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Žužemberk v Golubcu vse bolj prepoznan

Županova beseda

Spoštovane občanke,
spoštovani občani.
V času od zadnje izdaje Suhokrajnskih poti se
je zgodilo veliko stvari, ki jih želim še posebej
omeniti, še bolj pomembno pa se mi zdi zahvaliti za vsak prispevek vsakega od vas tako
ob občinskem prazniku, kakor tudi sicer v vsakodnevnem življenju občine. Z vsakim dnem
se kaže, kako zelo pomembno je vključevanje
vseh nas v delo in življenje občine, kajti samo
na tak način se zagotavljata razvoj in napredek našega kraja.
Občinsko praznovanje je odprlo določena
vprašanja, na katera bo potrebno odgovoriti
ob pripravi tega osrednjega dogodka v prihodnje, vsekakor pa je bilo lepo in prijetno druženje z vsemi, ki so bodisi sodelovali na dogodku ali pa so se ga udeležili kot obiskovalci.
Tudi vreme, pa čeprav je postreglo z nevihto
sredi dogajanja, ni moglo pretrgati načrtovanega praznovanja.
Slovesno odprtje vrtca Sonček sem želel prenesti tudi v začetek njegovega delovanja, zato

sem prve dni namenil čas spremljanju dogajanj na Jurčičevi ulici. Lepo je bilo opazovati
in spremljati nov začetek ustanove, za katero lahko upamo in seveda navijamo, da bi ji
vzgojnoizobraževalni proces uspeval v najboljši
meri. Za naše otroke pravimo, da so naša prihodnost, zato se moramo truditi in gledati v
smeri, da bo tudi naša prihodnost najboljša.
Četudi bi kot ljudje imeli sposobnost,
da bi lahko svojo prihodnost popolnoma
»sprogramirali«, pa sem prepričan, da bi ta
sposobnost odpovedala pri »Suhokrajnskem
vodovodu«, oziroma kakor pravimo projektu
»Oskrba s pitno vodo Suhe krajine«. Pa ne gre
samo za to, da bi imeli neprestano opravka
zgolj z nepredvidenimi situacijami, srečujemo se tudi s primeri, ki bi se jih dalo vnaprej
dogovoriti in urediti na način, ki bi bil prijaznejši predvsem do vseh nas, ki živimo v občini, gledano na cestno infrastrukturo, pa tudi
do tistih, ki naše prometnice uporabljajo zgolj
kot tranzit. Vsekakor se v največji meri posvečamo projektu, ki bi se ga gotovo dalo zastaviti
drugače, in poskušamo reševati na način, ki
bi bil za občino najugodnejši. Žal se stvari, ki
zahtevajo reševanje na dolgi rok, ne da reševati
z nenadnimi intervencijami, morda se lahko
včasih zgolj kaj ublaži. Vsekakor pa se moram
na tem mestu še posebej vsem zahvaliti za
dobro voljo, ki ste jo izkazali pri pridobivanju
služnosti za namen izgradnje vodovoda, s čimer se je zagotovilo nadaljnje uresničevanje
zastavljenega projekta.
Otvoritev bankomata na Dvoru je bila pozitivno sprejeta, kar nakazuje tudi njegova nadpovprečna uporaba oziroma obiskanost. Na
tem mestu se je potrebno zahvaliti Delavski
hranilnici, ki je prisluhnila našemu predlo-

gu in vsem nam ponudila možnost opravljanja priročnih storitev, ki jih nudi bankomat.
Cesta Boršt – Veliki Lipovec se je po izgradnji vodovoda prenavljala v mesecu avgustu
v dolžini 2,9 kilometra in je stala nekje okoli
pol milijona evrov. Povprečna širina ceste je
5, 35 metra, debelina tampona 15 cm in asfaltne prevleke 7 centimetrov v enem sloju. Odcep za vas Sela meri v dolžino 285 metrov, širina odcepa z muldo pa je 3 metre. Podlaga in
debelina prevleke je enaka kot za cesto Boršt
– Veliki Lipovec.
Naj omenim še nekatera dela po vseh vaseh,
in sicer adaptacijo podružnične šole v Šmihelu, obnovo mostu v Šmihelu, razširitev ceste
Vrhovo-Križi, urejanje občinskih lokalnih cest
z donacijami v smislu zagotavljanja gradbenega materiala in finančne pomoči, pridobitve
gradbenega dovoljenja za poligon (KLEK) in
garažne hiše pri novem vrtcu. Druga faza ceste skozi Dvor se prične z izgradnjo v februarju
2020. Dela so se zaradi zime prestavila na februar. Dokumentacija za obnovo ceste je pridobljena, denarna sredstva so s strani države
zagotovljena, prav tako pa se bo s strani občine naredilo pločnik, javno razsvetljavo, uredilo
fekalne vode in odsek kanalizacije.
Marsikaj bi lahko še napisal, vendar naj bo
za tokratno številko dovolj. Glede življenja v
občini in razvoja za naprej, pa tudi kakšnih
zadev, o katerih sedaj nisem pisal, pa vas vabim, da se pogovorimo na zborih krajanov, ki
bodo po objavljenih razporedih v tej številki Suhokrajnskih poti potekali od 14. do 18. oktobra.
Vsem se zahvaljujem za sodelovanje in pripravljenost nanj ter vam želim prijetne jesenske dni in uspešno delo.

n Vaš župan, Jože Papež

ZBORI KRAJANOV

z županom Jožetom Papežem bodo v mesecu oktobru ob 18. uri
potekali po naslednji razporeditvi:
14. oktober Ajdovec (gasilski dom)
15. oktober Dvor (kulturni dom)
16. oktober Hinje (Gostilna Krnc)
17. oktober Šmihel (gasilski dom)
18. oktober Žužemberk (avla OŠ Žužemberk)
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»Vabimo vas, da se pol ure pred pričetkom vsakega
zbora krajanov udeležite prikaza oživljanja zaradi
zastoja srca in uporabe defibrilatorja (AED).«

Po pobratenju Občine Žužemberk z Občino Golubac iz
Republike Srbije v letu 2015 je sodelovanje med obema občinama vse bolj poglobljeno in vse več je medsebojnega sodelovanja in izmenjave dobrih praks.
Tako se je konec meseca julija v Golubcu mudila
delegacija Občine Žužemberk pod vodstvom župana
Jožeta Papeža, v delegaciji je bil tudi novi direktor
občinske uprave Tomaž Hrastar ter predstavniki TD
Suha krajina in veteran PGD Žužemberk.
Po petkovem prijateljskem sprejemu je sledil ogled
Etno dvorišča in koncert narodnih pesmi. Gostitelji
so za soboto pripravili bogat program dogajanj ob
tradicionalni prireditvi Sejem Donave in ‚54. Golubački koltlić‘, kjer je potekalo tekmovanje v ribolovu,
turnir v odbojki na mivki, predstavitev starih obrti, slikarska kolonija, tekmovanje v kuhanju ribje
obare, kjer sta ekipo Žužemberka odlično zastopala
Igor Grum in Dušan Ožbolt, ki sta med 88 ekipami
zasedla izjemno 4. mesto. Na stojnici je turistično
društvo predstavilo turistično ponudbo Občine Žužemberk in obiskovalce povabilo k nam.
Na svečani otvoritvi novega mostu čez reko Pek v
Dolnji Kruševici je ob predsedniku Občine Golubac

Otvoritev novega mostu nad reko Pek

dr. Nebojši Mijoviću, podpredsedniku parlamenta
Republike Srbije Veroljubu Arsiću novi most, skupaj s
predsednikom Mijovićem, odprl žužemberški župan
Jože Papež. Zvečer je neverjetno množico obiskovalcev
v športnem centru navdušila znana srbska skupina
Amadeus band, pred njimi pa je žužemberška delegacija
vse navdušila s pevsko-glasbenim nastopom ter ubrano
zapela V dolini tihi.
V nedeljo sta se rekreativnega organiziranega kolesarjenja od Srebrnega jezera do trdnjave Golubac udeležila župan Jože Papež in Vlado Kostevc, direktor občinske uprave Tomaž Hrastar pa je Občino Žužemberk zastopal na otvoritvi modernizirane ceste Vojilovo – Barić.
Izjemni gostitelji so predstavili svoje načrte za ureditev marine, nove plaže in kolesarske poti z željo po
nadaljnjem sodelovanju med obema občinama in prijateljskim narodoma.

n Vlado Kostevc

Mednarodno tekmovanje v kuhanju ribje obare

Delegacija Občine Žužemberk obiskala
pobrateno Občino Golubac v Srbiji

Predstavniki Občine Žužemberk so se pod vodstvom župana Jožeta Papeža udeležili Sejma Donava 2019 v pobrateni Občini Golubac v Srbiji.
Prireditev je potekala v okviru občinskega praznovanja in je združevala kulturno, kulinarično, gospodarsko, športno in zabavno plat življenja v pobrateni občini. Občina, ki leži v najširšem in obenem v enem
od najožjih delov porečja Donave, se ponaša z vse večjim turističnim

zanimanjem. Plovnost Donave jim predstavlja največji izziv, prav tako
pa vse več vlagajo v javno infrastrukturo. V dneh praznovanja, ki je v
letošnjem letu potekalo od 26. do 28. julija, so v občini odprli prenovljeno cesto Vojilovo-Barič v dolžini 4 kilometre in most v Kruševici, ki povezuje vas s kmetijskimi površinami.

n Občina Žužemberk
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Poročilo o izvršitvi proračuna Občine
Žužemberk v obdobju januar – junij 2019
PRIHODKI

Prihodki proračuna za leto 2019 so bili načrtovani v skupni višini
10.064.120 EUR. Do 30. 6.2019 so bili vsi prihodki realizirani v skupni
višini 3.075.379 EUR, oziroma 30,6 % realizacija plana. Po skupinah v
okviru ekonomske klasifikacije je bila realizacija prihodkov naslednja:
Skupina
70 DAVČNI PRIHODKI
71 NEDAVČNI PRIHODKI
72 KAPITALSKI PRIHODKI
73 PREJETE DONACIJE
74 TRANSFERNI PRIHODKI
SKUPAJ PRIHODKI

SP 2019
VP 2019 REA 2019_06 Indeks
3.765.457
3.765.457
1.842.352
48,9
542.410
542.410
173.048
31,9
962.500
962.500
1.944
0,2
10.000
10.000
820
8,2
4.783.753
4.783.753
1.057.215
22,1
10.064.120 10.064.120
3.075.379
30,6

V okviru Skupine 70 – davčni prihodki so bili vsi prihodki realizirani
v višini 1.842.352 EUR, kar predstavlja 48,9 % načrtovanega obsega. V
okviru davčnih prihodkov so bili realizirani:
dohodnina
1.696.058 €
davki na premoženje
102.016 €
domači davki na blago in storitve 47.528 €
drugi davki
-3.250 €
V Skupini 71 – nedavčni prihodki so bili realizirani v skupni višini
173.048 EUR, kar glede na plan pomeni 31,9 % realizacija.
V prvi polovici leta v Skupini 72 – kapitalski prihodki so bili realizirani
v skupni višini 1.944 EUR, kar glede na plan pomeni 0,2 % realizacija.
V Skupini 73 – prejete donacije so bili realizirani v skupni višini 820
EUR, kar glede na plan pomeni 8,2 % realizacija.
Prihodki Skupine 74 – transferni prihodki so bili v prvi polovici leta
realizirani v skupni višini 1.057.215 EUR, oziroma 22,1 % načrtovane višine. Glede na to, da se transferni prihodki nanašajo predvsem na sofinanciranje investicij in se sredstva nakazujejo na podlagi zahtevkov
s priloženimi dokazili o izvršenih delih in plačilih, bo del investicij, izvedenih v drugi polovici leta, tako da lahko tudi v tem delu leta pričakujemo prilive iz naslova sofinanciranja projektov.
Transferni prihodki, ki se nanašajo na sofinanciranje investicij iz državnega proračuna in drugih skladov, so bili prvi polovici leta realizirani za naslednje namene:
prejeta sredstva iz drž. pror.
285.976 €
prejeta sredstva iz obč. pror.
14.577 €
prejeta sredstva iz javnih skladov 561.909 €
prejeta sredstva iz drž. pror.
iz sredstev pror. EU iz koh. sklada 194.752 €

Skupina
40 TEKOČI ODHODKI
41 TEKOČI TRANSFERJI
42 INVEST. ODHODKI
43 INVEST. TRANSFERJI
SKUPAJ ODHODKI

SP 2019
1.975.809
2.349.715
5.881.567
51.100
10.258.191

VP 2019
1.973.209
2.391.715
5.842.167
51.100
10.258.191

REA 2019_06
589.914
1.099.202
1.340.304
0
3.029.419

OCENA REALIZACIJE PRORAČUNA DO KONCA LETA

Na podlagi realizacije januar-junij 2019 in zamikov izvajanja projektov ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov in drugih prejemkov proračuna in realizacije odhodkov in drugih izdatkov proračuna za leto
2019 nižja od načrtovane.
Indeks
29,9
46,0
22,9
0,0
29,5

Skupina 40 – Tekoči odhodki
Tekoči odhodki so se v prvi polovici leta gibali pod načrtovanim obsegom. Izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim so obračunani v skladu z veljavnimi predpisi.
Skupina
SP 2019
400 Plače in drugi izd. zap. 333.960
401 Prispevki delodajalca
52.063
402 Izdat. za blago in stor. 1.572.786
403 Plačila domačih obresti
2.000
409 Rezerve
15.000
SKUPAJ TEK. ODHODKI
1.975.809

VP 2019
333.760
52.263
1.570.186
2.000
15.000
1.973.209

REA 2019_06 Indeks
148.844
44,6
23.693
45,3
411.377
26,2
0
0,0
6.000
40,0
589.914
29,9

Skupina 41 – tekoči transferji
Izdatki za tekoče transferje so v prvi polovici leta znotraj 46,0 % porabe. Pri tem je potrebno povedati, da so odhodki subvencij pogojeni z
izvedbo javnih razpisov, tako do bo večina teh izdatkov realizirana v
drugi polovici leta.
Razporeditev tekočih transferjev po kontih:
Skupina
410 Subvencije
411 Tran. posam. in gosp.
412 Tran. nepr. org. in ust.
413 Drugi tekoči dom. tran.
SKUPAJ TEK. TRANSFERJI

SP 2019
355.850
1.479.500
103.700
410.665
2.349.715

VP 2019
395.850
1.479.500
103.700
412.665
2.391.715

REA 2019_06 Indeks
155.853
39,4
736.699
49,8
6.908
6,7
199.742
48,4
1.099.202
46,0

Skupina 42- Investicijski odhodki
V okviru investicijskih odhodkov proračuna za leto 2019 je bilo v prvem
polletju realiziranih za 22,9 % načrtovanih sredstev.
Skupina
420 Investicijski odhodki
SKUPAJ INV. ODHODKI

SP 2019
5.881.567
5.881.567

VP 2019
5.842.167
5.842.167

REA 2019_06 Indeks
1.340.304
22,9
1.340.304
22,9

Skupina 43 - Investicijski transferji
Investicijski transferji v obdobju januar – junij 2019 niso bili realizirani.

Račun financiranja
V prvi polovici leta 2019 ni bilo potrebe po kratkoročnem ali dolgoročnem zadolževanja. Občina Žužemberk v prvi polovici leta 2019 ni izdajala poroštev.

Skupina
431 Inv.tran.prav.in fiz.oseb.
432 Inv.tran.pror.upor.
SKUPAJ INV. TRANSFERJI

ODHODKI

Odhodki računa financiranja
V prvi polovici leta 2019 so nastali odhodki v računu financiranja. Odplačilo glavnice kredita, najetega pri MGRT za projekt »Oskrba s pitno
vodo Suhe krajine«.

V proračunu za leto 2019 so bili odhodki v skupni višini načrtovani
10.258.191 EUR. V obdobju januar – junij 2019 so bili odhodki realizirani v
višini 3.029.419 EUR, kar predstavlja 29,5 % načrtovane porabe za leto 2019.
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SP 2019
29.100
22.000
51.100

VP 2019
29.100
22.000
51.100

REA 2019_06 Indeks
0
0,0
0
0,0
0
0,0

V kolikor bi bilo do konca leta znano, v kolikšni višini bo možno realizirati transferne prihodke oziroma druge prihodke, bo potrebno s predlogom
rebalansa uskladiti proračun, tako da se opravijo ustrezne korekcije tako
na področju tekoče porabe, kakor tudi v investicijskem delu proračuna.

n Roman Kren, Občina Žužemberk

Energetska sanacija v Občini Loški potok
Župan Jože Papež se je v četrtek, 29. avgusta,
skupaj z direktorjem Občinske uprave Žužemberk Tomažem Hrastarjem, direktorjem
Občinske uprave Trebnje Janezom Pircem in
svetovalcem za energetsko sanacijo Tomažem
Zverom odpravil na delovni obisk v Občino Loški Potok, kjer so si skupaj ogledali objekte, ki
so bili zgrajeni in prenovljeni v okviru energetske sanacije. Po vzoru ogledanih objektov v
Občini Loški Potok se bi dalo tudi v Občini Žužemberk sanirati objekte v lasti občine, zato
bo občina v prvem koraku pristopila k izboru izvajalca idejne zasnove prenove objekta v
centru Žužemberka in priprave le-te. Ker pa je
potrebno preveriti možnosti pridobitve nepovratnih sredstev iz naslova »Javnega razpisa
za sofinanciranje energetske prenove stavb v
lasti in rabi občin v letih 2019, 2020 in 2021«,
se je dogovorilo, da se pregleda sam objekt in
naredi preliminarno oceno smiselnosti prijave na omenjeni razpis, kar bi bilo potem tudi
vodilo pripravljavcu idejne zasnove, da upošteva okvirje omenjenega razpisa. Prav tako se je
sklenilo, da se do konca leta prične s pripravo
Lokalnega energetskega koncepta (LEK Žužemberk), v sklopu katerega bi se naredilo podroben pregled vseh javnih objektov z upravljalci
objektov in se pripravi usmeritev za naprej.
Zelo zaskrbljujoča je problematika v Osnovni
šoli Prevole, ki se sooča z velikimi energetskimi izgubami. Okna na šoli so bila zamenjana v letih 2009 in 2010, vendar pa je njihova
zamenjava le malo pripomogla k preprečitvi
energetskih izgub, saj je stavba brez zunanje
izolacije. Fasada ni bila nikoli narejena tako,
kot bi morala biti, temveč so se zgolj nanašali sloji barve. Izolacija je vgrajena le na fasadi
prizidka, torej športni dvorani. Ravnatelj meni,
da so okna prevelika in neučinkovita, saj so
le dvoslojna. Vsak razred ima zunanjo steno
v oknih, prav tako pa so v steklu tudi hodniki. Sama vgradnja novih oken naj ne bi bila
strokovno izvedena, kar se še posebej čuti v
zimskem času, ko je pod okni in okenskimi
policami čutiti vlek mrzlega zraka, ki hladi
učilnice. Tesnjenje se je sicer poizkušalo izboljšati iz notranje strani, kar se pa tudi ni izkazalo za ustrezno rešitev. Poleg tega je stavba

OŠ Prevole stavba z zelo visokimi stropi, kar
predstavlja večjo porabo energije pri ogrevanju prostorov. Del podstrešja OŠ Prevole je bil
včasih namenjen bivalnim prostorom, kjer so
stanovali učitelji, del tega pa je še vedno v grobem stanju oziroma tak, kot je bil prvotno narejen. Oba dela sta brez vsake izolacije, streha
nima zračnega kanala. Strešniki so bili zamenjani v letih 1993-1994. Znano je, da neizolirano
podstrešje na stavbi, kakršno je na OŠ Prevole,
predstavlja okoli 30 odstotkov toplotnih izgub.
Kljub prehodu iz kurilnega olja na lesno biomaso se stroški ogrevanja šole niso zmanjšali.
Na žalost se je zgodilo prav nasprotno, saj so se
stroški krepko povečali in je za pričakovati, da
se bodo večali vse do izteka 15 letne pogodbe s
podjetjem Proheating d.o.o., ki jo je s podjetjem
podpisala Občina Žužemberk v letu 2014 in ki
določa, da se omenjenemu podjetju plačuje najem kurilnice v višini 1.220 evrov mesečno vseh
dvanajst mesecev v letu. Seveda je potrebno k
temu znesku prišteti še porabljeno energijo v
času kurilne sezone. Tako so se stroški ogrevanja na šoli iz predhodno porabljenih 15.000
litrov kurilnega olja (cca 14.000 – 15.000 evrov)
povzpeli na današnjih 23.000 evrov.

Energetska sanacija stavbe bi v precejšnji
meri zmanjšala porabo energije za ogrevanje,
skrajšala čas kurilne sezone, pomenila višjo
temperaturo v vrtcu, ki ga je potrebno dodatno
ogrevati z električnimi kaloriferji, saj se tam
prostorov z radiatorji pogosto ne more ogreti na otrokom primerno temperaturo. Obstaja strah, da do izteka prej omenjene pogodbe
stroški za ogrevanje ne bodo bistveno manjši,
saj še vedno ostaja 14.640 evrov plačila le za
najemnino kurilnice, ki bo po izteku pogodbe
prešla v last Občine Žužemberk in bo po vsej
verjetnosti takrat odslužena ter potrebna zamenjave. Po preureditvi kurilnice so bili postopoma zamenjani tudi radiatorji, opremljeni
s termoregulacijskimi ventili, medtem ko so
na podstrešju, kjer se dva prostora uporabljata za izvajanje pouka, še vedno stari litoželezni radiatorji.
Na primeru Osnovne šole Prevole se torej
jasno vidi, da bo potrebno v občini posebno
skrb namenjati tudi področju za učinkovito
izkoriščanje energije in s tem preprečevanju
toplotnih izgub.

n Občina Žužemberk
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V ekipi Genius Olympiade tudi dva Suhokranjca

UniBill zmagovalec svetovnega tekmovanja

zvojnik iz Žužemberka, Jaka Kordiš in Nikita Galuh Kapušin, spletna oblikovalca. Žiga in Anže sta predstavila Genius Olympiado- mednarodno tekmovanje s področja okoljskih rešitev. Novomeška ekipa je
v kategoriji Business osvojila najvišje, Grand award priznanje. Žiga je
podrobneje predstavil računalniško aplikacijo UniBill, ki je ekološko
usmerjena rešitev digitalne dobe in alternativa papirnim računom.
Nakupovalno izkušnjo dvigne na višjo raven in uporabniku omogoča
360° pregled nad njegovimi potrošniškimi navadami. Župan Papež je
ekipi čestital in jim izročil priložnostno darilo. Ni kaj, fantje niso od
muh. Elektronska industrija v kraju potrebuje mlade upe z veliko potenciala in gotovo niso rekli zadnje besede.

n Slavko Mirtič

Debeli Rtič
Mladi razvojniki z županom Papežem, podžupanom Zupančičem in direktorjem
Občinske uprave Tomažem Hrastarjem. Foto: S. Mirtič

(obisk otrok 9. julija)

Župan Jože Papež je julija na Občini Žužemberk sprejel srednješolsko
UniBill ekipo Srednje elektro šole in tehniške gimnazije Šolskega centra
Novo mesto, ki se je junija v ZDA s StartUp poslovno idejo udeležila mednarodne olimpijade Genius Olympiad. V ekipi sta bila poleg mentorice
Danijele Erenda tudi dva Suhokranjca Žiga Povhe, vodja in razvojnik,
po materi Marjeti, rojeni Gliha, doma z Lašč, in Anže Kocjančič, ra-

Obisk sejma
v Gornji Radgoni
Župan Jože Papež se je s predstavniki Krke d.d. Novo mesto v okviru
obiska sejma AGRA v Gornji Radgoni srečal s podeželskimi ženami
iz sosednjih občin, ki so se predstavljale na prireditvenem prostoru
Zveze kmetic Slovenije.

n Občina Žužemberk

Na Čachtiškem gradu

V partnerski občini Čachtice na Slovaškem si po lanskoletnih lokalnih
volitvah, kjer je bila za županjo izvoljena Erika Ondrejkova, želijo dobrega sodelovanja z Občino Žužemberk ter izmenjavo dobrih praks v
obojestransko korist in zadovoljstvo.
Tako se je v Čacticah od 14. do 16. junija mudila delegacija Občine Žužemberk pod vodstvom žužemberškega župana Jožeta Papeža. Sprejem
je potekal v veliki sejni sobi, kjer so delegacijo sprejeli županja Erika
Ondrejkova, podžupan, direktor občinske uprave, člani občinskega sveta, zaposleni v občinski upravi, ravnatelj osnovne šole, direktor zadru-

ge ter mnogi predsedniki domačih društev in organizacij. Župan Jože
Papež je ob tem občini Čachtice daroval AED defribilator, saj je v Čacticah potekala humanitarna akcija zbiranja sredstev za nakup defibrilatorja. Hvaležnost županje Andrejkove in celotnega občinskega sveta
je bila neizmerna, saj ti pomoč pri reševanju življenj nudijo samo najboljši prijatelji.
Delegacija si je ogledala še Čachticki grad ter muzej in spomenik z
grobnico velikega slovaškega domoljuba generala dr. Milana R. Štefanika.

