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lahko, kljub postavljanju raznih
»nepotrebnih ovir« s strani tistih,
ki mi nasprotujejo, naredi veliko,
samo volja je potrebna.

Županova beseda

Spoštovane občanke, spoštovani
občani, vse skupaj ponovno lepo
pozdravljam.
Novo šolsko leto se je že dobro uteklo. Naši
šolarji, ki so bili na zasluženih počitnicah,
ponovno korajžno stopajo naproti vsakdanjim nalogam. Druženje vrstnikov pri učenju
in igri je tisti element, ki si ga zagotovo vsi
najbolj želimo, zato je prav, da se vsi skupaj
trudimo, da bi bilo letošnje šolsko leto brez
prekinitev na daljavo in da bi ga vsi opravili z
odliko. Trud slehernega posameznika je trud
za skupno dobro, naše skupne vrednote in
za cilje, ki si jih vsakič postavimo višje. Glede
na izkušnje, ki smo jim bili priča, še posebej
v zadnjem letu, nam mora biti jasno, da je
spoštovanje in upoštevanje ukrepov za
preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni
način, ki nam bo vsem najhitreje omogočil
ponovno naše stare navade in življenje brez
omejitev. Ker si tega vsi želimo, verjamem,
da smo za to tudi pripravljeni marsikaj žrtvovati. Samo skupna, družbena odgovornost
je pravi način za izhod iz nastale situacije.
Starejši se moramo truditi, saj smo za zgled
našim najmlajšim, ki jih imamo vsi tako radi.
Naše delo mora biti delo za njihovo prihodnost. Na občini se trudimo skrbeti za vse
generacije, saj razvoj občine pripada vsem.
Potrudili smo se, da bodo šolski prevozi,
ki so se s prvim septembrom začeli izvajati
po novi pogodbi, vsem skupaj prinesli več.
Za boljšo izkoriščenost storitev, pa se bomo
prav tako morali vsi skupaj potruditi, saj bo
zaradi tega marsikdaj lahko prišlo tudi do
kakšnega zamika voznega reda. V takem primeru vas vsekakor prosim za razumevanje,
saj je način izvajanja prevozov narejen tako,
da šoli in staršem za prevoze na izlete,… ne
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bo povzročalo dodatnih stroškov.
Vse to je sedaj strošek občine v
okviru prevozov otrok v Občini
Žužemberk, seveda pod pogojem,
da smo vsi pripravljeni na sodelovanje in potrpljenje, saj lahko, kot
rečeno, pride do zamika voznega
reda, ali pa bo morda kdaj tudi
potrebno iskat kakšnega šolarja v
kasnejših popoldanskih urah.
Letošnja druga polovica leta bo
prav gotovo ostala v znamenju
odpiranja novih cestnih odsekov.
Mnogo poti je bilo potrebnih, da
se je uredila državna cesta skozi
Dvor. Na tem mestu se moram
vsekakor za ves trud in požrtvovalnost zahvaliti dvema gospema
in sicer Ljiljani Herga, direktorici
Direkcije RS za infrastrukturo in
Gordani Grahek, ki na direkciji
vodi Sektor za upravljanje cest.
Njuna zavzetost in posluh nas
vse skupaj navdihujeta za nove
projekte v občini, ki jih je še kar
nekaj. Vesel sem, da se je omenjeni cestni odsek izvedel tako,
kot si občina zasluži in da smo vsi
skupaj dobili odsek, ki na prvem
mestu zagotavlja varnost. Čeprav
sem bil deležen nekaterih negodovanj, lahko z veseljem rečem,
da sem ponosen na izvedeno
delo. V času županovanja sem
se naučil tudi tega, da vsem in
vsemu ni mogoče ustreči, se pa

Veliko volje so morali imeti tudi
prebivalci med Zafaro in Trebčo
vasjo, da so se ves čas obstoja
Občine Žužemberk, in seveda
tudi prej, vozili po mnogokrat
razriti makadamski poti, kakor
da so v središču občine odrezani
od sveta ali morda pozabljeni od
boga. No, predstavljam si, da jih
je prej pozabila občinska oblast,
kakor bog sam, saj središče tega
cestnega odseka krasi in na božje
stvarstvo opominja veličasten
Naralov pil, ki je ob prenovi ceste
prav tako zalesketal v svojem
novem sijaju. Prepričan sem, da
je celotni cestni odsek upravičil
investiranje, saj bo vsem nam
omogočal krajšanje poti, rekreacijo z raznimi rekreativnimi pripomočki, sprehajanje z otroškimi
vozički, predvsem pa bo mnogim,
ki so desetletja občinsko vodstvo
zaman nagovarjali naj jih usliši,
omogočal varno vožnjo.
Tudi cesta Srednji Lipovec –
Podlipa je dobila novo podobo.
S križiščem v Srednjem Lipovcu,
ki je popolnoma rekonstruiran,
se investicija izkazuje kot nekaj
velikega in potrebnega. Da je
bilo mogoče vse urediti na tak
način, pa moram dati javno zahvalo gospodu Karolu Gnidovcu,
ki je brezpogojno soglašal s
poseganjem na svoja zemljišča v
območju novega križišča. Zahvala
gre seveda tudi vsem ostalim,
ki ste lastniki ob cesti in ste bili
za rekonstrukcijo tako zavzeti.
Vsi skupaj ste zgled, da se lahko
veliko naredi samo če je volja
oziroma pravi pristop. S samo
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cesto in križiščem pa se letošnje
investiranje v Srednjem Lipovcu
ne bo zaključilo. Rekonstrukcija
ceste v sami vasi je namreč že kar
dolgotrajni pereči problem, ki ga
bomo prav tako rešili v skladu z
izdelanim projektom. S tem se bo
omogočilo varnejšo udeležbo v
prometu, predvsem pa varnost za
okoliške prebivalce, ki jim je sedanji odsek vsekakor bolj v grožnjo,
kakor pa kaj drugega.
V letošnjem letu nas čaka še kar
nekaj aktivnosti, za katere upam
na pozitivne rezultate, saj je moj
uspeh vaš uspeh, zato se ob uspešno izvedenih projektih vsem
skupaj, ki ste mi prisluhnili in smo
uspešno rešili mnoga vprašanja,
iskreno zahvaljujem in vas vabim,
da še naprej gradimo boljšo občino, saj si to tudi zaslužimo.
Z željo, da predvsem ostanete zdravi vas vse skupaj lepo
pozdravljam.
Vaš župan, Jože Papež

Nov kmetijski svetovalec v
Občini Žužemberk
Od leve proti desni:
župan Jože Papež,
Stane Glač, Polona
Seničar in Zdenka
Kramar.
(Foto: Občina
Žužemberk)

S 13. avgustom 2021 je mesto kmetijskega svetovalca Izpostave
Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Trebnje za območje Občine
Žužemberk prevzel Stane Glač. Predstavnike trebanjske izpostave je
sprejel župan Jože Papež. Zdaj že nekdanji svetovalki Poloni Seničar se
je zahvalil za dosedanje delo in ji zaželel vse dobro na novem delovnem
mestu. Prav tako je izrekel dobrodošlico novemu svetovalcu in mu zaželel uspešno delo na območju naše občine.
Vse informacije o KGZS se nahajajo na njihovi spletni strani kgzs.si.
Rok Zupančič

Neurje s točo nad Suho krajino
Popoldne 3. avgusta 2021 je
Slovenijo prešlo hudo neurje
s točo, ki je bilo najmočneje
ravno nad Suho krajino.
Na Dvoru in v okolici je uničilo ves pridelek, podiralo drevesa, razkrivalo strehe
in povzročilo nemalo drugih nevšečnosti. Pri odstranjevanju posledic so

sodelovali gasilci PGD Dvor, PGD
Ajdovec in PGD Žužemberk, posledice pa so si ogledali župan
ter predsednik in podpredsednik civilne zaščite.
Okoli treh popoldne je na Dvoru
udar strele podrl lipo, ki je padla
na električne vodnike in streho
gradu. Gasilci PGD Dvor, Ajdovec

in Žužemberk so odstranili podrto drevje ter prekrili objekt
s strešniki in gradbeno folijo.
Delavci Elektro Ljubljana so
odklopili elektriko na daljnovodih in omogočili gasilcem
varno delo.
Približno v istem času je na
Dvoru meteorna voda s točo
zalila avtomehanično delavnico. Gasilci PGD Dvor, Ajdovec
in Žužemberk so odstranili
točo z dvorišča in prečrpali
meteorno vodo iz objekta.
Dan po neurju so Dvor obiskali
novinarji, izjavo za javnost pa
je podal župan Jože Papež.
Občina Žužemberk
Foto: Anita Ana Kuhelj
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V novo šolsko leto z novim prevoznikom
Na prvi dan novega šolskega
leta so se žužemberški učenci in
učenke pripeljali v šolo z novim
prevoznikom.
Njegova avtobusa v toplih in eden v beli
barvi so prav gotovo pritegnili pozornost
tako otrok kot njihovih staršev. Odkar
imamo samostojno občino, je prevoze
izvajalo domače podjetje FS prevozi,
trgovina in storitve. V letošnjem letu se
je temu prevozniku iztekla pogodba in v
marcu 2021 je občina objavila javni razpis
za izbiro izvajalca prevozov za obdobje

štirih let. Razpis je bil razdeljen
v dva sklopa. V prvem sklopu, tj.
za prevoze s tremi 50- ali večsedežnimi avtobusi, je bilo s svojo
ponudbo 556.442,21 evra z DDV
najcenejše podjetje Rancas iz
Ljubljane. V drugem sklopu, za
prevoze z dvema 30-sedežnima
minibusoma, je bilo s 297.927,60
evra z DDV najcenejši ponudnik
podjetje FS.
Kot sem lahko prebral na spletu,
je Rancas družinsko podjetje, ki
posluje že od leta 1994. Glavni

del njihovega posla so turistični
in posebni prevozi v Sloveniji
in tujini. Izkušnje imajo tudi s
prevozi otrok. Njihova glavna
dejavnost je opravljanje mednarodnih linijskih prevozov, v voznem parku pa imajo sodobne
avtobuse znamke Mercedes.
»Občina Žužemberk je s svojimi
hribi in dolinami izredno lepa.
Želimo si, da bi se na nas in naše
voznike otroci in starši čim prej
navadili. Naredili bomo vse, da
bomo otroke varno in pravočasno pripeljali v šolo in na vse
druge željene cilje,« mi je v pogovoru povedal Dejan Malivojević,
prometnik v tem podjetju. Vsem
želim srečno pot!
Darko Pucelj
Foto: splet

