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14. seja Občinskega sveta Občine Žužemberk,

BESEDA ŽUPANA

ki je bila 6. 10. 2016, ob 19. uri, v sejni sobi Občine Žužemberk.

Svetnik Jože Zupančič

Občinski svet je tokrat brez
razprave potrdil Odlok občinskega
prostorskega načrta Poslovna cona
Klek in soglašal o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z zemljišči
in stavbami za leto 2015/2016. Svetniki so se v nadaljevanju strinjali
s sklepom o zadolžitvi občinskega
proračuna za leti 2016 in 2017 ter
sprejeli sklep o porabi proračunske rezerve za leto 2016, ki je šla
za izgradnjo nadomestnega mostu

v vasi Podgozd. Svetniki so se seznanili tudi s poročilom župana o
opravljenih nalogah. Župan Franc
Škufca je prisotne seznanil z deli, ki
se odvijajo v sklopu Oskrbe s pitno
vodo Suhe krajine, 3. fazo izgradnje
ceste Žvirče –Polom ter izgradnjo
kanalizacije v Dolgi vasi. Svetniki
so se seznanili tudi z informacijo o
izgradnji kanalizacije Dvor-Sadinja
vas, o energetski sanaciji šol in vrtcev, kjer se razmišlja tudi o javnem-

-zasebnem partnerstvu, ter razpisu
za mrliški vežici v Lipju in Šmihelu.
Med pobudami je Jože Pečjak predlagal postavitev avtobusne postaje
na Pajčni, Jože Šteingel je spraševal
o možnosti izgradnje pločnika od
Dvora do pokopališča v Gornjem
Kotu, Mitja Mavsar pa je ob izgradnji vodovoda predlagal sklic občanov in povečanje frekvence odvozov
smeti na območju Ajdovca.
n Urednik

15. seja Občinskega sveta Občine Žužemberk
V sejni sobi občine Žužemberk se je v četrtek, 24. novembra, pričela 15. redna seja Občinskega sveta Občine Žužemberk pod
vodstvom župana Franca Škufce. Na dnevnem redu seje je bilo sedem točk, prisostvovalo pa je 15 svetnic in svetnikov.
Svetniki in svetnice so po obravnavi na posameznih odborih s krajšo
razpravo sprejeli odlok o spremembi proračuna občine za letošnje leto-rebalans 1, v katerem je predvideno 9,457 tisoč evrov prihodkov
in odhodkov 9,814 tisoč evrov ter
potrdili osnutek odloka o proračunu za leti 2017 in 2018. Novo oceno
prihodkov in odhodkov so pripravili na podlagi realizacije za september
letošnjega leta in na podlagi realizacije načrtovanih transfernih prihodkov za projekte Oskrba s pitno vodo
Suhe krajine ter sanacije plazu ceste
na Loko. Župan Franc Škufca je povedal, da sta oba predloga pripravljena dobro in tudi razvojno naravnana. Med najpomembnejše investicije
sodi suhokranjski vodovod, ureditev
ceste skozi Dvor, gradnja mrliških
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tel: 07 348 32 95
Več informacij:
Upravna enota Novo mesto
http://www.upravneenote.gov.si/
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vežic ter gradnja vrtca in energetska
sanacija šol. Za oba odloka je sprejet sklep, da se o osnutkih proračuna
opravi javna razprava. Svetnik Mitja
Mavsar je med drugim predlagal, da
se občinski svet zgleduje po občinah,
ki število svetniških mest zmanjšujejo, prav tako pa je predlagal ukinitev funkcije podžupana, ki bi prinesla okroglih 8 tisočakov prihrankov.
Mavsar je podal tudi umesten predlog za ureditev pešpoti ob Krki, ni
pa se strinjal z načinom in izvedbo
dobrodelne akcije in dobrodelnega
koncerta za žaluzije. V razpravi je direktor občinske uprave Jacques Gros
opozoril, da namenjajo kar četrtino
proračuna za šolstvo. Župan Franc
Škufca je dejal, da je pobuda za tovrstno dobrodelno akcijo prišla s strani
šole in staršev in takšno prakso imajo tudi drugje. Ob tem je opozoril,
da je šola zgrajena po načrtih ABC
Cibic in kot avtor ima avtorsko pravico za spremembe, novogradnjo in
dozidave. Narejena je ustrezna rešitev prizidka, ki bo otrokom služil v
zimskem kot tudi poletnem času z
ustreznim ogrevanjem in tudi zasteklitvijo in žaluzijami. Vrednost projekta pa ne bo 16.000 evrov, ampak
60.000 evrov.
Svetnika Mavsarja je zanimala
tudi postavka CZ. Po njegovih besedah ekipa CZ kupuje material iz
svojega žepa, prav tako je očital , da
se ekipa na tekmovanje vozi na svoje
stroške. Vlado Kostevc, odgovoren
za področje reševanja in CZ, je po-

vedal, da je potrebno sam material
za potrebo tekmovanj naročiti vsaj
teden dni prej.
Svetniki so potrdili tudi sklep
o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve pomoči na domu. Od
1.3.2013 izvaja storitev pomoč družini na domu CSD Novo mesto, od
1.4.2014 pa tudi prevoz tople hrane. V to obliko socialno-varstvene
storitve je trenutno vključenih 22
oskrbovancev in tri zaposlene oskrbovavke, dve za polni delovni čas in
ena za polovični delovni čas.

Cene pomoči naj bi se s 1.12.2016
povečale za 1,8 % in bi znašale:
pomoč družini na domu za efektivno uro v višini 15,92 eur, od
tega znaša 4,78 eur/uro za uporabnika ter 11,14 eur/uro subvencija občine.
Pomoč družini na domu za efektivno uro ob nedeljah v višini
22,29 eur/uro, od tega znaša 6,69
eur/uro za uporabnika ter 15,60
eur/uro subvencija občine.
Pomoč družini na domu za efektivno uro ob dela prostih dnevih ali na praznik v višini 23,88
eur/, od tega znaša 7,17 eur/uro
za uporabnika ter 16,71 eur/uro
subvencija občine.
Cena pomoči družini na domu
za prevoz toplega obroka hrane znaša ¼ cene efektivne ure, kar znaša za
uporabnika en prevoz toplega obroka hrane:

Podžupan Jože Šteingel

ob delavnikih 1,20 eur
ob nedeljah 1,67 eur
ob dela prostih dnevih in praznikih 1,79 eur.
Vprašanja in pobude: Svetnik
Jože Papež je pohvalil občinsko
upravo in Romana Krena za dobro
pripravljeno gradivo o proračunih.
Jože Šteingel je prosil svetnika Jožeta Zupančiča, da se vzdrži dejanj
besa in udarjanja po mizi in povprašal za možnost izgradnje pločnika
od Dvora proti pokopališču v Dolnjemu Kotu. Jože Pečjak je postavil
vprašanje o študiji obvoznice skozi
Žužemberk. Anton Koncilija je pohvalil občinsko upravo in župana
ob asfaltiranju skozi Trebčo vas, ko
so se vse ob težavah dogovorili in
uskladili nejasnosti v zadovoljstvo
občanov. Razprava je tekla tudi o zapletih pri gradnji ceste skozi Dvor,
točneje krožišča, kjer lastniki nasprotujejo predlagani varianti, nad
katero bdi država in bo seveda spet
podaljšala dolgo pričakovano izgradnjo tega dela Dvora.
n Urednik

Počasi se izteka leto 2016, leto,
v katerem se je spet vrnil optimizem, ki smo ga kar nekaj let močno
pogrešali. Za nas je to leto izjemno
pomembno, saj smo z ministrstvom
za okolje in prostor podpisali sofinancersko pogodbo za daleč največji in najpomembnejši projekt v
zgodovini občine Žužemberk, »Suhokranjski vodovod«. Poleg omenjenega projekta pa je v izvedbi,
oziroma v pripravi še veliko število
ostalih projektov, ki bodo prav tako
pomembno vplivali na razvoj naše
občine. Tudi ostali kazalniki razvoja so se v zadnjih letih močno popravili. Naj omenim samo podatek,
da registrirana brezposelnost v naši
občini znaša le 6,3 procenta, tako da
ima v Sloveniji le 10 občin manjšo
brezposelnost, na Dolenjskem pa le
ena občina. Na podlagi omenjenih
podatkov smo lahko odkrito zadovoljni, vendar pa to še zdaleč ne pomeni, da se bomo prenehali truditi,
da bi bili še bolj uspešni.

Kot smo že omenili, poleg največjega projekta izvajamo še veliko
drugih: zaključili smo s projektom
stabilizacije plazu na LC do reke
Krke v Žužemberku, v okviru katerega je bilo izvedeno tudi odvodnjavanje, pločnik, javna razsvetljava in kanalizacija, Asfaltirali smo
cesto na Trških njivah, izvedli smo
rekonstrukcijo in asfaltiranje tretje
faze ceste Žvirče-Polom, izvedli smo
izgradnjo infrastrukture v Dolgi
vasi, ki obsega: kanalizacijo, vodovod in javno razsvetljavo ter izvedli
asfaltiranje ceste. Zaključili smo z
gradnjo fekalne in meteorne kanalizacije v Sadinji vasi, na Dvoru in v
Mačkovcu, kjer smo tudi na novo
asfaltirali ceste, pričeli smo s pridobivanjem gradbenega dovoljenja za
regijski gasilski poligon v bivšem
kamnolomu na Kleku, izbrali smo
izvajalca gradbenih del za mrliški
vežici v Velikem Lipju in v Šmihelu,
pripravljeni so idejni projekti za nov
vrtec v Žužemberku, ureditev mansarde s tremi novimi učilnicami, kabinetom in sanitarijami na PŠ Dvor
ter za nadstrešnico prav tako na PŠ
Dvor. Pripravljamo dokumentacijo
za izgradnjo obvoznice v Žužemberku, intenzivno potekajo razgovori z lastniki zemljišč za izgradnjo
infrastrukture v industrijski coni
Hinje, v teku so meritve za potrebe
razširitve pokopališča na Dvoru, po
podpisu najemne pogodbe z vsemi
štirimi župnijami bomo nadaljevali

Spoštovani in cenjeni občani in
prijatelji Občine Žužemberk.
Leto, ki se izteka, je bilo polno negotovosti,
a tudi upanja.
Z optimizmom, smelostjo, pogumom
in z veliko pozitivne energije
vstopimo v novo leto 2017, v
katerem Vam skupaj s sodelavci
občinske uprave in občinskega
sveta želim obilo zdravja,
delovnega elana ter poslovne
in osebne sreče.
župan Občine Žužemberk
n Franc Škufca s sodelavci

z vzdrževalnimi deli na vseh osmih
pokopališčih in še bi lahko naštevali. Imamo pa tudi še precej projektov, ki jih bomo predstavili v bližnji
prihodnosti.
Število projektov je glede na
število zaposlenih v občinski upravi res izjemno, vendar vam zagotavljam, da se bomo s sodelavci še naprej trudili, da bomo pridobili sredstva za vedno nove in nove projekte
in s tem prispevali, da se bo občina
še hitreje razvijala.
Kljub temu, da se vsak dan trudimo, da bi pripeljali v občino nova
sredstva in nove projekte, pa se še
vedno najdejo posamezniki, ki bi
radi dosegli, da se hitrost, s katero se
razvijamo, upočasni, če že ne ustavi, kar pa jim ne bo uspelo. Hvala
bogu je takih iz dneva v dan manj,
še vedno pa med njimi prednjačijo
posamezni občinski svetniki.
Zato pozivam vse občane in
ljudi dobre volje, stopimo skupaj
in uspelo nam bo, v kar sem prepričan.
Prednovoletni čas je namenjen
družini in ljudem, ki jih imamo
radi. Prav je, da si v tem obdobju
vzamemo več časa za najbližje, jim
povemo, da jih spoštujemo in da jih
imamo radi.
Naj vam na koncu vsem skupaj zaželim vesel Božič in srečno
Novo leto 2017 ter obilico zdravja
in osebnega zadovoljstva!
n Vaš župan Franc Škufca

Spoštovane občanke in občani!
Tudi v letu 2017 naj bo Vaš korak odmeven,
Vaša beseda pogumna, Vaše življenje iskrivo,
ustvarjalno in polno lepih trenutkov.
Želimo Vam vesele
božične praznike in srečno
novo leto 2017.
Ob koncu leta se v
uredništvu zahvaljujemo
tudi vsem, ki ste obogatili
Suhokranjske poti s svojimi
prispevki in fotografijami.
n Uredništvo Suhokranjskih poti
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NE SPREGLEJTE
Stran 10

V Parku znanih
Suhokranjcev
je bilo odkrito
3. spominsko obeležje

Stran 22

NAŠ POGOVOR
Zvonka Struna, vodja
PŠ Dvor

Stran 39

NEJC ZUPANČIČ
Med najboljšimi mizarji
v Evropi
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Dvorski vrtec bo dobil nadstrešnico
Občina Žužemberk in OŠ Žužemberk se že
nekaj časa zavedata, da je potrebno nad terasami
vrtca pri Podružnični šoli Dvor omogočiti najmlajšim igralne površine, ki bodo uporabne tudi
ob močnem soncu, pa tudi ob dežju, saj sedanje
igralne površine na primerno ograjenih terasah
ob takih vremenskih razmerah niso primerne.
V sodelovanju z OŠ Žužemberk je občina
pristopila k izdelavi potrebne projektne dokumentacije, da bi nad terasami postavili ustrezne
nadstrešnice, ki bi najmlajšim omogočale zaščito
pred soncem, pa tudi dežjem ali snegom.
Arhitektni biro ABC Cibic iz Novega mesta,
ki je projektiral tudi novo podružnično šolo na

INVESTICIJE

Zaradi naravne ujme je bil leta 2015 uničen mostiček ob reki Krki pod naseljem Podgozd. Zgrajen je
nov, širši ter varnejši sklop dveh mostičkov preko
zalednih izvirov, ki služi lastnikom obalnih zemljišč
ter obiskovalcem.

Prva faza rekonstrukcije ceste Dvor-Mačkovec se
približuje koncu.

Se lahko na kratko predstavite
občanom Občine Žužemberk in
bralcem Suhokranjskih poti?
Sem še vedno radoveden starejši
mladinec na pragu šestdesetih, ki
bi rad tako kot do sedaj uspešno
deloval na delavnem mestu in zasebnem življenju.

Primer projekta s podobno rešitvijo.

n Tomaž Fabjan
FOTO: Tomaž Fabjan, Vlado Kostevc, Slavko Mirtič

V mesecu oktobru je bil obnovljen zid okoli pokopališča na Vrhovem. Vgrajena so bila vhodna vrata na pokopališče, ročno delo domačega mojstra. Izveden je bil manjkajoči del Rimske cesta Cvibelj-Vrhovo. Urejena
je cesta v makadamski izvedbi od Cviblja pa do Vrhovega. Investicije ne bi bilo moč izpeljati brez dobre volje
lastnikov zemljišč.

Po izgradnji vodovoda je v Trebči vasi sledila razpeljava
ter priprava za javno razsvetljavo, širitev in asfaltiranje
ceste.
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Predstavljamo vam vodjo organa
skupne občinske uprave Suhe krajine Rafka Križmana

Dvoru, je pripravil več projektnih rešitev, med
katerimi je najboljša z nadstrešnico s kovinsko
konstrukcijo ter prosojno površino, pod katero
bo za zastiranje sonca zložljiv platneni zastor.
Ob tem je, na željo šole, pripravljena rešitev še
za eno dodatno nadstrešnico, desno od vhoda v
vrtec. Žal je projektantska ocena izvedbe 4 nadstrešnic predraga. Zaradi tega je potrebno oceniti,
ali je potrebno narediti še eno novo teraso z nadstrešnico ali bi v tej fazi poskrbeli za nadstrešek
le na obstoječih terasah, kar bi znižalo stroške in
omogočilo, da se nadstrešek izvede že v letu 2017.
n Vlado Kostevc

zima 2016,

Občina Žužemberk je v septembru pristopila k vzdrževanju lesenega mostu čez reko Krko, ki povezuje
Dvor in Jamo. Vzdrževalna dela so odlično opravili
občinski delavci in delavci javnih del.

V dobršnem delu Sadinje vasi ter Mačkovca je gradnja
zaključena. Nove pridobitve so širša cesta s kanalizacijo ter vodovodom in razpeljava javne razsvetljave.

Končuje se rekonstrukcija ceste v Dolgi vasi z vso infrastrukturo, na cesti Žvirče-Polom je bilo izvedeno asfaltiranje.

Vaše dosedanje delo in delovne
izkušnje…
Tega je bilo do sedaj veliko, saj sem
deloval in delal na številnih področjih. Najprej sem se že pred potekom absolventskega staža zaposlil
na osnovni šoli Grm kot učitelj telesne vzgoje, potem pa sem službeno pot po letu služenja vojaškega
roka nadaljeval na Srednji šoli za
gostinstvo in turizem. Sledila je zaposlitev na Športni zvezi v Novem
mestu, nato sem postal direktor
novega javnega zavoda Agencija
za šport, ki je na področju športa
pod mojim vodstvom vpeljal kar
nekaj novosti, ki so jih potem povzeli številni akterji športa v državi.
To delo sem z vmesno prekinitvijo dveh let (na občini Novo mesto
sem bil sekretar za družbene dejavnosti) opravljal celih 16 let. Leta
2011 sem bil imenovan za direktorja Komunale in jo zelo uspešno
vodil do konca mandata.
Na razpisu ste izbrani za vodjo skup
ne občinske uprave, ki so jo zaradi
razvojnih projektov in Suhokranj
skega vodovoda ustanovile občine
Žužemberk, Dobrepolje, Dolenjske
Toplice, Kočevje in Mirna Peč. Kako
in s kakšnimi argumenti ste pre
pričali komisijo, ki so jo sestavljali
predstavniki petih občin?
Menim, da sem komisijo prepričal
s svojim poznavanjem problematike, poznavanjem področja, ki ga
obsega projekt, saj moje korenine
segajo v te prostore ( tako oče kot
mama izhajata iz Suhe krajine ) in
predstavitvijo svojega delovanja
na Komunali Novo mesto kot član
in predsednik nadzornega sveta,
direktor in član upravnega odbora Komunalne zbornice Slovenije,
kjer sem sodeloval z mnogimi, ki
na ministrstvu tudi danes odločajo o našem projektu.

Kakšni so bili vaši prvi občutki na
novem delovnem mestu?
Prišel sem v prijazen kolektiv, ki
me je dobro sprejel, za kar sem
jim zelo hvaležen. Tu se dobro počutim in bom storil vse, da prejeto
zaupanje tudi vrnem.
Ste se že srečali s prvimi teža
vami? Kaj je bil najtrši oreh na
začetku?
Ko začneš delati na tako obsežnem projektu, je potrebno priti
stvarem čim bliže, da jih kasneje
lahko obvladuješ. Glede na obseg
projekta in naloge, ki prihajajo, bo
ta proces trajal še kar nekaj časa
ne glede na to, da sem ga v osnovi
poznal že prej.
Kako poteka vsakdanje delo?
Sedaj je veliko administrativnega
dela, v prihodnje pa bom več na
gradbiščih.
Sedež in pisarno imate v Žužem
berku, gotovo pa ste veliko tudi
na terenu…
Seznanil sem se z vsemi gradbišči
v vseh petih občinah, ki jih bom
v prihodnje obiskoval pogosteje,
tako da bom seznanjen z vsemi
aktivnostmi, o katerih bom poročal tako občinam partnericam kot
za to zadolženim vladnim službam.
Katera je vaša glavna zadolžitev
in naloga pri vodenju projekta?
Sem koordinator projekta, zadolžen za povezovanje dela koordinatorjev v ostalih občinah-partnerjih
projekta, izvajalcev del na projektu, nadzora, za obveščanja o projektu, sodelovanje s pristojnimi
ministrstvi in službami vlade, da se
projekt izvaja po finančnih in terminskih planih. Seveda pa je moja
naloga tudi priprava dokumentov
za povračilo pogodbenih sredstev
s strani države in EU.
Bdeli, pripravljali in izvajali boste
tudi druge projekte, ki se bodo
izvajali v okviru skupne občin
ske uprave. Je kakšen projekt
na vidiku?
Trenutno sem popolnoma vpet
v Suhokranjski vodovod, katere-

ga dela potekajo že od leta 2014,
tako da je potrebno postoriti kar
nekaj stvari za nazaj. Zaradi poznega podpisa pogodbe pa bo v
prihodnjih dveh letih potrebno z
deli zelo pohiteti, če bomo hoteli
realizirati zastavljene cilje.
Seveda pa se v bližnji prihodnosti
že kažejo obveznosti na področju
zbiranja, čiščenja in odvajanja odpadnih voda, saj Evropa od nas
zahteva ureditev tega področja do
konca leta 2020. To pa bo zelo težka naloga za vso Slovenijo in lokalne skupnosti, na katere bodo prenesene obveznosti izvedbe.
Postopki za izpolnjevanje obraz
cev in zahtev za pridobitev evrop
skih in državnih sredstev so ver
jetno velik zalogaj?
Res je. Birokracija pač zahteva zelo
precizne postopke pri izvajanju
projektov, da so ti izvajani in vodeni
tako, kot je zapisano v pogodbah.
Zato je potrebno gradiva zelo natančno pripraviti. Poročila pač ne
dopuščajo napak, ker gredo kasneje še čez številna sita preverjanja.
Kako tečejo zahtevki za že izde
lane situacije in izvedena dela?
Tako, kot je zapisano v pogodbah,
smo v letošnjem letu kot nosilci
projekta izdali tri zahtevke za izplačilo evropskih in državnih sredstev. Prvi zahtevek je bil izdan za
dela, opravljena v letu 2014, drugi za dela, izvedena v letu 2015 in
tretji za dela, izvedena do oktobra
leta 2016.
Do danes (30. 11.) imamo potrditev o končanem postopku za prvi
zahtevek, drugi in tretji pa naj bi šla
skozi pregled v naslednjih dneh.
Na tem mestu bi se rad za sode-

lovanje zahvalil sodelavcu Romanu Krenu, ki pedantno bedi nad
finančnim delom projekta.
Kakšna je vaša ocena stanja pro
jekta Suhokranjski vodovod v
tem trenutku?
Trenutno dela na projektu z veliko intenzivnostjo potekajo v vseh
petih občinah-partnericah. Nekako lovimo zaostanek, ki je nastal
zaradi poznega podpisa pogodbe
o sofinanciranju. Zaradi tega sta
spremenjena tako finančni kot
terminski plan izvedbe, ki prenašata večino aktivnosti v leti 2017 in
2018, ko morajo biti dela končana.
Obseg del v tem obdobju bo zelo
velik. To bo velik izziv za vse partnerje v projektu.
Bi za zaključek še kaj dodali sami?
Suhokranjski vodovod je zagotovo
projekt stoletja za naše kraje, saj
nam ne bo prinesel le kakovostne
pitne vode v bivališča, ampak tudi
mnoge druge infrastrtukturne pridobitve. Tistim, ki so imeli vizijo in
so projekt pripeljali do realizacije,
pa gre zahvala za vse pridobitve in
posodobitve, ki jim bomo priča v
prihodnje. Včasih bodo pri izvedbi
projekta tudi problemi, ki jih bodo
imeli občani zaradi zaprtih, blatnih
cest in drugih stvari, ki jih s seboj
prinese gradnja takega obsega, a
po koncu bodo kraji lažje zaživeli s
prenovljenimi vodi, priključki, vrtinami, vodohrani, cestami in potmi,
pločniki, škarpami kanalizacijo in
razsvetljavo. Zato se vsem zahvaljujem za strpnost in razumevanje.
Vse dobro in uspešno delo tudi v
prihodnje!

n Slavko Mirtič, odgovorni urednik
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Novi sodelavci v Občinski upravi

Vaše delovne izkušnje na tem
področju ?
Delo na občini sem spoznaval že
prej med srednjo šolo in študijem na vsakoletnem opravljanju
počitniške prakse na Občini Novo
mesto, katere štipendist sem bil.
Upravne zadeve in zemljiški kataster sem spoznal v času zaposlitve
na Geodetski upravi v Novem mestu, med katero sem opravil pripravništvo, strokovni izpit in izpit
iz upravnega postopka. Kar nekaj
časa sem bil zaposlen na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. V
tem času sem sodeloval v pedagoškem procesu na fakulteti na
področju geodezije, kartografije in
urejanja prostora, sodeloval sem
pa tudi v pedagoškem procesu na
Biotehniški fakulteti, študijih gozdarstva in krajinske arhitekture.
Zadnja tri leta sem delal v občinski upravi Občine Straža kot višji

svetovalec za okolje in prostor ter
koordinator za varstvo okolja in
nepremičnine.
Ste se že seznanili s problemati
ko dela, predvsem z dejavnost
mi v občini, ki so podlaga za na
črtovanje in pripravo strokovnih
podlag?
Na Občini Žužemberk delam šele
od 1. novembra, zato še nisem
mogel spoznati vseh začetih dejavnosti in odprtih del v Občini Žužemberk ter podrobnosti Občinskega prostorskega načrta, ki je za
vsako občino zelo specifičen. Kot
sem opazil v tem kratkem času,
se v Občini Žužemberk intenzivno
gradi suhokranjski vodovod, ki je
res projekt vitalnega pomena za
ohranjanje poselitve v demografsko ogroženih območjih. Spoznal
sem tudi dejavnosti za obnovo in
revitalizacijo kulturne dediščine na
območju Dvora, ki bo še bolj obogatila seznam kulturnih in naravnih znamenitosti, ki so tudi eden
od temeljev za razvoj turizma.
Vendar se mi kljub vsemu zdi najpomembnejše ustvarjanje pogojev
za gospodarske dejavnosti in odpiranje delovnih mest, ki so ključna
za ohranitev demografskega stanja
na tem območju.
Gospodarske cone so pomembne
za gospodarski razvoj občine. Vaš
pogled na trenutno stanje poslov
noobrtnoindustrijskih con na
tem področju?
Predvidene gospodarske cone v
Občini Žužemberk so razporejene
v smislu zagotavljanja enakomernejšega gospodarskega razvoja
cele občine. Vendar za uspešen
razvoj cone ni dovolj opredeliti
ustrezno namensko rabo prostora
v prostorskih načrtih, potrebno je
zagotoviti vso infrastrukturo. Tudi
gospodarske cone v oddaljenejših
krajih občine je potrebno opremiti z zadostno in stabilno električno
energijo, vodo in zagotoviti prometno infrastrukturo do cone in
v sami coni. Sredstva za komunalno opremljanje je lažje zagotoviti,
če so poznani investitorji, opremljanje na zalogo je tvegano. Po
drugi strani pa investitorji veliko
raje gradijo v komunalno že opremljeni gospodarski coni. Upajmo,

da bodo na razpolago še kakšna
evropska ali državna sredstva za
razvoj gospodarstva ali demografsko ogroženih območij, s katerimi
bi lahko hitreje prišli do želenih
rezultatov.
Za življenje in bivanje občanov
so pomembne tudi stanovanj
ske cone in kakovostne bivalne
razmere!
Mislim, da se bodo z izgradnjo suhokranjskega vodovoda veliko prebivalcem Občine Žužemberk zelo
izboljšale bivalne razmere, vsaj kar
se vodovodne preskrbe tiče. Sicer
so pa naravni pogoji za bivanje v
Občini Žužemberk odlični, tako
lepo naravno okolje in čist zrak je
v današnjem času tudi v globalnem
smislu velik privilegij. So pa za bivanje v takih okoljih zelo pomembne
kvalitetne prometne povezave do
delovnih mest, sicer gredo ljudje
kljub ugodnim bivalnim pogojem
s trebuhom za kruhom. V zadnjem
času so se prometne povezave precej izboljšale, obnovljena je cesta
do Ivančne Gorice, asfaltirana je
bila cesta do Biča, asfaltirana bo
povezava Brezove Rebri s Prečno
in cesta Žvirče – Kočevje. Z izgradnjo obvoznice se bodo izboljšale
bivalne razmere tudi v samem jedru Žužemberka. Čistilna naprava
Žužemberk bo omogočila možnosti za ohranjanje čiste narave, tako
da lahko rečemo, da je gradnja v
novi stanovanjski coni Klek okolju
prijazna in trajnostno naravnana.
To je trenutno edina odprta nova
stanovanjska soseska v Občini Žužemberk. Kljub temu pa je še veliko
možnosti za gradnjo v posameznih
naseljih, z zapolnjevanjem urbanističnih vrzeli v zazidavi in manjših
širitvah.
Prihodnost Suhe krajine gotovo
temelji na vrednotah pestrega
in aktivnega podeželja z ohranje
njem obstoječe dejavnosti. Velik
potencial je gotovo tudi turizem,
ki bi prinesel in omogočil boljši
življenjski standard. Lahko tudi v
Suhi krajini na tem področju pri
čakujemo spremembe na boljše?
Kot sem že prej omenil, je naravno
okolje eden od glavnih adutov Občine Žužemberk. Sam vidim predvsem ponudbo aktivnega preži-
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Objavljen
1. javni poziv
za LAS STIK
v letu 2016

S 1. novembrom letošnjega leta je pokrito tudi delovno mesto na področju prostorskega
planiranja, premoženjsko-pravnih ter drugih upravnih zadev. To vsekakor izredno pomembno
delovno mesto je zasedel mag. Samo Jakljič.
Se lahko predstavite našim ob
čanom?
Najprej pozdravljam vse občane
Občine Žužemberk in jim želim
obilo veselja v času praznikov in
srečno novo leto!
Po poklicu sem univerzitetni diplomirani inženir geodezije in magister gradbeništva. Poleg izobrazbe
na tem področju imam tudi strokovne kvalifikacije: sem geodet z
izkaznico, pooblaščeni inženir in
sodni izvedenec za področje geodetske stroke. Zato se udejstvujem tudi v strokovnih združenjih,
sem član upravnega odbora Matične sekcije geodetov pri Inženirski zbornici Slovenije, član Komisije
za trajnostno gradnjo pri tej in član
društva sodnih izvedencev geodetske stroke. Kot zaposlen na lokalni samoupravi sem aktiven tudi v
interesnem združenju slovenskih
občin, Zvezi Občin Slovenije, v katerem sem predsednik Odbora za
okolje, prostor, urbanizem, promet in komunalno infrastrukturo.
Tudi v družbenih dejavnostih sem
zelo aktiven: sem član nekaterih
društev, med drugimi sem ustanovni član Rafting kluba Gimpex
iz Straže, ki že nekaj časa dosega
zavidljive tekmovalne uspehe, in
pevec, član Učiteljskega pevskega
zbora Slovenije Emil Adamič. Pri
hiši seveda ne manjka vinograd.