Čachtice in Žužemberk
na poti odličnega sodelovanja

n Vlado Kostevc

Žužemberk in Naberezhnye Chelny
vse bolj povezana
Letošnje poletje je v organizaciji OZ RKS Novo mesto potekalo zdravstveno in socialno letovanje otrok na Debelem Rtiču, za katerega
sredstva prispevajo ZZZS, občine, krajevne organizacije RK in starši. Letovanja se je letos udeležilo tudi 12 otrok iz Občine Žužemberk.
V času njihovega letovanja sta jih na povabilo OZ RKS Novo mesto
obiskala tudi župan Jože Papež in direktor Občinske uprave Tomaž
Hrastar. Obiska so se udeležili tudi predstavniki drugih dolenjskih
občin in predstavniki OZ RKS Novo mesto. Obiskovalci so imeli priložnost, da spoznajo zgodovino in program, ki ga izvaja MZL RKS
Debeli Rtič ter se še enkrat znova prepričajo, kako pomembno delo
opravljajo izkušeni mentorji, vzgojitelji in vodstvo. Otroci so v sklopu njihovega obiska pripravili zabaven program, kjer ni manjkalo
nasmejanih obrazov in iskric v njihovih očeh. V času letovanja se
otroci srečujejo z različnimi temami in aktivnostmi ter vedno znova
dobijo občutek kvalitetnega preživljanja počitniških dni.
Na tem mestu želimo obvestiti vse starše, da lahko v primeru
izpolnjevanja pogojev naslednje leto svojim otrokom ponudijo
možnost poučnega in kvalitetnega preživljanja počitnic, ki vsakemu otroku nudi veliko pozitivnega. O pogojih, ki jih potrebujete za prijavo otrok na zdravstveno letovanje, se lahko obrnete
na OZ RKS Novo mesto ali o njih spregovorite z osebno zdravnico.

n Občina Žužemberk
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Predaja AED-ja županji in Občini Čachtice

Na povabilo župana Mesta Naberezhnye Chelny Naila Gambaroviča
Magdeeva, prijateljskega mesta iz Republike Tatarstan iz Ruske federacije, ob praznovanju tatarskega narodnega praznika Sambatuy, se
je udeležila delegacija Občine Žužemberk pod vodstvom podžupana
Roka Zupančiča.
Po izjemnem sprejemu v oddaljenem Tatarstanu se je delegacija sestala z vodstvom občine, kjer so razpravljali o možnih področjih sodelovanja. Gostitelji so delegaciji iz Žužemberka predstavili mestni muzej,
ogled tovarne svetovno znanih tovornjakov Kamaz, tovarne hladilni-

kov Haier ter organizirali sprejem pri županu Nailu v njegovi rezidenci.
Osrednja slovesnost ob prazniku Sambantuy, velikem prazniku Tatarov, ki je praznik poletja, kulture in tradicije, pa je potekala v Moskvi, kjer je delegacijo občine in veleposlaništva Republike Slovenije v
Ruski federaciji pozdravil politični vrh Republike Tatarstan. Lepa prireditev, ki je potekala v veliki dvorani Moskovskega mednarodnega
glasbenega centra, je navdušila vse povabljene goste, še posebno vse
delegacije iz tujine.

Na vrhu stolpnice v Nabrezhnyem Chelnyju, kjer je izjemen pogled na sodobno
mesto z več kot 530.000 prebivalci

Gala prireditev in slovesnost ob prazniku Sambantuy, z najvišjimi predstavniki
Republike Tatarstan

n Vlado Kostevc
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PARK ZNANIH SUHOKRANJCEV – projekt zgodovinskega spomina in suhokranjske identitete

Odkrita zahvalna plošča donatorjem —
projekt PZS zaključen
Spoštovani bralci Suhokranjskih poti.

Z veseljem vam sporočamo, da se je 12. 7. 2019 zaključil projekt »Park znanih Suhokranjcev«, o katerem smo pisali v vsaki številki SP od leta 2015.
Na uvodni prireditvi ob začetku Trških dni je bil v kleti žužemberškega gradu predvajan kratek video film, ki ga je o znanih Suhokranjcih in Parku posnela Eva Pršina. Sledila je slovesnost v Parku znanih
Suhokranjcev. Na njej sta ob dveh rodoljubnih Slakovih pesmih , ki ju
je na harmoniko zaigral učenec Osnovne šole Žužemberk Nik Novak,
s kratko, a tehtno besedo spregovorila g. Slavko Gliha, znani Suhokranjec, častni občan in dolgoletni direktor Kmetijskega inštituta Slovenije, in kiparka mag. Alenka Vidrgar, avtorica idejne zasnove parka,
obeležij in 15 bronastih reliefov. Pomen Parka ZS za občino je nagla-

sil tudi župan. Nazadnje je imela besedo še avtorica in vodja projekta
mag. Jelka Mrvar.
Sledilo je odkritje zahvalne plošče donatorjem, pri katerem sta poleg govornikov sodelovala še predstavnika OŠ Žužemberk in OŠ Prevole. Blagoslovil jo je dekan in častni kanonik Franc Vidmar. Druženje
donatorjev, krajanov in gostov je potekalo ob skromni pogostitvi v razsvetljenem PZS.
Naj zapišemo še nekaj misli, ki so bile izrečene v govoru avtorice
projekta ob njegovem zaključku.
Pa smo prišli do konca. Ko smo leta 1994 v Osnovni šoli Žužemberk
začeli s projektom »Znani Suhokranjci«, nismo slutili, da bo čez 25 let

nastal sredi trga Park zgodovinskega spomina in suhokranjske identitete. Takrat je v šoli, vzgojnem gnezdu suhokranjskih otrok, nastajal
Muzej znanih Suhokranjcev: 40 raziskovalnih nalog o njih, reliefi, Štukljev doprsni kip , medeninaste ploščice, dokumenti, predmeti… Vse in še več je danes izviren in dragocen del šolskega prostora.
Leta 2014 se je projektu priključila še Osnovna šola Prevole. Pod
novim imenom in s posebnim ciljem se je razširil na nivo Občine Žužemberk. V srcu starodavnega trga je začel nastajati Park znanih
Suhokranjcev. Od izbire prostora, oblike obeležij in izbora znanih
Suhokranjcev za upodobitev na reliefu, pa do zadnje, zahvalne plošče je minilo natanko 5 let. Lokacija v parku je bila izbrana s srečno
roko. Naša kiparka mag. Alenka Vidrgar je predlagala prave rešitve v
obliki in razporeditvi granitnih stebrov, plošč ter bronastih reliefov.
Priznani zgodovinarji so sodelovali pri izboru 15 najpomembnejših
znanih Suhokranjcev. Strokovna skupina Občine je ob podpori tedanjega župana Franca Škufce potrdila program in spremljala njegovo
uresničevanje. Občinsko glasilo Suhokranjske poti je prinašalo informacije ter spodbujalo k darovanju.
Iz Štukljeve spominske ure se je z letom 2015 razvil Dan spomina
na znane Suhokranjce, ki je z bogatim programom povezal Osnovni šoli Žužemberk in Prevole, občino in društva. Ljudje dobrih rok,
podporniki projekta, so v 203 nakazilih prispevali več kot 60 % finančnih sredstev, kar daje PZS poseben, plemenit pomen. Od tega je
bilo tudi več donatorjev iz ZDA, Kanade in celo s Kanarskih otokov.
Hvala za vse darove, tudi nefinančne, v obliki računalniškega
oblikovanja tiskanih gradiv, posnetih video filmov, prevodov,
podarjenih razglednic in piškotov za šolarje.
Projekt »Park ZS« je podprlo poleg Občine tudi Ministrstvo za
kulturo ter Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu. Le-ta je letos sofinanciral zloženko PZS v slovenščini, angleščini in nemščini
ter Plakat »Znani Suhokranjci«, ki ga je julija dobila v dar vsaka suhokranjska družina.
Plošča, ki je bila odkrita 12. 7., je izraz hvaležnosti vsem darovalcem,
kiparki mag. Alenki Vidrgar, livarju Kamšku iz Volavelj, kamnoseku
Ogrinu z Vrhnike, OŠ Žužemberk in Prevole, Občini, Ministrstvu in
Uradu za Slovence ter številnim neimenovanim podpornikom, ki so
prispevali k uspehu projekta.
Bronasta rozeta, šestlistno znamenje nad zahvalno ploščo, pradavni simbol časa in Boga, naj bedi nad vsem dobrim in lepim v ljudeh in krajih.
Naj postane Park znanih Suhokranjcev prostor hvaležnosti in
zgodovinskega spomina, pa tudi vzgled prihodnjim rodovom. Tako
bodo varovali našo lepo deželo ob Krki, naš jezik in delali dobro za
sožitje in mir.

n Mag. Jelka Mrvar

Foto: Slavko Mirtič in Vlado Kostevc

Finančna konstrukcija
uresničevanja projekta
»Znani Suhokranjci« do leta 2019
Obračun prihodkov in stroškov projekta 2015
I
1
2
4

PRIHODKI
Lastna sredstva
Sponzorska, donatorska sredstva 2015
Ostali prihodki
SKUPAJ
II ODHODKI
1 Stroški priprave temeljev, razsvetljave,
nepredvidenih del, pogostitev
2 Stroški kamnoseka in kiparke
SKUPAJ

Zneski Opombe/pojasnila
400,00 sofinanciranje občine
13.467,73 donacije
0,00
13.867,73
400,00 Strošek storitev
13.467,73 strošek materiala
13.867,73

Obračun prihodkov in stroškov projekta 2016
I
1
2
3

PRIHODKI
Lastna sredstva
Sponzorska, donatorska sredstva 2015
Sponzorska, donatorska sredstva 2016
SKUPAJ
II ODHODKI
1 Stroški priprave temeljev, razsvetljave,
nepredvidenih del, pogostitev
2 Stroški kamnoseka in kiparke
SKUPAJ

Zneski
5.000,00
1.196,27
3.490,70
9.686,97

Opombe/pojasnila
sofinanciranje občine
donacije
donacije

400,00 Strošek storitev
9.286,97 strošek materiala
9.686,97

Obračun prihodkov in stroškov projekta 2017
I
1
2
3
II
1
2
4

PRIHODKI
Lastna sredstva
Sponzorska, donatorska sredstva 2017
Donacija Urada za Slovence TD
SKUPAJ
ODHODKI
Stroški priprave temeljev, razsvetljave,
nepredvidenih del, pogostitev
Stroški kamnoseka in kiparke
Zemeljska dela
SKUPAJ

Zneski
4.500,00
4.416,65
500,00
9.416,65

Opombe/pojasnila
sofinanciranje občine
donacije
donacije

401,70

strošek storitev

8.514,95 strošek materiala
500,00 strošek izkopa
9.416,65

Plan prihodkov in stroškov projekta 2018
I
1
2
3

PRIHODKI
Lastna sredstva
Sponzorska, donatorska sredstva 2017
Sponzorska, donatorska sredstva 2018

5 Donacija Urada za Slovence TD
SKUPAJ
II ODHODKI
1 Stroški nepredvidenih del, pogostitev
2 Stroški kiparke (TD)
3 Stroški kiparke
SKUPAJ

Zneski
8.083,66
638,35
4.599,25

Opombe/pojasnila
sofinanciranje občine
donacije
donacije

1.499,14 donacije
14.820,40
400,00 strošek storitev
1.499,14 strošek materiala
12.921,26 strošek materiala
14.820,40

Plan prihodkov in stroškov projekta 2019

Zahvalna plošča donatorjem je odkrita
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Nik Novak, učenec OŠ Žužemberk, na odkritju zahvalne plošče

Slavko Gliha,
slavnostni govornik v PZS

Zahvalna plošča donatorjem, delo akademske kiparke mag. Alenke Vidrgar

I
1
2
3

PRIHODKI
Lastna sredstva
Sponzorska, donatorska sredstva 2018
Sponzorska, donatorska sredstva 2019

Zneski
2.671,39
200,00
920,00

II
1
2
3

SKUPAJ
ODHODKI
Stroški nepredvidenih del, pogostitev
Stroški kamnoseka
Stroški kiparke
SKUPAJ

3.791,39

Opombe/pojasnila
sofinanciranje občine
donacije
donacije

100,00 strošek storitev
1.586,89 strošek materiala
2.104,50 strošek materiala
3.791,39

Datum: 16.09.2019

n Roman Kren, višji svetovalec za finance in gospodarstvo
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PARK ZNANIH SUHOKRANJCEV,
projekt zgodovinskega spomina in suhokranjske identitete
NAŠI ZNANI SUHOKRANJCI - projekt
OŠ Žužemberk (1994)

akad. prof. dr. Anton Kuhelj
(1902–1980), strokovnjak
za teoretično in tehnično
mehaniko, aerodinamiko
in praktično aviatiko; po
očetu Antonu z Vrhovega pri
Žužemberku

Muzej znanih Suhokranjcev
knez Janez Vajkard Auersperg
(1615–1677), prvi minister, tajni
svetnik, diplomat; rojen v gradu
Žužemberk
Kip Leon Štuklja
pred OŠ Žužemberk

Tomaž Humar (1969–2009),
svetovno znani alpinist; po
materi Rozaliji Globokar iz
Klečeta pri Šmihelu

Andrej pl. Auersperg
(1557–1594), vojskovodja,
zmagovalec bitke pri Sisku;
rojen v gradu Žužemberk

Spominska plošča na gradu
Žužemberk
ZASLUŽNI SUHOKRANJCI - živeli v Suhi krajini in delali za njen razvoj skupaj 150 let (vodovod, elektrifikacija, ceste, mostovi; gradnja
zdravstvenega doma, šole, gasilskih domov; gasilstvo, čebelarstvo,
šolstvo, prosvetiteljstvo, kultura, pisateljevanje, humanitarno delo,
varstvo dediščine, zgodovinopisje)

Del Muzeja znanih Suhokranjcev

PARK ZNANIH SUHOKRANJCEV - projekt Občine
Žužemberk, OŠ Žužemberk in OŠ Prevole; 2015–2019
40 znanih Suhokranjcev, 4 obeležja, 15 bronastih reliefov,
9 granitnih stebrov;
avtorica obeležij: akad. kiparka mag. Alenka Vidrgar;
livarsko delo: Livartis, d. o. o.;
kamnoseška dela: Kamena Beno Ogrin, s. p.

Ivan Kern (1898–1991),
slovenski admiral, vojaški pilot,
ing. radiotelegrafije, prevajalec;
rojen v Žužemberku

Franc Mrvar (1897–1973),
šolski upravitelj, pedagog,
ljudski prosvetitelj; rojen
v Klečetu pri Šmihelu

Frank Lausche/Lovše
(1895–1990), ameriški senator,
guverner Ohia, župan Clevelanda; Spominska plošča Franku
po očetu Alojzu iz Hinj
Lauschetu v Hinjah

Plošča znanih Suhokranjcev
v OŠ Prevole

Prvo spominsko obeležje - plošča znanih Suhokranjcev

Rozalija Seršen - Zala Zorana
(1897–1967), prva slovenska
filmska igralka v Hollywoodu;
rojena v Žužemberku

Spominska plošča na rojstni
hiši v Žužemberku

Alojzij Zupanc (1893–1974),
župnik, krajevni zgodovinar,
ljudski prosvetitelj;
rojen v Znojilah pri Krki

Park Alojzija Zupanca v
Šmihelu pri Žužemberku

Zasnova in vodenje projekta PZS:
mag. Jelka Mrvar
Sodelovali: OŠ Žužemberk in OŠ Prevole
ter strokovna skupina Občine Žužemberk
Avtorici zgibanke:
mag. Jelka Mrvar in ga. Irena Piškur.
Prevod: ga. Sanja Nose (v angl.),
ga. Mija P. Vehovec (v nem.).
Založilo TD Suha krajina
v 1900 izvodih - 2019
Sofinancer: Urad za Slovence v
zamejstvu in po svetu.

Karel Gnidovec (1877–1962),
dekan, častni kanonik,
kronist, rodoljub, rešitelj
življenj med 2. sv. vojno;
rojen v Velikem Lipovcu

Občina Žužemberk - zemljevid krajev, povezanih z znanimi Suhokranjci - 2019
dr. Fran Bradač (1885–1970),
klasični filolog in prevajalec;
rojen na Jami

dr. Janez Gnidovec
(1873–1939), doktor filozofije,
škof, misijonar, dobrotnik;
rojen v Velikem Lipovcu
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Spominska plošča na rojstni
hiši na Jami

Spominska plošča na
rojstni hiši v Velikem
Lipovcu

Leon Štukelj (1898–1999),
pravnik in olimpijski zmagovalec v Spominska plošča Leonu
orodni telovadbi; po materi Mariji Štuklju v Zafari
Milner iz Zafare pri Žužemberku

dr. Franc Grivec
(1878–1963), teolog,
zgodovinar, slavist; rojen
v Velikem Lipovcu

PARK A.
ZUPANCA
PARK ZS

Jože Kastelic
(1920–2011), domoljub,
gospodarstvenik, dobrotnik;
rojen v Žvirčah
LEGENDA

PARK ZS

SP. PLOŠČA

ŠOLA, MUZEJ

CERKEV

GRAD

ŠTEVILO ZS

IME KRAJA
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Trški dnevi in praznik Občine Žužemberk 2019 v sliki in besedi

1 Množična udeležba predsednikov in predstavnikov društev na sestanku za organizacijo občinskega praznika

Besedilo in foto: Slavko Mirtič

2 Trški dnevi s slavnostnim prižigom oglarske kope
so se slavnostno začeli 5. julija
3 Srednjelipovška oglarja Branko Skube in Franc
Vidmar pri delu. V ekipi sta tudi Franc Štravs in Alojz
Župevec.
4 Kopo je prižgala povezovalka in članica Društva
kmečkih žena Lilijana Hrovat
5 Prižiga kope so se udeležili tudi člani in članice Oglarske sekcije Turističnega društva Škocjan na
Dolenjskem.
6 Oglar in občinski svetnik Franc Štravs
7 Blagoslov kope je opravil ajdovški župnik Janez
Zaletel.

1

2

3

4

8 Za prijeten kulturni program so poskrbeli pevci vinogradniškega društva in mladi harmonikašici.
9 10 25. odprtega prvenstva v odbojki na mivki v organizaciji Športnega društva Loka se je udeležilo 23
moških in 12 ženskih dvojic.
11 Pokal zmagovalnemu tandemu ženskih dvojic je
Tajdi Lovšin in Niki Bevc podelil župan Jože Papež
12 Najboljše ženske dvojice skupaj z županom Papežem in organizatorji turnirja
13 Domačin Primož Vidmar z Lašč in Tadej Boženk sta
velika zmagovalca žužemberškega turnirja
14 Najboljše dvojice

5

6

7

8

15 V organizaciji Forme Vive iz Trebnjega je bilo organiziranih več predavanj in tudi slikarska kolonija.
O vodi je predaval dr. Simon Muhič.
16 O pomenu vode v zgodovini človeštva je predavala Ivica Križ.
17 Slikarji so sodelovali na Likovnem srečanju petih
elementov v Žužemberku
18 Srečanja predsednic in predsednikov društev,
klubov in organizacij v grajski dvorani so se udeležili predstavniki DU Dvor, Društva srednjeveških najemnikov, Turističnega društva Suha krajina, Društva
kmečkih žena Suha krajina Žužemberk, KUD Žužemberk, PGD Žužemberk, Čebelarsko društvo Dvor, PGD
Križi, PGD Ajdovec in KO RK Žužemberk.

10 11
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9
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19 V grajski kleti sta 7. julija župan Jože Papež in sekretarka
Barbara Ozimek podelila priznanja krvodajalcem. Na podelitev je bilo vabljenih 19 krvodajalcev.
20 Andrej Boh je prejel priznanje za 110 krat darovano kri.

Kulturniki slavili

19

20

21

22

Ob občinskem prazniku so člani in članice Kulturnega društva Šmihel pri Žužemberku v četrtek, 11. julija pripravili
spominsko uro, ki so jo posvetili deseti obletnici njihovega društva. Krajani so priljubljenemu krajevnemu zgodovinarju in ljudskemu prosvetlitelju Alojziju Zupancu že
leta 2008 sredi Šmihela pri Žužemberku uredili spominski park z njegovim doprsnim kipom. Številne zbrane sta
v parku pred cerkvijo sv. Mihaela pozdravila župan Jože
Papež in predsednica Petra Vidic, ki je kronološko nanizala uspehe društva.
»V vseh letih delovanja našega kulturnega društva, od našega »rojstnega dne« 21. marca 2009, smo skupaj ustvarili nemalo čudovitih in nepozabnih dogodkov,« je dejala
predsednica Vidičeva in spomnila na številne dogodkežive jaslice, košnjo, koncerte, pohode, žegnanja, razstave,
ki so zaznamovali Šmihel kot kulturno središče kraja. Župan Jože Papež je krajanom čestital ob občinskem prazniku
in skupaj s predsednico podelil številne zahvale članom in
podpornikom društva. Šmihelci so pod bližnjim kozolcem
pripravili tudi razstavo fotografij z dosedanjih dogodkov.
Na domačiji Meden je sledila predstavitev peke kruha in
družabno srečanje.

23

24

25

21 Predsednice društva, ki je upihnilo deseto svečko delovanja, (z desne) Angelca Bedene, Slavka Vidic, Helena Barle,
Karmen Sadar in Petra Vidic, sedanja predsednica.
22 Župan Jože Papež je podelil priznanje prvi predsednici društva Angelci Bedene.
23 Šmihelci so 11. julija pripravili prijeten spominski dan s
kulturno noto.
24 Priznanje tudi za bivšo predsednico Heleno Barle Kastelic.
25 Na domačiji Meden so predstavili peko kruha.
26 V tekmovanju za županov pokal je prehodni pokal prejela ekipa Društva upokojencev Uršna sela. Pokal sta podelila
podžupan Rok Zupančič in predsednik DU Dvor Dušan Mikec .
27 V petek, 12. julija, je Trške dni uradno odprla generalna sekretarka TZS Karmen Grebenc Burger.

26

27

28

29

28 Predstavnica Likovnega kulturnega Društva Mavrica iz
Novega mesta je ob odprtju razstave poklonila priložnostno
darilo predsedniku TD Suha krajina Vladu Kostevcu in županu Papežu.
29 Občinstvu se je predstavil tudi novi direktor Občinske
uprave Tomaž Hrastar.
30 Zabava s skupino Dežur in z gostom Danielom Popovićem
31 V parku znanih Suhokranjcev je bila odkrita zahvalna plošča.
32 Projekt je vodila in ga uspešno zaključila mag. Jelka Mrvar.
33 Članice Du Žužemberk so pripravile razstavo ročnih del.

30

14 JESEN 2019

31

32

33

34

34 Pevke in plesalci folklornega društva so poskrbeli za prijetno odprtje razstave.
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35 Upokojence in vse zbrane goste je pozdravila Ida
Kastelic.
36 Preventivne zdravstvene meritve krvnega tlaka,
sladkorja v krvi in holesterola, delovanje defibrilatorja
(organizator: OO RK Novo mesto, ZD Novo mesto, ekipa
PP Občine Žužemberk )
37 Dr. Nežka Dular redno skrbi za zdravje občanov.
38 Občinska ekipa CZ je prikazala pravilno rabo defibrilatorja.
35

36

39 Prizadevna ekipa Rdečega križa in ZD Novo mesto.

37

38

39

40 Pred preventivnimi pregledi so preizkusili vse aparature in pripomočke.
41 Na slovesnosti pri spomeniku NOB na Cviblju je
zbrane nagovoril Aleš Kocjančič, predsednik Zveze
ZŠAM Slovenije.
42 Ob prazniku šoferjev in avtomehanikov je delegacija
z županom Papežem in predsednikom ZŠAM Kocjančičem položila venec.
43 Predsednik ZŠAM Gorjanci Straža Dušan Mikec je
županu mesta Nabrežni Čelni izročil starejšo fotografijo tovornjaka Kamaz, ki je včasih vozil po slovenskih cestah.

40

41

42

43

44 V sklopu praznovanja občinskega praznika je Delavska hranilnica odprla bankomat na Dvoru. Trak so slovesno prerezali predsednik uprave DH Renato Založnik,
občan Iztok Može in župan Jože Papež.
45 Za občane Dvora je bankomat po nedavni ukinitvi dobra pridobitev. Bomo v občini po zaprtju bančne poslovalnice dočakali tudi odprtje kakšne bančne izpostave?

Otvoritev Vrtca Sonček v Žužemberku

44

45

Odslužena lesena montažna gradnja vrtca podjetja Marles iz leta 1976 je žužemberškim malčkom
služila dobrih 43 let. V okviru občinskega praznika je bila v soboto, 13. julija, slovesnost ob odprtju
novega, osrednjega vrtca Sonček. Malčki, njihovo
število bo do konca leta predvidoma 150, v nove,
sodobne prostore vstopili z novim šolskim letom.
Trak ob odprtju so prerezali ravnateljica Osnovne
šole Žužemberk Mira Kovač, župan Jože Papež in
izvajalec del, direktor podjetja GPI Tehnika Drago
Muhič. Blagoslov in molitev je opravil žužemberški
dekan in častni kanonik Franc Vidmar. Predstavili so
se tudi žužemberški učenci in malčki, ki so skupaj
z njihovimi vzgojiteljicami, mešanim pevskim zbor
Dvor in pihalnim orkestrom Glasbene šole Emila
Adamiča pripravili bogat kulturni program. Slovesnosti so se poleg številnih domačinov in gostov
udeležili tudi gostje iz Hrvaške, Srbije in Slovaške.
46 »Zasnovali smo trajnostni devetoddelčni vrtec,

katerega učilnice so za 10 odstotkov večje od normativov«, je ob odprtju dejal župan Jože Papež in
dodal, da se v vrtcu lahko pohvalijo z najsodobnejšo kuhinjo. Papež je še povedal, da so pogoji za
delo v novem vrtcu odlični, kar je dobra popotnica
za prihodnost naše mladine.