Brezplačni prevozi za starejše

V enem letu 142 prevozov v trajanju 453 ur
Od julija 2020 v Občini
Žužemberk izvajamo
brezplačne prevoze za starejše. Pregled potnih nalogov
pokaže, da smo od 1. julija
2020 do 30. junija 2021 trije
prostovoljci (občinski svetniki Franc Štravs, Vinko Longar
in Darko Pucelj) za naše
občanke in občane opravili
142 brezplačnih prevozov.
Za prevoz »Pridemo na dom – odpeljemo – počakamo – pripeljemo
domov« smo bili na poti 453 ur. Za
lažjo predstavo – v povprečju smo
vsak drugi delovni dan v letu opravili
prevoz v trajanju dobrih treh ur.
Večkrat slišim, da bi upravičenci
potrebovali še več prevozov. Imam

občutek, da si nekateri kar ne
upajo poklicati na občino in
si prevoz raje zagotovijo pri
sosedih ali znancih. Ti prevozi
največkrat niso brezplačni.
Povedo mi, da so prevozniku
za tak prevoz ponudili nekaj
deset evrov in še veseli so bili,
če si je kdo lahko vzel čas in jih
peljal k zdravniku ali po drugih
opravkih. Ob nizkih pokojninah
in večkratnih mesečnih obiskih
zdravnika to ni majhen strošek.
Prostovoljci opravljamo to humanitarno delo iz spoštovanja
do starejših in pomoči potrebnih. Z veseljem vas odpeljemo,
počakamo in pripeljemo domov.
Ko prispemo na želeno lokacijo,
ob izstopu iz občinskega vozila
vsakomur povem, da naj ne hiti
in se v mislih ne obremenjuje,
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Jože Hribar

koliko časa bo na primer pri
zdravniku. Kolikor dolgo bo že
trajal pregled, ves ta čas ga bom
potrpežljivo čakal na parkirišču.
Čakal sem tudi že sedem ur.
To ni težko, ker veš, da si se za
tako pomoč starejšim odločil
prostovoljno. Večina potem
nima več zadržkov. Med vožnjo
so sproščeni in med pogovorom
čas hitro mine.

IZ NAŠE OBČINE
Vsem pomoči potrebnim svetujem,
da brez zadržkov pokličete na Občino
Žužemberk na telefonsko številko 07
388 51 80 in se z Majo dogovorite za
prevoz in rezervacijo vozila.
Z Jožetom Hribarjem z Vrha pri Križu
sva opravila kar nekaj prevozov.
»Če bi lahko dal občini in vozniku za
brezplačne prevoze deset možnih
točk, bi jima z veseljem dal prav vse.
S prevozi sem zelo zadovoljen. Nikoli

si nisem predstavljal, da bom
dočakal dan, da bo, ko bom
potreboval pomoč, nekdo prišel
k meni domov, me odpeljal k
zdravniku in me nato pripeljal
tudi domov. Ko pokličem na
občino za prevoz, imam vedno v mislih, da bom nekoga
obremenjeval. Ko pa prideš k
meni s prijazno besedo, tisti
strah kar mine. Želim si, da bi
nas vozil še dolgo časa, ker se

znaš pogovarjati. Da se le ne bi
naveličal.«
Jože je bil dvajset let predsednik
PGD Križi. Svoj prosti čas je namenil delu za dobro in pomoč
drugim. Čas je, da mu sedaj, ko
sam potrebuje pomoč, to vrnemo tudi z brezplačnimi prevozi.
Ni bojazni. Dokler bom lahko, se
ne bom »naveličal«.
Darko Pucelj, občinski svetnik
Dobra država

Obisk v prijateljski Občini Golubac
Po dveh letih in vsek ukrepih, povezanih z
epidemijo bolezni COVID-19, se je delegacija Občine Žužemberk udeležila praznovanj v pobrateni srbski Občini Golubac.

Romuniji sodeloval pri otvoritvi plaže s kopališčem ob
Donavi.
Žužemberška ekipa, ki sta jo sestavljala Franc Štravs in
Jože Gnidovec, je sodelovala v tekmovanju v kuhanju
ribje obare – riblje čorbe, Vlado Kostevc pa je bil član ocenjevalne komisije, ki je ocenila preko sedemdeset jedi.

Srečanje je bilo izredno srčno in prijateljsko, saj so izjemni gostitelji poskrbeli prav za vse.

Predstavili so nam tudi etno vas Dobra, turistični vlak,
mednarodni mejni prehod za trajekte ter njihovo
izjemno trdnjavo, kjer smo sodelovali na kulturnem
večeru največjega še živečega srbskega pesnika Matije
Bećkovića.

Udeleženci smo spoznali nove pridobitve turistično
zelo uspešne občine. Župan Jože Papež je skupaj z
domačim predsednikom občine dr. Nebojšo Mijovićem
ter predsedniki občin iz Moldave in Berzaske v sosednji

tekst in foto: VladiMir

Delegacija Občine Žužemberk in gostitelji

Kulturni večer s pesnikom Matijo Bećkovićem

Župan Jože Papež v etno vasi Dobra z deklicami v značilni
vlaški noši

Otvoritev kopališča s prerezom traku
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Župan v sliki in besedi
V okviru obiska sejma
v Gornji Radgoni je
župan 23. avgusta
govoril z ministrom za
gospodarstvo Zdravkom
Počivalškom.

Župan Jože Papež se je 28. avgusta 2021
v Novem mestu srečal s predsednikom
Vlade RS Janezom Janšo, s katerim sta
spregovorila tudi o Občini Žužemberk.

Župan je bil od 30. julija do 2. avgusta z delegacijo
Občine Žužemberk na obisku v pobrateni Občini
Golubac v Srbiji. Občina je ob letošnjem praznovanju
odprla urejeno kopališče ob Donavi. Občinska
svetnika Franc Štravs in Jože Gnidovec sta se
preizkusila v kuhanju ribje čorbe.

Skupaj z državnim sekretarjem z Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano Alešem Irgoličem in direktorjem
Kmetijsko-gozdarske zbornice Janezom Pircem si je župan 5.
avgusta ogledal poškodovane kmetijske pridelke na kmetiji
Cirila Štrumblja. Škoda, ki jo je povzročila ujma, bo imela velik
vpliv na proizvodnjo mleka, s katero se ukvarja kmetija.

Župan je 12. avgusta sprejel kmetijske svetovalne delavce Odbora
izpostave KGZS Trebnje. Po štirinajstih letih svetovalnega dela
za območje Občine Žužemberk se je kmetijski svetovalki Poloni
Seničar izpolnila dolgoletna želja, da bi svoje delo nadaljevala v
domačem kraju, na izpostavi v Sevnici. Od 13. avgusta je terenski
kmetijski svetovalec za našo občino Stane Glač. Župan Jože Papež
se je Poloni Seničar iskreno zahvalil za njeno požrtvovalnost, ki jo je
vedno izkazovala za kmetijstvo naše občine, prav tako pa je izrekel
dobrodošlico novemu kmetijskemu svetovalcu Stanetu Glaču, ki
sicer prihaja iz sosednje občine. Dosedanja kmetijska svetovalka je
bila zelo priljubljena in kmetje so bili z njo izredno zadovoljni.
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Ob zaključku šolskega leta je župan obiskal učence
vseh šol in jim zaželel lepe počitnice. Otroci so
ob zaključku pripravili poseben program in se
poveselili skupaj z učiteljicami in županom.

IZ NAŠE OBČINE

Z ministrom za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti Janezom Ciglerjem Kraljem
ter poslancem Blažem Pavlinom in sodelavko
ministrovega kabineta Alenko Šverc si je župan na
Dvoru ogledal možno lokacijo doma za starejše.

Župan je 8. septembra z Darkom
Perkom iz podjetja Eltim podpisal
pogodbo o rekonstrukciji ceste z
opornim zidom v Srednjem Lipovcu.
Dela se bodo kmalu začela. Za vse
prometne nevšečnosti se že sedaj
opravičujemo in vas prosimo za
razumevanje.

V okviru občinskega praznovanja je potekala predaja
petih defibrilatorjev v gasilskem domu v Hinjah.
Naprave bodo nameščene po krajevni skupnosti Hinje v
sodelovanju z gasilci, predstavniki krajevne skupnosti in
Jožico Gerden.

Milka Jernejčič skrbi za vodene
oglede po žužemberškem gradu.
Obiskovalci so z njenim vodenjem
in promocijo Žužemberka zelo
zadovoljni, svoje navdušenje izražajo
na različne načine. Skratka, pohval ji
ne manjka, za vestno in zavzeto delo
pa ji je zelo hvaležen tudi župan.

Predsedstvo Zveze slovenskih častnikov je Občini Žužemberk
za 22-letno sodelovanje na področju organiziranja pohodov
in rekreativnega streljanja z malokalibrsko puško na Plešivici,
kjer se tekmuje za županov pokal, podelilo častni znak za
sodelovanje. V imenu zveze je županu Jožetu Papežu 22.
septembra 2021 častni znak predal polkovnik Vasko Maraš.
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Novi pomočnici ravnateljice vrtca
Sonček v Žužemberku Lillijani
Horvat želita ravnateljica Osnovne
šole Žužemberk Mija Penca Vehovec
in župan občine Jože Papež veliko
veselja pri njenem delu.

Župan Jože Papež je 25. septembra 2021 ob
praznovanju 90. rojstnega dne obiskal Marijo Novak,
občanko občine Žužemberk, ki sedaj živi v Penzionu
Ivanež v Gabrju. V družbi članice Rdečega križa Dvor
Marije Legan in sorodnic je župan slavljenki zaželel še
mnogo zdravih let.

Tekst in foto: Občina Žužemberk
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Namenu predan zadnji odsek
dvorske ceste
V petek, 4. septembra 2021, je
na Dvoru potekala slovesna
otvoritev prenovljenega petstometrskega odseka državne ceste.
Prva faza – od gasilskega doma
do križišča za Kočevje – je bila
zaključena v letu 2018, drugo
fazo pa smo po posredovanju
župana Jožeta Papeža namesto
leta 2023 dočakali že v tem letu.
Otvoritve so se udeležili državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Aleš
Mihelič, direktorica Direkcije za infrastrukturo Lilijana Herga, vodja sektorja za
upravljanje cest Gordana Grahek ter župani in podžupani sosednjih občin, poslanec
Blaž Pavlin, državni svetnik Bojan Kekec in
drugi udeležencu v projektu.
Izvedba del je bila s pogodbeno vrednostjo
685.825,71 evra (z DDV) oddana izvajalcu
Komunalne gradnje. Financiranje je bilo
razdeljeno med občinski in državni proračun. Občina je za izgradnjo komunalne infrastrukture, pločnikov in javne razsvetljave ter odkup zemljišč namenila približno
35 odstotkov vrednosti projekta, približno
65 odstotkov pa je zagotovila država. Kot je
v nagovoru dejal župan, je bilo pri projektu
ogromno težav, neposredni sosedje pa so
imeli veliko zahtev. Zahtevna pogajanja so
bila vzrok za kasnejšo izvedbo in dodatno
delo. Za vse nevšečnosti se je opravičil tako
izvajalcem kot tudi projektantu, nadzornikoma in vodjem investicije. Poudaril je, da
sta nad projektom bdela dva nadzornika.
Rekonstrukcija je zato izvedena brez nepravilnosti, kar sta potrdili tudi gospe Herga
in Grahek. Povedali sta, da je odsek lahko
zgled vsem projektom v državi.
Žal je na občino že prišel namig, da je bila
podana anonimna prijava v zvezi z izvedbo
projekta. Ko bi se anonimneži malo več
brigali zase in občini raje pomagali, kot ji
metali polena pod noge, bi lahko skupaj
izvedli še kakšno naložbo več.

