Glasilo Občine Žužemberk

leto XVIII • številka 79 • oktober 2020
OBČINA ŽUŽEMBERK

S U H O K R A N J S K E

Foto: Vesna Može

P O T I

Priključitev na
vodovo
stran 3

Občni zbori
stran 5

Trški dnevi
stran 6

SUHOKRANJSKE

POTI

oktober 2020

Županova beseda
postopke, ki so potrebni za priključitev. Verjamemo, da bomo
v sodelovanju s Komunalo Novo
mesto vse potrebno opravili po
najboljših močeh.

Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Občinsko praznovanje je v letošnjem juliju
potekalo nekoliko drugače. Dogodke smo
prilagodili razmeram, saj je na prvem
mestu zdravje nas vseh. A če je praznovanje v primerjavi s preteklimi leti nekoliko
obstalo, pa nikakor ni obstalo naše delo.
Ko že omenjam zdravje, moram najprej
izpostaviti uspešno podeljeno koncesijo
Družinski medicini Žagar, ki bo sedaj z
novo zdravnico, gospo Slađano Smrzlić,
še bolj skrbela za zdravje vseh nas v
pravem pomenu besede. Hkrati se iskreno
zahvaljujem nekdanji zdravnici, gospe
Zdenki Ropret, za ves njen trud, ki ga je
vložila v našo občino, Družinski medicini
Žagar pa želim uspešno delo in čim več
zadovoljstva pri delu z nami.

Direkcije za infrastrukturo, ki
se je zelo zavzela za to prenovo
državne ceste in za državne
ceste v naši občini nasploh in si
je v juniju, ob obisku ministra za
infrastrukturo gospoda Jerneja
Vrtovca, vzela za našo občino
veliko časa.

Urejanje in prenova ceste Dolga vas sta v
polnem teku. Zahvaljujem se vsem, ki ste
konstruktivno pristopili k rekonstrukciji
ceste in se nesebično odzvali na pripravljeni projekt. Kot kandidat za župana sem
obljubil, da se bo vse, kar se bo izvajalo,
izvajalo kvalitetno in v smislu dobrega
gospodarjenja. Prenova ceste bo zato
celovita in kvalitetna, z vsemi elementi, ki
jih mora v današnjem času vsebovati tak
odsek cestišča. Ker se bo rekonstrukcija
zaključila v oktobru, bo potrebno še
nekaj potrpljenja, za kar se vsem iskreno
zahvaljujem.

Dobre cestne povezave so
danes nujne, zato smo že začeli
pridobivati soglasja za adaptacijo ceste Srednji Lipovec
– Podlipa. Srečanje s krajani in
lastniki, katerih zemljišča mejijo
na to cesto, je potekalo v sredo,
2. septembra, v Gasilskem
domu na Ajdovcu. Krajani so
izrazili zadovoljstvo nad pobudo in vsi prisotni so že podali
svoja soglasja. Predhodno so
ga podali tudi nekateri, ki se
sestanka niso udeležili. Vsem
se za izkazano dobro voljo in
vnemo iskreno zahvaljujem.

Prav tako se bliža rekonstrukcija državne
ceste skozi Dvor. Objavljen je bil javni
razpis za izbiro izvajalca, kar pomeni, da
se bo prenova kmalu začela. Tudi na tem
odseku velja zahvala vsem za soglasje in
razumevanje, da se bo projekt izvedel v
takšnem obsegu, kakor se za tak del ceste
spodobi. Posebej se zahvaljujem gospe
Ljiljani Herga, vršilki dolžnosti direktorice

Po izgradnji primarnega voda
vodovodnega omrežja je čas za
izgradnjo sekundarnih vodov
in priključitve gospodinjstev v
omrežje. Začele so se aktivnosti,
s katerimi bomo vodo pripeljali
v gospodinjstva. Občina bo
gospodinjstva obveščala o
priključitvah v omrežje in vodila
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V občini so zaživeli tudi prevozi
starejših. Trije svetniki občine,
Franc Štravs, Vincenc Longar
in Darko Pucelj, so pokazali
neizmerno voljo, s katero
starejše, ki nimajo možnosti
lastnega prevoza ali prevoza
v okviru družine, vozijo v
zdravstvene ustanove, na banko
ali v trgovino. Vsem trem se za
njihov čas iskreno zahvaljujem.
Še posebno se moram zahvaliti
Darku Puclju, ki opravi večino
prevozov in veliko svojega
časa posveča mobilnosti naših
starejših občank in občanov.
Posledice izbruha pandemije
so neizbežne, zato je nujno
prilagoditi življenje novim razmeram. Prizorov, kakršne smo
videvali iz sosednjih držav in z
različnih koncev sveta, k sreči
doma nismo doživeli, vsekakor
pa nas vse to še bolj zavezuje
k odgovornemu družbenemu
življenju. V dani situaciji nas
lahko rešuje le odgovornost
vsakega posameznika do vseh.
Nič ni samoumevno. Zavedati
se moramo, da je varovanje
zdravja in naših življenj glavno
poslanstvo današnjega časa.
Zato vas še enkrat vabim –
poskrbimo za svoje zdravje.
Ostanite zdravi!
Vaš župan Jože Papež

Suhokranjske poti so javno glasilo, ki jih izdaja Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, e naslov:
suhokranjske.poti@gmail.com. TRR 01393-0100015568. Medij Suhokranjske poti je vpisan v razvid medijev
Ministrstva za kulturo RS pod številko 14 (odločba 006-120/01). Odgovorna urednica: Vesna Može. Uredniški odbor:
Irena Blatnik, Jadranka Meglen, Maša Koler, Tamara Plot in Tjaša Primc. Lektorica: Mojca Dobnikar. Oblikovanje,
grafična priprava in tisk: ART32 d.o.o., Novo mesto. 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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Podeljena koncesija za splošno ambulanto
na Zdravstveni postaji Žužemberk
Po upokojitvi zdravnice Zdenke
Ropret, dr. med., je zdravstvena
oskrba v občini Žužemberk
postala zahtevnejša, vendar
sta Občina Žužemberk in
Zdravstveni dom Novo mesto
našla rešitev, ki je zadovoljila
najnujnejše potrebe.
Občina Žužemberk je po sporočilu ZD
Novo mesto, da ne more zagotoviti novega zdravnika za splošno ambulanto na
zdravstveni postaji, poskrbela za sprejem
ustreznega odloka in nato za javni razpis
za podelitev koncesije.
Na podlagi javnega razpisa o podelitvi
koncesije za opravljanje javne službe
v zdravstveni dejavnosti na primarni
ravni na področju splošne ambulante na
Zdravstveni postaji Žužemberk in soglasja
Ministrstva za zdravje so za obdobje 15
let podelili koncesijo Družinski medicini
Žagar, d.o.o., Jurčičeva 31, Žužemberk, ki

Podpis pogodbe o podelitvi koncesije

jo zastopa Nataša Žagar Arkar,
dr. med., spec. spl. med.
Koncesija se izvaja na
Zdravstveni postaji Žužemberk,
Jurčičeva ulica 32, izvaja pa jo
Slađana Smrzlić, dr. med.
Koncesija se je začela izvajati s
1. septembrom 2020 v obsegu
1,0 tima, na celotnem območju
Občine Žužemberk.

Družinska medicina Žagar,
d.o.o., že sedaj izvaja koncesijo
javne zdravstvene dejavnosti na
področju družinske medicine,
splošne medicine, kurative
otrok, kurative šolarjev, preventive otrok in preventive šolarjev
v Občini Žužemberk.
Vlado Kostevc, svetovalec za
družbene dejavnosti

Priklop na vodovod
Obveščamo vas, da vsi, ki
imajo možnost priklopa
objekta v vodovodno omrežje, lahko začnete postopek
priključitve.
Za priključitev objekta v vodovodno omrežje je treba na Občini
Žužemberk oddati vlogo za odmero
komunalnega prispevka. Če objekt
še ni katastrsko vpisan, je treba
naročiti geodetsko izmero (elaborat)
za vpis objekta v kataster stavb.
Z vpisom objekta v kataster stavb
so površine usklajene z dejanskim
stanjem in na podlagi tega se vam
odmeri komunalni prispevek.

Na podlagi vloge za odmero
komunalnega prispevka, ki
jo boste oddali na Občini
Žužemberk, boste prejeli
odločbo o odmeri.
Ko je komunalni prispevek
poravnan, je treba pridobiti
soglasje občine za priklop
objekta v vodovodno omrežje.
Pogoj za izdajo soglasja sta
plačani komunalni prispevek
in veljavno gradbeno oz.
uporabno dovoljenje za objekt,
ki se priključuje v vodovodno
omrežje.
Če je objekt stal že pred letom
1967 in se zunanji gabariti niso
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spreminjali, lahko pridobite
uporabno dovoljenje na
Upravni enoti Novo mesto.
V primeru, da boste pridobivali
gradbeno oz. uporabno dovoljenje, lahko Komunala Novo
mesto izvede začasni priklop v
vodovod za obdobje 5 let. V tem
času bo treba pridobiti gradbeno oz. uporabno dovoljenje,
da se bo začasni priklop lahko
spremenil v stalni. Če tega ne
boste storili, lahko Komunala
Novo mesto objekt odklopi iz
vodovodnega omrežja.
Občinska uprava
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Uspešen zaključek nagradne igre #mojemesto
Združenja zgodovinskih mest Slovenije
Nagradno igro #mojemesto so v
Združenju zgodovinskih mest Slovenije
pripravili v sklopu vseslovenske
motivacijske kampanje »Zdaj je čas.
Moja Slovenija«. Slovenske turistične
organizacije so od 20. junija do 15. julija
slovenske goste spodbujale k obisku 17
zgodovinskih mest (Idrije, Celja, Jesenic,
Kamnika, Kopra, Kostanjevice na Krki,
Kranja, Metlike, Novega mesta, Pirana,

#mojemesto tudi v Žužemberku

Ptuja, Radovljice, Slovenskih
Konjic, Šentjurja, Škofje Loke,
Tržiča in Žužemberka).
Namen nagradne igre je bil
pri ljudeh prebuditi željo po
odkrivanju zgodovinskih mest,
jih spomniti, da mesta ponujajo
veliko zanimivosti in da se jih
splača obiskati, odkriti na novo
ali pa morda spoznati prvič.
Pobuda je bila dobro sprejeta
tako v mestih kot pri lokalnih
ponudnikih, ki so poskrbeli
za privlačne nagrade, odličen
pa je bil tudi odziv spletnih
uporabnikov. Pozitivni odzivi so
spodbuda za naprej. Prek spleta
so z nagradno igro dosegli več
kot 110.000 uporabnikov. Ti
pozitivni učinki promocije
bodo vplivali na rast števila

obiskovalcev zgodovinskih mest
tudi v prihodnje.
Ob zaključku akcije je bilo
podeljenih več kot sto nagrad.
Podeljeni so bili nazivi bronasti,
srebrni in zlati prijatelj. Enajst
ambasadorjev zgodovinskih
mest Slovenije, ti so obiskali
vseh 17 mest, pa bo nagrade
prejelo na posebni slovesnosti v
septembru.
Iskrena zahvala vsem, ki ste
sodelovali v nagradni igri #mojemesto ter obiskali Žužemberk
in druga zgodovinska mesta.
Upamo, da ste ob tem odkrili
kraje, kamor se boste v prihodnje z veseljem vračali, saj so
slovenska zgodovinska mesta
polna pristnih doživetij.
Vlado Kostevc

Nova avtobusna postaja v naselju Plano
v Dolnjem Ajdovcu in zahvala podjetju
Strešniki Golob, d.o.o., za donacijo
Vaščani Dolnjega Ajdovca so v naselju
Plano postavili ekološki otok za
ločeno zbiranje odpadkov in novo
avtobusno postajo. Objekta so zgradili s pomočjo Občine Žužemberk, ki
je prispevala material za izgradnjo,
in podjetja Strešniki Golob, d.o.o., ki
je podarilo strešnike za avtobusno
postajo.

Brezplačni
prevoz za
starejše
Da bo prevoz lahko
izveden, kot ga potrebujete, vas prosimo,
da pokličite na Občino
Žužemberk vsaj dva dni
pred datumom prevoza.
Telefonska
številka:

Zahvaljujemo se podjetju Strešniki
Golob za donacijo strešnikov
in vsem, ki ste z dobro voljo in
zagnanostjo zgledno uredili prostor
za ločeno zbiranje odpadkov in
avtobusno postajališče, »za vsak
primer« opremljeno tudi z vtičnico
za elektriko. Iskrena hvala vsem.

07 388 51 80.
Župan Jože Papež

Tomaž Hrastar
Foto: Tomaž Hrastar
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Varne suhokranjske poti Zbori krajanov
Z izgradnjo nove javne razsvetljave so suhokranjske
poti postale varne in osvetljene. V letu 2020 je Občina
Žužemberk za izgradnjo razsvetljave v vaseh Zalisec,
Stranska vas, Mačkovec in Trške njive izbrala podjetje
Eltim, d.o.o., iz Gabrovčca pri Krki. Prav tako je bil omenjeni
izvajalec izbran za vzdrževanje javne razsvetljave v občini.
Za lažje komuniciranje med izvajalcem in občani je na spletni strani Občine Žužemberk objavljen kontaktni obrazec
za sporočanje nepravilnosti na javni razsvetljavi. Napake
in pohvale pa jim lahko sporočite tudi na elektronski naslov
jr.zuzemberk@eltim.si.

Zbori krajanov z županom Jožetom Papežem
bodo od 19. do 23. oktobra ob 18. uri potekali po
naslednji razporeditvi:
 19. oktober: AJDOVEC (gasilski dom),
 20. oktober: DVOR (gasilski dom),
 21. oktober: HINJE (Gostilna Krnc),
 22. oktober: ŠMIHEL (gasilski dom),
 23. oktober: ŽUŽEMBERK (avla OŠ Žužemberk).
Srečanja bodo prilagojena COVID razmeram
(obvezna uporaba zaščitnih sredstev).
občinska uprava

občinska uprava

OBVESTILO

Občina
priskrbela
drva za
občane
Poletje se počasi poslavlja
in dnevi postajajo hladnejši.
Občinski javni delavci skozi vse
leto med drugim pripravljajo
tudi drva, le ta pa nato občina
razdeli med občane, ki si jih
sami zaradi različnih vzrokov
sami ne zmorejo priskrbeti. Pri
KORK Žužemberk smo v imenu
petih posameznikov oz družin
na občino naslovili prošnje po
pomoči z drvmi, ki so bile vse
odobrene. V imenu vseh prejemnikov, se jim zahvaljujemo.
Tamara Plot
Foto: Alenka Sajovec
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Trški dnevi 2020
Korona virus, COVID 19, je močno posegel v naša življenja in s svojo nevidno grožnjo ohromil družabno
življenje. Zaradi epidemiološke situacije je letošnje praznovanje občinskega praznika potekalo nekoliko
drugače, ob strogem spoštovanju priporočil in omejitev NIJZ.

Otvoritev Trških dni se je pričela s
prižigom 10. tradicionalne kope v Lipovcu
Lipovški oglarji so v petek, 10. julija 2020,
slovesno prižgali kopo, ki jo že deset let
prižigajo za uvod v Trške dni. Program
ob prižigu je povezovala Lilijana Hrovat,
glasbeno pa so program obogatili pevska
skupina Vinogradniškega društva Suha
krajina, Valentina Kužnik in Vesna Zarabec
na frajtonarici. Gospod Janez Zaletel je
blagoslovil kopo in oglarje.
V pozdravnem nagovoru je župan Jože
Papež poudaril pomembnost ohranjanja
obrti, kot je oglarstvo, se zahvalil možem,
ki negujejo to tradicijo, in skupaj z oglarji
prižgal olimpijski ogenj Trških dni. Na
pomoč sta mu priskočila tudi gosta,
župan Mirne Peči Andrej Kastelic in
župan Dolenjskih Toplic Franc Volk. Za
pogostitev so poskrbele kmečke žene in
vinogradniki s planote.
Za pripravo kope je bilo potrebnih 30 m3
lesa, ki ga je podaril SIDG. Oglarji Franci
Vidmar, Branko Skube, Lojze Župevc in
Franc Štravs, na pomoč pa so jim priskočili tudi drugi vaščani z ajdovške planote, so
več kot deset dni in noči bdeli nad kopo in
skuhali približno 2.500 kg oglja.
Vesna Može

Otvoritev ceste na Hribu
Desetega julija 2020 je bila odprta cesta na Hribu, v »Kužnikovem naselju«.
Lepo je, ko se vse postavi na mesto, uredi in pripravi, da je bivanje in
sobivanje krajanov lepše.
Da bi se izpolnila želja po vožnji po asfaltu, je bilo potrebno v naselju najprej
položiti primarni in sekundarni vod vodovoda. Zatem pa so položili še težko
pričakovani asfalt, ki so ga delno financirali sami stanovalci. Matej Hočevar,
idejni oče ter koordinator del med občino in stanovalci, se je ob otvoritvi
ceste lepo zahvalil županu in njegovi ekipi ter izvajalcu del Toniju Papežu.
Vesna Može
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Slavnostna seja in podelitev
občinskih nagrad

Slavnostna seja občinskega sveta
Občine Žužemberk je potekala v
petek, 17. julija 2020, na dvorišču
žužemberškega gradu.

Tjaša Primc in Jernej Fabijan
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Podelitev županovega priznanje PGD Dvor, in PGD Ajdovec. Uroš Legan,
Jernej Štravs, Stranka Blatnik, župan Jože Papež.

Podelitev županovega priznanja podjetju
KA-MM D. O. O., Karmen Rozman, Stanka
Blatnik, župan Jože Papež.

Minister za obrambo, mag. Matej
Tonin

Prireditev je povezovala Lili Hrovat, ki je v uvodnem pozdravu posebej
pozdravila župana, podžupana, svetnike in svetnice ter častnega gosta,
ministra za obrambo Mateja Tonina.
V kulturno bogatem programu so z glasbenimi vložki nastopili Moški pevski
zbor Ambrus ter Tjaša Primc in Jernej Fabijan. Klavdija Kužnik pa je interpretirala pesem »Žužemberk« Magde Kastelic Hočevar.
V okviru slavnostne seje so bile podeljene nagrade letošnjim občinskim
nagrajencem in nagrajenkam. Predali so jih Stanka Blatnik, svetnica in
predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, župan Jože Papež ter minister za obrambo Matej Tonin.

8

TRŠKI DNEVI

Prejemniki občinskih priznanj Občine Žužemberk

Pisno priznanje župana Občine
Žužemberk sta prejeli Podjetje KA-MM,
gostinske storitve, d.o.o., in Lubica
Gogolova. Pisno priznanje Občine
Žužemberk so prejeli PGD Ajdovec in
PGD Dvor in Ivan Hrovat. Dušan Ožbolt
je prejel bronasti grb Občine Žužemberk,
Irena Blatnik srebrni grb Občine
Žužemberk, Tom Pečar pa zlati grb
Občine Žužemberk. Naziv častnega občana Občine Žužemberk pa je bil podeljen
Janezu Zaletelu, župniku v Ajdovcu.
Vesna Može

Podelitev naziva častnega občana Občine Žužemberk gospodu
Janezu Zaletelu.