46
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47

47 Tudi ravnateljica OŠ Žužemberk Mira Kovač ni skrivala veselja, saj je vrtec velika pridobitev tako za suhokranjske otroke, njihove starše kot za zaposlene in
sam kraj.
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48 Novi devetoddelčni energetsko varčni vrtec je eden najsodobnejših in najlepših vrtcev
v Sloveniji.
49 Župan Jože Papež je upravičeno ponosen na
novo investicijo
50 Z gradnjo so pod vodstvom tedanjega župana
Franca Škufce pričeli maja 2018.
51 Izvajalec gradnje Drago Muhič, direktor podjetja GPI Tehnika, in vodja gradbišča Karel Povše.
48

49 50

51

52

52 Mag. Andreja Čuk z novomeške enote Zavoda RS za šolstvo
53 Bivši evropski poslanec Lojze Peterle je zaigral na orglice.
54 Blagoslov nove stavbe je opravil dekan in častni kanonik Franc Vidmar.
55 Trak je ob prisotnosti izvajalca Draga Muhiča,
ravnateljice šole Mire Kovač in pomočnice ravnateljice Tanje Fabjančič prerezal župan Jože Papež.
56 Miškolini so z vzgojiteljicama Zdenko Blatnik
in Štefko Jarc zaplesali.

53

57 Na nastop se pripravljajo Pikapolonice z dvorskega vrtca z Jožico Štrasberger.

54

58 Pod vodstvom Jerneja Fabijana je zapel mešani pevski zbor Dvor.
55

56

59 Vzgojiteljice so presenetile s skupno pesmijo.
60 Voditeljici Lilijana Hrovat in Mojca Obrstar
sta dobro opravili svoje delo.
61 Svetle in zračne terase bogatijo zunanji prostor.
62 Članice društva kmečkih žena so stregle s
pecivom.
63 Gosti so občudovali notranjost vrtca.
64 Hladna osvežitev.

57

60
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61

59

62

63 64
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65 Po dobrih štirih letih je bila v treh etapah modernizi-

rana cesta Ambrus- Žvirče v dolžini 4,5 km. Cesta povezuje občini Žužemberk in Ambrus in je za vaščane krajevne
skupnosti Hinje najbližja povezava do Ljubljane. Modernizacija odseka, ki je skupno stala 1,5 milijona evrov, pomeni tudi večjo varnost, je ob odprtju 12. julija povedal
žužemberški župan Jože Papež. Trak so prerezali občan
Urban Boben, žužemberški in ivanški župan Jože Papež
in Dušan Strnad ter Gordana Grahek z direkcije za ceste.
66 Cesto je blagoslovil hinjski župnik Ciril Murn.

65

66

67

68

67 »Cesta ne bo zgolj povezovala krajev Žvirče in Ambrus,
ampak bo omogočala tudi hitrejšo povezavo iz smeri Kočevja, Hinj, Žvirč, Ambrusa, Ljubljane,« je ob odprtju dejal
župan Papež in dodal, da bo potrebno pričeti še s sanacijo
križišča v vasi Žvirče ter z odcepom za Ambrus.
68 Lilijana Hrovat je uspešno povezovala številne dogodke na Trških dnevih.
69 Cesto so prvi preizkusili domačini.
70 V prostorih krajevne skupnosti Hinje so odprli tudi
krajevno knjižnico. V knjižnici je okoli 2.000 enot gradiva.
Blagoslov je opravil župnik Ciril Murn.
71 Trak od odprtju knjižnice sta prerezala župan Jože Papež in predsednik KS Hinje Uroš Nose.
72 Tudi letos so na suhokranjski tržnici svoje dobrote
predstavile članice Društva kmečkih žena
73 Mladi harmonikarji so v grajski kleti raztegnili svoje mehove.

69

70

71

74 Najboljšim vinogradnikom s 47. tedna cvička sta predsednik Anton Koncilja in župan Jože Papež podelila priznanja in diplome.
75 Na mednarodnem tekmovanju v kuhanju ješprenja so
zmagali po mnenju okuševalcev Mladi upi.
76 Kaj imajo skupnega Dvorjanke in Kozji vrh?
77 Kuharska ekipa mesta Pregrade z županom Vešligajem.
78 Gasilci in kuharji iz Golubca v akciji.
79 Občinska svetnika Rafael Vidmar in Stanka Blatnik sta
bila prisotna na številnih dogodkih.
80 Kuharske ekipe po koncu tekmovanja in razglasitvi za

‚NAJ JEŠPREJ‘.

72

73

76
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77 78

74

75

79 80
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81 Starodobniki so se predstavili.

Slovesnost ob občinskem prazniku
82 Letošnja slavnostna seja je potekala prvič na
soboto. Udeležili so se je tudi delegacije pobratenih občin Golubac iz Srbije, Pregrade iz Hrvaške,
Čahtice iz Slovaške in Nabrežni Čelni iz Rusije.

81 82

83

84

»Bogat program tradicionalnih Trških dni v Žužemberku, v srcu Suhe krajine, govori o povezanosti in sodelovanju lokalnega prebivalstva«
je zbranim dejal minister za razvoj, strateške
projekte in kohezijo dr. Iztok Purič. Dr. Purič je
v nadaljevanju spregovoril tudi o izvajanju projekta Oskrba s pitno vodo Suhe krajine, ki ga z
21 milijoni evrov podpira evropski Kohezijski
sklad in tudi projekt Interpretacijsko informacijskega centra Natura 2000, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo. V okviru tega dvomilijonskega
projekta bo 1,6 milijona prispeval Evropski sklad
za regionalni razvoj.
Na slavnostni seji so bila podeljena tudi priznanja in zahvale. Pisno priznanje občine sta prejela
ravnatelj OŠ Prevole Draženko Šolaja in Mešani
pevski zbor Dvor, ki je poskrbel za pevski program. Zahvalo občine je prejel Albin Ljubo Jarc,
pisno priznanje župana pa so prejeli Igor Grum,
Matjaž Kužnik in Branislav Zaman.

85

86

87

88

83 Minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo dr. Iztok Purič
84 Igor Grum, Matjaž Kužnik in Branislav Zaman.
85 Ravnatelj OŠ Prevole Draženko Šolaja.
86 Bronasti grb je prejel Anton Urbančiču iz Srednjega Lipovca, Zlati grb občine sta prejela Stanka
in Stanko Novinc iz Prepreč in Srebrni grb Silvestra
Papež iz Šmihela. Naziv častna občanka je prejela
Nežka Primc z Dvora.
87 Župan Jože Papež in županja občine Čachtice
Erika Ondrejkova sta ob koncu podpisala listino o
pobratenju in tesnejšem sodelovanju.

89

90

91

92

93

88 Letošnja slavnostna seja je potekala prvič na so-

boto. Udeležili so se je tudi delegacije pobratenih
občin Golubac iz Srbije, Pregrade iz Hrvaške, Čahtice
iz Slovaške in Nabrežni Čelni iz Rusije.
89 Župan mesta Nabrežni Čelni Nail Gambarovič
Magdeev iz Republike Tatarstan iz Ruske federacije in župan Papež pri izmenjavi daril.
90 Grajska gospoda in občinski možje so se v nedeljo, 14. julija, udeležili svete maši v farni cerkvi.
91 Pod vodstvom predsednika Vlada Kostevca je
TD Suha krajina pripravilo bogat srednjeveški dan.
92 Srednjeveška tržnica z bogato ponudbo.
93 Domači red Seisenbergensis Tumultus je predstavil srednjeveške plese.
94 Slovaška skupina Trnavska kampania je letos
popestrila program.
95 Izjemne viteške veščine gledalcev niso pustile
ravnodušnih.

94
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95

96

96 Vitezi s konji po dolgih stoletjih spet v gradu.
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98

99

100
97 Teater Cizamo tudi letos ni razočaral.
98 V grajskem jarku so se pomerili tudi lokostrelci.
99 Skupina Kontrabant je zaključila srednjeveško nedeljo.

97 101

Otvoritev knjižnice v Hinjah

Brati pomeni početi podvige.
Brati je možno marsikaj.
Recimo: grozdje in fige in knjige
in med brati še kaj.
(Tone Pavček)

Ideja o ustanovitvi knjižnice v Hinjah je zorela že kar nekaj časa, saj so po večjih knjižnicah prehajali v program COBBIS in odpisovali

starejše knjige, ki smo jih pridno hranili in
kopičili v raznih prostorih ter čakali na sprožilni trenutek.
Prva, ki je začela stvari premikati, je bila prejšnja predsednica KS Hinje gospa Barbara Mavrin, in to kar v prostorih nekdanje pošte oz.
sedaj KS. Vendar je bilo treba postoriti še obnovitvena dela v prostoru, saj je bil uničen pod, stene,
polic je bilo le malo, denarja za ta namen pa nič.

102

Po zadnjih občinskih volitvah, ko je bila izvoljena v občinski svet gospa Stanka Blatnik,
pa je stvari premaknila v pravo smer. Nekaj
sredstev in materiala si je izborila na občini, k
izvedbi je zelo odgovorno in energično pristopil sedanji predsednik KS gospod Uroš Nose in
pritegnil k delu še člane KS Hinje, ki so opravili nekaj fizičnih del v prostoru. Seveda brez
posluha in podpore župana tudi ne bi šlo. Z

nekaj domačinkami pa smo uredile knjige.
In tako smo 12. julija odprli prvo knjižnico
v Hinjah. Ne bo delovala po računalniških
programih, ker te opreme nimamo, a bo šlo
tudi drugače. Pomembno je, da ljudi pritegnemo k branju, druženju. Gospoda župnika
smo prosili še za blagoslov in srčno upamo,
da bo knjižnica zaživela.
Po policah je razporejena različna literatura – strokovna, priročniki, enciklopedije, zgodovina, umetnost, psihologija …, pa
seveda književnost. Imamo tudi kotiček za
mlade, kjer lahko berejo in rišejo.
Vse, ki imate doma knjige in jih morda
ne boste več potrebovali, prosimo, da nam
jih odstopite.

100 KUD Žužemberk je ob zaključku praznika
pripravilo spominsko uro, posvečeno igralki Zali
Zorani - Rozaliji Sršen. Letošnja gostja večera je

bila igralka Bernarda Oman, vsem poznana Vida
iz serije Reka ljubezni, z županom Jožetom Papežem in članicami KUD Žužemberk, KD Dvor, TD
Suha krajina in Društva kmečkih žena Suha krajina, ki so sodelovali pri organizaciji prireditve.
101 Pogovor s prijetno gostjo Bernardo Oman je
vodila Magda Kastelic Hočevar.
102 Pevska skupina Dvorjani je obogatila spominsko uro.

Srednjelipovški oglarji
razdrli praznično kopo
Ravno za praznik Občine Žužemberk, 15. julija, so srednjelipovški oglarji razdrli praznično
kopo, ki so jo prižgali ob začetku praznovanj
5. julija. S tem prižigom so se začele prireditve ob prazniku Občine Žužemberk in Trški
dnevi, ki so potekali kar deset dni, kopa pa

se je vse te dni kuhala in privabljala mnoge
obiskovalce. Vsa pohvala in hvaležnost vsem
oglarjem, ki s svojim požrtvovalnim delom
ohranjajo to tradicijo suhokranjskih gozdov.

n VladiMir

Knjižnica bo odprta vsako prvo nedeljo
od 8.00 do 11.30, če pa bo interes večji, se
bomo temu prilagodili.
Dragi bralci, pričakujemo vas v nedeljo,
6. oktobra.
Kotiček za mlajše bralce
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Knjižnica v Hinjah

n Irena Blatnik

Srednjelipovški oglarji z županom
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IZ NAŠE OBČINE

Likovno srečanje petih elementov - VODA
FORMA VIVA TREBNJE

V okviru izvedbe projekta FORMA VIVA TREBNJE, v obdobju 1.9.201815.10.2019, je CIK Trebnje, kot partner v projektu, izvedel Likovno srečanje petih elementov – VODA, ki je potekalo 6. in 7. julija na grajskem
dvorišču v Žužemberku.
Na likovnem srečanju so sodelovali trije umetniki: Roman Kovačič,
Franci Urbančič in Norma de Saint Picman. Roman Kovačič je na temo
vode ustvarjal z akvarelnimi barvami, Franci Urbančič in Norma de
Saint Picman pa sta akrilnimi barvami ustvarjala na platnu.
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj«
Foto: arhiv CIK Trebnje

Pisno priznanje Občine Žužemberk
mešanemu pevskemu zboru Dvor ob Krki
vije odraslih pevskih zasedb. Za uspešno delo
smo prejeli veliko pohval, plaket in priznanj.
Leta 2017 smo se uvrstili na regijsko srečanje,
ki pa se ga na žalost nismo mogli udeležiti. Na
regijskem srečanju odraslih pevskih zasedb na
Vrhniki smo leta 2004 osvojili srebrno plaketo.
Istega leta, 2004, smo prejeli tudi Srebrni grb
Občine Žužemberk.
Letos obeležujemo 20-letnico delovanja in veseli smo, da smo za naše dolgoletno delo prejeli Pisno priznanje Občine Žužemberk. V času
praznika Občine Žužemberk smo nastopili na
uradni otvoritvi novega Vrtca Sonček v Žužem-

V času od 4. 6. 2018 do 4. 9. 2019 smo policisti s PP Dolenjske Toplice na območju občine Žužemberk obravnavali 20 kaznivih dejanj, in sicer:
9 tatvin,
5 velike tatvine (vlomi),
1 poškodovanje tuje stvari,
1 nasilje v družini,
1 goljufija,
3 grožnje.

n Špela Sila

Zbor je bil ustanovljen leta 1999. Sestavljamo
ga pevke in pevci z Dvora in okolice. V letih
delovanja se je med nami zamenjalo kar nekaj članov in naše število se je stalno spreminjalo. Trenutno zbor šteje 20 članov. Radi pojemo in se tudi zelo dobro razumemo. Postali
smo pravi prijatelji. Radi se družimo na vajah
in ob različnih priložnostih v prostem času. S
petjem popestrimo različne dogodke, prireditve, srečanja.
V 20-letni zgodovini smo zamenjali nekaj
zborovodij, trenutno je naš zborovodja Jernej
Fabijan. Vsako leto se udeležimo območne re-

POLICIJA SVETUJE POLICIJA SVETUJE POLICIJA SVETUJE POLICIJA SVETUJE

berku in na slavnostni seji in podelitvi priznanj
na grajskem dvorišču žužemberskega gradu.
Vsako priznanje in pohvala sta za nas obveza do poslušalcev. Samo s trudom in vztrajnostjo pridejo rezultati in uspehi, za katere
se bomo še naprej trudili. Želimo si še veliko
uspešnih nastopov.
V našo sredo pa vedno radi sprejmemo nove
pevce, saj se mora zbor kar naprej obnavljati. Pridite vsi, ki radi pojete, veseli vas bomo.

n Miroslava Hrovat
Foto: Jadranka Meglen

Pri kaznivih dejanjih vlomov in tatvin so
storilci odnašali naslednje predmete: drva,
mobilni telefon, oblačila, dokumente, akumulatorje, nahrbtnik, bančne kartice, gozdarski meter, zagozde, posode z gorivom,
lahki priklopnik, štedilnik, prometni znaki, zlatnina, pokrovi strešnih nosilcev, tahografsko kartico voznika.
Navedena kazniva dejanja so bila storjena
v naseljih Žužemberk, Dvor, Brezova Reber,
Vrhovo, Žvirče, Brezova Reber, Drašča vas, Reber, Žvirče, Hinje, Dol. Kot, Sela pri Ajdovcu.
Glede na jesenski čas in s tem povečane vinogradniške in kmetijske dejavnosti občane
pozivamo, da poskrbijo za svoje premoženje in
samozaščitne ukrepe, saj se v času trgatve in z
njo povezanih dejavnostih v vikendih in zidanicah pričakuje tudi povečanje števila kaznivih
dejanj vlomov v navedene objekte. Storilci
namreč vedo, da lastniki v svoje vikende v
času trgatve prinesejo več vrst orodja, strojev
in pripomočkov, ki so za storilce mikaven plen.

Policisti opažamo, da se povsod, ne le v občini
Žužemberk, veča število lastnikov kros motorjev, s katerimi se vozijo po vaseh, gozdovih, njivah, travnikih, pri tem pa z ropotom
vznemirjajo prebivalce, sprehajalce in živali.
Na PP Dolenjske Toplice prejemamo namreč
vedno več prijav občanov, tudi lovcev, ki prijavljajo divjanje s kros motorji po gozdovih,
travnikih in vaseh.
Če že imate ali nameravate imeti kros motor,
morate vedeti naslednje:
kros motorja ne morete registrirati, saj ni
namenjen vožnji po cestah in zanj tudi ni
potreben vozniški izpit,
s kros motorjem se lahko vozite izključno
po stezi, narejeni za vožnjo s kros motorji,
vožnja s kros motorji kjerkoli drugje v naravi
je prekršek po Zakonu o ohranjanju narave
(globa 100 eur),
vožnja s kros motorjem po cesti je prekršek
po Zakonu o pravilih cestnega prometa (globa 500 eur).

MEDSOSEDSKI ODNOSI

Dobri sosedski odnosi so ključnega pomena
za prijetno atmosfero v soseski. In rek, da je
»dober sosed več vreden kot vsa žlahta,« drži.
Policisti se pri svojem delu vse več srečujemo
s problematiko slabih sosedskih odnosov, zaradi česar moramo nemalokrat posredovati.
In zgodi se tudi, da soseda sploh ne vesta več,

zakaj sta skregana, vesta le, da »morata« biti,
ker so bili skregani že starši in stari starši
zaradi sporov, ki izvirajo še iz časov, ko nas
sploh še ni bilo.
Je medsosedski kreg res potreben? Je res
vredno zapravljati življenje za dolgotrajne
tožbe na sodiščih, plačevati drage odvetnike?
Najlažje se je seveda skregati, vzdrževati dobre
odnose s sosedom pa nekoliko težje.
Prenekateri sosedski spor ima elemente prekrška ali kaznivega dejanja in policisti bomo
zoper kršitelje tudi ustrezno ukrepali.
Sosedje, bodite v dobrih odnosih. Sosed je
namreč prvi, ki bo priskočil na pomoč, če bo
to potrebno.
Če opazite karkoli sumljivega, kar bo zmotilo vaš mir in občutek varnosti, osebo ali vozilo, ki ne »paše« v vašo okolico, si zapomnite
podrobnosti, zabeležite znamko in registrsko
številko vozila ter nemudoma obvestite policiste na PP Dol. Toplice na tel. št. 07 3843890,
po elektronskem naslovu pp_dolenjske_toplice.punm@policija.si ali na številko 113.
V kolikor pa želite, da se vodja policijskega
okoliša zglasi pri vas doma, ker ste postali žrtev kaznivega dejanja, potrebujete pomoč ali
nasvet policije, imate konkretne varnostne
probleme na območju vaše lokalne skupnosti, želite predlagati ukrepe ali dejavnosti za
izboljšanje varnosti v vašem okolju, ali ker želite neformalni razgovor, pa lahko pišete na
elektronski naslov edvard.kramar@policija.si.

n Edvard Kramar, vodja policijskega okoliša
Foto: Internet

Pravilno ravnanje s kosovnimi odpadki
Obstajajo posamezniki, ki malomarno odlagajo razne gospodinjske aparate, pohištvo, celo
nevarne kemikalije, gradbene odpadke in vrsto drugih odpadkov v naravo. Ti odpadki seveda sodijo v zbirni center. Nikoli ne puščajte
kosovnih odpadkov v okolju ali naravi. Ni razloga za to. S tem se povzroča velika okoljska
škoda, zniža se kakovost bivanja in ustvarjajo
se nepotrebni dodatni stroški.
Kosovni odpadki so odpadki, ki zaradi svoje
velikosti, oblike ali teže niso primerni za odlaganje v zabojnikih, posodah ali vrečah za odpadke. Zato jih moramo odstraniti na urejen
in učinkovit način.
Kosovne odpadke lahko občani tudi sami
pripeljete in oddate brezplačno na zbirno reciklažni center. Proti plačilu je možno tudi dodatno naročilo kontejnerja za kosovne odpadke.
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KROS MOTORJI IN VOŽNJA V
NARAVNEM OKOLJU

Med kosovne odpadke sodijo:
gospodinjski mali aparati in bela tehnika,
električna in elektronska oprema,
leseni odpadki,
plastični odpadki,
sanitarna oprema,
vzmetnice,
preproge,
leseno, kovinsko ali oblazinjeno pohištvo.

Ne sodijo: gradbeni in nevarni odpadki.

Kam gredo kosovni odpadki?

Kosovne odpadke pripeljemo na zbirni center,
kjer jih ročno sortiramo. Ločimo elektronsko
opremo, leseno pohištvo, železo, plastiko in
razne druge frakcije. Ločeno zbrane frakcije
skladiščimo v namenskih boksih na zbirnem

centru. Ko zberemo določeno količino posamezne frakcije jo predamo pooblaščenemu
prevzemniku.
Spomnimo, da so vsa gospodinjstva, ki so
vključena v sistem rednega odvoza odpadkov,
vključena v letni brezplačni odvoz kosovnih
odpadkov. Naročite kosovni odvoz in se dogovorite o datumu in uri odvoza na naši recepciji. Pokličite 39 32 456 ali pišite na: narocilo@
komunala-nm.si. Ne pozabite ob naročilu dodati telefonsko številko, na katero vas lahko
pokličemo. Po prejetem naročilu vas pokličemo in se z vami dogovorimo za dan odvoza
kosovnih odpadkov.

n Za mojo lepo dolino,
Komunala Novo mesto
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Fire Combat v Žužemberku

17. srečanje na tromeji – Svetem Petru
Planinska skupina Dvor pri PD Krka Novo mesto je 2. nedeljo v septembru, 8.9.2019, pripravila že 17. srečanje pohodnikov in drugih krajanov ter županov na najvišji točki Suhe krajine,
888 metrov visokem Svetem Petru. Prav na tej
točki je tudi stičišče občin Dolenjske Toplice,
Kočevje in Žužemberk, kar je leta 2002 porodilo pobudo za organizacijo srečanja krajanov
in županov vseh treh občin v duhu ideje, da
nas meje povezujejo in ne ločujejo, srečanja pa
kljub stroškom notranje bogatijo. Srečanje je v
vseh teh letih preživelo številne spremembe,
tudi zamenjave občinskih oblasti, ter postalo
prepoznavno in priljubljeno v vseh treh občinah in tudi zunaj njih. Pohodniki, ki vsako
leto, mnogi pa tudi vmes, obiščejo Sveti Peter,
nam to potrjujejo.
Poznan slovenski rek pravi: »Mala maša
za suknjo vpraša.« Na letošnjo malo mašo,
kot je 08. september pogosto poimenovan pogovorno, se je dejansko zgodilo tako. Vlažno,
megleno in relativno hladno nedeljsko jutro
ni obetalo prav lepega dne za pohode. Kljub
temu se nas je nekaj pohodnikov ob dogovorjeni uri zbralo na Podgozdu, od koder smo se
po dobro uhojeni poti podali proti vrhu Svetega Petra. Tisti, ki so bili na poti prvič ali pa jih
že dolgo ni bilo, so bili navdušeni nad dobro
vzdrževano in brezhibno markirano planinsko
potjo, po kateri ni mogoče zgrešiti poti na vrh.
Podobno kot po vseh dobro obiskanih hribih
je tudi tu kljub jasnim markacijam mogoče
opaziti nekaj uhojenih bližnjic, ki smo se jih
seveda izognili. Čeprav ali pa prav zato, ker je
gozd naša skupna dobrina, je prav, da hodimo
po označenih poteh, ki so običajno speljane po
najbolj optimalnih trasah, in varujemo naravo za prihodnje rodove. Poseben pečat poti na
Sveti Peter dajejo postojanke križevega poto s
križi, vsak v svoji podobi, ki mu je vtisnil pečat
tisti, ki ga je tukaj pred mnogimi leti postavil.
Zaradi rahlega dežja smo se stiskali pod dežniki ali kapucami pelerin, zato vseh podrobnosti
nismo mogli opaziti. Tudi tisti, ki se pogosto
povzpnemo na suhokranjski vrh, vsakič opazimo kaj novega. Gozd se spreminja tako med
leti kot znotraj leta, saj vsak letni čas prinese svojo podobo. Tokrat je bilo mogoče opaziti
tudi veliko različnih gob, ki naj bi po mnenju
poznavalcev sodeč napovedovale tudi jurčke.
Precej pohodnikov se je že spuščalo tudi v dolino, po čemer je mogoče sklepati, da gre za
dobro obiskano planinsko postojanko.
Po približno uri in pol zložne hoje smo prispeli na vrh, kjer so bili že zbrani župani in
podžupani ter pohodniki, ki so se odpravili
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prej, iz bližjega izhodišča ali iz drugih smeri,
tudi iz Podhoste v občini Dolenjske Toplice, s
katerimi je tamkajšnji župan prehodil celotno
pot. Kočevci s podžupanom so prispeli takoj za
nami. Člani planinske skupine Dvor so poleg
zavetišče pripravili še dodatno streho, da bi
lahko vsi obiskovalci našli zavetje. Na srečo
je dež ponehal, tako da so lahko župani svoje
pozdravne nagovore, na povabilo vodje planinske skupine Dvor, opravili na najvišji točki.
Vsi so pohvalili zavzeto prostovoljno delo tukajšnjih planincev in jim izrazili podporo pri
nadaljevanju njihovih aktivnosti, saj je Sveti
Peter predvsem zaradi gostoljubnih domačinov, ki skrbijo za zavetišče, postal tako priljubljena planinska postojanka, ki povezuje obiskovalce, pa tudi občine, kot je poudaril eden
izmed govorcev. Skupaj pa smo močnejši in
posledično tudi bogatejši, zato tudi Planinsko
društvo Krka Novo mesto, pod okriljem katerega deluje dvorska sekcija, podpira dela tukajšnjih planincev, kot je poudaril predsednik
društva. Vsi govorci, župani in podžupani in
predsednik društva, ki so na novo oz. ponovno
prevzeli krmilo v roke in so se prvič udeležili
srečanja, so zagotovili, da to ne bo zadnjič. Verjamemo, da bodo držali besedo, verjetno lažje

kot pri kateri koli drugi obljubi. Tem obljubam
so družno nazdravili.
Srečanje smo nadaljevali v zavetišču in
okrog njega, kjer smo se lahko okrepčali z okusnim golažem in domačim kruhom, pripravljenim v domačiji ob Krki v občini Žužemberk,
ki je bila gostitelj tokratnega srečanja. Hrane
in pijače je bilo za vse obiskovalce več kot dovolj. Skupaj se nas je zbralo okrog 70, nekaj
manj kot prejšnja leta ob lepem vremenu, kar
pa ni moglo pokvariti prijetnega in domačega
vzdušja v toplem zavetišču ali ob prasketanju
ognja pod »jurčkom«.
Eni prej, drugi pozneje, peš ali z avtomobilom, smo z »napolnjenimi baterijami«, čeprav
prijetno utrujeni, zapustili Sveti Peter, kamor se
bo večina izmed nas še pogosto vračala. Pa ne
samo zaradi nagrade, ki jo je župan občine Žužemberk obljubil vsakemu, ki se bo na vrh povzpel 888-krat. Sveti Peter je za mnoge, še posebej
za nekatere domačine, sveti kraj, brez obiska
katerega zanje ni nedelje. Gibanje v naravi in
druženje je vedno koristno za telo in duha. Srečanje na tromeji je vzpodbuda, da tej ideji sledimo, zato je prav, da tudi to srečanje v prihodnje
ohranimo in prenašamo na nove generacije.