Kulturni program, ki ga je povezovala Lili Hrovat, so popestrili
združeni dvorski in zagraški
pevci. Z dramskim vložkom
sta prisotne nasmejali Lili in
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Mojca, blagoslov pa je podelil
župnik Franc Vidmar. Zbrane so
s prigrizki pogostili domačini.
Rok Zupančič
Foto: Jadranka Meglen

IZ NAŠE OBČINE

Primer dobre prakse: Cesta Zafara–
Trebča vas
Avgusta je občina namenu
predala modernizirano cesto
Zafara–Trebča vas. Skupna
dolžina novo asfaltirane ceste s
štiristometrskim odcepom znaša
približno kilometer in sedemsto
metrov. Občina Žužemberk je
pogodbo o izvedbi del s podjetjem Eltim iz Gabrovčca podpisala konec maja. Pogodena vrednost in hkrati končna cena del je
bila 259.689,28 evra (z DDV).
Modernizacija ceste je gotovo primer dobre
prakse. Dela so bila izvedena hitro, kvalitetno in brez aneksov, ki običajno podražijo
projekt. Izvajalec oziroma podizvajalec del
je bilo domače podjetje Gostgrad, ki je kot
podizvajalec v lanskem letu že izvedlo rekonstrukcijo ulice Dolga vas. Brez dodatnih
stroškov za občino je bil naknadno tlakovan in obnovljen tudi Naralov pil ter položenih nekaj metrov granitnega robnika, ki
spominja na rimsko pot.
Slovesna otvoritev je bila v četrtek, 26. avgusta. Številno množico sta poleg župana
Jožeta Papeža nagovorila tudi poslanec
Jožef Horvat in domačin Branko Jarc.
Program, ki ga je vodila Lili Hrovat, so
popestrile pevke, otroci, harmonikar ter
dramski igralki Lili in Mojca. Cesto je blagoslovil dekan Franc Vidmar, na koncu pa
je sledila pogostitev zbranih.
Rok Zupančič
Foto: Jadranka Meglen
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Med Srednjim Lipovcem in Podlipo po novi cesti
Občina Žužemberk je 16. septembra v prisotnosti ministra za infrastrukturo Jerneja
Vrtovca, predstavnika izvajalca del Eltim
Darka Perka, nadzornika Iztoka Žvegle in
krajanov otvorila rekonstruirano cesto med
Srednjim Lipovcem in Podlipo. Obnova tri
tisoč dvesto metrov dolgega cestnega odseka
je stala približno petsto petdeset tisoč evrov,
sredstva pa so bila v celoti zagotovljena iz
občinskega proračuna.
Slavnostno otvoritev je tudi tokrat povezovala Lili Hrovat. Program so z glasbenimi točkami popestrili harmonikarica Vesna Zarabec
in pevski zbor Društva vinogradnikov Suha
krajina. Mojca Oberstar je recitirala poezijo
iz pesniške zbirke Magde Kastelic Hočevar,
skupaj z Lili pa sta z dramskim vložkom
nasmejali vse prisotne. Po koncu uradnega
dela je sledila pogostitev, ki so jo pripravili
domačini.
Občina Žužemberk počasi, a vztrajno posodablja infrastrukturo. Letošnje leto zaznamujejo predvsem naložbe v cestno omrežje.
Posodobljene so bile ulica Dolga vas, zadnji
odsek ceste skozi Dvor ter cesta med Zafaro

in Trebčo vasjo. Jeseni bo rekonstruiran še ovinek v Srednjem
Lipovcu, s pomočjo krajanov pa

Otvoritev ceste na Brinovo goro
V soboto, 10. avgusta 2021, je
bila namenu predana novo asfaltirana cesta na Brinovo goro, ki
povezuje Reber in Križe.
Rekonstrukcija skoraj kilometer in pol
dolge ceste je bila s pomočjo lastnikov
zemljišč izvedena pozimi, otvoritev pa je
zaradi epidemioloških ukrepov potekala
kasneje. Lastniki zemljišč so ustanovili
gradbeni odbor, ki je vodil izvedbo del.
Zbrali so približno 21.000 evrov, kar je
zadostovalo za utrditev ceste in končno
ureditev muld. Asfaltiranje je prevzela
občina Žužemberk, za kar je iz proračuna
namenila približno 30.000 evrov.
Rok Zupančič
Foto: Vaš Kanal
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bo na Podgozdu v kratkem asfaltiran še en odsek proti Krki.
Rok Zupančič
Foto: Vesna Može
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Občinski praznik
S prižigom oglarske kope se je v petek, 10. julija pričelo praznovanje Občine Žužemberk.
Tudi letos so oglarji iz Srednjega Lipovca pripravili
kopo, v katero so zložili kar trideset kubičnih metrov
bukovih drv. Tako imenovani »suhokranjski olimpijski
ogenj« gori oz. ogleni vse do konca praznovanja.

potekala o kratkih prehrambnih verigah, o življenju s koronavirusom in pametnih mestih.

V nedeljo so se srečali predsedniki in predsednice društev,
ki delujejo v naši občini. Z županom Jožetom Papežem
in podžupanom Rokom Zupančičem so sproščeno razpravljali o aktivnosti društev. Sledila je podelitev priznanj
krvodajalcem in državnih spominskih znakov v boju proti
kovidu-19. Priznanje je prejelo kar 32 krvodajalcev, med
njimi tudi Janez Krese iz Zalisca (110-kratno darovanje
krvi) in Andrej Boh iz Boršta pri Dvoru, ki je kri daroval
kar 120-krat. Spominski znak so prejeli PGD Ajdovec,
PGD Dvor, Oddelek patronaže v Zdravstveni postaji
Žužemberk, Marija Pižem, Branislav Zaman in Bogdan
Murn.
Aktivnosti so se nadaljevale na dan praznika šoferjev in
avtomehanikov 13. julija. Žužemberk in spomenik na
Cviblju so obiskali člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Slovenije, ki so se s krajšo slovesnostjo in položitvijo venca poklonili padlim v vojni. Zbrane sta nagovorila
župan in predsednik združenja, program pa so popestrile
recitatorke in pevke krajevne organizacije za vrednote
NOB.
Sredino popoldne je bilo namenjeno otrokom. V okviru
informacijske točke Europe Direct Novo mesto in v izvedbi lutkovnega gledališča Fru-fru je bila v grajski kleti
lutkovna predstava Vidkova srajčica. Zbralo se je veliko
otrok, ki so bili navdušeni nad čudovito predstavo.
Predpraznični petek in soboto sta zaznamovali novinarska konferenca in predstavitev projekta STEDnet (Small
Towns European Debates Network), ki ga vodi pobratena hrvaška Občina Pregrada. Občina Žužemberk je kot
partner evropskega projekta organizirala aktivnosti, ki
so za Slovence potekale v Žužemberku, za udeležence
iz Latvije, Francije, Bosne in Hercegovine, Estonije ter
Hrvaške pa preko spletne videokonference. Debata je

Četrtek pred osrednjim praznovanjem je tradicionalno
namenjen šmihelskemu delu občine. Letošnja tema
kulturnega dogodka so bile poslikave bližnjih kapelic, ki
jih je pred stoletjem poslikal znani Suhokranjec Anton
Jug. Njegovo življenjsko pot je zbranim predstavila Maša
Kolar.
Drugi vikend praznovanja se je pričel z otovoritvijo ceste skozi Dolgo vas. Na slovesnosti se je zbrala množica
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občanov, ki cesto vsak dan uporabljajo in jim investicija
veliko pomeni. Slavnostni govornik je bil predsednik
Državnega sveta Alojz Kovšca.
Medtem je v organizaciji žužemberških upokojencev potekalo tekmovanje v pikadu s podelitvijo pokalov. Sledila

V nedeljo je na žužemberškem gradu potekal 22. srednjeveški dan. Oživeli so vitezi, grajska gospoda, dvorni norčki, berači …, ki so občinstvu predstavili šege in navade
srednjega veka. Zjutraj so se s kočijami odpeljali k maši,
nato pa je sledilo pestro kulturno dogajanje, ki se ponaša
z najdaljšo tradicijo v Sloveniji. Slike nedelja do nedelja 9
Tradicionalno se je praznovanje zaključilo v ponedeljek
zvečer, ko je Kulturno-umetniško društvo Žužemberk
pripravilo spominsko uro, posvečeno Zalli Zarana.
Letošnja gostja je bila igralka Mojca Fatur. Medtem pa se
je skuhalo tudi oglje v kopi v Srednjem Lipovcu.

je otvoritev razstave likovnih del, vrhunec petkovega dogajanja pa je bila slavnostna seja s podelitvijo občinskih
priznanj. Po uradnem delu je sledila zabava z belokranjskimi tamburaši.
Sobotno praznovanje se je pričelo z likovnim srečanjem
petih elementov. Upokojenci so pripravili razstavo ročnih
del, Radio klub Žužemberk pa je obeležil petdesetletnico
delovanja. Ob tej priložnosti so zaslužnim članom podelili priznanja. Dopoldanske aktivnosti sta zaznamovali preventivno merjenje krvnega tlaka, sladkorja in holesterola
v krvi ter posvetovanje z zdravnico dr. Nežko Dular. Nekaj
sto občanov se je medtem udeležilo cepljenja proti
COVID-19, ki ga je izvedla mobilna enota Zdravstvenega
doma Novo mesto. Popoldne se je slavje preselilo v Hinje,
kjer smo s krajšim kulturnim programom krajevni skupnosti predali pet avtomatskih eksternih defibrilatorjev
(AED). Občani iz krajevne skupnosti so prispevali za tri,
občina pa je dodala še za dva. Nameščeni so v Visejcu,
na Ratju, na Prevolah, na Žvirčah in na Selih pri Hinjah.
Istočasno se je pred gradom v Žužemberku odprla suhokranjska tržnica, nato pa so suhokranjski vinogradniki
podelili priznanja iz ocenjevanja vin, predstavili so se
mladi harmonikarji, potekali sta tekmovanje v kuhanju
ješprenja ter predstavitev avtomobilov starodobnikov.
Sobotni dan se je zaključil na Dvoru, kjer so v sodelovanju
z občino športno, kulturno in gasilsko društvo pripravili kulturni večer s koncertom Adija Smolarja.