Častni občan Občine Žužemberk, duhovnik,
Janez Zaletel.

Nagrajenci, prejemniki občinskih grbov. Od leve Tom Pečar, Irena
Blatnik in Dušan Ožbolt.
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TRŠKI DNEVI

Županov govor ob občinskem prazniku
Spoštovani gospod minister za obrambo in slavnostni
gost, magister Matej Tonin, prisrčno pozdravljeni v
Občini Žužemberk!
Spoštovani poslanec, gospod Blaž Pavlin,
spoštovane svetnice in svetniki Občine Žužemberk,
spoštovani prisotni župani, podžupani in direktorji
občinskih uprav sosednjih občin,
spoštovane članice nadzornega odbora Občine
Žužemberk in delavci občinske uprave,
spoštovane občanke in občani Občine Žužemberk!
Poseben pozdrav pa ob današnjem dogodku velja
vam, spoštovani nagrajenci Občine Žužemberk!
Spoštovani prisotni, vsi skupaj lepo pozdravljeni!
22. občinski praznik Občine Žužemberk poteka v
znamenju razmer, ki so za vse nas nekaj novega.
Glede na to, da se je človek že od nekdaj prilagajal
novim razmeram, sem seveda prepričan, da se bomo
privadili tudi sobivanju v manj ugodnih novodobnih
situacijah. Moj optimizem vsekakor potrjujejo vsi,
ki so se odzvali na potrebo po soočanju z zajezitvijo
pandemije. Na tem mestu želim še posebno izpostaviti gospodinje, ki so priskočile na pomoč s šivanjem
mask. S svojim trudom in prizadevnostjo so za občino
opravile veliko delo, za katero sem jim zelo hvaležen.
Kot župan občine se tudi zaradi takšnih razmer še bolj
zavedam svoje vloge in pomembnosti odločitev za
dobrobit vseh občank in občanov.
Praznovanje je pomemben del v življenju vsakega
posameznika in vsake družbe. Kljub omejitvam je
pomembno, da obeležujemo pomembne mejnike.
Že sam slovenski rek, da je življenje brez praznikov
kakor dolga pot brez oddiha, nas opominja, da si
moramo vzeti čas tudi za slovesne trenutke. In danes
smo si vzeli čas, da obeležimo naše skupne dosežke in
preživimo večer v sproščenem ozračju.
Živimo v občini, kjer sta pripravljenost na pomoč in
sodelovanje vedno znova na razpolago. Biti v stiku z
zadovoljnimi in veselimi ljudmi mi je gotovo v največje
veselje, toda kot župan se vse pogosteje srečujem z
raznovrstnimi stiskami, tudi takimi, ki bi bile lahko že
zdavnaj rešene. Prizadevanja za dobrobit občine in
zadovoljstvo vseh nas je zato zame še toliko večji izziv.
Od lanskega praznovanja smo uspešno realizirali
izgradnjo primarnega vodovodnega omrežja, seveda
pa bomo za dejansko oskrbo gospodinjstev morali
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izgraditi še sekundarne vode, ki bodo vodo pripeljali
v sama gospodinjstva. Glede na to, da je bilo samo
v prvi tretjini letošnjega leta zaradi suše prepeljane
dvakrat toliko vode kakor v celotnem letu 2019, je
zagotavljanje občinskih proračunskih sredstev za dokončanje vodovodnega sistema nesporna prioriteta.
Poleg zagotavljanja oskrbe z vodo je delo usmerjeno
v prenavljanje cestne infrastrukture in vzpostavljanje
obrtnih con na Jami in v Kleku, ki sta mirovali več kot
deset let.
Za uresničevanje zastavljenih ciljev je potrebno tudi
sodelovanje na državni ravni. Današnja prisotnost
ministra za obrambo, magistra Mateja Tonina,
dokazuje, da ima vlada veliko posluha za naš kraj.
V kratkem času sedanje vlade so posluh za našo
občino pokazali minister za infrastrukturo, gospod
Jernej Vrtovec, ki nas je obiskal v juniju, minister za
kohezijsko politiko, gospod Zvonko Černač, ki je bil
pri nas v maju, v Ljubljani pa nas je prav tako v juniju
sprejel minister za kulturo, doktor Vasko Simoniti, ki
za nas uresničuje projekt Auerspergove železarne na
Dvoru. V tako kratkem času so torej potrebam Občine
Žužemberk prisluhnili že štirje ministri, ki jim moram
na tem mestu izreči zahvalo za njihova prizadevanja.
Še posebej moram izpostaviti prizadevanja naše
poslanke Anje Bah Žibert, ki se pri svojem delu zelo
zavzema za našo občino, in poslanca Blaža Pavlina,
ki je prav tako vselej na razpolago. V veliko veselje
mi je tudi sodelovanje z gospo Ljiljano Herga, vršilko
dolžnosti direktorice Direkcije za infrastrukturo, ki se
na infrastrukturnem področju zelo zavzema za Občino
Žužemberk.
In ker danes praznujemo, bomo v slogu zahvale tudi
nadaljevali slovesnost, saj bomo podelili priznanja
našim zaslužnim posameznikom in organizacijam,
za katere sem resnično vesel, da so med letošnjimi
prejemniki priznanj. S svojim zgledom, delom in
slogom izkazujejo to, kar mora biti vzor slehernemu od
nas.
Spoštovane občanke in občani, spoštovani vsi
prisotni,vesel sem današnjega praznovanja, saj
odločno in vedro zrem v prihodnost. Za vse podpore
pri mojem delu, ki sem jih vsak dan deležen, se iskreno
zahvaljujem. Ravno zaradi drobnih pozornosti v obliki
predlogov in podpor pa sem vedno bolj prepričan, da
skupaj resnično zmoremo bolje.

SUHOKRANJSKE
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Občinski praznik – praznik tudi za gasilce
Čudoviti ambient grajskega
dvorišča. Zbrani gostje.
Veselo in sproščeno ozračje.
Lep kulturni program. Poletni
dan brez nevihte.
Vsega tega smo bili deležni v petek,
17. julija 2020, na slavnostni seji in
podelitvi občinskih priznanj.
Posebno slavnosten je bil dan tudi
za naše požrtvovalne gasilce. PGD
Dvor in PGD Ajdovec sta prejeli pisno
priznanje Občine Žužemberk, ki jima
ga je podelil minister za obrambo
Matej Tonin v družbi župana Jožeta
Papeža.
V obrazložitvi je pisalo:
»Člani PGD Ajdovec in PGD Dvor so
ponovno pokazali srčnost in moč,
ki ju gasilci premorejo. Velikonočne
praznike so žrtvovali za prebivalstvo
in živino Ajdovške planote ter jim
po dolgotrajnem sušnem obdobju
zagotovili pitno vodo. Načrpali in
prepeljali so preko 500 kubičnih
metrov vode in tako zagotovili osnovni
življenjski vir za nekaj sto glav živine.
Člani obeh društev gojijo trdne naveze
med društvi, zato so lahko zgled
vsakomur. S svojimi dejanji iz dneva
v dan dokazujejo pomen gasilstva v
občini.«
V imenu dvorskih gasilcev je priznanje
sprejel predsednik PGD Dvor Uroš
Legan, v imenu ajdovških pa poveljnik
Jernej Štravs.
Tako prostovoljstvo te prav gotovo
izoblikuje. Ko si enkrat gasilec, si
vedno gasilec! Pravijo, da moraš biti
za gasilca »srčen in trčen«. Gasilci
namreč hitite tja, od koder se vsi
umikamo … in začutite poziv »Na
pomoč!«.
Priznanje je šlo v prave roke.
Požrtvovalnost, srčnost in zvestobo
do sočloveka in lokalnega okolja
resnično nosite v svojih srcih!
Besedilo in foto: Jadranka Meglen
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Mini Trški dnevi 2020
Letošnje leto je vsekakor posebno in ob vseh ukrepih za preprečevanje širjenja bolezni
covid-19 smo le uspeli in uspešno izvedli mini Trške dneve v Žužemberku 2020 z grajskim dnevom.
Prizadevni člani Turističnega društva
Suha krajina smo z Občino Žužemberk
in ob sodelovanju drugih društev, prizadevnih posameznikov in vseh ljudi dobre
volje pripravili prireditve z do petsto
obiskovalci, vendar se je pred začetkom
Trških dni, ki so letos potekali od 17. do
20. julija, zdravstveno stanje v Sloveniji
poslabšalo in ukrepi vlade in NIJZ so
omejili zbiranje na javnih mestih. To je
organizatorjem dogodkov in prireditev
povzročilo nemalo težav.
TD Suha krajina je aktivno sodelovalo
pri pripravi prizorišč. V soboto, 18. julija,
smo kljub nevihtam, ki so bile to poletje
zelo pogoste, izpeljali kuhanje ješprenja,
mladi člani so prikazali in izvedli celotni
postopek kuhanja grajskega piva, Primož
Pasar je igral na harmoniko, srečali pa so
se tudi lastniki starodobnikov iz občine
Žužemberk.

V nedeljo, 19. julija, je potekal
grajski dan, delni prikaz že januarja napovedanega 22. srednjeveškega dne na žužemberškem
gradu, ki ima v Sloveniji najdaljšo tradicijo. Seisenbergensis
Tumultus – Viteški red Jurija in
Volka Engelberta Turjaškega, ki
deluje v okviru TD Suha krajina,
je izvedel odličen grajski dan.
Andrej je predstavil viteško
opremo, predstavili smo tudi
grajsko krčmo in kuhanje obare.
Pokazali smo srednjeveške
igre za otroke, najmlajši so
lahko raziskovali grad, plesalci
viteškega reda pa smo s srednjeveškimi in renesančnimi
plesi navdušili obiskovalce,
med katerimi sta bila tudi
žužemberški župan Jože Papež
in podžupan Rok Zupančič.
Zgodovina nas uči, da so tudi
v preteklosti številne bolezni,

»Zmagovalna« ekipa v ješprenjadi

Grajski dan in nastop viteškega reda

Kuhanje grajskega piva

Predstavitev starodobnikov
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predvsem kuga, močno posegle
v življenje takratnega prebivalstva, zato smo tudi mi prikazali
stare načine za preprečevanje
širjenja množičnih bolezni.
Vsekakor upamo, da se bo
širjenje tega nehvaležnega
virusa in bolezni končalo in da
bomo lahko v ponovno izvedli
tradicionalne žužemberške
Trške dneve, ki so znani po vsej
Sloveniji in v tujini.
VladiMir

Andrejeva poveljniška soba

SUHOKRANJSKE
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Upokojenski pikado
V sklopu tradicionalnih Trških dni in v organizaciji upokojencev vsako leto poteka občinsko tekmovanje v pikadu
za pokal župana. Navadno se tekmovanja udeleži preko
šestdeset članov društev upokojencev iz Žužemberka,
Dvora, Dolenjskih Toplic, Straže, Uršnih sel in Prečne.
Takšna tekmovanja so zaradi letošnjih epidemioloških
omejitev zbiranja na javnih mestih prepovedana, zato so
se domači upokojenci znašli po svoje.
V želji po ohranjanju tradicije so člani DU Žužemberk organizirali manjše tekmovanje, na katerem so sodelovale
le tri ekipe s po tremi člani – ekipe Breg, Budganja vas
in Grajski trg. Ob upoštevanju vseh ukrepov in navodil
NIJZ so tekmovanje izpeljali korektno ter tako poskrbeli
za lepo preživeto popoldne udeležencev. Iznajdljivi in
kreativni člani so sami izdelali medalje za najboljše
tekmovalce. Slovesni razglasitvi rezultatov in podelitvi
odličij so se pridružili še župan, podžupan in direktor

občinske uprave. Župan je poleg spodbudnega
nagovora poskrbel tudi za pogostitev tekmovalcev. Sledila sta še prikaz kegljanja in preizkus
občinskih mož, kako spretni so pri podiranju
kegljev.
Rok Zupančič
Foto: Tomaž Hrastar

Eva – zmagovalka fotografskega natečaja TZS
Mladinska sekcija Turistične zveze
Slovenije (TZS) je julija povabila vse
mlade in mlade po srcu k sodelovanju
v poletni nagradni akciji Avanture
brez cenzure. Ljubitelje potepanj po
naši prelepi domovini so vabili, da
pošljejo fotografije iz manj znanih
kotičkov Slovenije, ki so jih objavljali na
Facebook profilu TZS.

Komisija Mladinske sekcije
TZS je izbrala tri nagrajence
natečaja. Tretjo nagrado je
dobila Anita Balas, drugo Katja
Podbevšek, najbolj pa je člane
komisije prepričala panorama
Žužemberka, ki jo je prispevala
Eva Pršina.

Zmagovalna fotografija, panorama Žužemberka.
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Vsem mladim fotografinjam in
fotografom izrekamo pohvale,
za izjemen uspeh pa iskreno
čestitamo Evi, mladi in aktivni
članici TD Suha krajina.
VladiMir

TRŠKI DNEVI

Otvoritev pokritih parkirišč v Žužemberku
V soboto, 18. julija 2020, so
bila uradno predana v uporabo pokrita parkirišča pod
vrtcem oz. nasproti zdravstvenega doma v Žužemberku.
Kot sta v svojih nagovorih
povedala župan Jože Papež
in ravnateljica Mira Kovač,
so parkirišča pomembna
pridobitev za kraj, saj izboljšujejo kvaliteto bivanja in
povečujejo varnost, predvsem
najmlajših krajanov. Pomen
takšnih pridobitev je v svojem
pozdravnem nagovoru poudaril tudi Jožef Horvat, poslanec
NSi. Pridobitev je blagoslovil
dekan, Franc Vidmar.
Program prireditve je povezovala Lili Hrovat, glasbeno pa
so jo obogatili z igranjem na
frajtonarici Valentina Kužnik,
Vesna Zarabec in Tomaž
Hrastar, direktor občinske
uprave Žužemberk.
Tekst in foto: Vesna Može

Podelitev priznanj za krvodajalstvo
V Sloveniji potrebujemo v povprečju
300 do 350 krvodajalcev na dan,
da bolnikom zagotovimo potrebno
količino krvi. Krvodajalci so pomemben del zdravstvenega sistema,
saj bolnikom omogočajo ustrezno
zdravljenje s krvjo. In darovanje krvi
je gotovo ena najplemenitejših oblik
pomoči sočloveku.

ob prijetnem programu, zvokih
harmonike in pogostitvi podelili
članica območnega odbora OZ
RKS Novo mesto Jelka Anžlin,
podžupan Občine Žužemberk

Tako je Območno združenje Rdečega
križa Novo mesto v sodelovanju z
Občino Žužemberk v nedeljo, 12. julija 2020, pripravilo podelitev priznanj
krvodajalcem. Povabljenih je bilo
12 jubilantov, ki so prejeli priznanja
za desetkrat do devetdesetkrat
darovano kri. Najvišje priznanje
je prejel Stanko Zarabec, ki je kri
daroval devetdesetkrat. Priznanja so

15

Rok Zupančič in predsednica
Krajevne organizacije RK
Žužemberk Alenka Sajovec.
Tamara Plot
Foto: Vesna Može
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Obisk ruskega veleposlanika g. Timur Eyvazov
Občino Žužemberk je včeraj obiskal nj.
eksc. g. Timur Eyvazov, veleposlanik
Ruske federacije v Sloveniji, ki je položil
venec k spomeniku padlim na Cviblju. V
kostnici so tudi posmrtni ostanki ruskih
vojakov, ki so med drugo svetovno
vojno padli na območju Suhe krajine.
Visokega gosta sta v imenu občine
sprejela podžupan Rok Zupančič in
predsednik ZB NOB Žužemberk, Darko
Pucelj. Občina ima tradicionalno dobre
odnose z Veleposlaništvom ruske
federacije v Republiki Sloveniji in je
pobratena z mestom Naberezhnye
Chelny iz ruske Republike Tatarstan. G.
Eyvazov si je z zanimanjem ogledal tudi
žužemberški grad.

pri Ajdovcu. Predstavniki ruskega
veleposlaništva so 9. maja na
dan zmage in v oktobru na
komemoraciji vedno prisotni pri
spomeniku na Cviblju in na Dvoru,
kamor položijo vence. Njihovo
spoštovanje in pieteta do rojakov,
ki so med drugo svetovno vojno

daleč od svoje domovine padli
za našo svobodo, nam je vsem,
predvsem pa mladim, lahko za
vzgled. Narod, ki ne spoštuje in
ceni svoje preteklosti, ni vreden
prihodnosti.
Darko Pucelj
Foto: Darko Pucelj

Visoki obisk se je zaključil s prijetnim
druženjem z lastniki kompleksa, rusko
družino Andreev, na turistično-rekreativnem naselju Sončni gozd na Selih

Zaključek 22. Trških dni z igralko Marinko Štern
Praznik občine Žužemberk se tradicionalno
zaključi s spominsko uro posvečeno prvi
slovenski hollywoodski igralki Rozaliji Sršen.
Igralka z umetniškim imenom Zalla Zarana,
se je rodila leta 1897 v Žužemberku, umrla
pa leta 1967 v Hollywood in je ena izmed
mnogih znanih Suhokranjcev. Njeno rojstno
hišo označuje spominska plošča v ulici Breg.
Letošnja slavnostna gostja je bila Marinka
Šteren, v zadnjem času bolj poznana kot

Tereza iz nanizanke Reka ljubezni.
V sproščenem pogovoru z gospo
Magdo Kastelic Hočevar je na
grajskem dvorišču pripovedovala
o svojih življenjskih izkušnjah tako
iz gledališča kot kot tudi iz privatnega življenja. Kulturni program
sta z igranjem in ubranim petjem
popestrila pianist Jernej Fabijan
in solistka Tjaša Primc. Prisotni
smo si bili deležni tudi trebušnega

plesa plesalk Barbare Pavlakovič
in Helene Barle ter ritmičnih
verzov gospe Silve Mohorčič.
Življenjsko zgodbo Sršenove Zalke
je predstavila ga. Klavdija Kužnik,
kulturni program pa je povezoval
ga. Lilijana Hrovat.
Ob koncu se je župan zahvalil
KUD Žužemberk za organizacijo
spominske ure ter vsem nastopajočem, voditeljici in zvesti publiki,
ki so v zadnjih dneh stali ob strani
občini in pomagali pri izvedbi
praznovanja praznika občine
Žužemberk.
Ob koncu se je župan zahvalil
KUD Žužemberk za organizacijo
spominske ure ter vsem nastopajočem, voditeljici in zvesti publiki,
ki so v zadnjih dneh stali ob strani
občini in pomagali pri izvedbi
praznovanja praznika občine
Žužemberk.
Rok Zupančič
Foto: Jadranka Meglen
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Kolesarski park Fratko
Letošnja korona kriza ni prinesla
samo negativnih stvari. Mnogi so nekoliko več »prostega« časa izkoristili
za uresničevanje idej in projektov,
za katere običajno zmanjkuje časa.
Tako se je na Frati zbrala ekipa adrenalinskih kolesarskih navdušencev
in izdelala več kot trikilometrski
poligon, kjer lahko svoje kolesarske
spretnosti preizkušajo tako otroci
kot izkušeni gorski kolesarji.