n Valerija Vidmar

V soboto, 24. avgusta 2019, so v Žužemberku v odlični organizaciji domačega gasilskega društva in Gasilske zveze Slovenije na poligonu igrišča pri OŠ Žužemberk izpeljali sedmo tekmo Ognjenih risov
za memorial Gregorja Krakarja. S tekmovanjem se je skupaj z Gasilsko zvezo Slovenije zaključila tudi
sezona pokalnega tekmovanja v disciplini Fire Combat, to je najzahtevnejšega elitnega državnega
tekmovanja prostovoljnih gasilcev. V tej zahtevni gasilski disciplini so bilo letos izpeljane štiri tekme.
Na tekmi Ognjenih risov med mešanimi dvojicami je prvo mesto osvojila ekipa »Petra in Anže«, odlična tretja sta bila »Leteča Medvedka«domačina Ana Marija Filipič in Maks Muhič. Med člani je bila najboljša
ekipa Zreče 1, pred ekipama Videž in Vitanje 3. Na odličnem devetem
mestu sta bili tudi Smrketi (Mateja Filipič Ana Marija Filipič), ki je kot
edina ženska ekipa prejeli posebno nagrado za odličen nastop in pripravljenost. Na štirinajstem mestu, od skupno osemnajst ekip, pa je
pristala še ena žužemberška mlada ekipa Fire Fenix (Jernej Glavan,
Maks Muhič). Na zaključku so bile podeljene še medalje in pokali najboljšim v skupnem seštevku sezone.
Med dobitnike državnih medalj in pokalov so se letos zapisali Videž,
Vitanje 3 in ekipa Hozi pa Žaži, žužemberška ekipa Fenix je zasedla
imenitno četrto mesto. Med mešanimi ekipami je slavila ekipa Hiti
počasi (PGD Videž), pred ekipo Petra in Anže (PGD Hrušica, PGD Rateče
– Planica) in ekipo Hozi pa Žaži (PGD Šalka vas).
Pred podelitvijo se je tekmovalcem in organizatorjem za sodelovanje
in izvedbo z nagovorom zahvalil podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije Klemen Repovž. Razglasitev se je spričo slabega vremena odvila
v garaži gasilskega doma s podelitvijo pokalov in medalj, za tem pa
razglasitev skupnih rezultatov ciklusa štirih tekmovanj s podelitvijo
priznanj, medalj, pokalov, prehodnih pokalov in praktičnih nagrad za
dosežene rezultate na pokalnem tekmovanju gasilskih dvojic Gasilske
zveze Slovenije za leto 2019. Pohvala za odlično izpeljano tekmovanje

Najboljšim v tekmovanju FIRE COMBAT v letu 2019 je podelil pokale tudi žužemberški župan Jože Papež

so nastopajoči in gosti izrekli tudi predsedniku Mihaelu Filipiču in poveljniku Petru Košičku.

n S. Mirtič, foto: Slavko Mirtič

Skupna gasilska
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Košnja v Šmihelu 2019

Sredi poletja, 16.07.2019, ko trava najbolj zeleni, smo v Šmihelu pri Žužemberku zopet nabrusili kose
in se pomeri v že tretji košnji z ročno koso – zmajevko.
Letos se je v boj podalo skupaj 14 tekmovalcev.
Tekmovanje je otvoril najmlajši tekmovalec
Nejc Miklavčič, zaključili pa sta ga dami Marija Hrovat in Cilka Turk.
Nad tekmovalci so ves čas bedeli izurjeni kosci, ki so na koncu podali tudi svoje ocene. V
vlogi glavnega sodnika je bil letos naš sokrajan
Boštjan Koler. Njegova desna roka pa sta bila
Franc Vozel, tekmovalec šova Kmetija 2015, in
Rok Zupančič, podžupan občine Žužemberk.
Da pa so imele tudi sekunde svojo veljavo, so
poskrbeli merilci časa: Miroslav Strnad, Franc
Turk in Gašper Koler.
Kljub temu, da je šlo za tekmovanje, je bilo
ob podelitvi medalj in priznanj čutiti, da so bili
sodelovanje, zabava in druženje glavni cilj tistega nedeljskega popoldneva.

V petek, 29. marca, je bil za RKS OZ Novo mesto
volilni zbor članov za naslednje mandatno obdobje do leta 2022. Med gosti so se zbora udeležili generalna sekretarka RKS Cvetka Tomin,
župan Občine Žužemberk Jože Papež, direktorica OU MO Novo mesto Vida Čadonič Špelič in
vodja izpostave URSZR Janja Brulc. Prisotni so
bili zastopniki krajevnih organizacij in člani
organov RKS OZ Novo mesto.
Podpredsednica Suzana Jarc je podala poročilo dela za mandatno obdobje od 2015 do 2018,
v programu dela za naslednje leto pa izpostavila, da se bodo programi krepili in prilagajali
potrebam ljudi, ki potrebujejo Rdeči križ. V nadaljevanju smo razrešili dosedanjega predsednika Marjana Grahuta in vse dosedanje prostovoljce v organih območnega združenja RK
in izvolili nove.
Novo izvoljena predsednica je Vesna Dular,
ki je v zahvali za zaupanje poudarila, da je Rdeči križ humanitarna organizacija, ki ima na
Dolenjskem pomembno vlogo pri pomoči ljudem v stiski. Preko zaposlenih in mreže prostovoljcev v 35 krajevnih organizacijah je de-

Končni razpored tekmovalcev
MOŠKI do 20 let
1. Nejc Miklavčič

MOŠKI 20 do 40 let
1. Gregor Zupančič
2. Aleš Rojc
3. Andrej Mrvar

1. Franc Vidic
2. Mišo Cvišič
3. Roman Setnikar
4. Mirko Štrus
5. Stane Kastelic
6. Tone Šeme
6. Andrej Rojc

Člani Ribiške družine Novo mesto, pododbora
Žužemberk, smo se 6. julija 2019 ponovno srečali na tradicionalnem družabnem ribolovu.
Ob sedmi uri se nas je 34 članov pododbora
zbralo pri ribiškemu domu, kjer smo izdatno
zajtrkovali in se pripravili na ribolov. Letos nas
je član Lambert presenetil z odlično domačo
ribjo pašteto, Lojze pa s kaviarjem na kruhu in
maslom. Sledil je kratek nagovor predsednika pododbora in nato ribolov. Ob dvanajsti uri
smo se z ulovom vrnili na zasluženo malico,

MOŠKI nad 60 let
1. Jože Struna

1. Marija Hrovat
2. Cilka Turk

Po končani košnji je sledilo druženje dolgo v
večer. Obiskovalci pa so si letos lahko ogledali
razstavljeno kmetijsko mehanizacijo Pöttinger, katere predstavnik je Viktor Kužnik s.p.,
ki je bil tudi glavni pokrovitelj Košnje v Šmihelu, za kar se mu še enkrat zahvaljujemo.
Da smo lahko uživali v prelepo urejeni okolici in odličnem vzdušju, pa gre zahvala seveda članom Kulturnega društva Šmihel pri
Žužemberku in vsem sosedom, prijateljem,
krajanom, ki pomagate pri izvedbi naših do-
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javnost RK utečena, novi pogledi in ideje ljudi
pa lahko prinašajo novo energijo. V območni
odbor je bila kot predstavnica za občino Žužemberk izvoljena Tamara Plot.
Na koncu je generalna sekretarka RKS Cvetka Tomin podelila srebrne in bronaste znake
RKS 17 zaslužnim prostovoljcem za njihovo

delo v RKS OZ Novo mesto in še posebej v krajevnih organizacijah. Za uspešno opravljeno
delo in prizadevanje pri uresničevanju nalog
RKS je bronasti znak prejela ga. Marija Legan z
Dvora, srebrni znak pa ga. Silva Papež iz Šmihela. Iskrene čestitke obema!

n Tamara Plot

Tradicionalno srečanje in družabni ribolov

MOŠKI 40 do 60 let

ŽENSKE nad 60 let

Zbor članov OZRK Novo mesto
in podelitev priznanj

godkov ali kakorkoli drugače podpirate naše
aktivnosti.
Ker je dogodek, kot je košnja, tudi velik finančni zalogaj za naše manjše društvo, se najlepše zahvaljujemo vsem donatorjem. Ti pa so:
Matjaž Zaletelj s.p., zastopnik podjetja Vicon
za Dolenjsko in Belo krajino
Ivan in Irena Jurjevič s.p., slikanje na steklo,
porcelan, keramiko
Franci Grajš s.p., krovstvo, tesarstvo, storitve
Žaga Turk d.o.o., razrez, prodaja in prevoz
lesa
GP Strnad d.o.o., gradnja objektov in druga
gradbena dela

ki sta jo pripravila naša člana Slavko in Milan. Malicali smo ribji haše, ribje pleskavice ter
postrvi v marinadi, ki jih je pripravil Lojze. Ko
smo se najedli, smo izmerili izkupiček ulovljenih rib in podelili pokale najboljšim trem med
mladinci in člani. Vrstni red se je glasil takole:
Mladinci:
1. Jaka Setnikar
2. Domen Legan
3. Aleksander Bedene

Člani:
1. Anton Šeme
2. Robi Župevec
3. Jože Kovač

Popoldne se je nadaljevalo v prijetnem druženju z ribiškimi kolegi in šumenju lepe zelene
Krke. Za popoln zaključek nam je Igor spekel
še postrvi na olju. Na koncu bi se rad zahvalil
vsem štirim, ki so nam razvajali brbončice,
Petru Škufca za pecivo in kruh ter pomoč pri
nabavi pijače - Klimaj d.o.o. Hvala vsem, ki ste
se srečanja udeležili.
Dober prijem vam želimo člani pododbora
Žužemberk.

n David Longar

Sever Boštjan, prodaja vina
Viktor Kužnik s.p., avtoprevozništvo in kmetijstvo
Najlepša hvala pa tudi našemu sokrajanu
Antonu Vidmarju in njegovemu ansamblu
Dolenjski trio za sproščeno vzdušje in odlično zabavo.
Še vedno polni lepih vtisov že snujemo nove
ideje za naše nadaljnje prireditve. Upamo, da
se na kateri od njih tudi srečamo.

n Petra Vidic,
Foto: Maša Koler
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Laščani tradicionalno
s prvomajskim mlajem

Žužemberčanke spajajo
najbolje in najhitreje

Postavljanje mlaja ob prvem maju, prazniku dela, je bil nekdaj in je
tudi dandanes pravi družabni dogodek. V preteklosti so jih postavljali v vsaki malo večji vasi. Tudi vaščani vasi Lašče pri Dvoru tradicijo
ohranjajo že vrsto let. Pri tem zahtevnem delu jim pomaga mehanizacija, mlaj pa varno zagozdijo v zabetonirano odprtino. Tudi letos so
postavili okoli 28 m visok mlaj, ki je na sredo vasi privabil številne vaščane. Pri tem dogodku so se mladi in stari veseli in dobre volje postavili tudi pred objektiv.

Po kar nekaj letih so A - članice PGD Žužemberk zopet uspele sestaviti odlično ekipo. V petek,
14. 6. 2019, je pred ajdovško gasilsko veselico potekalo tekmovanje v spajanju sesalnega voda.
Sodelovalo je kar 21 ekip iz bližnjih in daljnih gasilskih društev. Najvišjo hitrost v kategoriji in
natančnost pri svojem delu so pokazale članice A, prostovoljnega gasilskega društva Žužemberk,
ki so suvereno ugnale vso konkurenco. Članice so sodelovale tudi v pokalu Dolenjske regije v
spajanju sesalnega voda 2019, kjer pa je zmanjkalo malo športne sreče, vendar so žužemberške
članice vseeno zabeležile zelo dober uspeh, saj so dosegle končno sedmo mesto v A - kategoriji.

n S. Mirtič

n Tanja Koren

Družabne igre podeželskih žensk

Častniki izvedli 20. pohod na Plešivico

Od leta 2000 OZSČ Novo mesto organizira pohod iz Žužemberka na Plešivico. Idejni pobudnik pohoda je bil Franc Jarc, dolgoletni član predsedstva združenja iz Žužemberka. Letošnjega pohoda 15. junija se je udele-

žilo preko 50 pohodnikov in strelcev. Na poti do cilja so si pohodniki
ogledali dve zanimivosti. Prva je Naralov pil oz. križ nad vasjo Trebča
vas, druga so ostanki halštatskega naselja pri vasi Vinkov Vrh. Domačini temu kraju pravijo Cvinger (prostor med obzidjem) ali Grad Prim
oz. Grac Prim. Predvsem pa so pohodniki občudovali pogled na dolino
reke Krke. Na cilju pri lovskem domu lovske družine Žužemberk, na
Plešivici, pa se odpira pogled na velik del občine Žužemberk, Kočevski
rog s pogledom na Julijske Alpe s Triglavom in obrobje Kamniškega gorovja. Po končanem pohodu se udeleženci lahko preverijo v streljanju
z malokalibrsko puško pri zavetišču Konjerejskega društva Suhe krajine. Najboljši trije posamezniki v moški in ženski konkurenci so si pristreljali županov pokal. Najboljša strelca sta bila Andrej Banko in Aja
Amalija Pečar, ki je pri prvem streljanju z malokalibrsko puško imela 91
točk. Ob podelitvi pokalov, ki jih je podelil podžupan občine Žužemberk
Rok Zupančič, je bila izvedena tudi podelitev bronaste medalje Združenj Slovenskih častnikov dolgoletnemu organizatorju Francu Jarcu v
zahvalo za njegov prispevek ne samo pri organizaciji pohoda, temveč
dolgoletnega dela v OZSČ Novo mesto.
Sledilo je druženje in obujanje spominov na preteklih dvajset let.
Naslednje leto se zopet vidimo.

n Vasilije Maraš

Fotografije: udeleženci pohoda

Večer in luna
24. večer petja in poezije

V nedeljo, 8. septembra, je Turistično društvo Suha krajina pripravilo
že 24. srečanje domačih poetov z naslovom »Večer in luna«. Prireditev je vodil predsednik Vlado Kostevc, kletno dvorano žužemberskega
gradu pa so ogrele pevke društva ob spremljavi harmonike Eve Pršina.
Svoje pesmi so predstavile Mojca Pršina, Francka Ožbolt in Silva Mohorčič. Ženski del umetnic je zaključila poezija Magde Kastelic Hočevar. Po glasbenem vložku so svojo besedno umetnost predstavili Zmago
Blatnik, Miran Jenko in Janko Rošelj. Primož Pasar je dve svoji pesmi
tudi zapel ob spremljavi klinozoba, instrumenta, ki ga je sam izdelal.
Vrhunec večera je zaključil Jurij Marussig, ki je predstavil svojo pravljico o ljubezni med Mačmano in Mačhonom, v obliki starega japon-
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skega gledališča Kamišibaj. Ob spremljavi nevihtnih gromov, ki so se
sprehajali med grajskimi zidovi, smo večer zaključili s prijetnim pogovorom z umetniki. Ni nas motilo niti močno grmenje in deževje, ki
je zunaj lilo, da smo bili do doma pošteno premočeni.

n Miran Jenko

Druženje ljudi s podobnimi nazori nam je v razvedrilo, psihično in fizično oporo.

Že drugo leto zapored smo se članice DKŽ Suha krajina-Žužemberk,
udeležile iger v organizaciji Zveze kmetic Slovenije in članic društva,

ki je zmagalo na tekmovanju v preteklem letu. Tokrat so bile to članice
društva kmečkih gospodinj Sv. Jurij v Slovenskih goricah. Dobili smo
se v Jurovskem Dolu. Na začetku nas je pozdravil domači župan, saj je
bila občina sponzor in sodelavec na prireditvi.
Tri naše članice so tekmovale. To so bile Anica Kmet, Olga Drab in
Majda Hrovat. Imele so veliko konkurenco, saj se je pomerilo 22 ekip iz
vse Slovenije. V prvi igri so morale barvno pravilno prilepiti jagode na
grozdu. Druga igra je bila zahtevnejša, saj so morali fižole in kamenčke oviti v določeno barvo papirja, narediti bonbone in jih razporediti
v pravo barvo lončkov. Tretja igra je zahtevala, da so pravilno izdelale
rožo iz treh barvno različnih venčnih listov in prilepile perlico. Vse je
bilo časovno omejeno. V drugem krogu se je pomerilo osem najboljših
ekip. Tudi tokrat, kakor predlansko leto, so bile najhitrejše tekmovalke
iz Mirne Peči. Morda se naslednje leto ponovno srečamo v Mirni Peči.
Me smo bile zadovoljne s sodelovanjem na tekmovanju, saj zmaga
prinese tudi obveznosti, ki jih trenutno še nismo pripravljene uresničiti.

n Milena Iskra

Historial v Škofji Loki in 740-letnica
Mokronoških trških pravic
Seisenbergensis Tumultus, ki deluje pod okriljem TD Suha krajina, je s svojimi srednjeveškimi in renesančnimi plesi ter predstavitvijo
navdušil obiskovalce tradicionalne prireditve
Historial, ki se že vrsto let odvija v Škofji Loki,
v zgodovinskem mestu Slovenije.
Popoldne pa je žužemberški viteški red sodeloval še pri slovesnosti ob 740-letnici podelitve trških pravic Mokronogu in z gledališkim
prizorom obiskovalcem na avtentičen način
prikazal prihod grofa Nasenfusarja, ki je bil
izveden ob tradicionalni kresni noči.

n VladiMir

Ob 740-letnici trških pravic Mokronoga
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20. letnica
Konjerejskega
društva Suha krajina

Franc Pucelj, Janez Hrovat Podgozd, Dušan Iskra, Jože Longar, Franc
Grum, Miro Kelvišar, Boštjan Bradač, Janez Bradač, Bogdan Avsenik,
Janez Hrovat Reber, Marjan Bende, Sašo Kovač, Simon Šercelj, Jakob
Koren, Janez Ivan Globokar, Peter Glavan, Jože Papež, Metod Muhič,
Franc Zore in Bogo Mirtič, so bili ustanovni člani, ki so na 1. občnem
zboru ustanovili konjerejsko društvo Suha krajina. V letošnjem letu člani
Konjerejskega društva Suha krajina praznujemo 20. obletnico društva.
Nedelja 23.6.2019, dan izbran za praznovanje, ki se je ob 9.30 uri pričel
z zborom konjenikov-jezdecev in furmanov, na parkirišču industrijske
cone v Žužemberku. Nebo se je zaprlo, dež je neusmiljeno padal, oblaki
so se spustili do tal, a to ni zaustavilo konjenikov-jahačev in furmanov,
ki so se množično zbirali na parkirišču. Nekaj po 10. uri je konjeniška
povorka krenila skozi Žužemberk proti trgu, nato preko Zafare do Trebče
vasi, kjer je bil malo daljši postanek na domačiji Bradačevih, kjer smo
se malo okrepčali, saj so Bradačevi poskrbeli, da ni nihče nadaljeval
poti brez prigrizka in pijače. Dež nas je vso nadaljno pot neusmiljeno
pral, vendar razpoloženje zaradi tega ni bilo nič slabše. Vso pot, ki nas
je preko Vinkovega Vrha, Sel in Lipovca vodila proti naši Plešivici, nas
je spremljal zvok diatonične harmonike in veselo razpoloženje naših
belokranjskih konjerejskih prijateljev. Ob prihodu na konjerejsko parcelo so bili vsi prihajajoči konjeniki lepo pozdravljeni in predstavljeni.
Po oskrbi konjičkov je sledila še zamenjava premočenih oblačil, takoj
za tem slovenska himna v izvedbi pevskega zbora Dvor ob Krki. Sledil
je kulturni program ob 20. obletnici društva, s pozdravnim govorom
predsednika društva Boštjana Bradača ter župana občine Žužemberk
Jožeta Papeža. Ker pa naša prireditev sovpada z dnevom državnosti,
je bilo predstavljenih tudi nekaj domoljubnih pesmi ter pesmi lokal-

Dan za otroški nasmeh
pri gostišču Koren v Žužemberku
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pa je sledil športni del dneva. Otroci so igrali
odbojko, namizni tenis, badminton in druge
igre, z raftom so se zapeljali po reki Krki, nekaj najpogumnejših pa je v Krki tudi zaplavalo.
Športni del dneva so zapolnili še policisti s
PP Dolenjske Toplice, ki so otrokom predstavili svoje delo ter jim razkazali službeno vozilo in opremo, ki jo vsakodnevno uporabljajo
pri svojem delu ter otrokom dali nekaj poučnih nasvetov.
Otrokom se je pridružil tudi župan občine
Žužemberk Jože papež.
Druženje je minilo hitro, vsi so se imeli čudovito. Da je druženje tako zelo uspelo, se Gostišče Koren, ki je za izvedbo prispevalo prostor
in prehrano, iz srca zahvaljuje:

n Jole Adrijanić

Foto: Jole Adrijanić

Mladi par v zakon pospremili gasilci

Dne 29. 8. 2019 med 9. In 16. uro je Gostišče Koren v Žužemberku v sodelovanju s CSD Novo mesto že
drugo leto zapored organiziralo Dan za otroški nasmeh za otroke iz socialno ogroženih družin.
Ob 9. uri se je 25 razigranih, hvaležnih in življenja polnih otrok v spremstvu uslužbencev
CSD Novo mesto z avtobusom avtobusnega
prevoznika Jaklič pripeljalo h Gostišču Koren,
kjer jih je pričakal obilen zajtrk. Po zajtrku so
se napotili do gasilskega doma PGD Žužemberk, kjer so jim gasilci predstavili svoje delo,
opremo, ki jo pri delu uporabljajo, ter jih tudi
zapeljali po Žužemberku z gasilskimi vozili,
nad čimer so bili otroci navdušeni.
Zatem so se napotili do gradu Žužemberk,
katerega ogled je vodil Vlado Kostevc. Otrokom
je predstavil zgodovino gradu, jim razkazal
prostore in povedal nekaj zanimivih anekdot.
Po ogledu gradu so se otroci vrnili h Gostišču Koren, kjer jih je čakalo kosilo, po kosilu

nih pesnikov. Mešani pevski zbor Dvor ob Krki je potem zapel še nekaj pesmi. Predsednik konjerejskega društva se je sedanjemu županu
zahvalil za dobro sodelovanje z občino Žužemberk, prav tako pa tudi
bivšemu županu za dolgoletno sodelovanje. Nato sta prvim trem dosedanjim predsednikom konjerejskega društva Suha krajina in ostalim
zaslužnim članom podelila priznanja. Po končanem kulturnem programu je sledilo druženje ob dobri hrani, kapljici in zvokih ansambla
Urok. Letošnje konjeniške igre so bile bolj posvečene proslavi in zabavi z druženjem, kljub temu pa smo izvedli še tekmovanje konjenikov
v snemanju suhokranjskega venčka in otroške konjarije. Zmagovalci
omenjenih disciplin so bili nagrajeni s pokali za prva tri mesta…. Seveda je sledilo veselo druženje pozno v noč….. Ob 20. obletnici društva
se vodstvo društva zahvaljuje vsem udeležencem za tako velik obisk.
Ob jubilejnem prazniku je društvo izdalo tudi bilten o zadnjih desetih
letih delovanja, narejenih pa je bilo tudi nekaj fotografij, društva, koče
ter parcele na Plešivici…

uslužbencem CSD Novo mesto,
gasilcem PGD Žužemberk,
Vladu Kostevcu in Turističnemu društva
Suha krajina,
Rafting klubu Gimpex Straža za izposojo raftov,
avtobusnemu prevozniku Jakliču,
policistom Policijske postaje Dolenjske Toplice,
županu Jožetu Papežu.
Hvala, ker ste si vzeli čas in dan preživeli
z nami, otrokom pa polepšali in popestrili počitnice.

n Maruša Škoda

V soboto, 7. septembra, so gasilci
PGD Dvor in PGD Ajdovec na skupno življenjsko pot pospremili
gasilski par - Aleksa Obštetarja
in Meto Knafelc.

