosti vaščanov in zahvale predni-

kov. Poimenovane so: Goršetova,
Martinkova, Tekavčeva in novejša, Paradižarjeva. Goršetovo so
nazadnje prestavili in lepo obnovili leta 2001.

Goršetova kapelica
Vas ima določene razvojne možnosti ter dober naravni in družbeni potencial za razvoj okolju
prijaznega podeželskega turizma
ter ekološkega kmetijstva. Kmetije bi se usmerile v ponudbo zdrave
„eko“ hrane, suhega sadja, domačega medu, soka in kisa, sira, in
tudi domačega peciva.
Kakovostna kulturna krajina
z vinogradi in griči s kompleksi
gozdov v okolici Brezove Rebri nudijo tudi pogoje za razvoj pohodniškega turizma in kolesarjenja.

n Slavko Mirtič, Foto: S. Mirtič
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Stare obrti

Za sožitje med generacijami

Franc Skube – kovač

Bilo je … le nekaj desetletij nazaj tu, pri nas,
v Suhi krajini. Ostareli starši so imeli v družini svoje mesto. Vse, kar so zmogli, so delali do zadnje ure. Varovali so otroke, jih učili
govoriti, peti, moliti, kasneje brati in pisati,
pa tudi preprostih kmečkih del. Varovali so
dom, da so mladi lahko odšli v redke službe,
na polje, v gozd …
Življenje je teklo skromno, a mirno.
Spoštovanje otrok do staršev je bila zapoved,
ki je veljala tudi v odnosu do drugih odraslih,
učiteljev, sosedov. Otroci so morali zgodaj
prevzeti odgovornost za bratce in sestrice,
za delo in učenje, pa tudi za bolne ostarele
stare starše. Malo je bilo igrač, hrana je bila
skromna, prav tako obleka, redki so bili priboljški in darila …
Spominjam se najstarejše sosede, skoraj
devetdesetletne Hrovatove tete. Rekli smo ji
Bakica. Vedno je bila na poti do Kleka s košem na rami. Še vedno vidim njene zdelane
roke in slišim njen večni poduk: »Vsi mora-

Na mrzlo februarsko jutro, ko je termometer pokazal 15 stopinj,
sem se odpeljala proti Ajdovški planoti. V vasici Srednji Lipovec se
je vse lesketalo v soncu, pri Skubetovih pa me je toplo sprejel g.
Franc z družino.

Franc Skube v šestdesetih letih (osebni arhiv)

Vsak dan se spočĳe in dela v delavnici
Foto: S.Mirtič
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Kovaštvo je danes zelo redka obrt, pri Skubetovih pa še vedno vsako jutro zapoje kovaško
kladivo. Franc Skube, po domače Martinkov
ata, še vsako jutro odide v delavnico, ki jo je
preimenoval kar v zdravilišče. Pravi, da ravno
vsakodnevno razgibavanje pomaga, da uspešno premaguje vse zdravstvene težave. Da je
uspešno, pritrjuje tudi to, da je 19. januarja letos praznoval že častitljivih 90 let.
Njegov stari oče je izhajal iz Železnega pri
Dobrniču, pa ga je velik kmet iz Ajdovca prosil,
da popravi orodje, potem pa mu dal še hčer za
ženo in zgradil hišo, da je ostal v Ajdovcu in tu
delal. Rodilo se jima je 12 otrok, ki so se kasneje
razkropili po svetu. Francev oče Lovrenc je bil
najmlajši in je ostal na domačiji.
Franc je bil rojen v družini s 6 otroki, bil drugi najstarejši in prvi sin. Doma je bila revščina, vsi otroci so pomagali na kmetiji, včasih,
kadar je bilo veliko dela, tudi v šolo niso šli.
S 14 leti se je že učil kovaštva pri mojstru Valantu, ki je imel svojo delavnico v gradu. Grad
je kasneje zasedla vojska in morali so se umakniti. Takrat je učenje nadaljeval v Bršljinu.
Do svojega 18. leta, ko je bil poklican v vojsko,
pa je že naredil veterinarsko in podkovsko šolo
v Ljubljani ter že postal splošni podkovski mojster. Ko se je leta 1950 vrnil s služenje vojaškega
roka v Ajdovec, je odprl obrt. Imel je zelo veliko
dela, koval je konje, delal vozove in pluge ter
jih tudi popravljal. Celih štirinajst dni je bilo
potrebnih za izdelavo enega voza. A tudi davki so bili visoki, tako da pogosto ni bilo dovolj
denarja za socialne prispevke, zato ima sedaj
samo 20 let delovne dobe in polovično pokojnino. Kasneje, ko se je vse moderniziralo in
so ljudje opuščali kmetovanje in se zaposlili
v tovarnah, tudi za kovače ni bilo več toliko
dela in se je preusmeril v izdelavo kmečkega
orodja. Bil je edini kovač, ki je še vztrajal in pokrival območje od Žužemberka do Zagradca in
Mirne. Sin Branko pove, da so ljudje pogosto
prinesli v popravilo kmečko orodje, narejeno
v tovarnah, ki ni bilo kaljeno, kar bi mu dalo
ostrino in trdoto. Tako so si rekli, da zakaj bi
ga le popravljali, ko pa ga lahko sami naredijo, in to bolj kvalitetno.
Leta 1953 se je priženil v Srednji Lipovec in
žena Jožefa v smehu pove, da so ji takrat rekli: ˝Boga reva k je kovača vzela, ne bo nikdar

več vesela. ˝ Maja letos bosta praznovala 65 let
poroke, ki je takrat trajala kar dva dni. Hiša, v
katero se je priženil, je bila stara in potrebna
popravila, poleg tega pa je bilo veliko dela v
delavnici. Imeli so tudi dve do tri glave govedi
in hrano so si večinoma pridelali doma sami.
Tako je šele 10 let kasneje v Srednji Lipovec preselil še delavnico, ki je bila do takrat v Ajdovcu.
V zakonu so se jima rodili štirje otroci: Jožica, Branko, Milena in Dragica. In ko so otroci
zvečer zaspali, je šla Jožefa pogosto pomagat
možu v delavnico. Sedaj so vsi njuni otroci poročeni in imajo otroke. Dvanajst je vnukov in
devetnajst pravnukov. Na domu je ostal Branko z družino, ki se je takoj po šoli zaposlil v tovarni Novoles, po službi pa še doma pomagal
v delavnici. Pove, da je bil včasih kakšen konj
tako ˝žleht˝, da ga niso mogli obvladati in so
počakali, da je prišel iz službe in pomagal, da
so ga lahko podkovali.
Gospod Franc je leta 2016 dobil najvišje občinsko priznanje, zlati grb občine Žužemberk,
saj je eden najbolj zaslužnih, da se je kovaštvo
v Suhi krajini ohranilo do danes. Pripomogel je
tudi k oživitvi in ohranitvi oglarske tradicije.
Tako se Trški dnevi občine Žužemberk vsako
leto pričnejo s prižigom kope v Srednjem Lipovcu, ki so jo občasno kuhali že prej, vendar
za lastne potrebe.
Preden se spustim z zasnežene Ajdovške planote, mu zaželim, da bi še velikokrat odšel v
svoje ˝zdravilišče˝ in bogate izkušnje predajal
mlajšim rodovom.

n Tamara Plot

mo delat, otroci morate biti pridni in ubogat
…« Naučila nas je plesti predpražnik iz ličkanja, zbirati fižol in rezati semenski krompir.
In danes? Koliko osnovnošolskih
otrok si postelje posteljo, si očisti čevlje, ima redne dnevne zadolžitve v
družini? Od koga se deklice učijo likati, kuhati, opleti gredico? Je še kaj
fantov, ki znajo z lopato na vrtu ?Ali vedo
za svoje prednike?
Veliko je še vprašanj, odgovori pa vzbujajo
zaskrbljenost. Zato bomo v Suhokranjskih
poteh začeli z rubriko Za sožitje med generacijami,, v kateri bomo objavljali pogovore vnukov s starimi starši. Naj tudi tako
prispevamo k prenašanju izkušenj, vrednot in k spoštovanju starejših. Pa začnimo na Plešivici. Prvi pogovor s staro mamo
Frančiško Pečjak, po domače Civkovo, je zapisala njena vnukinja Simona Sadar. Bralce
vabimo k sodelovanju.

n mag. Jelka Mrvar

Pogovor s staro mamo
Frančiško Pečjak s Plešivice
Prehoditi 10 km v eno stran do najbližje trgovine pa pomeni nekomu v 81. letu verjetno velik in nepredstavljiv izziv. Človek v tako visoki
starosti vendarle opeša in že vsakdanja opravila lahko postanejo pravi izziv. Da pa ni vedno
tako, nam lahko kaj dobro pokaže moja stara mama Frančiška. Kot majhna deklica sem
velikokrat odšla k njej na počitnice, kjer sem
ji pomagala z vsakdanjimi opravili. Res da bi
morala kot otrok imeti največjo zagnanost,

sem mamo le stežka dohitevala v vsej delovni
vnemi. A tudi, ko je bilo že vse pokošeno, pograbljeno ali okopano, dela ni zmanjkalo. Vedno
se je našlo še kaj za postoriti, dokler ni padel
mrak. Tako sem vsaj malo pomagala mami
pri delu, sama pa koristno preživela dan. Ko
pogledam sebe in se spomnim, kako včasih
zelo hitro najdem izgovor za kakšno opravilo,
lahko rečem le, da mamo občudujem, kako
trmasto zna reči lenobi: NE!