Dejan Kmet (predsednik),
Marjan Novak (tajnik) in
Goran Galamič (blagajnik)
so pobudniki in ustanovitelji
Športnega društva Fratko,
ki danes šteje že nekaj več
kot deset članov. Združili
so moči in povezali številne
prostovoljce, ki so pomagali
pri uresničitvi kolesarskega
adrenalinskega parka
Fratko. S pomočjo Zavoda
za gozdove Slovenije so
določili traso in pridobili
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vsa potrebna soglasja za
poseg v gozdni ekosistem,
ki je sicer v državni lasti.
Skupaj so opravili preko dva
tisoč prostovoljskih ur in
praktično z golimi rokami
zgradili progo, ki je danes na
voljo vsem.
Adrenalinski park Fratko
nudi doživetje za vso
družino. Sestavljajo ga tri
proge različnih težavnosti
in tako imenovani »uphill«

SUHOKRANJSKE
oz. vzpon na startno mesto. V povprečju
meter široke proge se kačasto vijejo
po hribu nad gostiščem Frata, kjer je
tudi skupni cilj. Vzpon meri približno
900 metrov, otroška proga Žabica je
dolga 450 metrov, srednje težka proga
Karmen 1.200 metrov, adrenalinska
proga Ris pa 900 metrov. Najbolj izkušeni in drzni kolesarji bodo tu presegli
tudi 50 km/h in preskočili več metrov.
Uporaba poligona je brezplačna, a se
društvo vseeno priporoča za kakšen
simbolni prostovoljni prispevek. Po
dogovoru pa je možen tudi prevoz na
startno mesto.
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zemljevid, kmalu pa se nam
bodo pridružili tudi na svetovnem spletu. »Ob tej priliki se
iskreno zahvaljujemo vsem, ki

Novoustanovljeno društvo ima veliko
zagonske energije. Čeprav je njegova
primarna dejavnost kolesarstvo, je odprto
tudi za pohodništvo in druge aktivnosti,
ki bodo popestrile dogajanje v občini.
Park nameravajo vpisati na kolesarski

Prvi šolski dan na PŠ Ajdovec
V prvi razred naše podružnice je vpisanih šest
prvošolčkov, vendar jih
je v torek, 1. septembra
2020, šolski prag prestopilo samo pet, ker se
eden šola na domu.
Gospa Milena je pred šolo
nagovorila starše in otroke in
nato učence pospremila do
razreda. Po uvodnem pozdravu
in predstavitvi smo skupaj
zapeli šolsko himno, poslušali
pravljico ter se razgibali ob
glasbi. Učenci so si ogledali
šolske prostore, se pogovorili
o pravilih in ukrepih ter se
sprehodili po varni šolski poti.
Pred odhodom domov so se
posladkali s slastno torto in se s
starši veseli odpravili domov.
Tekst in fotografije:
Irena Prodanić Vasić
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so pomagali pri uresničitvi naše
ideje,« so ob koncu pogovora
povedali ustanovitelji.
Rok Zupančič

DVOR

Suhokranjci na Velikem Kleku

Veliko nas je, ki nas že od nekdaj
privabljajo hribi, planine in gore.
Sveti Peter je blizu in naš, zato
ima poseben čar, vendar pa nas
srce vedno znova vleče še kam
višje in višje.
Ali kot je zapisal naš veliki poet Simon
Gregorčič:
Pod trto bivam zdaj
v deželi rajskomili,
srce pa gor mi sili
nazaj v planinski raj.
In tako smo se napotili na »avstrijski
Triglav«, Veliki Klek oziroma Grossglockner.
S svojim od Triglava skoraj kilometer
višjim vrhom (3.798 m n. m.) vsekakor

predstavlja izziv za slehernega
planinca. Zbralo se nas je pet,
nekateri za svoj prvi, drugi za
svoj ne vem kateri vzpon nanj,
trije Suhokranjci, dva iz sosednje
občine. Do koče pod vrhom smo
se namenili priti 20. avgusta,
naslednje jutro pa bi krenili
proti vrhu. Vendar se je pokazala
priložnost in smo vrh osvojili
kar isti dan, tako da smo ga v
poznem popoldnevu imeli čisto
zase. Pogled na vse strani se je
zaradi meglic na trenutke odpiral, nato zapiral in spet odpiral.
Kot bi nam nekdo sporočal, da
je to posebno blagoslovljen kraj
in pogled z njega poseben dar.
Ob spustu so marljivi vzdrževalci
poti tik pred nami čistili
in popravljali pot. Prav
za nas, se je zdelo.
Korak z derezami je bil
zato trdnejši in varnejši.
Res je lep občutek,
ko se vrneš z vrha in
se zaveš, da te gora
ni zavrnila, ampak
sprejela. Imeli smo
nekaj težav z višino in
redkim zrakom, pa smo
na to, ko smo ob večerji
nazdravili po uspešnem
vzponu, čisto pozabili.
Spanje na nadmorski
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višini 2.450 metrov je drugačno
od običajnega, zato počitek
kljub utrujenosti ni bil najboljši.
Skozi odprto okno spalnice je
veter že pred svitom naznanjal
mrzlo in vetrovno jutro. Še
precej pred zarjo so ravno mimo
našega okna že začele škripati
dereze na nogah planincev, ki
so se namenili na vrh. Mi pa
smo čar vrha že nosili v sebi.
Zajtrk tam gori postrežejo zgodaj, zaključi se ob pol sedmih.
Takrat so prvi že na vrhu. V čisto
sončnem jutru smo njim in vrhu
pomahali v slovo in se odpravili
v dolino.
Čudovito vreme, krasna
ekipa, uspešen vzpon. Ko
si pri avtu raztovoriš težak
nahrbtnik in snameš gojzarje,
si res oddahneš in se prepustiš
prijetnim občutkom. Še jih
bomo iskali in tudi našli tam
gor na vrheh. In v Sloveniji jih
imamo veliko, zato se vedno
znova vračamo k njim.
Jože Pečjak
Foto: Jože Pečjak
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IX. Dvorski likovni dnevi
Od 3. do 7. avgusta so na
domačiji Rezelj na Dvoru pri
Žužemberku potekali IX. Dvorski
likovni dnevi. Rezljevi so morali
letos številnim organizacijskim
obveznostim dodati tudi skrb za
zdravstveno varnost sodelujočih.
Zato so iz programa črtali dan odprtih
vrat, na katerega so bili vabljeni sodelujoči na preteklih delovnih srečanjih,
zaključno prireditev so spremenili v
časovno raztegnjen ogled novonastalih
likovnih del, predvsem pa je skrb za zdravje vplivalo na izbor avtorjev in avtoric.
Sodelovalo je enajst likovnikov, ki so
generacijsko raznoliki, tudi po poetikah,
načinih in pristopih k likovni vizualizaciji
zelo heterogeni, vsi pa živijo in ustvarjajo
v slovenskem prostoru. Delovno srečanje,
ki je zraslo v lokalnem okolju, je vseskozi
pridobivalo in utrjevalo mednarodni
značaj, a letošnja situacija je zahtevala
drugačen koncept izbora. Kljub temu je

nekaj mednarodnega karakterja
ostalo, saj so avtorji z izjemo
mlade ustvarjalke iz širšega
domačega okolja mednarodno
uveljavljeni, nekateri pa tudi
tuje narodnosti.
Umetniki so po mesecih
osamitve pogrešali ustvarjalna
druženja s kolegi, strokovne
pogovore in izmenjave mnenj,
zato so bili likovni dnevi zanje
še posebno dobrodošli. Tu so
našli nov ustvarjalni zagon
in nove spodbude. Fotograf
Tomaž Črnej je prevzel tako
dokumentarno kot umetniško
vlogo. Ob Rezljevi domačiji in
Krki je ujel nočne prizore in
jim s (p)osebnimi učinki dodal
magičnost in mističnost ter tako
presegel običajnosti fotografskega posnetka. Irena Gayatri
Horvat je nadaljevala dialog
med grafičnim in slikarskim,
pa tudi svoje zanimanje za
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preteklost, ki ga je dodatno uresničevala v začasnem delovnem
okolju ter tako najnovejša dela
»postavila« pod Rezljev kozolec.
Milena Gregorčič je občutenja
in doživljanja kraja prelila v
sveže valovanje barv, svetlob,
struktur in segmentiranih
nanosov barvne snovnosti ter
s sliko v sliki uresničila zanimiv
kompozicijski koncept. Cvetka
Hojnik je z izostrenimi likovnoestetskimi normami vstopila
v svoj monokromni likovni
svet, v dialog med oblikami in
strukturami, med praznim in
polnim prostorom ter z geometrijskimi liki razprla njihov
bogat simbolni pomen. Lojze
Kalinšek je tudi ob reki ostal
zvest mitološkim figuralnim
likom, dvignjenim iz klasičnega
figuralnega podobotvorja v
avtorsko intimno, njemu lastno
ekspresijo. Razživel se je v
barvah in v gesti dokazal moč

DVOR
iskanja bistvenega. Narcis Kantardžić je
prinesel vrednote klasičnih ikonografskih
modelov, metjejsko izpiljenost oljne
slikarske tehnike, veščine renesančnih
mojstrov in delček romantične odmaknjenosti ter odprl simbolne, alegorične
in metafizične globine svojih del. Dvorski
plavž pa je bil kot nalašč za njegov ustvarjalni koncept.
Sara Stanković, ki išče izraznost in
izpovednost figuralnih likov, se je dotaknila aktualne problematike, vendar skozi
zgodovinski spomin na hude nalezljive
bolezni, pri tem pa je ohranila optimistično držo. Maruša Štibelj, umetnica
kolažne tehnike, je ustvarila poezijo barv,
vzorcev, oblik, mikrostruktur in tekstur, ki
je zazvenela v ubrani arhitektoniki celote.
Moč barv in dinamika raznolikih nanosov
v delih Janeza Štrosa sta odprla bogato
likovno življenje, za katerim pa utripajo
slikarjeve notranje, intimne vsebine.
Iskreno izrečeno najde pot do gledalca
in mu daje svobodo osebnih podoživetij.
Kaja Urh je figuralne podobe prenesla
iz polja digitalnega v polje slikarskega. Z
avtorsko izvirno umetniško manipulacijo
je prizor vertikalno linijsko razčlenila,
ustvarila večpomenski zamik in zanimiv

optični moment. Aljaž Vidrajz
se je predstavil kot odličen
mozaicist, ki klasičnemu,
zgodovinskemu mozaiku daje
novo, sodobno, izrazito avtorsko noto. Z obilico inovativnosti
in domiselnosti, subtilnosti
in energije je v svojo kreacijo
polagal najrazličnejše tesere,
jih dvignil v tretjo dimenzijo,
stvaritev spremenil v »živo«
umetnino ter jo preplavil s
čutnostjo in duhovnostjo. Vsak
avtorjev gradnik je ključen
oblikovalec celote. In tudi vsi
udeleženci in udeleženke IX.
Dvorskih likovnih dnevov so s
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svojimi ustvarjalnimi prispevki
ključno sooblikovali podobo
letošnjega delovnega druženja.
Avtorice in avtorji so ohranili
svojo likovno identiteto, hkrati
pa tudi subtilno zaživeli z
ambientalnimi in temporalnimi
danostmi. Njihova dela ostajajo
v Galeriji DLD in bodo ostala
dokaz ustvarjalnih prizadevanj
v tem (prav posebnem) času
ter potrditev, da je bilo delovno
druženje uspešno in bogato
osmišljeno.
Anamarija Stibilj Šajn
Foto: Tomaž Črnej
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Črna točka: Smeti ne sodijo na tla niti v naravo
V času epidemije korona virusa smo prostorsko omejeni, ne potujemo veliko v tujino,
držimo se domačih krajev in odkrivamo lepote
naše Slovenije. V počitniškem obdobju si
vzamemo čas tudi za kolo, tek, daljše pohode
v naravo. Občudujemo našo prelepo deželo,
se z njo hvalimo na socialnih omrežjih, smo
ponosni nanjo … Pa je res tako?

Naj vam opišem svojo izkušnjo. S soncem
obsijani praznik sem preživela na kolesu. Kljub
gneči na cesti sem uživala v vožnji. No, sem …
dokler nisem postala pozorna na vse smeti, ki
sem jih videla ob cesti. Ne moreš verjeti lastnim
očem, res ne! Vzela sem si čas in v razdalji petsto
metrov preštevala smeti, ki so ležale ob robu
cestišča od table Občina Žužemberk proti Dvoru.
Vsa mogoča plastika – vrečke, slamice, kavni
lončki, ovitki sendvičev, prazne
škatlice cigaret, embalaža
prehranskih izdelkov, plastenke
za vodo in sokove, celo embalaža alkoholnih pijač! Naštela
sem kar 46 smeti. Resnično sem
bila zgrožena. Na žalost nisem
imela s sabo vrečke, da bi smeti
pobrala … Nič bolje ni bilo, ko
sem se isti dan s psičko sprehodila po makadamski poti z
Dvora proti Kotom. Kup papirne
embalaže, embalaže piva … In
tukaj hodimo samo domačini.
Res žalostno … Ne morem
si misliti, da danes to še kdo
počne! Komu ni jasno, da se
to ne dela?! Smeti ne sodijo na
tla niti v naravo! Jih je res tako
težko obdržati v avtu ali v žepu,
dokler ne prideš do prvega
smetnjaka in jih vržeš vanj?
Za okolje, v katerem živimo, in
za naravo, ki jo imamo za svoje
zavetje, smo dolžni poskrbeti
sami. Otroke to učijo že v vrtcu!
Starejši pa moramo biti vzor.
Kot okoljsko ozaveščena država
in občina se moramo potruditi.
Onesnaževanje je posledica
civilizacijskega razvoja, ki vpliva
tako na okolje kot na zdravje
in počutje ljudi. Vsakdo mora
prispevati svoj delež k čistemu,
urejenemu in prijetnemu okolju.
Ravnajmo z naravo in odpadki,
tako kot bi ravnali doma, pred
svojim pragom. Verjemite,
narava nam bo hvaležna.
Jadranka Meglen
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Intervju

Kristina Gorjanc –
Kozmetični salon Kristina
Moja sogovornica je mlada,
sedemindvajsetletna Kristina
Gorjanc. Pred dobrimi petimi leti
se je podala na samostojno in
tvegano poslovno pot ter odprla
Kozmetični salon Kristina v Suhi
krajini, natančneje na Dvoru.
Čeprav so ji mnogi napovedovali črno prihodnost, je danes
vesela, da je naredila ta korak.
Uspelo ji je postati samostojna
in delati zase, kar je bil njen cilj.
Intervju sva opravili v petek zvečer. V
salonu se je Kristina posvečala še zadnji
stranki, ob njej pa je bila njena pomočnica, študentka Maja Klemenčič.
Kristina, ker nisi domačinka, te
prosim, da poveš nekaj o sebi.
Prihajam z Muljave. Po končani osnovni
šoli sem razmišljala, da bi delala kot
zdravnica oziroma farmacevtka, a ker
nisem bila sprejeta na želeni program,
sem se vpisala na srednjo kozmetično
šolo v Ljubljani, študij pa nato nadaljevala na višji šoli v Novem mestu. Danes sem
prav vesela, da se je tako izteklo.
Zakaj si se odločila, da odpreš lokal
ravno na Dvoru?
Ko sem razmišljala, kje bi imela lokal,
sem ugotovila, da od mojega domačega
kraja Muljave pa do Dolenjskih Toplic ni
niti enega kozmetičnega salona. Lokacija
na Dvoru se mi je zdela idealna.
Katere storitve nudiš v salonu?
Salon imam odprt ves dan, od osmih
zjutraj do osmih zvečer. Nudim nego
obraza, klasično masažo telesa,
depilacijo, manikuro, gelish lakiranje
nohtov, estetsko in medicinsko pedikuro,
nohtno protetiko, ličenje, preso terapijo,

oblikovanje obrvi, barvanje
trepalnic ...
Moje stranke so večinoma
ženske, nekaj je tudi moških.
Moški se odločajo predvsem za
pedikuro, masaže ali pridejo k
meni na nego vraščenih nohtov.
Starejše gospe se največkrat
odločijo za nego nog in pedikuro. Mlajše me običajno obiščejo,
da jim uredim nohte in naredim
nego obraza. Poleti je več
povpraševanja po depilaciji,
pozimi prevladujejo različne
masaže in nega obraza.
Kako poskrbiš za
reklamiranje svojega salona?
V tem času sta pomembna
medija predvsem Facebook
in Istagram, kjer objavljam
svoje storitve. Najboljša pa
je še vedno reklama od ust
od ust. Pa tudi darilni boni so
pripomogli k prepoznavnosti
mojega salona.
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Si včlanjena v kakšno
združenje, klub ali
organizacijo, kjer se
družite kozmetičarke in si
izmenjavate izkušnje?
Nisem niti seznanjena, da bi
taka druženja obstajala. Sem
pa v skupini kozmetičark na
Facebooku, kjer si izmenjujemo
izkušnje in pomagamo druga
drugi pri strokovnih dilemah.
Se udeležuješ kakšnih
usposabljanj, dodatnih
tečajev?
Udeležujem se predvsem tečajev, ki jih organizira Kozmetika
Afrodita. To so usposabljanja za
nego obraza, masaže in nohtno
protetiko. Uspešno sem opravila tudi pedagoško-andragoški
tečaj. To je bil pogoj, da lahko
sodelujem s kozmetičnimi
šolami, ki k meni napotijo
na obvezno prakso dijakinje
in študentke, torej bodoče
kozmetičarke.
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Naučila sem se, da je življenje
prekratko, da ga moramo
živeti kljub natrpanemu urniku.
Naučiti se moramo ustaviti za
trenutek in se znati posvetiti
drug drugemu.

Kaj ti je najbolj všeč v tvoji službi
oziroma poklicu? Kakšen je recept
za uspešno delo in dober odnos med
stranko in teboj?
Najbolj všeč mi je raznoliko delo. Različne
storitve, različne stranke … Recept za
uspešno delo je samo to, da se za vsako
stranko maksimalno potrudim in kar
najbolje opravim želeno storitev. Rezultat
mora biti všeč tako meni kot stranki.