Na mostu pri Trajberku so jima pripravili veličastni sprejem in ju pospremili s prekrasnim
slavolokom vodne zavese reke Krke iz dveh gasilskih črpalk. Ob tej priložnosti jima je zaželel
obilo sreče, veselja in veliko skupnih trenutkov
predsednik PGD Dvor Uroš Legan in jima izročil
priložnostno darilo uro. Svatje so pot nadaljevali v Žužemberk, kjer sta v cerkvi sv. Mohorja
in Fortunata prisegla večno zaobljubo.

n S. Mirtič

Foto: Slavko Mirtič

Foto: Maruša Škoda
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Na mednarodnem renesančnem festivalu
na Hrvaškem tudi Žužemberški viteški red

Knjigobežnica

Stavča vas. Tam, kjer so dobri ljudje doma, se vedno radi podružimo.
Športno društvo Stavča vas in Kulturno društvo Dvor sta tokrat združila
moči pri izdelavi in ureditvi knjigobežnice. To je majhna lesena hišica,
namenjena hranjenju knjig in revij, ki si jih obiskovalci, torej bralci,
na ta način lahko izmenjujejo. Dobrodošlo je, da knjige sami prinašajo v knjigobežnico, še posebne tiste, ki so s svojo vsebino nanje naredile vtis in bi želeli, da jih prebere čim več ljudi. S tem razveseljujejo in
opismenjujejo ter širijo bralno kulturo na daleč in okoli. Vsak, ki želi,
lahko v knjigi pusti kratko sporočilo za naslednjega bralca.
Koncept knjigobežnic je bil v Slovenijo pripeljan iz tujine. Prva pobudnica je bila Nina Kožar, ki je ustanovila javno »FB skupino«, v kateri se najde ogromno »knjigoljubcev« in njihovih nasvetov ter predlogov, skupaj z zemljevidom knjigobežnic v Sloveniji. Na zemljevidu
je že označena žužemberška knjigobežnica, v kratkem pa bo dodana
nova pridobitev na stavški plaži. V jeseni načrtujemo otvoritev knjigobežnice tudi na Dvoru.
Knjigobežnico v Stavči vasi je izdelal domačin Nejc Zupančič in je
pritrjena na čolnarno, na plaži ob reki Krki. Člani Kulturnega društva

Dvor smo jo napolnili skupaj z otroki, ki so nedavno obiskali njim namenjen dogodek »Sprehod v knjige«.

n Brigita Lavrič, Foto: Jadranka Meglen

Seisenbergensis Tumultus pred taborom

Eden največjih renesančnih festivalov, že 14. po vrsti, je od 22. do 25. avgusta v hrvaški Koprivnici. Srednjeveško-renesančnega festivala se je
udeležilo preko 1000 kostumiranih ljubiteljev srednjega veka in renesanse iz desetih držav. Med nastopajočimi so bili, zahvaljujoč se Društvu
Baron iz Muretincev, tudi člani žužemberškega viteškega reda Seisenbergensis Tumultus, ki je v srednjeveškem taboru predstavil življenje
in bogato zgodovino Žužemberškega gradu, pred Kraljevim odrom pa
predstavil še renesančne plese in pesnitev Seisenbergensis Tumultus
– Žužemberški ropot.

n VladiMir

Tradicionalni
srednjeveški Bled

Bolšji sejem
v Žužemberku
Že lani smo se v KUD dogovarjali o organiziranju bolšjega sejma.
Do uresničitve ideje je prišlo letos, zadnjo soboto v juniju. Zbrali
smo se ob devetih v paviljonu EASA. Bilo je presenetljivo veliko tako
prodajalcev kot obiskovalcev, predvsem ogledovalcev. Ponujali so
se kristalni kozarci, igrače, knjige, porcelan, nakit, obutev, oblačila,
torbice, starine … in še množica drobnih predmetov, ki so z malo sreče zamenjali lastnika.
Prva izkušnja je bila dobra, zato smo se dogovorili, da bo bolšjak v Žužemberku vsako zadnjo soboto v mesecu. Če bo lepo vreme,
seveda. Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na eni ali na drugi
strani stojnice.
Zahvaljujemo se g. Bogdanu Kastelicu za »fizično« pomoč in dobro motivacijo.

TZS organizirala izlet za vse člane
turističnih društev
Pod novim vodstvom Turistične zveze Slovenije, ki jo od marca vodi
mag. Pavle Hevka, je bil za veliki šmaren, 15. avgusta 2019, za vse članstvo organiziran izlet v Lipico in na Sveto goro pri Solkanu. Ob skromni
udeležbi članov TD-jev z Dolenjske in Bele krajine se je prvega izleta
udeležila kar številčna zasedba domačega turističnega društva - TD
Suha krajina iz Žužemberka. Članstvo TZS iz vse Slovenije si je ogledalo svetovno znano kobilarno Lipica ter vrhunski program čudovitih

lipicancev ter njihovih dreserjev. Ob prazniku Marijinega vnebovzetja
pa so člani na Sveti gori prisostvovali še maši, nagovoru patra Bogdana in predsednika TZS mag. Pavla Hevke ter koncertu klasične glasbe. Čudovit dan in srečanje z mnogimi turističnimi zanesenjaki iz vse
Slovenije je bil poplačan z lepim, sončnim vremenom in obljubo, da se
naslednje leto izleta udeležimo še v večjem številu.

n VladiMir

n Magda Kastelic Hočevar

Izjemen pogled navdušuje turiste in tudi Seisenbergensis Tumultus iz Žužemberškega gradu

Že od samega začetka prireditev s srednjeveškim dnem na Blejskem gradu se jih na povabilo Igralske skupine Gašperja Lambergarja udeležuje
tudi Seisenbergensis Tumultus, ki deluje pod okriljem TD Suha krajina.

n VladiMir
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Člani TD Suha krajina in ostali člani TDO iz Bele krajine ter TZ Ivančna Gorica
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11. pohod iz Žužemberka na Brezje
V organizaciji Konjerejskega društva Suha krajina, s podporo mnogih donatorjev in sponzorjev, se je ob prazniku Marijinega vnebovzetja
11. pohoda od Žužemberka do Brezij, dobrih 110
km, udeležila desetina pohodnikov, ki jih je tokrat prvič vodil Andrej Murn. Pohoda se je že
enajstič udeležil župan Jože Papež, tokrat prvič v funkciji župana Občine Žužemberk, krst
med pohodniki pa sta letos opravila Marko
Gliha in Vlado Kostevc. Na Brezjah, pri maši
pred zunanjim oltarjem Bazilike Marija pomagaj, je romarje iz Žužemberka še posebno lepo
pozdravil rektor brezjanske bazilike dr. Robert
Bahčič, ki je maševal to nedeljo. Pohodniki so
bili povsod lepo ter prijazno sprejeti, sprejela
pa jih je tudi generalna sekretarka Turistične
zveze Slovenije Karmen Burger. Romanje je v
današnjem času, ko skorajda ne znamo več
pešačiti, izjemna izkušnja ter pri vseh vzbuja
občudovanje ter navdušenje tako, da se je vredno večkrat kam odpraviti tudi peš.

n VladiMir

Končno prišli na Brezje

Podelitev priznanj
krvodajalcem iz Občine Žužemberk

V nedeljo, 7. julija 2019, smo v Grajsko klet žužemberškega gradu povabili krvodajalce-jubilante iz
naše občine, da bi jim izkazali zahvalo za njihovo humanost. Program dogodka je pripravilo KUD
Žužemberk, povezovala pa ga. Liljana Hrovat.
Letos je bilo vabljenih 19 jubilantov, ki so prejeli priznanja za 10-krat
do 110-krat darovano kri. Krvodajalce in prostovoljke KORK Žužemberk
so pozdravili župan Občine Žužemberk Jože Papež, predstavnica Centra
za transfuzijsko dejavnost Silva Kotar in sekretarka OZRK Novo mesto
Barbara Ozimek. Vsi trije so poudarili, da je neplačano, prostovoljno in
anonimno krvodajalstvo nekaj, kar je v Sloveniji tradicija in ohranja
samozadostnost preskrbe s krvjo. Vsem zbranim so podelili priznanja
in jim iskreno čestitali.
Da smo se po programu tudi okrepčali, so poskrbele aktivistke KORK
Žužemberk in Občina Žužemberk.

n Tamara Plot

Krvodajalska akcija v Žužemberku,
16. 12. 2019
Obveščamo vas, da bo Območno združenje
Rdečega križa Novo mesto organiziralo krvodajalsko
akcijo v občini Žužemberk, in sicer v

ponedeljek, 16. 12. 2019, v prostorih
Osnovne šole Žužemberk, Baragova cesta 1,
Žužemberk, in sicer od 8. do 12. ure.
Krvodajalsko akcijo bo izvedel Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino.
Prosimo vas, da niste tešči, vendar ne zajtrkujte nič
mastnega, tudi ne mleka ali mlečne kave. Zajtrkujete
lahko čaj, črno kavo, kruh, marmelado, sadje in podobno.
Po odvzemu krvi vam bomo postregli s prigrizkom.
Za sprejem je potreben osebni dokument s sliko.
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Pravljična noč na žužemberškem gradu
Preživeli smo pravljični večer in dan, s srednjeveško gospodo od blizu in
daleč, na gradu nad Krko. Poslušali smo pravljice in poizkušali srednjeveško hrano in pijačo. Ob tabornem ognju smo v soju bakel smodili hrenovke in jabolka, poslušali srednjeveško glasbo in opazovali polno luno.
Sredi septembra je žužemberški grad že devetič oživel v pravljičnih
dnevih. Pravljice se po navadi dogajajo na gradovih, z vitezi in zmaji,
zato je tudi naša prireditev potekala v duhu srednjega veka in renesanse. Sodelovalo je več kot petdeset prijateljev iz vse Slovenije, oblečenih kot grajska gospoda v delovnih oblekah, vitezi, gospodične in otroci. Potekale so delavnice lokostrelcev, risanja in preizkusa v prastarih
igrah iz tistega obdobja in razstave starega orožja, oklepov in oblačil.
Namen dogodka je bil spodbujati zanimanje za ohranjanje naše zgodovine in kulturne dediščine na prijazen način. Prav tako povezati dru-

Duša je kot roža. Potrebuje tako sonce, kot dež.
Sonce človekove sreče jo širi in napne njene sile,
dež človekovih solz jo očisti in naredi nesebično,
razumevajočo in sočutno.
Clara M. Codd

štva in posameznike, ki ohranjajo kulturno dediščino, prikazati nekdanje življenje na gradu in pripravo hrane po starih receptih. Pa tudi
povabiti otroke na aktivno sodelovanje v naravi, daleč od računalnikov
in pametnih telefonov.
... in spet je pri nas čas tekel drugače ...

n Miran Jenko, foto: Vlado Kastevc

Druga Fratarska kopa
in pohod na Frato
Podjetje KA-MM d.o.o, je v sodelovanju s KUD Dvor in KUD Mirna Peč
pripravilo letos, v septembru, prižig oglarske kope z Lipovškimi oglarji
in tekmovanje v kuhanju golaža. Sodelovalo je osem ekip, golaža pa je
bilo premalo za vse obiskovalce. Drugi dan, v soboto, je potekal pohod
na Frato iz dveh smeri. Ob sedmih smo začeli na Dvoru trije pohodniki
in pešačili slabi dve uri. Ob osmih je 15 pohodnikov začelo v Mirni Peči
in prišlo ravno prav na oglarsko malico.

n Miran Jenko

Z vami želimo preživeti nekaj prijetnih trenutkov
in podeliti veselje ob druženju,
zato vse občane, stare 70 let in več, vabimo,

na družabno srečanje starejših občanov
KO RK Žužemberk,
ki bo 18.10.2019 ob 16.uri v jedilnici
Osnovne šole Žužemberk.
Prijave sprejemajo prostovoljke KO RK Žužemberk
do 14. 10. 2019
ter ga. Nina Kocjančič na tel. št.: 041 926 696
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˝Naprej z vero in zaupanjemv Božjo pomoč.˝

Intervju s patrom Ivanom Hočevarjem, DJ

Pater Ivan Hočevar je redovnik, jezuit, magister in doktor znanosti. Magistriral je iz duhovne teologije, doktoriral iz dogmatične teologije. Doma je iz Drašče vasi v župniji Šmihel pri Žužemberku.
S štirinajstimi leti je šel od doma v takratno Srednjo versko šolo oz. gimnazijo v Vipavi, ker je želel
postati duhovnik. V nedeljo, 14. julija 2019, je v župnijski cerkvi v Šmihelu obhajal srebrno sv. mašo,
petindvajset let duhovništva.
Kdaj se je rodila želja postati duhovnik?
Želja po duhovništvu se je rodila dosti zgodaj. Bil sem v petem razredu osnovne šole. Takrat smo dobili novega duhovnika, ki nas je povabil
k ministriranju. Službo strežnika sem rad in vestno opravljal. Ko sem
gledal, takrat že novega župnika, kako je srečen in radosten v svojem
poklicu, sem pomislil, da bi tudi sam postal duhovnik. Ob
taki pomisli sem doživljal v sebi notranje veselje in
mir. Svojo željo sem najprej zaupal svoji mami,
ko sva bila nekoč na polju. V sedmem razredu
sem o tem povedal tudi duhovnemu voditelju in sošolcem, ko smo bili z ministranti skupaj na duhovnih vajah v Ljubljani.
Za mojo namero se je izvedelo tudi
na šoli. Nekateri sošolci so se norčevali iz tega. Klicali smo me župnik.
Posmehovanje me je bolelo. Ko so
v osmem razredu učitelji spraševali, kam bomo šli naprej, sem rekel,
da bom mizar. Nisem si upal povedati, da bom šel za duhovnika. Učitelj Kodre, ki je poučeval tehnični pouk, je bil
navdušen nad mojo izbiro. Kasneje sem
čutil krivdo, ker nisem povedal po resnici.
Omenjenega učitelja mi je bilo nerodno srečati.
Kar zadeva učitelje, nisem imel občutka, da bi delali
razlike v obravnavi. Dejstvo je, da nisem bil vzoren učenec. Bil pa nisem zato, ker se nisem znal učiti, niti nisem imel dovolj
zaupanja vase. Mogoče bi mi lahko pri tem nekoliko pomagali, večje
krivice pa nisem doživljal.
Kako so se odzvali starši in sorodniki na vašo odločitev?
Večjega navdušenja ni bilo, ne pri mami, še manj pri očetu. Sprejela sta mojo izbiro. Mama me je nekoliko bolj razumela in podprla. Ni
me pa silila. Oče takrat ni hodil k sv. maši. Ponovno je šel v cerkev, ko
sem stopil v malo semenišče. Kako so sprejeli mojo odločitev sorodniki, ne vem, ker mi tega niso povedali. Večkrat sem slišal očitek, da »ga
je zrinila mama«. Ne vem, če imam tako rad mamo, da bi bil pripravljen zaradi nje prestati toliko naporov in žrtev na poti duhovništva.
Za duhovnika sem se odločil, ker sem tako čutil in da sem lahko na tej
poti najbolj srečen in izpolnjen.
Kako je sledilo vaše nadaljnje šolanje?
Po osnovni šoli sem nadaljeval šolanje v Vipavi. Slišal sem, da je Srednja verska šola v Vipavi kvalitetna. Takratni župnik Jože Prijatelj ni bil
navdušen nad mojo izbiro. Menil je, da nisem sposoben za duhovnika
in da je šola v Vipavi pretežka zame. Zato mu svoje odločitve nisem upal
zaupati. Prosil sem mamo, da je šla v župnišče in nesla spričevalo. Ko
je mama povedala župniku mojo željo, je bil hud, zmečkal je spričevalo
in ga vrgel po tleh. Mami je bilo precej hudo. Kljub nasprotovanju me
je župnik kasneje peljal v Vipavo.
Na srednjo šolo sem bil res premalo pripravljen. Hotel sem postati
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duhovnik. Mislil sem, da se bom tam učili kaj v zvezi s tem. Tam pa
me je čakala spet fizika, kemija, matematika, celo latinščina ipd. Težko je bilo! Prvo polletje je bilo katastrofalno. Ob koncu leta je bilo nekoliko bolje. Za jeseni sta mi ostala dva popravna izpita. Med počitnicami se je zgodila nezgoda. Doma sem obiral bezeg in stal na pokrovu
svinjskega kotla. Pokrov se je zlomil in z eno nogo sem stopil v vrel kotel. Imel sem hude opekline in dolgotrajno
okrevanje. Nisem imel motivacije za učenje. Vedel
sem tudi, da se profesorji nagibajo k temu, da
bi ponavljal prvi letnik. Tako se je tudi zgodilo. Samozavest in samozaupanje sta počasi
rasla. Postopoma sem napredoval v znanju in uspehih. Preboj se je zgodil v prvem letniku Teološke fakultete, ko sem
začel dobivati odlične ocene, predvsem
iz filozofije. Spoznal sem, da ni res, da
nisem sposoben.
Po maturi sem šel k vojakom v Osijek.
Potem pa v ljubljansko bogoslovje in na
Teološko fakulteto, kjer sem prvi dve leti
študiral filozofijo in nekaj teoloških predmetov. Po dveh letih sicer uspešnega študija sem imel krizo glede duhovniškega poklica.
Nisem se prepoznal v neki zunanjosti, pravilih,
črnem talarju, klerikalnem razmišljanju ipd. Zdelo
se mi je tudi, da bi prehitro postal duhovnik, in da za to
še nisem pripravljen. Zaprosil sem za eno leto pavze, premisleka. V tistem letu sem se zaposlil v skladišču Sadja - zelenjava. Stanoval sem
sam in skrbel sam zase. Bil sem povsem neodvisen. V tistem letu sem
spoznal Skupnost krščanskega življenja, ki se navdihuje pri ignacijanski duhovnosti. Spoznal sem jezuite in se navdušil nad njimi. Zapustil
sem škofijsko bogoslovje in stopil v jezuitski red. Tam sem videl večjo
možnost rasti, oblikovanja in izpolnitve poslanstva. Za dve leti sem šel
v noviciat v Maribor. Gre za obdobje molitve, življenja v skupnosti in
spoznavanja jezuitskega reda. Nato še za dve leti na študij filozofije na
jezuitski Inštitut Aloisianum v Padovo, v Italiji. Sledil je študij teologije
na papeški univerzi Gregoriana v Rimu, kjer sem bil ob koncu tretjega
letnika posvečen v diakona v cerkvi sv. Ignacija. Na slovesnost so prišli tudi sorodniki, šmihelski župljani in drugi.
Vaše duhovniško posvečenje, nova maša, prvo poslanstvo… Kakšni
so vaši spomini na to obdobje?
V duhovnika sem bil posvečen v Ljubljani, 29. junija 1994. Posvetil me
je msgr. dr. Alojzij Šuštar. Pri štirinajstih letih sem odšel od doma, da bi
postal duhovnik, pri tridesetih sem bil posvečen. Šestnajst let je trajala
moja formacija. Če bi na samem začetku vedel, da bo tako dolgo trajalo,
vprašanje, če bi zbral dovolj poguma, da bi šel na to pot.
Dogodki, ki jih omenjate, so se zvrstil zelo hitro. Tri dni pred posvečenjem sem imel še zadnje izpite v Rimu. Ni bilo časa, da bi prišel domov in osebno povabil ljudi na novo mašo. Vabila sem sicer napisal,
razdelila sta jih starša, zaradi česar so imeli nekateri težave.

Novo mašo sem imel v Šmihelu, 3. julija 1994. V pripravah je sodelovalo mnogo ljudi, še posebej sta bila dejavna oče in mati ter vaščani.
Pridigal je moj takratni duhovni voditelj, p. Ivan Rupnik, jezuit in akademski slikar. Na novo mašo me vežejo lepi spomini. Hvaležen sem
za vse pozornosti ob tej priložnosti.
Sledilo je prvo poslanstvo v Stelli Matutini, duhovno kulturnem središču v Italijanski Gorici, kjer sem se posvečal mladim in poslanstvu
Centra, delati za spravo med Slovenci in Italijani. Ljudje so me bili
veseli in tudi sodelovanje z zamejskimi duhovniki je bilo prisrčno.
Po letu dni sem se vrnil v Slovenijo. Postal sem duhovni pomočnik v
Žireh in pri sv. Treh kraljih. Pomagal sem tudi sobratu v Skupnosti
krščanskega življenja v Ljubljani. Po enem letu sem bil imenovan za
kaplana pri sv. Magdaleni v Mariboru, kjer sem deloval tri leta. Nato
so me za dve leti poslali na podiplomski študij v Dublin na Irsko, kjer
sem študiral duhovnost. Potem sem bil imenovan za duhovnega voditelja bogoslovcev v Mariboru, kjer sem deloval sedem let. Nato za študentskega duhovnika in voditelja Katoliškega študentskega centra Sinaj. Tudi to poslanstvo sem opravljal sedem let. Sedaj sem župnik pri
sv. Magdaleni v Mariboru. Poleg tega imam tudi službo bolnišničnega
duhovnika v UKC Maribor. Imenovan sem tudi za vodjo duhovne oskrbe v Domu Danice Vogrinec, največjega doma upokojencev v Mariboru.
Ko sem bil še duhovni vodja v bogoslovju, sem imel nekoliko več časa,
zato sem vprašal predstojnike, če lahko vpišem doktorat. Po odobritvi
sem vpisal doktorski študij na Teološki fakulteti v Ljubljani in doktoriral s področja dogmatike. Posvetil sem se primerjavi krščanskega nauka in ezoterične filozofije.
Kaj vas je oviralo in kaj spodbujalo na poti k duhovništvu?
V otroštvu in mladosti nisem bil uspešen
učenec. Imel sem tremo. Bal sem se javno
nastopati. Nisem zmogel tekočega branja.
Kasneje me je oviralo tuje okolje in tuj jezik. V osnovni in srednji šoli smo se učili nemško. Ko sem šel na študij v Italijo,
sem se moral naučiti italijansko. Ni bilo
časa za resen tečaj jezika. Ko sem šel na
Irsko, je bilo podobno. Angleščine se je
bilo treba učiti spotoma in še magistrirati. Ovira je bila inkulturacija, vključevanje
v novo, drugačno kulturo. Predvsem v srednji šoli je bila močna ovira razočaranje nad
duhovniki. Tam so bili duhovniki tudi profesorji. Zdelo se mi je, da nekateri niso do vseh enaki,
da delajo razlike.
Spodbujalo me je mnogo ljudi. Mnogi so bili vključeni v
mojo formacijo, od duhovnikov, redovnikov, laikov. Tudi duhovni voditelji so imeli močno vlogo v mojem življenju, p. Roblek in p. Rupnik.
Starša sta me vedno spodbujala in molila zame, še posebej mama.
Verjetno imate pastoralni načrt. Kakšne so vaše prioritete? Kaj si
želite od svojih župljanov?
Opravljam različna poslanstva, kjer se srečujem z različnimi ljudmi,
z različnimi potrebami. Težko je imeti enoten pastoralen načrt za vse.
Rad bi, da bi vsi ljudje spoznali Boga in živeli evangelij. Rad bi, da bi bila
vera ljudi osebna. In temu primerno tudi delujem. Spoštujem cerkveno
leto, podeljujem zakramente. Ljudi želim naučiti moliti. Vedno poskušam ustvariti nekaj novega, upoštevati, kar si ljudje želijo, potrebujejo
in videti, kaj od tega je možno uresničiti.
Vemo, da nekih množic v cerkvi ni, zato se je potrebno posvečati tistim, ki so. Veliko dam na notranji navdih. Na podoben način si prizadevam delati na župniji, kakor tudi v bolnišnici in domu upokojencev.
Ena od novosti, ki se je veselim, so laični sodelavci, ki mi pomagajo

deliti obhajilo in voziti oskrbovance k sv. maši.
Od župljanov si najbolj želim odprtosti, sodelovanja in naklonjenosti. Najbolj cenim samoiniciativnost. Na primer, da nekdo vidi, da je
velika trava in jo pokosi, ne da bi ga bilo potrebno za to posebej prositi, da poreže živo mejo, da opere prte ipd. Želel bi si tudi nekaj več apostolskega čuta on župljanov. Ljudje pridejo v cerkev in se imajo lepo.
Vendar to ni dovolj! Prav bi bilo, če bi še koga pripeljali s seboj. Verniki
premalo doživljajo, da so tudi oni odgovorni za oznanjevanje evangelija.
Omenili ste, da v cerkvah ni pretiranih množic ljudi. Se vam zdi, da
se je pogled na vero spremenil?
Danes je marsikaj drugače, kot je bilo nekoč. Mislim pa, da nima
smisla objokovati, kar je bilo včasih. Tradicionalna vernost ima tudi
svoje pomanjkljivosti. Danes hodijo v cerkev predvsem taki, ki vedo,
zakaj hodijo. Potrebno se je soočiti z današnjim časom in s potrebami današnjega človeka. Upoštevati je treba tudi razlike med podeželjem in mestom. Več se bo potrebno posvečati posameznikom, delati
na osebni veri. Jezus je rekel, da smo sol zemlje. Kot vemo, je potrebno
zelo malo soli in že dá okus hrani. Sam sem se nehal obremenjevati z
množicami v cerkvi. Potrebno je skrbeti za sol. Se pravi, da bodo med
nami resnični kristjani, ki bodo dali okus temu svetu.
Kako bi opisali klasičnega slovenskega duhovnika?
Mislim, da večina duhovnikov zavzeto in odgovorno opravlja svoje poslanstvo. Trudijo se in si prizadevajo. So delavni in pošteni.
S srcem se posvečajo ljudem. Mnogi si zase vzamejo le
malo časa. Nekateri celo izgorijo za ljudi. Gotovo pa
so tudi taki, ki svojega poslanstva ne opravljajo zgledno. Vendar kot pravim, za večino si
upam trditi, da delajo dobro in se trudijo
po svojih najboljših močeh.
Kakšni so vaši hobiji?
Imam kar nekaj hobijev. Težava je,
da je vedno manj časa zanje. Opažam
tudi neko valovanje. Enkrat so bolj
navzoči eni, drugič drugi. Trenutno kar
nekaj časa posvečam negovanju rož, ki
jih imamo v župnišču in urejanju okolice. Druga stvar je facebook. To spletno
stran uporabljam za razvedrilo, pa tudi
za oznanjevanje. Približno enkrat na mesec
posnamem pogovorno oddajo za TV Exodus.
Tudi to dejavnost jemljem kot hobi in priložnost
za oznanjevanje. Rad se zapeljem z motorjem. Občasno tudi na Dolenjsko. Svoj čas sem veliko fotografiral.
Rad tudi pojem, primem za kakšen inštrument. Veliko sem igral nogomet. V srednji šoli sem bil prvi v ping-pongu …
Morda še kakšna misel ob koncu najinega pogovora?
Kot je bilo rečeno, sem pred nedavnim obhajal srebrno mašo. Hvaležen sem za petindvajset let duhovništva. Mnogo različnih poslanstev
sem imel v tem obdobju. Srečal sem se z mnogimi ljudmi. Hvaležen
sem vsem, ki so mi pomagali na tej poti in me podpirali. Za vse, ki so
mi naklonjeni in molijo zame. Vesel sem tudi dogajanja ob srebrni
maši; pozornosti sorodnikov, vaščanov in župljanov. Vsega, kar ste pripravili v zvezi s tem. Čutim se dobrodošlega v Drašči vasi. Z veseljem
se vračam v rodno vas. Še toliko bolj, ker imam še živo mamo, ki me
z veseljem sprejme in postreže. Nekdo je dejal: »Dokler imaš mamo,
imaš dom. Ko mame nimaš več, tudi doma ni več.«
Pojdimo naprej z vero in zaupanjem. Iščimo nove poti in nove rešitve.
Nikoli ne obupajmo. Verjemimo, da nam bo z Božjo pomočjo uspelo.