Kdaj in kje si se rodila? Kako je živela vaša
družina? Česa se rada spominjaš?
Rodila sem se na Visejcu v domači hiši, 23.
10. 1936. Živeli smo skromno, vendar mi je bilo
doma lepo. Večinoma smo delali, najraje pa se
spominjam, ko mi je oče pletel kite.

»
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Kam si hodila v šolo, koliko časa? Kako se
spominjaš šolskih let? Povej kakšen dogodek iz šolskih klopi.
4 leta sem hodila v šolo Sela pri Hinjah. Naj
je bilo branje, pisanje, računstvo, vse sem rada
delala. »Najrajš« sem pa pela. Nikoli ne bom
pozabila sošolca, ki je na vsa vprašanja tovarišice znal odgovoriti le s stavkom: » 8. maj je
pršu sneg nazaj «. Ta nas je nasmejal! V šoli
mi je šlo dobro, a ker ni bilo denarja, je odšla
naprej na študij le sestra.
Katere navade, običaje ste imeli pred božičem in za božič, ko si bila še doma?
Stare navade. Mama je spekla »civkce«, potem pa smo molili in kropil okoli hiše in poslopja. Ob polnoči pa smo z baklami odšli k
polnočnici v Hinje. (med mojim zapisovanjem
odgovorov zapoje:˝ab bažič, ab bažič, ab starem klapčič˝) - »Ja, taku je blu«.
Kako si spoznala starega ata? Kdaj sta se poročila in kako se spominjaš ohceti?
»Ja lih na Visejc«. Daljna ˝žlahta˝ mu je rekla
za luštno punco na Visejcu. Pa je prišel v vas.
»Al je biu lejp. Pa delavn tut.«… potlej sm ga pa
rada imela. Mama me je branila it na Plešivico,
oče je pa rekel: »Kr pust jo. Če ga ma rada, nej
pa gre.« …Poročila sva se 3. 2. 1962 v Hinjah (civilno) in na Selah (cerkveno). Bila je huda zima.
Na ohcet smo se pelali kar s sanmi. V petek so
prišli fantje »mlajčke« postavit, v soboto pa podoknco zapet – »ku štiklci« so pel. V tanovo hišo
so me pa kar iz voza čez prag prinesl.
Kako si se navadila na novi dom? Kakšne
so bile razlike med Visejcem in Plešivico?
Dolgčas mi je bilo po domu. Bi kar ušla nazaj, pa nisem smela. So me za »tamlado« pa
lepo sprejel in radi imel… Velikih razlik ni
bilo, je bilo pa v novem domu veliko več dela.
Doma ga nismo imeli toliko, sem pa zato hodila v »tabrh« (pomoč sosedom pri opravilih
za kakšen dinar).
Kako je teklo življenje vaše družine? S čim
ste se preživljali? Katera dela so morali
opravljati tudi otroci?
Orali smo. Mama je veliko večino, kar smo
pridelali, prodala. Dostikrat smo odšle peš v
Kočevje prodajat na tržnico. Pa otroci? …Ja
kmečka dela, vse. Orali smo, želi s srpom, okopavali, pleli… Kadar je bil pa čas košnje, nas
je oče ob 4-ih zjutraj zbudil, saj je bila čez dan
prevelika vročina za kositi.
Se spominjaš 2. sv. vojne? Povej kakšen dogodek, ki ti je ostal v spominu.
Se, se… A ti povem, česar ne bom nikoli pozabila? Bombo sem nesla, v rokah! Kot majhen deklič sem mislila, da je samo lepa škatlica pol bele in pol rumene barve. Ko me je

36 POMLAD 2018

ŠPORT
mama videla mahati s tem, mi je mirno (saj
se je bala, da bi jo nevede aktivirala) naročila,
naj jo nesem v hišo in nežno položim na tla,
kakor da je jajce… Mi pa je v tem času na žalost pomrlo kar 6 bratcev.
Kdaj si izgubila moža? Kje so zdaj tvoji otroci? Koliko vnukov imaš? Ali se vračajo na
Plešivico kdaj? Ti pridejo pomagat pri
delu?
Moža Jožeta sem izgubila leta 1994. Vseh
mojih 7 otrok si je ustvarilo svoje družine in
odšlo na svoje. Danes imam 17 vnukov in 3
pravnuke. Eni bolj, eni manj, vsi me pridejo
kdaj obiskat; ali ob nedeljah ali za praznike…
Poleti, ko je več dela, pa mi pridejo pomagat,
kadar je potrebno.
Kako se je spremenilo življenje na Plešivici glede na čas, ko si se primožila k Civkovim?
Kar precej se je. V tistih časih strojev ni bilo,
vse smo delali na roke in z živalmi. Zdaj pa so
živali zamenjali stroji. Živine, kot so govedo,
prašiči, konji, nimam več; ostale so mi samo
še kokoši.

Telovadba 1000 gibov v Žužemberku
Po začetni predstavitvi telovadbe 1000 gibov, ki
je bila 26.2.2018, je bila vadba lepo sprejeta in
vsakodnevno telovadi povprečno 10 vadečih.
Vaje niso zahtevne, kar pomeni, da ni potrebna predhodna kondicijska pripravljenost, niti
draga športna oprema. Dela se po svojih zmožnostih in sposobnostih. Gre za sklepne vaje,
ki jih je sestavil dr .Nikolay Grishin. Vse vaje
se izvajajo stoje. V 30 minutah se razgibajo vsi
sklepi telesa in vse mišične skupine. Začne se
pri dlaneh, konča pa pri podplatih. S tem se
ohranjajo funkcionalne sposobnosti in se doseže boljša gibljivost, okretnost telesa ter ravnovesje. Zaradi gibanja v naravi in prijetnega
druženja v skupini se izboljša tudi psihično
stanje, zmanjšuje se občutek osamljenosti,
socialne izključenosti in depresije.
Vadba poteka vsak dan ob 8. uri zjutraj na
Grajskem trgu, med bivšo Dolenjko in Hotkovo hišo, razen ob nedeljah in državnih praznikih, ter v vsakem vremenu. Če želite narediti
nekaj zase in za svoje zdravje, vabljeni, da se
razgibate z nami.

n Tamara Plot
Pri svojih 81. letih še vedno prideš peš v Žužemberk v trgovino in po opravkih. Povej
nam recept za to, da ostane človek tudi v
pozni starosti zdrav, vesel in zadovoljen.
Zdrava nisem. Me marsikaj boli. Ampak volja do dela- pa grem. Jem bolj skromno, pa delam, kar se le da. Vsega tudi ne morem naredit,
saj vendar nisem več tako mlada. Poskusim
pa…Je pa res, da čez dan ne poležavam. Sploh
poleti, ko moram cel vrt pokositi na roke… Ja,
pa ob nedeljah da ne pozabim, vsakič k maši,
razen ko mi sneg zagode.
Kaj si najbolj želiš sebi, svojim najbližjim
in vaščanom Plešivice?
Dobro, samo dobro- božji mir pa zdravja. Slabega menda ne bom (smeh)… Pa moža. Pogrešam ga. Jaz pravim, da kdor visoko leti, nizko
sedi. Ljudje moramo biti dobrega srca, pošteni, pa pridni. Drugače nikamor ne pridemo.
Samo kje je ta poštenost…veliko je gorja. Kar
dobiš- deli pravično. Ne cvetijo povsod rožice,
pa mora človek vse prenesti. Zato je treba kaj
lepega si povedat, zmerjati pa ne.
Upam, in želim si, da bom tudi jaz pri svojih 81. letih lahko tako čila, zdrava, iskriva in
bistrega uma. Velikokrat pravimo, da nimamo časa, pa v resnici zelo dobro vemo, da se
za tem izgovorom skriva le pomanjkanje prave volje. Naj zaključim s Pavčkovo mislijo: »Ko
hodiš, pojdi vedno do konca…a če ne prideš,
ne prvič, ne drugič do pravega krova, poskusi
vnovič, in zopet in znova.«