Rok Zupančič
Foto: Rok Zupančič, Vlado Kostevc, Jadranka Meglen,
Vesna Može
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Drugo srečanje
Mreže malih evropskih mest
Mednarodni projekt Mreža malih evropskih
mest STEDnet, katerega vodilni partner
je naše pobrateno mesto Pregrada iz
Republike Hrvaške, sofinancira Evropska
unija, pomemben partner projekta pa je
tudi Občina Žužemberk.
Novi korona virus je dodobra otežil predvidena srečanja, tako da je v okviru letošnjih Trških dni 9. in 10. julija
potekalo hibridno mednarodno srečanje partnerjev
projekta – delno v živo, na Grajskem trgu 26, delno pa
preko ZOOM-a.
V okviru programa Evropa za državljane, ki spodbuja sodelovanje evropskih držav na področju skupne evropske zgodovine in aktivnega državljanstva, je bilo drugo
srečanje namenjeno razpravi o kratkih prehrambnih
verigah in raznoliki kmetijski proizvodnji. Tema je bila
povsem primerna za današnji čas, za razmere, ki jih je
epidemija novega korona virusa in bolezni COVID-19
dodobra zaznamovala.
Epidemija je pokazala, da lahko s kratkimi prehrambnimi potmi in raznoliko kmetijsko proizvodnjo poskrbimo za več pozitivnih učinkov:
 domači kmetijski proizvajalci imajo trg za svoje
proizvode dejansko v bližini,
 potrošniki imajo dostop do domače in kvalitetne hrane
in pridelkov,
 mladi spoznavajo, da je vredno ostati v domačem
okolju,
 in prav tako, da se da tudi na domači zemlji preživeti.
Sodelujoče je v petek pozdravil žužemberški župan Jože
Papež in izrazil obžalovanje, ker srečanje v Žužemberku
ne more potekati v živo. V imenu občine sta sodelovala
še podžupan Rok Zupančič, ki je skrbel za video povezavo, in Vlado Kostevc, ki je srečanje povezoval. V imenu
partnerja in soorganizatorja CIK Trebje je sodelovala
direktorica Patricija Pavlič,
za ZOOM povezavo pa je
skrbela Martina Podlesnik.
Udeležence sta pozdravili
tudi Gabriela Salobir, predstavnica KGZS, in koordinatorica projekta STEDnet Petra Vdović iz Pregrade. Po
predstavitvi partnerjev – mesta Pregrada s Hrvaške,
Mairie de Ploeuc-L’Hermitage iz Francije, Centra for
Economic and Rural Development CERD Laktaši iz
Bosne in Hercegovine, Siksali Arendusselts MTÜ iz

Sodelujoče
sta pozdravila
žužemberški
župan Jože
Papež in
direktorica
CIK Trebnje
Patricija Pavlič

Estonije, Biedriba Ludzas rajona partneriba iz Latvije in
LAG Zagorje–Sotla s Hrvaške – je preko video povezal
sledil slavnosti prižig kope na Srednjem Lipovcu.
V soboto, 10. julija, sta potekali predstavitev primerov
dobrih praks partnerjev ter živahna razprava, v kateri so
sodelovali udeleženci in predstavnice OŠ Žužemberk.
Sodelovali so tudi lokalni dobavitelji, srečanje je odlično povezoval dr. Andrej Lisec.
Drugo srečanje je kljub fizičnim omejitvam, in čeprav
delno na daljavo, popolnoma uspelo, vendar z željo
vseh, da bi naslednje srečanje, ki bo v Franciji, potekalo
v živo.
Tekst in foto: Vlado Kostevc

Utrinka z delavnic
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Zahvala za darovano življenjsko energijo
V okviru Trških dni in praznika
Občine Žužemberk 2021 je v
nedeljo popoldne, 11. julija, v
grajski kleti gradu Žužemberk
potekala podelitev priznanj
krvodajalcem.
Po pozdravnem govoru župana Jožeta
Papeža sta navzoče pozdravila tudi predsednica OO RK NM Barbara Ozimek in
predsednica KORK Žužemberk Alenka
Sajovec.
Podelitev je vodila Lili Hrovat, Silva
Mohorčič je prireditev popestrila z deklamacijo, meh harmonike pa sta raztegnili
Valentina Kužnik in Vesna Zarabec. Pri
podelitvi priznanj je sodelovala tudi Saša
Štravs, zaposlena na Zavodu RS za transfuzijsko medicino, ki je poudarila, da so
zaloge krvi na spodnji meji, potreba po
krvi pa vse večja. Za Suho krajino pa lahko
povemo, da so krvodajalske akcije zelo
uspešne in da se prenašajo iz roda v rod.
Slavnostno so podelili 32 priznanj za 10-,
20-, 30- in 50-krat darovano kri. Rekorder
v darovanju krvi je Andrej Boh, ki jo je
daroval kar 120-krat, 110-krat pa jo je
daroval Janez Krese. Letos so podelili tudi
posebna priznanja za požrtvovalno delo
med epidemijo; prejeli so jih gasilci PGD
Ajdovec, PGD Dvor in Brane Zaman.
Še tako velike besede ne morejo
nadomestiti velikih in plemenitih dejanj
naših krvodajalcev, zato preprosto hvala
vsem, ki darujete energijo za življenje.
Tekst: Jadranka Meglen
Foto: Rok Zupančič

Kri ni voda
V nedeljskem popoldnevu je pod oboki grajske kleti potekala
podelitev priznanj krvodajalcem. Pohvalo, zahvalo in priznanje si
zaslužijo vsi, tisti, ki so darovali kri že mnogokrat, pa tudi tisti, ki
so šele na začetku te humane poti. Nihče ne ve, ali ne bo morda
kdaj sam potreboval te dragocene življenjske tekočine. Tudi zato
se vsem še enkrat iskreno zahvaljujemo. Pesem je nastala ob tej
priložnosti.
Zadovoljstvo, blagostanje, mirno in zadovoljno življenje.
Bili so zdravi, bili so srečni.
Vse se je v hipu porušilo.
Malo dekletce hudo zboli, potrebuje kri.
V družini zavlada žalost, skrb in obup.
Pomaga optimizem, zaupanje, saj vedno obstaja upanje.
Nihče, ki prejme kri, ne ve,
čigava se pretaka v njem, zato so hvaležni vsem.
Dekletce ozdravi, rešila jo je darovalčeva kri.
Ko bo odrasla, bo šele spoznala in ceniti znala,
kako dragocena je ta življenjska tekočina,
a prave cene nima.
Vredna je več kot zlato, diamant ali dragulj,
vredna je več kot vsi zakladi.
Z razlogom krvodajalce potrebujemo in jih imamo upravičeno radi.
Kdor kri daruje, plačila ne pričakuje.
Nekje v kotičku srca pa nastane nevidna vez, posebno čustvo,
ki ga ustvari to hvalevredno in požrtvovalno izkustvo.
Silva Mohorčič, KUD Žužemberk
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Šoferji in avtomehaniki počastili svoj praznik
V Sloveniji je registriranih približno 35.000 poklicnih voznikov
in okoli 7.500 avtomehanikov;
posvečen jim je 13. julij kot dan
šoferjev in avtomehanikov.
Na ta dan leta 1943 so motorizirane enote
štaba 4. slovenske narodnoosvobodilne
udarne brigade Ljuba Šercerja v sodelovanju s 1., 2., 3. in 4. brigado vdrle v središče
Žužemberka. V spopadu, ki je trajal od
zgodnjih jutranjih ur do poznega večera, je
bil Žužemberk osvobojen.
Leto za letom se s predstavniki Združenja
šoferjev in avtomehanikov Slovenije, Občine
Žužemberk in OO ZB NOB Žužemberk srečujemo pri spomeniku na Cviblju, ki nas povezuje v ohranjanju spominov na dogodke iz
NOB. Ob tem je treba poudariti zgodovinsko
povezanost med občino in združenjem.
Praznik šoferjev in avtomehanikov je tudi
del slovesnosti ob prazniku naše občine.
Kako pomemben je ta dan, razkrije dejstvo,
da je bil 13. julij nekoč tudi praznik Krajevne
skupnosti Žužemberk.

Ob letošnjem prazniku sta prisotne v nagovoru pozdravila župan
Občine Žužemberk Jože Papež in
predsednik ZŠAM Slovenije Aleš
Kocjančič. Delegacija združenja
je k spomeniku položila venec,
prisotni pa so se z minuto molka
spomnili vseh žrtev fašizma in
nacizma med drugo svetovno
vojno. V kratkem kulturnem

programu so sodelovale domače pevke in recitatorki.
Članom Združenja šoferjev in
avtomehanikov Slovenije se je
treba še posebej zahvaliti, ker na
prvi šolski dan vedno poskrbijo
za varno pot naših prvošolčkov
v šolo.
Tekst in foto: Darko Pucelj

Trški dnevi v Šmihelu
V četrtek, 15. julija, smo v okviru
Trških dni Občine Žužemberk v
Šmihelu predstavili delo ljudskega
slikarja Antona Juga, ki je poslikal večino kapelic v naši fari. Ob tej priložnosti smo se spomnili tudi na soobčana Martina Blatnika, ki je z novimi

podobami kapelice vračal v življenje. Predsednica Kulturnega
društva je bila službeno odsotna, zato nas je v njenem imenu pozdravila Karmen Sadar.
Preden smo začeli spoznavati
zgodovino, nas je pozdravil tudi
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župan Jože Papež. Za popestritev nam je na harmoniko zaigral
direktor občinske uprave Tomaž
Hrastar. Po prireditvi je sledilo
druženje, med katerim smo se
sladkali s piškotki Marije Vidmar.
Tekst in foto: Maša Koler
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Nagovor župana Jožeta Papeža na slavnostni občinski seji
Spoštovani prisotni, lepo
pozdravljeni!
Obeležujemo 23. občinski praznik
Občine Žužemberk. Preteklo leto smo
z optimizmom zrli v prihodnost, danes
pa se že lahko pohvalimo, da smo bili
upravičeno optimistični. Odločnost,
ki jo je pred letom dni pokazala vlada
predsednika Janeza Janše, je bila
gotovo ključna, da imamo danes že
lahko nasmeh na obrazu. Opravljeno
je bilo veliko delo, saj smo se morali
soočati z razmerami, ki so bile za vse
nas novost. Ker smo razumni, moramo razumeti, da je za obvladovanje
negotovih razmer pomemben prispevek slehernega državljana. Ponosen
sem na vas, spoštovane občanke in
občani, da ste bili razumni, sodelujoči
in imeli posluh za skupno dobro. Še
enkrat se iskreno zahvaljujem vsem,
ki ste ponudili svoj prosti čas in naredili vse, da bi kot občina kar najbolje
prešli epidemijo.
Praznovanje je pomemben del življenja. Še posebno danes, ko nas napredna tehnologija vleče v hitri tok
življenja, je toliko bolj pomembno,
da obeležujemo pomembne mejnike. Tri desetletja naše domovine je
praznik vseh praznikov. To je tisti praznik, ki mora biti resničen razlog za
veselje. Dogodki, ki jih obeležujemo
s tem praznikom, so jasni. Slovenija
je po stoletjih hrepenenja tudi resnično zahrepenela, saj je dočakala
svoje rojstvo. Zato je prav in pošteno,
da se vsem zaslužnim prizna njihova
prizadevanja. Spoštovani predsednik Državnega sveta, leta 1991 ste
kot prostovoljec tudi vi aktivno sodelovali v osamosvojitveni vojni in
bili odlikovani s srebrno Maistrovo
medaljo. Verjeli ste v to, da bomo v
letu 2021 praznovali tridesetletnico
samostojnosti. Hvala vsem, ki ste
bili prepričani v dejstvo, da smo
sposobni nečesa boljšega. In hvala
vsem, ki so žrtvovali svoja življenja in
so trpeli ob bolečih izgubah. Spomin