IZ NAŠE OBČINE

vljanja prostega časa, ponudbo ribolova, lovstva, pohodništva, kolesarjenja in vodarjenja. Vendar smo
turizem ljudje in brez ljudi, ki so
pripravljeni delati ne tem področju,
ni turizma, zato vidim veliko dela
najprej v izobraževanju in osveščanju ljudi. Turistom je potrebno
ponuditi kvalitetne prenočitvene
in gostinske usluge, ni pa nujno,
da so tudi luksuzne. Velik napredek bi bilo že kakšno postajališče
za avtodome, pa tudi turizem na
kmetiji in zidaniški turizem ima svoj
čar. Vidim pa problem v zaraščanju ogromnih kmetijskih površin
okoli vasi. To sicer ne škodi okolju,
vendar pomeni, da v vasi upadajo
dejavnosti in aktivnosti, pomeni
upad prebivalstva. Ta problem bi
morali rešiti tudi s sodelovanjem
kmetijske stroke, ki bi povedala,
kakšna bi bila optimalna in racionalna kmetijska dejavnost, s katero bi kmetijstvo postalo donosno,
in revitalizirali zaraščajoče se kmetijske površine. Ne bo šlo samo z
ohranjanjem obstoječih dejavnosti, mislim, da bo za obrnitev trenda zaraščanja potrebno dejavnosti
razširiti, za kar bi bila dobrodošla
finančna pomoč države ali EU.
Občani se obračajo na vas tudi pri
premoženjskopravnih zadevah.
Kje so največji problemi?
Največkrat občani potrebujejo informacije glede tolmačenja določil
Občinskega prostorskega načrta in
Zakona o gradnji objektov. Zanima
jih, kje lahko kaj gradijo in kakšno
dovoljenje potrebujejo za to. Običajno jim moram razložiti, da občina Žužemberk ne izdaja nobenih
gradbenih dovoljenj, tudi ne vrši
nadzora nad črnimi gradnjami.
Za te stvari je pristojna Upravna
enota in inšpektorat. Pojasnim pa
jim, kje je kaj možno graditi, kakšnih dimenzij in s kakšnim dovoljenjem glede na Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje.

n Slavko Mirtič

Po potrditvi Strategije lokalnega razvoja SLR LAS STIK je
vodilni partner LAS STIK CIK
Trebnje 30. novembra objavil 1.
javni poziv za izbor operacij za
uresničevanje ciljev Strategije
lokalnega razvoja na območju
Lokalne akcijske skupine Suhe
krajine, Temenice in Krke – LAS
STIK v letu 2016.
Namen javnega poziva je izbor operacij-projektov, katerih
rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja
na območju LAS in v sofinanciranju njihovih stroškov.
Javni poziv se izvaja kot
podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
(CLLD), in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS STIK dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP), po domače
"kmetijski". Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 408.000 evrov,
poziv pa bo odprt do 28.2.2017.
Več informacij dobite na
http://www.las-stik.si/novice/
item/43-1-javni-poziv-za-izbor-operacij-za-uresnicevanje-slr-las-stik-v-letu-2016.html
Ob tem pa želimo opozoriti,
da bo v kratkem objavljen še 1.
javni poziv za izbor operacij SLR
LAS STIK, kjer gre za sredstva,
ki jih je dodelilo Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za
regionalni razvoj (ESRR), ali po
domače "regionalni". Pri tem pozivu pa bo na razpolago 450.000
evrov, poziv pa bo ravno tako odprt do 28.2.2017.
n Vlado Kostevc

Predstavniki slovenskih LAS

Slovenski LAS-i sodelujejo s češkimi
Društvo za razvoj slovenskega podeželja je od 12.
do 16. oktobra organiziralo posvet slovenskih lokalnih
akcijskih skupin (LAS) in konferenco o sodelovanju
med slovenskimi in češkimi LAS-i z ogledom dobrih
praks na Češkem.
Na posvetu in konferenci, ki je potekala 13. oktobra
v smučarskem središču Milinec v centralni Bohemiji, je
sodelovalo 15 slovenskih LAS-ov, med katerimi je bil tudi
naš LAS STIK, ter 10-timi češkimi LAS-i. Konferenca je

bila uspešna, saj so slovenski LAS-i spoznali, da so pri
potrjevanju strategij lokalnega razvoja veliko uspešnejši
od čeških, saj so bile od 216 čeških LAS-ov do konference
potrjene le 4 strategije. Ob tem so navezali dobre odnose s
češkimi, kar je osnova za uspešno mednarodno sodelovanje v okviru CLLD (Community Led Local Development,
oziroma v prevodu Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost).
n Vlado Kostevc
Foto: Goran Ohman

Ponatis turistične karte Občine Žužemberk
Prva Turistična karta Občine Žužemberk
je bila izdana leta 2004 na podlagi uspešnega sodelovanja med Oddelkom za geografijo
Filozofske fakultete v Ljubljani in občinsko
upravo. Turistično karto Občine Žužemberk so tako avtorsko pripravile študentke
te fakultete.
V teh letih je, kljub že dvema ponatisoma, turistična karta pošla, potrebne pa so
tudi nove dopolnitve in popravki, zato je
občina pristopila k ponovnemu ponatisu.
Ponatis turistične karte bo v 7.000 izvodih,
izid pa bo pred mednarodnim turističnim

sejmom Alpe – Adria v Ljubljani.
Turistična karta je dvojezična, z zemljevidom občine v merilu 1:40.000, z označeno naravno in kulturno dediščino, potmi,
cestami in turističnimi znamenitostmi ter
ponudbo. Do sedaj je bila izdana v skupni
nakladi v 17.000 izvodih.
Karta je brezplačni material, ki se ga namenja za promocijo na sejmih, prireditvah,
pri ponudnikih, v turistično informacijskih
sejmih ter v poslovnih darilih Občine Žužemberk.
n Vlado Kostevc

15. letnica Združenja zgodovinskih mest Slovenije
Pred 15 leti so se trije župani: Pirana Vojka Štular,
Ptuja Miroslav Luci in Škofje Loke Igor Draksler odločili na podlagi njihovega večletnega prijateljskega in
uspešnega sodelovanja v Skupnosti starih mest v Republiki Sloveniji, da svoje delovanje razširijo in so tako
še z ostalimi 12. junija 2001 na slavnostni skupščini na
Ptuju ustanovili Združenje zgodovinskih mest Slovenije.
Povezala so se mesta, ki so delila spoznanje, da so
naša mala mesta umetnostni zaklad in da je grajena
kulturna dediščina dragocen zapis časa, vsakodnevnega dela in kreativnega ustvarjanja, zapis življenja naših
prednikov. To skupno spoznanje so delile tudi gospodarske družbe in podjetja, ki so se v svojem poslovnem
okolju srečevala z obnovo in prenovo grajene stavbne
dediščine.

V letih skupnega delovanja so se Združenju pridružila prijateljska mesta Kranj, Kostanjevica na Krki, Novo
mesto, Radovljica, Slovenske Konjice in Žužemberk, v
letošnjem letu pa še Kamnik in Melika ter gospodarske
družbe, kar govori o tem, da je bilo delovanje Združenja slišano, odmevno in uspešno.
Osrednja slovesnost ob 15. letnici Združenja zgodovinskih mest Slovenije je bila 9. novembra 2016 v
dvorani Dominikanskega samostana na Ptuju, na kateri so se zbrali župani in drugi predstavniki mest članic, predstavniki gospodarskih družb in prijatelji ter
podporniki Združenja zgodovinskih mest Slovenije.
Žužemberk je na slovesnosti zastopal član občinskega
sveta Anton Koncilja.
Vir: Združenje zgodovinskim mest Slovenije
n Vlado Kostevc
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Prireditve mest Združenja zgodovinskih mest Slovenije
Članice Združenja zgodovinskih mest Slovenije, med katerimi je že od
leta 2012 tudi Žužemberk, izvajajo program izmenjave in gostovanja na
prireditvah že peto leto. Vsako leto se zvrsti več kot 20 gostovanj in predstavitev članic na večjih prireditvah. V letu 2017 bo uvedeno nekaj sprememb, zato da bodo gostovanja in predvsem predstavitve mest in njihove
turistične ponudbe še bolj uspešne in odmevne.
Vsaka od članic se bo predstavila na vsaj eni od večjih prireditev druge
članice z aktivno predstavitvijo in animacijo ali nastopom, ki se navezuje na
vsebino in koncept prireditve oz. dogodka, na katerem predstavljajo svoje mesto in njegovo turistično ponudbo. To so glasbeni ali plesni nastopi, kostumirani udeleženci, rokodelci, obrtniki, ki bodo v živo prikazali svojo spretnost
in katerih dejavnost se navezuje na koncept prireditve, na kateri gostujejo.
Namen je povečati prepoznavnost turistične ponudbe mest članic Združenja na domačem turističnem prostoru in trženje lokalne ponudbe, zato se
je v naslednjem letu vredno udeležiti in obiskati zanimive prireditve članic:
MESTO
IDRIJA

PRIREDITEV
Festival idrijske čipke

TERMIN
16.- 18. junij 2017

KAMNIK

47. Dnevi narodnih noš in oblačilne
dediščine
KRANJ
Prešernov sejem in Kranjfest
KOPER
Sladka Istra
KOSTANJEVICA NA KRKI Kostanjeviška noč
METLIKA
Vinska vigred v Beli krajini
NOVO MESTO
Noč nakupov
PIRAN
PTUJ

7.-10.9.2017
8.2.2017
23. in 24.9.2017
julij 2017
19. – 21.5.2017
maj, julij, september,
december 2017
22. in 23.4.2017
17.6.2017
17.- 20.8.2017
27.5.2017
6.8.2017
22.4.2017
11.11.2017
24.6.2017
september 2017
14.-17.7.2016

15. solinarski praznik
15. Ptujske grajske igre in
X. Rimske igre
RADOVLJICA
Festival keramike in
Srednjeveški dan s tržnico
SLOVENSKE KONJICE 20. Jurjevanje in
Martinovanje
ŠKOFJA LOKA
Historial-festival zgodovine
TRŽIČ
50. šuštarska nedelja
ŽUŽEMBERK
Trški dnevi v Žužemberku in
19. srednjeveški dan
Več informacija na: http://www.zgodovinska-mesta.si/

n Vlado Kostevc

Če opazite karkoli sumljivega, kar bo zmotilo
vaš mir in občutek varnosti, osebo ali vozilo, ki ne
»paše« v vašo okolico, si zapomnite podrobnosti, zabeležite znamko in registrsko številko vozila ter nemudoma obvestite policiste na PP Dol.
Toplice na tel. št. 07 3843890, po elektronskem

IZ NAŠE OBČINE
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
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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.
VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA
n Edvard Kramar

Srečanje starejših krajanov v Žužemberku
Krajevna organizacija RK Žužemberk se je ponovno aktivirala z novim vodstvom in organizirala skupaj z OŠ Žužemberk srečanje starejših
krajanov. Udeleženci, starejši od 70 let, so lahko uživali pri spremljanju
kulturno-zabavnega programa učencev OŠ Žužemberk. Prisotne so nagovorile tamkajšnja ravnateljica Mira Kovač, sekretarka OZRK Novo mesto
Barbara Ozimek in predstavnica Občine Žužemberk Marica Ban. Sekretarka je predstavila novo predsednico krajevne organizacije RK Žužemberk
Alenko Sajovec in jim skupaj z ekipo prostovoljk zaželela uspešno delo. Na
srečanju so bili starejši pogoščeni in v znamenju medsebojnega druženja.
n Barbara Ozimek

POLICIJA SVETUJE POLICIJA SVETUJE POLICIJA SVETUJE POLICIJA SVETUJE POLICIJA SVETUJE
Na območju občine Žužemberk smo policisti s PP Dolenjske Toplice v času 1. 9. 2016 do 30.
11. 2016 obravnavali skupno 19 kaznivih dejanj,
med katerimi izstopajo kazniva dejanja premoženjske kriminalitete, ki jih je največ. Tako smo
obravnavali:
2 tatvini,
6 velikih tatvin (vlomov),
3 nasilja v družini,
2 grožnji,
ter po eno kaznivo dejanje poškodovanje tuje
stvari, goljufija, ponarejanje listin, ponarejanje denarja, izsiljevanje ter lahke telesne poškodbe.
Da bo Veseli december res vesel, policisti vse
občane opozarjamo na sledeče:

Ponovno se povečuje število kaznivih dejanj
vlomov v stanovanjske hiše, ne samo na območju
Policijske postaje Dolenjske Toplice, temveč tudi
drugod po Sloveniji. Storilci najraje izbirajo hiše
na začetku in koncu naselij in hiše na samotnih
krajih, do katerih dostopajo lahko povsem neopaženo, a tudi hiše sredi naselij niso varne. Storilci
najpogosteje iščejo in odnašajo denar, zlatnino ter
tudi strelno orožje. Da ne boste neprijetno presenečeni, ko se vrnete domov s silvestrovanja ali
z nakupov, poprosite svoje sosede, da v vaši odsotnosti popazijo tudi na vašo hišo in če opazijo
karkoli nenavadnega, o tem takoj obvestijo policijo. Priporočljivo je tudi, da, če boste v večernih
in nočnih urah zdoma in bo hiša prazna, pustite
prižgano kakšno luč v prostoru, kjer se najpogosteje zadržujete, in prižgan TV sprejemnik, saj
bo tako hiša dajala videz, da ste doma in bo to
storilca odvrnilo od slabih namenov. Nikakor pa
ne širite vesti, da boste med prazniki več dni odsotni in bo hiša prazna. Nikoli ne veste, kdo vse

bo to slišal in komu bo novico predal naprej. Če
novica pride v napačna ušesa, kar je zelo verjetno,
boste po prihodu domov neprijetno presenečeni.
Večina nas se bo v decembru odpravila po večjih nakupih, zaradi česar bo marsikdo imel pri
sebi več denarja oziroma gotovine kot običajno.
To vedo tudi storilci kaznivih dejanj tatvin, imenovani tudi »žeparji« ali »torbičarji«, ki na svoje
žrtve prežijo v trgovinah in nič hudega slutečim
kupcem iz žepa torbice, nakupovalnega vozička
ali košare ukradejo denarnico. Žrtve dejanje navadno opazijo šele na blagajni, takrat pa je storilec
z vašim denarjem že daleč. Da se takšnim situacijam izognete, nikoli denarnice ne odlagajte v nakupovalne košare ali vozičke, imejte jih vedno pri
sebi, najbolje v notranjem žepu zgornjega oblačila, nikakor pa ne v zadnjem žepu hlač oziroma
»na zadnjici«. Dame naj imajo svoje torbice vedno
zaprte, naj jih ne odlagajo v nakupovalne vozičke ali košare. Ko si ogledujete artikle na policah,
nikar ne potiskajte svojih torbic na hrbet, saj bo
to storilec hitro izkoristil in vam tudi iz zaprte
torbice hitro odtujil denarnico tako spretno, da
tega ne boste čutili. Torbico imejte vedno spredaj, zaprto, njen pas za nošenje pa preko ramen
in vratu. Nikar se ne zanašajte na »meni se to ne
more zgoditi«, tovrstni tatovi so namreč izredno
spretni in hitri.
Pirotehnika. Uporabljajte jo izključno po navodilih proizvajalca in v skladu z Zakonom o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, ki ga, tako
kot ostale zakone, najdete na internetni strani
policije www.policija.si.
Raztrgane dlani, odtrgani prsti, roke, poškodbe oči, trajna oslepelost in druge poškodbe zaradi nepravilne uporabe pirotehničnih izdelkov se
zgodijo vsako leto. Je vredno zaradi enega poka
ali svetlobnega učinka postati invalid? Veliko je

bilo o tem že povedanega pa radiu, televiziji, časopisih, internetu. Naj se ne zgodi vam.
Vsak izmed nas se bo verjetno v času božičnih in novoletnih praznikov, pa tudi v dneh pred
in po praznikih, zabaval. Doma, v gostinskih lokalih, kočah, vikendih, se udeležil silvestrovanja
na prostem … Se boste na zabavo odpeljali z avtomobilom? Boste voznik? Boste vozili tudi z zabave domov, po tem, ko ste spili nekaj alkoholnih
pijač? NIKAR!! Razmišljate, da se »vam ne more
nič zgoditi«? Napačno razmišljanje. Pa ne zaradi
policistov. To, da vam policisti začasno odvzamejo
vozniško dovoljenje, prepovejo nadaljnjo vožnjo
in izrečejo globo, je še NAJMANJ in NAJCENEJE. Zakaj? Vprašajte tistega, ki je vinjen povzročil prometno nesrečo. Vprašajte tistega, ki je zaradi vožnje pod vplivom alkohola nekomu vzel
življenje. Vsi so bili prepričani, da se njim »to ne
more zgoditi«. In vprašajte tistega, ki so mu policisti potrkali na vrata in prekinili praznovanje
z novico, da je vinjen voznik povzročil prometno
nesrečo in njihovemu najbližjemu vzel življenje.
In vprašajte tudi policiste, kako je hudo, ko imajo
nalogo sporočiti svojcem, da njihovega bližnjega
ni več … besede so odveč.
Preveč je smrti na slovenskih cestah. Zaradi
alkohola, ki »pelje« v objestnost, pogum, hitrost,
nerazsodnost … smrt. Naj se ne zgodi vam, naj
se ne zgodi vašim bližnjim, naj se ne zgodi nikomur več. Verjemite, ne želite vedeti, kako je,
ko se zgodi.
Vsem prebivalcem občine Žužemberk policisti
PP Dolenjske Toplice želimo veselo in prijetno
praznovanje, v letu 2017 pa obilo sreče, osebnega zadovoljstva, poslovnih uspehov, predvsem
pa, da bi se v svojem okolju počutili kar najbolj
varno, za kar se bomo še naprej trudili tudi mi.

Društvi upokojencev Dvor in Stična skupaj praznovali ob krstu mošta
Tudi letos smo v Društvu upokojencev Dvor organizirali martinovanje.
Običaj je seveda nekaj posebnega, saj se takrat mošt spremeni v vino. To
opravimo nekaj dni po Martinu. Letos je bilo to v petek, 18. novembra. Z
avtobusom smo se odpeljali v gostišče Na vasi v Dolnje Kamence pri Novem mestu. Osebje je pripravilo okusno kosilo in nas postreglo tudi z ostalimi dobrotami. Ansambel Utrinek iz Sevnice pa je poskrbel za glasbo, humor in seveda za krst mošta. Že lansko leto smo se z vodstvom DU Stična
dogovorili, da pripravimo skupno zabavo in se med seboj bolje spoznamo.
Po obedu smo pričeli s plesom in zabavo. Dobra volja, vriskanje in petje se
je raztegnilo do obare in krsta. Vseskozi se je slišal smeh in ploskanje. Zabavno je bilo tudi ob raznih skupnih plesih, ovinkarjenju med mizami in
še posebej ob zamenjavi plesalcev, ob udarjanju metle. Prav hitro so se kazalci na urah obračali in prišla je polnoč, ko smo morali končati prijetno
in nepozabno srečanje. Petje in glas harmonike je odmeval poleg avtobusa
in se le s težavo napotili vanj. Petje pa nas je spremljalo tudi v avtobusu, ko
smo se vozili proti domu.

Bil je prijeten in nepozaben večer. Prav je, da si vzamemo čas in pozabimo na trenutke žalosti ter si napolnimo baterije s pozitivno energijo.
n Dušan Mikec

Kuharska delavnica z Juretom Mundo
Po lanskoletni izkušnji so KS Hinje, KD Hinje in OŠ Prevole v sodelovanju organizirale kuharsko delavnico. Tokrat jo je vodil izkušeni kuhar
in profesor na Srednji šoli za gostinstvo in turizem, g. Jure Munda. Vsem
udeleženkam je najprej predstavil meni in dal nekaj napotkov, nato pa smo
vse poprijele za delo.
Pripravljali smo: čebulno juho z ovsenimi kosmiči, ajdovo kašoto,
ješprenove blazinice, nadevan piščančji file z lečo in kremo s proseno kašo.
Med pripravo smo si izmenjale različne izkušnje, kuhar pa nas je
obogatil s svojim znanjem in izkušnjami ter nas ves čas spremljal in
usmerjal. V kuharskem duhu je sobotno popoldne zelo hitro minilo.
Zaključili smo ga z degustacijo pripravljene hrane, nad katero smo bile
zelo navdušene. Lahko rečemo, da je bilo druženje prijetno, poučno in
seveda tudi okusno.
n Mojca Obrstar

Društvo Upokojencev Dvor
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V Parku znanih Suhokranjcev je bilo odkrito 3. spominsko obeležje
V petek, 11. 11. 2016, smo v Suhi
krajini praznovali Dan spomina na
znane Suhokranjce. V pripravah so
sodelovali: OŠ Žužemberk, OŠ Prevole, Občina Žužemberk, KUD Žužemberk in TD Suha krajina.
Najprej je bila v prizidku telovadnice OŠ Žužemberk kulturna prireditev, ki so se je udeležili učenci
obeh šol, krajani, gostje in donatorji.
Vseh 37 znanih Suhokranjcev je
bilo predstavljenih s posnetkom, še
posebej pa Tomaž Humar, dr. Anton
Kuhelj in Frank Lovše, katerih reliefi so na 3. spominskem obeležju.
Nekaj besed o njih so spregovorili tudi sorodniki: dr. Janez Kuhelj (sin) je s prispodobo povedal,
da je bila njegova mama steber, oče
pa relief na spomeniku. Tomaž Humar (sin) je poudaril očetov moto:
»Ostani to, kar si. Vedno poslušaj
svoje srce.« Lovšetovi daljni sorodnici sta obudili spomin na znamenitega sorodnika, ki jim je iz Amerike poslal prvi radio. Gost prireditve,
mag. Gregor Mohorčič z Ministrstva
za šolstvo, znanost in šport je izpostavil pomen znanja za posameznika in družbo.
Med programom se je oglasilo ubrano petje združenih pevskih
zborov, odbojkaši z mentorjem pa
so odnesli lovorov venček k doprsnemu kipu Leona Štuklja pred šolo.
Po bogatem programu smo se,
žal v dežju, odpravili v Park znanih
Suhokranjcev. Ob pesmih Žužemberk in Le Krka ve ter ob zvokih
harmonike tudi v čast 25-letnice

samostojne Slovenije je zbrane pozdravil župan g. Franc Škufca. Državni sekretar z Ministrstva za Slovence v zamejstvu in po svetu g. Rudi
Merljak je izrazil navdušenje nad
projektom, njegovo povezovalno in
vzgojno vlogo ter nad številom znanih Suhokranjcev. Avtorica in vodja projekta mag. Jelka Mrvar je med
drugim povedala, da v OŠ Žužemberk, kjer so l. 1994 začeli odkrivati
znane Suhokranjce, niso slutili, da
bo nastal Park znanih Suhokranjcev. V zadnjih dveh letih, odkar se
projekt izvaja tudi na nivoju občine,
sta bili s pomočjo donacij l. 2015 odkriti dve obeležji: spominska plošča
in reliefi kneza Janeza Vajkarda Auersperga, dr. Frana Bradača in dr. Janeza Gnidovca.
Tretji spomenik nosi bronaste
podobe vrhunskega alpinista Tomaža Humarja, po materi iz Klečeta pri
Šmihelu, akademika in rektorja dr.
Antona Kuhlja, po očetu z Vrhovega pri Žužemberku, in Franka Louscheta / Lovšeta, guvernerja Ohia
in senatorja ZDA, po očetu iz Hinj.
Vsi so se zapisali v svetovno
zgodovino na področjih alpinizma, strojništva in politike, bili pa
so predvsem ljudje z velikim srcem,
usmerjeni v človeka in v prihodnost
človeštva.
Zahvalila se je vsem donatorjem, tudi Slovencem iz Clevelanda, kiparki mag. Alenki Vidrgar,
avtorici vseh dosedanjih upodobitev, kamnoseku g. Ogrinu, livarju
g. Kamšku, občini Žužemberk, OŠ

Žužemberk in OŠ Prevole, ge. Piškurjevi in gdč. Filipičevi za oblikovanje gradiva ter posnetka o znanih
Suhokranjcih.
Povedala je še, da je strokovna
skupina sprejela načrt postavitve
obeležij do l. 2018. V letu 2017 bo
postavljeno še četrto s tremi reljefi, v letu 2018 pa bo vsak steber dopolnjen še z eno podobo zaslužnih
Suhokranjcev.
Končala je z besedami iz pisma
90-letnega profesorja kentske državne univerze v Ohiu dr. Edija Gobca:
»Zelo sem se razveselil Brošure in
koledarja o znanih Suhokranjcih ter
Suhokranjskih poti. Vse mi seže do
srca. Prepriča me, da je v vaši skupnosti veliko zdravega , življenjskega
elana, požrtvovalnosti in ljubezni do
teh lepih krajev in dobrih ljudi, pa
tudi ponosa na korenine in vse tiste,

Dan spomina na znane Suhokranjce
V petek, 11. 11. 2016, je bila v prizidku telovadnice OŠ Žužemberk kulturna prireditev, na
kateri smo počastili znane Suhokranjce. Med njimi so dobili obeležje v parku pred Občino Žužemberk dr. Anton Kuhelj, vrhunski alpinist Tomaž Humar in Frank John Lausche. V uvodnem
nagovoru je ravnateljica ga. Mira Kovač pozdravila številne goste, med katerimi je bil slavnostni govornik direktor Direktorata za predšolsko
vzgojo in osnovno šolstvo mag. Gregor Mohorčič. Prireditve so se udeležili številni sorodniki
znanih Suhokranjcev in ostali krajani. V programu so pod vodstvom Nine Zajec in Katje Avsenik nastopali združeni pevski zbori OŠ Žužem-

berk s podružnicami in OŠ Prevole. Učenci Tjaša
Ljube, Mark Papež, Sašo Turk in Benjamin Škufca so predstavili življenje in delo Franka Johna
Lauscheta. Slednjemu so ob koncu lanskega šolskega leta odkrili obeležje v avli prevolske šole.
Frank John Lausche je bil ameriški demokratski
politik, župan Clevelanda, guverner Ohia in senator. Njegove korenine izhajajo z Dolenjske. Vrhunskega alpinista Tomaža Humarja je predstavil
Gašper Koler, dr. Antona Kuhlja pa Rebeka Breznikar in Tilen Gnidovec. Pod mentorstvom naših
učiteljev so bile v preteklosti izdelane raziskovalne naloge, ki so bile temelj za oblikovanje Muzeja
znanih Suhokranjce v naši šoli. V programu sta

ki so najbolj proslavili Suho krajino.
Vse to mi – blizu zatona mojega življenja – daje upanje, da Slovenci
kot narod ne bomo utonili, ampak
se dvigali. Zato sem vam hvaležen iz
vsega srca. Želim vam veliko uspehov
pri vašem delu za čast Suhe krajine
in domovine Slovenije.«
Sledilo je še odkritje obeležja.
Sicer slovesen dogodek je motil močan dež. Sorodniki so se ob spomeniku fotografirali, nato pa je sledila
pogostitev in druženje v gostišču
Pri gradu.
V srcu Suhe krajine nastaja nov
kulturni prostor, ki bo bogatil naš
zgodovinski spomin in suhokranjsko identiteto.
Hvala vsem, ki nas v teh prizadevanjih podpirate.
n mag. Jelka Mrvar
Fotografije Slavko Mirtič
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nastopali sorodnici g. Lauscheta Franja in Slava
Petrič, ki sta svoj nastop popestrili z lepim petjem. Dr. Janez Kuhelj pa je predstavil svojega očeta dr. Antona Kuhlja tako, kot ga je doživljal sam
kot otrok. Prireditev je s klavirskim nastopom
popestrila Aja Amalija Pečar. Program je povezovala učenka Valentina Kužnik. Tega dne pa ne
bi bilo, če se ne bi vse skupaj začelo kot štukljeva
spominska ura. Njemu v spomin so učenci položili lovorjov venec na Bildovo domačijo v Zafari
in pri doprsnem kipu ob vhodu v šolo.
V parku je sledilo odkritje reliefov s kratkim
kulturnim programom. Slavnostna govornika sta
bila g. Rudi Merljak in mag. Jelka Mrvar. Slednja
je tudi idejni vodja celotnega projekta. V tem delu
programa so nastopale ljudske pevke ter učenki
Živa Lavrič in Vesna Zarabec. Na slavnostnem
odkritju obeležja sta sodelovala učenca Toni
Travnik in Tjaša Ljube. S tem je naš kraj in celotna občina bogatejša za novo kulturno obeležje.
n Klara Legan
FOTO: MAVER

Znanim
Suhokranjcem v
spomin
Veliko delo in skromno srce,
navezanost na kraje te
je skupno ljudem, ki pečat so pustili
in glas o Žužemberku v svet napotili.
Mnogo jih je in v spoštovanje vsem
naj ta trenutek bo zanje,
v prijazen spomin.
V poklon vsem,
ki dokaz so, da majhni ljudje
s trudom in delom dosežejo vse.
Za nas so se dotaknili neba,
se spustili na zemljo, s trudom se da.
Akademik dr. Kuhelj znanja poln je bil,
na področju mehanike večen pečat je pustil.
Svet športa pa Leona Štruklja pozna,
telovadca formata svetovnega.
Ameriški senator Frank Lovše,
v Clevelandu je utripalo dolenjsko srce,
alpinist Tomaž Humar je plezal pod nebo,
v vrhove gora, kjer ima moč um in telo.
S ponosom v večnost ste se zapisali,
z zlatimi črkami o vas bomo brali.
In v srcih suhokranjskih boste večno živeli,
spoštovanje slehernega vedno imeli.
n Tanja Bergant,
univ. dipl. soc. del, dipl. vzg., OŠ Žužemberk