n Vnukinja Simona Sadar

Foto: Jole Adrĳanić

Prĳateljski šahovski turnir na Frati
Šahovska ekipa, ki deluje v okviru društva upokojencev Žužemberk, je bila organizator prijateljskega turnirja šahistov-članov iz sosednjih
občin Straže in Trebnjega. Januar je mesec poprazničnega novoletnega zatišja, primeren za
mirna prijateljska druženja z obujanjem spominov na pretekla obdobja, na prijetne trenutke in nekatere spodrsljaje. Srečanja s Stražani so že tradicionalna, pridružili so se nam še
znanci iz Trebnjega.
Gostitelja v Domu na Frati, Marjan in Karmen, sta z veseljem sledila naši pobudi, da
bi turnir odigrali v gostinskem prostoru ob
koncu meseca januarja. Tudi Marjan je vnet
šahist, čeprav mu ob delu v kuhinji gostišča
primanjkuje časa za igro. Toda v domu je šahovska garnitura in šahovska ura vedno na
voljo tudi naključnim gostom.
Zbrali smo se v sredo, 24. januarja, v sončnem jesenskem popoldnevu, si voščili vse najboljše v novem letu in dober turnirski uspeh,
nato pa sedli za šahovnice. Zdravko Volf, prekaljen in uspešen turnirski maček, je povabil
pare k igri, pred tem pa prisotne seznanil z
najnovejšimi dopolnitvami šahovskih pravil.
Medse smo seveda z veseljem sprejeli odličnega šahista Jureta Muhiča, ki bo dostojno nasledil očeta, našega dolgoletnega člana, ki se

je od nas za vedno poslovil v preteklem letu.
Po dogovoru je turnir potekal v medsebojnih
dvobojih za individualni uspeh, torej je igral
vsak z vsakim, tako da je tekmovanje potekalo
dobre tri ure, sicer brez težav ali nesporazumov. Po preštetju osvojenih točk je prvo meto
osvojil Jure Muhič, drugo Zdravko Volf, tretje
pa Slavko Medved iz Straže.
Gostitelja sta nam pripravila lepe pogrinjke za pozno kosilo: goveji golaž z rezinami iz
kruhove rolade in mešano solato, k temu pa
še kozarček ohlajenega dolenjskega posebneža-cvička.

Ob prijetnem druženju, kramljanju in kavici smo utrdili doživetja lepega tekmovalnega dne. Sklenili smo, da bo ponovoletni turnir postal tradicionalen, k sodelovanju pa
bomo povabili še druge sosednje občine. Želimo tudi, da bi v naslednjem letu sodelovali
vsekakor naši stalni člani, ki se zaradi obveznosti ali zdravstvenih zadržkov tega turnirja
niso udeležili.
In še enkrat hvala našima gostiteljema za
prijazno in kvalitetno postrežbo. Pridite tudi
vi v prenovljeni DOM na FRATI.

n Miha Kastelec
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VERA IN DRUŽBA ZANIMIVOSTI

SUHA KRAJINA, TU IN TAM

Drago Zupančič
član Stiškega kvarteta

Suha krajina, tu in tam

Ponosni smo na našega domačina Draga Zupančiča, saj je
konec novembra 2017 postal član uveljavljenega Stiškega
kvarteta.

Prvi dobri mož v
Žužemberku

Meseca decembra je tudi otroke iz žužemberške fare obiskal dobri Miklavž, kot prvi od treh dobrih mož, ki razveselijo otroke. V cerkvi sv. Mohorja in Fortunata ga je po večerni maši z radostjo pričakalo več kot sto otrok. Miklavž
je prišel v spremstvu angelov in parkeljnov, ki so bili letos
dokaj umirjeni. Miklavž je najprej obdaril dekana in župnika Franca Vidmarja, potem ministrante in nato otroke.

n Urednik

Miklavževanje v Hinjah

Prvi dobri mož, ki vsako leto obišče naše otroke v hinjski
cerkvi, je Miklavž. 6. decembra v popoldanskem času smo
se zbrali starši in otroci, pa tudi drugih obiskovalcev je bilo
veliko, v cerkvi. Na začetku je bila za otroke uprizorjena igrica o sv. Miklavžu ob spremljavi otroškega pevskega zbora.
Sledil je obisk Miklavža v spremstvu angelčkov in parkljev,
ki je prijazno obdaril otroke. Druženje se je nadaljevalo pred
cerkvijo, kjer je bil „slovesen“ prižig prazničnih lučk, nato
smo se pogreli ob čaju in pecivu. To je bilo res lepo doživetje ob vstopu v božično-novoletne praznike.

n Nataša Škufca

RIBNIŠKI PASĲON

Vabimo vas na letošnje uprizoritve Ribniškega pasijona z naslovom “Bodite pogumni!”: v soboto, 24. 3.,
v Kočevju, na velikonočni ponedeljek, 2. 4., v Ribnici,
v nedeljo, 8. 4., v Grosuplju in v soboto, 14. 4., v Škofji
Loki. Vse uprizoritve bodo v športni dvorani s pričetkom ob 19. uri. Vstopnine ni, smo pa veseli prostovoljnih darov za kritje stroškov. Vabljeni!
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Drago je zasedbo spremljal že kar nekaj
časa, ko pa mu je prijatelj omenil, da zasedba išče basista, je potihoma začela
goreti želja. Kaj kmalu se mu je izpolnila. S kvartetom so se dobili in po pevsko
uredili. Po zapeti pesmi je prišla ponudba
za sodelovanje.
Drago pravi, da mu je kot pevcu v čast
peti v takem kvartetu, ki je hkrati izziv,
ko vsak član poje svoj glas, iz skupka vseh
glasov pa zazveni čudovita harmonija, …
pogoj za to pa je absolutno usklajenost in
barva vseh štirih glasov ter petje z občutkom. Zaveda se, da so zelo pomembna in
osnovna stvar vaje, ki jih pa z veseljem
obiskuje.
S fanti se je Drago hitro ujel in že
8.12.2017 imel krstni koncert v Škofji Loki,
kjer je kvartet nastopal v sodelovanju s
citrarko Tanjo Zajc Zupan.
Stiški kvartet šteje že 27 uspešnih let.
Kvartet – sestav štirih glasbenikov, v tem
primeru - štirih glasov, sestavljajo: Marko
Okorn, 1. tenor; Dušan Kamnikar, 2. tenor;
Uroš Zorec, bariton; Drago Zupančič, bas.
Izvajajo slovenske ljudske, nabožne in
umetne pesmi. Z veseljem posežejo tudi
po interpretaciji slovenskih popevk.
V svojem obdobju so izdali pet albumov,
sodelovali so na festivalih (Melodije morja in sonca, Ptujski festival, Vurberški festival). Največjo odmevnost pa je kvartet
doživel v letu 2012, ko je z Nino Pušlar na
Slovenski popevki izvedel skladbo Kdo
še verjame.
Stiški kvartet slovensko pesem predstavlja doma in na tujem, hkrati pa sodeluje z znanimi glasbeniki, tako pevci
kot instrumentalisti.
Za zanimivost naj povem še to, da kvartet skorajda vedno vodi ženska roka. V
prvih letih je bil umetniški vodja Franc
Strmole, nato pa so si sledile Lorena Mihelač, Vesna Fabjan Bremec, Tanja Žagar.
Danes pa kvartet uspešno vodi in usmerja
znana sopranistka, pedagoginja in muzikologinja Teja Saksida.
Zasedba veliko koncertira. V februarju
so bili v Subotici v Srbiji, kjer so na Festivalu Ljubavi i vina zapeli skupaj z Ladom
Leskovarjem. Še isti mesec so nastopili na
prireditvi Osebnost leta 2017 – Vaš Kanal.

Cvetličarka Tina

Tako kot vsako leto se bo kvartet tudi letos udeležil tradicionalnega srečanja na
otoku Hvaru, kjer jih veže prav posebno
prijateljstvo s klapami FOR, Galešnik in
Bodulke. Ob koncu leta pa bodo pripravili
božični koncert in tradicionalno druženje
v Gradišču nad Stično.
Stiški kvartet je koncertno zelo aktiven, nastopi se jim zvrstijo čez celo leto,
hkrati pa jih slišimo tudi na obletnicah,
rojstnih dnevih in podobnih priložnostih.

Besedilo: urednik

Foto: S. Mirtič

Konjerejci
Na sejmu Informativa 2018 v Ljubljani je konec januarja potekalo tekmovanje Sloskills. Na izbirnem tekmovanju za olimpijado poklicev
Evroskills, ki bo letos na Madžarskem, se je v panogi cvetličarstva pomerila tudi Tina Štrumbelj iz Lipovca pri Dvoru. Tina, dijakinja petega letnika Kmetijske šole Grm, program hortikulturni tehnik, si je na
različnih tekmovanjih nabrala ogromno izkušenj, ki ji bodo gotovo v
veliko pomoč pri nadaljnjem delu.

Kurenti tudi v Suhi krajini

Na god sv. Štefana, zavetnika konj in živine, so se suhokranjski ljubitelji konj udeležili blagoslova v župniji Dolenjske Toplice, kjer v vasi
Gorenje Sušice že več let rejci pripravijo tradicionalni blagoslov konj. V
tukajšnji podružnični cerkvi sv. Roka je kaplan Štefan Hosta daroval
sveto mašo in opravil tudi blagoslov triintridesetih konj iz okoliških
vasi, tudi iz Suhe krajine.