na pokojne za domovino počastimo
z minuto molka.
Slava jim!
Moja vizija, da skupaj zmoremo bolje, se ne bi mogla uresničevati brez
podpore, nasvetov, predlogov in
nenazadnje tudi kritik, ki so dobronamerno usmerjene v moje delo. Na
tem mestu moram posebej izpostaviti prizadevanja naše poslanke Anje
Bah Žibert, ki se pri svojem delu
zelo zavzema za našo občino in nam
trdno stoji ob strani in pomaga po
svojih najboljših močeh. Poslanec
Blaž Pavlin mi je prav tako vselej na
razpolago in v pomoč pri opravljanju
županske funkcije. Z gotovostjo lahko poudarim, da so ministri te vlade
resnično zelo dostopni in se trudijo
po najboljših močeh. V letošnjem
letu sem gostil ministra za okolje in
prostor magistra Andreja Vizjaka, ki
nas je spodbudil z dobrimi novicami, in ministra za delo, družino in socialne zadeve Janeza Ciglerja Kralja,
ki je prav tako pokazal, da je pravi
človek na pravem delovnem mestu,
saj vsaka informacija in nasvet pri
delu še kako prideta prav.
Občina Žužemberk je v letos bogatejša kar za nekaj investicijskih projektov. V sodelovanju z Direkcijo za infrastrukturo se rekonstruira državna
cesta skozi Dvor. V veliko veselje mi
je sodelovanje z gospo Ljiljano Herga,
direktorico Direkcije za infrastrukturo,
ki nam resnično pomaga izboljševati
cestno infrastrukturo. Verjamemo,
da bomo tudi v prihodnje izvedli še
veliko tovrstnih akcij, saj se vse skupaj
dela za varnost vseh nas. Po uspešni
rekonstrukciji ceste Dolga vas v letu
2020 smo se letos lotili rekonstrukcije
dveh cest in križišča v skupni dolžini
dobrih štirih kilometrov v skupni vrednosti osemsto tisoč evrov. Prepričan
sem, da bo gradnja izvedena tako, kot
si vsak dober gospodar lahko samo
želi. Izvajalcem se tako zahvaljujem
za njihova prizadevanja in zagnanost,
ki so jo pokazali. Z najboljšimi mislimi
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zrem tudi v projekt Auerspergove
železarne na Dvoru, za katero verjamem, da se bo uresničila skladno z
zastavljenim projektom in bo vsem v
ponos in hkrati priložnost za uresničevanje ponudbe samega kraja in tudi
občine. Letos smo veliko investirali v
javno razsvetljavo, saj je bilo veliko
neuresničenih želja preteklih letih. Še
posebno pa smo začeli z mrtve točke
premikati obrtne cone. Površine, ki
so desetletje in več stale, bomo čim
hitreje uredili, da bodo lahko služile
namenu, za katerega so bile opredeljene. Na tem mestu moram poudariti
pomen dobrega strokovnega dela pri
prostorskem načrtovanju, saj je to
tisto področje, ki občino gospodarsko
pospešuje. Iz izkušenj vemo, da se čez
noč ne da kaj dosti narediti, toda postopoma in z gotovimi koraki je tudi
uspeh zagotovljen.
Sodelovanje in pripravljenost sta
vselej vodilo napredka in razvoja.
Ob današnji priložnosti se tako želim
zahvaliti zaslužnim občanom, ki jih
postavljamo za zgled.
Spoštovani nagrajenci!
Iskreno se vam zahvaljujem za vaš
prispevek družbi. Zahvala je nekaj
skromnega, vendar pa naj izraža veličino vašega prizadevanja. Vaš zgled
naj bo spodbuda, ki nam bo pomagala pri našem nadaljnjem delu.
Spoštovane občanke in občani,
spoštovani vsi prisotni!
Vesel sem današnjega praznovanja,
ki je polno odločnosti in vedrine.
Tukaj zbrani dokazujete, da gremo
po pravi poti. Za vse podpore pri
delu, ki sem jih vsak dan deležen,
se iskreno zahvaljujem. Ko se ozrem na že prehojeno župansko pot,
lahko z gotovostjo rečem, da samo
skupaj resnično zmoremo bolje. Naj
sodelovanje in dobra volja še naprej
kažeta pot naši občini.
Vsem skupaj želim lepo praznovanje
in vas še enkrat lepo pozdravljam.
Najlepša hvala.
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Nagrajenci
Zlati grb Občine Žužemberk je prejel
Jožef Jože Primc
Gospod Jože Primc je član Lovske družine Plešivica
Žužemberk že od leta 1974. V tem obdobju je aktivno
sodeloval v delu družine in regijske lovske zveze. Vedno
se je zavzemal za trajnostno upravljanje z divjadjo in
varstvo prostoživečih živali ter njihovega življenjskega
okolja. S svojim delom in spoštljivim pristopom je veliko prispeval k dobrim odnosom med lovci in občani ter
k dobremu delu lovske družine. Je dolgoletni vodja v
revirju Lačen grič in s svojimi bogatimi izkušnjami mentor številnim lovskim pripravnikom. V lovski družini je
opravljal nalogo gospodarja, v mandatih od leta 2001
do 2005 in od 2009 do 2011 pa je predsedoval Lovski
družini Plešivica Žužemberk. Odlično je vodil delo
društva in ves čas dobro sodeloval s kmeti, gozdarji in
lokalnimi prebivalci. Bil je tudi podpredsednik upravnega odbora na Območni zvezi lovskih družin Novo
mesto, ki povezuje vse lovske družine na Dolenjskem.

Jože Primc je tudi član Prostovoljnega gasilskega
društva Dvor, kjer je opravljal številne odgovorne funkcije. V preteklih letih je deloval tudi v organih nekdanje
Krajevne skupnosti Žužemberk in prispeval pomemben delež k razvoju krajev v takratni KS. Svoje veščine
izvajanja vodstvenih in organizacijskih nalog, ki jih je
kot gradbeni delovodja opravljal v poklicnem življenju,
je uporabil tudi pri delu in vodenju lovske družine, pri
delu v različnih društvih in krajevni skupnosti. Na svoji
osnovni poklicni karieri je Jože pustil močan pečat, saj
je kot gradbeni delovodja sodeloval na gradbiščih po
vsej nekdanji državi in tujini. Njegovo delo je vtkano
v gradnjo hotelov, trgovskih centrov, tovarn, cerkva
in zgradb za različne javne ustanove. Že kot mlad
strokovnjak se je vključil v dela pri obnovi od potresa
porušenega Skopja in za svoje požrtvovalno delo prejel

državno odlikovanje. Še posebej pa moramo poudariti
njegovo strokovno delo pri obnovi cerkve Sv. Mohorja in
Fortunata v Žužemberku, saj je eden najbolj zaslužnih,
da sta cerkev in župnišče ponovno v uporabi za svoj
prvotni namen.
Jože Primc je prejemnik več odlikovanj Lovske zveze
Slovenije: Znaka za lovske zasluge, Reda za lovske zasluge III. stopnje, Reda za lovske zasluge II. stopnje in jubilejnega znaka za štirideset let članstva v lovski družini.

Srebrni grb Občine Žužemberk je prejela
Lilijana Hrovat

Lilijana Hrovat že vrsto let moderira kulturne prireditve
v kraju. Pri vodenju je fleksibilna, profesionalna in suvereno nastopa. Znajde se v vsaki situaciji, sposobna je
improvizacije. Je aktivna članica mnogih društev v občini, dejavna je v Društvu kmečkih žena Suha krajina,
pri gasilkah na Dvoru, v Kulturno-umetniškem društvu
Žužemberk, poje v cerkvenem pevskem zboru. Zna
ustvariti pristne stike tako z otroki v vrtcu, sodelavkami
in starši kot z neznanimi ljudmi.

Bronasti grb Občine Žužemberk je prejela
Jožica Gerden
Jožica je po poklicu medicinska sestra in zaposlena v
Urgentnem centru Splošne bolnišnice Novo mesto.
Svoje znanje, delovne izkušnje, svoj prosti čas in obilico
pozitivne energije nesebično razdaja našim občankam
in občanom ne glede na uro dneva in ne glede na dan
v tednu.
Velikokrat je prva pri raznih nesrečah in poškodbah,
kjer oskrbi rane pred prihodom reševalcev, nekajkrat je
pomagala pri oživljanju, občani jo poprosijo za previjanje ran in nego bolnikov.
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škoda prostega časa. Je tudi članica sveta šole pri OŠ
Prevole, saj ji ni vseeno, kaj se dogaja v širši skupnosti.

Franc Štravs
Franc Štravs je gozdarski upokojenec in v času, ko je
bil še zaposlen pri Gozdnem gospodarstvu Straža, se je
prenekatera družina pozimi grela z drvmi, ki ji je prav
on odkazal. Je pošten, marljiv, spoštljiv in zelo delaven
na številnih področjih – pri PGD Ajdovec, oglarskem in
vinogradniškem društvu, poje v pevskem zboru župnije
Ajdovec in tudi v pevskem zboru vinogradnikov.

Še posebno je njena pomoč prav prišla v času epidemije, ko se je država zapirala, ljudje pa so v bolnišnice in k
zdravniku odšli le, ko je bilo res nujno. Joži pa je bila na
razpolago vedno, kadar ni bila v službi. Včasih je celo
pomagala že njena prisotnost z nasmehom na obrazu
in njen stavek »Saj bo vse v redu«.
Nepogrešljiva je pri raznih akcijah, vedno se odzove na
povabilo gasilcev za prikaz rokovanja z AED in je vedno
v pripravljenosti, če bi jo potrebovali na prireditvah,
veselicah in večjih shodih. Jožici bi se radi vsaj malo
zahvalili za ves njen čas, ki ga nesebično razdaja našim
občankam in občanom, ko so le-ti najbolj ranljivi in jim
njena pomoč največ pomeni.