Lovšetovi sorodniki pred obeležjem

Park znanih Suhokranjcev – projekt
zgodovinskega spomina in suhokranjske identitete
Bralcem Suhokranjskih poti in donatorjem z veseljem sporočamo, da je bilo 11.
11. 2016 v Parku znanih Suhokranjcev odkrito 3. spominsko obeležje.
Na tem mestu se zahvaljujemo vsem donatorjem, ki so prispevali za postavitev obeležij,
še zlasti rojakom iz ZDA in uredništvu časopisa
Slovenski – ameriški časi, dr. Ediju Gobcu in ge.
Bredi Lončar. Hvala kiparki mag. A. Vidrgar,
kamnoseku g. B. Ogrinu, livarju g. B. Kamšku,
Občini Žužemberk, OŠ Žužemberk in OŠ Prevole, TD Suha krajina in KUD-u Žužemberk,
ge. I. Piškur in gdč. M. Filipič.
V času po izidu 63. številke Suhokranjske poti
so darovali še Ksenja Malovič, Helena Mrzlikar,
Tončka Smuk in TD Suha krajina. Hvala.
Tretje obeležje T. Humarja, dr. A Kuhlja in F.
Lauscheta v skupni vrednosti 9.287,21 € (kiparsko, livarsko in kamnoseško delo) bo plačano iz
sredstev donatorjev (4.287,21) in iz občinskega
proračuna (5.000 €). Občina Žužemberk je poskrbela tudi za temelje in pogostitev.
Ob tej priložnosti sporočamo, da bo v l. 2017
postavljeno četrto obeležje s podobami zaslužnih
Suhokranjcev, ki so v Suhi krajini in za Suho krajino delali skupaj več kot 150 let: Alojzija Zupanca,
Franca Mrvarja in Karla Gnidovca. V pripravi pa

je tudi postavitev spominske plošče na Lovšetovem domu v Hinjah (pri Novakovih).
V letu 2017 bomo spet prosili za vašo pomoč.
Darovanje ni časovno omejeno. Hvala tudi za
najmanjši dar. Podatki za donacijo:
TRR SI56 0139 3010 0015 568
Sklic SI00 730100, z namenom »Za park
znanih Suhokranjcev«
Že izpolnjen plačilni nalog brez zneska donacije lahko dobite v sprejemni pisarni Občine Žužemberk. Vsi darovalci bodo ob zaključku akcije
trajno obeleženi v Parku ZS.
Hvala za vašo naklonjenost našemu suhokranjskemu projektu.
Dr. Edi Gobec, donator iz Clevelanda, je zapisal:
»Vaš projekt mi je še posebej pri srcu, ker se
ujema tudi z mojim življenjskim delom pod geslom, da je treba zaslužne slovenske vzornike poznati, priznati in povzdigniti, da so nam vsem kot
luč, ki sveti v temi. Sloveniji želim še mnogo vaših
posnemovalcev.«
n mag. Jelka Mrvar
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Konjeniške igre na Plešivici
Kot vsako leto so tudi letos suhokranjski konjerejci pripravili konjeniške igre na dan državnosti, na
svoji parceli na Plešivici. Tudi letos
je vreme močno pokvarilo prireditev, saj se je neurje kar dvakrat razbesnelo nad Plešivico, pa tudi pokalo je kot ob sodnem dnevu. Kljub
temu smo zaradi slabega obiska le
izvedli spretnosti pod sedlom, snemanje suhokranjskega venčka, vleko
goli za smec in v paru. Tekmovanje
dvovpreg je odpadlo, ker je vreme
razgnalo še tistih nekaj furmanov,
ki so prišli, tako da smo, kot zadnjo
disciplino, izvedli tekmovanje v me-

tanju podkve. Najboljši tekmovalci
v vseh disciplinah so dobili pokale.
Letos smo na naši Plešivici gostili goste iz Srbije, iz kraja Golubac,
s katerimi smo se ravno tako kot občina Žužemberk tudi suhokranjski
konjerejci spoprijateljili, kar smo
podkrepili s prijetnim druženjem
in obljubo, da jih tudi mi obiščemo.
Seveda pa na naši prireditvi nista
manjkala žužemberški župan Franc
Škufca in podžupan Jože Steingel.
Žal zabavnega programa ni bilo
mogoče izvesti zaradi neugodnega
vremena.
n Jole Adrijanić

Na Žužemberškem gradu pravljično

Pravljična noč ob ognju

Žužemberški grad, eden najslikovitejših gradov na Slovenskem, je
24. septembra že šestič zaživel kot v
pravljici, in to brez električnih svetil
in druge uporabe električne energije.
Seinsenbergensis Tumultus – viteški red Jurija in Volka Engelberta
Turjaškega iz Žužemberškega gradu,
ki deluje v okviru TD Suha krajina,
je skupaj s prijatelji srednjega veka iz
Slovenije: Viridi Hedera iz Ribnice,
Vitezi Gašperja Lambergarja z Bleda,
prijatelji iz Kulturnega društva Gnezdo iz Slovenskih Konjic in ostalimi
pripravil pravi srednjeveško-renesančni pravljični grajski večer in dan.
Na gradu so bili tokrat zelo delavni grajska gospoda, vitezi, graj-

ske gospodične in otroci. Večer je
bil ob branju pravljic in povesti, ob
srednjeveški glasbi in opazovanju
zvezd prav pravljičen.
V nedeljo je potekala delavnica lokostrelstva, mečevanja, in srednjeveškega ter renesančnega plesa. Predstavljene so bile stare otroške igre iz obdobja srednjega veka
in renesanse. Razstavljenega je bilo
veliko orožja, ščitov, glasbenih instrumentov in še mnogo zanimivih
predmetov.
Vsem obiskovalcem in vsem
nastopajočim se za obisk in aktivno sodelovanje organizatorji iz srca
zahvaljujemo.
n VladiMir

Ekskurzija Društva kmečkih žena Suha krajina Žužemberk
Tokrat nas je predsednica DKŽ Suha krajina Žužemberk Tadeja Lavrič zbrala, da smo napolnile avtobus na pot proti Celju.
Po obvezni kavi v Trebnjem smo dobro razpoloženi kmalu prišli na grič nad vasjo Sedraž, v
občini Laško, kjer je »Turistična kmetija Nemec«.
Mlad gospodar nam je razložil, da redijo živino,
ukvarjajo se s predelavo mesa, mesnih izdelkov
in ostalih pridelkov na kmetiji. Gostom nudijo
tudi nastanitve in prenočišča z zajtrkom. Poizkusili smo njihove dobrote in si nabrali novih moči
za nadaljnjo pot, na Stari grad v Celje. Tam nam
je vodnik Dejan natrosil ogromno podatkov iz
zgodovine, o nastanku gradov na tem območju,
njihovih lastnikih, moči Celjskih grofov ter veselih in tragičnih zgodbah tistega časa (nesrečna ljubezen med Friderikom II in Veroniko Deseniško). Po izčrpnem poročilu o zgodovinskih

dogodkih na tem območju v 15. stoletju, smo si
z vodnikom ogledali še stari del Celja, kjer je ob
železniški postaji vidno srednjeveško obzidje, ki
je Celje varovalo pred Turki in pred kmečkimi
upori. Na tiste čase spominja cerkev sv. Jožefa, ki
so jo zgradili meščani sami, da bi pregnali kugo,
ki je takrat množično morila prebivalce. V bližini je špital - bolnišnica, edina v tistem času in
je posvečena sv. Elizabeti. V mestu je tudi edina
stavba arhitekta Plečnika. V pokrajinskem muzeju Celje je ohranjena zbirka rimskih ostankov. Ob
južnem delu obzidja stoji cerkev sv. Daniela in ob
njej kip blaženega Antona Martina Slomška. Po
ogledu in izčrpnem zgodovinskem poročilu smo
obiskali še cerkev z letnico 1990, ki je posvečena

Svetemu Duhu. V zelo prijetnem zunanjem in notranjem cerkvenem prostoru nas je sprejel tamkajšnji župnik. Pokazal nam je slikovno gradivo o
gradnji, blagoslovu cerkve in posebnih dogodkih
v življenju župnije. Povedal nam je, da je to peta
Celjska župnija. Načrte za cerkev je izdelal arhitekt Marinko. Blagoslovili so jo 26.8.1990. Farani se v njej zelo dobro počutijo, radi sodelujejo,
pomagajo pri delu in veliko dela opravijo sami.
Tudi mi smo se dobro počutili, ko smo se pogovorili in v akustično sakralnem prostoru zapeli
dve pesmi v slavo in čast Mariji.
Na kosilu smo bili v znani gostilni »Francelj« z letnico 1895. Zelo lepo so nas sprejeli in
zelo okusno postregli. Na nas pa je ta dan čakal

zima 2016,
še vodnik rudarskega muzeja v Laškem, g. Aljaž.
Povedal nam, je da je tu odlična mikroklima, zato
se je mesto gospodarsko zelo razvilo. Tod so živeli
Iliri, Kelti in Rimljani. Laško se je najbolj razvilo
v času Rimljanov. Sem je bil kot katoliški duhovnik iz Trsta poslan Primož Trubar. V 19. stoletju
je Laško dobilo železnico. Leta 1849 so začeli kopati rjavi premog in nekaj let kasneje, leta 1854,
se je odprlo še zdravilišče. Takrat je bil trg v razcvetu. Po nesrečnem požaru pa je zgorel velik del
trga, ostala je le graščina, ki so jo gasili z vinom,
po pripovedi vodnika Aljaža. Proti koncu vojne
pa so Laško bombandirali zavezniki.
V muzeju imajo občasno različne postavitve.
Trenutno je postavljena razstava o začetkih pivovarne, njenem razcvetu, prevzemu delnic, ponovnem začetku in današnjem času, ko je lastnik pivovarne Nizozemski Haineken. Že več let je Laško
znano po prireditvi »Pivo in cvetje«. Opazili smo,
da je v mestu veliko cvetja. Ob muzeju je tudi rudarski rov, v katerem so kopali rjavi premog. Za
obiskovalce je rov obokan in ometan z ometom, v
drugem delu rova pa sta rudarja, ki kopljeta pre-
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mog in je rov obložen z deskami. Vidi se, kako je
delo rudarjev težko in nevarno.
Toliko smo si ogledali, za več nam je zmanjkalo časa, čeprav bi z veseljem poslušali njihovo
zgodovino, zgodbe in dogodke. Ob slovesu nam

je vodnik dejal, da se moramo kmalu vrniti, ker
nam ima še veliko povedati. Morda pa smo ob
tem navdušili še koga.
n Milena Iskra

Obiskovalce sta na prireditvi pozdravila
predsednica kulturnega društva ga. Karmen
Sadar ter župan občine g. Franc Škufca. Organizatorka prireditve ga. Maja Papež Iskra je
nagovorila obiskovalce, da si ogledajo razstavo
likovnih del učencev podružnične šole ter skupaj z upokojenim likovnim pedagogom g. Martinom Šuštaršičem podelila mladim ustvarjalcem praktične nagrade. Program so popestrili
učenci tukajšnje podružnične šole s prečudovitimi recitacijami.
V župnišču je bil na voljo ogled zgodovinsko-dokumentarne predstavitve kraja iz dobe Rimljanov v besedi in sliki o Šmihelu pod upravo

rimskega imperija. Prav tako ni manjkalo stojnic
na katerih so obiskovalci našli vrsto domačih,
kreativnih in literarnih izdelkov. Organizatorji
niso pozabili na najmlajše udeležence prireditve. Pripravili so jim zaposlitveni kotiček, kjer
so lahko ustvarjali nove umetnine.
Kulturno društvo Šmihel pri Žužemberku
se zahvaljuje vsem sponzorjem in sodelujočim,
ki so prispevali k uresničitvi pomembnega kulturnega dogodka, obenem pa vas vabijo na žegnanje v Šmihelu v prihajajočem letu.

foto Koncilja Andreja

Žegnanje v Šmihelu
Sveti Mihael ali z drugimi besedami imenovan tudi Nadangel Mihael je v upodobitvah
umetnikov orisan kot oklepni vojščak z mečem
v roki. Cerkev mu izraža posebno spoštovanje
in ga imenuje kot izredno močnega zaveznika v
večni borbi proti silam zla. Na njegov godovni
dan so se kljub slabemu vremenu v velikem številu zbrali vaščani Šmihela pri Žužemberku, da
proslavijo farni praznik.
Za pester program dogajanja so tudi letošnje
leto poskrbeli člani Kulturnega društva Šmihel. Po
sveti maši, ki jo je daroval duhovnik g. Uroš Švarc,
so obiskovalcem podarjali slastne medenjake ter
drobne angelčke kot simbol farnega žegnanja.

n Nevenka Urbančič
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Jesenski izlet DU Žužemberk na Štajersko in Prekmurje
15.9.2016 so se člani DU Žužemberk v zgodnjih jutranjih urah
z avtobusom odpravili na planirani
jesenski izlet po Sloveniji, in sicer tokrat v smeri Štajerske in Prekmurja.
Prvi postanek je bil v Draženem
vrhu-Slovenske Gorice, kjer je bil
sprejem s kmečkim zajtrkom, po tem
pa odhod proti muzeju v Methansovi hiši-ogled bogate etnološke zbirke, umetniške razstave del priznanih
domačih in tujih umetnikov in zgodovine Marije Snežne ter obmejnih
krajev ob reki Muri. Ker pa so ti kraji znani po dobri kapljici, je bila tudi
pokušina vin z izkušenim vinarjem.
Pot se je nato nadaljevala k reki

Muri in sicer na ogled mejnega prehoda, nato pa na Brodu na Muri še
vožnja s splavom preko reke na avstrijsko stran na kavico in nazaj. Sledil je ogled romarske cerkve Marije
Snežne, nato pa kosilo na izletniški
kmetiji Šenveter z bogato kmečko
pojedino in vrhunsko kapljico.
Ker pa je pot proti domu vodila
mimo Trojan, je bil tudi tu manjši
postanek ob dobrih sladicah.
V večernih urah pa se je avtobus
s člani DU Žužemberk varno vrnil
domov .... v pričakovanju novih aktivnosti....

zima 2016,
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Strokovna
ekskurzija
članov
Letošnja ekskurzija aktivnih članov Turističnega društva Suha krajina je bila zelo poučna in zanimiva,
saj smo spoznali bogato kulturno,
naravno in 'živo' dediščino Goriškega, Sabotina, Brd in tudi zgornje
Vipavske doline. Hvala vsem članom
za aktivno delo.
n Vlado Kostevc

Martinov pohod od Žužemberškega do Šumberškega gradu

n Upokojenci Žužemberk

Letošnjega Martinovega pohoda se je 6. novembra zaradi slabe vremenske napovedi udeležilo le 8 pohodnikov, ki pa smo bili nagrajeni le z
enim dežnim nalivom. Ta nas je močil le od Vrtač do Arčelce. Na ruševinah Šumberškega gradu z izjemno zgodovino in zanimivo legendo nas je
razveselil celo sončni žarek. V Drveni smo bili zelo lepo postreženi, na zaključku pa smo si v Žužemberku ogledali še državno razstavo potic in bili
lepo postreženi s strani Društva kmečkih žena Suha krajina Žužemberk.
Hvala pohodnicam in pohodnikom ter vsem, ki ste nas na poti lepo pozdravili in pogostili.
n VladiMir

Lepo pripravljena in dobro obiskana
"RAZSTAVA IN OCENJEVANJE POTIC"
Letos smo članice DKŽ Suha krajina-Žužemberk, v sodelovanju z zvezo kmetic Slovenije in KGZS Novo mesto, pripravile tretjo
društveno in obenem drugo državno prireditev »Razstava in ocenjevanje potic«.
Letos smo članice DKŽ Suha krajina-Žužemberk, v sodelovanju z zvezo kmetic Slovenije in
KGZS Novo mesto, pripravile tretjo društveno
in obenem drugo državno prireditev »Razstava
in ocenjevanje potic«. V OŠ so nam z veseljem
odstopili telovadnico za pripravo prireditve in z
nami tudi odlično sodelovali.
Še posebno smo veseli, ker nam je svojo udeležbo na prireditvi potrdil predsednik republike
Slovenije g. Borut Pahor. S svojim obiskom so nas
razveselili: ravnateljica OŠ Žužemberk ga. Mira
Kovač, direktor KGZS g. Jože Simončič, svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti
ga. Cvetka Lavrič, predsednica zveze kmetic Slovenije ga. Irena Ule, župan Franc Škufca , podžupan Jože Steingel in številni obiskovalci.
Na določen dan smo prejeli v ocenjevanje
63 potic. Prinesli so jih iz različnih krajev, največ iz Dolenjskih Toplic, Novega mesta, Šentjer-

neja, Bele Cerkve, Dola pri Ljubljani, Šentvida
pri Stični, Zagradca, Domžal in drugod. Veliko
potic so prispevale tudi članice našega društva.
Ocenjevali sta dve tričlanski komisiji. Po njihovi
oceni je 14 potic zaslužilo zlato priznanje, srebrno je bilo ocenjenih 25 potic, 19 potic so ocenili z
bronastim priznanjem. Le 4 so prejele manj točk
in zato dobile zahvalo.
V nedeljo dopoldne je bilo že vse pripravljeno, mize obložene z razstavljenimi poticami, na
tribuni so sedeli obiskovalci in čakali visokega
gosta. V spremstvu ravnateljice, župana, predsednice zveze kmetic Slovenije, predsednice DKŽ
in spremstva protokola je v prireditveni prostor
vstopil predsednik RS g. Borut Pahor. Vse je prisrčno pozdravila in prireditev z izvirnim veznim
besedilom povezovala ga. Lilijana Hrovat. Zapeli
so pevci moškega pevskega zbora »Ciril Zajec« iz
Žužemberka, pod vodstvom izjemne zborovod-
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kinje Nine Zajc. Prav tako nas je pedagoginja
Nina navdušila s svojim osnovnošolskim zborčkom. Ga. Silva Mohorčič je in recitirala svojo
novo pesem za praznik potic. Nastopili so mladi harmonikarji, osnovnošolci tukajšnje OŠ in
odigrali zanimivo igrico. Članici našega društva
sta nastopili s skečem. Sledil je govor domačega župana, predsednice zveze kmetic Slovenije,
ge. Irene Ule, predsednika RS g. Boruta Pahorja
in predsednice ocenjevalne komisije ge. Valerije
Poreber. Za tem je predsednik republike podelil
zlata priznanja tistim, ki so spekli najboljše potice. Srebrna in bronasta priznanja sta podelila
predsednica zveze kmetic Slovenije ga. Irena Ule
in župan Franc Škufca. Po skupnem fotografiranju dobitnikov priznanj, skupaj s slavnostnimi
gosti, je predsednik RS Borut Pahor razvaljal testo in nanj namazal orehov nadev. Zvito testo je
položil v pripravljen model. Le časa, da bi se potica spekla in bi jo skupaj poizkusili, ni imel, saj je
moral popoldne na obisk prireditve v Prekmurju.
Mi smo še ostali in poizkusili različne okuse potic. Največ je bilo orehovih, sledile so lešnikova,
rozinova, kokosova, rožičeva, pehtranova, kostanjeva, mandljeva, čokoladna, ocvirkova, čemaževa, drobnjakova, pisana ajdova-bela in še kakšna.
Res pester izbor za usta in oko.
Članice smo vesele in zadovoljne, da je vse
lepo potekalo. Upamo, da so se tudi gosti pri nas
dobro počutili. Najlepše pa se zahvaljujemo vsem,
ki so prispevali svoj delež, da nam bo ta dan ostal
nepozaben.
n Tadeja Lavrič in Milena Iskra

Pred Žužemberškim gradom

Najboljšo potico peče
Majda Hrovat
Življenje Majde Hrovat iz Žužemberka je zanimivo in polno, a venomer se začne in konča z družino. Majda je ena izmed mnogih občank,
ki živi s krajem, ne izstopa, pa vendar je njeno življenje in tudi delo v
društvu Kmečkih žena Suha krajina Žužemberk vredno zapisati. V pogovoru z njo je vedno prisotna misel na njeno mamo, ki je priklenjena na
bolniško posteljo, delo na kmetiji,
peki krušnih dobrot in peciv ter
skrb za otroke in ljubezen do sedmih vnučkov in vnukinj. Majda je
na dosedanjih tekmovanjih v Šentjerneju in Žužemberku vedno posegla po najvišjih mestih. Tako je
dobila najboljšo in najvišjo oceno
za potico tudi letos v Žužemberku.
Polna vedrine in pozitivnega pogleda prenaša svoje znanje tudi na
hčerko Sašo, ki je na tekmovanju
po številu točk le malo zaostala za
svojo mentorico. Na zadnjem tekmovanju v Šentjerneju pa je hčerka
Saša, por. Urbančič, svojo mamo
tudi prehitela; najboljšo potico je
izdelala brez napak.
n Slavko Mirtič

Potice iz Žužemberka v Šentjerneju
Članice Društva kmečkih žena Suha krajina Žužemberk smo v petek, drugega decembra, na drugo društveno ocenjevanje potic peljale
v Šentjernej kar devet potic. Sedem je bilo orehovih,ena pehtranova in
ena kokosova. Komisija je ocenila naše izdelke zelo dobro. Saša Urbančič je prejela vse točke. Od devetih potic jih je dobilo pet zlato, štiri pa
srebrno priznanje. Vsem hvala in iskrene čestitke.
n Tadeja Lavrič

Naj se v novem letu vam izpolnijo vse sanje ...
In če morda ste pozabili nanje,
ne obupajte in se vrnite vanje. SREČNO 2017!
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Suhokranjski konjerejci sodelovali na 15. belokranjski razstavi konj

Akcija Drobtinica v Žužemberku Bič'k volley sploh še bo?
Rdeči križ Slovenije že je 16. leto zapored sodeloval v mednarodni akciji
Drobtinica, ob Svetovnem dnevu hrane, 16. oktobru. S to akcijo obeležujemo dan boja proti lakoti, ki je tudi pri nas še vedno prisotna, a očem skrita.
Drobtinica je potekala tudi v Žužemberku v soboto, 15. oktobra 2016,
v dopoldanskem času. Na stojnici so prostovoljke Društva kmečkih žena
Suhe krajine in mladi člani RK iz OŠ zbirali denarna sredstva s kruhom in
pecivom, ki so ga prispevale kmečke ženske. Zbrana sredstva v dobrodelne
namene za dobrote so namenjena za prehrano socialno ogroženih otrok v
OŠ Žužemberk. Zbralo se je 452,18 €. Zahvaljujemo se vsem, ki ste prispevali, da je akcija uspela.
n Barbara Ozimek

Vesel božič in srečno novo leto 2017
želi svojim uporabnikom
Knjižnica Dvor
Delovni čas:
ponedeljek: 13.00 - 18.00
torek: 13.00 - 18.00
sreda: 10.00 - 14.30
četrtek: 10.00 - 14.30

Poziv za Mojo deželo –
lepo in gostoljubno
Urejeno in gostoljubno okolje je pogoj za uspešen razvoj turizma,
kar je temeljni smisel in dolgoročno sporočilo projekta Moja dežela lepa in gostoljubna.
Zato turistična društva in zveze s sodelovanjem občin, podjetij in
mnogih organizacij uresničujejo vrsto programov na tem področju.
Osnova projekta je tekmovanje mest in krajev – vasi na področju urejanja prostora, okolja in gostoljubnosti. Projekt je vseslovensko gibanje
za urejeno okolje in gostoljubnost. Slednja pa na svoj način odkriva širino in vsebinski smisel slogana Turizem smo ljudje.
Ker bo v letu 2017 pri ocenjevanju urejenosti sodelovalo tudi TD
Suha krajina, pozivamo vse občane, občanke in lastnike stavb, da bi po
svojih najboljših močeh olepšali in uredili okolice svojih domov, hiš ali
objektov ter sodelovali tudi pri urejanju in olepševanju vaških središč.
n Vlado Kostevc

Športno društvo Stavča vas je društvo, ki nikoli ne spi. Vedno premlevamo nove idej in možnosti, med katerimi se sem pa tja kakšna celo uresniči.
Kljub temu, da športno nismo najbolj aktivni, poskrbimo, da je leto pestro
na vseh področjih in v okolje prispevamo tudi kaj dobrega.
V začetku poletje smo že enajstič pripravili turnir v odbojki na mivki.
Organizacija nam ni tuja, zato smo dogodek pripravili skoraj z levo roko, če
seveda pozabimo na vse predpriprave, ki so potrebne za pričetek poletja ob
Krki. Dogodka se je udeležila lepa množica igralcev in drugih športnih navdušencev, vendar je za »primerno« gnečo ponovno poskrbela mati Narava.
Le s čim smo se ji tako zamerili, saj vsako leto očistimo odsek reke in lokalne ceste? Med člani se je zato pojavil močan dvom o organizaciji naslednjega, dvanajstega turnirja… Pustimo se presenetiti in počakajmo na pomlad.
Mogoče pa se obeta kaj drugačnega in bolj atraktivnega.
V letu 2016 smo večino energije in sredstev usmerili v renovacijo dotrajane brunarice v bližini kopališča. S pomočjo sponzorjev, predvsem pa
lastnih izkušenj, sposobnosti, delovni navad in kolektivnega dela nam je
uspel velik in pomemben projekt za društvo in njegovo delovanje v prihodnosti. Na tem mestu bi se radi iskreno zahvalili vsem, ki so nam pomagali: GG Novo mesto, žaga Soteska, Cementni izdelki Rojec, Strešniki Golob,
Ključavničarstvo JOPO, Okna in vrata Kuhelj, Prevozi Hren, Gradbena mehanizacija Perko, Podgorje d.o.o., KGN-Novinc, Adrija Mobil, Inštalacije
Martin Štravs, Jakles Dvor, Janez Šercelj, Dare Hribar, Tilia d.d., Trigo storitve, Brales Dvor ter posamezniki iz Stavča vasi. Brez vas nam ne bi uspelo!
Svoj čas si popestrimo tudi z rekreativnimi aktivnostmi, kot so odbojka
in tenis na mivki ter nogomet, še posebej zanimivo pa je veslanje po Krki,
ki običajno poteka vse od Zagradca pa do doma. S športnimi površinami
in rekviziti smo odlično založeni, zato nam je vedno lahko lepo.
Leto se izteka, zato je pravi čas, da se tudi mi pridružimo prazničnim
voščilom. Vsem našim podpornikom, športnim prijateljem ter simpatizerjem, kot tudi tebi, dragi bralec/bralka, želimo miren in blagoslovljen
božič ter uspešno, zdravo in upanja polno leto 2017!
n Rok Zupančič

Novoletno voščilo DU Dvor
Na koledarju smo obrnili še zadnji list in prav kmalu se bomo poslovili tudi od leta 2016.
Vsem članicam in članom, njihovim družinam in vsem, ki so v
preteklem letu kakorkoli pripomogli k uspešnemu delu društva, se zahvaljujem. Še posebej pa prostovoljcem, ki so svoj prosti čas namenili ljudem v stiski in skrbeli, da se starejši ne počutijo ogrožene. Seveda
tudi športnikom, ki so nas zastopali na raznih športnih tekmovanjih.
V letu 2017 želim vsem, da vas spremlja sreča in zdravje doma in
na vseh poteh ter prijetno praznovanje.
n Dušan Mikec, DU Dvor

Konjerejsko društvo Semič je 4.
septembra pripravilo že 15. tradicionalno razstavo konj in opreme na
svoji parceli na Blatniku. Ob številnih
udeležencih s konji in obiskovalcih
je bila izbrana najlepša kočija. Belokranjci so zelo gostoljubni, zato so poskrbeli, da je prireditev potekala brez
težav. Pokazali so pripadnost svojim
društvom, saj sta bili organizacija in
obisk na zavidljivem nivoju. Pridobili
so si celo naklonjenost popularnega
radijskega voditelja z radia Sraka gospoda Darka, ki je zelo prijetno povezoval dogajanje na razstavi, prav tako

tudi pri organizaciji in izvedbi konjeniškega tekmovanja. Seveda so se tudi
člani konjerejskega društva Suha krajina, kljub manjšim zapletom (okvara) z nekaj vozovi udeležili razstave.
Na Blatniku je potekalo tekmovanje s
konji v nekaj disciplinah: tekmovanje
eno- in dvovpreg, tekmovanje v snemaju belokranjskega venčka-(alka)
ter tekmovanje v vleki hloda; samec
in v paru. Prva tri mesta so bila nagrajena s pokali. Druženje na Blatniku je
potekalo do večera. Še vreme nam je
bilo naklonjeno.
n Jole Adrijanić

Zeleno okno tudi v Žužemberku
Ob svetovnem dnevu turizma, 27. septembru, smo v Sloveniji odprli 50 Zelenih oken, med katerimi je bilo tudi 'Zeleno okno Žužemberka'.
S tem simbolnim dejanjem je koordinator projekta Jože Prah in Turistična zveza Slovenije s svojimi turističnimi društvi pokazala, da je TURIZEM
ZA VSE. Z odprtjem turističnega Zelenega okna smo opozorili na izjemne
danosti, ki jih ima Slovenija, predvsem manj znana območja. S tem dejanjem se izvaja popularizacija turizma, osveščanje o turizmu in njegovem
vplivu na celoten svet, o zelenem turizmu, ki je osnova za razvoj krožnega
gospodarstva, ta pa daje vse možnosti za razvoj turizma in celotne družbe.
TD Suha krajina je v sodelovanju z Občino Žužemberk, v parku pri Pavilionu EASA Žužemberk, odprlo Zeleno okno Žužemberka.
Z zelenim oknom tako predstavljamo pogled na izjemno naravno in
kulturno dediščino Suhe krajine, s pogledom na sv. Peter (888 m nm), cerkev sv. Roka in dolino reke Krke.
Zeleno okno je odkril predsednik domačega turističnega društva in
podpredsednik TZS Vlado Kostevc. V kulturnem programu pa je nastopil
domači kantavtor Primož Pasar.
n VladiMir

Zeleno okno Žužemberka

Žužemberk in Suha krajina predstavljena na vinskem sejmu
Na povabilo Kaval Group iz Ljubljane in še posebno Žužemberčana
Boštjana Mirtiča smo se letošnjega
52. mednarodnega vinskega sejma v
Ljubljani 20. in 21. oktobra udeležili
Društvo kmečkih žena Suha krajina
Žužemberk in Turistično društvo
Suha krajina z ljudskimi pevkami
in žužemberškim viteškim redom
Seisenbergensis Tumultus. Predstavili smo kulinarično ponudbo,
ljudsko petje in srednjeveški in renesančni ples ter zahvaljujoč skupini
Kaval Group predstavili Žužemberk
in Suho krajino.
n VladiMir

Utrinek s sejma
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Gostgrad d.o.o., Signal d.o.o., ŠTRAF d.o.o., REKON d.o.o., Zavarovalnica
Maribor d.d., Espri d.o.o., LERO d.o.o., Komunala Novo mesto d.o.o., FS
d.o.o., Podjetniško svetovanje Zoran Leko s.p., NET Informatika d.o.o.,
Vaš kanal - TV Novo mesto d.o.o., Radio KRKA, KZ Trebnje z.o.o., Razvojni center Novo mesto d.o.o., Šolski center Novo mesto, Foto Video
studio Maver in vsi ostali, ki ste nam kakorkoli pomagali.