Pohvala Angelci Bedene
Kmalu, že 25.3.2018, jim lahko prisluhnemo v Domžalah, kjer bodo skupaj z drugimi sestavi proslavili materinski dan
ter se spomnili na legendarnega godca
Franca Flereta. Koncert so naslovili z eno
Fleretovih uspešnic »Ljubezen mamina«,
obogatili pa ga bodo s prisrčnimi zgodbami, anekdotami in gosti, zato je še razlog
več, da se koncerta udeležimo.
Dragi kvartetovci, želimo vam še obliko dobre glasbe, čudovitih koncertov in
odličnih projektov. Pa naj za konec zaključim s pesmijo, oz. bolje rečeno z vašo
himno:
Danes, jutri, spet in spet, poje Stiški
vam kvartet!

n Tjaša Primc

Člani društva Koranti Poetovio Ptuj so 8. februarja ponovno obiskali
žužemberško občino. Po starem ljudskem izročilu kurenti s poskakovanjem in hudim truščem iz dežele odganjajo zimo in zlo, vanjo pa prikličejo pomlad in dobro letino. No, letos kaže, da svojega dela niso popolnoma dobro opravili, saj je zima v februarju in začetka marca dodobra pokazala zobe, mogoče pa so omilili zlo in prinesli ljubezen in
vse dobro. Na žužemberškem placu jih je pričakala množica gledalcev,
med drugim sta jih sprejela tudi župan Franc Škufca in predsednik TD
Suha krajina Vlado Kostevc.

Gotovo pa je za poglobitev življenjskih vrednosti, pozitivnih moralnih
lastnosti in vsega dobrega med božičnimi prazniki poskrbela Angelca
Bedene iz Šmihela. S postavitvijo jaslic v svoji Okrepčevalnici pri Medenu in široko akcijo zbiranja sredstev je pomagala svojemu, že bivšemu
varovancu v žužemberškem vrtcu Maticu Župcu, ki ima diagnosticirano cerebralno paralizo. Matic zaradi bolezni potrebuje dodatne terapije.
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NAŠI JUBILANTI

ZANIMIVOSTI

Biserna poroka zakoncev Blatnik iz Hinj

Jubilanti - 90 let

60 let skupnega zakonskega življenja doživi le malo parov. To je res zavidanja vredna obletnica. Skoraj zagotovo lahko trdimo, da jih bo vse manj, saj se sedaj pari poročajo kasneje ali pa se sploh ne.

90 let Ivane Škufca iz Malega Lipja
V soboto, 3.3.2018, je svoj 90. rojstni dan praznovala gospa Ivana Škufca. Rojena je bila 1. 3. 1928, v
družini s 6 otroki, na Laščah. Oče je kmalu umrl
in mama je ostala sama z otroki. Med vojno so jim
Italijani zažgali hišo, uspelo jim je rešiti le sebe in
enega prašiča, tako da so ostali brez vsega. Deset
let je čistila na gozdnem gospodarstvu v Kočevju,
kjer je tudi spoznala moža Antona, Urbanovega
po domače. Ni takoj sprejela njegove snubitve, kar
15 let sta bila samo prijatelja in vsako nedeljo je
prišel k njim ˝v vas˝. Njena mama ga je večkrat
vprašala, če jo bo za ženo vzel, pa je rekel, da njo
ali nobene druge. Otrokom je kasneje večkrat povedala, da ji je enkrat dal jabolko, pa ga je v grmado zagnala in tudi stavek: ˝Če bi mi kdo prej
rekel, da bom tega Urbana vzela… ˝ je večkrat v
smehu in v šali ponovila. Leta 1961 sta se poročila in rodila sta se jima dva otroka, hči Jožica in

sin Tone. Po poroki ni šla več v službo, skrbela je
za dom, otroke in kmetijo. Imeli so namreč vole,
njive in tudi gozd. Poleg vsega dela je hodila služit še drugam in pazit otroke, da je zaslužila kak
dinar. Tudi šivala je rada, za družino in za druge.
Hči Jožica je povedala, da sta imela z bratom lepo
otroštvo in ljubeča starša, ki sta se zelo lepo razumela in bila spoštljiva drug do drugega. Vedno
sta bila skupaj, kamor je šel eden, je šel tudi drugi. Sedaj ima ga. Ivana tri vnuke in tri pravnuke,
zanjo pa lepo skrbi sin Tone s partnerico Janjo.
Ob njenem visokem jubileju smo jo na domu obiskali predstavniki KORK Žužemberk, župan občine
Žužemberk Franc Škufca, podžupan Jože Šteingel, v
foto objektiv pa je slavljenko ujel Slavko Mirtič. Vsi
skupaj smo ji čestitali in ji zaželeli še veliko zdravih, srečnih in zadovoljnih dni.

n Tamara Plot, Foto: Urednik

Hči Jožica in sin Tone z mamo Ivano

G. Franc Skube iz Srednjega Lipovca praznoval 90 let
19. 1. 2018 je svoj 90. rojstni dan praznoval g.Franc
Skube iz Srednjega Lipovca, Martinkov ata po domače. Izhaja iz Ajdovca, iz družine kovačev, saj so bili
kovači tudi njegov oče, stric in stari oče. Kovaštva
se je učil pri mojstru v Žužemberku, kasneje pa se
je šolal v Ljubljani na podkovski in veterinarski šoli.
Kmalu po vrnitvi v Ajdovec je odprl obrt. Največ dela
je imel s podkovanjem konj in popravilom vozov, kasneje pa se je preusmeril v izdelavo kmečkega orodja.
Leta 1953 se je poročil z Jožefo in se preselil v Srednji Lipovec, 10 let kasneje pa je iz Ajdovca v Srednji Lipovec preselil tudi svojo delavnico. Rodili so

se jima 4 otroci: Jožica, Brane, Milena in Dragica,
sedaj pa imata že 12 vnukov in 19 pravnukov. Letos maja bosta praznovala že 65. obletnico poroke.
Še vedno gre vsako jutro v delavnico, z ženo pa
obdelujeta tudi vinograd.
Ob njegovem visokem jubileju smo ga na njegovem domu obiskali predstavniki KORK Žužemberk, DU Dvor ter župan občine Žužemberk g.
Franc Škufca s sodelavci in mu zaželeli še veliko
zdravih in srečnih dni.

n Tamara Plot
Foto: Vlado Kostevc

Jubilanti - 80 let
80 let gospe Frančiške Koren s Podlipe
31.12. 2017 je minilo 80 let od rojstva ge. Frančiške Koren iz Podlipe. Rojena je bila očetu Ivanu
in mami Frančiški, rojeni Zupančič. Oče izhaja iz
Križev in se je priselil na ženin dom. Rodilo se jima
je 7 otrok, Frančiška je najstarejša izmed njih, 2
brata pa še živita v Ljubljani.
Mama ji je umrla, ko je bila stara le 10 let, oče
pa pri njenih 33 letih. Ostala ji je teta Mici, mamina sestra, ki je umrla pred 15 leti.
Frančiška živi sama, še vedno obdeluje njive in
se sama oskrbuje s pridelki, po krompir pa prideta
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tudi brata iz Ljubljane. Včasih je imela tudi živino,
sedaj pa tega ne zmore več.
Ob njenem prazniku nas je na svoj dom povabila ga. Tadeja Lavrič, aktivna članica KORK Žužemberk in predsednica Društva kmečkih žena
Suha krajina Žužemberk. Slavljenki smo zaželele
še mnogo zdravih, srečnih in zadovoljnih dni tudi
predsednica KORK Žužemberk Alenka Sajovec, Tamara Plot in Katarina Gorenčič.

n Tamara Plot
Foto: Tamara Plot

Biserno poroko sta 11. januarja praznovala zakonca Blatnik iz Hinj. Mož Franc je bil rojen
leta 1928 in bo oktobra dopolnil 90 let, žena
Miroslava Stanislava pa tri leta kasneje - 1931.
Stanislava je bila rojena na Visejcu pri Aljaževih, v družini s petnajstimi otroki. Pri šestih
letih pa jo je posvojil sorodnik po materini
strani, ki je z ženo živel v Hinjah in nista imela svojih otrok. Delala je na kmetiji, pomagala
pri hiši in obiskovala osnovno šolo v Hinjah.
Bila pa je zelo glasbeno nadarjena, z izrednim
posluhom za petje, naučila se je igranja na
harmoniko in orglice, ves čas pa prepevala v
cerkvenem pevskem zboru.
V sosednji vasi Pleš pa je živel France v družini z devetimi otroki. Večkrat je prišel v fantovsko družbo k Stanislavovim sosedom v Hinje
in tako sta počasi navezala stike. Bil je miren
dečko, pa tudi temnolas, saj Stanislavi niso
bili všeč svetlolasci.
Tako sta se leta 1958, on je bil star 30 let, ona
27, odločila za poroko. France je prišel za zeta
v Hinje. »Na dan poroke ni bilo snega, padal
je dež, tako kot letos na ta dan,« se spominja
Stanislava.
In kako je bilo živeti 60 let skupaj? Takole
sta povedala:
»Hitro je minilo, nič nama ni bilo hudega.
Pridno sva delala na kmetiji in pridelala dovolj,
tako nam nikoli ni ničesar manjkalo.«