Čas karantene sem maksimalno
izkoristila in preuredila salon.
Pridobila in uredila sem si
dodaten prostor. V salonu je
sedaj dovolj prostora, da se lahko hkrati posvečava strankam
dve kozmetičarki. Zdaj mi lahko
študentka Maja več pomaga pri
delu, saj je z večjim prostorom
strankam zagotovljena tudi
večja intima.
Glavne spremembe po
COVID-19 so varnostni ukrepi
za preprečitev širjenja virusa.
Sicer sem že prej uporabljala

Na katerega od svojih dosežkov si
najbolj ponosna?
Ponosna sem, da sem brez predznanja o
podjetništvu odprla svoj salon, da sem
vztrajala in uspešno poslujem že več kot
pet let. Naučila sem se, da v življenju
lahko storiš marsikaj, če imaš ob sebi
prave ljudi in ne obupaš!
Če bi ljudi, ki te poznajo, prosila, naj
te opišejo s tremi pridevniki, kako bi
odgovorili?
Prijazna, iskrena, poštena.
Kaj je tvoja motivacija, da zjutraj
vstaneš iz postelje?
Kava 😁 … in misel, da se mi bo nekoč
obrestovalo.
Kako skrbiš, da ti stres ne pride pod
kožo?
Težko vprašanje. Čez vikend se poskušam čim bolj odklopiti od dela, se
sprostiti, posvetiti najbližjim, preživeti
čim več časa v naravi. Trudim se čim
več dobrega narediti zase, saj mi med
tednom za to zmanjkuje časa.
Kaj si se naučila v zadnjem letu?
Katere so glavne spremembe po
COVID-19?
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varovalno opremo, dodaten pa
je vezir. Ugotovila pa sem, da
k meni v salon prihaja veliko
manj starejših strank kot prej.
Če bi se lahko pogovorila
z deset let mlajšo različico
same sebe, kakšen nasvet bi
si dala? Katerih pomembnih
stvari si se naučila?
Povedala bi si, da se odloči za
študij, ki te zanima, in si izberi
delo, ki te bo veselilo. Če ti to
uspe, delo postane tvoj hobi
in hobi je tvoje delo!
Kristina, Hvala lepa. Želim ti
še veliko delovnega elana,
super strank in tako uspešno še
naprej!
Jadranka Meglen
Foto: Jadranka Meglen
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Z Mirne gore na Sveti Peter
SMS sporočila o pohodu je med
ljubitelje in ljubiteljice Svetega
Petra r azposlal Martin Fabjan
, ki je organiziralin nas povabil
na pohodz M
 irne gore na Sveti
Peter. Pohod je postal že tradicionalenin letos je bil 25. po
vrsti.Zanj je običajno rezerviran
velikonočni ponedeljek, pa nam
jo je letos zagodla korona, zaradi
česar je bil takrat odpovedan.

prijatelji ter z vrha stolpa zvok
harmonike. Najboljši je bil pa
vsekakor golaž, ki ga je za nas
skuhal Martin. Veseli, da smo
srečno prišli na cilj, in okrepčani
z dobro hrano in pijačo smo

V nedeljo, 6. septembra, nas je avtobus
ob šestih zjutraj z Dvora odpeljal do
Planinskega doma na Mirni gori. Dom
stoji 1.047 nad morjem in od njega je
lep razgled na Belo krajinoin še dlje
. Tam smo imeli kratek postanek za
kavo in zadnje priprave, nato pa se nas
je 32 pohodnikov in dva spremljevalca
v avtomobilu odpravilo na pot proti
Svetemu Petru. Hodili smo po gozdnih
poteh Kočevskega roga, po neokrnjeni
gozdnati pokrajini. Razgleda med potjo
ni bilo, je pa bilo polno križišč, ki so si
vsa zelo podobna, zato so bile oranžne
puščice, ki so jih organizatorji pripravili že
pred pohodom in smo jim mi sledili, zelo
dobrodošle. Sama pot sicer n
 i zahtevna,
je pa dolga30 kilometrov in šest- do
sedemurna hoja zahteva precej kondicije,
dobro obutev, še posebno pa obilo dobre
volje in vztrajnosti.
Pot nas je vodila skozi jutranje meglice na
Ponikvah, mimo Ribnika do Jelenice, kjer
smo imeli prvi in malo daljši postanek
za malico. Nato smo nadaljevali do
Podstenic, kjer smo si med kratkim
postankom pri čebelarskem domu spočili
noge in pogasili žejo. Kasneje je sledil
še postanek na Primožu, ki pa je bil tudi
zadnji pred ciljem.
Po skoraj sedmih urah hoje smo zaslišali
zvok harmonike. Za zadnjim ovinkom, pri
leseni postaji za pesek, so nas s harmoniko in pijačo pričakali Primož Vidmar, Nejc
Blatnik in Vanja Vidmar. Veseli sprejema
in okrepčani smo zagrizli še v zadnji
klanec. Na vrhu pa sonce, lep razgled in
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se po končanem druženju
odpravili še na pot v dolino,
do svojih jeklenih konjičkov, in
nato domov.
Tamara Plot
Foto: Martin Fabjan 
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21. pohod na Plešivico nad Dvorom
Območno združenje slovenskih častnikov
Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna peč,
Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in
Žužemberk je v soboto, 27. junija 2020,
organiziralo že 21. pohod na Plešivico.
Udeležilo se ga 37 pohodnikov. Začeli smo
na Grajskem trgu v Žužemberku in pot
nadaljevali do Zafare, mimo Naralovega
Pila, Trebče vasi, Sadinje vasi, Mačkovca,
čez Vinkov vrh do končnega cilja na
Plešivici.

Ob koncu sta bili pri koči
Lovske družine Plešivica za vse
pohodnike zagotovljeni malica
in pijača.
Zaključek je bil v znamenju
podelitve pokalov in medalj
tekmovalcem v streljanju, ki
so dosegli največ točk. Podelili
so jih predsednik Območnega
združenja slovenskih častnikov
Vasko Maraš, ki je bil poveljnik

novomeške vojašnice, ter župan
in podžupan Občine Žužemberk
Jože Papež in Rok Zupančič.
V letu 2021 bo v juniju že 22.
pohod na Plešivico. Vabljeni vsi,
ki se želite rekreirati ali morda
tudi preizkusiti v kondicijskem
streljanju z malokalibrsko
puško.
Tekst in fotografija:
Franc Jarc

V rajonu konjeniške koče je združenje
organiziralo 21. tekmovanje v streljanju
z malokalibrsko puško za pokal župana
Občine Žužemberk. V streljanju se je
preizkusilo 33 pohodnikov. Vsak strelec
je imel tri strele za preizkus in sedem v
tekmovalnem delu. V tekmovalnem delu
je bilo mogoče doseči največ 70 krogov.
V otroški konkurenci je bil najboljši Žiga
Resnik s 54 krogi, drugi je bil njegov brat
Anže z 39 krogi. V ženski kategoriji je
bila najboljša Jolanda Jarc s 64 krogi,
drugo mesto je pripadlo Nini Jarc z 62 in
tretje mesto Ivanki Banko s 60 krogi. Pri
moških so trije strelci dosegli 65 točk od
70 možnih. Prvo mesto je pripadlo žužemberškemu županu Jožetu Papežu, ki je kar
petkrat zadel sam center tarče, drugi je
bil Jure Mirtič s štirimi zadetki v center in
tretji Bruno Tušar s tremi.

Najboljši strelci s predsednikom Območnega združenja Vaskom
Marašem in županom občine Žužemberk Jožetom Papežem. Od leve
stojijo Jože Papež, Nina Jarc, Jolanda Jarc, Žiga Resnik, Bruno Tušar,
Ivanka Banko, Anže Resnik, Jure Mirtič in Vasko Maraš.

Ob Kočevskem jezeru, na Polom in Seč
pa v Žvirče
Sončen uvod v sončni
je bilo resno. Želimo mu
september je imelo Društvo
uspešno okrevanje.
upokojencev Dvor na četrtek,
Pot ob jezeru, globokem okoli
10. septembra 2020. Dvanajst sto metrov, sicer ne gre ves čas
se nas je s štirimi avti odpravi- čisto ob vodi, a je tudi obrobje
zanimivo: stavbe nekdanjega
lo spoznavat sosednjo občino. Žal ni bilo Olge in Dušana, rudnika premoga, po katerem
se jezero imenuje tudi
tisto stiskanje pri srcu, o
Rudniško, ne preveč rodovitna
katerem je molčal zadnjič,
zemlja, se nam je zdelo, urejeno
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kopališče, kopica zasidranih
majhnih jadrnic, potrpežljivi
ribiči. Ob kavi in grizljanju
Majdinega in Bernardinega
peciva smo s terase lokala
občudovali mirno gladino.
Potem pa na Polom, sta predlagala Jelka in Slavko. Skoraj
sosede Žvirč dobro poznata. Bili
smo v cerkvi, ki je morala dolga

DVOR
desetletja služiti za senik, sedaj pa
je lepo obnovljena. Na pokopališču
so še spomeniki kočevarskih družin.
Jelka nam je pokazala kostanje, pod
katerimi so imeli srečanja prevolskih
in polomskih šolarjev, na katera ima
lepe spomine.
V Seču poznata izredno delavno
družino Papež, sin je bil seveda na
ogromnem traktorju, mama Albina
pa nam je odprla cerkev svete Neže
z zanimivim oltarjem, nam povedala
njeno zgodovino, nas spodbujala z
vprašanji … Pogrešajo maše, tudi

žegnanja ni. Vzela si je čas za
nas, povedala nam je tudi, da
kmetija pokojnega zdravilca
Fabjana zdaj miruje. Navezani
so bolj na sever, vnuk hodi na
prevolsko šolo.

prav radi prisluhnili. Njegova
govorica, domače narečje in
bogastvo dogodkov, ki jim je bil
priča ali pa so mu o njih pripovedovali starši, vse to bi bilo
vredno filmskega ovekovečenja.

Na Žvirčah nas je Slavko usmeril
na svojo domačijo, urejeno kot
iz škatlice, in nič nismo imeli
proti.

Ob slovesu smo si rekli, da bi
bilo dobro še kakšen izlet ali
pohod zaključiti pri njiju na
Žvirčah. Suha krajina je večja,
kot si mislimo …

Tu pa je Jelka postavila na
dolgo mizo svoj odlični štrudelj,
skuhala kavo, na zalogi je imela
pijačo po izbiri, Slavku pa smo

Zora Može

Očiščena vaška luža
Vaščani Dolnjega Križa smo ob
pomoči Občine Žužemberk uredili in očistili okolico vaške luže,
ki sta jo že dolga leta preraščali
grmovje in drevje.
Za Suho krajino je značilna kraška pokrajina in razen Krke zelo malo površinskih
voda. So pa imeli ljudje po vaseh, kjer je
bilo le mogoče, vaške luže pa tudi manjše
studence.

Poleg ohranjanja zgodovinskega spomina in popestritve
dostopa do vasi ima luža
pomembno vlogo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti, saj
je življenjski prostor redkih
in ogroženih rastlinskih in
živalskih vrst.
V avgustu je luža v Dolnjem
Križu dobila novo podobo,
obnovili so jo vaščani s svojim
delom in z občinskimi sredstvi.

Vaška luža v Dolnjem Križu
je nastala ob vaški poti,
služila pa je predvsem za
napajanje živine. Ob luži
so v preteklosti vaščani
zgradili vodnjak, ki se je
polnil iz izvira pred lužo.
Na vodnjaku ali po domače
»štirni« pa je bila tudi posebna črpalka, ki naj bi jo
naredili v dvorski železarni.
To vodo so točili za
uporabo v gospodinjstvih.
Časi, ko so vaščani
uporabljali vaško lužo in
»štirno«, so minili, saj so po
izgradnji lastnih vodnjakov
lužo nehali uporabljati.
Tako je luža začela samevati, le včasih so se ob njej še
zabavali otroci.
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Na tem mestu se posebej
zahvaljujemo župan Jožetu
Papežu, da nam je prisluhnil
in da je občina sofinancirala
strojna dela. Velika zahvala pa
gre tudi izvajalcu strojnih del
Antonu Papežu, Izdelovanje
palet in avtoprevozništvo Anton
Papež s. p.
Amalija Majer
Foto: Amalija Majer
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Drinske mučenke
24. september 2011 – dan
razglasitve za blažene
Drinskih mučenk.
V nepozabnem večeru pred razglasitvijo smo nekateri najprej v tišini
spoznali delo sester hčera božje
ljubezni. Pretresljivi so prizori, ko
sestre sprejmejo starčka, ko odstopijo
svoje mesto pri mizi otrokoma in
si dobesedno odtrgajo od ust, da
strežejo lačnim, bolj potrebnim kot so
same. Vsej dobroti in ljubezni sledita
izgon in pot v neznano, v mučeništvo.
Spontane prošnje, molitve in
zahvale se prepletajo s petjem.
Molitev rožnega venca za pet
drinskih mučenk je zaupana petim
različnim molivcem. Slovencem sta
namenjeni tretja in peta desetka.
Na zaslonu so tudi odgovori v
tistem jeziku, ki ga moli molivec, in
ta ob koncu desetke prinese zemljo
iz svoje domovine – rojstne župnije
ter jo strese v posodo, kjer je že
zasajena palma kot simbol mučeništva. Na koncu rožnega venca
prinese duhovnik Ante Baković, ki
je bil kot deček priča smrti drinskih
mučenk, vrč vode iz Drine in zalije
palmo. Sledi tiho češčenje svetega
rešnjega telesa s posameznimi
stavki Svetega pisma in pesmijo.
Med množico sester redovnic iz
različnih provinc je bilo tudi lepo
število mladih, ki so zavzeto sodelovali. Vsi slovenski romarji niso mogli
bili deležni tega, a večer je bil zame
nekaj najbolj pretresljivega. Vživel
sem se v delo in življenje ter smrt
drinskih mučenk. Mesto njihove
dokončne podaritve Bogu – cerkev
svetega rožnega venca, ki je v sklopu samostana, je z vsako besedo
klicalo k molitvi in razmišljanju. Tu,
na tem mestu, so obljubile zvestobo
in predanost Kristusu, križanemu in
vstalemu. S Pal so odšle z njim na
križ in v poveličanje.

Kardinal Rode se je s slavjem v Žužemberku zahvalil za novi blaženi – sestri
Krizino Bojanc in Antonijo Fabjan. Foto: internet

Kardinal Angelo Amato na slovesni
razglasitvi. Foto: internet

Papež Benedikt XVI. je sprejel odlok
o razglasitvi drinskih mučenk za
blažene. Foto: internet

Dvorana Zetra je bila v nekem
trenutku leta 1984 središče sveta. V
Sarajevu še gori olimpijski ogenj in
spominja na zimske olimpijske igre,
ki povezujejo narode in širijo mir.
Na tem koščku zemlje pa sta vse
prevečkrat prisotna nemir in vojna.
Spomin mi seže nazaj, ko sem na
televiziji v tej dvorani videl najrazličnejše zastave. Ob beatifikaciji so
plapolale popolnoma druge, tudi
slovenska, in to ne v čast tistim,
ki so se borili v različnih športih,
ampak tistim petim preprostim
sestram – drinskim mučenkam.
Tudi one so se borile, še posebno v
zadnjih trenutkih življenja z zlom, a
so ga premagale z ljubeznijo. Hvala
vam in bodite vsej Cerkvi mogočne
priprošnjice pri Bogu.

vodil odposlanec svetega očeta
Benedikta XVI., kardinal Angelo
Amato. Prisotna sta bila tudi
slovenska škofa msgr. Andrej
Glavan, novomeški škof, in msgr.
dr. Stanislav Lipovšek, celjski
škof. Prisotno je bilo lepo število
slovenskih duhovnikov in približno
sedemsto vernikov in vernic iz
različnih slovenskih župnij.

Slovesno razglasitev je v
soboto, 24. septembra 2011,
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Na koncu nikogar ne obtožujem.
Vsakdo zase ve, kaj mu pomenijo
drinske mučenke. Morda se premalo zavedamo njihove vloge v
življenju vseh. Lahko se jim priporočamo, jih častimo in s svojimi
priprošnjami lahko pomagamo,
da bodo čim prej prištete tudi
k svetnikom ter tako v polnosti
zasijale za vesoljno Cerkev.
Ciril Murn, župnik v Hinjah

HINJE

Otvoritev ceste v industrijski coni
na Plešu
Kljub situaciji, v kateri se
nahajamo in ki je precej
ohromila naše življenje in
druženje, nekatere stvari
morajo biti izpeljane v korist
občanov, seveda ob upoštevanju predpisane zaščite.
Tako je občina poskrbela, da
je bil v sredo, 15. julija 2020, v
tednu, ko naj bi potekali Trški
dnevi v Žužemberku in se praznuje
občinski praznik, pod geslom
»Skupaj zmoremo« prerezan trak
na novi cesti, ki industrijsko cono
na Plešu povezuje z glavno cesto.
Dogodka so se udeležili župan Jože
Papež, vršilka dolžnosti direktorice
Direkcije za infrastrukturo Ljiljana
Herga in direktor SK storitve, d.o.o.,
Janez Škufca, ki so prerezali trak
na novi cesti, ter gospa Gordana
Grahek, vodja sektorja za upravljanje cest v Novem mestu. Prisotnih
je bilo nekaj domačinov in občinskih svetnikov. Župnik Ciril Murn je
nato novo pridobitev blagoslovil.

Prerez traku na novi cesti v industrijski coni na Plešu

Župan je poudaril, kako je
posodabljanje infrastrukture v
občini pomembno za razvoj kraja,
in dodal, da bodo dela pri tem
projektu nadaljevali z napeljavo
osvetljave in ureditvijo pločnikov.

V kratkem programu, ki ga je
povezovala Lilijana Hrovat, so
spregovorili župan, direktor Janez
Škufca, Lilijana Herga, na harmoniko pa sta zaigrala brata Benjamin
in Mrak Škufca.

Direktor SK storitve, d. o. o., Janez
Škufca je poudaril pomen ceste
za nadaljnji razvoj in napredek
ter širjenje kapacitet podjetja, v
katerem je zaposlenih 28 delavcev,
v glavnem domačinov. Zahvalil
se je vsem, ki so omogočili
izgradnjo – Dušanu Papežu, ki je že
pred leti dal pobudo za izgradnjo
industrijske cone, bivšemu županu
Francu Škufci, saj se je projekt začel

Brata Škufca s harmoniko ob otvoritvi
ceste.

Nagovor direktorja Janeza Škufce

29

izvajati pod njegovo taktirko, ter
sedanjemu županu, ki je realiziral
in podprl izvedbo del.
Gospa Ljiljana Herga se je zahvalila
za povabilo in poudarila, da zelo
rada in dobro sodeluje z Občino
Žužemberk in gospo Gordano
Grahek iz Novega mesta, ki skrbi
za urejanje cest. Vsem vključenim
je zaželela, da bi cesta služila
svojemu namenu.
Na koncu se je župan zahvalil vsem
gostom in izvajalcu del, gradbenemu podjetju Rekon, d.o.o., iz
Grosuplja ter jim v spomin podaril
nekaj domačih izdelkov.
Tekst in foto: Irena Blatnik

Župnik Ciril Murn ob blagoslovu ceste
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Prvi šolski dan na OŠ Prevole
Ko se narava začne pripravljati na
jesen, se zopet odprejo šolska vrata. Za nekatere prvič, drugi so tega
že vajeni, a kljub vsemu vsakogar
malo stisne pri srcu, pa naj bo od
veselja, skrbi, pričakovanj …
Letošnje leto se je sicer začelo »normalno«,
a s kupom novih pravil in omejitev zaradi
razmer, v katerih se nahajamo že nekaj
mesecev.
Prav gotovo se je malo drugače kot druga
leta začela šola za učenke in učence prvih
razredov, saj so jih starši pospremili le do
telovadnice, kjer so jih sprejele učiteljice.
Zanesljivo si bodo vstop v prvi razred
zapomnili tudi po tem, da niso prejeli
samo rumenih rutic, ampak tudi maske,
ki jih morajo nositi v nekaterih prostorih.
Po kratkem druženju ob upoštevanju
trenutnih pravil pa so se učenci in učenke
samostojno in pogumno podali v učilnico.