Pred bližajočimi prazniki želimo vsem članom in članicam turističnega društva, članom drugih društev in organizacij, donatorjem, sponzorjem, prijateljem, obiskovalcem
prireditev, občankam ter občanom in vsem simpatizerjem
turističnega društva vesel božič ter zdravo, srečno, veselo in
zadovoljno novo leto 2017.
n Upravni odbor TD Suha krajina

Delo gasilcev OGP Žužemberk
v letu 2016 v številkah

Če jim vašega 0,5 % dohodnine ne boste namenili, bo delež
ostal državi.

Žužemberški gasilci tokrat
ponesrečenca reševali skupaj s člani
PGD Dragomer-Lukovica
V slogi je moč!

Konec letošnjega novembra so PGD Žužemberk v sklopu enodnevne
strokovne ekskurzije obiskali mlade gasilke in mladi gasilci PGD Dragomer-Lukovica. Domači gasilci so jim razkazali prostore gasilskega doma,
slovito staro brizgalno, gasilsko opremo ter vozni park. Srečanje so zaključili s skupno vajo na temo tehničnega reševanja ob prometni nesreči.
n Mateja Filipič
FOTO: Arhiv PGD Dragomer-Lukovica

Žužemberška občina kmalu s
tridesetimi novimi gasilci!
Gasilski duh v občini ne pojenja.
Od sredine oktobra ter predvidoma do sredine decembra poteka v Občini
Žužemberk v organizaciji Občinskega gasilskega poveljstva Žužemberk tečaj za
gasilca, na katerem se izobražuje 30 članov gasilskih društev naše občine. Tečajniki bodo po koncu tečaja pridobili čin gasilca.
Namen tečaja je predvsem dobra teoretična in praktična priprava bodočih
operativnih članov za posredovanje na vseh vrstah intervencij. Teoretični del
izobraževanja poteka v prostorih PGD Žužemberk, praktični pa tako v PGD Žužemberk kot tudi PGD Dvor in v Gasilsko-reševalnem centru v Novem mestu.
Bodoči gasilci, na pomoč!

n Mateja Filipič

19

Ekipe prve pomoči prikazale znanje na 22. državnem preverjanju

Zahvala in voščilo TD Suha krajina
TD Suha krajina je izvedlo, organiziralo ali soorganiziralo ter sodelovalo s svojimi člani v letu 2016 na zelo velikem številu prireditev. Z izjemno požrtvovalnostjo, zavzetostjo in aktivnostjo svojih članov in članic
skozi celo je bila predstavljena Občina Žužemberk in Suha krajina širni
Dolenjski, Sloveniji in tudi tujini. Ime Suhe krajine in Žužemberka smo
ponesli po domovini in po svetu. Vendar brez podpore širše skupnosti,
brez vas, dragi občani in občanke, ter vseh prijateljev in ljudi dobre volje,
tega ne bi zmogli. Hvala tudi društvom, klubom in ostalim organizacijam
za prijateljsko sodelovanje, ki smo ga izjemno veseli.
Zato se javno zahvaljujemo vsem, ki ste nas podpirali v teh zahtevnih
časih! Želimo si, da nam bi zaupali tudi v prihodnje.
To so: Občina Žužemberk, IMP-PROMONT d.o.o., KOLEKTOR KOLING d.o.o., Komunalne gradnje d.o.o., CGP d.d., Zavarovalnica Triglav
d.d., GPI tehnika d.o.o., KEKO OPREMA d.o.o., GG Novo mesto d.o.o.,
GI Zakrajšek d.o.o., Konvikt d.o.o., TERME KRKA d.o.o., STELEM d.o.o.,

RUBRIKA 112

Prostovoljni gasilci Občinskega gasilskega poveljstva Žužemberk so se
morali v preteklem letu soočiti s večjim številom raznolikih intervencij,
kar 35 v celem letu. Na njih sta sodelovala 202 gasilca. Podrobnejše informacije pa v tabeli spodaj.
Pregled števila intervencij in sodelujočih gasilcev na intervencijah Občinskega gasilskega poveljstva Žužemberk v letu 2016*
Prostovoljno gasilsko društvo
AJDOVEC

Št.
intervencij

Št. sodelujočih gasilcev
na vseh intervencijah

2

7

DVOR

9

43

HINJE

2

21

KRIŽI

2

5

REBER

1

4

ŠMIHEL PRI ŽUŽEMBERKU

2

8

ŽUŽEMBERK

17

114

SKUPAJ ŠT. INTERVENCIJ

35

202

Vir: http://spin.sos112.si/SPIN2/Javno/Porocila/ (5. 12. 2016)
* Za leto 2016 je navedeno število intervencij/število sodelujočih gasilcev do 5. decembra 2016

Zahtevnost, raznovrstnost intervencij gasilcev v OGP Žužemberk se iz leta v
leto veča, kar posledično zahteva tako višjo strokovno usposobljenost gasilcev kot
tudi boljšo opremljenost gasilcev z zaščitno in reševalno opremo. Pri tem jim lahko
pomagate tudi občani, tako da jim namenite 0,5% vaše dohodnine, kar za vas ne bo
pomenilo nikakršnega dodatnega stroška, gasilcem pa bo pomenilo dvoje; poleg finančne pomoči tudi potrditev, da cenite in spoštujete njihovo delo.
Če gasilcem podarite dohodnino, je to ZA VAS povsem BREZPLAČNO! 0,5%
vaše dohodnine lahko podarite katerikoli organizaciji. Če se za to ne odločite, bo
ta del avtomatično ostal v državnem proračunu. Donacija 0,5 odstotka vaše dohodnine je tako za vas popolnoma brezplačna. Dohodnino lahko podarite tako, da na
spletnem portalu www.eDavki.durs.si izpolnite obrazec ali pa o tem povprašate gasilce, ko bodo v decembrskih dneh raznašali že tradicionalne gasilske koledarje.

n Mateja Filipič

V Slovenj Gradcu je v soboto, 1. oktobra 2016, potekalo XXII. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Rdečega križa in Civilne
zaščite. Sodelovalo je okoli 400 pripadnikov sil za zaščito in reševanje. 14.
najbolje uvrščenih ekip z regijskih preverjanj, med katerimi je bila kar polovica ekip Rdečega križa Slovenije, se je na sedmih delovnih točkah v centru
mesta preverila v izurjenosti in znanju dajanja prve pomoči ob naravnih
in drugih nesrečah. Na Glavnem trgu in Trgu svobode pa so se predstavile reševalne službe, različne enote sil za zaščito in reševanje ter društva in
druge organizacije s tega področja.
Na delovnih mestih so se ekipe soočile z raznovrstnimi izzivi ob množičnem dogodku, na sejmu, neurju, zagotavljanju pomoči beguncem, obšolskih dejavnostih, delovni nesreči, pokazali pa so tudi individualno znanje.
Iz dolenjske regije sta se preverjanja udeležili dve ekipi prve pomoči, in
sicer Ekipa PP OZRK Novo mesto in Ekipa PP CZ Občine Žužemberk. Obe
ekipi, sestavljeni iz prostovoljcev, ki sta se še posebej trudili na treningih v
zadnjih mesecih, sta pokazali odlično znanje in dosegli odlična rezultata.
Na sklepni slovesnosti na Trgu svobode so priznanja najboljšim trem
podelili ministrica za obrambo Andreja Katič, generalni direktor URSZR
Darko But in predsednik RKS dr. Dušan Keber, ostalim sodelujočim pa sta

priznanja podelila generalna sekretarka RKS Renata Brunskole in namestnik generalnega direktorja URSZR Branko Dervodel.

Doseženi rezultati po mestih ekip:
1. NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO
2. RKS-OZ AJDOVŠČINA
3. RKS-OZ ZAGORJE OB SAVI III.
4. JOHNSON CONTROLS SLOVENJ GRADEC, D.O.O.
5. GORENJE GROUP
6. OBČINA ŠKOFJA LOKA – RKS-OZ ŠKOFJA LOKA
7. RKS-OZ NOVO MESTO I.
8. PGD CERKNICA
9. RKS-OZ KOPER
10.OBČINA ŽUŽEMBERK
11. RKS-OZ GORNJA RADGONA
12. RKS-OZ LOGATEC I.
13. OBČINA POLJČANE – PGD POLJČANE
14. OBČINA MAJŠPERK

n Barbara Ozimek

Občinska gasilska vaja v Hinjah
V soboto, 29. 10. 2016, je na Hribu pri Hinjah
potekala občinska gasilska vaja, katero so organizirali in vodili člani PGD Hinje.
Iz bazena je bilo potrebno rešiti utapljajočega
se fanta. Gasilci so to naredili hitro in spretno –
najprej je reševalec iz vode rešil utopljenca, nato
pa so ga člani civilne zaščite in gasilcev primerno
oskrbeli ob bazenu.
Nato je zagorelo v apartmaju Domačije Krnc,
v drugem nadstropju. V gorečih prostorih sta bila
ujeta dva človeka. Gasilci so se reševanja lotili po
lestvi in požarnih stopnicah. Pomagali so tudi
člani GRC Novo mesto z gasilskim vozilom z avtolestvijo, vendar so imeli pri reševanju z dvižno
lestvijo precej težav, saj je v bližini cel kup žic za
električno in telefonsko napeljavo. Kljub temu
so uspešno rešili in oskrbeli oba poškodovanca.
Sledila je še huda prometna nesreča. Osebni
avto je bil prevrnjen na streho, v njem pa sta bila
ukleščena dva ponesrečenca. Gasilci so se dela
lotili hitro, a preudarno. Prvega ponesrečenca so
imobilizirali in ga precej hitro potegnili iz zvite
pločevine. Težje je bilo pri drugem ponesrečencu, do katerega so se s težavo prebili. Posredovati
so morali člani PGD Žužemberk, ki so s kleščami razrezali pločevino, da so ponesrečenca lahko
varno dobili iz avta. Hudo poškodovana ponesrečenca so oskrbeli člani civilne zaščite in gasilcev,
nato pa sta bila prepeljana v bolnišnico.
Kmalu po tem, ko sta bila ponesrečenca rešena iz avtomobila, je ta še zagorel. Gasilci so goreči avto uspešno pogasili in s tem zaključili vajo.
Glavnemu delu je sledil še prikaz oživljanja
nezavestne osebe, ki so si ga, tako kot tudi celotno vajo, ogledali učenci OŠ Prevole. Vajo so spre-

mljali tudi delegati iz Srbije (pobrateni z občino
Žužemberk), župan in domačini.
Na vaji je sodelovalo 50 gasilcev operativcev,
člani GRC Novo mesto, ekipa Civilne zaščite občine Žužemberk, komandir policije Dolenjske
Toplice in 23 tečajnikov. Prišli so s štirinajstimi
intervencijskimi vozili in ob zaključku so se vsi
zbrali v zboru. Analizirali so potek vaje in ugotovili, da je bila uspešno izvedena.
n Mojca Obrstar

Pride zima, pride mraz,
tu je novoletni čas.
Naj bo leto, ki zdaj pride,
polno sreče in topline.
Zahvaljujemo se za podporo, ki ste nam
jo namenili v minulem letu. Želimo
vam VARNO in USPEŠNO 2017!

n PGD Križi
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Dušan Mikec, predsednik številnih društev
Kako bi opisal svojo mladost?
Rodil sem se 27. novembra 1949
v Sadinji vasi nad Dvorom. Osnovno šolo sem obiskoval najprej na
Dvoru, 6., 7. in 8. razred pa v Žužemberku. Več vneme sem kazal
za naravoslovne predmete kot za
jezike in podobno.
Kot mladenič si bil navdušen
športnik in ljubitelj hitre vožnje…
Še preden sem pričel obiskovati
osnovno šolo, sem se naučil smučati. Bil sem dober v športnih dejavnostih tudi kasneje, saj sem tekmoval v orodni telovadbi, posebno
pa sem ljubil smučarske skoke, saj
sem na tekmovanjih v domačem
kraju večkrat zmagal. Bil sem član
mladinske kolesarske ekipe ROG.
Sodeloval sem na kolesarskih dirkah, poleg tega sem treniral še
judo v športnem društvu Triglav.
V času, ko sem se rodil, je bil svet
še prežet s travmami druge svetovne vojne. Pomanjkanje živil je bilo
takrat prisotno vsepovsod, zato ni
čudno, da smo obdelali vsako ped
zemlje, pomagali ob pospravljanju
pridelkov pri sosedih in tako zaslužili za kakšen kos kruha ali sladkarijo. S starejšim bratom sva pasla
govedo in koze in tako preživljal
čase rane mladosti. Ko sem odšel
v šolo, je bilo še vedno veliko časa
preživetega na paši ali pa na njivi
in majčken del pri učenju. V zimskem času pa se je našel tudi čas
za smučanje s smučmi, ki smo jih
izdelali doma iz jesenovega lesa in
pribitimi jermeni.
Vse od leta 1962 pa sem fotografiral, za kar me je navdušil učitelj
Kodre Srečko. Še danes je fotoapa-

Dušan na kolesu ...

blagajnik, informator, kontrolor in
obračunovalec.

rat moj spremljevalec. Znanje sem
koristno uporabil tudi v podjetju
Gorjanci za fotografiranje vozil ob
registraciji za vožnjo v tujino, TIR
registracija, kot se je temu reklo.
Nam lahko na kratko orišeš svojo
karierno pot?
Ko sem obiskoval osmi razred
osnovne šole, sem izgubil mamo.
V družini sta bila še mlajša sestra
in brat. Oče je prevzel gospodinjstvo, mi otroci pa smo morali krepko delati, da smo se lahko preživljali. Najprej sem tri leta preživel
v Ljubljani, kjer sem bil vajenec za
kleparja. Po končanem vojaškem
roku sem se zaposlil v Novem mestu, ko pa sem leta 1971 opravil
še poklicno šolo za voznike, sem
se zaposlil kot voznik v podjetju
GORJANCI. V Ljubljani sem preživel
še sedem let. Tu sem se poročil in
opravil še srednjo šolo za prometnega tehnika za cestni promet.
Kar 38 let sem bil zaposlen v podjetju Gorjanci Straža. Do leta 1978
sem bil na delovnem mestu voznika v tovornem prometu, kasneje
kot prometnik v Ljubljani, za tem
v Straži, bil sem referent za SLO in
DS, urednik glasila v podjetju, razporednik, informator, blagajnik in
kontrolor v avtobusnem prometu.
Bil pa sem tudi predsednik osnovne organizacije sindikata in kasneje konference sindikata v podjetju.
Leta 1970 sem opravil izpit za radioamaterja. Od ustanovitve sem
član radiokluba Žužemberk. Prejel
sem priznanje zveze, osvojil več
prvih mest v tekmovanjih, pisno
priznanje občine in plaketo Nikola Tesla. Trenutno sem predse-

Predsednik Radiokuba Žužemberk
dnik društva. Vsa leta sem bil član
upravnega odbora. Predsednik
društva sem več kot trideset let.
Med tem pa sem bil blagajnik in
tajnik društva.
Od leta 1975 sem član društva
ZŠAM Gorjanci Straža. Sedaj sem
izvoljen za tajnika, več let pa sem
bil tudi predsednik. Za dolgoletno
delo sem prejel več priznanj, med
katerimi je pomembna plaketa tovarištva in plaketa Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Sem tudi član uredniškega odbora
glasila Prometni vestnik in v odboru za urejanje zbornika ob 90-letnici
zveze. V letu 2014 sem prejel srebrni znak za prispevek k večji varnosti
v prometu. Kot tajnik društva sem
bil 18 let, kot predsednik pa 16 let.
Bil sem redni krvodajalec, saj sem
kri daroval 80 krat. Z ženo pa delujeva tudi pri Rdečem križu krajevne
organizacije.
Bil sem aktiven v več vaških organizacijah, občinskem svetu, gradbenih odborih in ostalih organizacijah v občini oziroma Krajevni
skupnosti.
Ob urejanju glasila v podjetju sem
večkrat objavil tudi kakšno pesmico, članke pa sem objavljal v raznih
glasilih. Več pesmic sem objavil v
knjižici Moje pesmi, ki sem jo izdal
v samozaložbi. Knjižica je bila natiskana doma s pomočjo računalnika, ki omogoča raznovrstno delo.
Ob upokojitvi sem se včlanil v društvo upokojencev Dvor. Predsednik društva sem že osmo leto. V
tem času smo v društvu pričeli vodenje evidence članstva v ručunalniški obliki, obveščanje preko modernejših komunikacij in pospešili
športno dejavnost članstva. Vesel
sem, da sem uredil tudi internetno
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stran društva, preko katere informiramo članstvo in ostale ljudi po
svetu o dogajanjih in delu našega društva
Mlajši od mene se me še vedno
spomnijo, kako sem smučal in
užival v hitrih smučinah, še posebej pa v skokih na skakalnicah, ki
sem jih sam izdelal, ko sem imel
čas za to.
V osnovni šoli v Žužemberku sem
se spoznal z osnovami elektrike, ki
jih je poučeval ravnatelj Kosmina
Ciril. Razlage o elektriki in njenih
zakonitostih so mi vnesle nemir
in zato sem pričel že takrat s poizkusi, kako uporabiti to v realnem
življenju. Pričel sem razmišljati, kaj
so to elektronska sevanja, kako se
prenašajo glasovi preko radijskih
valov in podobno. Tudi v poklicni
šoli za kovinarje v Ljubljani sem to
znanje dobro uporabil.
Kot vajenec sem bil v Ljubljani pri
mojstru Strajnarju in se izučil za
poklic splošnega kleparja. Pri njem
sem delal vse do vpoklica v vojsko.
Po končani šoli za voznike v Novem mestu sem se zaposlil kot voznik tovornega vozila. Za tem sem
leta 1978 opravil še srednjo šolo
za prometnega tehnika v cestnem
prometu. Nadaljeval sem delo kot
prometni disponent na poslovni
enoti v Ljubljani. Leta 1983 pa sem
se preselil v Sadinjo vas in pričel
delo v tovornem prometu v Straži kot prometnik. Zaradi potreb
sem kasneje pričel delo kot referent za SLO in DS. Ob tem pa sem
bil tudi urednik glasila v podjetju.
Ob razpadu tovornega prometa in
skupnih služb sem odšel v avtobusni promet in tam opravljal najrazličnejša dela. Največ časa sem bil
razporednik. Delal pa sem še kot

Kdaj si se prvič navdušil nad ra
dioamaterstvom? Leta 1970 so
navdušenci za radiotehniko v
sklopu Ljudske tehnike ustanovi
li radioamatersko društvo. Kateri
so bili pobudniki, oziroma gonil
na sila tedanjega društva? Lahko
opišeš začetke radioamaterstva v
Žužemberku?
Kot sem že dejal, osnova za radioamaterstvo je bil ravnatelj osnovne šole, ki me je s svojimi poizkusi
navdušil. Ob vpoklicu v vojsko se
mi je uresničil cilj, da postanem vezist - telegrafist v JNA. Podporočnik
Ančevski nas je navdušil za radioamaterje in pripravil izpitna vprašanja. Po odsluženem vojaškem roku
sem opravil izpit III. in IV. kategorije
v Novem mestu. Kasneje pa sem
na Vrhniki opravil izpit B in v Novem mestu še A kategorijo. Poleg
opreraterstva – delo na radijskih
postajah, sem bil zelo uspešen tudi
v amaterskem radiogoniometriranju in konstruktorstvu. Skostruiral
sem si vrsto naprav za digitalno
komuniciranje in prejel vrsto priznanj zveze, pokale in diplome za
uvrstitve v najrazličnejših tekmovanjih. Pripravil sem vrsto predavanj
za operaterje in bil v komisijah pri
opravljanju izpitov.
Pohvaliti se moram, da sta oba sinova in žena opravili izpite za radioamaterje.
Ob ustanovitvi Radiokluba sem bil
član upravnega odbora, Leon Gričar pa predsednik, drugi mandat
pa sem prevzel jaz. V začetnem
času nam je veliko pomagala Iskra in tedanji vodilni v njej: Leon
Gričar, Alojz Pajk, Anton Konda
in ostali.
V svoji skoraj 46 letni zgodovi
ni društva ste imeli veliko težav
tudi s prostori, so sedaj težave
rešene?
Na začetku smo imeli prostor v
domu Ljudske tehnike, kjer so domovali še foto sekcija in mladinska
organizacija. Ostali pa smo brez
prostorov, ko se je pričela graditi
nova šola. Šele pred tremi leti nam
je občina dodelila začasne prostore na Grajskem trgu 26, kjer smo si
uredili prostor in postavili antene.
Radioamaterstvo je plemenita
ljubiteljska tehnična dejavnost,
ki ima v Sloveniji priznano druž
beno koristen status…
Delo članov društva je pomembno
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predvsem z vidika uvajanja mladine v poklice, poučevanja mladine
in starejših, humanitarne pomoči
ob elementarnih in hujših nesrečah, ko je ogroženo premoženje
in življenja ljudi, kot tudi informiranja javnosti po svetu. Z napravami, ki jih ima društvo, je tako
tehnično usposobljeno, da v najkrajšem času lahko vzpostavi zvezo tako v lokalnem obsegu, kot tudi
po svetu.
Lahko opišeš poseben dogodek,
ki je zaznamoval tvoje delo v ra
dioamaterstvu?
Veliko je dogodkov, ki se jih spomnim. Posebno pa mi je bilo težko
in prijetno obenem, ko sem našel
osebo, za katero oče in mati več
mesecev nista vedela nič. Bilo je
nedeljsko jutro, ko potrka oseba z
Vinkovega Vrha in mama sina, ki se
je šolal v vojaški šoli, med tem pa je
Bosno preplavila vojna. Dejala je,
da je slišala, da se lahko pogovarjam z ljudmi iz Bosne. Prosila je, če
ji lahko pomagam in poizvem, kje
je sin in ali je še živ. Imel sem pravzaprav srečo. Že nekaj trenutkov za
tem sem dobil zvezo s Sarajevom in
povprašal po Sinišu. Operater je potrdil, da je v sosednji sobi mladenič
s takšnim imenom. Poklical ga je k
sebi in povprašal, če je pravi. Ko je
mati zaslišala njegov glas, je jokaje
spregovorila le nekaj besed. Z operaterjem sva se dogovorila, da se slišiva vsako nedeljo ob določeni uri.
Veliko je bilo podobnih primerov,
včasih uspešnih, a tudi neuspešnih.
Leta 2009 si postal tudi predse
dnik Društva upokojencev Dvor.
Kako si se kot mlad »član« ujel
med raznolikim in številnim član
stvom?
V društvo upokojencev sem se včlanil leta 2009 in že isto leto prevzel
funkcijo predsednika. Predlagal
sem kar nekaj novosti. Tako smo
sprejeli nov statut, pravila o financiranju društva in pričeli obdelavo
članstva na računalniku. Poleg tega
pa sem pripravil tudi internetno
stran društva in razvil informiranje
preko interneta in ostalih modernih
komunikacij.
Preko leta imamo kar precej aktivnosti na kulturnem, športnem in
družabnem področju. Redno obiskujemo starejše na domu in v domovih starejših. V projekt Starejši
za starejše je vključena večina starejših občanov. Prostovoljci redno
obiskujejo starejše osebe in skrbijo
za pomoč ali pa predlagajo rešitve.

... in na motorju.
Si tudi predsednik Združenja šo
ferjev in avtomehanikov Gorjan
ci, ki ima sedež v Straži!? Kako
dolgo si že član in koliko let si
predsednik?
V Združenje šoferjev in avtomehanikov »GORJANCI« Straža sem se
vključil ob ustanovitvi leta 1975.
Število članstva se zmanjšuje zaradi smrti, mladih pa prihaja le po
kapljah. Ob stečaju podjetja se je
članstvo prepolovilo.
Društvo še vedno vodi aktivnosti s
področja preventivne dejavnosti in
vzgoje v cestnem prometu. Sodelujemo z ostalimi društvi in skrbimo za varno pot v šolo ob pričetku
šolskega leta in ob večjih prekinitvah in počitnicah. Pomagamo pri
organizaciji kolesarskih izpitov za
osnovnošolce in pregledu opremljenosti koles.
Kako vidiš nadaljnji razvoj združe
nja, čemu boste namenili največ
pozornosti?
Nekoliko me skrbi, ker število članov upada. Ko bi bila družba bolj
naklonjena naši dejavnosti, bi se
poznalo tudi pri članstvu, žal pa je
tako, kot je. Vse težje zagotavljamo
kapacitete za aktivnosti, saj je glede na starostno strukturo vse več
bolnih, ki ne zmorejo sodelovati.
Tvoj delovnik je ob številnih de
javnosti zelo zapolnjen. Kje si pol

niš svoje baterije, kaj te najbolj
sproščajo?
Kljub temu, da je včasih naporno,
na utrujenost ne pomislim, saj me
vodi misel, da so si to ljudje zaslužili. Prostovoljstvo nosim v sebi, saj
sta me tega naučila že mati in oče.
Vodi me misel: Pomagaj sočloveku.
Za delo ne pričakujem nobenih nagrad, je pa lepo, če se kdo spomni
in se zahvali.
Z ženo se prijetno počutiva, ko
obdelujeva njivo in vinograd in ob
njem pozabiva vse, kar je slabo ter
misliva na lepoto življenja in narave, v kateri živimo.
Vsa dela in funkcije opravljaš za
vestno, odgovorno, brez nagrad
in plačila. Si prejel kakšno poseb
no zahvalo?
Od ZŠAM Slovenije sem prejel plaketo tovarištva, od SPV Slovenije
plaketo vzorni voznik, od AVP Slovenije srebrni znak za varnost v
prometu in od občine Žužemberk
občinsko priznanje. V društvu in
družbi nasploh mislim, da na moje
delo gledajo pozitivno.
Če bi se še enkrat rodil, kaj bi spre
menil na svoji življenjski poti?
Življenja ne bi spreminjal, obdržal
bi takšno, kot je. Pričakoval pa bi,
da bi se ljudje več družili in bili zadovoljni s tistim, kar imajo.

n Urednik
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Martinovanje upokojencev

12.11.2016 so se člani društva
upokojencev Žužemberk odpravili na jesenski izlet in martinovanje
na območje Senovega in Brestanice;

Izlet je bil sicer izobraževalne
narave. Pot po še ne dokončno raziskani prelepi Dolenjski nas je pripeljala v kraj Senovo, kjer smo si

ogledali rudarski muzej v osnovni
šoli ter strojnico jame, ki je še ostala po zaprtju premogovnika. Vodič
nas je najprej v osnovni šoli seznanil
z njeno zgodovino ter z zgodovino
premogovnika, ki je močno zaznamoval kraj in njegov razvoj. V tistih
časih, ko je bilo premogovništvo v
razcvetu, je osnovna šola veljala za
eno najmodernejših za tisti čas. V
novejši zgodovini, ko so rudnik pričeli zapirati, pa je na pobudo nekaterih rudarskih zanesenjakov zrasla
ideja o rudarskem muzeju, ki naj bi
ga odprli v šoli, prav tako so obnovili
tudi rudniško strojnico, s katero so
se rudarji vozili v jamo in na površje.
Pot nas je dalje vodila v kraj Brestanico, kjer smo si ogledali prelepo
Marijino romarsko katedralo, kjer
nam je domači župnik z veseljem

zima 2016,

opisal cerkev ter kraj.
Po ogledu katedrale nas je pot
vodila dalje proti kraju Okroglica v
gostišče Močilnik, kjer nas je čakal
topel sprejem s hrano in pijačo, zabavo pa smo imeli s seboj, saj je glas
frajtonarice nenehno odmeval na
avtobusu in točkah, kjer smo imeli postanke.
Ker pa upokojenci z veseljem izkoristimo vsak trenutek za prijetno
druženje, tudi tokrat ni manjkalo
veselega razpoloženja, plesa, petja
in prijetnega kramljanja, ki se je zavleklo pozno v večer. S prijetnimi
občutki in zadovoljni smo se v Žužemberku poslovili, do naslednjega
videnja, ki bo silvestrovanje v gostišču Zupančič 17.12.2016... Pridite!
n Jole Adrijanić

Letos nas je močilo do Močil
Agrarna skupnost Hinje je v sodelovanju s KS
Hinje, PGD Hinje, KD Hinje, OŠ Prevole in TD
Suha krajina izvedla že 9. pohod iz Žužemberka
do Močil. Letos je bila nedelja deževna, pa vendar
se nas je pred gradom zbralo dvanajst neustrašenih. Med potjo so se nam pridružili še trije, vsi še
v Žužemberku. Petnajst mokrih pohodnikov je
odšlo skozi Žužemberk v hrib proti Komanci. Tam
smo pred paviljonom otresli naše mokre palerine
in dežnike in se v paviljonu okrepčali z dobrotami
iz nahrbtnikov. Kljub slabemu vremenu smo bili
dobre volje in se veselo odpravili naprej proti Hinjam. Dež nas je neusmiljeno pral, v gozdu se je
že začelo delati blato, mi pa nismo odnehali. Na
Lopati smo imeli malo daljši postanek, kjer so nas
prijazni domačini pozdravili s prigrizkom in pijačo. Cerkev Svete Neže smo videli samo od zunaj,
tako mimogrede, potem pa smo naš mokri pohod
nadaljevali. V Lazini, tik pred Hinjami, smo bili

spet deležni pogostitve prve vrste. Tudi dež nas
ni motil. Letos smo zaključili pohod na domačiji
Krnc, kjer nas je pogostil gospodar Dušan Papež
kar v vaški gostilni s pravo suhokranjsko joto in
domačo kapljico. Tam se nam je prudružil tudi žu-

pan Franc Škufca. Domov so nas odpeljali gasilci
s kombijem. Dobro, da nas slabo vreme ni uspelo
odvrniti od pohoda, saj bo drugo leto že deseti,
torej tradicionalni.
n Miran iz Boršta