France je že štiri leta pred poroko začel
delati kot poštar in to počel vse do upokojitve.
Tako je bila pri hiši ena plača. Za dodaten
zaslužek sta nabirala zelišča, Stanislava je
pletle iz ličkanja cekarje, pozimi so izdelovali
zobotrebce.
Rodili so se jima štirje otroci – Milena, Franci, Stane in Stojan. Vsi so si ustvarili družine in
odšli od doma, čeprav se radi vračajo domov
in lepo skrbijo za očeta in mamo. Imata 9 vnukov in 5 pravnukov, na kar sta zelo ponosna.
Stanislava je danes pri 87 letih polna energije: kuha, rada peče mašinske piškote in dela
rezance za vse. Komaj čaka pomladi, saj je že
jeseni prelopatala zemljo na svoji njivi in pripravila vse za sajenje. Pridela vsega dovolj za
njuno porabo in pri tem zelo uživa. France pa
ima pri devetdesetih probleme s sklepi, težje
hodi, kar je posledica dolgoletnega dela na terenu – pošto je raznašal na motorju v največjem zimskem mrazu in tudi v največji vročini
poleti. A komaj čaka otoplitve, da bo odšel ven,
se sprehodil in pogrel na soncu.
Na vprašanje, kaj bi nam svetovala za življenje, pravi Stanislava: »Nikoli ne vrzite puške v koruzo, boriti se je treba, če pa kaj ne gre
gladko, pa zapoješ ali raztegneš meh, jaz sem
vedno vesela, rada govorim, poslušam radio
in pojem.« Ja, pela je vedno že navsezgodaj,»
doda France.

Čestitamo jima iz srca, naj jima bog da
zdravja, da bi še dolgo prepevala in se veselila še mnogih pomladi.

n Irena Blatnik

Zlata poroka
zakoncev Lovše
27. januarja sta zakonca Francka in Ivan Lovše slavila zlato poroko. Zakonsko zvezo sta pred petdesetimi leti sklenila
v Žužemberku. Od takrat živita na Podgozdu v hiši Ivanovih
staršev. Francka se je rodila leta 1947 v Stavči vasi, Ivan pa leta
1946 na Podgozdu. Priredila sta le skromno srečanje domačih,
saj tega nista obešala na veliki zvon. Rodili sta se jima dve
hčerki. V veliko veselje pa so jima štiri vnukinje . Oba sta v
pokoju, obdelujeta njivo, vinograd in gozd, saj ljubita naravo.
Člani društva upokojencev Dvor smo ju obiskali nekaj dni
po slavnostnem dogodku. Obiska sta bila zelo vesela. Izročili
smo jima šopek in skromno darilo. Najbolj pa sta bila vesela
stiska rok. Povabila sta nas v kuhinjo za bogato obloženo mizo
z raznimi dobrotami, z doma spečenim kruhom in kapljico,
ki jo pridelata sama. Pogovor je nanesel na preteklost, ki je
bila vsekakor zanimiva in včasih tudi naporna, a vse se uredi.
Čas ob klepetu je hitro tekel in sploh nismo opazili, koliko je
ura. Od slavljenca smo se poslovili, se zahvalili za postrežbo
in jima ponovno zaželeli še vrsto let zdravja.

n Dušan Mikec
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Srečanje obrtnikov in podjetnikov

Zimski vzpon na Blegoš

V petek, 22. decembra, je v gostišču Zupančič v Žužemberku potekalo tradicionalno srečanje podjetnikov in obrtnikov Občine Žužemberk. Zbranim sta v
uvodnem delu srečanja spregovorila župan Franc Škufca in direktor Razvojnega centra Novo mesto Franci Bratkovič.
Namen srečanja je po besedah župana
Škufce v prvi vrsti druženje, tudi izme-

Blegoš je 1562 m visoka gora, ki leži med Selško
in Poljansko Soro. Vrh je kopast in poleti travnat,
pozimi pa je pokrit s snegom in ledom. Z njega
je lep razgled na Alpe in Polhograjsko hribovje.
Dostopov je veliko, poti niso zahtevne, je pa vrh
z vseh koncev precej strm.
Na Blegošu še nisem bil. Vem, da Peter Veselič pozna slovenske gore in
hribe po dolgem in počez, tudi koče in planince po vsej Sloveniji. Povsod je že bil, pa sem ga kar vprašal:
»Čunga, a si že bil na Blegošu? Jaz še nisem bil pa bi enkrat rad šel tja.«
»Kaj!«, pravi Peter, »samo reci, pa bova enkrat šla! Vzami nekaj za
obleč´ pa sendvič paaa... kakšen pir, ne?!«
Pa sva šla, in to zadnjo soboto v januarju. Pri nas je bila že skoraj
pomlad. Usedla sva se v ženinega malega belega vraga in se odpeljala
mimo Ljubljane in Škofje Loke v zamegljeno Poljansko dolino. Ceste so
se ožale, hiše ob njih so se manjšale, ovinki so se množili, strmina je
postajala vedno večja, dokler se nisva primigala do cerkve v Leskovici.
Tu sva izstopila, si naložila nahrbtnika in odšla peš po ozkem makadamu navzgor v jutranjo meglo. Imel sem občutek, da vreme tukaj še
spi. Nekje v gozdu se ob cesti pojavijo smerne table in naju po blatnem
kolovozu usmerijo proti Blegošu. Hodila sva toliko časa, kot je pisalo na
tablah in v miru prišla do zavetišča gorske straže na Jelencih. Tukaj sva
imela prvo postajo. Ugotovila sva, da sta oskrbnik in oskrbnica dobre
narave, da se ne bojita planincev in gostov in sva se zadržala dlje, kot
sva računala. Bila sva deležna vsak kos ocvirkove potice, okrepčilnih
pijač in prijetnega pogovora. Človek bi kar tam ostal, a kaj, ko je mene
klical Blegoš, Ivan Tavčar in, seveda, Meta Presečnikova. Bral sem Cvetje v jeseni, vendar zdaj v tem snegu ni bilo tu prav nobene romantike.
Z izgovorom, da se nazaj grede spet oglasiva, sva se izvlekla iz prijetne družbe in se napotila naprej. Megle ni bilo več, romantike pa tudi
ne. Vedno več snega je bilo na poti, nekaj hitrih planincev je hitelo
nasproti, pa kaj, nič naju ne moti. Neskončni »Živjo, živjo!« in kmalu sva bila pri Koči na Blegošu. Koča je velika in prostorna. Čunga je v

osebi izza šanka spoznal oskrbnico, ki je bila včasih v Koči na Golici in
spomini so se kar vrstili. Spet sva uporabila vso silo, da sva se od tam
odtrgala in nadaljevala pot na moj obljubljeni Blegoš. Sam vrh je bil v
oblaku, pot pa je bila videti strma in nevarna za zdrs, zato sva si navlekla male dereze na gojzarje in juriš proti nevidnemu cilju. Jaz sem
imel take dereze na sebi prvič, Čunga pa sploh. Dvomil sem, da bo šlo
brez težav, vendar sem se pošteno motil. Te dereze na takem terenu
prav dobro držijo. Tudi korak je čisto normalen in ni strahu, da si stopiš na prste ali z njimi zapneš v gamaše.
Strmina je res velika, pa še piha z desne strani. Prilepim se na strmino, naredim se še manjšega, kot sem v resnici, in grizem proti vrhu.
Brez anoraka bi me veter prepihal skoz in skoz. Končno vrh. Lepo je
bilo pogledati snežene sveče, ki so zaradi vetra rastle vzporedno proti
naši levi strani. Vrh ni bil nič posebnega. Megla povsod okoli, vse zaprto. Potem pa naenkrat pravi Čunga:
»Aaa, glej tam, to je Triglav.« Res se je odprlo. Tudi Karavanke in Kamniške Alpe. Prav zares enkraten razgled. Ostala sva kar nekaj časa
in občasno opazovala vrhove okoli. Potem pa je zmanjkalo goriva in
spustila sva se v dolino.
Slovenija je lepa. Želim si, da bi me noge še dolgo držale in bi z mano
hodile po naših lepih poteh in me vodile po vseh naših lepotah.