Prisrčen sprejem naših »prvčkov«. Foto: Žiga Jernejčič

Želimo jim, da bi se dobro počutili, da bi
radi prihajali v šolske prostore in seveda,
kar je najpomembnejše, da bi pridobili čim
več znanja, naukov in veščin za življenje.
Irena Blatnik

Tu pa gre že zares. Foto: Žiga Jernejčič

Zgodovina hinjske župnije
Pred kratkim so pri pokopališču v Hinjah postavili
ploščo, na kateri so kronološko zapisani podatki
o zgodovini hinjske župnije. Podatki so po večini
vzeti iz župnijske kronike. Vse od ideje do uresničitve in postavitve plošče, vključno s financiranjem,
je prevzela geografinja, domačinka Nataša Škufca
z Visejca, ki si tudi sicer zelo prizadeva za popestritev življenja v Krajevni skupnosti Hinje. Za to
pridobitev smo ji vsi hvaležni.
Prepričana sem, da se bodo ob plošči radi ustavili
obiskovalci iz drugih krajev, prav tako pa tudi
domačini, ki bodo izvedeli marsikaj novega o
nastanku vasi Hinje, ustanovitvi župnije in gradnji
cerkve, ki je v zgodovini doživela mnogo tragičnih
trenutkov.
Irena Blatnik, foto: Nataša Škufca
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KRIŽ

Kolesarska tekma BMX na Vrhovem
Letošnje počitnice so bile zaradi korona krize precej drugačne kot sicer. Učenci pa so
ravno zaradi omejitev potrebovali sprostitev. Kako malo je treba, da jih navdušimo!
Na Vrhovem so si zadali cilj, da obnovijo
že pred leti zasnovano BMX progo v
gozdičku na robu vasi. Dogovorili so se
z gospodarjem Nahtigalom, ki jim je
pomagal pri pripravi proge. Počistili so
progo in trenirali ves teden. Za zaključek
počitnic pa so organizirali tekmovanje. Vsi
so se zelo izkazali, mlajši z varno in lepo
vožnjo, starejši z odličnim časom, ki so
ga dosegli. Za doseženi uspeh na tekmovanju so prejeli priznanje in se osvežili s
sladoledom. Naslednja tekma bo v času
krompirjevih počitnic.
Tekst: Slavka Nahtigal; foto: Suzana Papež

ŠMIHEL

Oratorij v Šmihelu pri Žužemberku
V Šmihelu smo letos organizirali
drugi oratorij, ki je potekal od
četrtka, 20. avgusta, do nedelje,
23. avgusta. Letos smo animatorji in otroci skupaj peli: »Zaupam,
zato si upam!« Tema oratorija je
bila kraljica Estera. Spoznali smo
jo prek filmčka, sposojenega pri
animatorski zasedbi iz oratorija
Žužemberk, ki se ji prav lepo
zahvaljujemo.

– animatorja, ki jih je spodbujal
in jim pomagal. Skupine so
ves čas oratorija imele različna
tekmovanja. Prvi dan sta bili na
programu velika igra in iskanje
skritega zaklada. Otroci so imeli
različne postaje, kjer so jim
drugi animatorji dali naloge in
jih ocenjevali. Igrali so nogomet,
zbijali keglje, metali na »koš«
in igrali pantomimo. Nato so
dekleta ustvarile oratorijsko

Letos se je na oratorij prijavilo 25 otrok,
zanje pa je skrbelo 12 animatorjev. V
četrtek smo se ob osmih zbrali pred
župniščem, kjer smo imeli skupno molitev
in predstavitev. Nato je pod farnim kozolcem sledil krst šestih novih animatork
in animatorjev – Nine, Nuše, Sare, Nejca,
Mateja in Tima, ki so morali obljubiti, da
bodo dobri, sproščeni, a odločni animatorji. Sledile so delavnice, na katerih so
otroci v štirih skupinah ustvarjali svoje
gradove. Vsaka skupina je imela vodjo
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zastavo, fantje pa so se igrali
igre z žogo. Ker smo imeli
odlično vreme, smo se ohladili
z vodnimi balončki. Sledil je
obisk turistične kmetije Meden,
kjer sta nas Angelca Bedene in
njena hčerka Natalija zelo lepo
sprejeli in nam spekli pice, za
kar se jima lepo zahvaljujemo.
Tako smo napolnili trebuščke
in odšli proti domu. Komaj smo
čakali naslednji dan.
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V petek smo zjutraj veliko peli, izdelovali
krone, fantje pa so nam pripravljali poligon. Dekleta so medtem kuhala kosilo, da
smo se po tekmovanju nahranili z dodatno
energijo za preostanek dneva. Nato je
sledila igra, v kateri so morale skupine
predstaviti asociacije na izbrano besedo.
Popoldne so nas tako kot lani obiskali
gasilci in nam pripravili ohladitev z drčo.
V soboto zjutraj smo pisali prošnje in
zahvale, ki so jih nekateri otroci nato
prebrali v nedeljo pri maši. Nato je
sledil pohod na Sveto Katarino. Med
sprehodom smo po skupinah iskali skrite
trakove, ki so prinesli različno število
točk. Ko pa smo prišli na vrh Plešivice,
smo prebrali zgodbo kraljice Estere in
odgovarjali na vprašanja, peli in plesali.
Po počitku smo se vrnili v župnišče, kjer
so nas čakali domač cesarski praženec
in krofi. Preden smo odšli na bazen k
Humarjevem, smo v cerkvi ponovili
pesmi, ki smo jih naslednji dan peli pri
maši. Na bazenu smo plavali, igrali vodno
odbojko, se potapljali. Obiskal nas je tudi
župnik Uroš Švarc. Proti večeru pa nas je
pri kozolcu že čakal Rafael Vidmar, ki nam
je pripravil slastne hotdoge. Tudi njemu
se prav lepo zahvaljujemo, da je razveselil
otroke. Kasneje nas je obiskal župan Jože

Papež. Zapeli smo mu letošnjo
himno, on pa nas je pozdravil
in spodbudil, naj se še naprej
trudimo za takšno dogajanje v
Šmihelu. Zahvalili smo se mu,
da nam je olajšal organizacijo
oratorija, saj je pomagal pri
financiranju letošnjih majic.
Gospod Rafael in župan sta nato
otrokom podelila medalje po
vrstnem redu skupin. Otroci
so dobili značko z besedo,
po kateri so bili na letošnjem
oratoriju najbolj znani. Počasi
smo vsi odšli domov spat, saj
smo naslednji dan vstali še bolj

zgodaj, da smo vadili pesmi za
sveto mašo. Po zaključku maše
smo še zadnjič skupaj zaplesali
in se posladkali s sladoledom.
Na koncu bi se rada osebno zahvalila vsakemu animatorju in
vsem, ki ste kakorkoli pomagali,
da smo lahko izpeljali oratorij
tudi letos, kljub neprijetni
situaciji v svetu.
Če vas zanima kaj več o tem, kar
smo počeli, si lahko na našem
Facebook profilu ogledate
Oratorij Šmihel pri Žužemberku.
Maša Koler

Trški dan v Šmihelu
V četrtek, 16. julija popoldne, je
pri farni cerkvi v Šmihelu potekala prireditev v sklopu Trških dni. Mladina je
predstavila, kako je lani potekal naš
prvi oratorij, kako so mladi animatorji
prišli do ideje in jo realizirali ter kako

so jo otroci sprejeli. Na začetku
sta nas pozdravila predsednica
KD Šmihel pri Žužemberku Petra
Vidic in župan Jože Papež.
Srečanje so popestrili tudi
lanski udeleženci oratorija s
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petjem. S slikami in besedami
smo opisali vse tri dni dogajanja, po prireditvi pa je sledila
še predstavitev peke kruha v
krušni peči na domačiji Meden.
Maša Koler

ŽUŽEMBERK

Akvarij pod žužemberškim gradom
Žužemberk se ponaša z (naj)slikovitejšimi
lehnjakovimi pragovi na Krki. Najlepše jih je
opazovati z novega mostu, kjer pogled seže
od vse bolj priljubljene Loke pa do mogočnega gradu na pečini. Tu pogosto opazimo

ribiče, ki preizkušajo svoje lovne
sposobnosti in namakajo trnke.
Včasih se mimo pripeljeta tudi
kak kajakaš ali celo večja skupina
raftarjev. Nedvomno je tu potencial za različne športne in druge
dejavnosti velik.
Kako pa je pod vodo? Tik pod
slapom je – med potapljači dobro
poznan – tolmun, ki sega pet
metrov v globino ter 20 metrov v
širino in dolžino. Pravimo mu kar
akvarij, in kdor je kdaj pogledal

vanj, mu je bilo hitro jasno, zakaj
takšno ime. V njem so našle
zatočišče številne ribe, ki se iz
dneva v dan poigravajo z mehurčki pod žuborečo vodo. Le redko so
zgodi, da je voda mirna, bistra in
dovolj varna za potop. Letošnjega
avgusta so bili vsi ti pogoji izpolnjeni, zato mi je s kamero uspelo
ujeti nekaj utrinkov in posnetek
sem objavil na spletu. Poiščite ga
in se prepričajte.
Tekst in fotografija: Rok Z.

Po novo znanje in spoznanje smo šli
v Šaleško dolino
Predsednica Društva kmečkih žena
Tadeja Lavrič je organizirala ekskurzijo v Zavodnje nad Šoštanjem, kjer
je dovolj priložnosti za enodnevne
izlete.
Že na prvi postaji – kmetiji, ki je
vedno naša najljubša tema – smo
se imeli enkratno. Obiskali smo
Videmškove. Na lepi lokaciji urejene
visokogorske kmetije sta nas sprejela
mlada gospodarja, še ne štiridesetih
let, s tremi otroki. Ukvarjajo se z
živinorejo, oddajajo mleko v mlekarno in izdelujejo okusne domače sire.
Še prijetneje smo bili presenečeni,
ko sta nam povedala, da vzajemno
sodelujejo in si pri delu pomagajo tri
sosednje kmetije.
Kjer je lepo, čas prehitro mine. Morali
smo na naslednji ogled. Po tristo
metrih hoje smo prišli do ohranjene
štiristo let stare Kavčnikove domačije. Tu se je čas ustavil še pred našim
rojstvom, saj se le redki spominjamo
črne kuhinje ali gartlca z dišavnicami
in začimbami ... v mirnem okolju
gozda. Po krajšem sprehodu do avtobusa nam je teknilo kosilo v Gostišču
pri Vidi. Ob umirjeni postrežbi in
kosilu z zabavnimi šalami smo čutili,

da so gostov resnično veseli.
Samo nekaj sto metrov stran
je cerkev sv. Petra in Pavla.
Lepo urejena in vzdrževana
okolica priča, da tam živijo
ljudje v slogi in razumevanju.
Ključar nam je cerkev prijazno
razkazal in povedal, da nimajo
stalnega župnika. Župnik živi v
Šoštanju in skrbi za tri župnije. V
Zavodnje prihaja le ob nedeljah
in četrtkih ter ob posebnih

priložnostih, za druge reči radi
poskrbijo domačini.
V Zavodnjah smo se počutili
sprejeto, domače, brez pretiranega hitenja, ki smo ga sicer
deležni v vsakdanjem življenju.
Poleg vsega nam je druženje s
starimi prijateljicami polepšalo
kar nekaj naslednjih dni. Naj
tako ostane čim dlje.
Milena Iskra
Foto: Tadeja Lavrič

Z mladima gospodarjema na kmetiji Videmšek.
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Poslovila se je generacija 2004/2005–2020

Učenke in učenci generacije 2004/2005–2020
9. a, razredničarka Kristina Drnovšek: Arseniy Andreev, Elma Ebipi, Klara Godec,
Urša Godec, Anja Gorenčič, Mitja Kastelic, Martin Krašovec, Tiana Kumelj, Domen
Lavrič, Domen Legan, Anže Longar, Lucija Longar, Božidar Mišković, Nik Murn,
Anej Novak Rozman, Luka Orel, Jan Papež, Lea Papež, Gal Emerik Peterka, Nika
Potočnik, Gašper Primc, Pia Repar, Nika Rugelj.
9. b, razredničarka Klara Legan: Lara Barčić, Aleksander Bende, Betka Blatnik,
Maša Blatnik, Nuša Glava, Matic Hrovat, Žiga Hrovat, Tina Koncilja, Nejc Kranjc,
Tilen Kuhelj, Matic Lavrič, Lara Longar, Maj Longar, Matic Luzar, Eva Miklič, Žan
Mravljak, Nejc Muhič, David Pograjc, Sara Sadar, Tim Struna, Karmen Turk, Matej
Zaletelj, Lara Zupančič.

V ponedeljek, 15. junija 2020, je
osnovnošolsko obveznost zaključila še
ena generacija devetošolcev. V obeh
oddelkih je bilo po 23 učencev in vsi so
uspešno zaključili devetletko. V vseh
teh letih so na naši šoli ustvarili veliko
lepih spominov in dogodivščin, ki so
nas bogatile in postavljale na preizkušnjo. Ta generacija je bila posebna,
ker je doživela pouk na daljavo in
zaradi ukrepov za zajezitev epidemije
COVID-19 malo drugače zaključila šolsko leto. Ker niso imeli običajne valete,
so se učiteljem zahvalili po šolskem
radiu, se poslovili od drugih učencev
s skupinskim plesom na igrišču in od
staršev na pikniku. Za zadnji šolski
dan so pripravili kulturni program
s slavnostno podelitvijo priznanj.
Razredničarki Klara in Kristina jim
želiva veliko uspehov na njihovih novih
poteh.
Besedilo in foto:
Klara Legan, prof.

Zlato priznanje TPLG
Na 34. državnem festivalu Turizmu pomaga lastna glava so
učenke Tanaja Kopač, Neja Potočnik, Kaja Miklavčič, Elma
Ebipi, Pia Repar, Urša Godec, Anja Gorenčič in Nika Potočnik
pod mentorstvom Klare Legan in Andreje Šercer Robič osvojile
zlato priznanje. Naloga opisuje potek kulinaričnega festivala
z naslovom »Iz suhokranjskega kotla diši«, s poudarkom na
medgeneracijskem tekmovanju v kuhanju divjačinskega
golaža in mlečnega močnika. V izbor in oblikovanje smo želeli
vplesti elemente, značilne za kraj in prebivalce. Osredotočili
smo se na bogato kulturno in zgodovinsko dediščino srednjeveške kuhinje. Obdajajo nas prostrani gozdovi in travniki, zato
Avtorice naloge »Iz suhokranjskega kotla diši«
je tudi nastala ideja o divjačinskem golažu. Divjačina je bila
zelo pogosto na krožnikih graščakov, revnejši sloj pa je jedel
skromnejše in preprostejše jedi, med drugim mlečni močnik.
Z nalogo bi se morale predstaviti na Turistični tržnici, ki
pa je letos odpadla zaradi ukrepov za zajezitev epidemije
COVID-19. Učenke Urša Godec, Pia Repar in Anja Gorenčič so
posnele promocijski video. Za naslednje šolsko leto mentorici
vabiva turistični podmladek, da se nam pridruži pri krožku in
skupaj z nami ustvarja nalogo, ki bo predstavila suhokranjsko
kulinariko.
Besedilo in foto: Klara Legan, prof.

Zlato priznanje
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Že dvanajstič peš na Brezje
Če verjamete ali ne, res smo šli v četrtek,
13. avgusta 2020 peš na Brezje. Sedem
romarjev in osmi, spremljevalni član
ekipe, vso pot iz Žužemberka na Brezje, že
dvanajstič.
Oblekli smo zelene pohodne majice z
napisanimi donatorji, se na Grajskem
trgu pred gradom slikali in se poslovili od
domačih in prijateljev. Opoldne je kolono
s hitrimi koraki povedel župan Jože
Papež, sledil mu je Andrej, organizator
letošnjega pohoda, za njima pa smo
se prerivali Vlado, Marko, Jože, Aleš in
Miran. Tempo je bil tak kot pri hitri hoji na
kakšnem atletskem mitingu. Moral sem
se potruditi, da sem jih sploh dohajal.
Bil sem prepričan, da se bo naša hoja
umirila, ko se bomo odtrgali iz domačega
kraja, a sem se krepko zmotil. Nehote
sem se ujel, da zavidam Primožu, ki je
ob dogovorjeni uri odpeljal kombi z našo
opremo po isti marš ruti.
Prvi postanek je bil prav kmalu. Hitro smo
izmenjali nekaj stavkov, popili kozarček
pijače, pojedli nekaj piškotov in se odpravili naprej. Do vasi Krka je bilo postankov
pri donatorjih in prijateljih precej, potem
pa samo še romanje. Bilo je vroče in zdaj
vem, zakaj se takim majicam, kot smo
jih imeli oblečene, reče »švic majca«. Po
hrbtu mi je pot tekel v potokih, pa ni bila
majica nič kriva. Noč nas je že lovila, ko
smo blizu Grosuplja prispeli na Perovo,
kraj našega prvega prenočišča. Primož je
pripeljal pijačo, kruh in pasulj. Tudi brez
žlic smo ga pojedli. Po kratkem pogovoru

sem zlezel v spalno vrečo,
glavo naslonil na potovalko in
počakal naslednji dan.
V petek pa vendar lepo jutro.
Uredili smo se, nekaj pojedli,
pospravili za sabo, pometali
opremo Primožu v kombi in se
odpravili naprej. Tempo ni prav
nič popustil in spet sem razmišljal, da bi noge in vso svojo
postavo vrgel v kombi in se
odpeljal kamorkoli. Hitro sem
oblaček s pregrešnimi željami
nad sabo v mislih izbrisal, da
ga tisti za mano ne bi opazili.
Gotovo bi mi v šalah privoščili
mojo slabo vero v romanje. Tudi
kraji so bili bolj domači: Brezje,
a žal pri Lipoglavu, Sadinja
vas, Dvor, le Boršta ni bilo
nikjer. V Ljubljano smo prihajali
skozi Sostro in nato po Litijski
cesti. Malico smo si privoščili v
Gostilni pri Micki. Nadaljevali
smo mimo Štepanjskega naselja
do Tromostovja, naredili spominsko fotografijo pri Prešernu
in stopili v park Tivoli, kjer nas
je pričakal Tomo, naš »Božiček«,
z osvežilnimi pijačami. Super!
Potem pa po Celovški mimo
nekdanjega motela Medno
po »bližnjicah« do Medvod.
Blizu reke Sore, pri prijateljih,
Karmen in Safetu, smo bili
deležni kraljevske pojedine in
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prijetnega pogovora. Za nami
je bil najdaljši in najtežji dan
poti. Vročina nas je oblivala, da
naše »švic majce« niso mogle
sproti odvajati telesne tekočine.
Idilo sem motil samo jaz, ki sem
vmes pobrenkaval na ukulele
in z umirjenim glasom prepeval
stare pesmi. Za kazen se me je
prijelo ime »Kukulele«. Spali
smo na tleh, v letni kuhinji,
garaži in loži. Midva z Jožetom,
pa ne županom, sva dobila
prostor v sosedovi garaži, Jože
pa je dobil sredi noči še škripec
na glavo. Pa ni bilo nič hudega,
niti buške ni dobil.
Sobota in modre majice.
Napravili smo nekaj skupnih
posnetkov, se poslovili in
s tradicionalnim tempom
odvihrali po mostu čez Soro do
velikega krožišča in se odločili
za smer proti Zbilju in Kranju.
Tudi ta dan je bil lep in sončen.
Lepe modre majice so bile do
konca premočene, predno je
bil kakšen postanek. Pot mimo
Kranja je bila spet naporna.
Noge so počasi začele boleti in
dobivati znake prehojene poti.
Naša skupina se je raztegnila v
dolgo kolono. Stopali smo hitro,
brez besed, vsak s svojimi žulji v
mislih in vero, da bomo zdržali
do konca. Načrtovani postanki
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so bili dobrodošli. Mislim, da smo ta dan
popili največ vode. Popoldanski počitek
smo doživeli v Gostilni in piceriji Sonja
v Bistrici. Pričakali so nas z aperitivom,
pogostili s kosilom in nam zaželeli
prijetno hojo. Pozno popoldne smo
prišli v vas Podbrezje. Ime je šlo prijetno
v uho. Slišalo se je že zelo blizu našega
cilja. Nastanili smo se v Pirčevem domu
Tabor, župnišču pri podružnični cerkvici
Marija Sedem žalosti. Tu smo po dolgem
času doživeli toplo prho, spali pa smo
na mehkih vzmetnicah. Vsak je dobil dva
jogija, enega na drugem, in smo spali kot
na pravih posteljah. Nočno smrčanje je
zmotil le cerkveni zvon, ki je na vsako uro
na polno zvonil bridke ure. Ko je udaril
sedemkrat, smo morali pa vstati.
Nedelja se je začela prav tako kot vsaka
druga. Opravili smo običajne jutranje
aktivnosti, pospravili vzmetnice, počistili
za sabo in zaklenili poslopje. Ta dan smo
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imeli le osem kilometrov poti.
Oblekli smo pražnje bele majice
in se napotili najprej na kmetijo
pod cerkvico, kjer smo prejšnja
leta prenočevali. Gospodinja
Cirila nas je sprejela z nasmehom in vsakega prav po domače
objela. Bili smo sredi prijetnega
pogovora in srkanja vroče kave,
ko je Andrej napovedal odhod.
Naše noge, zelene od konjskega
pršila proti bolečim žuljem,
kar niso dojele, da moramo še
hoditi. S težavo smo jih začeli
premikati po hribu navzgor in še
z večjo težavo potem po istem
hribu na drugi strani navzdol.
Oh, ti Gorenjska! Župan Jože je
spet atletsko »potegnil« in spet
smo se raztegnili v daljšo vrsto.
Pa pot ni bila povsem ravna,
asfaltna cesta. Šlo je gor in dol