Vseslovenska razstava rož iz krep papirja
V soboto, 19., in v nedeljo, 20. novembra 2016, je na Vranskem potekala razstava izdelkov iz krep papirja. Izdelovalci so prikazali izdelke, ki jih
lahko uporabljamo za vsak dan ali za posebne priložnosti. Prišli so iz cele
Slovenije. Med njimi je bila tudi Francka Murn z Dvora, ki je na tej prireditvi izstopala s prav posebnimi izdelki. Miniaturne rožice so bile nekaj
posebnega, zato je bilo pred njeno stojnico vedno veliko ljudi. Zanimalo
jih je, kako lahko tako natančno izdela cvetlico in napravi prav posebno
aranžerstvo. Na Vranskem je razstavljala že večkrat. Sredi decembra bo v
Izoli vodila izobraževanje o izdelavi izdelkov iz krep papirja.
n Dušan Mikec
Društvo Upokojencev Dvor
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Zvonka Struna, vodja PŠ Dvor
Letos praznuje PŠ Dvor poseb
no obletnico  mineva 10. leto,
odkar je bila zgrajena nova PŠ z
Vrtcem Dvor. Kako boste ta dogo
dek obeležili?
Pomembne stvari v življenju ljudje
radi obeležujemo. Novo stavbo PŠ
smo težko pričakovali. Iz 132 let stare stavbe, ki je bila sicer večkrat obnovljena in dozidana, smo se preselili v povsem novo stavbo, se rešili
takratne prostorske utesnjenosti
in nevarnega radona. Dobili smo
barvite igralnice in učilnice, jedilnico, veliko telovadnico in knjižnico.
Prav gotovo je bila šola takrat ena
najlepših v Sloveniji. Vse na novo
pridobljene prostore smo skrbno
čuvali in še danes obiskovalci šole
povedo, da imamo lepo urejeno
šolo. 10 let nove šole bomo obeležili z decembrsko javno prireditvijo,
razstavo ob prireditvi, dejavnosti pa
bodo potekale tudi skozi vse leto.
10. obletnici bomo posvetili naše
šolsko glasilo Dvorski utrinki in ob
njegovem nastanku večjo pozornost posvetili raziskovanju naše šolske preteklosti. Okrogla obletnica
se bo odražala tudi v naši razstavi,
ki jo bomo tudi za javnost pripravili
na centralni šoli v aprilu.
Kaj so bile glavne pridobitve v šoli
v tem obdobju?
Glavni dosežek je prav gotovo
ohranjena šola, saj zanjo lepo skrbimo. Kljub desetim letom uporabe še ni bilo potrebno generalno
pleskanje, struženje parketa ali kakšna popravila, ki bi bila odraz neprimernega ravnanja delavcev ali
otrok. Šola je naredila velik korak
naprej v tehnični opremljenosti:
računalniki in s tem različna programska oprema in LCD projektorji
so sestavni del učnega procesa. Za
našo šolo je bil pomemben tudi čebelnjak, ki smo ga leta 2012 predali
v uporabo in nas oskrbuje z domačim medom in je krasno učilo. Ker
se veča število otrok, ki obiskujejo
našo podružnico, smo dokupili tudi
nekaj šolske opreme.
S katerimi težavami ste se so
očali?
Nekaj težav je bilo s samo stavbo.
V telovadnici so nastale vertikalne
razpoke na obeh daljših stenah te-

lovadnice. V ženski garderobi v telovadnici je prišlo do masovnega odstop stenske keramike v obliki mehurja in do zastajanja vode v tuših.
V jedilnici je v pregradni steni med
toaletnimi prostori in jedilnico prišlo do zastoja vode in posledično do
odpada ometa. Vse te težave smo
z reklamacijo odpravili. Ostala je še
sanacija fasade, saj je na vzhodni in
južni strani šole in telovadnice leseni del fasade počrnel in razpokal.
Težave se pojavljajo tudi zaradi
bolniških odsotnosti, a ker imamo
zaposleni svoje delo radi, jih sproti
rešujemo in prevzemamo še dodatne obremenitve, ki nastajajo zaradi odsotnih delavcev.
Vedno več je tudi kosil in šolska jedilnica je polna do zadnjega kotička.
Kuharice so tako bolj obremenjene,
dodatne skrbi pa jim povzročajo
tudi vedno številčnejše diete.
V vrtcu se prostori poleti pregrevajo in akcija za postavitev senčil
teče že nekaj let. Upamo, da bomo
akcijo uspešno zaključili s postavitvijo senčil.
Kmalu po preselitvi v nove prostore je število vpisanih učencev upadlo in spoznali smo delo v kombiniranih oddelkih, ki so bili res številčno močni, ves čas na meji med
čistim oddelkom in kombinacijo.
Sedaj pa so iz leta v leto šolski prostori vedno bolj polni in na vsakem
koraku je vidna potreba po razširitvi in dodatnih prostorih.
Čemu dajete na šoli največ po
udarka?
Vse, kar je trajno in dobro, se gradi
na trdnih temeljih. Tako skušamo
učencem dati kvalitetno temeljno
znanje in ob tem učence tudi vzgajati, jim omogočiti odkrivanje vrednot,
ki jih bodo spremljale vse življenje,
jih učiti, kaj je v življenju pomembno. Zavedamo se, da so spoznanja
in znanje najbolj trajna, če jih človek
pridobi v varnem okolju in v prijateljskem vzdušju z lastnim umskim
in/ali fizičnim delom in temu dajemo poudarek. Učencem pristopamo individualno, jih aktiviramo in
jim omogočamo vpogled v njihov
napredek. V naše delo kar uspešno
vpletamo tudi starše, saj se zavedamo, da je šolski sitem brez sodelovanja s starši kot vaza z luknjo.

sestavljajo strokovno podkovani in
zavzeti sodelavci in skupaj dosegamo zastavljene cilje.

Katere so vaše prednostne na
loge?
Vizija šole ostaja ista že več let: kvalitetno znanje, vzgoja za življenje,
ugled zavoda v javnosti. Prednostne
naloge pa letno nadgrajujemo. Letos dajemo poudarek ekološkemu
osveščanju in odkrivanju vrednot
ter njihovemu vpletanju v vsakdanje
življenje. Pričenjamo tudi s projektom Šolski eko vrt, ki ima moto: »Jej
lokalno in misli globalno«.
Kaj je največja ovira pri organi
zaciji dela?
Težave nam povzroča prostorska
utesnjenost. Letos se je s tujim jezikom v 1.r. povečala učna obveznost
prvošolcev. Težko najdemo prosto
učilnico za interesne dejavnosti in/
ali dodatno strokovno pomoč učencem 5. šolsko uro. Tudi v jedilnici in
garderobah se pozna prostorska
utesnjenost. K nam v podaljšano
bivanje prihajajo tudi učenci iz podružnice Ajdovec in tudi ti učenci
v natrpani garderobi potrebujejo
svoj kotiček, da se uredijo za pouk.
Koliko let ste že vodja PŠ? Kaj
to pomeni? Lahko opišete vaše
delo?
Vodja podružnice sem od leta
1996, torej kar 20 let. K mojemu
delu poleg poučevanja, ki je še
vedno moj najljubši del dela, sodi
tudi organiziranje dela na podružnici. Organizacija je kar obsežna,
začne pa se s sodelovanjem z vodstvom šole in nato se piramidno
širi in obsega: predloge za prednostne naloge in materialne izboljšave, organizacijo dela- urniki, dnevi
dejavnosti, nadomeščanja, prireditve, razstave, dogovarjanje in sodelovanje z društvi …Dela nikoli ne
zmanjka, je pa prijetno, ker naš tim

Koliko učencev imate? Kaj pa v
prihodnosti?
PŠ Dvor letos obiskuje 57 učencev.
Število učencev bo rastlo, že naslednje leto je predviden vpis 21 prvošolcev. V šolske letu 2018/19 bo
število otrok na PŠ Dvor naraslo na
74. Ne vem, kako se bodo vsi lahko nagnetli v že sedaj utesnjene
prostore. Nekdanja zbornica, ki
je bila spremenjena v učilnico, bo
premajhna.
V stavbi je tudi vrtec. Koliko od
delkov je v vrtcu? Kako poteka
sodelovanje med šolo in vrtcem?
V naši šoli delujejo tudi štirje oddelki vrtca. Dva homogena oddelka in dva heterogena. Med delavci
vlada prijateljsko ozračje in sodelovanje poteka zelo lepo. Delavci se
med seboj podpiramo in si pomagamo. Vsi zaposleni se zavedamo,
da smo celota.
Kakšni so vasi načrti za naprej?
Želimo si, da se postavijo senčila
pred igralnicami VVE Dvor ter se
tako izognemo pregrevanju prostorov. Na tem delamo že več let in
upamo, da se bo sedaj res kaj premaknilo. Vedno večja je tudi potreba po ureditvi podstrešja šole v
učilnice- idejni projekt že obstaja,
čakamo, da občina zaviha rokave
in se tako izognemo kolapsu, ki bo
sicer sledil v šolskem letu 2018/19.
Potrebno bo sanirati fasado šole.
Veliko pa je tudi manjših želja:
oživitev vrta pri PŠ in preko njega
učence še bolj opremiti za življenje, ureditev učilnice na prostem…
Imate se kakšno misel ali sporo
čilo za konec?
Za nas učitelje mora biti najpomembnejši cilj učenci – vse drugo
so le sredstva, da dosežemo cilje,
standarde. Najvišje učne standarde dosežemo takrat, ko največ
učencev – počasnih in hitrih – razvije svoje najvišje zmožnosti, saj so
šole ustanove, ki ustvarjajo prihodnost nekega kraja, naroda.

n Tinka Fric Kočjaž
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NAŠA ANKETA
AED ali avtomatski zunanji defibrilator je naprava, ki s pomočjo električnega sunka lahko ponovno požene srce in s tem tudi
reši življenje. Ali veste, da je uporaba defibrilatorja varna in enostavna, uporablja ga lahko prav vsak? Seveda pa aparat ne
rešuje življenj, je pa izredno dobrodošel dodatek pri oživljanju s pritiski na prsni koš (masaža srca) in umetnim dihanjem. Ali
poznate mesta, kjer se v občini nahajajo aparati? Poznate temeljne postopke oživljanja človeka in delo s to napravo?

Gregor Ban, Dvor, TZN-reševalna
služba ZD-NM.

Z nabavo in lokacijo AED-jev v
naši občini sem seznanjen in menim,
da je to zelo dobra pridobitev za naš
kraj. Pomembno je, da prepoznamo
nenadni srčni zastoj in hitro ukrepamo, saj je čas bistvenega pomena
(izvajanje TPO-temeljni postopki
oživljanja). Glede na oddaljenost
ekipe nujne medicinske pomoči se
ob srčnem zastoju brez naše pomoči
pacientu zelo slabo piše. Veseli me,
da je kar nekaj zanimanja tudi pri
gasilcih, saj so prav oni tisti, ki največkrat prihitijo na pomoč. Želim si,
da ga bomo uporabljali samo za vajo,
če pa že, pa upam, da bomo uspešni.

Nevenka Urbančič, Šmihel pri
Žužemberku, magistrica zdravstveno – socialnega managementa

Avtomatski eksterni defibrilator
(AED) je izredno močan in velikokrat nepogrešljiv člen v verigi preživetja žrtve. Je naprava, ki se uporablja pri zastojnih motnjah srčnega
rima, ki vodijo v prenehanje delovanja srčne mišice. Če rečemo, da je
srce prenehalo delovati, se je s tem
posledično prekinil krvni obtok in
prekinjena je dobava kisika možga-

nom. Z vsako nadaljnjo minuto brez
kisika se povečujejo ireverzibilne
posledice v delovanju človekovega
telesa, ki ne nazadnje vodijo v smrt.
Glede na to, da so najpogostejše
motnje nenadnega srčnega zastoja prav ventrikularna fibrilacija ter
ventrikularna tahikardija, je priporočljiva uporaba AED-ja. Avtomatski eksterni defibrilator z dovodom
električnega toka skozi srčno mišico
vpliva na motnje ritma in srcu omogoči vzpostavitev normalnega ritma.
Sama uporaba AED-ja je enostavna, tudi če se z njim še nismo
srečali. Ob samem vklopu nam naprava prične dajati nadaljnja navodila uporabe v slovenskem jeziku. Z
uporabo avtomatskega eksternega
defibrilatorja ne moremo škodovati, lahko samo pomagamo. Vredno
si je zapomniti, da se verjetnost preživetja ob neuporabi AED-ja z vsako
minuto zmanjša za 10-12%.
Avtomatske eksterne defibrilatorje imamo nameščene na stavbah
prostovoljnih gasilskih društev občine Žužemberk (Hinje, Dvor, Ajdovec, Šmihel pri Žužemberku) na
občinski stavbi ter Zdravstveni postaji Žužemberk.

Primož Zajec, Prapreče, diplomirani inženir strojništva

Kot gasilec bolničar poznam
temeljne postopke oživljanja in delovanje ter uporabo AED. Pri oživljanju sta najpomembnejša masaža srca in umetno dihanje, vendar
pa imamo brez AED malo možnosti, da spet poženemo srce. Uporaba AED je zelo enostavna, tako da
ga lahko uporablja vsak, brez posebne usposobljenosti. AED nas z
zvočnimi navodili vodi skozi celo-

ten postopek oživljanja in nam ga s
tem zelo olajša.
Poznam nekaj mest v občini,
kjer se nahajajo AED, predvsem
okrog svojega doma. Tako vem, da
se v Žužemberku nahaja na občini
in pa v industrijski coni, po okoliških vaseh pa je na gasilskih domovih. Celoten spisek lokacij imajo na
centru za obveščanje, tako da ko kličemo na 112, povemo, kje se nahajamo ter vprašamo za najbližji AED.

Gregor Krakar, Žužemberk

Ker sem član PGD Žužemberk,
poznam mrežo defibrilatorjev po
občini. Nahajajo se na naslednjih
lokacijah: zdravstveni dom Žužemberk, industrijska cona Žužemberk
(podjetje Kekon), stavba občine Žužemberk, gasilski dom na Dvoru in
Ajdovcu, podružnični OŠ v Šmihelu
in v Hinjah.
Delo z avtomatskim defibliratorjem je precej enostavno, saj uporabnik dobiva sprotna navodila naprave, kako jo uporabljati. Menim
pa, da je v bližnji prihodnosti nujno
potrebno še več pozornosti nameniti ozaveščanju prebivalcev občine o
uporabi defibrilatorja, še posebej na
območjih, ki so nekoliko oddaljena

in do katerih prvi posredovalci in
NMP potrebujejo dlje časa.

zima 2016,

Vem, kje se v našem kraju nahaja aparat, in sicer v Hinjah na gasilskem domu. Znam ga uporabljati
in poznam postopke oživljanja. Vsako leto v mesecu oktobru v osnovni
šoli Prevole za učence in starše organiziramo vajo oživljanja in prikaz
delovanja defibrilatorja. Povabimo
strokovnjake, ki nam to obrazložijo
in prikažejo, nato poskusi še vsak
sam. Tudi na športnem turnirju med
krajani je bil izpeljan postopek uporabe AED. Tako je res lahko vsak, ki
hoče, podučen o osnovah oživljanja.

Peter Špelko, Vrhovo pri Žužemberku, oblikovalec kovin, varnostnik, voznik

Poznam omenjene aparate in
sem že leta 2003 tudi opravil usposabljanje zanje. Znanje obnavljam
vsaka 3 leta. Vem, kje so v naši občini, imamo ga tudi v službi.

Naj vam božična noč pokloni mir,
upanje, ljubezen, zdravje in veselje.
Vse to pa naj vas spremlja v letu, ki
nam prihaja naproti. Srečno 2017!
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NE POZABITE - OBRAČUN PAVŠALNEGA NADOMESTILA ZA LETO 2016!
Od 01. do 31. januarja 2017 je potrebno davčnemu organu preko portala e-Davki predložiti obračun pavšalnega
nadomestila za leto 2016. Vabimo vas, da se v mesecu januarju 2017 oglasite pri svojem pooblaščencu na KGZS-Zavodu
NM - Izpostavi Trebnje, Temeniška pot 1, kjer boste uredili
vse potrebno. Obračun je potrebno oddati tudi v primeru,
da za leto 2016 niste prejeli pavšalnega nadomestila, v tem
primeru se vpiše vrednost 0 €. Obračun lahko vloži le imetnik dovoljenja za pavšalno nadomestilo!
Za elektronski vnos potrebujete :
znesek prejetega pavšalnega nadomestila za leto 2016,

Irena Blatnik, učiteljica, Prevole

KMETIJSKI KOTIČEK

obračun prejetega pavšalnega nadomestila za leto
2016 ali računi, iz katerih je razvidna vrednost prejetega pavšalnega nadomestila.
Vnos v e-Davke bo možen v času uradnih ur na
Izpostavi Trebnje, Temeniška pot 1, Trebnje, in sicer:
ponedeljek od 8. do 12. ure,
sreda od 8. do 12. ure (dežurna pisarna v Žužemberku) oz. po dogovoru,
petek od 8. do 12. ure.

Temeniška pot 1, 8210 Trebnje
Tel.: (07) 346 06 73, GSM 051 692 401
E-pošta: polonca.senicar@kgzs-zavodnm.si
Splet: www.kmetijskizavod-nm.si

V izogib predolgemu čakanju na vnos je zaželjeno,
da se predhodno naročite na tel. št. 051 692 401 (Polonca Seničar).

Gnojenje z digestatom iz bioplinarn
Kmetom iz okolice bioplinskih naprav (BP) se v zadnjih letih pogosteje ponuja ostanek iz bioplinarn- digestat, za potrebe
gnojenja rastlin. Kdaj in kako je digestat možno uporabiti za gnojenje rastlin, pod kakšnimi pogoji, želimo osvetliti v naslednjem
prispevku. Na območju Dolenjske se občasno na trgu pojavlja poltekoč ali tekoč material, imenovan digestat ali pregnito blato,
kadar gre za gnojilo iz bioplinskih naprav, ki delujejo po predpisu, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov.
Kmet, ki se sreča s ponudbo digestata, pogosto vidi predvsem njegovo
cenovno ustreznost, ko ga primerja z drugimi gnojili ter vrednosti hranil,
ki so potrebni za rast kmetijskih rastlin. Manj pa je pozoren na pasti, ki so
v taki ponudbi ponavadi bolj prikrite. Pri takem nakupu je bistvena pozornost na ustrezne deklaracije, ki morajo spremljati digestat, ki se prodaja. Kmet pa mora poznati tudi potrebno vodenje evidenc na kmetiji, ki se
s takim nakupom začnejo. Zaradi zakonodajne zahtevnosti zato vsakemu
potencialnemu uporabniku digestata priporočamo predhoden razgovor
s kmetijskim svetovalcem, ki kmetu pomaga preveriti ustreznost celotne
dokumentacije, še preden se izvrši nakup digestata ali vnos v tla. Bistvene
zahteve so sledeče:
Kmetijsko gospodarstvo, ki uporablja kupljena ali izven lastnega kmetijskega gospodarstva pridobljena organska gnojila, bo moralo imeti nakup
digestata izkazan s pisnim dokazilom letos do 15. novembra. Predstavlja
ga izpolnjen poseben obrazec (B1) v okviru subvencijske vloge. V primeru
uporabe digestata veljajo zahteve navzkrižne skladnosti, torej za vse vlagatelje kmetijskih subvencij. Zahteve izhajajo s področja ravnanja z nitrati,
saj se digestat obravnava kot tekoče organsko gnojilo, za katerega veljajo
časovne in količinske omejitve pri vnosu v tla.
Ali je digestat primerne kakovosti za vnos v tla, lahko kmet vidi le iz
deklaracije, ki mora nujno spremljati vsako pošiljko (cisterno) materiala. Kmet mora ta dokument dobiti na vpogled, ga pregledati, oz. prinesti
na vpogled svojemu kmetijskemu svetovalcu. Na kmetijskih zemljiščih je
dovoljena le uporaba digestata 1. kakovostnega razreda, ki je proizvod.
Tak status digestat pridobi, če se v bioplinarni uporabljajo ustrezne vhodne
surovine. Vsak predelovalec je dolžan ob prodaji digestata izdati (predložiti) predpisano deklaracijo vsakemu uporabniku. Na deklaraciji predelovalec in prevzemnik s podpisomom potrjujeta oddajo oz. prevzem količine
digestata. Poleg tega pa so navedene še vrste biološko razgradljivih odpadkov, iz katerih je proizveden digestat, primernost oz. neprimernost za ekološko kmetijstvo, največji dovoljeni vnos digestata na kmetijsko zemljišče.
Naveden je tudi izvajalec nadzora kakovosti digestata z datumom vzorčenja
in s številko analize ter izvleček pomembnejših parametrov iz analize. Med
drugimi je podan tudi delež dušika iz živinskih gnojil, ki se izračuna po
predpisani enačbi. Brez podpisov deklaracija ni veljavna.
Naslednji pomemben pogoj za uporabo digestata je stanje v tleh, kamor se želi digestat vnesti (gnojiti). Ta zemljišča morajo biti predhodno

pregledana, ali so primerna za vnos digestata. Treba je opraviti predhodno
analizo, ki temelji na posebnem postopku jemanja vzorcev tal, ki ga izvedejo pooblaščene organizacije. Seznam pooblaščenih organizacij je naveden
na spletni strani ARSO: www.arso.gov.si. Analiziranje tal mora potekati
v skladu z metodologijo vzorčenja, merjenja in analiziranja iz predpisa, ki
ureja obratovalni monitoring pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil
v tla. Tako analiziranje je potrebno opraviti vsakih 10 let.
Šele na podlagi takih analiz in ustreznih deklaracij lahko kmetijski
svetovalec izdela gnojilne načrte, ki vsebujejo naslednje podatke:

Podatke o vsebnosti hranil iz analize tal (celokupni dušik, celotni fosfor, celotni kalij).
Podatke o vsebnosti hranil in kemijskih onesnaževal v digestatu iz deklaracije.
Podatke o kmetijski pridelavi.
Največji dovoljeni letni vnos suhe snovi, ki ne sme presegati 8 t/ha v
povprečju petih let, če gre za digestat, ki vsebuje več kot 20% suhe snovi.
Dopustni vnos dušika, da ni presežen največji dovoljeni letni vnos iz
predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.
Dopustni vnos nevarnih snovi v tla, da ni presežen največji dovoljeni
vnos teh snovi iz uredbe.

Uporabnik digestata je zavezan, da hrani deklaracije, rezultate analiz tal
in gnojilne načrte najmanj 10 let. Uporabnik digestata, ki le-tega ne uporablja v skladu z zakonodajo, je lahko kaznovan z globo do 4100 € za prekršek.
Gnojenje z digestatom iz BP, ki se pojavlja na trgu pri nas, še vedno
predstavlja novost za kmete, ki bi ga želeli uporabiti kot gnojilo. Dogaja
se, da kmetje ne poznajo potrebnih pogojev za vnos digestata na svoja zemljišča niti niso pozorni, če je digestat ustrezno deklariran kot tržno blago.
Posledice tega plačujejo ob inšpekcijskih pregledih na kmetijah, kar lahko
pripelje tudi do zmanjšanja subvencij. Glede na ugotovljene probleme pri
rabi digestata na kmetijah je zato nujno predhodno posvetovanje s kmetijskim svetovalcem, ki bo podrobneje predstavil, pod kakšnimi pogoji je
vnos digestata na zemljišče ustrezen.
n Mateja Strgulec, KGZS Zavod NM
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4. dobrodelni kocert z adventno tržnico

Prireditev ob evropskem tednu mobilnosti

OŠ Žužemberk z vsemi podružnicami in enotami vrtca je letos zopet organizirala dobrodelni koncert z adventno tržnico. Koncert je bil v petek, 25.
11. 2016, ob 18. uri, v telovadnici OŠ Žužemberk.
Program je povezovala radijska napovedovalka Renata Mikec. Na prireditvi so nastopili pevski zbori OŠ in vrtca, plesalci Plesnega studia Novo
mesto, pevki Amadea Begovič in Ditka z očetom Gorazdom Čepinom ter
ansambli: Žarek, Topliška pomlad, Skrivnost ter Boršt. Vsi gostje so nastopili brezplačno, na tak način podprli naš projekt in prispevali k dobrodelnosti. Za ozvočenje je poskrbel tonski mojster Aljaž Fink, za redarsko
službo pa člani PGD Žužemberk. Vsakemu posebej in vsem skupaj se še
enkrat zahvaljujemo.
Namen koncerta je zbrati čim več sredstev za zaščito teras v vrtcu na
Dvoru. V ta namen je bilo v preteklih dveh letih zbranih že 7.872,81 EUR.
Ta sredstva smo uspeli zbrati s prostovoljnimi prispevki ob vstopnini in z
donacijami podjetij, zasebnikov, posameznikov in poslovnih partnerjev.
Temu znesku smo letos dodali še 885 EUR od vstopnine ter 1.345 EUR,
ki so jih darovali naslednji donatorji: Anton Mačerol s.p. Dvor, FS d. o. o.
Žužemberk, Janez Kranjc s.p. Dvor, Kotorna d.o.o. Ljubljana, Kovinastroj
Servis d.o.o. Grosuplje, Krka d.d. Novo mesto, Mohorčič transport d. o.
o. Zalisec, Bencinski servis Dvor, KGN-NOVINC d.o.o. Dvor,GGE d.o.o.
Ljubljana, skupaj 2.230 EUR. Finančno pomoč lahko še vedno nakažete na
račun UJP Novo mesto na št. SI56013936000000216, sklic SI00 29100020,

Skupaj za varnost otrok – takšen je bil namen prireditve ob evropskem
tednu mobilnosti, ki je potekala na OŠ Žužemberk s podružnicami Ajdovec, Dvor ter Šmihel, in sicer 21. 9. 2016. K sooblikovanju prireditve smo
povabili predstavnike društev in organizacij, ki bi našim učencem lahko kar
najbolj predstavili pomen primernega obnašanja v prometu. Prireditev je
potekala v dveh delih. Prvi se je odvijal v telovadnici, kjer smo lahko prisluhnili šolski himni v izvedbi pevskega zbora, učence je nagovorila ravnateljica ga. Mira Kovač, kasneje še policist g. Edvard Kramar. Sledila je predstavitev Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, v okviru
katerega nam je njihov član g. Robi Bojanec predstavil svojo življenjsko izkušnjo. Kasneje so si učenci nižjih razredov ter starejše vrtčevske skupine
ogledali še dramsko igro Rdeča kapica v prometu.
V drugem delu je potekal ogled raznovrstnih postaj na šolskem igrišču.
Postaje: Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, Kolesarski
klub Adria Mobil, Civilna zaščita občine Žužemberk, Radioklub Žužemberk, Kolesarstvo Smole, Medobčinski inšpektorat in redarstvo, Policijska
postaja Dolenjske Toplice. Dan je minil v prijetnem ter novih informacij
polnem vzdušju.
Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za njihov prispevek k obogatitvi
prireditve.

Vsem članom društev,
zunanjim sodelavcem in
ostalim krajanom želimo
mirne božične praznike
ter srečno leto 2017.
n Ravnateljica Mira Kovač
s kolektivom Vrtca in OŠ ter z učenci

s pripisom »za senčila«. Vsem, ki ste že ali pa morda še boste darovali, se
iskreno zahvaljujemo.
Koncertu je sledila adventna tržnica, kjer so bili na voljo različni izdelki: adventni venčki, voščilnice, pecivo in manjša darilca, ki so jih izdelali
delavci šole in vrtca. Nekateri izdelki so nastali tudi v sodelovanju z učenci in starši. Na tržnici je bilo zbranih 1.264,29 EUR, ki bodo namenjeni za
pomoč učencem in otrokom vrtca, ki se zaradi slabšega socialnega položaja
ne bi mogli udeležiti razširjanih programov zavoda.
Res da sta bila koncert in tržnica organizirana z namenom dobrodelnosti, a gotovo nista dosegla le tega namena, saj je dogodek poskrbel tudi
za prijetno druženje in sprostitev.
n Mojca Obrstar

Na naši podružnici smo teden
kulturne dediščine obeležili s povabilom dedkov in babic. Obiskali so
nas: ga. Marija Rozman, ga. Martina
Pust in g. Franc Vidmar. Skupaj smo
preživeli dve šolski uri.
Ga. Marija Rozman je otrokom
predstavila igre nekoč skozi letne
čase (»ajzerji- cvajerji«, zemljo krast,
rihtarje bit, volk, karte iz kartona,
skrivanje, sankanje in kepanje,
plezanje po drevesih, skakanje čez
potok, pismo,…). Učenci so jo z
velikim zanimanjem poslušali in
sodelovali v igrah. Zdele so se jim
zelo zanimive in jih bomo še večkrat porabili v minuti za zdravje ali
za igranje med odmorom.

Foto: Jana Mrvar

Kostanjev piknik 3. razreda

Finale državnega prvenstva
v odbojki na mivki za osnovne šole

Zadnji petek, 28. 10. 2016, pred jesenskimi
počitnicami, smo imeli učenci in starši 3. razreda PŠ Dvor kostanjev piknik. Bilo je lepo, sončno
jesensko popoldne. Vsak je prinesel nekaj kostanja, prigrizek ali sok. Otroci so se igrali na igrišču,
starši pa so se pogovarjali in družili ob peki slastnih kostanjev. Ko smo se vsi skupaj malo okrepčali, smo izvedli dve igri med dvema ognjema, in
sicer starši proti otrokom. Bilo je zabavno. To je
bil dober začetek počitnic.
n Ida Štimec

Dejavnost ob tednu kulturne dediščine na PŠ Ajdovec
G. Franc Vidmar je učence s
pripovedovanjem odpeljal v svoje
skromno otroštvo, kjer ni bilo veliko igre, ampak veliko dela. Učencem je predstavil, kako so si na leseni
podlagi s fižoli in koruzo pozimi na
peči krajšali čas z igranjem špane.
Ga. Martina Pust pa je s svojimi
spretnimi rokami prikazala, kako
so včasih izdelovali punčko iz cunj.
Zaradi velikega zanimanja učencev
bomo delavnico ponovili.
S temi dejavnostmi smo že uresničili del naše letošnje prednostne
naloge: krepitev ljudskega izročila
skozi ples, igro in pravljice.
n Irena Prodanić Vasić
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Letošnji finale je organizirala OŠ Lucija.
Tekmovanje je potekalo 27. 9. 2016, na igriščih
v Portorožu. V idealnih pogojih so se za naslov
prvakov borile najboljše štiri ekipe v kategorijah
dečkov in deklic. Prvo tekmo so naši fantje gladko dobili proti Kamničanom. V naslednji je Logatec premagal Hoče. Sledila je odločilna tekma
za naše fante proti najmočnejši ekipi na turnirju, Logatcu. Po dolgi, izenačeni in napeti tekmi
smo uspeli zmagati. V končnici tekme je odlično

serviral Toni Travnik in preprečil zmago višjim,
starejšim in močnejšim nasprotnikom. V zadnji
tekmi, ko bi morali le še potrditi zmago, pa nam
je zmanjkalo moči in izgubili smo proti ekipi Hoč.
Po kratkem razočaranju smo bili na koncu veseli
2. mesta in srebrne medalje.
Čestitke si zaslužijo: Toni Travnik, Mohor
Travnik, Jure Legan, Gašper Longar in Nejc Suhadolnik.
n Bojan Brulec

Jesenski pohod na sv. Peter
V četrtek, 6. 10. 2016, smo imeli učenci PŠ Dvor, PŠ Ajdovec, 3. in
4. razred OŠ Žužemberk pohodni
športni dan na Sv. Peter. Spremljali
so nas tudi gozdar g. Longar, športna
pedagoga ga. Sedaj in g. Kužnik ter
oče učenke g. Gorenčič. Kljub nizkim
temperaturam smo se pri vzpenjanju
hitro ogreli. Med potjo smo si na karti ogledali pot pohoda, bili pozorni
na markacije ter opazovali jesensko
naravo. G. Longar nam je predstavil
delo gozdarjev, nas spomnil na imena
dreves v gozdu in opozoril na majhnega škodljivca - lubadarja. Na vrhu
smo občudovali čudovit razgled na
dolino, se okrepčali z malico, toplim

čajem in posedeli ob ognju. Srečno
smo se vrnili do avtobusov, ki so nas
odpeljali nazaj.