Pisno priznanje Občine Žužemberk so prejeli:
Francka Pečjak

Odbojkarski klub Žužemberk
V tekmovalnem letu 2020/2021 je v državnem odbojkarskem prvenstvu za mladince ekipa Odbojkarski klub
Keko Oprema osvojila drugo mesto in srebrno medaljo.
Zbirka osvojenih medalj na državnih prvenstvih se je s
tem še povečala in klub je ponovno potrdil več desetletij uspešnega dela mladih odbojkarjev pod vodstvom
trenerja Toma Pečarja.

Francko Pečjak odlikujeta njena preprostost in skromnost. Je gospodinja, mama treh otrok in na manjši
kmetiji poskrbi, da vse gladko teče.
Pri Rdečem križu je aktivna že deset let, lani pa je prevzela njegovo vodenje. Posebno je čuteča do starejših in
osamljenih. Za sokrajane, potrebne pomoči, ji ni nikoli
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Pisno zahvalo Občine Žužemberk je prejel:
Urban Boben

delovanjem je zgled, ki ga župan Občine Žužemberk
nagrajuje s svojim priznanjem.

Gostinstvo Koren

Urban Boben je zelo aktiven na številnih področjih.
Je predsednik društva vaščanov Žvirče in predsednik
športnega društva Krajna. Pod njegovim vodstvom so
uredili športno igrišče in športni objekt Luža, ki še dodatno povezuje mladino iz Žvirč in okolice.
Urban povezuje vaščane – predvsem mladino – tudi z
organiziranjem raznih delovnih akcij. Ob tem je tudi
član Rdečega križa.

Županova priznanja
Jože Kikelj
Gospod Jože Kikelj je predvsem prisrčen, nasmejan in
dobrohoten. Vedrina, ki jo izraža in deli med ljudi, je
vselej prisotna.

Gospod Jože Kikelj ni občan Občine Žužemberk, pa
vendar je v občini prisoten in jo ima rad, kakor da bi bil
v njej že od rojstva. Kot preprost človek je vedno dostopen in daje aktivne pobude za razvoj. Zavzemanje
za skupno dobro postavlja na prvo mesto. S svojim

Delo v gostinstvu in turizmu se je še posebno v zadnjem
letu zelo otežilo. Tudi sicer je to zelo zahtevna panoga,
ki zahteva celega človeka ves dan vse leto. Srčnost, ki je
potrebna, ni samoumevna.
Gostinstvo Koren poleg klasičnega gostinskega dela veliko truda vlaga tudi v urejanje okolice, promocijo Občine
Žužemberk in razvijanje novih priložnosti. Njihova prizadevnost je prepoznana po vsej Sloveniji, zato jo župan
Občine Žužemberk nagrajuje s svojim priznanjem.

Bojana Vidmar

Gospa Bojana Vidmar prihaja iz vasi, ki velja za zelo povezano. Gradenc je sinonim za složnost. Rek »V slogi je
moč« je tam doma. Gospa Bojana Vidmar je povezovalna, zelo zavzeta in vselej z nasmehom ter dobro voljo
na obrazu. S svojimi aktivnostmi daje velik prispevek
občini in navdušuje tudi druge. Je resnično aktivna
občanka, ki ji je prostovoljstvo prirojeno in se vedno
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rada odziva. Za njeno držo in zavzetost ji župan Občine
Žužemberk podeljuje svoje priznanje.

Patronažne sestre Zdravstvene postaje
Žužemberk

Toni Travnik

Leto 2020 je bil poseben izziv za vse, ki delajo v zdravstvu. V novih razmerah so bili prav zaposleni v zdravstvu v največji meri soočeni z negotovostmi in dvomi,
kar je terjalo odločnost in pogum.

Toni Travnik je dijak srednje elektro šole v Novem
mestu, ki je na letošnji maturi dosegel prav vse točke in
tako dobil častni naziv diamantni maturant. Je izjemen
matematik, kar dokazujejo številna zlata priznanja s
tekmovanj v znanju iz matematike.

Patronažne sestre so svojo nalogo opravile z odliko.
Delo je nemoteno potekalo, njihova požrtvovalnost
ni upadla. Za vsa prizadevanja, dobro voljo, pogum in
odločnost ter ljubezen do opravljanja poklica jim župan
Občine Žužemberk podeljuje priznanje.

Slavka Vidic
Samostojna poslovna pot in vnema za promocijo Suhe
krajine je korajžno dejanje, ki zahteva predvsem veliko
energije. Odprtje spominske sobe pisateljice Ivanke
Mestnik in ureditev Hiše kulture in nature, namenjene
gostom Suhe krajine, kažeta prizadevanje gospe Slavke
Vidic za promocijo Občine Žužemberk, s katero pospešuje turistično dejavnost. Za vsa prizadevanja, dobro
voljo in pogum ji župan Občine Žužemberk podeljuje
priznanje.

Ob šolskih obveznostih odlično deluje tudi na športnem
področju. Je vrhunski odbojkar odbojkarskega kluba
Krka. Leta 2019 je osvojil naslov državnega prvaka v odbojki na mivki ter prejel nagrado Krkin talent leta 2019.

Radio klub Žužemberk
Petdeset let delovanja Radio kluba Žužemberk je obletnica, ki ji je predvsem zaradi aktivnosti v vseh teh letih
treba nameniti pozornost. Radio klub se je s svojim
delovanjem odzival na različne situacije in zagotavljal
povezovanje. Med najpomembnejšimi družbenimi dogajanji, s katerimi se je soočil, je gotovo osamosvojitev
Slovenije. Nekateri ustanovni člani društva so še danes
aktivni, za kar se jim župan Občne Žužemberk zahvaljuje in vsem skupaj podeljuje svoje priznanje.
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Sobotno dopoldne v znamenju preventive
Sobotno dopoldne, 17. junija 2021, je bilo v znamenju zdravja. V okviru Trških
dni je Krajevna organizacija Rdečega križa Žužemberk organizirala preventivne zdravstvene meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v krvi. Sledil je
tudi posvet z zdravnico Nežko Dular. Poleg tega je ekipa prve pomoči Občine
Žužemberk z mentorjema Janijem Krajncem in Jernejo Filipič izvedla tudi
prikaz oživljanja z defibratorjem.
Hkrati so zaposleni iz Zdravstvenega doma Novo mesto testirali in cepili proti
kovidu-19. Dogodek je bil množično obiskan. V imenu RK Žužemberk se lepo
zahvaljujemo vsem sodelujočim v tej prostovoljni akciji.
Tekst: Alenka Sajovec
Foto: Internet

Družabno-kulturni večer na Dvoru
V soboto, 17. julija 2021, je na Dvoru ob
Krki prvič v 23-letni zgodovini Občine
Žužemberk v okviru Trških dni, praznika občine, potekal družabno-kulturni večer. Kljub neugodni napovedi
je vreme organizatorjem prizaneslo in
dogodek je več kot uspel.

Člani Prostovoljnega gasilskega
društva Dvor so se potrudili s
pripravo prostora in pijače, člani
Športnega društva Fužina - Dvor
so poskrbeli za varnost jeklenih
konjičkov, člani Kulturnega
društva Dvor za pripravo
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pestrega kulturnega programa,
prijazna oskrbnika Doma na
Frati Karmen in Marjan Novak pa
za hrano. Seveda brez pomoči
Občine Žužemberk, ki je prispevala češnjo na torti, dogodek ne
bi bil, kar je bil.

SUHOKRANJSKE

Občinstvo je nagovoril podžupan
Rok Zupančič, ki je poudaril, da je v
slogi moč, da smo skupaj močnejši in
uspešnejši.
V okviru kulturnega programa v organizaciji Kulturnega društva Dvor
so nastopile solistka Tjaša Primc
ter pevke Pevskega zbora Dvor,
Dvorjanke. Na pianinu jih je spremljal
Jernej Fabijan, spremljavo sta obogatila še Janez Dular na kitari in Klemen
Juršič na bas kitari.
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Glavni gost večera je bil kantavtor Adi Smolar, ki ravno letos
slavi štirideset let svoje pevske
kariere. Mlado in staro je prepevalo z njim. Gibali so se v ritmu
pesmi »Je treba delat«, »Jaz ne
grem v šolo«, »Ko sem bil mlad,
sem bil trapast«, »Ne se bat«,
»Rolica papirja«, »Jaz sem nor«
… Med pesmimi je zbrano publiko poučil o svojih besedilih in
razmišljanju o življenju. Trudil

se je, da bi ljudje spremenili
napačen pogled nase, da bi bili
bolj družbenokritični, spomnil
jih je na prave vrednote, ki se v
tempu današnjega časa pozabljajo. Malo se je pošalil na svoj
račun in pokazal pravi smisel za
humor.
Glede na množično udeležbo in
zagnanost dvorskih društev lahko pričakujemo, da bo dogodek
postal tradicionalen.
Tekst in foto: Jadranka Meglen

Anketa

Koronavirus pri nas
Zadnji teden v avgustu je na spletni strani
Suhokranjskih novic potekala anketa o
koronavirusu na območju Suhe krajine.
V celoti jo je izpolnilo 87 občanov Občine
Žužemberk ter nekaj občanov iz sosednjih
(10) in drugih občin (5). Večina sodelujočih
je bila stara med 25 in 50 let in je zaposlena. Na virus se »požvižga« 15 odstotkov
anketirancev, 42 odstotkov jih meni, da je
resna bolezen in potrebuje veliko pozornosti, preostali (43 %) pa menijo, da koronavirusu namenimo preveč pozornosti.
Kljub vsakodnevnemu visokemu številu
novih okužb je med anketiranimi manj
kot 35 odstotkov prebolelih. Posledice
po prebolelosti se kažejo pri 27 odstotkih, medtem ko 73 odstotkov prebolelih
nima posledic. Koronavirus velja za zelo
nalezljivega, a v skupnih gospodinjstvih
večinoma niso preboleli vsi člani.
Približno tretjina anketiranih meni, da je
epidemija zelo vplivala na njihovo delo,

službo in prosti čas, 22 odstotkov pa, da epidemija na njihovo
življenje ni vplivala. Kar 27 odstotkov jih je zabeležilo izpad
dohodkov, pri 16 odstotkih pa
so se dohodki med epidemijo
celo povečali.
Med anketiranimi jih 26 odstotkov meni, da so ukrepi
primerni, nekateri celo pravijo,
da bi morali biti še strožji (15

22

%). Nekoliko več jih meni, da so
ukrepi pretirani (28 %) ali celo
nesmiselni (25 %). Anketirani
sicer ukrepe večinoma spoštujejo, a se med njimi najdejo tudi
takšni, ki se jim izogibajo (7 %).
Pogoj PCT je v približno polovici
primerov zahtevan (51 %), večinoma pa ga delodajalci oziroma
šole izrecno ne zahtevajo (90
%). Dve tretjini anketiranih je že
cepljenih (66 %), 14 odstotkov
še okleva, medtem ko se 21 odstotkov anketiranih gotovo ne
bo cepilo.
Podrobnejši grafični prikaz je na
voljo tukaj:
https://suhokranjske-novice.com/
anketa-korona-virus-pri-nas/.
Rok Zupančič