Pohod od A do Ž 2020
V nedeljo, 13. septembra 2020, smo
spet bili na pohodu od A do Ž, iz
Ambrusa v Žužemberk. Turistično
društvo Ambrus je povedlo skupino
okrog petdesetih pohodnikov iz
Ambrusa v hrib proti Žužemberku.
Na meji obeh občin pa je vodstvo
prevzelo Turistično društvo Suha
krajina iz Žužemberka in nas varno
privedlo v dolino do žužemberškega
gradu.
Ambrus leži 116 metrov višje od
Žužemberka in pričakovali bi, da
bomo šli v dolino, a na Dolenjskem
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po kolovozih pa tudi po kozjih
stezicah in bilo mi je kar malo
žal za gladkim asfaltom, čeprav
sem se ga pred dnevi branil.
Nekaj malih postankov pa smo
vseeno imeli.
Cerkve po nekem pravilu
stojijo na vrhovih hribov. Tako
tudi Bazilika Marije pomagaj
na Brezju. Tudi ta vzpon smo
ponosno premagali in prišli uro
pred nedeljsko mašo. Končno
smo se lahko usedli na stole, in
to v prvi vrsti. Glavni dogodek
je bil dan prej, ob 60-letnici
duhovniške službe kardinala
Rodeta. Ta dan pa je bil naš in s
ponosom smo sprejeli pozdrav
in pohvalo, da smo tukaj že
dvanajstič. Kaj pa drugo leto?
Tekst in foto: Miran Jenko

ŽUŽEMBERK
ne moreš nikdar reči, da ne bo več
nobenega hriba. V popoldanski vročini
smo se povzpeli na Kamen vrh in tam
počivali na robu jase v senci dreves.
Čeprav nam je vročinska megla zakrila
pogled v daljavo, smo videli lep del naše
domovine. Nadaljevali smo po gozdu do
zidanice, kjer smo pod brajdo modrovali
o pijači iz samorodnice, ki prav počasi
prijetno v glavo leze. Na pohodih se
ne smeš povsem prepustiti turističnim
nagnjenjem in morali smo naprej. Spustili
smo se do Brezovega Dola in se krepko
raztegnili spet v hrib proti Plešivici. Zdaj
smo hodili pod vodstvom domačega
voditelja, ki nam je pri razvalinah cerkve
svete Katarine pripovedoval o dogodkih
preteklih desetletij. Z jase smo že videli
cerkev svetega Mohorja in Fortunata,
žužemberški grad in najlepši del doline
mlade Krke. Pot je bila daljša kot naši
pogledi, pa vendar smo zadovoljni
»prišvicali« mimo Gradenca v Žužemberk.
V gradu smo imeli zaključek poti, pijačo
in enolončnico, ki so jo medtem kar v
litoželeznem kotlu skuhali naši prijatelji,
člani TD Suha krajina.
Po nastopu ljudskih pevk nam je dobrodošlico zaželel tudi župan Jože Papež. Žal
letos ni utegnil iti z nami, vsi pa si želimo,
da bi se drugo leto udeležil obratnega
pohoda, od Ž do A. Avtobus je večino
pohodnikov odpeljal nazaj v Ambrus, nam
pa se je večer potegnil v noč in nadaljeval
z nekim drugim dogodkom tistega večera.
Tekst in foto: Miran Jenko

Osvetljen žužemberški grad

Prizadevni člani turističnega društva so v torek, 18. avgusta 2020, dokončali osvetlitev žužemberškega
gradu tudi z vhodne strani. Sedaj je grad ponoči, tudi s trga, prav romantičen …
VladiMir, Foto: Eva Pršina
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S kolesi po rimski cesti
Letos bi potekalo že 25. zgodovinsko-rekreativno popotovanje s kolesi po rimski
cesti od Ivančne Gorice do Dvora, pa so
epidemija novega korona virusa in ukrepi za
preprečevanje širjenja bolezni organizatorje
prepričali, da so izvedli le prvo memorialno
kolesarjenje – v spomin na preminulega
Leopolda Severja.
Leopold Sever, častni občan Občine Ivančna
Gorica in Občine Žužemberk, je bil ljubiteljski raziskovalec in tudi traser ter eden izmed
pobudnikov za obnovitev nekdanje rimske
ceste, ki je vodila iz Acerva (Ivančne Gorice)
po obronkih suhokranjskih gričev mimo
»Žužemberka« in »Dvora« v Belo krajino ter
vse do Siscie (Siska). Žal nas je v lanskem
letu, ko je dopolnil 80 let, Polde zapustil in
organizatorja TD Ivančna Gorica in TD Suha
krajina sta sklenila, da v čast njegovemu
spominu organizirata memorialno popotovanje. Udeležilo se ga je pet kolesarjev,
med njimi so bili trije, ki so se udeležili tudi
prvega kolesarjenja – Slavko, Franc in Vlado
ter spremljevalec Ičko. Vsi so se s ponosom
in hvaležnostjo počastili spomin na pokojnega Leopolda Severja, prvega udeleženca
kolesarjenja po tej rimski cesti.
VladiMir

Udeleženci pred »Severjevo« fontano v Ivančni Gorici

Zadovoljni udeleženci pred plavžem na Dvoru.

S kanujem in kitaro od izvira do izliva Krke
Pogumna Brežičana Aljoša Rovan in Peter
Dirnbek, prvi izkušen kanuist in izdelovalec
kanujev, drugi pa kantavtor, sta letos med
20. in 24. julijem izvedla pogumen podvig,

saj sta se s kanujem in kitaro odpravila po drugi najdaljši, povsem
slovenski reki – od izvira do izliva
Krke na Čatežu pri Brežicah.

V Žužemberku smo ju navdušeno sprejeli 21. julija, nato
pa je bil na Loki prav prijeten
večer. Nastopal je član odprave,
kantavtor Peter Dirnbek, pridružil pa se mu je tudi domačin
Primož Pasar z orglicami. Zbralo
se je kar nekaj domačinov pa
tudi Brežičanov, odpravo pa
je pozdravil tudi žužemberški
župan Jože Papež.
Odpravi smo zaželeli prijetno
nadaljevanje in srečno »plovbo«
vse do izliva, naše želje pa so bile
na mestu, saj je na koncu odprave
zaradi obilnega deževja Krka
postala celo nevarna.
VladiMir

Prijetno razpoloženje na Loki
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Ribiško srečanje 2020
V žužemberškem pododboru Ribiške družine Novo mesto smo dolgo premlevali,
ali bi glede na pandemične razmere tudi
letos organizirali srečanje članov. Vedno
bolj smo se spraševali, kaj bo z ukrepi
za zajezitev epidemije virusa COVID-19.
Bližal se je julij, mesec, v katerem se prvo
soboto tradicionalno zberemo. Junija
so bili na našo srečo ukrepi nekoliko
omiljeni in odločitev je padla. Vabila so
bila poslana in v soboto, 4. julija, smo
bili prijetno presenečeni. Zbralo se nas je
38, od tega kar pet mladih članov in trije
vabljeni gostje.
Ukrepi in vse omejitve, povezane z njimi,
so bili razlog, da smo komaj čakali na
ponovno srečanje, da se spet pomerimo
v znanju o svojem najljubšem načinu
ribolova, pokramljamo o uspehih ter
preteklih in aktualnih temah.
Po jutranji obvezni seznanitvi z ukrepi
in razkuževanjem rok, dobrodošlici in
kratkem zajtrku smo se odpravili na
ribolov, ki je potekal skladno s pravilnikom o športnem ribolovu naše ribiške

Zmagovalci družabnega ribolova. Od leve
proti desni: Ž. Škufca, F. Potočar, F. Košiček,
S. Lucić, D. Legan in M. Longar.

Jutranji zbor pred ribiškim domom v Žužemberku.

družine. Opoldne se je vrnila
že večina ribičev, čakali smo le
še tiste, ki so srečo poskušali
na bolj oddaljenih »štantih«.
Letos nam je vreme ponovno
naklonilo lep sončen vroč dan.
Ko so se zbrali še preostali člani
in prinesli svoj dnevni ulov, so
se začele priprave na merjenje
najdaljše ribe in vpis rezultatov.
Po uradnih meritvah smo si
vzeli čas za kosilo, ki so ga nam
pripravile spretne roke članov,
»žarmojstrov«. Seveda ni manjkalo tekočih sovražnikov žeje.
Ob kapljici, ki jo je priskrbel
lanski zmagovalec, in seveda
drugih lokalnih tekočinah je
hrana še bolj teknila. Nikakor
ne smemo pozabiti na postrvi
iz Luknje, ki nam jih je pekel
sosed Igor. Po kosilu, ko smo se
sladkali s pekovskim pecivom,
je predsednik pododbora
D. Longar oznanil slovesno
podelitev pokalov in nagrad za
najboljše ribiče.
Zmaga je šla v roke povabljenemu ribiču in bivšemu članu F.
Košičku, ki je z ujeto mreno in
njenimi 65 centimetri pometel
s konkurenco. Drugo mesto je
osvojil gospodar pododbora
F. Potočar z 61 cm dolgo ribo.
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Avtor slik, Peter Bajc ob vodstvu
Pododbora Žužemberk.

Slavku Luciću pa je 55 cm dolga
riba prinesla tretje mesto.
Ponovno moramo pohvaliti
udeležbo podmladka. Tudi letos
so mladinci tekmovali v svoji
kategoriji. Zmago si je priboril
Žan Škufca, lanski zmagovalec,
ki je z muharico ujel 50 cm
veliko potočno postrv. Drugo
mesto je zasedel Matic Longar,
tretje pa Domen Legan.
Na koncu se v imenu Ribiške
družine Novo mesto najlepše
zahvaljujem Petru Bajcu za tri
podarjene slike rib, ki sedaj
krasijo veliko sobo v ribiškem
domu.
Domen Jaklič
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Turistično ogledalo
Turizem, ena izmed najbolj donosnih
gospodarskih panog, se je letos zaradi
epidemije korona virusa sesul kot hiša iz
kart. Vsekakor pa lahko pohvalimo ukrepe
Vlade RS in Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo, ki so z uvedbo turističnih vrednotnic za slovenske državljane
omilili propad turističnih ponudnikov.
Po podatkih Finančne uprave RS je bilo
do 23. avgusta na Dolenjskem unovčenih
nekaj več kot 9.200 turističnih bonov, ki so
v blagajne ponudnikov prinesli 1.335.686
evrov. Znesek predstavlja 52 % unovčenega zneska v regiji Jugovzhodna Slovenija.
Občina Žužemberk je po podatkih, koliko
je bilo pri nas unovčenih vrednotnic, takoj
za »velikimi«, kot so turistične Dolenjske
in Šmarješke Toplice ter Novo mesto.

Pohvale gredo vsem turističnim ponudnikom iz Občine
Žužemberk in tudi Turističnemu
društvu, ki že dolgo let aktivno
in srčno promovira Občino

Žužemberk in Suho krajino po
vsej Sloveniji in v tujini.
VladiMir
S spletne strani visitdolenjska

Žužemberčankama srebrno in bronasto odličje
Zaradi epidemije korona virusa
se je predčasno končala sezona
dvoranske odbojke. Ko je že vse
kazalo, da letošnjih državnih
prvenstev v odbojki na mivki ne bo,
je Odbojkarski zvezi Slovenije le
uspelo izpeljati tekmovanja v vseh
kategorijah. Najboljši mladi odbojkarji in odbojkarice so se pomerili za
medalje v finalu na Kongresnem trgu
v Ljubljani. Tudi letos se lahko mlade
igralke Odbojkarskega društva
Flip-flop iz Grosuplja pohvalijo kar z
dvema osvojenima medaljama.
V kategoriji U-14 sta med 31
dvojicami po dveh odigranih
turnirjih v Notranjih Goricah
in Škofji Loki Ela Bakan in
Žužemberčanka Nika Pucelj z
osvojenimi mesti na turnirjih
zbrali dovolj točk, da sta se
uvrstili med štiri najboljše
dvojice letošnjega državnega
prvenstva. Na tekmi za tretje
mesto sta na Kongresnem
trgu v Ljubljani gladko
premagali dvojico Tani Jurič

in Sara Korpnik z 2 : 0 (10, 6) in
osvojili bronasto odličje.
V kategoriji U-16 sta pripravili
veliko presenečenje Tara Filipič
in Žužemberčanka Maša Pucelj.
Čeprav leto dni mlajši od drugih
tekmovalk, sta na odločilnem
turnirju v Žužemberku med 48
dvojicami osvojili prvo mesto
in si tako zagotovili igranje v
letošnjem finalu državnega
prvenstva. Zlatega odličja v
tej starostni kategoriji sta se
veselili Zoja Kalar in Rima

Maša Pucelj in Tara Filipič, U-16
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Posedel, ki sta v velikem finalu
po ogorčenem boju za vsako
točko z 21 : 19 in 22 : 20 strli
odpor Maše Pucelj in Tare
Filipič.
V športu noben uspeh ne pride
sam od sebe. Za odlični rezultat
mladih odbojkaric sta bila
potrebna dva meseca treningov
pod vodstvom trenerjev Roka
Puclja in Simona Krakarja.
Darko Pucelj
Foto: R. Pucelj

Nika Pucelj in Ela Bakan, U-14

RDEČI KRIŽ

Krvodajalska akcija v Žužemberku zopet
uspešna
Konec julija je v OŠ Žužemberk
potekala tradicionalna krvodajalska akcija, ki jo je Območno
združenje Rdečega križa Novo
mesto organiziralo v sodelovanju
z Zavodom za transfuzijsko
medicino Ljubljana.
Odziv je bil kljub dopustniškemu mesecu
dober, saj je prišlo kar 70 krvodajalcev,
od tega sta dva kri darovala prvič. Akcija
je potekala prilagojeno. Krvodajalci so se
predhodno po telefonu pogovorili o zdravstvenem stanju in se dogovorili za uro
prihoda. Na vhodu je bila triažna točka,
kjer so si razkužili roke, prostovoljka pa

jim je izmerila temperaturo in
jim dala zaščitno masko.
Zopet se je izkazalo, da imajo
nekatera podjetja posluh za
krvodajalstvo, saj se akcij
udeležuje kar nekaj njihovih
sodelavcev. Prišel je tudi župan
s svojimi sodelavci, ki so že
dolgoletni krvodajalci.
Tudi tokrat so v šolski kuhinji
poskrbeli za malico, ki so
jo krvodajalcem postregle
prostovoljke.
Hvala vsem, ki ste se nam tokrat
pridružili, in tudi tistim, ki vam
je vse leto mar za druge ljudi.

Mateja Šlajkovec
Foto: OZ RKS NM

Janez Krese kri daroval že 110-krat
Janez Krese iz Zalisca pri
Žužemberku je 31. avgusta 2020 na Centru za
transfuzijsko dejavnost
Novo mesto kri daroval
že stodesetič.

Že nekaj let je v pokoju, a dela mu ne zmanjka. Spominja se, da je s
krvodajalstvom začel med služenjem vojaškega roka v Banja Luki. Zaposlil se je
kot voznik avtobusa in v tem poklicu ostal do upokojitve. Kri redno daruje in si
želi, da bi jo še vsaj pet let, do starostne meje za krvodajalstvo. Poln je življenjskega optimizma, zato verjamemo, da bo kri daroval še velikokrat. Čestitamo
mu v imenu vseh, ki jim je njegova kri vrnila zdravje ali celo življenje.
Barbara Ozimek

Janez Krese ob jubilejnem 110. darovanju krvi in Za jubilejno 110. darovanje krvi je Janezu Kresetu med drugimi
Marjeta Martinčič, visoka zdravstvenica iz CTD
čestitala predsednica Krajevne organizacije Rdečega križa
Novo mesto, ki mu je tudi tokrat odvzela kri.
Žužemberk Alenka Sajovec.
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Rdeči križ v prvi polovici leta kljub
epidemiji zelo dejaven
Območno združenje RK Novo mesto,
ki deluje v osmih dolenjskih občinah,
združuje 35 krajevnih organizacij z več kot
štiristo prostovoljkami in prostovoljci. V
letošnjih razmerah epidemije mora Rdeči
križ upoštevati ukrepe za preprečevanje
širjenja okužb, vendar nadaljuje svoje
delo. Med epidemijo s hrano oskrbuje
ljudi na domu, posledice epidemije pa so
še povečale povpraševanje po vseh vrstah
pomoči, ki jih nudi Rdeči križ.
V Občini Žužemberk Območno združenje
RK Novo mesto skupaj s krajevnimi
organizacijami Žužemberk, Dvor, Hinje in
Šmihel pri Žužemberku redno mesečno
oskrbuje s paketi s hrano štiri do šest
družin na mesec, občasno pa pomaga še
150 družinam. V času epidemije je bilo
oskrbljenih 25 družin. S plačilom položnic
za najnujnejše življenjske stroške so
doslej pomagali petim družinam.