Kljub hladnemu vremenu in
precej napornemu vzponu smo se
imeli v družbi sošolcev in prijate-

ljev na prvem jesenskem pohodu
zelo lepo.
n Petra Švajger
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V petek, 28. 10. 2016, smo se z učenci PŠ Dvor spomnili vseh pokojnih.
V jedilnici smo izvedli krajšo kulturno točko, v kateri so se učenci predstavili s petjem in recitiranjem, nato pa smo se odpravili do spomenika na
Dvoru. Ob spomeniku je učenka 4. razreda recitirala pesmico. Pokojnim
smo se nato poklonili z minuto molka in prižigom svečk.
n Petra Švajger

Letovnje učencev
v domu Škorpijon

n Milena Legan

Že štiri leta obiskujem karatejsko šolo v Stični, in sicer sankukai. Vsako leto ˝Karatejska zveza Slovenije˝ organizira mladinsko in otroško tekmovanje iz karateja na državnem nivoju. Letos je potekalo 19. novembra
v Ljubljani v dvorani Krim. Tekmovalci smo se razdelili v različne kategorije glede na težo.
Ko smo prispeli, me je bilo malo strah, saj nisem vedel, kam naj grem.
Čez nekaj časa je prišel trener in mi je pokazal, kje je garderoba. Tam sem
se preoblekel in nato sem šel v dvorano. Pripravili smo se in dobili liste, na
katerem bojišču smo. Jaz sem dobil črko B . S tem listkom sem dobil kasneje vodo in sendvič.
Čez pol ure smo se začeli ogrevati. Malo sem se potil, saj sem vedel, da
se bliža tekma. Ko smo se ogreli , nas je trener poklical v bojišča. Najprej
so bile na vrsti dekleta, potem fantje. Ko me je sodnik poklical, me je bilo
strah. Ko sem si nadel rokavice, je strah minil. Prvo tekmo sem nasprotnega igralca pustil na nuli, torej sem ga premagal. Potem sem dobil močnejše nasprotnike. Vsi so imeli zeleni pas, jaz pa oranžnega. Počutil sem se
vznemirjeno, saj sem bil najmanjši. V drugi tekmi sem dobil nasprotnika
z zelenim pasom. Mislil sem, da me bo premagal, a me ni. Po koncu borbe
smo si še čestitali. Nisem mogel verjeti, da grem v finale. Ko sem čakal na
finale, sem videl mamo in očeta, kako sta bila vesela. Ko se je finale začel,
sem dal vse od sebe. Bile so tudi kazenske točke, a nič zato. Ta borba je bila

Dan sajenja drevesa

Obisk gasilcev PGD Dvor
in demonstracija
V petek, 21. 10. 2016, so nas 2. šolsko uro obiskali gasilci PGD Dvor in
nam demonstrirali in razložili načine reševanja in njihovega posredovanja
ob primeru požara ali drugih nesreč. Razkazali so nam svojo opremo, nas
podučili, kako moramo ukrepati v različnih primerih, ko pride do požara ali kakšne druge nesreče, demonstrirali postopek oživljanja, ukrepanja
v primeru nezavesti, v primeru opeklin… Prikazali so nam, kako se opremijo v primeru vstopa v gorečo stavbo, kako stabilizirajo ponesrečenca na
nosila ipd. Učenci so z zanimanjem spremljali demonstracijo in s svojim
znanjem pridno sodelovali.
Foto: Danijela Perko

Svetovni dan spomina
na žrtve prometnih nesreč
Tretjo nedeljo v novembru obeležujemo svetovni dan spomina na
žrtve prometnih nesreč. Dan, ob katerem se spomnimo vseh umrlih in
poškodovanih v prometnih nesrečah skupaj z njihovimi bližnjimi,
prijatelji, sodelavci in znanci, smo
na OŠ Žužemberk obeležili v četrtek, 17. 11. 2016. Pri prižigu svečke
so sodelovali g. Dušan Mikec, učenki Laura Košiček in Živa Lavrič ter
učiteljica Jana Mrvar.
Foto: Jana Mrvar
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Državni prvak v karateju

Komemoracija
ob spomeniku na Dvoru

Učenci drugih razredov OŠ Žužemberk, PŠ Dvor in učenci prvega
in drugega razreda PŠ Ajdovec smo letovali na Velikem Boču v CŠOD
Škorpijon od 28.9. do 30.9.2016. Preživeli smo tri čudovite dni v naravi.
Spoznavali smo novo življenjsko okolje, razvijali pozitiven in odgovoren
odnos do narave in živali, se navajali na samostojnost, razvijali medsebojno
pomoč in prijateljstvo…Vsak dan, od jutra do večera, je bil posebej načrtovan, strokovno voden in dosledno izpeljan.
Vsi učenci so sodelovali pri vseh dejavnostih, se trudili upoštevati
pravila in navodila. V okviru letovanja smo izpeljali tri dneve dejavnosti,
in sicer športni dan s pohodom na Žavcarjev vrh in lokostrelstvo ter doživeli gozd ponoči z daljšim pohodom z baterijami. Naravoslovni dan je bil
na temo Konj - moj prijatelj, skrb zanj in jahanje ter spoznavanje drugih
domačih živali na ranču Škorpijon. V okviru tehniškega dneva so učenci
naredili preprost bivak, doživljali so gozd s pomočjo škrata in v njem tudi
ustvarjali ter čisto sami zakurili ogenj s pomočjo kresila, dračja, vej in palic,
ki so jih sami nabrali v gozdu. Ob večeru pa so se poveselili ob tabornem
ognju, kjer so ob spremljavi kitare prepevali različne pesmice.
Učenci so se veliko novega naučili. Domov so odšli utrujeni, a polni
izkušenj, navdihov in novih uporabnih znanj.
Za skrbno izpeljano letovanje se lepo zahvaljujemo vsem zaposlenim
v CŠOD Škorpijon.

ŠOLSTVO

ENO dan sajenja dreves združuje veliko trajnostno razvojnih ciljev:
izobraževanje, spopadanje s podnebnimi spremembami, varovanje in promoviranje okolja, poglabljanje globalnih prijateljstev ter prizadevanje za
mirno družbo in pravico za vse. Slovenski otroci sadimo drevesa miru tudi
za našo državo, ki letos praznuje 25 let. Posvečamo ji naše drevo miru in
obljubljamo, da ga bomo pazili, negovali in skrbeli zanj, da bo raslo in se
razvijalo prav tako, kot želimo, da raste in se razvija naša lepa Slovenija.
Dogodek je namenjen šolam, mladini in mestom, članicam zelenega
ENO obroča. Tako so v četrtek, 10. 11. 2016, učenci OŠ Prevole, ki obiskujejo predmet okoljska vzgoja, posadili drevo v okolici šole. Odločili so se,
da bodo tudi letos posadili sadno drevo, zato da bodo v prihodnjih letih
njihovi nasledniki v okolici naše šole lahko obrali kakšen sadež. Pri zasaditvi nam je pomagal domačin Lado Koman, ki nam je podal veliko koristnih
informacij o zasaditvi sadnega drevja na področju Suhe krajine. Vedno rad
priskoči na pomoč, preskrbi pa nam tudi drevo, ki ga sam cepi (vzgoji).
n Andreja Šilc Mihelič, vodja tima Zdrave šole

Žan Škufca na najvišji stopnički – državni prvak

zelo napeta. Voditeljica naju je glasno spodbujala, kar se mi je zdelo prijetno. Ko je sodnik rekel, da sem zmagal, se mi je zdelo, kot da se mi je kamen
odvalil od srca. Bil sem zelo vesel. Po petih minutah sta prišla oče in mati in
me zelo močno objela. Malo me je bilo sram, saj so me videli moji prijatelji.
Po končanem tekmovanju smo se vsi postavili v vrsto. Sledila je podelitev medalj in pokalov. Bil sem zaskrbljen, kako bom stopil na stopničke,
če se bom spotaknil. Potem me je poklical sodnik. Šel sem do stopničk in
ko mi je dal medaljo, diplomo in pokal, sem se široko nasmejal in visoko
dvignil pokal. Vsi so mi ploskali. Ko sem prišel nazaj v vrsto, so mi prijatelji kar trgali pokal iz rok. To je bilo neprijetno. Tako sem postal državni
prvak v moji kategoriji do 60 kilogramov. Potem smo šli z družino na pico
in tako se je zaključil nepozaben dan.
n Žan Škufca, 8. razred
OŠ Prevole

Obisk pisatelja Slavka Pregla
Šola se je letos pridružila projektu Povabimo besedo, ki poteka v
organizaciji Društva pisateljev Slovenije in Javne agencije za knjigo RS.

Tako smo na šoli v ponedeljek, 19. 9.
2016, gostili mladinskega pisatelja,
založnika in urednika Slavka Pregla.
Pisatelj nam je zaupal marsikatero dogodivščino iz njegovega življenja in iz šolskih klopi ter pisateljevanja. Seveda nam je približal tudi
svoja dela, ki so med našimi učenci
zelo priljubljena. Učence je z nastopom navdušil in jih pritegnil k branju knjig. S tem smo tudi slovesno
odprli tekmovanje za Bralno značko.
Upam, da bodo naši učenci letos
še bolj zavzeto obiskovali knjižnico
in še v večjem številu osvojili bralno priznanje.
n Tinka Fric Kočjaž

Naj bo sreča kapljica vode,
zdravje žarek sonca
in ljubezen čudovit svet.
Naj vse to preplavi ves planet
in seže do vsakega posameznika.
To vam v letu 2017 želimo
Dušan Mikec in učenki OŠ Žužemberk

n učenci in delavci OŠ Prevole
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Dan slovenske hrane in
tradicionalni slovenski zajtrk

Terapevtski pes Oli
na obisku

Konec novembra sta skupino Zajčkov obiskala kuža Oli in njegova vodnica, ga. Jana Miklič. Oli je terapevtski pes, ki je navajen dela
z otroki in bolnimi ljudmi. Zajčkom je pred
svojim prihodom poslal pismo, v katerem se je
na kratko predstavil in povedal, da se jih malo
boji, zato upa, da ne bodo glasni in preveč živahni. Pismo smo večkrat prebrali in se že prej
zelo veselili srede, da se srečamo z Olijem.
In sta prišla. Ga. Jana nam je Oljia predstavila in nam pokazala, kako je potrebno poskrbeti za psička. Otroci so ga lahko pobožali, nahranili, mu postregli vodo, ga pokrtačili,
ga peljali na sprehod po igralnici, mu umivali
zobe in pobirali pasje iztrebke. Seveda kakci
niso bili pravi, spoznali pa smo, kako je potrebno pospravljati za seboj.
Spoznali smo poklic veterinarja, kajti tudi
kužki zbolijo in potrebujejo pomoč. Vodnica
Jana je otrokom dovolila, da so Oliju dajali
injekcije, obliže in povoje, pregledali so tudi
njegova ušesa in ugotovili, da je Oli zdrav kuža.
Oli nam je pokazal tudi nekaj veščin, ki
jih obvlada. Kot otroci v vrtcu tudi on zna
pospravljati igrače, je zelo poslušen in uboga svojo vodnico. Celo zalajal je le takrat, ko
smo ga prosili.
Oli in njegova vodnica sta nam pred odhodom podarila koledar društva Tačke Pomagačke, na katerem so fotografije terapevtskih
kužkov – tudi Olija. Z veseljem ga bomo obesili v igralnici in se ob pogledu nanj radi spomnili na ta poseben obisk. Oli in ga. Jana sta
nas naučila veliko novega, za kar smo jima
zelo hvaležni.
n Mojca Obrstar

Najlepši dnevi so majhni kot škratki –
kar naprej rastejo, a so vedno prekratki!
Srečno in uspešno novo leto, ki prihaja!

V okviru dneva slovenske hrane, ki ga je razglasila vlada Republike Slovenije, poteka v šolah
in vrtcih po Sloveniji projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, in sicer že šesto leto in ga obeležujemo tretji petek v novembru. Opominja na pomen polnovrednega zajtrka ter zdrave prehrane,
hkrati pa otrokom zagotavlja hrano iz lokalnega
okolja. Tudi tokrat so vsi predšolski in osnovnošolski otroci pozajtrkovali tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga sestavljajo: maslo, mleko, črni
kruh, med in jabolko. Vsa živila so bila izključno
iz lokalnega okolja. Na Osnovni šoli Žužemberk
smo se v tednu pred tradicionalnim slovenskim
zajtrkom posvetili zdravemu prehranjevanju ter
slovenski hrani. Na šoli so v vseh oddelkih potekale številne aktivnosti, ki so se odvijale v okviru
pouka, pri razredni uri ali kot dnevi dejavnosti.
Med aktivnostmi so bili pogovori o zdravi pre-

hrani, pomenu zajtrka, kulturi prehranjevanja,
pomenu lokalno pridelanega sadja in zelenjave,
lakoti po svetu, obisk kmetije, sadovnjaka in čebelnjaka Meda na PŠ Dvor. Učenci 6.a in 6.b razreda so pri predmetu gospodinjstvo pripravljali
tradicionalne slovenske jedi ter spoznavali kulturo prehranjevanja in zapuščino naših prednikov.
n Katja Kek

Diamantna maturantka Špela Pust
V soboto, 8. 10. 2016, sta predsednik države
Borut Pahor in ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič na Brdu
pri Kranju priredila sprejem za diamantne maturante z najdragocenejšo odliko: dosegli so vse
možne točke in si tako zaslužili naziv diamantna
maturantka oziroma diamantni maturant. Med
njimi tudi Špela Pust iz Brezove Rebri pri Dvoru.
Svojo šolsko pot je začela 2003 v PŠ Ajdovec.
Vso osnovno šolo je bila odlična. Po zaključeni
osnovni šoli se je vpisala na Šolski center Novo
mesto in kot diamantna maturantka opravila maturo na Srednji zdravstveni in kemijski šoli za program farmacevtski tehnik. Na sprejemu na Brdu
ji je predsednik države Borut Pahor podelil t.i.
sovice modrosti, s strani ministrice pa je prejela
tudi simbolno darilce. Na podelitvi je nastopila
tudi Eva Černe z dvema glasbenima točkama. Govore sta imela predsednik Borut Pahor, o tem kako
je na nas mladih, da našo družbo naredimo boljšo
in ministrica, o tem kako je danes poseben dan,
ker danes zmagujejo znanje, odličnost in pogum
ter Svit Komel, ki se je v imenu vseh diamantnih
maturantov zahvalil učiteljem in staršem letošnje
generacije ter par besed namenil neenakosti in pomenu izobraževalnega sistema. Jeseni se je vpisala
na Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za farmacijo,

Špela Pust s predsednikom države

smer enovit magistrski študij farmacije, kar je bila
tudi njena prva želja. Zelo rada ima kemijo, za kar
se lahko zahvali učiteljem predvsem v osnovni ter
kasneje tudi srednji šoli, farmacevtska stroka pa
ji je skozi srednjo šolo postajala vse bolj všeč. Kot
diamantni maturantki iz naše občine v imenu
uredništva Suhokranjskih poti izrekam iskrene
čestitke in ji želim še veliko uspehov na njeni karierni in poklicni poti.
n Urednik

Sreča je! V majhnih stvareh, toplih
ljudeh, v stisnjenih dlaneh. Vesel
Pekarna Evropa
božič in srečno novo leto 2017!
Duši-pek d.o.o., Dvor 7

Boj za življenje nad vasjo Gradenc
V sredo, 30. novembra, je bila v avli OŠ Žužemberk predstavitev knjige »Skočite, prekleto, skočite«.
7. januarja leta 1944 je zavezniško letalstvo začelo iz Italije bombardirati industrijske in druge strateško
pomembne nemške tovarne orožja,
rafinerije in tudi prepletene transportne sisteme po vsej Evropi. Vse
do konca vojne so zavezniki z letali
obstreljevali tudi Žužemberk, ki je
bil bombardiran več kot dvajsetkrat.
Veliko škode na objektih pa so med
vojni naredili tudi Nemci in Italijani.
Poročnik Edward F. Logan ml. je kot
pilot bombnika B-17 –leteče trdnjave, letel pri 15. zračni sili ameriškega
letalstva z oporiščem v južni Italiji in
sodeloval v zračnih napadih na sovražnikove cilje. Na svoji 34. misiji
marca 1945 je bilo med napadom
nad Gradcem njegovo letalo tako poškodovano, da je bil prisiljen skupaj
s posadko izkočiti nad Suho krajino.
Letalo je strmoglavilo pod vasjo Gradenc v Žužemberku, vsi letalci pa so

se s pomočjo slovenskih partizanov
varno vrnili v bazo v Italijo. Pretresljivo zgodbo s srečnim koncem je
avtor, upokojeni transportni pilot
in letalski upravni delavec Edward
F. Logan, ki živi v Hendersonwillu v
Južni Karolini v Združenih državah
Amerike, popisal v spominih v knjigi
»Skočite, prekleto, skočite«, ki je izšla
letos pri Cankarjevi založbi. Napisane spomine ameriškega pilota in takratno dramo nad vasjo Gradenc so
občinstvu, ki je v sredo, 30. novembra, napolnilo avlo OŠ Žužemberk,
predstavili prevajalec Janez Žerovc,
ilustrator knjige Igor Tratnik in urednik Cankarjeve založbe Tine Logar.
Videnje dogodka je predstavila tudi
živa priča padca letala in srečanje s
pilotom Julijana Vidmar iz Gradenca, obiskovalci pa so lahko videli in
tudi slišali krajši videoposnetek krajev in same poti, po kateri so hodili

rešeni letalci, pa tudi najnovejše fotografije še živečega pilota Logana in
njegove pozdrave njemu tako ljubim
Slovencem. Okroglo mizo je spretno
povezovala Andreja Može, za pester glasbeni predah pa so poskrbeli
mladinski pevski zbor OŠ Žužemberk pod vodstvom Katje Avsenik,
recitatorka Rebeka Breznikar, pevka
Renata Novak in kitarist Matej Ko-

cjančič. Zbrane sta pozdravila tudi
organizator dogodka, predsednik
TD Suha krajina Vlado Kostevc, in
župan Franc Škufca, ki je pozdravil tudi pobudo, da se v spomin na
dogodek s srečnim koncem postavi
spominsko obeležje v vasi Gradenc.
n S. Mirtič
Foto: Slavko Mirtič

V današnjem tempu življenja samo hitimo,
vsaj v teh prazničnih dneh malo postojimo.
Za prijatelje in znance si čas vzemimo.
Naj v domovih zadiši in se iz dimnikov kadi.
V letu, ki se že najavlja, naj se vse, kar je bilo dobrega, ponavlja.
Prazniki so zato, da praznujemo,
prireditve pa zato, da jih obiskujemo,
Da bi vse ovire premostili in čim večkrat se družili.
Srečno in na vseh poteh uspešno.
Kulturno umetniško društvo Žužemberk

Učenje instrumentov tudi v Žužemberku
V Žužemberku se je od letošnjega marca dalje mogoče učiti igranja
na instrument, saj je Kulturno umetniško društvo Glasbene muze in
glasbeni center Ad libitum zasnoval
temelje glasbene šole. V manj kot pol
leta delovanja je že 8 učencev uspešno opravilo izpit čez predpisano
učno snov za 1.razred instrumenta
in nauka o glasbi ter se tem napredovalo v naslednji letnik.
Do sedaj so učenci skupaj z
mentorico sodelovali na nastopu na
Podružnični šoli Dvor , Podružnični
šoli Šmihel pri Žužemberku, inter-

nem nastopu za starše in prijatelje
v Žužemberku, na prireditvi v projektu Rdečega križa in medgeneracijskega sodelovanja na Dvoru in na
proslavi ob Dnevu državnosti v Žužemberku ter ob prireditvi Dan spomina na znane Suhokranjce Poleti
so organizirali in izpeljali poletno
šolo glasbe, s čimer so imeli mladi
oz. udeleženci možnost preživeti del
počitnic zelo koristno ter kreativno.
To šolsko leto je vpisanih 20
učencev v starosti od 5 do 23 let .
Učijo se igranja na klavir, kitaro in
nauk o glasbi, za kar je bil največji

interes. Zanimanja za druge instrumente (razen za harmoniko, za kar
pa še iščejo primernega učitelja) zaenkrat ni bilo, a zagotovo še bo. Pouk
poteka v prostorih Osnovne šole Žužemberk, saj vodstvo šole dejavnost
zelo podpira.
Ker je vizija župana občine gospoda Franca Škufca ustanovitev pihalnega orkestra, seveda v šoli stremijo k temu, a se zavedajo, da je za
to potreben čas. Tudi zato vodja šole
prof. Maja Tajnšek pripravlja ustanovitev ansambla kljunastih, baročnih
flavt, v katerega bo vključila vse večje

učence. Cilj pa jim bo sodelovanje na
nastopih na gradu, Trških dnevih ter
seveda na drugih prireditvah,.
Ker je bila kljunasta flavta instrument, ki so ga uporabljali od
srednjega veka dalje, še kako sodi
v to okolje.
Za morebitne zainteresirane je
mogoč vpis skozi celo šol. leto, in
sicer h klavirju, sinthesizerju, kljunasti flavti, violini, kitari in glasbeni
pripravnici. Informacije lahko dobite pri vodji glasbene šole med šol.
letom in tudi v osnovni šoli.
n Maja Tajnšek, prof. spec.
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»V Maroko s kolesom«
Na povabilo Kulturnega društva
Dvor, da predstavita eno izmed svojih popotniških doživetij, sta Renato
Andrejčič in Suzana Jerebič v petek,
4. 11. 2016, v večnamenski dvorani
na Dvoru predstavila popotovanje
»V Maroko s kolesom«.
Ko ju vprašam, zakaj sta si za popotovanje izbrala ravno Maroko, mi
Suzana odgovori: »Zato, ker tam sije
sonce, ko je doma deževno in mraz.
Ker te v Maroku nihče ne preganja,
če postaviš šotor pod njegovo oljko.
Ker je v Maroku redkost imeti avto
in so ceste še precej prazne. Ker lahko kolesariš čez visoke gore, prelaze,
skozi puščave in soteske in zaključiš
ob morju. Ker je kilogram mandarin
10 centov in je ustekleničene vode
in kruha povsod dovolj. Ker na njivah še vedno večkrat vidiš vprežene
osličke kot hrupne traktorje. Ker te
ljudje z glasnim »salam« in dvigom
rok vedno pozdravijo in je smeh
pogost. Ker je tempo življenja na
nekaj obratov počasnejši in je skupnost bolj pomembna kot individualnost. Zato!«

V 64. številki Suhokranjskih poti nadaljujemo s predstavitvijo besedil avtorjev,ki so pisali o Suhi krajini. S tem želimo krepiti
rodoljubje, pa tudi poznavanje ljudi, krajev in kulture naše lepe dežele ob Krki. Tokrat bomo predstavili zasluženega
Suhokranjca FRANC MRVARJA, šolskega upravitelja, pedagoga in ljudskega prosvetitelja.

Iz Ljubljane sta se Renato in Suzana z Go Optijem odpeljala do letališča v Milanu, od koder je njuno
letalo odpeljalo proti Maroku, v Casablanco. Od tu sta se z vlakom odpeljala do Meknesa, od koder sta (opisano pot v nadaljevanju) pot nadaljevala s kolesom. Na poti čez Narodni
park Ifrane sta spoznala Maročana
Hamzo, ki jima je, s krajšimi premori, na poti delal družbo. V Azrouju
jima je pripravil tipično maroško jed
– tajin in pijačo - zelo sladek metin
čaj. Seznanil ju je z marsikatero ma-

Miklavž v Žužemberku
Sveti Miklavž je v nedeljo, 4. decembra, v cerkvi sv. Mohorja in Fortunata obiskal tudi tukajšnje najmlajše. Prvi datum, ki si ga številni otroci
zapomnijo, je 6. december, god sv. Miklavža, kakor pravimo sv. Nikolaju,
ki je bil v 4. stoletju škof v mestu Mira v Mali Aziji (današnji Demre v
Turčiji). Na predvečer svojega godu hodi s svojim spremstvom, angeli in
parkeljni, od hiše do hiše in prinaša pridnim otrokom darila, porednim
pa šibe. Na začetku je Miklavž pozdravil vse prisotne, nato pa je podelil
darila mladim pevcem otroškega pevskega zbora in ministrantom, nato
še stotniji otrok, ki so polni pričakovanj dodobra napolnili farno cerkev.
n Urednik

roško značilnostjo ter z nekaj triki, ki
sta jih Renato in Suzana v nadaljevanju poti s pridom uporabila.
Od tu sta vrtela pedala proti
Srednjemu Atlasu in prelazu Col du
Zad. Gozdovi, polni navihanih opic,
so počasi prehajali v bolj pusto pokrajino, ki jo izpopolnjuje barvito
gorovje. Na visokogorskem jezeru
Agdelmanu de Sidi-Ali sta se utaborila na enem izmed najlepših divjih
taborov na tem potovanju. Pot sta
nadaljevala do Richa, od tu do soteske Ziz, proti puščavski Merzougi.
V Merzougi sta se preizkusila tudi z
bordanjem in smučanjem po pesku.
Kolesarjenje sta nadaljevala ob
vznožju Atlasa, mimo sotesk Dodra
in Todra, vse do maroškega Hollywooda, čez Visoki Atlas, do prelaza Tizi n¨Tichka. Obiskala sta tudi
najbolj turistično maroško mesto
- Marakeš. Za vstop v mesto je bilo
potrebno prečkati križišče, ki pa je
bilo zelo kaotično, natrpano z različnimi vozili, ki so stala »drug čez
drugega«. Ker na splošno v Maroku
velja na cesti pravilo močnejšega, sta
pot podaljšala za kilometer in tako
varno prečkala cestišče. V mestu sta
si ogledala maroški trg Djemaa el-Fna. V Marakešu sta si prvič in zadnjič na poti privoščila pivo, saj je
pitje alkohola prepovedano.
Po več kilometrih kolesarjenja
sta se razveselila morja, ki sta se mu
približala pri ribiškem mestu Essauria. Tu sta se okopala v mrzlem
morju ter se najedla dobrih rib po
neizmerno nizki ceni. Pot sta nadaljevala proti severu do industrijskega
mesta Safija. Mesto in okolico kazi
proizvodnja fosfatov. Pot sta zaključila v Casablanci.
Dogodek je pritegnil nezane-

marljivo veliko obiskovalcev, ki so z
zanimanjem poslušali dogodivščine
s poti, na kateri sta Suzana in Renato kot že mnogi spoznala, da ljudi in
kraja ne moraš soditi po prvih vtisih.
Nekaj začetniških težav (shranjevanje
škatel za prevoz koles na letalu ter težave s prevozom koles z vlakom) sta
premagala zelo hitro. S pomočjo nekaj namigov, ki jih je z njima delil Hamza, ki sta ga spoznala na poti, pa sta
postala prava mojstra v barantanju,
ki je v arabskih krajih obvezno. Naučila sta se tudi izogibanju oziroma
pravilnemu načinu ravnanja z domačini, katerih prijaznost - želja po zaslužku, včasih presega meje dobrega
okusa. Pa hupanje, ki ju je spremljalo
celo popotovanje, ima več pomenov:
v pozdrav, umakni se. Vendar sta večkrat na poti slišala prvega.
Na povabilo Hamze sta se podala v hammam. To je tradicionalno
javno kopališče. Hammani so ločeni posebej za ženske in moške. Ne
Renatu ne Suzani tovrstne toplice
niso bile všeč, zato sta prostor zelo
hitro zapustila.
Večina ljudi v Maroku govori
francosko (nekdanja francoska kolonija). Z razvojem turizma pa vedno
več Maročanov govori tudi angleško,
ne pa vsi. Tako je prišlo na poti do
zanimivih prigod: namesto bencina,
ki sta ga popotnika potrebovala za
gorilnik, sta kupila razredčilo, namesto surovih jajc pa sta dobila trdo
kuhana jajca.
V treh tednih sta Suzana in Renato prekolesarila približno 1.900
km.
Hvala Suzani in Renatu za slikovito predstavitev.
n Jadranka Meglen, KD Dvor
Foto: Jadranka Meglen

Franc MRVAR se je rodil l. 1897 v Klečetu v kmečki družini. Šolal se
je v Šmihelu in na gimnaziji v Novem mestu. Zaradi naprednosti je bil že
kot dijak l. 1916 postavljen pred avstrijsko sodišče. Prišel je v vojno ujetništvo v Rusiji. Kot dobrovoljec v jugoslovanski armadi je v Sibiriji doživel strahote 1. svetovne vojne. Preko Vladovostoka, Kitajske in Indije se je
z ladjo vrnil v domovino. L. 1920 je postal učitelj. Poučeval je na Ajdovcu
in v Ambrusu. L. 1927 je postal upravitelj osnovne šole v Žužemberku. Na
šolskem vrtu je zasadil drevesnico in postavil čebelnjak. Njegov nasad cepljenih vrtnic je presegal 200 rastlin.
Postal je načelnik gasilskega društva, razširil gasilski dom in pridobil
novo brizgalno. Sodeloval je pri gradnji zdravstvenega doma. Skupaj z Alojzem Zupancem je zaslužen, da je l. 1940 v Žužemberku zasvetila elektrika.
L. 1938 izdana knjižica V senci žužemberškega gradu velja za prvi zgodovinsko-geografski prikaz Suhe krajine. L. 1932 je bil za pedagoško delo
odlikovan z redom sv. Save. Med 2. svetovno vojno je organiziral pouk v
privatnih hišah. L. 1946 je bil postavljen za upravitelja šole v Žužemberku
in za ravnatelja nižje gimnazije.
Na pogorišču požgane šole je zgradil novo, ustanovil KUD in formiral
pevski zbor. Bil je spoštovan zaradi preudarnosti, pravičnosti in delavnosti.
L 1973 je dobil Janševo priznanje za dvig slovenskega čebelarstva. V Suhi

Kuharski tečaj okr. 1955

krajini, kjer je deloval več kot petdeset let, se je zapisal kot odličen pedagog , ljudski prosvetitelj ter pobudnik razvoja, gasilstva, čebelarstva, sadjarstva in vinogradništva.
Umrl je leta 1973. Pokopan je v Žužemberku.