n Slavka Vidic

Foto: osebni arhiv
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Intervju z gospo Silvo Papež, dobitnico
srebrnega grba Občine Žužemberk

Silva je bila moja prva sodelavka. OŠ Šmihel je bila namreč začetek moje pedagoške poti. Silva je z
družino stanovala v šoli in pet let sem v zares mrzlih zimskih jutrih našla toplo zavetje na njenem
zaboju za drva ob toplem štedilniku. V Šmihelu sem preživela najlepša službena leta in ob spominu
nanje mi je vedno prijetno.
Draga kolegica, kako se ti spominjaš teh »najinih« let?
Spomnim se ... bilo je s soncem obsijano jutro, stopila si s šolskega
avtobusa ... učenci so te pričakali s šopkom sončnic in z veliko
željo biti sprejeti, varni in srečni. In bilo je tako. Hvala za
svetlobo, ki nam je bila s teboj darovana.
Rodila si se v Malem Vrhu pri Globodolu.
Kakšne spomine imaš na otroštvo in
mladostna leta?
To so bila povojna leta, neprijazna za
mlado družino. Sedaj šele odkrivam,
zakaj ta strah in nezaupanje, ki se je
čutilo v pogovorih med ljudmi. Bila
sem prvorojenka in kmalu sem bila
tudi varuška mojim bratcem. Najbolj
so me bogatili zimski večeri na topli
krušni peči, ko nam je oče ob petrolejki
bral zgodbe o mostiščarjih, Argonavtih,
janičarjih ... Bilo je to naše kraljestvo. Včasih so na vasi ob večerih veliko peli. Naš oče
je bil vaški godec. Igral je na ohcetih in veselicah. Tako smo tudi otroci z njim doma lahko peli,
pa tudi plesali. In mene še vedno navdaja ta občutek otroške sreče in varnosti.
Življenjska pot te je že od nekdaj vodila k dobrodelnosti. Že odločitev za pedagoški poklic je neke vrste dobrodelnost, se ti ne zdi?
Kakšna je tvoja poklicna pot?
Dobrodelnost je bila del družinske vzgoje in se nadaljuje tudi v moji
in bratovi družini. Ravno te dni (v začetku septembra) se je naša Maja
na Poljskem srečala s tibetanskim fantom, ki mu je pomagala pri šolanju. Trenutki, polni ganljive hvaležnosti. Tudi jaz sem pomagala tibetanski deklici, da je uspešno končala šolo. Tako se razraščajo semena srca. Naj gre v rast!
Da bom učiteljica, sem sanjala že kot majhna deklica. Moja starša
sta vedno tako spoštljivo in lepo govorila o učiteljicah. Ob srečanjih
so mi vzbujale strahospoštovanje. Bile so „nobel“ oblečene in govorile
so tako „tekoče“. Odločila sem se: „Učiteljica bom!“ Pa še z rokico sem
udarila po mizi. A v šoli sem po otroško presojala, kaj bom delala (kot
učiteljica) in česa ne bom. Otroci so za kazen morali klečati. To se mi
je zdelo tako grdo in trdno sem sklenila, da pri meni tega ne bo. In
res je bilo tako.
Odločitev, da nadaljujem šolanje na učiteljišču, ni bila dobro sprejeta. Starši so se bali, da ne bom zmogla poti do Novega mesta in nazaj.
Mene pa to ni skrbelo. Petnajstletna sem se trmasto spoprijela z dolgo
potjo v vseh mogočih vremenskih razmerah. Štiri ure hoje vsak dan.
Tudi ob sobotah. Bilo je peklensko, a zmogla sem. Uspešno sem končala 1. letnik brez enega samega izostanka od pouka. To me še danes
navdaja s ponosom.
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Potem sem dobila štipendijo in bivanje v dijaškem domu. Leta 1968
sem maturirala in čisto zares dosanjala svoje otroške sanje. Oče je
bil zelo vesel in ponosen. Čeprav tega ni pokazal, sem to čutila.
Moja poklicna pot se je začela na OŠ Žužemberk. Zaupani so mi bili prvošolčki. Moja mentorica in vzornica
je bila učiteljica Dragica Mlakar. Tako prijetna
in razumevajoča oseba! V kolektivu se nisem
dobro počutila, zato sem ob koncu šolskega leta čisto preprosto „zbežala“ stran ... V
Borovnico. Tu sem našla svoj mir. Težave so mi povzročale le meglene zime in
smog. Pogrešala sem rodno Dolenjsko,
obsijano s soncem. Po štirih letih smo
se z družinico preselili v Šmihel ob zeleni Krki, kjer sem učiteljevala 32 let.
Vedno si našla stik s preprostimi ljudmi, vedno si imela čut za sočloveka in
vedno si bila pripravljena brezpogojno pomagati tistim, ki so se znašli v stiski. Na katero idejo, akcijo, projekt si najbolj ponosna?
V življenju si moramo pomagati. Nihče ni tako
majhen, da ne bi mogel pomagati, in nihče ni tako velik, da ne bi kdaj potreboval pomoči. Saj poznate zgodbico o miški
in slonu!? Tu smo, ker se potrebujemo. V začetku smo se v življenje na
vasi lepo vživeli. Pomagali smo pri opravilih na polju, v vinogradih in
pri gradnjah hiš. Ni bilo to samo delo; bila so prijetna druženja. Sedaj
teh nekdanjih opravil ni več, so le stroji, ki ropotajo in hitijo mimo ljudi.
Vsakdo, ki se znajde v stiski, ima svojo posebno zgodbo. Najbolj se
me je dotaknila zgodba begunske družine z dojenčkom iz BiH. Miroslav, pilot, je bil slovenskih korenin. V Šmihelu je imel strica in babico, a sta jim kmalu odpovedala gostoljubje. Potem so poskušali zaživeti pri prijatelju v Kranju, a ni šlo. Odločili smo se; sprejeli smo jih v
svoj dom. To ni bil samo sprejem, to je bila popolna oskrba s hrano in
oblačili, to je bila odgovornost za dojenčka in varnost družine, ker so
bili ogroženi. Bila so podtikanja in laži. Uspelo nam je dokazati, da so
begunci in ne kriminalci. Uspeli smo doseči mir zanje in za nas. Žalostno je, da tudi otročiček ne prepreči človeške zlobe. A mali Džoni je
bil naš. Sprejet in ljubljen. Pri nas so bili štiri leta.
Tisti, ki pomaga sočloveku, tudi sam veliko dobi oz. če deliš toploto, se z njo greješ tudi sam. Za svoje plemenito delo si dobila kar
nekaj priznanj. Katero ti največ pomeni?
Vsa priznanja so dragocena in mi osebno veliko pomenijo. Presenetilo
me je priznanje Dobrotnica leta 2002 po izboru Naše žene. Bilo je veliko nominiranih; tudi Boris Cavazza in Milena Zupančič, a komisija (v
njej je bil tudi pesnik Tone Pavček) je izbrala eno učiteljico iz Šmihela.
Res sem bila presenečena, ker je to le slovenski prostor. Na podelitvi v
Narodni galeriji sem imela kratek nagovor, ki je navdušil prav igral-

ca Borisa Cavazzo. Po zaključku je prišel k meni in mi čestital: „Draga
Silva, najprej čestitke za besede in nastop ...“ Še sedaj se me ta pohvala
dotakne. Je spodbuda in dragocen spomin.
Obe občinski priznanji, bronasti in srebrni grb, sta mi pri srcu, ker
sem ju sprejela kot zahvalo za vsa prizadevanja, da bi skupaj zgradili
boljši jutri za ljudi ob reki Krki.
Učiteljevanje ni zgolj pedagoško delo z učenci v smislu podajanja znanj. Kaj si ti poleg osnovne službene obveznosti še delala
z otroki?
Ob prihodu v Šmihel mi je lokalna „ablast“ takoj naložila kup obveznosti v kraju. Na šoli je bila tudi čistilka, pikra „šefica“ nad mojim delom
in mojo družino. Tako se je hudo dotaknilo tudi moje triletne hčerkice.
Preprosto sem se znašla v „komediji zmešnjav“. Kot vodja podružnice sem le postavila meje in začeli smo počasi odstirati nov pogled in
novo doživljanje sveta, ki je lahko prijaznejši in nasmejan, če smo
taki do njega tudi mi. V nas samih so viri za doživljanje
lepote, v kateri je moč duha in telesa – vir zdravja
in dobrega počutja, ko osrečujoče čutimo, da
smo tudi mi sami vredni, dragoceni in čudežni del tega stvarstva. Potrebno je spoštljivo ravnati z vsem, kar je ranljivo,
občutljivo in slabotno. V šoli je veliko
tega. Uspelo se nam je izviti iz teh,
res malce čudnih odnosov.
Večni izziv je bil zame pouk ponoči, da so otroci doživeli temni del
dneva, opazovali zvezde in druge
nebesne pojave, v mesečini doživljali gozd in žuborenje reke Krke.
V to čarobnost noči nas je vodil
lovec Franci. S teleskopom smo „pokukali“ v vesolje med zvezde in utrinke. Zjutraj smo na bližjem hribčku pričakali sončni vzhod. To je bilo tisto pravo
doživljajsko in izkušenjsko učenje.
Z izjemnimi prireditvami smo si pridobili
naklonjenost vodstva Telekoma in drugih, ki so
nam pomagali pri nabavi prvega računalnika, ozvočenja, kasetofona in asfaltirali so nam igrišče. To so bili res osrečujoči trenutki. Utišali so tudi tiste najglasnejše, ki so govorili, da je šola
v Šmihelu samo strošek in naj se zapre.
Zelo dejavna si bila tudi v delovnih brigadah. Kakšne so te izkušnje?
Pri večletni gradnji suhokranjskega vodovoda smo v začetku (leta1979)
delali sami s krampi in lopatami od zajetja Globočec do Dečje vasi. Tako
smo začeli. Delovna akcija za vsak vikend. Leta 1980 so prišle na pomoč
prve brigade, sindikalne skupine iz Ljubljane, kadeti, vojaki in celo carinski tečajniki iz Zimbabveja. Za vsako delovno skupino smo z učenci pripravili srečanje s kulturnim programom (vse med počitnicam).
Dopoldne smo delali z njimi na trasi, popoldne pa smo jim pripravili
sprejem. Vedno smo jih tudi malce obdarili. To so bile osrečujoče naveze, ki so trajale še dolgo potem, ko je voda že tekla iz pip. Vodovod
je bil za ta del Suhe krajine dragocena pridobitev, pri kateri so imeli
šmihelski šolarji pomemben delež. Ob dobljenih priznanjih in pohvalah sem bila zelo ponosna na naše prizadevne in iznajdljive učence.
Bila so tudi leta, ko smo se prepustili očiščevalnemu nemiru. Prvič v
krajevni „zgodovini“ smo se lotili črnih odlagališč, ki so se razbohotila
vsepovsod. Z brežin reke Krke, s polj in iz gozdov smo odpeljali mnogo
velikih kosovnih in malih odpadkov. Pomagali so tudi nekateri starši.
V enem letu smo zbrali 50 ton kosovnih odpadkov. Tako smo se pridru-

žili veliki armadi suhokranjskih učencev in učiteljev, ki so udejanjali
misel: „Snaga ne sega samo do domačega praga.“
Posebno doživetje so bila srečanje z ljudmi, ki so se oglasili na naši
šoli in po Kekčevo prinašali „sonce in zlati smeh“. Ja, bili so s Finske,
iz Nemčije, z Japonske, Pakistana, Argentine, Floride in seveda tudi iz
naše ljube domovine. Dobri ljudje, hvala za podarjene nasmejane in
sončne trenutke. Z njimi smo širili obzorja srca in sveta. Šola v kraju
tako daje življenju navdih življenja.
Ti si prava penzionistka – nikoli nimaš časa. Ker delaš na neskončno veliko najrazličnejših področjih (gasilci, RK, verouk …). Lahko
o njih poveš malo več?
Z mladimi gasilci sem delala 25 let. Pripravljali smo se za tekmovanja. To mi je bilo vedno velik izziv, ker me navdušuje šport. In bili
smo uspešni. Štirikrat smo se uvrstili na državna prvenstva. Bili smo
navdušujoče dobri, hitri in spretni. Lepo obdobje mojega življenja.
Predsednica KORK Šmihel sem bila 28 let. To je bilo
28 lepih let. Mnogo je bilo dobre volje ob delu vseh
prostovoljcev. Zelo prizadeven in uslužen je tudi
moj mož Miro. Naša skrb so starejši nad 70
let in vsi, ki se znajdejo v težkih socialnih razmerah. Poleg vsakoletnih srečanj za starejše in oskrbi s prehranskimi paketi je sedaj aktualen tudi
prevoz starejših do bančnih storitev v Stražo. Upam, da se bo našla
ustrezna rešitev.
Delo pri Rdečem križu je dragoceno poslanstvo, ki prinaša ubogim
in ranljivim v srce nekaj lepega, kar
jih dela srečne in vredne. Spoštljiv
poklon vsem, ki širite to poslanstvo.
Neprijetne stvari se ne dogajajo samo
drugim. Bodimo pripravljeni.
Kaj ti v življenju največ pomeni?
V mojem življenju so dragoceni otroci in še
enkrat otroci, družina, ljubezen, poštenost in spoštovanje.
Kakšni so tvoji cilji za prihodnost?
Biološka ura veselo tiktaka. Na obzorju življenja se že svetlika moja
večerna zarja. Do takrat si želim delati, spremljati športne dogodke in
navijati za naše. Ob mojih ljubih šestih vnukih pa upam, da bo kdaj
zadišalo tudi po pravnukih. Takrat bom čutila, da je moje življenje izpolnjeno.
Kaj bi želela sporočiti bralcem Suhokranjskih poti?
Hvala vsem. ki ste mi na poti življenja odstirali obzorja srca, me
spodbujali, sprejemali in spremljali. In še lepa misel: „Ljudje bodo pozabili, kaj si govoril, ljudje bodo pozabili, kaj si delal, NIKOLI pa ne bodo
pozabili, kako so se ob tebi počutili.“
V zadnjem času se veliko govori o »sožitju med generacijami«. Tvoj
dom je bil dolga leta dejanski prikaz zglednega sobivanja štirih generacij. Nekaj let je namreč z vami živela tvoja mama.
Draga Silva, želim, da bi tvoj dom kmalu spet postal sobivanje štirih
generacij. Naj zadiši po dojenčkih, tvojih pravnukih.

n Magda Kastelic Hočevar
Foto: osebni arhiv
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Za sožitje med generacijami

Že pred časom sem naletela na nekajminutni posnetek na spletu, ki
prikazuje, kako dojemamo starejše ljudi. Najprej je bil sivolasi gospod na vozičku, oseba ga je pozdravila in šla naprej. Sledil pa je
nekakšen posnetek v preteklost, kako je le-ta gospod služil v vojski
in branil domovino. Naslednja je bila starejša gospa, priklenjena
na posteljo in zgodba s pozdravom se je ponovila. Tokratni video
skok v preteklost je pokazal mlado, vitalno žensko, kako dela na
polju, skrbi za svoje otroke in dom. Niz primerjav med sedanjostjo in preteklostjo žena in mož se je še nekajkrat zavrtel in sledila je
sklepna misel, to je bil namreč nekakšen oglas.
Kaj je oglaševal, si nisem zapomnila, sem pa začela razmišljati, da
se resnično ne zavedamo in niti ne vemo, kdo in kakšni so bili včasih
ljudje, ki prebivajo v domovih za starejše, ležijo v bolnišnicah ali pa
sedijo na klopci, mimo katere gremo večkrat na dan in le vljudno pozdravimo ter hitimo naprej. Mogoče bi se pa lahko kdaj ustavili in jim
prisluhnili, zagotovo imajo veliko za povedati.

V 72. številki smo objavili pogovor Tine Koncilja in Maja Longarja
z gospo Valerijo Koncilja, v tej številki pa se je Luka Vovk pogovarjal s
svojo prababico, gospo Štefko Vovk. Ker je Luka malce mlajši, sem se
pridružila pogovoru in še vedno mi je toplo pri srcu, kako prijetna sogovornica je gospa Štefka, ki šteje skoraj 94 let, ima pa še vedno svoje
zobe in sama živi v hiši na vrhu strmega klanca na Jami pri Dvoru. Ko
se pogovarjaš z njo, ugotoviš, kako pogrešaš svoje stare starše …

n Sanja Nose

Pogovor s prababico, gospo Štefko Vovk
z Jame pri Dvoru
Za začetek me zanima, kako te je pot vodila v to hiši na Jami? Mi
predstaviš svojo družino od otroštva do danes?
Moj rojstni kraj je Radoha pri Novem mestu, tam so moji starši delali na žagi in pri petih letih smo se preselili na žago tukaj na Jami.
Imela sem še štiri starejše sestre, to hišo pa sva kasneje zgradila z možem. Poročila sva se leta 1952 in rodila sta se nama dva otroka, Zdenka in Roman. Mož je že 22 let pokojen, imam pa 3 vnuke, na poti pa je
tudi že šesti pravnuk.

Novo šolsko leto je pred
pragom. Kakšna je
bila šola v tvojih
časih? Kaj se ti je
najbolj vtisnilo v
spomin?
Lepo je bilo, rada sem
hodila v šolo, rada sem
se učila. Veš, če se nič ne
učiš, potem nič ne znaš. Imeli
smo veliko predmetov, tudi verouk smo imeli v šoli, pa ročna dela, petje, srbohrvaščino. Med odmori smo obdelovali vrt, tudi sadna drevesa
smo imeli. Spomnim se, da smo najprej le vlekli črte, ker nismo znali
pisati. Danes so otroci bolj napredni. Sama sem od nekdaj želela postati učiteljica ali kako drugače delati z otroki.
Za kaj pa si se izučila, kako si služila denar? Kaj pa pradedek?
Ker je bila vojna, nismo mogli hoditi naprej v šolo, zato so me poslali v Novo mesto, kjer sem se izučila za šiviljo. Službo sem dobila v
ljubljanski šivalnici, zato sem le za vikende prihajala na Dolenjsko. Le
ko sva si ustvarila družino, sem prekinila z delom tam. Moj mož pa je
bil najprej policaj, miličnik, vendar ne dolgo, postal je trgovski potnik
in to delo opravljal vse do upokojitve.
Minile so poletne počitnice. Si bila kdaj na morju? Kako ste včasih
preživljali prosti čas?
Ko sem prvič videla morje, sem bila stara 25 let. Prej ni nihče hodil
na morje, počitnice smo preživljali doma, poleti smo bili v glavnem ob
vodi, pozimi pa na snegu. Največje veselje je bilo, da smo se lovili. Imeli
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smo tudi žogo, kakšno družabno igro, kolo je bilo zelo redko, da bi ga kdo
imel. Od malega pa že rada berem, tudi reševanje križank je moja strast.
Kateri je tvoj najljubši praznik? Se ga danes praznuje kaj drugače
kot včasih?
Praznike pa vse spoštujem, veš … God, rojstni dan, državne praznike,
svete praznike … Božične imam najraje že od majhega. V srcu se Božič
praznuje enako, le navzven je videti več. Včasih smo šli k polnočnici,
družina je bila skupaj. Božička nismo poznali, le Miklavža. Sedaj pa se
praznuje kar cel december.
Če bi imela časovni stroj in bi lahko le enkrat zavrtela čas nazaj, kam
v preteklost bi potovala in zakaj?
A veš kam bi ga zavrtela? Da bi bili še enkrat vsi skupaj, moj mož,
starši, moževi starši, to bi bilo najlepše … če bi se dalo, vendar nimam
te sreče.
Kakšni se ti zdimo današnji otroci v primerjavi s tvojo generacijo? Kakšen nasvet za nas, misel, ki bi nas vodila skozi življenje?
Otroci ste vedno veseli, prisrčni, radoživi in tako je tudi prav. Strašno
rada imam otroke in ko vas vidim, sem prav srečna. Veliko več imate,
mi nismo imeli koles in drugih igrač, ampak nam je bilo vseeno lepo.
Tako kot pravi pesem od ansambla Toneta Rusa: »Ni bilo bogastva, izobilja tudi ne, pa otroci zdravi, srečni smo bili nadvse.« To vam želim.
Draga prababica Štefka, zahvaljujem se ti, ker si si vzela čas in mi
povedala veliko o sebi in o življenju nekoč. Hvala za tvojo pozornost,
ker se vedno spomniš na naše godove in rojstne dneve in nas vedno
toplo sprejmeš v svoji hiši.
Rad te imam, tvoj pravnuček Luka.

n Luka Vovk, 5. r OŠ Žužemberk
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Največja ponudba talnih
laminatov priznanega
avstrijskega proizvajalca!