Naši otroci, ki so se prek RKS v avgustu udeležili socialnega letovanja
na Debelem rtiču.

Letovanja na Debelem rtiču se je udeležilo
15 zdravstveno in socialno šibkih otrok,
ki so teden brezskrbnih dnih preživeli v
MZL Debeli rtič. Pred vstopom v šolo so
pomagali tudi desetim otrokom z boni pri
nabavi šolskih potrebščin.

zloženko, ki opozarja starejše,
kam se lahko obrnejo po
pomoč, če jo potrebujejo, in s
simbolnim darilcem. Obiskov
se je v Žužemberku razveselilo
319, na Dvoru 134, v Šmihelu pa
60 starejših občanov. Na Hinjah
bodo obiske opravili v prihodnjih dneh. Starejše načrtujejo
obiskati še v času novoletnih
praznikov.

Krajevne organizacije zaradi epidemije
niso mogle organizirati srečanja starejših.
Prostovoljke in prostovoljci so obiskali
vse krajane, starejše od 70 let, s posebno

V Rdeči križ želijo pridobiti
nove, mlade prostovoljce in
prostovoljke, ki bi pomagali pri
delu v krajevnih organizacijah,

Preventivne zdravstvene meritve
V sklopu 22. Trških dni smo 18.
julija letos pri Krajevni organizaciji RK
Žužemberk organizirali preventivne
zdravstvene meritve in posvet z zdravnico dr. Nežko Dular. Meritve so potekale v
skladu z ukrepi za preprečevanje širjenja
okužb in takrat veljavnimi omejitvami
zbiranja oseb. To je bil tudi razlog, da
smo letos izvedli le meritve krvnega
tlaka in posvet z zdravnico, brez meritev,
pri katerih je potreben odvzem krvi.
Tekst in foto: Tamara Plot
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pri organiziranju različnih
dejavnosti in pomoči za občane.
Lahko jim pišete na elektronski
naslov: novo-mesto.ozrk@
ozrks.si.
Od septembra spet organizirajo
brezplačne delavnice, tečaje,
predavanja in druge aktivnosti
na prostem. Informacije
najdete na: novomesto.ozrk.
si/medgeneracijsko_sredisce/
tecaji_in_delavnice/. Vabljeni,
da se jim pridružite.
Barbara Ozimek, sekretarka

RDEČI KRIŽ

Krvodajalska akcija
V četrtek, 23.7. je v OŠ Žužemberk
potekala že tradicionalna krvodajalska
akcija, ki jo je organiziral OZRK Novo
mesto v sodelovanju z Zavodom za
transfuzijsko medicino Ljubljana in
KORK Žužemberk. Odziv je bil kljub
situaciji dober, saj je kri darovalo 70
krvodajalcev, od tega sta dva darovala
prvič. Akcija je zaradi preprečevanja
možnih prenosov bolezni potekala po
prilagojenem načinu in sicer tako, da
so se krvodajalci morali predhodno po
telefonu pogovoriti o zdravstvenem
stanju in dogovoriti za uro prihoda. Na
vhodu je bila triažna točka, kjer so si
krvodajalci razkužili roke, prostovoljka
pa jim je izmerila temperaturo in jim
dala zaščitno masko.
Akcije se je med drugim udeležil tudi
župan s sodelavci, prišlo pa je tudi kar
nekaj skupin sodelavcev iz različnih
podjetij. Za malico so tudi tokrat poskrbeli v šolski kuhinji, postregle pa so jo
prostovoljke KORK.
Najlepša hvala vsem krvodajalcem za odziv.
Tamara Plot
Foto : OZRK Novo mesto

Letovanje na Debelem rtiču

Debeli rtič je biser narave na slovenski obali,
ki nudi otrokom veliko možnosti za različne
dejavnosti.

Območno združenje RKS Novo
mesto je tudi med letošnjimi
šolskimi počitnicami organiziralo letovanje za 185 otrok
na Debelem rtiču. Iz občin, v
katerih delujemo, smo vključili
otroke s pogostimi zdravstvenimi težavami in otroke iz
socialno šibkih družin, stare od
6 do 18 let. Letovali so v dveh
sedemdnevnih izmenah, v vsaki
je bila za otroke zadolžena spremljevalna ekipa pedagoškega
vodje, mentoric in pomočnikov
mentorjev.
Letovanje je kljub začetnim
pomislekom, ali bomo lahko
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izvajali ukrepe in poskrbeli za
preprečevanje okužbe z novim
korona virusom, steklo in minilo
brez težav. Naša skupina je bila
nastanjena v paviljonu Morska
zvezda, imeli smo poseben
razpored za uporabo jedilnice
in bazena, drugače pa smo se
držali bolj zase. Otroci so bili
letos celo manj bolni, najbrž
tudi zaradi rednega razkuževanja in vzdrževanja higiene.
Udeležili so se delavnic prve
pomoči, sproščanja in zdrave
prehrane, ustvarjalnih delavnic,
preizkusili so supe in kajake
in se udeležili izleta z ladjico v
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Otroci se učijo tudi plavati.

Preizkusili so kajake.

Izolo. Neplavalci so imeli tečaj plavanja in
nekateri so tudi splavali. Na letovanju so
prepovedani mobiteli in računalniki, toda
ker je program pester, jih otroci ne pogrešajo. Teden mine hitro, spomini nanj
pa ostajajo še dolgo in nekateri otroci se
letovanja udeležijo večkrat zapored.

dobrodošlo, sploh pa, ker je
zelo dostopno, saj starši zanj
prispevajo samo 40 evrov.
Letovanje sofinancirajo Zavod
za zdravstveno zavarovanje
Slovenije ter občine Novo mesto,
Šentjernej, Škocjan, Dolenjske
Toplice, Straža, Mirna Peč,
Žužemberk in Šmarješke Toplice.
Za 22 otrok je bilo letovanje
brezplačno; namesto staršev so

Letošnje poletje veliko otrok ni šlo z
družinami na počitnice na morje, zato
je organizirano letovanje toliko bolj

Krajevna organizacija
RK starejšim
Že tradicionalno v krajevnih organizacijah
Rdečega križa od pomladi do jeseni
organiziramo srečanja krajanov in krajank,
starejših od 70 let.
Na območju OZ RK Novo mesto jih je 7.206, druženja
pa se jih običajno udeleži približno polovica. Letos
smo se odločili, da zaradi ukrepov za preprečevanje
širjenja bolezni COVID-19 in dejstva, da so starejši
ranljivejša skupina, srečanja ne bomo organizirali.
Zato so naše prostovoljke in prostovoljci vse starejše
obiskali na domu z zloženko in simbolnim darilcem.
Hvala vsem prostovoljkam in prostovoljcem za opravljeno delo in upamo, da se drugo leto spet dobimo
na srečanju.
Tamara Plot
Foto: OZ RK Novo mesto
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prispevek zanje plačale krajevne
organizacije RK.
Organiziranje letovanja je za
novomeški Rdeči križ dolgoletna in pomembna dejavnost.
Prizadevamo si, da jo izvedemo
kvalitetno, varno in v korist
otrok. Naj tako tudi ostane.
Barbara Ozimek,
sekretarka OZ RK

STROKOVNE SLUŽBE

Redarka opozarja
Pri rednih nadzorih cestnega prometa in stanja na občinskih cestah ugotavljam, da tik ob cestah in s krošnjo
nad voziščem rastejo sadna drevesa, ki so letos bogato
obrodila. Ker lastniki dreves sadja ne pobirate, ga veliko
ostaja v muldah in na bankinah, kjer gnije in se pretvarja
v zdrizasto drsečo gmoto in v kislino, ki ob padavinah
razžira robove asfaltnih prevlek in muld. Ogromni mastni
madeži in ostanki povoženega sadja na vozišču pa so,
sploh v deževnih dneh, nevarni, ker so spolzki in lahko na
cesti kaj hitro povzročijo prometno nesrečo.
Zakon o cestah v 1. odstavku 5. člena prepoveduje »izvajati
ali opustiti kakršna koli dela na javni cesti, na zemljiščih
ali na objektih ob javni cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali
ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej«. To
pomeni, da je potrebno veje sadnega drevja, s katerih pada
sadje na vozišče, obrezati in poskrbeti, da krošnja ne sega
v zračni prostor ceste. Sadje, ki pa vendarle pade v cestni
svet ali celo na vozišče, je treba takoj odstraniti in umazano
površino očistiti. Če ne uporabljate sadja s teh dreves, drevo
pač preprosto odstranite.
Želim vam lepo jesen.
Karmen Cesar, občinska redarka

Naredimo nekaj dobrega zase in za okolje

Voda iz pipe:

Voda iz plastenke:
Vsako leto ustvari
1,5 milijona
ton plastičnih
odpadkov.

100 X bolj
obremenjuje
okolje kot voda
iz pipe.

Ne proizvajamo
dodatnih odpadkov, ki
obremenjujejo okolje.

Bolj zdrava izbira od
sladkanih in gaziranih
pijač.

Biološka razgradnja
plastenke traja tudi do
1000 let.

V Sloveniji: 225 X cenejša kot
voda v plastenki.

Za proizvodnjo
ene plastenke je
potrebno ¼ litra
nafte in 3 litre čiste
pitne vode.

Po svetu: tudi do 1000 x
cenejša od vode v plastenki.

Sami lahko veliko prispevamo h kakovosti naše pitne vode. Kako?
V kanalizacijski
odtok ne
spuščamo
odpadkov.

Uporabljamo čim več
biološko razgradljivih
pralnih sredstev in
omejimo uporabo
pralnih in pomivalnih
sredstev.

Razumno
uporabljamo
nevarne
kemikalije.

Dosledno
ločujemo
odpadke.

Pametno kupujemo,
saj se za proizvodnjo
vsakega izdelka
uporablja voda.

Slovenija je bogata z vodnimi viri in se po količini ter kakovosti vode uvršča v sam evropski vrh.
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Odpadke ločujmo pravilno
PLASTIČNA EMBALAŽA

PAPIR

STEKLO

V zabojnik ODLAGAMO:

V zabojnik ODLAGAMO:

V zabojnik ODLAGAMO:

• plastenke pijač in živil,
• plastenke čistil in pralnih sredstev, ki nimajo
znaka nevarnih odpadkov,
• pločevinke pijač,
• pločevinke živil,
• votla embalaža od mleka, sokov,
• plastični lončki,
• posodice od margarine in podobno,
• embalaža, ki je prevlečena z aluminijasto
folijo (prazne kavne vrečke, vrečke prigrizkov,
piškotov …),
• prodajna embalaža iz plastičnih mas (PE,
PET, PVC),
• plastične vrečke,
• stiropor (manjše količine),
• vsi drugi majhni kovinski odpadki (baker,
cink, aluminij, bela pločevina),
• prazne plastenke vod,
• folija za živila (prozorna in aluminijasta).

• časopis, revije, prospekte, listine, knjige,
kataloge, brošure, šolske zvezke,
• pisma in kuverte, ovojni papir, papirnate
vrečke, zmečkan papir,
• kartonske škatle in embalažo za
prehrambene izdelke (riž, sol, testenine,
otroška hrana),
• kose lepenke,
• ostala papirnata embalaža.

• kozarce za vlaganje kompotov, marmelad,
zelenjave,
• steklenice za vino, pivo, sokove, žagane
pijače,
• kozarčke in stekleničke otroške hrane,
• steklenice za kis, olje,
• razbite kozarce in steklenice,
• stekleničke od parfumov in kozmetike,
• drugo stekleno embalažo.

V zabojnik NE SPADA:

V zabojnik NE SPADA:

V zabojnik NE SPADA:

• Plastična embalaža nevarnih snovi z njihovimi
ostanki, trda plastika (otroške igrače, plastične
gajbice, …)
• bombic pod pritiskom (bombica za smetano, sprej,
…).

• plastificirane in oslojene papirne embalaže
(npr. mlečne embalaže, embalaže sadnih
sokov, ipd.).

•
•
•
•
•
•

To oddate v ZRC

To spada v zabojnik za embalažo

To oddate v ZRC

MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI BIOLOŠKI ODPADKI
V zabojnik ODLAGAMO:

V zabojnik ODLAGAMO:

•
•
•
•
•

• kuhinjski odpadki,
• zelenjavni odpadki (čebulni in krompirjevi
olupki, odpadki vseh vrst zelenjave, denimo
solate, zelja …),
• olupki in ostanki sadja,
• kavna usedlina,
• kavni filtri in čajne vrečke,
• netekoči ostanki hrane,
• jajčne lupine,
• pokvarjeni prehrambeni izdelki,
• papirnate vrečke in robčki,
• vrtni odpadki,
• rože,
• plevel,
• pokošena trava,
• stara zemlja lončnic.

•
•
•
•
•
•

ostanki iz umetnih mas (trda plastika),
oslojen in plastificiran papir,
kronski zamaški, ostanki kovinskih folij,
ohlajen pepel, cigaretni ogorki
odpadki iz tekstila, usnja, gume (ne
avtomobilske),
odpadki iz porcelana, keramike,
plenice za enkratno uporabo,
»hišne smeti«, vrečke sesalca,
kosti in manjše količine surovega mesa,
posoda - manjši kosi,
rokavice (lateks, tekstil).

V zabojnik NE SPADA:

V zabojnik NE SPADA:

• vse ločene frakcije odpadkov odložite v pravi
zabojnik,
• zamaščen tekstil oddate v ZRC,
• večje kose posode oddate v ZRC.

• maščobe zbirate v zaprti posodi in oddate v
ZRC,
• meso in kosti odložite med mešane
komunalne odpadke.
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ravnega (okenskega) stekla,
porcelana,
kristala,
ogledal,
žarnic in
pleksi stekla.

nasvet

Embalažo vedno izpraznite, odstranite
zamaške ali pokrovčke (in jih zbirajte
ločeno - za humanitarne namene), večje
plastenke in pločevinke pa stisnite, saj
s tem zmanjšate njihovo prostornino.
Eden od znakov, ali določena embalaža
spada v rumen zabojnik, so tudi znaki za
recikliranje.

Zamaške steklenic vedno odstranimo!
Vse škatle stisnemo ali raztrgamo!

Če prevzemnik spremeni pogoje prevzema odpadkov, se
lahko pravila pri oddaji odpadkov spremenijo.

VOŠČILA

Francka iz Žužemberka praznovala 90 let
V petek, 11. septembra, je
Francka Ožbolt iz Žužemberka
praznovala 90-letnico in prejela
izredno priznanje OZ RKS Novo
mesto za dolgoletno prostovoljno delo v RK.

Kot prostovoljka se je posebno
izkazala pri pomoči starejšim.
Njeno izjemno delo so opazili
tudi drugi. Tako je leta 2005
prejela plaketo Državnega sveta,
ki jo podeljujejo najzaslužnejšim
prostovoljcem. Nedavno pa

je zaradi velikega prispevka k
razvoju občine tudi na številnih
drugih področjih prejela zlati
grb.
Francka je pri komaj štirinajstih
letih pomagala v gradaškem
Rdečem križu, tri leta pozneje
je začela delati kot tehnična
tajnica Unicefa v Ljubljani, kot
prostovoljka pa je bila takrat
dejavna v črnuškem Rdečem
križu. S pokojnim možem sta
se zaradi njegove službe v
Žužemberk preselila že pred več
kot pol stoletja in Francka se je
tudi v Suhi krajini kmalu vključila v dobrodelna društva, med
drugim v Krajevno organizacijo
RK Žužemberk.
Priznanje ji je izročila sekretarka
Območnega združenja RKS
Novo mesto, čestitala pa ji je
prostovoljka Krajevne organizacije RK Žužemberk Marica
Bavdek.
Ob jubileju ji je veliko zdravja
zaželel tudi župan Občine
Žužemberk Jože Papež.
Barbara Ozimek

80 let Dani Dovč
Dani Dovč se je rodila 3. avgusta
1940 doma v Žužemberku.
Obiskali smo jo prav na njen
rojstni dan.
Kot mlado dekle se je zaposlila v tovarni
obutve Peko v Tržiču. Tam je delala
tri leta, nato je bila zaposlena v Iskri
Žužemberk, do upokojitve pa v tovarni
Imp Ivančna gorica kot kuharica.
Poročila se je leta 1964. V prvem zakonu
sta se ji rodila Martin in Silva, v drugem
pa Miha in Danica. Sedaj ima že osem
vnukov in dva pravnuka. Vnuki jo zelo radi
obiskujejo, ona pa jih z veseljem sprejme.

Danica živi s sinom v svoji hiši,
vdova je že šest let. Rada gre v
vinograd in vrt, ki ga z veseljem
obdeluje, dokler ga še lahko. Za
sprostitev rada prebere kakšno
knjigo. V okviru upokojenskega
društva obiskuje starejše. Dolgo
je bila tudi članica Rdečega
križa Žužemberk.
Ob njenem jubileju sem jo obiskala kot predstavnica Rdečega
križa in Društva upokojencev
Žužemberk. Zaželela sem ji še
veliko zdravja.
Olga Drab
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Jože Hribar – 80. rojstni dan
To poletje je na Vrhu pri Križu
Jože Hribar praznoval 80. rojstni
dan.
Pred njegovo hišo so ga presenetili gasilci,
kot se za Jožeta spodobi, saj je že vrsto
let gasilec. Dvajset let je bil predsednik
Prostovoljnega gasilskega društva Križi
pri Žužemberku, vsa druga leta pa član
upravnega odbora. V pogovornem jeziku
ga še vedno omenjamo kot častnega

predsednika. Vedno je deloval
povezovalno med člani društva.
Tak je še vedno, čeprav zdaj
med veterani. Prejel je številna
priznanja in odlikovanja, nazadnje plaketo gasilskega veterana.
Jože je še aktiven in prizadeven
pri pridobivanju novih članov,
druži se z mladimi v gasilskem
domu in jim pomaga z nasveti.
Prav gotovo je ob praznovanju
dobil nove ideje. Sosedje in
sorodniki, skoraj vsi gasilci,
so mu na večer pred rojstnim
dnem pred hišo postavili mlaj z
gasilsko čelado in napisom 80.
Ceremonija je trajala ves večer,
spremljali sta jo harmonika
in prijetno razpoloženje. Ob
dobri kapljici in hrani se je
kljub korona krizi druženje
na prostem zavleklo v pozne
večerne ure. Jože pa se ni dal
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presenetiti, prijatelje je povabil
na torto. Tako ga je gasilska
četa na njegov 80. rojstni dan
pospremila do gasilskega
doma.
Jože je v zadnjih letih izgubil kar
nekaj svojih najdražjih. Rojstni
dan pa je vseeno praznoval med
prijatelji in sorodniki ter gasilci,
ki ga imamo radi.
Slavka Nahtigal

V

SPOMIN

V spomin
Angelci Škufca

Mama je potrpežljiva, dobrotljiva, ni
nevoščljiva, mama se ne ponaša, se
ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče
svojega, ne da se razdražiti, ne misli
hudega. Ne veseli se krivice, veseli pa
se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse
upa, vse prestane.
(Prirejeno po Svetem pismu,
1 Korinčanom 13, 4–7.)