Konjerejsko društva
Suha krajina
želi vsem simpatizerjem,
ljubiteljem in lastnikom konj
vesele, blagoslovljene praznike
ter SREČNO v 2017!
DRAMSKA SKUPINA / UPRIZORITEV »Županove Micke« l. 1957

Gasilska četa okr. 1937

PRIZNANJA: red sv. Save in Janševo
čebelarsko

So dnevi, so leta in so pomladi,
ko se imamo preprosto radi.
So trenutki,
ko je treba na novo začeti
in so ljudje,
ki jih je treba preprosto objeti.
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Ivanka Mestnik: Grenki kruh
Pisateljica v izvirnem zgodovinskem romanu – epopeji zgodovine Suhe
krajine zadnjih 200 let- opisuje tudi del življenjske zgodbe Franca Mrvarja.
Objavljamo kratek odlomek V AMBRUSU (str. 364, 365)
A prava ljubezen ne vpraša ne po bogastvu, ne po tem, ali je izbranec
všeč drugim. Ko se je koleselj že drugič vrnil prazen, ker gospodična nima
časa priti domov, so vedeli, da je pri njej Klečečan. Peš je prehodil dolgo pot
do nje, kar ji je pomenilo posebno velik dokaz ljubezni.
Že v naslednjih počitnicah sta se kljub opozorilom enih in drugih staršev
poročila in se kot zakonca s skupnim dekretom odpravila v Ambrus, kjer
je France prevzel tudi upraviteljstvo šole. Z navdušenjem se je lotil prenove
šolske stavbe in vrta. Njegova žena pa se je v urah, ko ni bila s šolarji in
vaškimi ženami, posvetila domu. Spletla mu je varno, lepo domovanje, ki
ga doslej še ni okusil, saj je zrastel v revščini in stalnem odrekanju
France je zdaj prvič od blizu spoznal tudi tisti najrevnejši del Suhe krajine,
ki ima v izobilju le otrok in kamenja. Posebno vode jim je kar naprej primanj-

kovalo. Do Krke je bilo daleč. Po vodo so tja hodili s sodi in vprežno živino le
v najbolj sušnih dneh, ko so se izpraznile vse šterne. Ambrus je sicer ležal v
nekakšni zeleni oazi njiv in travnikov, obdanih z gozdom, drugim vasem, ki
so sodile v njihov šolski okoliš, pa je primanjkovalo vsega, predvsem pa rodovitne zemlje. France ni vedel, da je revščina lahko tako velika. V neprespanih
nočeh je tuhtal samo to, kako bi jim pomagal. Pritiskati mora začeti na oblast,
da napeljejo v te odročne vasi vsaj vodovod! Do takrat pa ne morejo čakati.
»Najprej poskrbimo za boljše vodnjake,« je navduševal gospodarje, ki so
se čedalje raje zbirali pod vaško lipo. Poučeval jih je, kako naj bodo globoki
in zavarovani, da v vodo ne bo mogla priti gnojnica in druge škodljive
snovi. Naučil jih je, kako se napravi dober filter, in bo očistil vodo, ki priteče
po žlebovih, in kako je vse treba redno in skrbno čistiti. »Največ nalezljivih
in smrtno nevarnih bolezni se pojavi tam, kjer ni dobre pitne vode in ljudje
ne znajo poskrbeti za snago,« je ženske ob vsaki priliki poučevala tudi njegova žena. Srečna je pričakovala svojega prvega otroka, zato je življenje in
zdravje pomenilo največ.

Irma M. Ožbalt: PORTRETI – Spomini na žužemberške učitelje
Znana Suhokranjka dr. Irma M. Ožbalt, pisateljica, ki je to jesen v Kanadi praznovala 90. rojstni dan, je l. 1998 napisala zbirko
Portreti, v kateri so tudi spomini na žužemberške učitelje. Objavljamo del črtice GOSPOD MRVAR in upamo, da bo zbirka
nekoč izšla tudi v knjižni obliki.

GOSPOD MRVAR
Širokopleč. Postaven. Samozavesten. Do kamor mi seže spomin, sivolas
- a tiste jekleno sive, zdrave sinjine. Vedno mu je na ustnih igral nasmeh,
rahlo ironičen, a sproščeno dobre volje.
Gospod Mrvar, Franc Mrvar, je bil upravitelj žužemberške šestrazredne osnovne šole. Vodil jo je brezhibno in s ponosom. Nikomur niti na misel ni nikoli prišlo, da bi bil za upravitelja postavljen kdo drugi, ne kateri
iz vrst njegovih učiteljev, še manj kdo, ki bi ga v Žužemberk poslalo kako
ministrstvo za prosveto.
Gospod Mrvar je bil ko kralj na Betajnovi, prestoloval pa je v šoli sami.
Mrvarjevi so stanovali v prvem nadstropju. Koliko sob so imeli, ne vem, a
nanizane so bile na vzhodni strani poslopja, tudi kuhinja. Do stanovanja
si prišel po širokih, mogočnih lesenih stopnicah, potem pa preko širokega
hodnika, iz katerega so bili vhodi tudi v dve veliki šolski sobi. To se pravi, da so tudi šolarji ropotali po tistih stopnicah in otresali blatne čevlje po
hodniku pred Mrvarjevim stanovanjem. A tega kak obiskovalec ne bi bil
nikoli vedel. Tisti široki prostor, trikotno zagozden med Mrvarjevo kuhinjo in razredoma, je bil zmeraj lepo pometen in poriban, po stenah so bile
slike, po poličkah lončnice. Kdo je skrbel za vse to, ne vem. Morda Micka,
Mrvarjeva služkinja, ki je bila cela desetletja „šolska“. Če so imeli kake šolske čistilke, ne vem.
Gospod Mrvar, ki je učil „ponavljalce“, je svoje učence, posebno fante, vadil v takih in drugačnih delih, ki so del življenja na deželi. Morda so
se otroci kar po šolskih prostorih učili, kako je treba skrbeti za čistočo in
red v hiši. Zato tisti poribani hodnik in stopnice. Saj jih pozimi ni mogel
voditi na vrt, tisti lepi šolski vrt, ki je bil njegov ponos in sreča. Jeseni in
spomladi je otroke tam seznanjal s skrivnostmi čebelarstva, s cepljenjem in
gojenjem sadja in zelenjave. V zimskem času so se učenci, nekateri pri gospodični Rafaeli, en del „ponavljalcev“ pa pri gospodu Mrvarju, učili drugih
potrebnih reči: izpolnjevali so denarne nakaznice, pisali prošnje na oblasti,
največ take za zmanjšanje davkov, pa tudi raznovrstne pritožbe. Učili so se
izračunavati izdatke in dohodke na kmetiji, vse tako.
A šolski vrt, vrt! Zdaj, ko se je žužemberška šola razrasla na vse strani,
so njena nova, moderna poslopja prekrila vse sledi za tistim prelepim vrtom.

Le na južni strani šole, tam, kjer je gospod Mrvar nekoč gojil zelenjavo, je
še nekaj ostankov, nekaj spominov na tisto, kar je bilo. Tudi hruške so tam,
kot so bile za časa gospoda Mrvarja, nekatere še plezajo po šolskih stenah.
Stara šola je bila za predvojne čase na podeželju velika, kar bahata. Trdno enonadstropno poslopje, vsako poletne počitnice na novo prebeljeno, je
bilo rumenkaste barve, visoka, ozka okna pa so bila uokvirjena temnordeče. Če le ni bilo sredi zime, so bila okna odprta in ljudje, ki so hodili mimo
šole, so zmeraj slišali ubrane glasove otrok, ki so včasih peli ko škrjančki,
včasih pa so v zboru ponavljali poštevanko. Eno samo življenje, vse je brnelo od zanosne življenjske energije, kot v čebeljnem panju. Ob desetih je
bil odmor, menda edini v štiri- do peturnem delavniku, ki se je začel ob
osmih zjutraj. Otroci so se vsuli na igrišče. To je bilo veliko, s peskom posuto dvorišče na severni strani šole. Razprostiral se je do »žvinskega placa«,
sejmišča, na zgornjem koncu, pa do šolskega vrta na zahodni strani. Ni bilo
kaj posebnega tisto igrišče. Nobenih telovadnih orodij, še manj kakih gugalnic. Še velikih žog tam niso metali ali brcali, ker je bilo vse skupaj preblizu šolskih oken. In če si padel na tistem ostrem pesku…
A še bolj kot za okna se je gospod Mrvar bal za svoje rože. Okoli in okoli šolske parcele so namreč tekle kak meter široke cvetlične grede. In tam
niso rastle kake dolgočasne astre. Kje pa! Gospod Mrvar je gojil na stotine vrtnic. To so bile tiste aristokratske vrtnice, ki jih je prirezoval in vzgajal v drevesca. Tanka stebelca, na vrhu pa veje, listje in cvetje, pristriženo v
okrogle šopke. Vrtnice so bile vseh barv, od karminasto rdečih do rožnatih,
belih in rumenih. Dišale so ko sama nebesa, že od Frenkovega ovinka doli
si jih zavohal, pa skoraj do »placa«. Med drevesci vrtnic so v enakomernih
razdaljah žarele na drogih velike steklene krogle, živomodre, rdeče in zlate.
Pod vrtnicami, tik ob žičnati ograji, ki je - napeta med betonskimi
stebri - tekla okoli in okoli šolskega prostora, so bili grmički vsemogočih
drobnih rož, vse od narcis do šmarnic, lilij in okrasnih trav. In gospod Mrvar, ki je vso to lepoto gojil z dušo in srcem, ni bil prav nič skop z rožami.
Če je imel kdo god ali če so cvetje potrebovali kje za okrasitev miz, so šli
„v šolo po rože“. In širokosrčni vrtnar jim jih je narezal cela naročja, tudi
aristokratskih vrtnic.
Spomladi so „ponavljalci“ ves vrt prekopali, potem pa so sejali, sadili,

zima 2016,

KULTURA

presajali, prirezovali, cepili, se učili. Veliko učnih ur so preživeli na šolskem
vrtu. Najraje pa so se sukali okoli velikega, pisanega čebelnjaka, ki je bil
skrit za grmičjem ribezlja, in kosmulj v severozahodnem kotu vrta. Ta del
je bil zagozden med „žvinski plac“ in „veliki vrt“, ki je bil last nekega Amerikanca - povratnika, in ki se je prevešal v dolino za šolo. Pri čebelnjaku so
se otroci seznanjali s panjiči in s starimi štorijami, ki so bile upodobljene
na panjskih končnicah, pa z vložki, zamašenimi z voskom v tisti „tovarni
medu“. Najraje pa so, seveda,pokušali pridelek šolskega čebeljnaka. Medu
je gospod Mrvar pridelal neznansko veliko in ga je tudi prodajal. Pred vsakimi prazniki, ko se je naša teti spravljala k veliki peki, je poslala svojo pomočnico Ano ali pa mene v šolo po med za medeno potico.
Tako je bila Žužemberška šola pod taktirko gospoda Mrvarja privlačna za oko in vsestransko praktična. Mislim, da so vsi žužemberški otroci
radi hodili v šolo. Tudi učenci, ki so bili doma v oddaljenih vaseh, so radi
in brez izgovorov natepali strme klance in merili dolge poti in blatne kolovoze iz dneva v dan.
Učiteljem je bil gospod Mrvar kot skrben, pameten družinski oče.
Vsakemu je pustil, da je vodil svoj razred po svoje, nikoli se ni vmešaval
v njihovo dnevno delo, vsakemu posebej je absolutno zaupal. Menda so
prav zato žužemberški učitelji opravljali svoje delo z veliko odgovornostjo
in so učenci, ko so končali žužemberško šolo, za zmeraj osvojili poleg obsežnega znanja tudi lep, izpisan rokopis in veselje do branja. Mislim, da bi
marsikateri stari „diplomant‘ žužemberške šestrazrednice več ko posekal
kakega ameriškega „izobraženca“, ki ima v žepu diplomo kakega „college-a“.
Gospod Mrvar pa je bil oče svoji družinici učiteljev tudi po zaključenem
delavniku. Koliko popoldnevov so se zbrali na šolskem vrtu k majhnemu
pikniku! Nakupili so sira in šunke, od Pekovih so prinesli tistih hrustljajočih
žemelj, iz Mrvarjeve kleti pa je prišel vinček, ki je zrasel na Kriški gori v
Mrvarjevem vinogradu. Včasih pa so šli na piknik tudi kam „v hosto“, najraje do Naralovega Pila, tja, kjer se Strmnica prevesi proti Trebči vasi. Ob
takih priložnostih so vzeli s seboj tudi otroke, „šolsko“ Miro in Brankota,
pa našega Silvota, ki je bil teti kot sin. Drugih otrok ni bilo, ker gospodična
Anka in gospodična Irma, pa „ta stara gospa Vehovčeva“, sorodnica gospe
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Mare, ki je navadno učila drugi razred, niso imele otrok. Kaki mladi učitelji, ki so se v Žužemberku zaposlili le prehodno, tudi ne. Včasih sta »šolska«
dva in naš Silvo povabili na piknik tudi kake svoje prijateljčke, najraje Puklarjevega Mundeta. Za otroke so učitelji vzeli s seboj cele štefane malinovca. Gospod Mrvar, ki je bil eden od redkih ljudi v Žužemberku, ki so imeli
foto-aparate, je na takih izletih vedno slikal. Vsi so se lepo držali in lepo
posedli, Branko in Silvo pa sta po tedanji modi ležala na tleh pred odraslimi, z glavo oprto na roke. Na eni teh sličic je tudi Munde, ki mu iz luknje
na pisani srajci sili zagorel komolec.
Še eno veliko ljubezen je imel gospod Mrvar: vinograd v Kriški. Lep,
strm vinograd na tistem od sonca presijanem hribu nad kanjonom Krke
blizu Šmihela. Saj je bil gospod Mrvar po rodu Šmihelčan.
Mrvarjev vinograd je - tako kot šolski vrt - služil žužemberškim šolarjem
za učilnico na prostem. Kolikokrat so ves šolski dan prebili v Kriški gori! Tu
so se učili, da je na svetu poleg preljubega, zanesljivega amerikana in tiste
zelene šmarnice še vse polno drugih trt, žlahtnih trt, ki rode žlahtno grozdje in žlahtno vino. Učili so se kopati okoli trt, jih prirezovati, privezovati
in škropiti proti zajedavcem in boleznim. Mrvarjev vinograd je bil obdelan
prav tako natanko kot šolski vrt. Poleti, ko ni bilo šole, je gospod Mrvar
včasih povabil tiste učitelje, ki med počitnicami niso odšli iz Žužemberka,
na piknik v Kriško. Kot širokopleč, mogočen oštir je prinašal na mizo pod
brajdo steklenico za steklenico vina. Gospa Mara je narezala kruha in šunke, povabljenci pa so dodali še svoje salame in sir. Spominjam se, da me je
nekoč teti vzela s seboj na enega takih piknikov v Mrvarjevem vinogradu.
Gospod Mrvar me je hudomušno premeril in se na široko zasmejal: „Viš,
vse imamo, kar č‘mo, če nejmamo, pa kup‘mo!“ Vse sem vzela zelo zares in
zdela sem se sama sebi sile imenitna med takimi bogatini.
To so bila tista idilična leta, ko je čas tekel ko med in ko so bili ljudje
pošteni, skromni in delavni, čeprav včasih zbiti od dela in zaskrbljeni. In
drug drugemu sosedje.
(se nadaljuje)

Veliko sreče in lepih sanj naj ti
prinese božični dan....
Bar pod farco

Ob 50 letnici gasilske čete v Žužemberku izdal Tujsko – propagandni
odsek trga Žužemberk. Uredil Franc Mrvar, l. 1938, natisnila Jugoslovanska tiskarna v Ljubljani. Ponatisnila l. 2005 Občina Žužemberk, kjer
knjižico lahko še kupite.
Odlomek:
Tudi kralj Matjaž je pustil spomin v naši dolini. Pred nekaj leti je krt
naril 7 cekinov izpod Rakarjevega poda v Zaliscu. Cekini so imeli napis:
Mathias Carvinus nex Hungariae (Matija Karvin, kralj Ogrske).Na drugi strani je podoba Matere Božje. Samo iz dobe kralja Matjaža so se našli
cekini, ni torej čudno, da ga ima ljudstvo za narodnega junaka. So morali
biti pač dobri časi, ko so v Zaliscu cekine v zemljo zakopavali.
Zbrala in uredila: mag. Jelka Mrvar

Dragocenost življenja
so trenutki, ki dajejo
spominom lepoto,
prihodnosti pa smisel.

Inovativnost

Stik

Sožitje

Partnerstvo

Srečno 2017!
Vodilni partner LAS STIK
j Pavlič
Patricija

Povezanost

Predsednik LAS STIK
stevc
Vlado Kostevc

36

zima 2016,

IZ NAŠE OBČINE

zima 2016,

IZ NAŠE OBČINE

37

Čas je za novo poglavje
naše zgodovine

Prejemniki priznanj

Ambasadorji znanja in primernega odnosa do gozda
Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) vsako leto
v Sloveniji izbere 14 najbolj skrbnih lastnikov gozdov in jim podeli priznanja.
Skrbno, učinkovito in varno gospodarjenje z
gozdom je ključno za ohranitev gozda kot našega največjega naravnega bogastva. Letošnji izbor
najbolj skrbnih lastnikov gozdov v Sloveniji je bil

že osemnajsti po vrsti. Slavnostna podelitev priznanj je bila 23. novembra v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Priznanja so podelili
državni sekretar za gozdarstvo Marjan Podgoršek, direktor ZGS Damjan Oražem in direktorica Slovenskega planinskega muzeja Irena Lačen
Benedičič. Med dobitniki priznanja pa je tudi

Stavška novoletna jelka
Znano je, da smo v Stavči vasi krajani zelo povezani. Dobro medsebojno sodelovanje in iznajdljivost nam pomaga uresničiti še tako »odštekane«
ideje. Pred leti smo to dokazali s 5-metrskim snežakom, letos pa smo se
spomnili na praznično okrašena mesta oz. novoletne jelke, ki jih postavljajo
na trgih. Pobuda o postavitvi velike novoletne smreke sredi vasi je vzbudila
veliko zanimanja med mladimi in starimi, zato je ni bilo težko uresničiti.
Fantje smo priskrbeli drevesce, ki smo ga nato z našimi najmlajšimi tudi
okrasili. Z dejanjem smo vzbudili prihajajoči božično-novoletni duh na vasi
in vsem vaščanom ponudili priložnost za klepet ob kuhanem vinu oz. čaju.
Ob pestri druščini je bilo res prijetno in nedvomno bo tudi v prihodnosti.
n Rok Zupančič

naš občan, aktivni član društev ter član občinskega sveta Jože Papež z Cviblja, ki je tudi skrbni
lastnik svojega gozda.
Iskrene čestitke tudi v imenu uredniškega
odbora Suhokranjskih poti.
n VladiMir

Pred bližnjim praznikom dneva spomina na mrtve so 22. oktobra v
Žužemberku na spominski slovesnosti v organizaciji številnih borčevskih
organizacij in Občine Žužemberk počastili spomin na več kot 2000 slovenskih in tujih junakov, ki so dali življenje za svobodo in domovino.
Pred spomenik z grobnico, v kateri so pokopani posmrtni ostanki padlih, med njimi so tudi vojaki iz evropskih držav, Avstrije, Belorusije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne gore, Hrvaške, Italije, Litve, Madžarske,
Makedonije, Rusije, Srbije in Ukrajine, so spominske vence in cvetje položile številne borčevske organizacije ter delegacije diplomatskega predstavništva, med drugim tudi predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez,
ki je imel tudi memorialno besedo.
» Stojimo na hribčku, kjer je postavljen spomenik vsem tistim, ki so
v Suhi krajini trpeli pod škornjem
okupatorja, na sosednjem griču pa
stoji v vojni uničena, danes pa lepo
obnovljena cerkev svetih Mohorja in
Fortunata. Oba spomenika nas opominjata, da države in prihodnosti ne
moremo graditi na sporih, ampak na
sodelovanju«, je v spravnem duhu dejal častni govornik dr. Milan Brglez
in dodal, da ne glede na svetovnonazorske razlike moramo v naših bližnjih
iskati dobro, predvsem pa moramo narediti vse, da zagotovimo, da se krvave morije, ki smo ji bili priča v minulem stoletju, nikoli več ne ponovijo.
Predsednik Brglez je v spoštljivem tonu in s spoštovanjem do vseh padlih
pozval prisotne, da zapremo boleče poglavje naše zgodovine, tudi z obsodbo povojnih pobojev, predvsem z odpuščanjem napak na obeh straneh ter
dodal, »da ob tem spomeniku obrnemo nov list poglavja naše zgodovine, ki
bo osredotočeno na ponosno in v svetu spoštovano Slovenijo, na naš narod
in njegovo dobrobit naroda ter svetlo prihodnost naših otrok«.
V programu komemoracije je poleg številnih praporščakov sodelovala tudi častna enota Slovenske vojske, mestna godba Novo mesto, Duletova četa, moški pevski zbor Lopar s Primorske, harmonikaš Peter Moravec,
recitator Vid Čopi ter učenki OŠ Žužemberk. Občina Žužemberk in župan
Franc Škufca sta pred slovesnostjo v gradu Žužemberk pripravila sprejem
za diplomatske in vojaške predstavnike v RS.
Foto: S.Mirtič

www.fs-prevozi.si

OSNOVNO PRANJE,
VOSKANJE,
PRANJE PODVOZJA

PRANJE OSEBNIH
AVTOMOBILOV,
TOVORNIH VOZIL
IN AVTOBUSOV

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

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

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

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

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

1/1

360,00 EUR

Društvom, klubom in zvezam s sedežem v Občini Žužemberk je omogočeno brezplačno oglaševanje do 1/8 strani!
n Uredništvo
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Na Cviblju bomba velikanka
Pri spomeniku NOB na Cviblju v Žužemberku so v ponedeljek, 7. novembra, okoli 12.45 ure, pri zemeljskih opravilih za ureditve spominskega
parka našli angleško letalsko bombo velikanko iz druge svetovne vojne, ki
je bila odvržena med enim od napadov na Žužemberk. Gre za približno 250
kg težko letalsko bombo, ki vsebuje približno 70 kg eksploziva. Prizorišče
si je ogledal tudi žužemberški župan Franc Škufca s sodelavci in poveljnik
Občinskega štaba CZ Boris Jordan.
Pri odstranjevanju bombe velikanke so sodelovali tehniki za odstranjevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev iz Civilne zaščite Republike Slovenije, gasilci PGD Žužemberk pa so poskrbeli za evakuacijo ulice Zgornji
Cvibelj in zaporo dovozne poti do spomenika NOB na Cviblju.
n Vladimir
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Med najboljšimi mizarji v Evropi

Angleška letalska bomba v bližini spomenika NOB na Cviblju

Nova ponudba v Žužemberku
KZ Trebnje, ki je pred dobrimi petimi
desetletji nastala iz sedmih manjših zadrug,
je danes kljub težkim gospodarskim razmeram ena najuspešnejših zadrug v Sloveniji.
Njeno poslovanje sega na območje petih občin. V zadrugo je včlanjenih 738 članov od
Žužemberka, preko Trebnjega do Gabrovke
v litijski občini. Zadruga nenehno vlaga tudi
v razvoj, saj si želijo z odgovornim vodenjem zagotavljati trdno prihodnost, pa tudi
dober tržni delež.
Večje prenove je bila v zadnjih letih deležna tehnična trgovina, zanimivo ponudbo
pa je sredi oktobra letošnjega leta pridobila
tudi trgovina z živili Samopostrežba Žužemberk. Nova pridobitev za kupce je predvsem
toploteka s pestro ponudbo toplih jedi. » V
trgovini smo prenovili pekarnico in razširili ponudbo peciva in dopeke. Popolnoma
nova je tudi peč toploteka in prodaja pečenih
krač, svinjskih krač, piščanca in podobno,«

ZANIMIVOSTI

je povedal vodja komerciale Klemen Kirn in
dodal, da bo sedaj kupcem na voljo tudi nov
hladilnik za mlečne in mesne izdelke ter samopostrežna vitrina za pakirano meso, sire
ter salame. Kupci artikle tako hitreje najdejo
in opravijo nakup tudi pri razširjeni ponudbi sadja in zelenjave. Na voljo je tudi polica z
domačimi proizvodi lokalnih pridelovalcev
in kmetij. Popolnoma nova je celostna grafična podoba, ki sledi trenutnim modernim
trendom v trgovini, a so se hkrati prilagajali
omejitvam znotraj stavbe/prostora.
Kirn je izrazil zadovoljstvo, saj se je število kupcev povečalo, in kar je najpomembnejše, so kupci s prenovljeno trgovino in ponudbo zadovoljni.
V tehnični trgovini trenutno ne načrtujejo večjih posegov, so pa uredili vsa lastniška razmerja s sosedi, kar je dobra osnova za
morebitne investicije v prihodnje.
n Urednik

Preventivna akcija –
večja varnost in vidnost
pešcev na prehodih

Tudi letos se je ekipa najboljših slovenskih
lesarjev udeležila evropskega tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills 2016, ki je potekalo od 1. do 3. decembra v Gothenburgu na
Švedskem. Mizarji Šolskega centra Novo mesto
so tako že četrtič več kot odlično zastopali barve
Slovenije in tudi ŠC Novo mesto, saj je medaljo
za odličnost (Medallion for excellence) osvojil
Nejc Zupančič.
Slovenijo je letos zastopalo 10 tekmovalcev
v devetih poklicnih panogah: kamnoseštvu, pohištvenem in stavbnem mizarstvu, informatiki,
cvetličarstvu, aranžerstvu, slikopleskarstvu, kuharstvu in strežbi. Z evropskimi kolegi mizarji se
je v kategoriji stavbnega mizarstva preizkusil tudi
Nejc Zupančič in osvojil odlično peto mesto. Nejc
je dosegel izjemen uspeh, saj je osvojil medaljo za
odličnost, kar pomeni več kot 500 zbranih točk.
Slovenska reprezentanca je skupno osvojila srebrno medaljo v kamnoseštvu in dve medalji za
odličnost. Uspeh in izjemno znanje novomeških
mizarjev sta že potrdila Boštjan Pajk s srebrno
medaljo leta 2010 v portugalski Lisboni in Mitja
Mandelj leta 2012 v mestu Spa-Francorchamps v
Belgiji. Nejc Zupančič, mladenič doma iz Stavče
vasi pri Dvoru, dijak lesarske šole in študent z že

končano diplomo Višje šole ŠC Novo mesto, je po
18-urnem preizkusu povedal: »Na tekmovanju, na
katerem je sodelovalo deset držav, sem se zelo dobro počutil, pri delu sem užival in bil sproščen,«
in dodal, da se obenem zahvaljuje mentorjem in
učiteljem, ki so ga spremljali na njegovi poti šolanja. Rezultat v panogi mizarstva, kjer je medalja za odličnost vredna brona, seveda govori sam
zase, saj odslikava eno temeljnih idej tekmovanja
Euroskills. Nejcu Zupančiču, mentorju in vsem
učiteljem, zlasti še Centru za poklicno izobra-

ževanje in sponzorjem, ki so sodelovali pri tem
projektu, se je ob sprejemu na ŠC Novo mesto zahvalil direktor Štefan David in Nejcu Zupančiču
podelil znak ŠC Novo mesto kot znak zahvale in
ponosa vseh zaposlenih za njegov uspeh, kvaliteto
in odličnost, ki je prepoznavna v evropskem merilu. Čestitkam sta se pridružila tudi ravnateljica
SGLVŠ Novo mesto Damjana Gruden in ravnatelj
Višje šole Matej Forjan.
n Slavko Mirtič
Foto: M. Gorše

Srečanje učencev 8. a in 8. b Osnovne šole Žužemberk – 40 let
V soboto, 26. novembra 2016, so se v Žužemberku zbrali nekdanji učenci Osnovne šole Žužemberk. Letos mineva 40 let, od kar so zapustili šolske
klopi. Na srečanju so ob gostoljubju Gostilne Zupančič in zvokih harmo-

Dušan Mikec in Ciril Legan

SPVCP Občine Žužemberk se je priključil preventivni akciji za večjo varnost pešcev. V petek, 7. 10. 2016, smo
člani pešcem predstavili namen preventivne akcije in razdelili odsevna telesa. Material smo delil v Žužemberku, na
Dvoru in na Prevolah. Statistika letošnjega leta na področju
varnosti pešcev ni spodbudna, zato je pomembno, da vsi
trudimo, da smo v prometu vidni ter upoštevamo pravila.
Foto: Jana Mrvar

Člani Nogometnega kluba Žužemberk se vam
zahvaljujemo za vso podporo, vzpodbudo in pomoč pri našem delovanju. Zato vam na novega
leta dan želimo, da odženete vse skrbi stran, široko se nasmejte in v prihodnost poglejte.

Blagoslovljen božič in srečno 2017!

nike obujali spomine na šolo, na domači kraj, na prehojeno življenjsko pot.
Nekateri so na srečanje prišli prvič, obljubljajo pa, da ne zadnjič.
n C. Peterlin, Foto: Ana Hrovat
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robljenje iverala

Gasilke in gasilci PGD Ajdovec
želimo vsem članom in članicam ter
krajanom vesel božič in
srečno v letu 2017!

mizarsko okovje
YH]DQHSORäÿH
laminati

Ob tej priložnosti se
zahvaljujemo za vso pomoč in
podporo v letu 2016!