SUPER AKCIJA
32 razred obremenitve / 8 mm

že od 3,90 €/m2

Foto: družinski arhiv
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OŠ Prevole postala EKO ŠOLA

Na OŠ Prevole je že tradicija, da šolsko leto slovesno zaključimo skupaj s starši in krajani, saj obeležimo še državni praznik – dan državnosti. Temu pa sledi sproščeno športno druženje.
Letošnja slovesnost pa je v program vključila še en pomemben dogodek
za našo šolo – podpisali smo listino o vstopu v eko šolo in se pridružili
šolam, ki v tem projektu že nekaj let sodelujejo.
Že nekaj časa nazaj je nastala ideja, da bi naša šola pričela delovati
bolj v smislu ekološke ozaveščenosti. V vseh letih smo že izvajali
marsikatero dejavnost, s katero smo osveščali naše učence, kako
ohranjati naravo čisto. V šolskem letu 2018/19 pa smo se odločili, da bo
naša šola postala – Eko šola. Tako smo se pridružili mednarodnemu
programu Eko šola v želji, da prispevamo svoj delež k ohranjanju narave
in življenju v lepšem in boljšem jutri.
V tem šolskem letu smo pod vodstvom učiteljice gospe Bernarde Jesih pridno izpolnjevali predpisane naloge s strani eko šole. Sodelovali
smo v različnih aktivnostih. Ločeno smo zbirali odpadke, varčevali z
vodo, elektriko, skrbeli za boljše medsebojne odnose, skrbeli za zdravo
prehrano in zdrav način življenja, zbirali odpadni papir, plastenke, odpadne tonerje, kartuše, baterije in zamaške, izdelovali izdelke iz različnih odpadnih materialov, vzdrževali svoj lastni vrt in še kaj bi se našlo.
Z našo dejavnostjo smo želeli opozoriti tudi našo okolico, da nam ni
vseeno, v kakšnem svetu živimo.
S tem namenom se je prireditve udeležil gospod Gregor Cerar – nacionalni koordinator Eko šole. Najprej je zbrane nagovoril, nato pa so
gospod Gregor Cerar, ravnatelj gospod Draženko Šolaja, župan gospod

8. oktobra 2019 bo v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem
mestu predstavitev nove knjige naše suhokranjske pisateljice Ivanke Mestnik z naslovom Krka, zelena žila do srca.
Verjamem, da bo pritegnila širši krog bralcev in našla
pot na knjižne police suhokranjskih družin.
KRKA

Jože Papež, vodja projekta na šoli gospa Bernarda Jesih, predsednik
sveta staršev gospod Robert Novak in predstavnici skupnosti učencev
Anamarija Turk in Neža Črnila podpisali eko listino.
Ob koncu prireditve pa smo slovesno sprejeli šestletnike - jesenske
prvošolce v šolo.

n Irena Blatnik

Odbojka in vodne igre v Stavči vasi

Sredi toplega avgusta se je v Stavči vasi ponovno igrala odbojka. Po seriji odmevnih turnirjev Bičk’k
volley (bilo jih je kar 11 zapored), so se fantje in dekleta odločili za dogodek, imenovan Summer BEACH PARTY. Zajemal je zabavne vodne igre in rekreativni turnir v odbojki na mivki.
Popoldansko dogajanje se je pričelo z vodnimi

iz ene posode v drugo ter hitrostnem veslanju

igrami. 6 ekip se je pomerili v prenašanju vode

okrog boje. Hudomušno in tekmovalno narav-

nane igre so vzpodbudile glasno navijanje in
ploskanje, posebno tedaj, ko so na tekmovalne površine prišli naši najmlajši. Medtem je
sončno pripeko lajšala gasilska brizgalna, ki
so jo posodili gasilci PGD Dvor. Z vodno vajo
so poskrbeli za prijetno osvežitev in čudovite vizualne učinke, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.
Osrednji namen dogodka je bil turnir rekreativnih trojk v odbojki na mivki. Svoje športne spretnosti je pozno popoldne in dolgo v
noč preizkušalo 9 ekip. V nadvse zanimivem
in borbenem finalu si je prvo mesto izborila
ekipa Možakarji (David Šenica, Jan Gačnik in
Žiga Vidmar), drugo mesto pa ekipa Jazbečarji
(David Oberstar, Toni Travnik in Blaž Koncilja).
Tretje mesto so si pod imenom Trije prijatelji
priigrali Tim Legan, Andraž Pečjak in Urban
Vidmar. Sledilo je prijetno druženje in zabava
do jutranjih ur.

n Rok Zupančič
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Krki, zeleni žili do srca, na pot

Krka žubori, šumi, dere čez slapove;
ure, dneve ali leta—vse je zanjo večnost.
Liže kamne, prst odnaša,
korenine jelšam gloda.
Kadar zadiše ciklame iz gozdička,
kadar mrzla zima jo objame,
premišljuje svoje stare čase.
Grajske gospodične so si bele roke umivale,
dekle pa perilo prale.
Mlin ob njej molči.
Mah prerašča mu kolesa …
Krka pa šumi stoletja,
dere si bregove, dela si jezove,
čas pa teče, teče, teče …

n Jožica Sadar, 1978, OŠ Žužemberk
Krka, reka mojega otroštva in mladosti, zaklad neslutenih razsežnosti, neizbrisno, nedoločljivo skrivnostno položen v otroško dušo
od prvega zavedanja, od prvih korakov… Kako
se lesketa v soncu kot srebrno zeleni živi trak,
tik pod mojim domom v Bregu pod gradom ! V
spominu oživi njen blagodejni hlad, urne ribe,
drobne šivanke, polžki in školjke, ki smo jih nizali v ogrlice, pa ponirki in družine divjih rac…
Poletja ob Krki so bila najlepši del moje mladosti: plavanje od slapov po Rjavih tolmunih,
preko Valov pod mostom do Ovinka, kjer je
voda najgloblja. Pa skakanje na glavo ali na
noge z nizke, višje, najvišje jelše…
V Krki smo napajali živino, jo ob večerih pasli na Loki, prali perilo na Bajerju ob Papirnici
in nosili vodo v vedrih za umivanje in kuho.
Odraščali smo ob rahlem žuborenju, živem
šumenju in mogočnem bučanju Krke. Kako
zelo sem jo pogrešala, ko sem morala od doma!
In zdaj je pred menoj Krka, zelena žila do
srca, nova knjiga naše suhokranjske pisateljice Ivanke Mestnik.
Rojena je bila v Drašči vasi pri Žužemberku,
v številni družini. Kljub skromnim in trdim časom je bilo njeno otroštvo srečno. Postala je učiteljica slovenskega jezika. Poklicna pot jo je zanesla v druge kraje, a rodna vas in Suha krajina
sta ji ostali njena oaza, sidro in pribežališče vse
življenje. Globoko navezanost na domače kraje
je povezala z literarnim darom in tako ubesedila številna dela, s katerimi se je uvrstila med
prepoznavne slovenske ustvarjalce.

Med številnimi knjigami za otroke so najbolj
»suhokranjske« V dedovi
grapi, Tam gori za našo
vasjo, Medvedek na obisku in Resnične o volku, medvedku in reki, ki
so jo ilustrirali učenci OŠ
Žužemberk; za odrasle pa
Grenki kruh, roman o železarni na Dvoru, Korak s poti in
Vikend sredi vasi.
Za svoje delo je prejela več priznanj
in nagrad. Kot priznana suhokranjska pisateljica ima obeležje v Muzeju znanih Suhokranjcev v OŠ Žužemberk in v Parku znanih
Suhokranjcev na trgu. Je častna občanka Občine Žužemberk.
Knjiga o Krki, ki ji prida srčno živo prispodobo zelene žile do srca, vključuje pet pripovedi:
Po zeleni žili do srca; Krka, moja življenjska
sopotnica; Peš od izvira do izliva; Čez slapove,
po valovih in brzicah ter Krka, najlepša reka.
Osrednja nit vseh je Krka, za pisateljico ljubeča sopotnica, vznemirljiva prijateljica in
skrivnostna pripovedovalka, ki jo navdihuje, bodri in z njo sočustvuje ob preizkušnjah.
Zgodbe so večplastne, vse z močnim sporočilom in etičnimi poudarki. Osebna izpovednost z doživljajsko noto je prisotna v vseh
pripovedih: od rojstva, po izročilu v Krki, v peni
pod vrbo, do otroštva ob igrah, druženju, delu,
srečnih in nesrečnih dogodkih, povezanih s
Krko. Slovo od doma in reke ter vraščanje v
novo, tuje okolje, s stiskami zaradi revščine
ter narečja, je boleče živ spomin na njeni poti
v samostojnost.
Živa, tu in tam kar lirična je pripoved o spustu po Krki od Zagradca do Šmihela, ki jo bralec
sodoživlja ob živahnih dialogih in opazovanju
narave ob reki in v njej.
Zgodovinski in geografski opisi so vtkani
domala v vse zgodbe, še najbolj pa v tretji, potopisno zasnovani Peš od izvira do izliva. Ker
je pisateljica v družbi prijateljic prehodila pot
od izvira Krke v Krški jami do njenega izliva v
Savo pri Brežicah, izvemo še za aktualne posebnosti krajev, spremembe zaradi izumiranja mlinov, žag, obrti, izvore imen za kraje in
seveda za pomembne osebnosti - od Jožeta
Dularja, Vladimirja Lamuta do Božidarja Jakca in drugih.

V pripovedih se zrcali tudi pisateljičin čut za
ljudsko izročilo in etnološko bogastvo podeželja ob Krki. Še bolj pa začutimo njen pristni,
prijazno zaščitniški odnos do narave; pa naj
bodo to kapniki, lehnjakovi pragovi, spominčice ali lastovke ali ribiški užitki ob reki. Ekologi bodo veseli njenih prepričljivih opozoril o
varovanju Krke.
Bralca se nehote dotakne tudi odnos pisateljice do staršev, prijateljev ali naključnih sogovornikov: spoštljiv, prijazen in obziren.
Spremembe v okolju (propadanje mlinov,
žag, kmečkih hiš…) sprejema s pridihom žalosti, z nostalgijo po časih njenega skromnega otroštva in prvobitnih vezi med ljudmi. Teh
pač ne morejo nadomestiti nove ceste, info table in mobilni telefoni...
Pisateljica Ivanka Mestnik piše tekoče, živahno, dvogovori si sledijo kot valovi na Krki,
v zborno besedo pa spretno umesti narečne
izraze in jih tako obvaruje pozabe.
Knjiga Krka, zelena žila do srca prinaša
pomembna sporočila za vse generacije, kraje in čase:
Najpomembnejši temelji za otrokov razvoj in
srečo so ljubeči starši, družina in dom.
Življenje v naravi in z naravo človeka bogati,
pomirja in uči.
Varovanje okolja, spoštljiv odnos do vsega
živega—rastlin, živali in človeka, je usodno
pomembna naloga za posameznika, države
in človeštvo.
Vse poti vodijo k ljudem (A. de Saint Exupery).
Naj vas Krka, zelena žila do srca, vodi do
ljudi in v dotikih z naravo do lastnega srca.

n mag. Jelka Mrvar
Foto: Slavko Mirtič
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Vse bogatejši Dvorski likovni dnevi

Blagoslov traktorjev in motorjev
v Šmihelu pri Žužemberku
Gasilci PGD Šmihel pri ŽBK so se odločili, da
organizirajo blagoslov traktorjev, brez katerih
si življenja na kmetiji praktično ne moremo
več predstavljati, in motorjev. Pri cerkvi sv.
Mihaela je župnik g. Uroš Švarc blagoslovil 34
traktoristov in 10 motoristov. Lastniki so bili
večina domačini in iz bližnje okolice. So pa

celo otroci pripeljali svoje plastične traktorje.
Organizatorji so zadovoljni in pravijo, da bo
blagoslov postal tradiconalen. V naslednjih
letih pričakujejo še večji obisk.
Obiskovalce so tudi pogastili pri gasilskem
domu, kjer se je druženje nadaljevalo.

n Foto in besedilo Maša Koler

Blagoslov vozil
Na Krištofovo nedeljo je tudi v župniji Žužemberk potekala vsakoletna misijonska akcija
Miva, ki jo zaznamovala prostovoljna nabirka
za misijonska vozila in blagoslov vozil. Blagoslov je podelil dekan Franc Vidmar. Potrebe po
vozilih v misijonskih deželah so velike, zato je
dobrodošla pomoč tudi naših faranov pri tem
uspešnem projektu.

Anamarija Stibilj Šajn in gostitelj Rok Rezelj
Slikarji s podžupanom Rokom Zupančičem in Rokom Rezljem.

Na domačiji Rezelj na Dvoru so se v petek, 9.
avgusta, zaključili 8. Dvorski likovni dnevi,
na katerih so Rezljevi teden dni gostili osem
slovenskih in pet tujih likovnikov. Dvorski likovni dnevi so nastali po zamisli in na pobudo profesorice likovne pedagogike ter likovne
ustvarjalke Ane Cajnko. V idiličnem okolju ob
reki Krki so ustvarjali slikarji Milena Gregorčič, Jerneja Smolnikar, Tanja Špenko, Janez
Štros, Andrejka Čufer, Ana Cajnko in Brut Carniollus in kiparj Pavle Hrovatin. Med tujimi
slikarji so bili ukrajinski Eduard Belsky, ukrajinska v Belgiji delujoča slikarka Svitlana Le-

biga, hrvaška slikarja Zdravko Milić in Hrvoje
Marko Peruzović ter madžarska slikarka Julia
Bitay Szasz. V sklopu dvorske likovne kolonije
so pripravili dan odprtih vrat, na katerega so
povabili tudi udeležence preteklih dvorskih likovnih srečanj in dvorske malčke iz bližnjega
vrtca. Na zaključni prireditvi je avtorje in njihova dela predstavila Anamarija Stibilj Šajn,
umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka, zbrane pa je pozdravil tudi podžupan Občine Žužemberk Rok Zupančič.

n Foto in besedilo Slavko Mirtič

Igralci: Anica Kozinc, Mateja Jere Grmek,
Jože Pečjak, Robert Škufca in Damjan Zajc.
Sodelavci: Anka Kandus, Metka Uršič,
Vojteh Hočevar, Franci Koželj,
Maja Peterlin ter Boštjan Žgajnar

smo za vas pripravili
komedijo
Vojmila Rabadana

MUTAVKA

V zavetju besede
V četrtek, 5. septembra, sem se udeležila zanimive literarne delavnice v organizaciji JSKD
OI Trebnje, ki jo je vodila pesnica in pisateljica Stanka Hrastelj. Zbralo se nas je okoli 30
ljubiteljev pisanja in literature z Dolenjske,

Kulturno društvo Krka –
ponovitev predstave

Zasavja, Posavja in Bele krajine. Voditeljica
je analizirala pripovedi in pesmi, poslane na
natečaj V zavetju besede. In besede so nas družile celih pet ur.

n Magda Kastelic Hočevar

v priredbi in režiji Marjane
Hočevar.
Ljubezenska spletka ima
resnični in lažnivi obraz. Bo
zmagala ljubezen ali pohlep?
Vse in še več boste izvedeli
na ponovitvi predstave
v nedeljo, 13. oktobra 2019
ob 18. uri v grajski kletni
dvorani Žužemberk
Popestrili vam bomo
nedeljsko popoldne in
veselimo se vašega obiska!
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Foto: S. Mirtič

Oratorij v Ajdovcu
Na oratoriju v Ajdovcu se je med 15. in 19. julijem družilo 33 otrok in 9 animatorjev. Vsak
dan smo začeli z jutranjo molitvijo, himno in
zabavnimi igrami. Spoznavali smo življenje
Petra Klepca, ki se je iz šibkega in nemočnega
pastirčka z Božjo pomočjo spremenil v močnega in dobrodušnega moža. Na katehezah smo
poglobljeno razpravljali o vrednotah, ki so krasile Klepca. Otroci so svojo ustvarjalnost pokazali na delavnicah. Izdelali so okvir za skupinsko sliko, iz papirnatih krožnikov so oblikovali
živali in skupaj ustvarili ZOO Ajdovec, naslikali
so pot Petra Klepca – vsak otrok je naslikal delček iz Petrovega življenja. Po delavnicah smo
se okrepčali z odličnim kosilom. Popoldnevi
so bili najzabavnejši. Priredili smo kmečke in
vodne igre, sprehod po Ajdovcu z vmesnimi
nalogami, zadnji dan pa smo se preizkusili
kot kuharji. Otroci so sami pripravili okusne
prigrizke za svoje družine, ki smo jih postregli
po zaključni sveti maši. Letos smo se na izlet
odpravili v Ljubljano v živalski vrt. Občudovali
smo različne živali in o njih veliko zanimivega izvedeli. Otroci so lahko pobožali gekona,
ovce, prašičke in si okrog vratu nadeli pravega kraljevega pitona. Zabavali so se na igralih
in se posladkali s sladoledom. Družabni teden
s sončnim vremenom smo zaključili s sveto

mašo, s katero smo se zahvalili za vse lepe
skupne trenutke. Otroci so oratorij zapustili

veseli, nasmejani in polni prijetnih doživetij.

n Tina Štupar
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Srečanje za bolne in
ostarele

Bleščeč nasmeh je pol zdravja

V župniji Žužemberk je bilo v nedeljo 18. avgusta v cerkvi sv. Roka srečanje za bolnike, ostarele in invalide. V polni cerkvi sv. Roka, ki slovi kot
veliki priprošnjik in zelo čaščen zavetnik proti različnim boleznim pri
ljudeh in živini, je sveto mašo daroval dekan Franc Vidmar. Med sveto mašo je dekan Vidmar bolnim in ostarelim podelil tudi zakrament
bolniškega maziljenja, po njej pa je bilo skupno srečanje z izdatno pogostitvijo, ki so jo pripravile tukajšnje gospodinje in pastoralni svet.
Foto: S. Mirtič

Debelost ima velik vpliv na zdravje
Vrednote. To so neki cilji, ki jih cenimo, oziroma mišljenje o tem, kaj je
dobro ali prav. Za kaj si je vredno prizadevati. Slovenci na prvo mesto
med vrednotami menda postavljamo zdravje. Vsaj na papirju. Kako pa
je v realnosti? Nemalokrat je zdravje samoumevno. No, vsaj dokler je
prisotno. Ko pa ga enkrat več ni, je to edina stvar, ki nam je pomembna. Ker brez zdravja ni nič. Le kdo še ni kdaj rekel: ‚‘Vse bi dal, samo da
bi bil zdrav‘‘. Pa čeprav že samo zaradi prehlada ali malo hujše viroze.
Ko izustimo ta stavek, je ponavadi že prepozno…
Bolezni srca in ožilja so v Sloveniji še vedno na prvem mestu med
vzroki za umrljivost. Dejstvo je, da ima vsak drugi Slovenec prisoten
vsaj en dejavnik tveganja, ki negativno vpliva na njegovo zdravje in
povečuje verjetnost, da bo doživel srčni infarkt, možgansko kap. To so
dejavniki, na katere se večinoma da vplivati. Govorim o preveliki telesni masi, kajenju, telesni neaktivnosti, nezdravem prehranjevanju,…
In ker je enajstega v mesecu oktobru svetovni dan debelosti, naj se
osredotočim na le-tega.
Debelost je kronično presnovno stanje, ki je posledica
prepletanja tako genetskih dejavnikov, kot tudi dejavnikov okolja. Zanjo je značilno kopičenje maščevja v telesu. Težava pa ni samo ta, da ne izgledamo kot manekeni. Kar tudi ni pogoj! Vsaka skrajnost je lahko zdravju
škodljiva. Nekaj maščobe imamo pod kožo namreč vsi.
Večji zdravstveni problem predstavlja maščoba, ki
se nabira v predelu nad pasom, kot tista, ki se
nabira pod pasom. Nevarnost se skriva od znotraj. To so maščobne celice, ki se postopoma nalagajo tudi okoli notranjih organov.
Debelost lahko opredelimo na več načinov. Eden izmed njih je izračun Indeksa telesne mase (ITM), ki se izračuna
tako, da vašo težo v kilogramih delite z vašo višino v metrih na kvadrat.
Kaj posamezna vrednost pomeni, si
lahko pogledate v spodnji tabeli. Če pa
imate pri roki šiviljski meter, lahko izmerite tudi obseg trebuha. Meri se v
višini popka. Ženske naj bi izmerile vrednosti pod 80 centimetrov,
moški pa pod 94 centimetrov.

ITM = [telesna teža v kg] : [telesna višina v m]2
ITM
manj kot 18.49
18.5 - 24.9
25.0 - 29.9
30.0 - 34.9
35.0 - 39.9
40.0 ali več

Hranjenost
podhranjenost
normalna hranjenost
prekomerna telesna teža
debelost - 1. stopnje
debelost - 2. stopnje
visoka debelost 3. stopnja

Na tržišču obstaja veliko praškov, krem, tablet, ki naj bi pomagale,
da čudežno shujšate čez noč. Ne zapravljajte denarja, ker se bo čez noč
čudežno stanjšala samo vaša denarnica. Dejstvo je, da odvečnih kilogramov nismo pridobili čez noč, zato jih tudi izgubiti ne moramo tako
hitro. Predvsem pa to tudi ni zdravo. Ravno tako se ne poslužujte
ekstremnih diet, ker izgubljene teže ne boste uspeli vzdrževati. K
zmanjševanju telesne teže pristopite premišljeno in z načrtom.
Začnite s spremembami, ki jih boste z lahkoto vzdrževali. Zakaj
ne bi za začetek v svojo prehrano uvedli zajtrk ali pa namesto
raznih, s kalorijami polnih, sokov začeli piti vodo? Počasi delajte na spremembi svojega življenjskega sloga, telo vam bo
sledilo. Seveda se bo potrebno kdaj odreči dodatnemu kosu tortice, seveda bo potrebno včasih telovaditi, ko se vam mogoče
sploh ne bo dalo. Izguba telesne teže žal ni enostaven proces in tega se morate zavedati. Je pa na koncu, ko pridete
na cilj, zagotovo vse poplačano. Tako z boljšim zdravjem,
kot tudi s počutjem.
Povprašajte o vključitvi v delavnico Zdravo hujšanje vašega osebnega zdravnika ali referenčno sestro.
Lahko pa se z vprašanjem obrnete tudi na nas. Kontaktirate nas lahko preko e-pošte mojca.senica@
zd-nm.si (Mojca Šenica, mag. vzgoje in menedžmenta v zdravstvu, vodja Zdravstveno
vzgojnega centra).

n Vanja Luzar, dipl. m.s.
Zdravstveno vzgojni center
Zdravstveni dom Novo mesto

Stanje naših zob veliko pove o naši osebnosti, zato je zelo pomembno,
da jim namenimo veliko pozornosti. Tako kot si zjutraj in zvečer počešemo lase, se oblečemo v čista oblačila, moramo poskrbeti tudi za
nego naših zob. Dejstvo je, da zdravi zobje prispevajo k naši lepi zunanji podobi, pa tudi lep videz nam zbuja zadovoljstvo in povečuje našo
samopodobo. Toda ni lepega nasmeha brez veliko vloženega truda in
časa. Zobje preveč poudarjajo lepoto, pomembni pa so tudi za dobro
počutje celega telesa.
V ustni votlini se naravno nahaja na milijone različnih vrst mikrobov, ki so nujno potrebni. Večino časa so vsi ti mikrobi neškodljivi, lahko pa se njihovo število zaradi prehrane in življenjskih navad poveča.
V takem primeru nastane na zobeh posebna snov – biofilm ali zobna
obloga. V primeru, da zobne obloge ne odstranimo pravočasno, se začnejo kopičiti vedno nove plasti, ki se začnejo spreminjati v zobni kamen.
Njihovo kopičenje lahko povzroči karies ali zobno gnilobo in slab zadah.
Da se zobne obloge ne nakopičijo preveč in ne povzročijo zgoraj
omenjenih bolezni, moramo zobe ščetkati vsaj dvakrat na dan (zjutraj
in zvečer). V primeru, da imate možnost, da si jih poščetkate tudi po
vsakem obroku, pa je le še dodaten plus. Zelo pomembna je tudi izbira
ustrezne zobne ščetke, saj lahko z napačno izbiro naredimo več škode
kot koristi. Zobna ščetka naj ima majhno glavo in mehke, goste ščetine. Pretrda zobna ščetka lahko povzroči umik dlesni, razgaljen del zoba
pa lahko napade karies.
Pri negi zob je priporočljivo uporabljanje zobne paste s fluoridi. Priporočena koncentracija fluoridov v zobni pasti se običajno izraža v ppm
(parts per milion= število delcev na milijon). Za otroke, stare od 0,5 leta
do 2 let, se priporočajo zobne paste s 500 ppm F, od 2 do 6 let 1000 ppm
F ter za otroke starejše od 6 let, mladostnike in odrasle 1450 ppm F.
Zobe je potrebno ščetkati tudi s pravilno tehniko. Ščetkamo jih po
principu »od rdečega – proti belemu«. Lahko pa jih ščetkate tudi z majhnimi, krožnimi gibi. Po enem mestu vedno potegnemo vsaj 10 krat. Pri
tem moramo paziti, da očistimo prav vse zobe iz vseh strani. Čistimo
sistematično po vrsti od desne proti levi ali od leve proti desni.