n Miran Jenko
Foto: Miran Jenko

Belokranjka Vera Vardjan o čudežnem preživetju strele

Je Belokranjka, z zanimivo življenjsko izkušnjo. Nekateri jo že poznajo, predvsem iz medijev, mogoče že iz podobnih predstavitev, mnogi smo jo zdaj. Člani Kulturnega društva smo jo gostili 23. 2. 2018
v večnamenski dvorani na Dvoru.
Vera Vardjan iz Velikega Nerajca pri Dragatušu je zanimiva
ženska, promotorka krajinskega parka Lahinja, mojstrica
ročne obrti – lončarstva; zadnja leta pa jo ljudje poznajo kot
osebo, ki je čudežno preživela udar strele. Na svoji lastni koži
je spoznala, kako smo ljudje krhki v primerjavi z naravo.
Zgodilo se je 23. maja 2012 med sprehodom. Čisto rahlo je deževalo. Kot strela z jasnega je v njen dežnik treščila strela ...
Svojo izkušnjo je opisala v knjigi Med nebom in zemljo.
Druga njena knjiga pa je izšla pred dvema letoma z naslovom Moč Vere.
V uri in pol nam je predstavila svojo osebno izkušnjo ter
okrevanje po vseh preizkušnjah, ki jih je na njena pleča naložilo življenje: rakavo bolezen, sinovo tragično smrt, udar
strele ter ločitev. Kot pravi sama, je s temi izkušnjami moč-
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nejša in z njimi je dobila še dodaten zagon in življenjsko
moč. »Preveč bi me stiskalo v prsih, če ne bi napisala knjigi
in se izpovedala,« pravi Vera. Zadnja leta se veliko ukvarja
z jogo, meditacijo in z duhovnostjo, ampak do danes Vera
ni našla odgovora, zakaj je strela udarila ravno njo in zakaj je preživela. Je pa našla samo sebe in prepričana je, da
se vse zgodi z razlogom ter da vsi pridemo na Zemljo s posebnim poslanstvom.
Z njeno mislijo smo se strinjali tudi slušatelji, ki smo na
koncu imeli veliko vprašanj. Na vse je odgovorila z nasmehom in s pozitivno mislijo.
Večer smo zaključili ob sproščenem pogovoru in skromni
pogostitvi za vse udeležence.

n Valerĳa Vidmar, Foto: Jadranka Meglen

njava dobrih praks in mnenj, pa tudi težav, s katerimi se podjetja in
obrtniki srečujejo. Uspešno sodelovanje z gospodarstvom je bistvenega
pomena tudi za razvoj same občine, je poudaril Škufca in dodal, da se
občina Žužemberk uvršča med občine z najmanj brezposelnimi osebami
v Sloveniji, kar je za obe strani bistvenega pomena. Z novimi investicijami in vlaganji v poslovne cone se bo brezposelnost gotovo še zmanjšala. Povabilu na srečanje se je letos odzvalo okoli osemdeset obrtnikov
in podjetnikov, ki so se ob zvokih ansambla zabavali še dolgo v noč.

n Urednik, Foto: S. Mirtič

Lynn Marie Hrovat Rink v Žužemberku
LynnMarie, ena najbolj znanih harmonikark
v Ameriki, se rada vrača v kraje njenih prednikov. Njen dedek , Miha Hrovat, je v Ameriko
prišel iz Zagradca in s seboj prinesel diatonično harmoniko,veliko slovenskih pesmi in ljubezni do domovine. Babica Johana Vidic pa je
prišla iz Drašče vasi. Preselili so se v Cleveland,
kjer je še zdaj največ slovenskih zdomcev. Slovenska glasba se je tam prijela, se prilagodila
drugim slogom, dobila tudi nove instrumente.
Poleg harmonike, kitare in basa še saksafon,
bendžo in bobne, pa tudi druge popularne instrumente. Že kot majhna deklica se je LinnMarie začela učiti pesmi stare, nikoli pozabljene domovine in njenih besedil.
Sobotni koncert je začela z malo prirejenim besedilom skladbe Johnnyja Casha Daddy sang bass in nadaljevala s slovenskimi in
ameriškimi polkami in valčki. Za boljši stik
z obiskovalci je njene stavke v domači sleng
sproti prevajal simpatični Matej, ki je tudi sodeloval pri nekaterih pesmih. LinnMarie je
na oder povabila kar nekaj svojih prijateljev:
Kathy Zamejc Vogt, Edija Rodicka in Ansambel Novi spomini.

Kathy Zamejc Vogt, kadar ni v Žužemberku, živi v Kanadi. Leta 1982 je začela igrati diatonično harmoniko in moram priznati, da ji
kar dobro gre. Kathy je z Linn Marie posnela v
Nashvilu tudi ploščo "The Girl Next Door". Tudi
sicer sta dobri prijateljici.
Edie Rodick III, ki je tokrat pel in igral bendžo, je začel že zelo zgodaj kot bobnar v očetovem harmonikaškem orkestru. Kot je bilo videti, sta z LinnMarie že dolgo prijatelja. Edie
išče svoje korenine, ki jih je pustil njegov prednik Rodič nekje v okolici Novega mesta in bo
zelo hvaležen vsake informacije o kakih Rodičih iz teh krajev.
Večer se je razživel z narodnozabavnim ansamblom Novi spomini, ki je prišel v Žužemberk iz Bele Cerkve, v občini Šmarješke Toplice
in se z LinnMarie poznajo že kar nekaj let. Skupina deluje že od leta 2006 in je do zdaj izdala
štiri albume. Večer so zabelili vsi nastopajoči
s skupnim programom, tako da smo tudi obiskovalci sodeloval pri petju priljubljenih viž
našega Lojzata Slaka in proti koncu tudi plesali na prostorčku, ki ga nudi naša premajhna kletna dvorana.

Bilo je lepo. V zimsko hladni kletni dvorani
žužemberškega gradu nas je prijetno ogrela
zamejska domača pesem. Bojim se, da imajo tujci našo pesem raje kot mi sami, da je
tam bolj cenjena. Ali je res tisto, kar je doma,
samo za doma?

n Miran

Jenko

Foto: S.Mirtič
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Predstava Čaj za dve do solz nasmejala občinstvo

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

Dogovor o sodelovanju med člani Kulturnega društva Dvor in med člani Kulturno umetniškega društva Straža je obrodil sadove. Igralski skupini KUD Straža je v petek, 26. januarja 2018, uspelo nasmejati do zadnjega sedeža polno dvorano obiskovalcev.

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

Partljičeva komedija Čaj za dve na hudomušen
način izrisuje nasprotje med dvema upokojenkama, ki zaradi preračunljivosti direktorice doma za upokojence pristaneta v isti sobi.
Tako skozi predstavo spremljamo nasprotje
med uglajeno, izobraženo gospo, igralko visokih misli in izbranih besed ter preprosto kmečko ženičko, polne zdrave kmečke pameti, brez
dlake na jeziku. Odnos med ženskama se iz po-

polnega nasprotja na začetku že toliko zbliža,
da na koncu ne želita več narazen in skupaj
popijeta čaj. Burno sobivanje popestrijo še bivši smučar, ki se v igralko zaljubi; sin kmečke
ženičke, kjer se pokažejo medgeneracijske razlike; župnik z modernim življenjskim slogom
ter ustrežljiva medicinska sestra.
Sporočilo komedije je čisto preprosto: za srečo, prijateljstvo in ljubezen ni nikoli prepozno.

Strah pred prihodnostjo je odveč, žalovanje za
preteklostjo pa čista izguba časa. Torej, življenje
je potrebno zajemati s polno žlico takoj in zdaj!
Člani KD Dvor se zahvaljujemo igralcem KUD
Straža za krepitev smejalnih mišic. Za krajane
Dvora in širše okolice se bomo trudili še naprej, saj so po odzivu sodeč tovrstne predstave
med ljudmi zaželene.

n Valerĳa Vidmar, Foto: Jadranka Meglen

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

FOTO
&
VIDEO STORITVE
PRODAJA:
fotoalbumi
okvirji
baterije ...
FOTOKOPIRANJE
www.fotomaver.si
info@fotomaver.si
facebook/fotomaver.si

IZDELAVA:
plakati
vizitke
vabila ...
UOKVIRJANJE SLIK,
GUBELINOV

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

Ste zaključili srednješolsko izobraževanje ali
opravili mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit?
Prijavite se na razpis za povračilo šolnin za izobraževanje do največ V. stopnje,
na katerem lahko pridobite povrnjenih do 2.500 EUR.

Nudimo vam tudi:
- zidake
- lomljene zidake
- vogalnike
- robnike
- cevi
- pokrove
- tlakovce
- zbiralnike vode

Povrnjeni bodo stroški šolnin, ki so nastali od šolskega leta 2014/15 do 2017/2018, ter
stroški za mojstrski, delovodski in poslovodni izpit,
ki so nastali od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2018.
ROK PRIJAVE
Do porabe sredstev oz. najpozneje do 7. 9. 2018
Razpis je objavljen na www.sklad-kadri.si.
VEČ INFORMACIJ
dir@sklad-kadri.si ali na 01 434 58 84

Program Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih
kompetenc sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
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Ljubil si zemljo, trto,
ljubil družino in dom,
a v tihem zimskem dnevu
odšel si v večni dom.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedka in
pradedka

Leona Gričarja
iz Žužemberka

Veselje, delo in trpljenje
bilo tvoje je življenje.
Zdaj pri angelih boš mirno spala,
v naših srcih za vedno ostala.