030 305 106

parketi

PGD Ajdovec

Na pragu novega leta naj vam
'čas vladar' nakloni spoznati prave
ljudi, storiti prave reči,
ubrati prave poti ter v sebi in drugih
najti le dobre sledi. Srečno 2017.
KGN-Novinc d.o.o Dvor

SEZNAM UMRLIH V OBČINI ŽUŽEMBERK V ČASU
od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2016

Pokopališče Žužemberk
1. MRVAR JOŽE, Zapoge 5, 1217 Vodice
2. BAŠA FRANČIŠKA, Dolga vas 28, 8360 Žužemberk
3. GLIHA GABRIJELA, Baragova 27, 8360 Žužemberk
4. STRUNA FRANCE, Reber 8, 8360 Žužemberk
5. URŠIČ DUŠAN, Nad Miklavžem 13, 8360 Žužemberk
6. ŽIBERT MARIJA, Trške njive 2, 8360 Žužemberk
7. PEČJAK ANA, Stavča vas 26, 8361 Dvor
8. HREN PAVLA, Prapreče 12, 8360 Žužemberk
9. MRVAR ANA, Cvibelj 11, 8360 Žužemberk
10. KOREN JAKOB, Trške njive 1, 8360 Žužemberk
11. MAVER MAJDA, Reber 6, 8360 Žužemberk
12. BAVDEK JOŽEFA, Jurčičeva 23, 8360 Žužemberk
13. BAVDEK PETER, Jurčičeva 15, 8360 Žužemberk
14. KOLARIČ IVAN, Grajski trg 39, 8360 Žužemberk
15. JAKELJ IVANA, Lašče 11, 8361 Dvor
16. ROJC FRANC, Dolga vas 28, 8360 Žužemberk
17. BRAJDIČ OTO, Vejar 82, 8210 Trebnje
18. SENICA MILAN, Spodnja Ponkvica 7, 3240 Šmarje pri Jelšah
Pokopališče Hinje
1. PAPEŽ JOŽE, Bakrc 1, 1303 Zagradec
2. ŠKUFCA FRANC, Sela 13, 8362 Hinje
3. TEKAVČIČ KRISTINA, Prevole 13, 8362 Hinje
4. ŠPORAR MARTINA, Hrib 5, 8362 Hinje
5. ŠKUFCA ANGELA, Sela 9, 8362 Hinje
6. TOMŠIČ KRISTINA, Lopata 9, 8362 Hinje
7. NOVAK JOŽEF, Visejec 8, 8362 Hinje
Pokopališče Dvor
1. ROJC MARIJA, Lašče 14, 8361 Dvor
2. NOVAK MIROSLAV, Sadinja vas 9, 8361 Dvor
3. BRULC ANTON, Jama 9, 8361 Dvor
4. LEGAN EDVARD, Dvor 25/a, 8361 Dvor
5. HREN LJUDMILA, Sadinja vas 31, 8361 Dvor

83
94
85
46
59
58
84
90
79
85
69
74
72
82
92
60
51
91

66
75
86
90
81
83
88

69
76
75
82
83

6. BIJEK TEREZIJA, Ravne 21, 4290 Tržič
7. NOVAK MARIJA, Mačkovec 21, 8361 Dvor
8. GRUM JOŽICA, Podgozd 11/b, 8361 Dvor
9. SLAK ANA , Dvor 28, 8361 Dvor
10. VESELIČ BERNARDA, Mačkovec 1, 8361 Dvor
11. PAJK ROMAN, Dvor 102, 8361 Dvor

87
92
55
89
80
72

Pokopališče Šmihel
1. PERIČ ALBINA, Koprska 27, 6310 Izola
2. MRVAR ANGELA, Dešeča vas 4, 8360 Žužemberk
3. GREGORIČ JOŽE, Drašča vas 17, 1303 Zagradec
4. MERVAR VERONIKA, Šmihel 25, 8360 Žužemberk
5. KUHELJ JOŽEF, Drašča vas 10, 1303 Zagradec
6. TURK TEREZIJA, Šmihel 24, 8360 Žužemberk

52
85
87
87
80
93

Pokopališče Veliko Lipje
1. HOČEVAR ANA, Malo Lipje 6, 8360 Žužemberk

89

Pokopališče Sela pri Ajdovcu
1. URBANČIČ KAROL, Devinska ulica 1/c, 1000 Ljubljana
2. ISKRA ANA, Dolnji Ajdovec 3, 8361 Dvor
3. GNIDOVEC MARIJA, Sela 3, 8361 Dvor
4. NOVINEC BOJAN, Veliki Lipovec 22, 8361 Dvor
5. MRVAR KATARINA, Za gradom 11, 5280 Idrija
6. NOVAK JANEZ, Veliki Lipovec 25, 8361 Dvor
7. LONGAR ANA, Golnik 47, 4204 Golnik
8. LEGAN ALBINA, Dolnji Ajdovec 9, 8361 Dvor

85
90
93
49
90
47
85
87

Pokopališče Vrhovo
1. PEČJAK LUDOVIK, Dolnji Križ 1, 8360 Žužemberk
2. HRIBAR AVGUŠTIN, Vrh pri Križu 7, 8360 Žužemberk
3. KOCJANČIČ ANTON, Gornji Križ 4, 8360 Žužemberk
4. PEČJAK KRISTINA, Dolnji Križ 1, 8360 Žužemberk

82
73
65
81

n Marija Novak s.p.
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Spet je zima, spet je mraz,
spet je tu božični čas,
naj odnese vam skrbi,
v novem letu pa le zdravja in sreče podari.
Srečno 2017!

Sreča je! V majhnih stvareh, toplih
ljudeh, v stisnjenih dlaneh. Vesel
božič in srečno novo leto 2017!

Naj iskrivost pisanih
decembrskih luči polepša drobne
trenutke v mozaiku časa
naj novega leta zarja vam prinese
dneve brez viharja in izpolni vam drobne želje.
Srečno, zdravo in uspehov polno leto 2017

MIZARSTVO DAVID ISKRA S.P.
Dolnji Ajdovec 16 A 8361 Dvor
031 762 922
www.mizarstvo-iskra.si

Laura bar

Nada Manoleva s.p. ; Dvor 53 b, 8361 DVOR

Člani PGD Dvor se vsem občanom občine Žužemberk iz srca
zahvaljujemo za vso pomoč pri nakupu gasilske avtocisterne,
ki smo jo z velikim veseljem prevzeli v letu 2016.
Ob tej priliki vam poleg zahvale izrekamo vse čestitke ob bližnjih
božičnih praznikih ter zdravo, srečno in uspešno prihajajoče leto
2017 z željo, da bi se z gasilci srečevali le ob veselih dogodkih in
ne zaradi takšnih ali drugačnih nesreč.
Še enkrat hvala in z gasilskim pozdravom NA POMOČ.
PGD Dvor

Odbije polnoč in leto mine:
podarja izkušnje, uspehe, spomine.
Odbije polnoč poti so odprte za upe in želje
in nove načrte. Srečno novo leto!
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NAŠI JUBILANTI OGLASI

Jubilanti - 90 let

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

Praznovala ga. Terezija Lavka
V petek, 2. decembra, je ga. Terezija Lavka iz Sadinje vasi praznovala 90-letnico. Ko se
z njo pogovarjaš, sploh ne opaziš, da je gospa
že napolnila devetdeset let. Z njo se lahko pogovarjaš o politiki ali pa gospodarstvu, o vsem
je na tekočem, zelo zavzeto pa skrbi za dela na
polju in v gospodinjstvu.
Člani društva upokojencev Dvor, delegacija
Rdečega križa z Dvora, direktor občinske uprave in župan občine Žužemberk smo jo obiskali
na njen rojstni dan. Na vhodu nas je pričakala
snaha in nas povabila v kuhinjo, kjer smo slavljenki voščili, ji podarili šopke in nekaj dobrot.
Posedli smo se ob obloženi mizi in kot je v na-

vadi, s slavljenko tudi nazdravili. Za tem smo
jo povprašali, kakšen je recept, da ostaneš tako
zdrav. Poudarila je, da je potrebna predvsem
aktivnost tako v fizičnem kot tudi v umskem
smislu. Vedno je potrebno misliti pozitivno in
delati toliko, kolikor moreš. Spiti pa je potrebno
tudi kak kozarček.
Terezija se je rodila v Sadinji vasi mami Tereziji Koncilja, ki je izhajala iz družine Fabjanovih. Po osnovni šoli je odšla na Škofljico in se
zaposlila na krajevnem odboru na Lavrici. Ko
je spoznala fanta Vladimirja, sta se odločila, da
se poročita in si tako obljubita večno zvestobo.
Tu se je rodila hčerka Cvetka in za njim še sin

Vlado. Ko je imel sin pet mesecev, sta se odločila, da se preselita na domačijo v Sadinjo vas. Tu
sta se jima rodila še hčerka Ljuba in sin Janez.
Žal je mož leta 1990 umrl. V pokoju je užival le
mesec. Izredno je vesela, ko jo obiščejo otroci z
vnuki in pravnuki.
Prijetno je klepetati s človekom, ki ve marsikaj in je v življenju veliko doživel. Čas je hitro
tekel in morali smo se posloviti. Ob odhodu
smo se zahvalili za pogostitev in ji zagotovili, da
se bomo kmalu spet srečali , obvezno pa drugo
leto, ko bo eno leto starejša.

FOTO
&
VIDEO STORITVE

n Dušan Mikec

Ob 90-letnici
čestitali ga. Leji Hotko
25. novembra je slavila gospa Lea Hotko,
zato smo jo obiskali in ji ob častitljivem jubileju čestitali. Z veseljem in s hvaležnostjo nas
je sprejela ter nas prosila, da tudi v njenem
imenu pozdravimo vse občane, s katerimi se
je srečevala v dolgem življenju in v 70 letih
bivanja v Žužemberku. Še najbolj pa pozdravlja vse tiste, s katerimi je imela srečo sodelovati in neštete, ki jih je spremljala na poti k
zastavljenim ciljem.
n Vlado Kostevc

Jubilanti - 80 let
VREČKO TEREZIJA, Žužemberk, Grajski trg 40
Dne 5.10.2016 je svoj visoki življenjski jubilej praznovala ga. Vrečko
Terezija iz Žužemberka, Grajski trg 40 (blok).
Rojena je bila 5.10.1936 v vasi Vrhe pri Dolžu, v kmečki družini s petimi otroki. Živela je doma in pomagala staršem pri delu na kmetiji. Pozneje se je zaposlila v Novem mestu, kjer je spoznala svojega bodočega
moža Marjana in se z njim tudi leta 1954 poročila. Skupaj z možem sta
se preselila v Suho krajino, natančneje na Jamo pri Dvoru, ker je bil mož
tu zaposlen, sama pa je skrbela za družino.
V zakonu je rodila tri hčerke (Marjano, Cvetko in Zlatko). Mož ji je
zaradi bolezni umrl leta l972, tako je ostala sama s hčerkami. Pozneje se
je zaposlila v Iskri Žužemberk, kjer je delala vse do upokojitve. Hčerki
Marjana in Cvetka sta se poročili in odselili. V letu 1982 je dobila stanovanje od podjetja Iskra, kjer je bila zaposlena. Tako sta se v Žužemberk
preselili skupaj s hčerko Zlatko. Tudi ona se je po poroki odselila od nje,
pozneje pa je dobila stanovanje v istem bloku.
Zelo rada je delala na svojem vrtičku za blokom. Sedaj pa ne more
več, saj jo je bolezen priklenila na posteljo. Hčerka Zlatka skupaj s svojo
družino lepo skrbi za mamo. Najbolj se razveseli obiska svojih domačih,
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med drugim svojih 9 vnukov in 15 pravnukov oz. pravnukinj.
Člani DU Žužemberk smo jo ob tem njenem visokem življenjskem
jubileju obiskali, ji iskreno čestitali in jo skromno obdarili.
n Tinca Canjko

ga. PEČJAK FRANČIŠKA, Plešivica
Dne 23.10. 2016 je svoj visoki življenjski jubilej, 80 let, praznovala
naša upokojenka ga. Pečjak Frančiška s Plešivice 2 pri Šmihelu.
Rojena je bila na Visejcu, v srcu Suhe krajine, v kmečki družini s
tremi otroki. Po končani šoli je ostala doma in skupaj s starši delala na
domači kmetiji. Tu je spoznala tudi svojega bodočega moža Jožeta, ki
je bil doma s Plešivice, se z njim leta 1963 tudi poročila in se preselila
k njemu na kmetijo. Mož je bil zaposlen, sama pa je bila doma, delala
na kmetiji in skrbela za svojo kar veliko družino. Rodila je sedem otrok: Frančiška, Jožeta, Anico, Antona, Marinko, Martino in kot zadnjo
Terezijo. Vsi so ji po svojih močeh pomagali pri delu na kmetiji. Mož
ji je umrl 1991 leta, otroci so se poročili, si ustvarili svoje družine in se
odselili. Na mamo pa niso pozabili, saj ji večkrat pridejo na pomoč pri
delu na kmetiji, posebno še sin Anton, ki živi z družino v Žužemberku.
Poskrbeli pa so tudi za številno potomstvo, saj ima 8 vnukov, 9 vnukinj
in že dve pravnukinji.
Ga. Frančiška je zelo dobrosrčna in vedno nasmejana ženska. Zelo
rada se udeležuje tudi naših skupnih srečanj in se poveseli na vsakem
izletu. Zato smo ji ob njenem visokem življenjskem jubileju zaželeli še
veliko zdravja in dobre volje ter da bi se še dolgo lahko udeleževala naših srečanj in nas s svojo dobro voljo spravljala v veselje. Nismo pa pozabili tudi na skromno darilo.
n Tinca CAJNKO, Tajnica DU

Hitro, hitro mine čas.
Kaj v tem letu čaka nas?
Vsaka zvezda ena želja …
Vse težave pozabimo,
novih dni se veselimo.
Vesele Božične praznike ter srečo, zdravja in
veliko uspehov v letu 2017
Vam želijo članice Društva kmečkih žena Suha krajina-Žužemberk

PRODAJA:
• fotoalbumi
• okvirji
• baterije ...

IZDELAVA:
• plakati
• vizitke
• vabila ...

FOTOKOPIRANJE

UOKVIRJANJE SLIK, GUBELINOV

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

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

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

Im memoriam

Im memoriam

Ivan Kocjančič
8.9. 2016 smo se številni prijatelji, sorodniki in znanci na pokopališču v Dravljah
v Ljubljani poslovili od Ivana Kocjančiča.
Poslovili smo se od karizmatične osebnosti narodnjaka, moža dejanj in rojenega
vodje. V svojem življenju sem spoznal veliko ljudi, a takih , njemu podobnih, je bilo
zelo malo. Gledati v oči in reči : ni tako, ne
zmore vsak. Vsake težave, vsake zadrege se
je loteval sistematično, premišljeno in analitično. Bil je pravi razčlenjevalec, trden in dosleden v stališčih s povsem jasnimi cilji in
hotenji. Pri tem pa je imel rad ljudi in si za njih znal vzeti čas. Te lastnosti je uspešno
uveljavljal v osebnem in poklicnem življenju. Bil je tudi velik perfekcionist. Pri vsakem delu, ki se ga je lotil, si je prizadeval za popolnost in dovršenost. V tem pogledu
ni bilo lahko biti njegov ožji sodelavec. Jasen dokaz te njegove lastnosti je vinograd
v Liscu: popoln v obliki in zgleden v kakovosti! Ko je kot prvi vinogradnik v našem
društvu dosegel za svoj kerner vrhunsko oceno (nad 18 točk), so mu oči živo zažarele rekoč: a smo!?, kar je hkrati pomenilo vprašanje in odgovor.
Ivan je bil rojen leta 1941 v kmečko-obrtniški družini s petimi otroki. V družini, kakršnih je bilo v Žužemberku precej: malo polja z vinogradom v eni od bližnjih
goric pa obrtna delavnica v spodnjem delu hiše za gospodarja in morebitne vajence
ali pomočnike. Očeta – mizarja se je Ivan komaj spominjal. Pravil mi je, kako ga je
spomladi 1945 mama z bratom v naročju in z njim, držeč ga za roko, pospremila nekaj kilometrov iz Žužemberka na zadnjo pot proti Ljubljani, neznani usodi naproti.
Vrnil se ni. Ostala je mama Tinca s teto in s petimi mladoletnimi otroki. Pri hiši sta
bila odslej pomankanje in skromnost. Vendar pa Ljubljančenovi, kot se je reklo po
domače, niso izgubili dostojanstva in časti. V Žužemberku še sedaj veljajo za ugledno
družino. Prizadeti so bili otroci, ki so se kljub bistrosti morali odločati za najkrajše
poti do poklica in kruha. Ivan je tako šel leta 1955 v uk v trgovino v Žužemberku,
postal trgovski pomočnik, delal tudi na Dvoru in v Ajdovcu, odslužil vojaški rok
(1961-62), 1. marca 1963 pa na povabilo Lojzeta Šavorna odšel v trgovsko podjetje
Astra v Ljubljani. Tu je postal poslovodja, med delom končal še poslovodsko šolo, leta
1973 pa z 32 leti postal direktor (TOZD) Astre- tehnična trgovina. Leta 1994 je doživel možgansko kap, zato se je leta 1998 po 40-ih letih delovne dobe upokojil. Astra
– tehnična trgovina je imela v času njegovega vodenja poslovalnice po vsej nekdanji
Jugoslaviji in je bila eno pomembnejših trgovskih podjetij.
V Žužemberku je ves čas ohranjal tesne stike: pomagal je gasilcem, Društvu kmečkih žena, takratni Krajevni skupnosti in pozneje občini. Leta 1996 je bil med pobudniki ustanovitve Odbora za obnovo gradu in bil njen prizadeven član vse do smrti.
Ivan je tudi veliko bral. Z branjem se je nadaljevalo njegovo samoizobraževanje,
saj bi temu, kar je počel s knjigami, lažje rekli študij kot pa branje. Poseben užitek je
bil z njim razpravljati o vsebini prebrane knjige.
Mlad človek misli, da pokoju pritičeta mir in počitek. Pa pogosto ni tako. Ivanov
pokoj je zaznamoval težak boj z boleznijo, ki mu je že vzela mamo in dve sestri. Doživljal je svojo Golgoto. Številne operacije, obsevanja, zdravljenja so si sledila druga za drugo. Vmes pa nekaj svetlih prebliskov, da si je telo opomoglo za nove posege. Koliko truda so vložili v to zdravljenje njegovi ženi Marjana, hči Martina in sin
Marko, vedo samo oni. Pomagal je tudi Lisec s svojimi zahtevami in skrbmi. Ivan si
je pridobil nek realen optimizem, ki ga je gnal naprej.
Letos pa tega optimizma ni bilo več zaznati. Kot da bi začutil, da novih težav ne
bo prenesel: slovo je upu in strahu dal!
Ivan, hvala Ti za desetletja dolgo prijateljevanje, za iskreno tovarištvo.
n Slavko Gliha

zima 2016,

IN MEMORIAM

Ko ti življenje
je čaša trpljenja,
je smrt odrešitev,
je tožba odveč…
Le mir in pokoj
mi dragi želite …
in zame prižgite le
lučko v spomin.

ZAHVALA
Ob prezgodnji smrti sina, brata, strica in trpečega očeta

Milan Senica
(22.7.1925 – 15.11.2016)

V nekaj besedah je težko povedati to, da smo izgubili pravega prijatelja Žužemberka in Suhe krajine.
To lahko potrdimo vsi, ki smo dolgoletnega tajnika
nekdanje Krajevne skupnosti Žužemberk in društveno-političnega aktivista Milana Senico poznali in ga
spoštovali! Svoje življenje je predvsem posvetil Suhi
krajini in Žužemberku.
Izgubili smo izjemnega človeka, sodelavca, tovariša, prijatelja, pisca sporočil o napredku v Suhi krajini
v Dolenjskem listu ter o domačih ljudeh, opisovalca
dogodkov, raziskovanj o vodooskrbi v Suhi krajini,
člana društev, upokojenca in prejemnika zlatega grba
Občine Žužemberk v letu 2006.
Milan Senica je svoje življenje posvetil Žužemberku in Suhi krajini, saj je v Suho krajino kot kmetijski
tehnik prišel z družino na Dvor leta 1957, da bi pomagal pri razvoju tega nerazvitega dela takratne republike. Leta 1964 so se preselili v Žužemberk. Kmalu
je spoznal zgodovinski pomen Žužemberškega gradu
in skupaj s predstavniki takratne spomeniške službe,
predvsem s Špelo Valentinčič Jurkovič, prispeval neprecenljiv delež v 60-tih letih prejšnjega stoletja k začetku obnove gradu. Izjemen delež je Milan Senica dal
tudi ob izgradnji suhokranjskega vodovoda, izgradnji
mostov, cest, telefonije, obveščanju javnosti in vsega,
kar je prispevalo k razvoju Suhe krajine. Kljub temu,
da je leta 1979 zapustil Žužemberk in odšel domov na
Štajersko, je bil še vedno z vso vnemo pripravljen pomagati Suhi krajini, kar je kljub bolezni delal vse do
časa, ko ga je bolezen povsem premagala.
Milan Senica je nenadomestljiv in neponovljiv,
vendar nas mora volja s katero je hodil skozi življenje, krepiti v mislih nanj, saj je Žužemberku in Suhi
krajini vedno želel napredek.
Za vse, kar je storil za Žužemberk in Suho krajino, za požrtvovalno delo in za pripravljenost vedno
pomagati in prispevati k razvoju naše občine, smo
Milanu Senici iskreno hvaležni.
n Vlado Kostevc

Janka Novaka

se iskreno zahvaljujemo za vso požrtvovalnost urgentnemu centru in internemu oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto, vsem
vaščanom, sorodnikom in znancem. Še posebno pa Jeršetovim,
Murnovim in Mihaličevim za moralno in fizično podporo. Posebna zahvala kolektivoma Kekon in Cerasen za iskrena sožalja in
denarno pomoč. Iskrena zahvala tudi pogrebni službi Marije Novak in Robiju za nepozabno organizacijo slovesa. Beseda hvala pa
je premalo za župnika z Ajdovca Janeza Zaletela, ki mu je stal ob
strani na njegovi življenjski poti in ga pospremil na njegovi zadnji
poti. Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.
Njegovi domači

ZAHVALA
V 61. letu se je od nas poslovil

Frenk Rojc

Kogar imaš rad, nikoli ne umre, le
daleč, daleč je.
V soboto, 15. oktobra 2016, smo se v pokopališču v Žužemberku za
vedno poslovili od našega dragega moža, očija, tasta, dedija, brata.
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so ga v času njegove bolezni obiskovali.
Iz srca hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem
ki so nam v težkih trenutkih stali ob strani, nam izrekli sožalje, darovali sveče, cvetje in svete maše.
Zahvala kolektivu KZ Trebnje, župniku Francu Vidmarju in Francu Godcu za opravljeni obred, pogrebni službi Marija Novak za
organizacijo pogreba, pevcem, citrarki in ge. Renati za ganaljiv
govor ob slovesu.
Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste g a v tako velikem številu
pospremili na zadnji poti. Ohranili ga bomo v lepem spominu.
Želujoči vsi, ki smo ga imeli radi.

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
S. Gregorčič

ZAHVALA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi očeta, deda in pradeda

Ob boleči izgubi naše drage mame, tašče, babice in prababice

Milana Senice

iz Spodnje Ponkvice pri Šentvidu,
drugače pa z Grajskega trga 52, Žužemberk,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče.
Zahvaljujemo se tudi osebju Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah.
Iskrena zahvala pogrebni službi Novak z Rebri za opravljene pogrebne storitve, moškemu zboru za sočutno zapete žalostinke ter
govornikoma za poslovilne besede.
Hvala vsem, ki ste našega očeta spoštovali, cenili, ga imeli radi in
ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Vsi njegovi: Boris, Dušan, Rok, Uroš in Duško

Prispevke za 65. številko Suhokranjskih poti je potrebno
oddati do konca februarja 2017.
n Uredništvo

Angele Škufca,

Črčkove mame iz Sel pri Hinjah,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče.
Zahvaljujemo se tudi patronažni sestri Katji Jenkole za zdravstveno oskrbo na domu, osebju Splošne bolnišnice Novo mesto ter še
posebej Milki Zagorc.
Lepa hvala tudi gospodu župniku Cirilu Murnu za obiske na domu
ter lepo opravljen pogrebni obred.
Iskrena hvala pogrebnemu zavodu Novak za opravljene pogrebne
storitve ter moškemu pevskemu zboru Ambrus za sočutno zapete žalostinke.
Hvala vsem, ki ste našo mamo spoštovali, cenili, jo imeli radi, zanjo molili in jo pospremili na njeni zadnji poti.
Vsi njeni
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Nagradna križanka

Odkrivamo stare fotografije
Gledališko skupino na fotografiji, ki je uprizorila partizanski miting, je prepoznala Magda Hočevar Kastelic, ki
bo prejela tudi nagrado našega sponzorja. Med ostalimi je tudi prepoznala Marinko Hrovat, Francko Ožbolt,
Mojco Pršina, Vlasta Kodreta, sebe, Jožeta Perko, Slavko Bende, Martina Grčarja, Staneta Kumarja, Marinko
Kumar , Anito Drevenšek in Ljubo Šinkovec.
Tokrat objavljamo mlajšo fotografijo iz 90. tih let. Če osebe ali
pa se na njih prepoznate
sami, nam podatke pošljite do 24. februarja 2017
na naslov: Suhokranjske
poti, Grajski trg 33, 8360
Žužemberk s pripisom »Odkrivamo stare fotografije «.

SLIKA IZ
KAMNITIH
KOCK

KDOR
OPRAVLJA
NABAVO,
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PRVEGA A

MEDMED
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ELIOT

16. IN 15.
ČRKA
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NAPRAVA ZA
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TEŽA
EMBALAŽE

TONE PAVČEK

IRSKA
ARMADA

IZVEN
IGRIŠČA

ZAVOD ZA
RAZISKAVE

KARDINALNA
IN … ŠTEVILA

OKROŽJE V
MANILI

PROSTOR ZA
PARKIRANJE

Ste bili tudi vi na dogodku?

Poznate vaš kraj?

V prejšnji številki smo objavili nastopajoče pevce z otvoritve mostu v Žužemberku. Nagrado tokrat prejmeta Živa Zajec, Stavča vas, 8361 Dvor in Tom Agnič , Grajski trg 38, 8360 Žužemberk.
Tokrat objavljamo fotografijo s srečanja starejših. Če veste kaj več o samem dogodku ali prepoznate osebe na njej, jih pogumno napišite in odgovor pošljite na naš naslov: Suhokranjske
poti, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk do 24. februarja 2017 s pripisom »Ste bili tudi vi na dogodku?« Čaka vas lepa nagrada.

V prejšnji številki smo vas spraševali po mostičkih ob reki Krki. Mostička na Podgozdu
sta prepoznala Alojzija Muhič, Baragova
c.42, p.p.8, 8360 Žužemberk in Tom Agnič,
Grajski trg 8, 8360 Žužemberk. Oba prejmeta nagrado našega sponzorja. Tokrat objavljamo obnovo objekta, ki ga boste gotovo
prepoznali. Če prepoznate stavbo in napišete kaj več podatkov o njeni obnovi, vas čaka
lepa nagrada. Odgovor pošljite najkasneje
do 24. februarja 2017, na naslov: Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, s
pripisom »Poznate vaš kraj«. Z malo sreče
boste za pravilen odgovor tudi nagrajeni.

n Uredništvo

13. IN 24.
ČRKA
ENA V
SREDNJEM
SPOLU

Za križanko iz 63. številke Suhokranjskih poti smo dobili 31
rešitev.

KITAJSKI
IGRALEC JET

DOKTOR

n Uredništvo

SKOZI

BABICA

ROČNI BOBEN

KIKO
ALONSO

LAINŠČEK
VIZULNA
PROJEKCIJA

IGOR
FURLAN

JOHN F.
KENNEDY

KITARIST
HENDRIX

JETNIK BREZ
KONCA

ČEBRIČ

ANGLEŠKO
SADJE

ENAKI
ČRKI

SPLETENI
LASJE

Tokrat so bili izžrebani naslednji reševalci: Cveta Pasar,Vrti
7, 8360 Žužemberk; Marija Godec, Stranska vas 10, 8360 Žužemberk; Nika Blatnik, Visejc
10, Hinje; Jože Unetič, Mucherjeva 2, 1000 Ljubljana; Špela
Pucelj, Dolnji Kot 11, 8361
Dvor; Anica Legan, Gornji Kot
1, 8361 Dvor; Matic Šuštar,
Srednji Lipovec 1, 8361 Dvor.
Nagrajencem iskreno čestitamo; nagrade dobite po pošti.
Rešitve križanke iz 64. številke
pošljite na naslov Suhokranjske
poti, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk do 24. februarja 2017
s pripisom: Križanka.
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Popravek
V članku o F. Požunu v 63. številki Suhokranjskih poti je prišlo do neljube napake. Namesto
letnice rojstva 1885 je bilo napisano 1985. Se opravičujemo.

GOSTILNAZUPANČIČ, Gostgrad d.o.o.
Grajski trg 4, Žužemberk, e-mail: gostgrad@volja.net
Suhokranjske poti, javno glasilo izdaja Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, e-mail: suhokranjske.poti@zuzemberk.si. TRR: 01393-0100015568. Medij Suhokranjske poti vpisan v razvid medijev Ministrstva za
kulturo RS pod številko 14 (odločba 006-120/01). Odgovorni urednik: Slavko Mirtič. Uredniški odbor: Vlado Kostevc, Tinka Fric Kočjaž, Mateja Filipič in Mojca Obrstar. Zunanji sodelavci: Irena Blatnik, Karmen Koncilja, Petra
Kastelic, Tanja Hrovat,Tomaž Špelko, Tjaša Primc in Nevenka Urbančič. Lektorica: mag. Jelka Mrvar. Oblikovanje, grafična priprava, filmi in tisk: Grafika Pavlič Jože, s. p. Naklada: 1900 izvodov. Uredništvo Suhokranjskih poti
si v skladu z uredniško politiko, zasnovo časopisa in prostorskimi možnostmi pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih prispevkov.