Ko je naše kraje in ves svet zajel
hlad nove bolezni, je bila naša
draga teta Angelca na zadnji, najtežji preizkušnji. Januarja letos se je
preselila v dom starejših v Kočevju.
Selitev od doma je bila že tako
težka, stiska pa se je še poglobila, ko je moral dom zaradi
nastalih razmer zapreti vrata za obiske. Od tega trenutka je
še bolj pogrešala svoje prijatelje in sorodnike. Njene roke
niso mogle doseči ljudi, ki jih je nosila v srcu, jih je pa zato
objemala v svoji molitvi. Nikoli ni pozabila svojih bližnjih,
jokala je z žalostnimi in se veselila z veselimi. Izpila je svoj
kelih trpljenja do dna, se poslovila od tega sveta in njena
duša je odšla v nebo k stvarniku.
Življenje tete Angelce se je začelo pred 93 leti v vasi Lopata
v družini z desetimi otroki. Rodila se je na kmetiji in na
kmetiji je živela vse življenje z možem, ki je odšel v večnost
že nekaj let pred njo. Bila je tesno povezana z naravo, zato je
dobro vedela, kako je vse v stvarstvu enkratno in lepo.
Sveti Janez XXIII. je rekel: »Vsi smo na svetu kot na potovanju. Nekdo gre na pot prej, drugi kasneje. Važno je to, da
prej ali slej vsi dospemo na cilj.«
Cilj naše tete Angelce je bil jasen. Zavedala se je, da je vera
tista skrivnostna sila, ki daje pogum in moč. Vse življenje je
bila tesno povezana s cerkvijo. Veliko je molila. V Tobijevi
knjigi je napisano, da Bog sliši vsako molitev, saj mu jih pred
obličje nosijo angeli, kot je to povedal nadangel Rafael, ko
je rekel Tobiju: »Ko sta ti in Sara molila, sem spomin vajine
molitve nosil pred obličje Božje slave.« Tudi angel, ki je
nosil spomin molitve naše tete Angelce pred Božje obličje,
je imel veliko dela in gotovo je bil vesel, ko je neprestano
dostavljal polno posodo.
Kdo bi lahko preštel vse njene rožne vence? V vseh teh letih
jih je bilo veliko. Bog jih šteje, ko mu jih angeli prinašajo,
in pozabljena ne bo niti ena izmoljena jagoda, ki je polzela
skozi njene prste. Zase in za druge je spletala vrvico, po
kateri se pride v nebesa.
Ptica ujeda z zanko ne more leteti. Naš duh je ustvarjen za
letenje v nebo, k našemu stvarniku. Zato se mora na neki
stopnji odločiti in ločiti od zemeljskih stvari, tako kot se
mora otrok odločiti in ločiti od svojega otroštva. Končala
se je skušnja, začela se je večna predstava. Rodila se je znova
za večno življenje.
Nekdo je napisal: »Mrtvih ni, Gospod! Samo živi so, tu na
Zemlji in onstran. Smrt je, Gospod, toda to je samo bežen
trenutek, sekunda, korak iz začasnega v dokončno, korak iz
časnega v večno. Tako umrje otrok, ko se v njem rodi fant,
gosenica, ko izleti metulj, pšenično zrno, ko se pojavi klas.«
Pesem pravi: »Življenje naše kratko je, končali bomo romanje …«
Draga teta Angelca! Končali ste romanje in odšli s tega
sveta, a nikoli ne boste odšli iz naših src. Od vas smo se
poslovili na nedeljo Dobrega pastirja. Naj vas Jezus, Dobri
pastir, odvede k sebi na nebeške pašnike. Počivajte v miru!

Zahvala

V 97. letu je odšla k Bogu naša draga mama

Ana Arkar,

po domače Miklavževa mama, iz Trebče vasi 6.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, sveče, cvetje,
darovane svete maše in darove za cerkev. Zahvaljujemo se
župniku Francu Vidmarju za lepo opravljen obred, gospe
Danici Bradač za besede slovesa, pevcem in pogrebni službi
Novak z Rebri za lepo opravljeno pogrebno slovesnost.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Vsi njeni  

Zahvala
V 96. letu starosti nas je zapustila naša draga mama,
babica, prababica, teta, tašča

Marija Škufca
iz Srednjega Lipovca.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
posebno Rošljevim, prijateljem in znancem za izrečena
sožalja, darovane sveče, cvetje in svete maše. Zahvaljujemo
se patronažnim sestram, posebno Andreji Šenica, župniku
Janezu Zaletelju, opatu Maksimiljanu, patru Branku in patru Avguštinu iz samostana Stična za lepo opravljen cerkveni obred, Moniki za zaigrano tišino, pevcem ter pogrebni
službi Novak z Rebri za organizacijo pogreba.
Hvala tudi vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Vsi njeni

Nečakinja Štefka Francelj z družino in sorodniki
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Zahvala
Končane skupne so poti …
V spominu so ostale
kot biser dni,
kot sen noči,
čas jih več ne rani …

Zahvala

V 56. letu starosti nas je mnogo prezgodaj za vedno zapustil
naš dragi sin, mož, oče, dedi, tast, brat in stric

V 88. letu starosti nas je zapustila naša draga mama

Andrej Legan

iz Srednjega Lipovca

Jožefa - Pepca Skube

iz Gornjega Kota.

Ob boleči izgubi naše drage mame se zahvaljujemo
vsem sorodnikom, sosedom, znancem in prijateljem za
izrečeno sožalje, darovane sveče in darove za svete maše.
Zahvaljujemo se tudi dr. Zorici Milić, patronažni sestri
Andreji Šenica in fizioterapevtki Petri Bradač za obiske
na domu. Zahvaljujemo se duhovnikom – kanclerju msgr.
Franciju Mikliču, dekanu-kanoniku Francu Vidmarju
in domačemu župniku Janezu Zaletelu za lepo opravljen
poslovilni obred. Hvala gospe Mariji Rozman za ganljive
besede ob slovesu, pevcem in pogrebni službi Novak z Rebri
za organizacijo pogreba.
Hvala vsem, ki našo mamo ohranjate v lepem spominu.

Ob boleči zgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje,
darovane sveče, cvetje, svete maše ter vso pomoč v težkih
trenutkih. Posebno se zahvaljujemo župniku Francu
Vidmarju za lepo opravljeno pogrebno slovesnost, pevcem,
gasilcem PGD za zadnje slovo in Urošu Leganu za izrečene
poslovilne besede. Hvala pogrebni službi Novak za sočutno
organizacijo pogreba. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ste
ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Vsi njegovi

Vsi njeni

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

Vsi bomo enkrat zaspali,
v miru počivali vsi,
delo za vselej končali,
v hišo Očetovo šli.
Takrat, zvonovi, zvonite …
M. Slomšek)

Zahvala

V 79. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedi in tast

V 82. letu starosti nas je za vedno zapustil
naš dragi mož, oče, brat, dedek in stric

Karol Maver

po domače Šubčev Mirko, iz Gornjega Križa 6, Žužemberk.

Bogomir Pirc,

iz Drašče vasi 2.

Ob boleči izgubi se vsem iskreno zahvaljujemo za izrečena
sožalja, tople besede, molitve, podarjeno cvetje, sveče in
svete maše ter darove za nov zvon v podružnični cerkvi Sv.
Križa na Vrhovem.
Hvala gospodu župniku, dekanu Francu Vidmarju za lepo
opravljen pogrebni obred, pogrebni službi Novak z Rebri za
organizacijo pogreba, pevcem, gasilcem PGD Križi in Slavki
Nahtigal za iskrene besede slovesa. Hvala njegovi osebni
zdravnici dr. Nataši Žagar Arkar ter zdravstvenemu osebju
hematološke klinike in dnevne bolnišnice v Ljubljani.
Iskrena hvala tudi vsem, ki ste ga v tako velikem številu
pospremili na njegovi zadnji poti.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
sosedom, prijateljem in znancem za vso pomoč in podporo
v težkih trenutkih in ob slovesu. Posebna zahvala gasilcem,
župniku, govornikom in vsem, ki ste kakorkoli pomagali ali
sodelovali pri organizaciji in izvedbi pogrebne slovesnosti.
Zahvala tudi Slavki Vidic, Jožici in Romanu Sadar ter patronažni sestri Mateji Novak za vso pomoč in podporo.
Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na
njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.
Vsi njegovi

Vsi njegovi
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Zaslužnemu Suhokranjcu in prijatelju

Slavku Glihi v slovo
Dolžan ni samo,
kar veleva mu stan,
kar more,
to mož je storiti dolžan.
S. Gregorčič
Na ljubljanskih Žalah smo se 21. avgusta
2020 poslovili od Slavka Glihe, dolgoletnega
direktorja Kmetijskega inštituta Slovenije,
strokovnjaka za agrarno ekonomiko, predsednika Odbora za obnovo žužemberškega
gradu, podpornika in svetovalca pri postavitvi
Parka znanih Suhokranjcev, vinogradnika,
pobudnika izdaje zbornikov Žužemberški
grad, častnega občana Občine Žužemberk
in zaslužnega Suhokranjca, ki je s svojim
strokovnim znanjem, pripadnostjo Suhi krajini
in aktivnim delom v polni meri uresničil verz
Simona Gregorčiča. Na njegovi zadnji poti
smo ga žalostni, a hvaležni pospremili številni
Suhokranjci.
Slavko Gliha se je rodil 7. marca 1940 v
Žužemberku, v obrtniško-kmečki družini s
hišnim imenom pri Sirkovih. Osnovno šolo je
začel obiskovati s šestimi leti. Bil je odličen
učenec. Šolanje je nadaljeval na Srednji
gradbeni šoli v Ljubljani. Po maturi je začel
opravljati službo honorarnega geometra na
Glavni zadružni zvezi, vendar se je po letu dni
odločil nadaljevati izobraževanje. Leta 1964
je diplomiral na Biotehniški fakulteti, leto
kasneje pa še na prvostopenjskem študiju
ekonomije.
Zaposlil se je na Kmetijskem inštitutu
Slovenije, najprej kot raziskovalec, v letih
1982–2003 pa je kot zelo uspešen direktor
strokovni in poslovni sloves inštituta dvignil
na zavidljivo raven. Sam je zapisal, da sta ga
zaznamovali dve srečni okoliščini – da se je
rodil v Žužemberku ter da je svojo delovno
dobo začel in končal na Kmetijskem inštitutu
Slovenije.
Žužemberk je bil in ostal do konca njegovega
življenja vir moči, dela, idej, prijateljskih vezi,
spodbud, počitka in spominov. Njegov svet
v Žužemberku je bila manjša hiša z vrtom ob
rodni domačiji, s kletjo, drvarnico in brajdo,
pa ročno izdelano leseno tablico z napisom
SIRKOVI, vinograd z zidanico v Borštu in
gozd v Čepljah. Vse je bilo zgledno urejeno

in obdelano. Ponosen je bil na
zemljo, na njene sadove in vloženo
delo, najbolj pa na svojo družino
– ženo Marjanco, hčerko Katjo,
sinova Petra in Andreja, vnuke in
pravnuke. Življenje mu ni prizanašalo, kljuboval mu je pogumno – z
delom.

in odkritju zahvalne plošče donatorjem spregovoril spodbudno
in tehtno: »Naj bo Park znanih
Suhokranjcev v ponos ljudem in v
hvaležen spomin na pomembna
dela znanih Suhokranjcev, pa tudi
korak k popravi krivic tistim, ki so
bili zamolčani …«

Njegov prispevek k razvoju
Suhe krajine je velik in viden na
številnih področjih. Kot predsednik
Odbora za obnovo žužemberškega
gradu je vodil projekt obnove tega
mogočnega kulturnega spomenika
in uspelo mu je, da je iz razvalin
zaživel pred propadanjem zaščiten,
delno že funkcionalno uporaben,
zgodovinsko dragocen grad, ponos
Žužemberka. Zaslužen je za izdajo
zbornikov Žužemberški grad. O
njegovem vsestranskem delu na
področju vinogradništva je bilo s
hvaležnostjo in lepo povedano ob
njegovem grobu.

Slavko Gliha je bil moj sosed
v Bregu in naš, Mrvarjev hišni
prijatelj. Prijazna, vesela, vedno
s kakšno šaljivo domislico so bila
naša druženja pod kosmačem.
Rad je delil drobne pozornosti –
nekaj grozdov ali debelih orehov,
steklenico Sirkovega vina ali
fotokopijo članka, ki nas je vse
zanimal … Kako zanimiv sogovornik je bil, pa naj je tekla beseda
o jeziku, zgodovini, literaturi ali
gospodarskih stvareh. Otroke je
znal pridobiti iskrivo, neposredno,
znal je poslušati, reči pravo besedo
ob pravem času …

Želim pa izpostaviti še njegov
prispevek k postavitvi Parka
znanih Suhokranjcev na trgu v
Žužemberku. Slavko Gliha je bil
predan in aktiven član strokovne
skupine Občine Žužemberk, ki je
vodila vsebinsko, arhitekturno in
finančno zahteven projekt »Znani
Suhokranjci«. Iz Ljubljane je redno
prihajal na seje odbora. Bil je
moder svetovalec, zanesljiv v argumentih, preudaren v odločitvah
in zelo uspešen pri pridobivanju
donatorjev. V petih letih nam je
uspelo v parku sredi trga postaviti
kulturni prostor zgodovinskega
spomina in suhokranjske identitete. Med štiridesetimi znanimi
Suhokranjci je tudi njegovo ime.
Julija 2019 je ob zaključku projekta

V denarnici je vedno nosil listič
in na njem s svojim rokopisom
izpisan datum naslednjega
srečanja prijateljev še iz fantovskih
let. Do 13. oktobra 2019, ko
je zadnjič spregovoril v slovo
prijatelju Jožetu. Njegov odhod
ga je prizadel. Še je prišel k nam;
pokazal je rez trte, svetoval, s čim
pognojiti, poškropiti … Nazadnje,
tik pred slovesom izrečene besede
so sporočilo nam vsem: »Vse bo
še dobro, vse bo še prav, če delaš
dobro …«
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Hvala, dragi prijatelj Slavko.
Pogrešali te bomo.
Naj ti bo lahka slovenska zemlja.

Mag. Jelka Mrvar
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Marija Novak s.p.
Reber 2a
8360 Žužemberk
Marija
Novak s.p.
Tel: 07/
Reber
2a38 88 100
GSM:Žužemberk
031/ 876 276
8360
Tel: 07/ 38 88 100
Nudimo Vam kompletne
storitve
GSM: 031/ 876
276 na

enem mestu in smo Vam na voljo 24
ur na dan.
Naš
namen je storitve
prevzetina
vso
Nudimo
Vam
kompletne
skrb inmestu
odgovornost
najtežjih
tre-24
enem
in smo vVam
na voljo
nutkih,
ob
izgubi
vaših
najdražjih.
ur na dan. Naš namen je prevzeti vso

KUPIM GOZD

skrb in odgovornost
v najtežjih treKONCESIONAR
nutkih, ob
izgubi
vaših
najdražjih.
V OBČINI ŽUŽEMBERK
KONCESIONAR
V OBČINI ŽUŽEMBERK

 gozd.natura@gmail.com
 051 618 379

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

FOTO
&
VIDEO STORITVE

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

183,00 EUR
91,50 EUR
45,75 EUR

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

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

244,00 EUR
122,00 EUR
61,00 EUR
40,87 EUR
30,50 EUR
27,45 EUR

1/1

PRODAJA:
fotoalbumi
okvirji
baterije ...

366,00 EUR

FOTOKOPIRANJE

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

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

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

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

OBVESTILA

Poznate
svoj kraj?
Na fotografiji v 78. št.
Suhokranjskih poti so
Močile v Hinjah. Prejeli
smo 8 odgovorov izmed
katerih smo izžrebali 3
reševalce: Zore Antonija,
Sela pri Hinjah 7, Hinje;
Jožefa Pelc, Prevole
14, Hinje; Cirila Mišica
Blatnik, Hrib pri Hinjah
10, Hinje.
Morda veste, kje je
posneta ta fotografija?
Če poznate odgovor nam
ga posredujte najkasneje
do 10.11.2020 na naslov:
Suhokranjske poti, Grajski
trg 33, 8360 Žužemberk,
s pripisom »Poznate svoj
kraj?« ali na elektronski
naslov: NagradneIgre.
SP@gmail.com z naslovom »Poznate svoj kraj«.

 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
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OBVESTILA
Nagradna križanka

Občinski nagrajenci leta 2020
Enota za
delo

Enota za
jakost

Rt na jugu
Drugi
Španije samoglasnik

Predlog

Zato brez
vokalov

Dolgorepa
papiga

Nasoljena
polenovka

Film o
vesoljčku

Zlati
grb

6. črka
abecede

Gogulova

Častni občan

Bronasti grb

Všiv

Reka v
Kolumbiji

Zadnji vokal

Karmen

Mak. kolo
Kaja
Alič

PGD

Zajed. na
glavi

Organ za vid

Ho … Minh

Mesto v
Dalmaciji

Žveplo
Bistrc Indij.
restav.
Ev. olim.
komite
Hr. naft.
družba

Osnovni
delec snovi

Jesen.
solata

Bodeča
….

Žensko ime

Prva črka

Sestavila:
Magda Kastelic Hočevar

Časni-kar

V redu

Zadnja črka

Drhal, sodrga

Začetek
abec.

Polnilo
Dušik
Reka v Srbiji

Zvok

Naveza brez 3. in 2. vokal
vokal.

Klinični
center

Glava brez
konca

Uporaba

Brat z
napako

Srebrni grb
Irena
OBČINA ŽUŽEMBERK

PGD

Model tanka

Mesto v
Avstriji

Hitri vlak

Vodik

Polmer

Grobo sukno
Kisik

Občan iz Šmihela Janez

Nagradna križanka
Gesla nagradne križanke 78. št. Suhokranjskih poti:
PICERIJA GOBJA HIŠKA, SENČNIKI KOREN, PRI GRADU,
RACA. Prejeli smo 17 odgovorov izmed katerih smo
izžrebali 5 reševalcev: Cvetka-Florijana Zajec, Prapreče
20 A, Žužemberk; Jože Kodelič, Lašče 10 a, Dvor; Aljaž
Vovk, Soteska 54, Straža; Valentina Mrvar, Dešeča vas 4,
Žužemberk, Mojca Borštnar, Dvor 90, Dvor.

Rešitve iz 79. številke pošljite najkasneje do
10.11.2020 na naslov: Suhokranjske poti, Grajski
trg 33, 8360 Žužemberk, s pripisom »Nagradna
križanka« ali na elektronski naslov: NagradneIgre.
SP@gmail.com z naslovom »Nagradna križanka«.
S sodelovanjem v nagradni križanki in v drugih nagradnih rubrikah
sodelujoči soglaša, da so njegovi osebni podatki v primeru prejema nagrade javno objavljeni in se zbirajo izključno za potrebe nagradnih rubrik, za
katere so bili posredovani v skladu z zakonodajo (GDPR).
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