ZAHVALA
V 86. letu starosti nas je zapustila naša
mama, tašča, teta, babica ter prababica

Ana Molek,
Potočarjeva mama,
iz Gradenca 8.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, šahistom, radioamaterjem, Turističnemu društvu
Suha krajina, Cerkvenemu mešanemu pevskemu zboru
Žužemberk za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje in
svete maše.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje,
sveče in svete maše.

Hvala g. župniku Francu Vidmarju in g. župniku Janezu Zaletelu za lep poslovilni obred. Hvala gospe Silvi Mohorčič za
poslovilne besede. Hvala pogrebni službi Novak za organizacijo pogreba. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu
pospremili na zadnji poti in ga ohranjate v lepem spominu.

Zahvaljujemo se ge. Marici Zupančič za molitev, ge. Bojani
Vidmar za poslovilne besede, župniku Francu Vidmarju za
lepo opravljen obred, pevcem in pogrebni službi Novak za
vso organizacijo.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi.

Vsi njeni

Vsi, ki radi jih imamo,
nikoli ne umrejo,
le v nas se preselijo,
so in tu ostanejo.

ZAHVALA
V 83. letu starosti nas je zapustil naš dragi

Ivan Pečjak,
iz Gradenca 18.

Ob izgubi dragega moža, očeta, dedija, tasta in brata se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem, ki ste se mu poklonili in nam v težkih
trenutkih stali ob strani, nam izrekli sožalje ter darovali
cvetje, sveče in za svete maše. Hvala gospodu župniku za
opravljen obred, pevcem in pogrebni služni Novak z Rebri.
Zahvaljujemo se tudi dr. Nežki Dular in patronažni sestri
Katji Jenkole za ves trud in nego.
Žalujoči: Vsi njegovi.
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5. januarja 2018 smo se na pokopališču Plečnikove Žale v
Ljubljani poslovili od dolgoletnega predsednika Turistične
zveze Slovenije dr. Marjana
Rožiča, ki je TZS vodil od 1988
do 2006.
Rad je prihajal v Žužemberk
in je bil velik zagovornik in
podpornik razvoja turizma v
Žužemberku in v Suhi krajini,
še posebno pa je podpiral naše
turistično društvo.
Nanj bomo ohranili lep spomin.

n Vlado Kostevc, predsednik TD

KUPIM GOZD
* gozd.natura@gmail.com
( 051 618 379
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V spomin učencu
Teju Merčniku, PŠ Šmihel
Vsako človeško življenje je dar,
četudi je kratko in krhko.
Vsako življenje je dar,
ki bo za vedno živelo v naših srcih.
(Elmar Simma)
Po dolgi in hudi bolezni, a mnogo prezgodaj, se je poslovil učenec
podružnične šole Šmihel Tej Merčnik. Od njega smo se v velikem
številu poslovili zadnji dan leta 2017.
Rodil se je 11. 7. 2008 v Novem mestu, mamici Mateji in očiju Karolu. Prva leta svojega otroštva je preživel v Novem mestu, pred
vstopom v osnovno šolo pa sta se z mamico preselila v Klečet, k
ljubeči in skrbni družini Zaletelj. Vedno je rad pripovedoval prav
o vseh članih družine Zaletelj, o njihovi skrbi in pozornosti, ki so
mu jo namenjali. Redno je obiskoval očija in babico v Novem mestu. Imel ju je neizmerno rad. Prvošolec je postal s šolskim letom
2014/2015. Spominjam se ga kot živahnega, vedrega in odločnega
fantiča. Prav tako gospa Petra Zadel, ki je bila njegova učiteljica prvi
dve leti. Velikokrat mi je rekla, kako je prisrčen, bister in vedno prijazen prav do vseh. Moj učenec je postal s šolskim letom 2016/17,
ko je vstopil v 3. razred. Zelo rad je prihajal v šolo, redno sodeloval
pri pouku, še posebno rad je imel odmore, ko se je družil s sošolci
in se z njimi igral. Bil je izredno bister fantič, zato je vse šolske obveznosti z lahkoto opravljal. Domače naloge so bile vedno skrbno
narejene, ocene odlične.
Že v prvi polovici tega šolskega leta (v mesecu decembru) je Tej
hudo zbolel. Začelo se je dolgotrajno zdravljenje bolezni in vsi smo
ves čas upali, da Tej ozdravi. V mesecu januarju 2017 sem ga začela obiskovati na domu. Nudila sem mu učno pomoč, ki jo je Tej
zelo lepo sprejel. Tudi vsi ostali člani družine, še posebno mamica
Mateja, so mi že od vsega začetka dajali občutek sprejetosti in počutila sem se prav domače. Učno pomoč mu je med zdravljenjem
v bolnišnici nudila učiteljica bolnišnične šole ga. Ana Dobovičnik.
Zelo rad je imel matematiko, zato je zelo hitro usvajal poštevanko, zelo dobro računal in reševal matematične probleme. Zanimale
so ga tudi teme iz naravoslovja in družbe. Še posebno rad je imel,
če sva naredila kakšen poskus. Zelo rad se je pogovarjal. Ob njem
sem imela občutek, kot da se pogovarjam z odraslo osebo. Pripovedoval mi je, da želi postati računalničar, potovati po svetu in vedno
znova me je navdajal z optimizmom.
Vse do sredine decembra 2017 sem bila njegova redna obiskovalka in v tem času je Tej skoraj brez težav usvajal zahtevano učno
snov. Tretji razred je zaključil z odličnimi ocenami in s takšnimi
zakorakal tudi v četrtega. V mesecu septembru sta ga začeli obiskovati učiteljica ga. Katja Ciglar in ga. Tinka Fric. Z učiteljico Katjo sta usvajala znanje angleščine, učiteljica Tinka pa mu je nudila
pomoč pri učenju.
Tej in vsa srečanja z njim so postali del mene, zato kar nisem
mogla verjeti, da je bolezen napredovala in da ni več rešitve. Zadnje srečanje s Tejem je bilo v četrtek 14. 12. Tako lepo sva se imela.
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Igrala sva se, se pogovarjala. Ko sem prišla, je bil bolj slabe volje, a
ko sem odhajala, mi je rekel: »Učiteljica, vesel sem.« Pa to ni rekel
samo takrat, skoraj po vsaki učni uri je izražal veselje.
Dragi Tej. Hvala za prečudovite učne ure, ki sem jih preživela s
teboj. Hvala, ker si me sprejel za učiteljico. Hvala, da sem lahko
bila del tvoje zgodbe. Ostal mi boš v trajnem spominu. Večno se te
bodo spominjali tudi sošolci, sošolke, prijatelji, učiteljice: ga. Petra,
ga. Katja in ga. Tinka, gospa Marija ter vsi učitelji, ki so te poznali.
V samoti tihi zrem v nebo neskončno,
štejem zvezde bele – temnih mesečin
in globoko v sebi čutim angelski objem…
Učiteljica Marjeta Zore in kolektiv OŠ Žužemberk, PŠ Šmihel

Grenka solza me oblije,
ko se spomnim, kje si ti,
tvoja zvezda več ne sije,
ugasnila je v temi.
Tam nekje na širnem nebu
tvoj duša spi,
angeli so jo objeli
da bi jo čuvali...

ZAHVALA
V komaj 10. letu starosti je zaradi hude in krute
bolezni mnogo, mnogo prezgodaj za vedno zaspal
in odšel k Bogu naš ljubi sinko, bratec in vnuček

Tej Merčnik.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem,
Tejevim sošolcem, sovaščanom in znancem, ki so se prišli poslovit od našega sončka in ga v tako velikem številu pospremili
na njegovi prerani zadnji poti. Hvala PGD Šmihel in vsem ostalim društvom gasilcev za tako številno udeležbo, pogrebnemu
zavodu Novak z Rebri, duhovnikom g. Urošu Švarcu za prelepo
mašo, g. Boštjanu Gorišku, g. Sašu Kovaču, g. Francu Vidmarju in vsem ostalim, ki so bili prisotni pri somaševanju. Hvala
pevcem za lepo odpete žalostinke in trobentaču. Hvala ravnateljici ge. Miri Kovač in ge. Mariji Miklavčič za lep in ganljiv
govor. Globoko se zahvaljujemo učiteljicam ge. Marjeti Zore,
ge. Tinki Fric in ge. Katji Ciglar, ki so Teja v času njegove bolezni poučevale na domu, družini Turk iz Klečeta za pomoč na
domu in vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali, stali ob strani
in bili z nami, četudi samo v mislih in molitvi.
Vsem in vsakemu posebej iskreno in iz srca HVALA!
Žalujoči: vsi njegovi, ki smo ga in ga bomo vedno imeli
neizmerno radi.
Angelček naš, počivaj v miru.
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OBVESTILA

OBVESTILA

CENIK OGLAŠEVANJA
V SUHOKRANSKIH POTEH

V Suhokranjskih poteh lahko oglašujejo posamezniki, ustanove
in podjetja razna reklamna sporočila, zahvale in druge informacije. Oglaševanje je možno le na notranjih straneh v črno-beli tehniki.
Cene oglaševanja:

NA DRUGI ALI PREDZADNJI STRANI

NA NOTRANJIH STRANEH

1/2
1/4
1/8

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

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

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

1/1

366,00 EUR
183,00 EUR
91,50 EUR
45,75 EUR
244,00 EUR
122,00 EUR
61,00 EUR
40,87 EUR
30,50 EUR
27,45 EUR

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

n Uredništvo

www.fs-prevozi.si

OSNOVNO PRANJE,
VOSKANJE,
PRANJE PODVOZJA

PRANJE OSEBNIH
AVTOMOBILOV,
TOVORNIH VOZIL
IN AVTOBUSOV
Petrol_OglasBioPlin_Suhokranjske poti_190x250mm_5mmbleed.indd 2
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Razpored obveznega letnega
cepljenja psov proti steklini
po naseljih za leto 2018
VETERINA NOVO MESTO D.O.O.
CENA CEPLJENJA: 31,42 EUR
PONEDELJEK – 09.04.2018
8.00 Brezova Reber
8.30 Veliki Lipovec
9.00 Ajdovec
9.30 Podlipa
10.00 Srednji Lipovec
10.30 Trebča vas
10.45 Sadinja vas
11.00 Vinkov Vrh
11.30 Dvor
12.15 Gornji Kot
12.30 Dolnji Kot

SREDA – 11.04.2018
8.00 Podgozd
8.30 Jama
9.00 Veliko Lipje
9.15 Malo Lipje
9.30 Gradenc
10.00 Plešivica
10.30 Budganja vas
11.00 Žužemberk- desni breg
12.00 Zafara
12.30 Žužemberk- levi breg

TOREK – 10.04.2018
8.00 Stavča vas
8.30 Lašče
9.00 Lopata
9.30 Sela (Hinje)
9.45 Vrh (Hinje)
10.15 Visejec
10.45 Ratje
11.15 Prevole
11.30 Žvirče
12.00 Pleš
12.15 Hinje

ČETRTEK – 12.04.2018
8.00 Prapreče
8.30 Vrhovo
8.45 Gor. Križ
9.15 Šmihel
9.45 Klečet
10.00 Drašča vas
10.30 Dešeča vas
11.00 Cvibelj
11.30 Reber
12.00 Zalisec

Cepljenje lahko opravite tudi v
naši ambulanti (tel.:07/ 393 47
51) vsak delavnik od 7.00 do
19.00 ure, ob sobotah od
7.00 do 11.00 ure.
Pri cepljenju imejte s
seboj EMŠO lastnika
psa, ki je obvezen
podatek v centralnem registru psov.
Za cepljenje in čipi-ranje mladičev je obvezen podatek o poreklu
matere.
Odjava psa se zaračunava v vrednosti 10,08€.
Več informacij na tel št.: 07/
308 73 19 Žužemberk (med 7.00
in 8.00 uro)
Vir: http://veterina-nm.si/male-zivali/nasveti-male-zivali/136-cepljenjesteklina2018
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NAGRADNI KOTIČEK

Odkrivamo
stare
fotografije

NAGRADNI KOTIČEK
Fotografija, objavljena v 68.številki Suhokranjskih
poti, je bila posneta v Dolnjem Ajdovcu pred gostilno.
Na sliki so Lojze Zupančič, Hinko Zupančič, Jože Legan, France Župevec, Martinkov Polde in drugi. Nagrado- darilni bon DOM FRATA prejme po pošti Anja
Kuhelj, Gornji Ajdovec 5, 8361 Dvor.
Tokrat objavljamo fotografijo šolarjev in šolark, ki

so gulili šolske klopi pred pol stoletja. Če jih prepoznate in napišete, v katero šolo so hodili, nam
podatke pošljite do 5. junija 2018 na naslov: Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, s
pripisom »Odkrivamo stare fotografije «. Nagrada
je lahko z malo sreče vaša.

MARKO
OKORN

RENATA
DONKO

…
PETA

KITAJSKI
IGRALEC
LI

PREB.
IRSKE
OSEBNI
ZAIMEK

VRTNA
RASTLINA

15. IN 16.
ČRKA

INTELEKT
STARI
PREB. POKRAJINA
DEJANJE
LATINSKE V ŠPANIJI
AMERIKE

TEKOČE,
BREZ
ZAOSTAN
KA
RAZKOŠNA
HIŠA
KRAJ V
INDIJI

DELI PESMI
DEL
ČASOPISA
RIMSKI
POZDRAV

1. IN 23.
ČRKA

Ste bili tudi vi na dogodku?

VLEČENJE

ROB

OMAKA IZ
PAPRIKE,
ČESNA…

VEZNIK
SESTAVILA
PETRA
KASTELIC
HAMBISA

RAZLIČ.
SAMOGLAS.

Poznate vaš kraj?
V prejšnji številki smo objavili fotografijo beljenja
cerkve sv. Mihaela v Šmihelu. Objekt so prepoznali Rafael Pečjak, Ježica 12, 1131 Ljubljana; Ludvik Kocjančič, Nad Miklavžem 3, 8360 Žužemberk
in Adrijana Pižem, Klečet 15, 8360 Žužemberk. Vsi
prejmejo nagrado sponzorjev novoletne številkevoščila pokroviteljev nagradnega kotička.
Tudi tokrat objavljamo fotografijo naše prelepe narave, posnete v letošnji zimi. Če kraj prepoznate, nam odgovor pošljite najkasneje do 5. junija 2018, 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
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SRBSKO
IME

n Uredništvo

LISTEK, KI
PRINAŠA
NAGRADO

V prejšnji številki smo objavili fotografijo iz leta 1993 - proslava ob pridobitvi telefonske
napeljave v KS Hinje. Na sliki so Marija Breceljnik, Pavli Škufca, Ida in Jana Blatnik, Janez Novak, Jani Breceljnik, Irena in Blanka Blatnik, Mateja Grm, Marija Skebe in drugi.
Prejeli smo 2 pravilna odgovora, nagrado prejmeta oba: Aleš in Klara Breceljnik, Hinje
14, 8362 Hinje. Prejmeta darilni bon Trgovine in mesnice PIKL, Dvor 12b, 8361 Dvor. Na
tokratni, starejši fotografiji objavljamo obiskovalce tradicionalne prireditve ob našem
občinskem prazniku. Napišite, katera prireditev je in če bo žreb naklonjen, je tudi nagrada vaša. Odgovor pošljite na naš naslov: Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk do 5. junija 2018, s pripisom »Ste bili tudi vi na dogodku?«
n Uredništvo

PRILJUB.
TEKSTIL.
TRGOVINA

Nagradna
križanka
Za križanko iz 68. številke Suhokranjskih
poti smo dobili 44 rešitev.
Tokrat so bili izžrebani naslednji reševalci: Marjan Blažek, Študentski domovi, blok 4, Cesta 27. aprila 31, 1111 Ljubljana Vič; Jožica Longar, Grajski trg 37, 8360
Žužemberk; Darja Mikolič, Boršt pri Dvoru 161, 8361 Dvor; Draga Košir, Gornji Križ
2, 8360 Žužemberk; Jožica Longar, Dolnji
Ajdovec 4, 8361 Dvor; Jožica Koncilja, Dvor
62, 8361 Dvor; Zinka Podržaj, Bojanji Vrh 7,
1295 Ivančna Gorica; Marija Fabjan, Prevole 11, 8362 Hinje; Simon Mrvar, Dešeča
vas 4, 8360 Žužemberk; Janez Pezdir, Tržaška 474, 1351 Brezovica; Jože Kodelič, Lašče 10A, 8361 Dvor; Klemen Zajec, Prapreče
20A, 8360 Žužemberk; Andrej Legan, Gornji Kot 2, 8361 Dvor; Ludvik Kocjančič, Nad
Miklavžem 3, 8360 Žužemberk; Venceslav
Blatnik, Sadinja vas 42, 8361 Dvor; Ivanka Škrbe, Baragova 25, 8360 Žužemberk;
Marjan Šuštar, Fužina 44, 1303 Zagradec; Rafael Pečjak, Ježica 12, 1131 Ljubljana; Marjana Kocjančič, Marjekova pot 15,
1000 Ljubljana in Marta Jakubovič, Ulica
talcev 8, 8351 Straža.
Čestitamo nagrajencem, nagrade naših sponzorjev prejmete po pošti.
Rešitve križanke iz 69. številke pošljite na naslov: Suhokranjske poti, Grajski
trg 33, 8360 Žužemberk do 5. junija 2018
s pripisom: križanka.

R
SPONZNOKE
K R IŽ A

( 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 je vpisan v razvid medĳev Ministrstva za kulturo RS pod številko 14 (odločba 006-120/01). Odgovorni urednik: Slavko Mirtič. Uredniški odbor: Irena Blatnik,
Miran Jenko, Tamara Plot in Vlado Kostevc. Lektorica: mag. Jelka Mrvar. Zunanji sodelavci: Helena Barle Kastelic, Petra Kastelic, Magda Kastelic Hočevar, Edvard Kramar, Tjaša
Primc in Tomaž Špelko. 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.
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