ŽUŽEMBERK

Vse več turistov v naši občini

Parkiranje na Loki pod gradom še
vedno brezplačno
Vroče poletje je ob zeleno lepotico Krko
privabilo številne, predvsem domače
turiste. Koronavirus je prav gotovo eden
od vzrokov, da se številne Slovenke in
Slovenci odločijo spoznavati skrite kotičke
naše prelepe domovine. Med njimi je gotovo tudi mnogo krajev v naši občini.
Pod gradom ob Krki je bila v juliju in avgustu Loka, kot ji
rečemo domačini, natrpana s pločevino. Registracijske
oznake na vozilih so bile tako rekoč iz vse Slovenije.
Domačine bi lahko preštel na prste ene roke. Ne samo
zaradi lepe narave, Krke, gradu in dobre hrane, turisti
prihajajo k nam tudi zato, ker jim za parkiranje ni treba
plačati in ker lahko brez nadzora počnejo, kar se jim
zljubi. V enem samem dnevu ob koncu tedna sem naštel devetnajst avtodomov. V pogovoru je par povedal,
da sta se najprej nameravala odpeljati v Belo krajino in
dopust preživeti ob Kolpi, ker pa je v Žužemberku parkiranje avtodoma brezplačno, sta se odločila, da teden
dni preživita pri nas.
Verjetno je Žužemberk eden redkih turističnih biserov
v Sloveniji, kjer je v času poletne sezone parkiranje na
najbolj obljudenem delu Krke še vedno brezplačno. Če
bi ob koncu tedna za vsako parkirano vozilo zaračunali
samo tri evre na dan, bi to ob koncu poletne sezone
pomenilo nekaj tisoč evrov prihodkov za občino. Iz tako
zbranega denarja bi lahko plačali delavca ali študenta, ki bi ob vikendih pobiral parkirnino. Večji del tega
denarja bi lahko namenili za izgradnjo vodovodnih in
električnih priključkov za avtodome, za plačilo odvoza
smeti, stroškov najema kemičnih WC-jev in vzdrževanja
Loke ter s tem izboljševali našo turistično ponudbo.
Turisti prihajajo v vse večjem številu. Občina pa od
tega, razen vse večjih kupov smeti in odpadkov, ki jih za
seboj puščajo nasmejani in zadovoljni turisti, nima nič.
Župan in občinska uprava pripravljata vse potrebno za
sprejetje Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za Loko, vendar tu prihaja do težav pri pridobivanju
soglasij, ker je to območje uvrščeno med poplavna.
Glede plačila parkiranja obstaja rešitev. Občina je sprejela Odlok o ureditvi mirujočega prometa, v katerem je
točno opredeljeno, kje se lahko občasno parkira tudi
zunaj območja že urejenih parkirišč, pa tudi, da lahko

občina z odredbo določi ceno parkiranja. Za ureditev
tega vprašanja je pristojen organ občinske uprave
Občine Žužemberk za področje urejanja cest in cestnega prometa. Če pred naslednjo turistično sezono to ne
bo urejeno, bom kot občinski svetnik pripravil predlog
odredbe, v kateri bo točno določeno, na katerih
zemljiščih zunaj urejenih parkirišč se lahko parkira in
kakšna je cena parkiranja. O tem bo potem odločil občinski svet. Naj se vsaj nekaj premakne.
Ni strahu, da bi se zaradi parkirnine zmanjšal obisk
turistov. Že samo pogled z Loke na grad, na Krko in
ambient ob njej je vreden več kot le tri evre na dan za
parkirnino.
Darko Pucelj, občinski svetnik
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Državni prvak v muharjenju Jakob Longar
Tekme za državno prvenstvo v
muharjenju so potekale na treh
rekah – Vipavi, Savinji in Savi
Bohinjki. Na Vipavi je Jakob
Longar dosegel tretje mesto,
na Savinji prvo, na Bohinjki pa
tretje.
V soboto, 11. septembra 2021, sta na Savi
Bohinjki v organizaciji Ribiške družine
Bled potekali še zadnji tekmi državnega
prvenstva U-18 v lovu rib z umetno muho.
Na peti tekmi je mladi član Ribiške družine
Novo mesto Jakob Longar zasedel četrto
mesto, na šesti tekmi pa tretje. V skupnem
seštevku je zasedel prvo mesto in tako
postal letošnji državni prvak.
Longar je lovil predvsem na ninfe – preproste stvari, kot sta zajec, fazan … Vse muhe
izdeluje sam, preizkusil pa je tudi nekaj
poskusnih muh Domna Jakliča. Material
redno kupuje pri kostevc.si, popravilo
škornjev pa zaupa Andreju Šoštariču (Fish
and Fun). Jakob je vesel, da mu družina
stoji ob strani tako moralno kot tudi finančno. Še posebno je hvaležen očetu
Davidu, ki mu krije vse stroške materiala
za vezavo muh in opremo za muharjenje.
Jakob Longar stoji z nogami trdno na tleh.
Sam pravi takole: »Na vseh treh tekmah

sem se veliko naučil.
Ko gledam za nazaj,
vidim, da bi lahko rezultat na vsaki tekmi
še veliko izboljšal,
ampak vaja dela
mojstra. Hvala vsem,
ki ste mi pomagali
do tega dosežka. Bilo
je veliko zahtevnih
in kratkih sektorjev,
kjer se na prvi pogled
ni dalo ujeti ničesar.
Čez čas ugotoviš, da
so z razlogom kratki
sektorji in da je v reki
veliko ribjega življa.
Predvsem bi poudaril,
da sta vztrajnost in
potrpežljivost ključni.
Pri muhah pa njena
preprostost. Seveda
pa je treba znati
prebrati reko, preden
stopiš vanjo, se razgledati, kje bi
bile ribe, in si razporediti čas na
točke. Uporabljam palico Vision
Nymphmeniac 10ft #3 in rolo
(mašinco) Daniellson Midge.
Naslednje leto me čaka velik izziv – svetovno prvenstvo v Italiji,
kjer bomo lovili na reki Trentino.

Zelo sem hvaležen vsem, ki so
mi kakorkoli pomagali do tega
dosežka.«
Dragi Jakob, iz srca ti čestitamo
za izreden dosežek. Pogumno
naprej, ponosni smo nate!
Tjaša Primc
Foto: David Longar

Bralni izzivi v sezoni 2021/2022
Že sam občutek, da nas na koncu
dolgega dne čaka dobra knjiga,
naredi dan srečnejši.
(Kathleen Norris)

Pozdravljeni vsi, ki radi
berete, si brati želite ali pa
radi poslušate!
V bralnem klubu Suhokranjski bralni
izzivi predstavljamo vsebino prebranih knjig ali tudi le poslušamo

predstavitve, predvsem pa si v
sproščenem pogovoru o prebranem širimo obzorja, tako da
nam čas vedno prehitro mine.
Idej in predlogov za branje ni
nikoli dovolj, zato vabimo vse,
ki bi se nam želeli pridružiti, da
nam to sporočite na naslov kud.
zuzemberk@gmail.com ali na
telefonsko številko 051 322 701.
Suhokranjski bralni izzivi nastajajo v sodelovanju KUD
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Žužemberk in Knjižnice Mirana
Jarca Novo mesto.
Brigita Lavrič, KUD Žužemberk

ŽUŽEMBERK

Fire combat: Žužemberška ekipa tretja
V soboto, 21. avgusta 2021, je v Žužemberku
potekalo pokalno tekmovanje gasilskih dvojic Gasilske zveze Slovenije Fire
Combat. V dveh kategorijah (članski in
mešani) je nastopilo dvanajst ekip. Med
tekmovalci je bila tudi žužemberška ekipa
Leteča medvedka, ki jo sestavljata Maks
Muhič in Ana Marija Filipič. Osvojila sta
tretje mesto.
Tekma ima za naše društvo od leta 2018
naprej poseben pomen, saj jo prirejamo kot
memorial Gregorju Krakarju, tovarišu, ki
je takrat v 34. letu izgubil bitko z zahrbtno
boleznijo, a je v svojem kratkem življenju
pustil viden pečat na gasilstvu našega kraja. (PGD Žužemberk)
Tekmovanje je bilo zaradi epidemioloških
omejitev zelo okrnjeno. Udeleženci so
morali spoštovati vsa navodila NIJZ, kar
se je močno poznalo tako pri številu prijavljenih tekmovalcev kot pri občinstvu.
Kot so povedali gasilci, si zelo želijo starih
časov, ko je pred bučno množico nastopilo
tudi petdeset ekip, vsi pa so se na koncu
poveselili ob dobri, v živo izvedeni glasbi.
Za gasilskimi dvojicami so tri tekmovanja
od petih – na Krvavčjem Vrhu, v Ormožu
in Žužemberku. V septembru sledita še

tekmovanji v Zrečah in Gornji
Radgoni, nato pa bo razglašena
najboljša dvojica letošnjih tekem. Žužemberška Leteča medvedka je trenutno na četrtem

Knjigobežnice
V teh dneh mineva pet let od
odprtja prve knjigobežnice v
Žužemberku.
Člani Kulturno-umetniškega društva
Žužemberk z veseljem in ponosom
ugotavljamo, da sta obe knjigobežnici izjemno obiskani in da smo
Suhokranjci v teh letih izmenjali že
tisoče knjig, revij in digitalnih medijev različnih zvrsti. Pred časom smo
si prislužili tudi častno omembo in
pohvalo na uradni FB strani iniciative Knjigobežnice. Drugače kot na
drugih lokacijah po Sloveniji sta naši
hišici moderirani, kar pomeni, da
jih člani KUD redno pregledujemo

in skrbimo, da je vsebina
raznolika in da sta hišici
večino časa polni.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo Knjižnici Mirana
Jarca in nekaj dobrotnikom,
ki so darovali večje število
izjemnih knjig. Vsi občani
ste vabljeni, da sodelujete
še naprej, da izpopolnjujete
svoje knjižne zbirke s knjigami, ki so vam pri srcu, in
da prebrane knjige darujete
svojim sokrajanom.
Matej Kocjančič,
KUD Žužemberk
Foto: Klavdija Kužnik
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mestu, zato ji v prihodnih tekmovanjih želimo veliko sreče.
Rok Zupančič
Foto: Teja Muhič, Rok Zupančič
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Pomladanska ekskurzija DKŽ v Poljansko dolino
Težko smo čakale, da smo se
lahko srečale v večjem številu.
Predsednica Društva kmečkih žena
Tadeja Lavrič nam je organizirala
ekskurzijo v Poljansko dolino, v
občino Gorenja vas - Poljane.
Vedno znova nas presenečajo čudoviti kraji
naše domovine. Zelo se počutimo povezane s
podeželskimi ljudmi, ki z veseljem obdelujejo
zemljo na hudi strmini, na višini preko šeststo
metrov. Čudimo se, kako imajo vse travnike
skrbno pokošene in kmetije vzorno urejene.
Na kmetiji Ložar se ukvarjajo s peko peciva
in izdelovanjem rezancev. Izdelke prodajajo
v gorenjske trgovine, pridelano zelenjavo pa
vozijo na ljubljansko tržnico. Zrak na višini
šeststo metrov je čist, hladen, razgled pa čaroben. Ob domačih dobrotah in sirupu smo
se počutile popolnoma prerojene. Gotovo je
tudi zelenjava, ki zraste na njihovi kmetiji, še
posebno okusna.
Ogledale smo si tudi Rupnikovo linijo na
Golem vrhu, ob rapalski meji. To je sistem
utrdb – več sto bunkerjev 25 m pod površjem
– ki ga je pred stoletjem postavljala Kraljevina
Jugoslavija. Utrdbo je gradilo šestdeset tisoč
ljudi, vojakov in civilnega prebivalstva. Druga
svetovna vojna je dela prekinila in utrdba ni
nikoli služila svojemu namenu, tj. obrambi