Vsak zob ima 5 ploskev, z zobno ščetko pa dosežemo le tri od petih
ploskev. Za čiščenje medzobnih ploskev pa boste potrebovali še zobno
nitko in medzobne(interdentalne) ščetke.
Ne pozabite skrtačiti niti jezika, na katerem se rade kopičijo škodljive bakterije.
Za konec pa še: ”smeh je pol zdravja”, kar po najinem mnenju drži,
saj so zdravi in zadovoljni ljudje nasmejani in izžarevajo pozitivno
energijo. V našem nasmehu in zobeh pa se definitivno odraža tudi naše
zdravje ter življenjski slog.

n Aleksandra Škedelj in Petra Judež, diplomirani medicinski sestri
Zdravstveno vzgojni center

Preventivne zdravstvene meritve

V soboto, 13.7.2019, je KORK Žužemberk v sodelovanju z OZRK Novo mesto ponovno organizirala preventivne zdravstvene meritve.
Obiskovalci so imeli možnost brezplačnih meritev
krvnega tlaka, sladkorja v krvi in holesterola, ki so
jih opravljale zdravstvene delavke. Meritve so med
ljudmi že dobro sprejete in radi pridejo preverit svoje zdravstveno stanje.
O tem je pričala tudi dolga vrsta čakajočih, a slabe volje kljub temu ni bilo, saj smo si čas krajšali
s klepetom. V sosednjem prostoru smo imeli možnost videti prikaz oživljanja, ki ga je pripravila
Civilna zaščita občine Žužemberk, in se tudi sami
preizkusiti ter tako preveriti in osvežiti svoje znanje. Na predstavitvi programa SVIT pa so se obiskovalci lahko sprehodili skozi napihljiv model debelega črevesa in si ogledali bolezenske spremembe,
ki se v njem lahko pojavijo.

n Tamara Plot
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Jubilanti - 80 let

G. Milan Zupančič dopolnil 90 let

Ga. Natalija Marija Gnidovec

15. julija 1939. leta se je pri Jernačevih v Praprečah rodila
Natalija Marija Hren. Starša sta se z dveletno deklico preselila na očetov dom na Vrhovo, kjer sta se rodila še njena sestra in brat. Otroštvo in mladostna leta je preživela
na gruntu. Časi so bili težki, veliko je morala delati. Dvaindvajsetletnemu dekletu je stara mama prepisala hišo
in posestvo v Praprečah, zato se je vrnila v rojstno hišo.
Že na Vrhovem se je spoznala s svojim bodočim možem Francem Gnidovcem iz Velikega Lipovca. Leta 1960
sta se poročila in si v Praprečah ustvarila dom. V službo
je hodil le mož, ona je skrbela za dom, otroke in gospodinjstvo. Živeli so skupaj s staro mamo in teto.
V zakonu so se jima rodili 4 otroci: Darinka, Franci,

Ferdinand in Jože. Razen Jožeta, ki si je doma ustvaril
družino, so se vsi poročili in odšli na svoje.
Ponosna je na svojih 10 vnukov in 6 pravnukov. O
njih rada pripoveduje, jih obiskuje, veseli se tudi njihovih obiskov.
Je čila in vedra, vedno pripravljena na pogovor. Dnevi
ji minevajo ob vsakdanjih opravilih, skrbi za bližnje, prosti čas pa zapolnjuje z branjem dnevnih novic in knjig, za
kar sta jo navdušili stara mama in teta.
Ob njenem jubileju sva jo obiskali predsednica in članica KORK Žužemberk, ji čestitali in ji zaželeli še veliko zdravih let.

n Helena Glavič

Jubilanti - 90 let

Ga. Hedvika Petruna praznovala visoki jubilej
29. avgusta je bil poseben dan, saj je na Dvoru
pri Žužemberku praznovala 90-letnico Hedvika
Petruna. Mami Mariji in očetu Vincencu so se
rodil trije otroci, poleg slavljenke še dva fanta, Branko in Rado. Najprej so živeli v Dobrepolju, kjer je oče dobil službo. Leta 1938 pa so
se preselili na Jamo pri Dvoru. Šolo so otroci
obiskovali na Dvoru. Oče je delal v mlinu, ki
ga je imel nekaj časa v najemu od brata Jožeta. Drugo svetovno vojno ima v grenkem spominu. Tudi povojnih časov se spomni, ko se
je bilo potrebno veliko odrekati in delati prostovoljno. Tudi službo so lahko dobili le tisti,
ki so bili pripravljeni delati kdaj pa kdaj tudi
brezplačno. Zaposlila se je v tovarni kondenzatorjev ISKRA V Žužemberku in delala tu do upokojitve. Aktivna je bila na mnogih področjih.
Leta 1950 se je vključila v društvo PGD Dvor,
vodila žensko desetino, bila tajnica, uspešno
je končala tečaj za podčastnike, bila sodnica
na raznih tekmovanjih in opravljala še mnoga
dela v društvu. Zato je prejela mnoga prizna-

nja, med njimi pa je vsekakor najdragocenejše
državno priznanje Gasilske zveze Jugoslavije. V
društvo upokojencev Dvor je vstopila leta 1989.
PGD Dvor je slavljenki pripravilo svečanost
v prostorih društva. Poleg gasilcev so slavnosti prisostvovali še župan in direktor občinske
uprave Žužemberk, delegacija Rdečega križa
Dvor in vodstvo Društva upokojencev Dvor. Sla-

vljenka je bila presenečena, ker se je tu srečala s prijatelji gasilci in ostalimi, ki so ji prišli
voščit. Ob zvokih harmonike g. Hrastarja smo
slavljenki tudi zapeli. V prijetni družbi smo se
zadržali kar nekaj ur. Želja vseh prisotnih je
bila, da ostane še naprej zdrava in jo ponovno
obiščemo, če ne prej, pa vsaj v naslednjem letu.

se pogovorili o marsičem in tudi zapeli. Na
koncu smo mu še enkrat zaželeli zdravja in

da se srečamo ob prihodnjem jubileju.

1. avgusta 2019 je gospa Struna Marija iz Baragove ulice v Žužemberku praznovala častitljivo devetdeseto letnico svojega rojstva. Obiskali smo jo predstavniki občine, upokojencev
in Rdečega križa.
S sinom Zvonkom in nečakinjo Špelo so bili
dobro razpoloženi in veseli našega obiska. Kot
pred desetimi leti, ko smo jo prav tako obiskali,
je še vedno bistra in živahna. Leta ji ne pridejo do živega. Skoraj taka je kot takrat, le število
pravnukov se je povečalo. Zdaj jih ima osem.

Všeč ji je, kadar pridejo na obisk otroci z družinami. Najbolj pa je vesela vnukov in pravnukov.
Vladalo je prijetno vzdušje. Direktor občinske uprave, ljubiteljski glasbenik, je zaigral na
harmoniko. Skupaj smo zapeli in ji voščili. Gospa Marija pa se je z gospodom županom celo
malo zavrtela.
Potem smo ji zaželeli še mnogo let kvalitetnega življenja, brez nevšečnosti in hitenja.
Na koncu smo nazdravili, se posladkali z
domačimi dobrotami in se dobre volje razšli.

n Dušan Mikec

Ga. Struna Marija 90 let

n Dušan Mikec

n Vesna Gabrič

Ga. Tilka Pucelj, 91 let

Za 90. življenjski jubilej smo obiskali go. Ano Kocjančič
Na obisk je čakala 90-letnica Ana Kocjančič iz
Žužemberka. Rodila se je 27. julija 1919 v Žužemberku, po domače pri Joškovih, v kmečki
družini z devetimi otroki. Na kmetiji je bilo
potrebno poprijeti za vsako delo. Nato se je
zaposlila v takratni ISKRI v Žužemberku, kjer
je delala vse do upokojitve.
Leta 1954 se je poročila z Ludvikom Kocjančičem iz Mačkovca. Imela sta štiri otroke: Ludvik in Anica sta dvojčka, Branko in Milenca.
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Ob gozdu na Podlipi stoji hiša, v kateri se je
27. julija 1929 rodil Milan Zupančič. V družini je bilo kar sedem otrok, štiri dekleta in trije fantje. Poleg njega je še edina živeča sestra
Ivanka. Žena mu je umrla pred sedemnajstimi leti. Imela sta štiri otroke, a sta živi le
Anica in Martina. Pred leti je sin Filip tragično preminil v prometni nesreči, hčerka Darja
pa je umrla letos. Razveseljujejo ga trije vnuki
in štirje pravnuki. Hčerki ga redno obiskujeta. Vnuk Žiga, ki biva v neposredni bližini, ga
obišče večkrat dnevno in mu pomaga pri določenih opravilih, še posebej sedaj, ko je imel
operacijo na desni roki. V lovski organizaciji
je že 67 let in živi v sožitju z divjimi živalmi in
naravo, kar poizkuša prenesti še na potomce.
Na Podlipi smo ga obiskali : župan občine g.
Jože Papež, direktor občinske uprave g. Tomaž
Hrastar, delegacija Rdečega križa Žužemberk
in delegacija Društva upokojencev Dvor. Pred
hišo nas je sprejel in povabil v sobo . Voščili
smo mu za lep jubilej in mu izročili šopka in
darila, kot se to spodobi. Ob obloženi mizi smo

Pred leti je umrl mož Ludvik, nekaj let nazaj
pa tudi mlajša hči Milenca, ki jo zelo pogreša.
Ostali otroci jo redno obiskujejo in ji krajšajo
čas. Zelo se veseli svojih šestih vnukov in treh
pravnukov, ki jo večkrat obiščejo. Sedaj živi
sama še čila in zdrava.
Za njeno 90-letnico smo ji čestitali člani
KO RK Žužemberk, DU Žužemberk ter župan
Jože Papež.

n Olga Drab

17. julija je dopolnila 91 let ga. Tilka Pucelj s Podgozda, rojena Špec. Rodila se je kot druga od sedmih otrok. Osnovno šolo je obiskovala na
Dvoru in pomagala staršem pri delu na kmetiji.
Poročila se je leta 1950 z Antonom s Podgozda. V zakonu so se jima
rodile štiri hčerke ( Mari, Tončka, Vera in Joži). Skrbela je za družino
in delala na kmetiji. Ker ni bila velika kmetija, družina pa je potrebovala vedno več, se je zaposlila v Novolesu, kjer je delala 17 let, vse do
upokojitve.
Leta 2008 ji je umrl mož in ostala je sama. Hčerke so si ustvarile svoje družine. Dokler ji je zdravje dopuščalo, je bila sama, nato pa je odšla
v Dom starejših občanov na Hrvaško, kjer preživlja jesen življenja. V
domu ji je lepo in je zadovoljna.
Go. Tilko smo ob visokem jubileju obiskali pri hčerki Veri na Podgozdu predstavniki DU Dvor in KORK Dvor, ko je praznovala v krogu svojih
domačih. Vsi skupaj smo ji zaželeli še veliko zdravih in srečnih dni.

n Marija Ban
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Smrt se izlila v bledo obličje,
pogled je zaplaval v neznani pokoj,
ni več trpljenja, ne bolečine,
življenje je trudno končalo svoj boj.

ZAHVALA
V 72. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož,
oče in dedi

Rajko Štupar
z Dvora 61.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
sosedom, vaščanom in prijateljem, ki ste ga imeli radi in ste
ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Hvala za darovano cvetje, sveče, svete maše in izrečena sožalja. Posebna zahvala osebju visceralnega oddelka Splošne
bolnišnice Novo mesto za vso skrb in nego, ki ste mu jo nudili v času njegove bolezni.
Hvala duhovniku za lepo opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke, govornici Renati in pogrebni službi Novak iz
Žužemberka za organizacijo pogreba.
Hvala patru Marku za obiske v bolnišnici.
Vsem še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči: VSI NJEGOVI

Ustavil se je korak na trati mehki,
pogled zastal na zeleni smreki,
uho zaslišalo je vetra šum poslednji,
zamrla je beseda v dreves odmevu.

ZAHVALA
V 79. letu starosti nas je zapustil naš dragi

Franc Lavrič,

po domače MEDVEDOV FRANCE iz
Podlipe 5, Dvor pri Žužemberku.
Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem, znancem in sodelavcem iz KZ Trebnje za
izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Iskrena hvala
predvsem lovcem LD Plešivica Žužemberk, gasilcem, rogistom, društvu upokojencev, gospodu župniku za lepo opravljen obred in pogrebni službi Novak. Hvala tudi vsem, ki
ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: vsi njegovi
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Dr. Matija Žargi
Umetnostni zgodovinar dr. Matija Žargi, rojen 4.2.1948, je večino
svojega akademskega dela posvetil Suhi krajini, predvsem Dvoru. Ljubezen do raziskovanja preteklosti je pripeljala dr. Matijo
Žargija, rojenega Ljubljančana, na Dolenjsko, na Dvor, kjer je
bila nekdaj največja železolivarna južno od Alp. S preučevanjem
njene zgodovine in izdelkov se je začel ukvarjati že leta 1978, ko
je z Meto Matijevič začel evidentirati izdelke v muzejih, na terenu in pri zasebnikih, med njimi je bil tudi prijatelj, režiser in
pisatelj Marjan Marinc iz Trebče vasi. Dr. Žargija smo Dolenjci
lahko spoznali leta 1980, ko je strokovno sodeloval pri razstavi v
Dolenjskem muzeju in tudi ob 200-letnici ustanovitve železarne,
ko so bile na Dvoru leta 1996 pomembne slovesnosti in razstava Marinčeve zbirke. Leta 1991 je na umetnostni zgodovini zagovarjal magistrsko nalogo in kasneje tudi doktorsko disertacijo.
V vsem tem času je v Narodnem muzeju pripravil ali sodeloval
kar z nekaj razstavami, kot so: Kositer na Slovenskem, Secesija
na Slovenskem, Slovenci v letu 1789, Gradovi minevajo, fabrike
nastajajo, Bitka pri Sisku 1593 in Gotika v Sloveniji. S svojim raziskovalnim delom je Auerspergovo železolivarno na Dvoru povzdignil v sam vrh tehnične dediščine Slovenije in ji z literarnim
delom -monografijo »Železarna na Dvoru ob Krki 1796-1891« leta
2000 postavil tudi knjižni spomenik. S knjigo o železarni na Dvoru pa nismo dobili le pomembnega dela o našem železarstvu,
njegovi tehnologiji, delavcih in strokovnjakih, Dolenjski, ampak
tudi veliko spodbudo za razmislek o vlogi Suhe krajine v gospodarski in družbeni preteklosti in s tem tudi vprašanje nujnosti
odprtja zbirke na Dvoru, ki je žal Matija ne bo dočakal. Leta 2002
je s pomočjo Občine Žužemberk v večnamenskem domu na Dvoru postavil na ogled in strokovno uredil Marinčevo zbirko. Svoje raziskovalno delo v Suhi krajini pa ni namenil samo Dvoru,
ampak ga je nadaljeval z odkrivanjem tančic zgodovine trga in
gradu Žužemberk. Prav po njegovi zaslugi je bila najdena pesnitev »Ropot v Žužemberku« iz leta 1560, ki je zgodovinski temelj
praznika Občine Žužemberk. Za svoje delo je leta 2004 prejel naziv častnega občana Občine Žužemberk. Svoje zadnje dni je preživljal v Domu starejših občanov Ljubljana Moste-Polje in 5. julija
2019 preminil. Od njega smo se poslovili 12.7.2019 na pokopališču Žale v Ljubljani. Živel je za železarstvo, košček litoželeznega izdelka pa ga bo spremljal tudi v onostranstvu. Matija je bil
po naravi in duši izjemno preprost človek in kot takšnega smo
ga prijatelji izredno spoštovali in cenili. Tudi zato ga bomo tako
zelo pogrešali. Pa to sedaj ni tako pomembno kot to, da Matija
počiva v miru. Rad je imel dvorsko zgodovino in preteklost, suhokranjske vinske gorice, ljudi, posebej gasilce in člane TD Suha
krajina, kjer je bil dolgoletni član. Počivaj v miru, dragi prijatelj!
Prijatelji

ZAHVALA
Po dolgoletni bolezni nas je zapustila draga žena,
mama, babica in prababica

Marija Hribar
z Vrha pri Križu.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče in darove za cerkev
sv. Križa na Vrhovem.
Zahvaljujemo se pogrebni službi Novak, domačemu župniku, častnemu kanoniku Francu Vidmarju, župnikoma
Francu Trunklju in Francu Godcu za lepo opravljen pogrebni obred.
Zahvaljujemo se pevkam iz Dobrniča, ge. Silvi Mohorčič za
ganljiv govor, članom Turističnega društva Suha krajina in
Društvu upokojencev Žužemberk, podjetjem Akrapovič, Keko
Varicon in vsem, ki so jo pospremili na njeni zadnji poti.
Lepo se zahvaljujemo tudi zdravnici Nataši Žagar Arkar, patronažnim sestram, še posebej pa Mateji Novak.
Še enkrat vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.
Vsi njeni

IN MEMORIAM

Leopold Sever

(3. 1. 1939, Ljubljana – 8. 9. 2019, Male Lipljene)
8. septembra 2019 nas je zapustil naš častni občan Leopold Sever,
upokojeni učitelj, raziskovalec in pisatelj, ki je naziv častnega
občna Občine Žužemberk prejel leta 2015.
Leopold Sever je veliko svojega raziskovalnega dela posvetil Suhi
krajini. Svojo poklicno pot je začel kot učitelj v Osnovni šoli Prevole, kjer je veliko pripomogel, da so se zgradila šolska športna
igrišča. Poklicno pot je nadaljeval na Osnovni šoli Ivančna Gorica,
kjer je veliko dela namenil preučevanju kristalov. Svojo zbirko je
vedno predstavil tudi na Osnovni šoli Žužemberk. Veliko časa je
namenil svoji veliki ljubezni - zgodovini, kjer je preučeval staroverstva in Venete. V svojih knjižnih delih se je ukvarjal s Tičnicami in rimskimi cestami. Je tudi pobudnik tradicionalnega
kolesarskega popotovanja po rimski cesti od Ivančne Gorice do
Dvora. Kljub temu, da po rodu ni bil Suhokranjec, je za prepoznavnost Suhe krajine naredil veliko.
Od njega smo se poslovili 12. septembra 2019 na pokopališču Škocjan pri Turjaku.
Hvaležni smo mu za vse njegovo delo in trajno ga bomo ohranili v našem spominu.
Naj počiva v miru.

n Vlado Kostevc

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

KUPIM GOZD

* gozd.natura@gmail.com
( 051 618 379
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OBVESTILA NAGRADNI KOTIČEK

Poznate vaš kraj?
Odgovor: Odprtje mrliške vežice na Žvirčah
Prispeli so 4 pravilni odgovori in vse 4 smo nagradili. Nagrajenci
so: Ciril Papež, Hinje 4, 8362 Hinje; Marinka Jaklič, Dolnji Kot 5,
8361 Dvor; Dragica Doles, Žvirče 70, 8362 Hinje; Marija Papež, Hinje 4, 8362 Hinje.

Krka, zelena žila do srca

predstavitev knjige Ivanke Mestnik
»Prebiranje Ivankinih spominov zbuja nostalgične spomine na
tiste zlate čase reke Krke, ko si lahko na vsakem koraku zajel vodo
in se odžejal, ko je rečni tok poganjal mline in žage, ko je bila reka
polna rib in še pred tem tudi rakov, ko sta čas in življenje z reko
tekla drugače.«
Andrej Hudoklin
NARAVOVARSTVENIK

Tokrat objavljamo starejšo fotografijo odprtja lokalne prometnice. Občina je v zadnjih desetletjih dobila urejene ceste, tudi po zaslugi lokalnega prebivalstva. Če kraj prepoznate in napišete kaj
podatkov o fotografiji, nam odgovor, najkasneje do 20. novembra
2019, pošljite na naslov: Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 8360
Žužemberk, s pripisom „Poznate vaš kraj“.

Pisateljica Ivanka Mestnik svojo plodno ustvarjalno
pot sklepa s poklonom reki Krki, ki je zanjo najlepša
reka na svetu. V knjigi Krka, zelena žila do srca se
sprehodimo ob strugi zelenega dolenjskega rečnega
bisera in obujamo spomine na pestro življenje ob njem.

n Uredništvo

Kulturni program bodo oblikovali:
Mešani pevski zbor Krka
Folklorno društvo Kres
Učenci Glasbene šole Marjana Kozine
Program bo povezoval Tomaž Koncilija, odlomke iz
knjige bosta brali Klavdija Kotar in Bojana Medle.

Torek, 8. oktober 2019, ob 18. uri
Kulturni center Janeza Trdine
Vabljeni!

Dogodek pripravljajo: Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Kulturno društvo Severina Šalija in JSKD OI Novo mesto

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

SUHOKRANJSKE
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.
Cene oglaševanja:

NA DRUGI ALI PREDZADNJI STRANI

NA NOTRANJIH STRANEH

1/2
1/4
1/8

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

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

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

1/1

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

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

n Uredništvo

56 JESEN 2019

Odkrivamo stare fotografije

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

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

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

Za fotografijo pod naslovom »Odkrivamo stare fotografije« iz 74.
številke Suhokranjskih poti ni bilo nobenega odgovora.
Tokrat objavljamo fotografijo starejšega datuma, ki nam jo je poslala naša bralka. Če koga na fotografiji prepoznate, nam pišite na
naslov: Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, s pripisom »Odkrivamo stare fotografije«.
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NAGRADNI KOTIČEK

NAGRADNI KOTIČEK

Križanka
KULTURNI SPOMENIKI V OBČINI ŽUŽEMBERK

Ste bili na dogodku?

SESTAVILA:
MAGDA KASTELIC
HOČEVAR

OKOV

PREGANJAVICA

PREDLOG

SIPEK
PESEK,
MIVKA

SEIŠELI
BREZ
VOKALOV

NOVO
MESTO

IRENA
KNOJ V ROVRČKOVNIK
DILNIKU

JAZ IN TI ALI
JAZ IN ONA

PREMER

PREDLOG
OBRAZ OB
USTIH
SOLMIZACIJSKI ZLOG
ENAKI ČRKI

Za fotografijo pod naslovom »Ste bili na dogodku?« iz 74. številke Suhokranjskih poti
nismo prejeli nobenega odgovora.

Tokrat objavljamo fotografijo gasilcev. Če koga prepoznate in napišete kaj več o dogodku,
nam pišite na naslov: Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, s pripisom »Ste
bili na dogodku?«.

Za križanko iz 74. številke glasila smo prejeli 35 odgovorov. Zaradi napake v križanki pri
samem tisku smo žreb izvedli izmed vseh prispelih rešitev. Bralcem se za napako iskreno
opravičujemo.
Izžrebanih je bilo naslednjih 11 reševalcev:
Matej Novak, Ratje 30, 8362 Hinje; Tomaž Fa-

KOSILO
SAMO
KISIK
POVRŠ. MERA

Nagradna križanka
Geslo: Farna cerkev sv. Mohorja in Fortunata, freska sv. Miklavž, kozolček na Lopati,
sveta Neža

PRVI SOGLASNIK

SLO. PESNIK
VALENTIN

bjan, Visejec 39, 8362 Hinje; Valentina Mrvar,
Dešeča vas 4, 8360 Žužemberk; Zinka Podržaj,
Bojanji Vrh 7, 1295 Ivančna Gorica; Cveta Zajec, Prapreče 20, 8360 Žužemberk; Fanika Borštnar, Tržišče 14 b, 8295 Tržišče; Anica Škufca,
Ratje 15, 8362 Hinje; Rudi Robida, Ratje 9, 8362
Hinje; Jože Kodelič, Lašče 10 A, 8361 Dvor; Mojca Borštnar, Dvor 90, 8361 Dvor; Ciril Škufca,
Ratje, 8362 Hinje. Nagrade naših sponzorjev
prejmejo po pošti.

Rešitve iz 75. številke pošljite do 20. novembra
2019 na naslov: Suhokranjske poti, Grajski trg
33, 8360 Žužemberk, s pripisom »Nagradna
križanka«.
n Uredništvo
S sodelovanjem v nagradni križanki in v ostalih nagradnih rubrikah sodelujoči soglaša, da
so njegovi osebni podatki v primeru prejema
nagrade objavljeni in se zbirajo le za potrebe nagradnih rubrik v skladu z zakonodajo
(GDPR).

ŠPORTNI
ČOLN

MERA ZA
TEŽO
TRŽNICA

3. OSEBA
OSEBNEGA
ZAIMKA

NAŠ FILOZOF
ANDREJ
ŽULJ BREZ L

JADRO BREZ
VOKALOV
NEKOVINA
BOR

POLMER

ANJA RUPEL

DEL LJ

TANTALOVA
HČI

ODVETNICA
IZ NM
KLEMENTINA

ZDRUŽENI
NARODI

NAPRAVA ZA
MLETJE

PEČ ZA
TALJENJE
ŽELEZA

PRISLOV
ČASA
AVT. OZNAKA
ŠPANIJE

DUŠIK
FOSFOR

SEZNAM
NAPAK

4. VOKAL
ZADETEK PRI
NOGOMETU

( 07/ 30 87 290
GOSTILNA ZUPANČIČ, Gostgrad d.o.o.
Grajski trg 4, Žužemberk
e-mail: info@gostilna-zupancic.si

R
SPONZNOKE
K R IŽ A

Suhokranjske poti, javno glasilo izdaja Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, e-mail: suhokranjske.poti@zuzemberk.si. TRR: 01393-0100015568. Medij
Suhokranjske poti je vpisan v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS pod številko 14 (odločba 006-120/01). Odgovorni urednik: Slavko Mirtič. Uredniški odbor: Irena
Blatnik, Miran Jenko, Tamara Plot in Vlado Kostevc. Lektorica: mag. Jelka Mrvar. Zunanji sodelavci: Helena Barle Kastelic, Petra Kastelic, Magda Kastelic Hočevar, Edvard
Kramar, Tjaša Primc in Tomaž Špelko. Oblikovanje, grafična priprava in tisk: ART 32 d.o.o. Naklada: 1900 izvodov. Uredništvo Suhokranjskih poti si v skladu z uredniško
politiko, zasnovo časopisa in prostorskimi možnostmi pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih prispevkov.
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MESNA BULA

ŽENSKO IME

DIVJA KOZA

KISIK
DESKA ZA
SMUČ.

JUDOISTKA
JOO HUN

UJEDA

ZOLAJEV
ROMAN
ENOTA ZA
ELEKTRIČNO
NAPETOST

DŽUL

MEGA
ALUMINIJ

PRVA ČRKA
ABECEDE

IVAN LAH

FLOR

ANGLEŠKO
MOŠ. IME

SKUPEK NITI
ZA POVEZOVANJE

ŠKOTSKI STR.
ZA PREHRANO JOHN
BOYD

ŽAL
HRVAŠKO

ITALIJANSKI
PEVEC

KALIJ

LITER

KELVIN

OZNAKA
TURČIJE

ZLATO
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