V prijetnem ambientu Zbiljskega jezera v Medvodah.

pred tujim napadom. Glavna galerija je dolga dvesto metrov, ob njej
pa je več dvoran, v katerih naj bi
bile vojaška bolnišnica, skladišča
itd. V utrdbi si lahko ogledamo
stalno razstavo ostalin gradnje
bunkerja. V prostornih dvoranah
vse leto potekajo razne prireditve.
Izhod je adrenalinski, saj se hitro
dvignemo po treh pokončnih
lestvah, izstopimo pa skozi ozki
odprtini.
V gostilni Lipan prijaznih lastnikov v Hotavljah smo se okrepile
in okrepčale. Ogledale smo si še
cerkev Janeza Krstnika v župniji

Trata - Gorenja vas. Sprejel nas je
ključar Jure Ferlan, ki je spisal brošuro o začetkih, gradnji in freskah
v cerkvi. Marsikaj nam je pojasnil,
saj dobro pozna tudi naše kraje in
ljudi. Z veseljem smo mu prisluhnile, saj je pravi živi leksikon. Ker
si vsega ni bilo mogoče zapomniti,
nam je razdelil brošure, da si jih v
miru preberemo doma.
Vedno znova spoznavamo, da je še
veliko kotičkov v naši domovini, ki
nas lahko obogatijo in si jih moramo čim prej ogledati.
Tekst in foto: Milena Iskra

Nika in Maša z ATK Grosuplje državni prvakinji
Dolgo je kazalo, da zaradi koronavirusa
Odbojkarski zvezi Slovenije ne bo uspelo izpeljati državnih prvenstev v mlajših kategorijah. Po sprostitvi ukrepov
pa je le izpeljala vsa tekmovanja in na
koncu so se naslova državnih prvakinj
pri starejših deklicah veselile igralke
in trenerji ekipe ATK Grosuplje. Bile so
najboljše med 61 ekipami v Sloveniji in
na finalnem turnirju pred glasnimi navijači so se po zmagi nad Ankaranom s
3 : 2 zasluženo veselile novega naslova
državnih prvakinj.
Ta generacija grosupeljskih deklic je pred
dvema letoma že osvojila naslov državnih prvakinj v mali odbojki in z uspehi

samo še nadaljuje. Žužemberčanki
Nika in Maša Pucelj sta z odlično
igro prispevali svoj delež k uspehu
ekipe pod vodstvom trenerjev
Roka Puclja, Simona Krakarja in
Matije Slobodnika. Maša je bila
tako kot pred dvema letoma tudi
tokrat izbrana za najboljšo igralko.
Tako Nika in Maša na državnih
prvenstvih uspešno nadaljujeta
odbojkarsko tradicijo uspehov
očeta in trenerja Roka. Obe sta
tudi članici slovenske ženske kadetske reprezentance.
Tekst in foto: Darko Pucelj
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Intervu

Mimica Kodre
Danes je vse drugače.
Včasih smo delali tudi ljubiteljsko.

Če omenim dramsko sekcijo za
odrasle in mladino, recitacijsko in
plesno sekcijo, pevski zbor, kino
sekcijo, mladinski klub, ljudsko
knjižnico, ljudsko tehniko, foto
sekcijo, radio klub, razstave,
obdaritev Dedka mraza in še kaj bi
lahko naštel, imam v mislih KUD
Žužemberk.
Ob vsem naštetem se bo večina iz moje generacije spomnila Mimice in žal že pokojnega
Srečka Kodreta. Vsi ti spomini so še vedno
ohranjeni na fotografijah v skrbno urejeni kroniki KUD Žužemberk.
Lahko bi rekel, da smo imeli v Žužemberku
veliko srečo, da sta sredi petdesetih prišla poučevat na žužemberško osnovno šolo Mimica
in Srečko, Mimica iz Cerkelj na Gorenjskem,
Srečko iz Šmartna pri Litiji. Veliko prostega
časa sta skupaj s svojima otrokoma posvetila
delu z mladimi in bogatenju kulturnega dogajanja v kraju. Vse o njunem predanem delu
povedo številna priznanja, ki sta jih prejela.
O nekoč bogatem kulturnem dogajanju v
Žužemberku sem se na njenem novem domu v
Velikih Lesah pogovarjal z gospo Mimico. Težko
je pristala na pogovor, češ: »Preteklo je veliko
časa. Težko je brskati po spominu, marsikaj je
izbrisal čas.«
Moj prvi spomin na vas seže v čas, ko
sem obiskoval tretji razred osnovne šole.
Med drugim smo se v učilnici v nekdanjih
prostorih Kmetijske zadruge učili
poštevanko. Bili ste naša učiteljica. Kako
vaju je, z žal že pokojnim možem Srečkom,
pot pripeljala v Žužemberk?
Po končanem učiteljišču sem leta 1953 dobila dekret, da grem poučevat na Dolenjsko v
Osnovno šolo Žužemberk. Ko sem se po dolini
Krke peljala proti Žužemberku, sem zagledala
ruševine. S trga sem šla najprej v šolo, kjer me

je sprejel ravnatelj, tovariš Slavko
Vute. Razporejena sem bila na
nižjo gimnazijo, kjer sem učila več
predmetov. Po približno petih letih
so me prestavili na nižjo stopnjo, v
tretji razred, ki sem ga poučevala
do upokojitve. Po potrebi sem učila
tudi še nekatere predmete v višjih
razredih in proti koncu službene
poti tudi v mali šoli.
Kakšen je bil vaš prvi vtis ob
prihodu v Žužemberk?
Strah pred neznanim. Trg je bil v
glavnem še v ruševinah. Razvaline
in prazna okna so gledala na trg, le
v vodnjaku je še vedno tekla voda.
Drugega pa se ne spominjam.
V tistih letih še ni bilo televizorja
v vsaki hiši. Kako so si domačini
krajšali prosti čas? So se že takrat
izvajale kulturne dejavnosti,
kakšne in kje?
V času, ko televizorjev še nismo
imeli po domovih, smo ga imeli v
prostorih TVD Partizan, kamor je
lahko prišel vsak občan, kasneje
pa v stavbi krajevne skupnosti. Vsi
zaposleni na šoli smo bili vključeni
v zunajšolske dejavnosti. Šola je
bila pobudnica večine dogajanja
v kraju, tudi na kulturnem in športnem področju. Športne in kulturne
dejavnosti so potekale v okviru
TVD Partizan. Sodelovala sem na
telovadnem in kulturnem področju.
Z našimi telovadkami in telovadci
smo se udeležili Zleta telovadnih
društev na stadionu v Ljubljani,
naslednje leto (1957) pa je dekliška
skupina nastopila na Zletu bratstva
in enotnosti ob Dnevu mladosti
v Bihaću. Nekoliko kasneje se je
šolska skupina deklet udeležila tekmovanja v atletiki v Novem mestu.
Dosegle so zelo dober rezultat.
Ko je prišla na šolo učiteljica slovenščine in nemščine Marija Korbar, je
dala pobudo, da uprizorimo igro
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Mladost pred sodiščem, v kateri sem
igrala vlogo vzgojiteljice. Kulturno
dejavnost pod njenim vodstvom
smo nadaljevali z igro Via Mala
Johna Knittla, nato pa še s komedijo Roksi, v kateri sem igrala naslovno vlogo in s katero smo gostovali v
Dolenjskih Toplicah.
Kdaj se je v vas in vašem možu
Srečku prebudila želja, da bi
prosti čas namenila ljubiteljski
kulturi in predvsem delu z
mladimi?
Leta 1955 sva se s Srečkom poročila in takrat se je začelo najino
skupno delo. Po igri Poročil se bom
s svojo ženo Marjana Marinca sem
postala redna sodelavka v kulturni
dejavnosti. Pri večini proslav sem
z učenci sodelovala z recitacijsko
točko, telovadbo, pevskim zborom
ali kakšnim dramskim prizorčkom.
V Žužemberku smo takrat imeli kulturno dvorano. Spomnim se odra,
stolov, dveh velikih zelenih peči na
drva v kotih pod odrom … Bila je
skromna, a imeli smo jo. V bistvu je
bilo to gospodarsko poslopje, ki so
ga spremenili v dvorano. Tu je bila
vsak teden filmska predstava. Srečko
se je priključil skupini, ki je skrbela za
izbor filmov in izposojo. Izbiral je filme različnih žanrov, od dram do komedij, in največkrat je bila dvorana
polna. Tu so potekale tudi proslave
in druge prireditve. Dvorana je imela
oder z zavesami, razsvetljavo in garderobo. Sčasoma smo jo obnovili in
posodobili. Kot društvo smo imeli
podporo tudi pri nekaterih v vodstvu
takratne krajevne skupnosti. Kot vez
s krajevno skupnostjo nam je navadno pomagal Milan Senica.
Kako je bila v kraju povezana
kulturna dejavnost? Je bilo ob
vajinem prihodu v Žužemberk že
ustanovljeno kulturno umetniško
društvo?
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Omenila sem že, da so vse dejavnosti potekale
v sklopu TVD Partizan. Želja mladih pa je bila
igrati. Tako smo pripravili igro Poročil se bom s
svojo ženo. Takrat sem začela redno sodelovati
v dramski dejavnosti zunaj šole, kamor je bila
kasneje vključena tudi recitacijska sekcija zunajšolske mladine.
Leta 1972 je bilo ustanovljeno samostojno
Kulturno-umetniško društvo. Predsednik je
postal mož Srečko. Bil je režiser, scenograf in
masker. Skrbel je za glasbene učinke, za predstave je pisal plakate in organiziral mnogo gostovanj. Na njegovo iniciativo se je leta 1960 začela klubska dejavnost. Klub je postal zbirališče
predvsem mladih. Bil je tudi knjižničar takratne
Ljudske knjižnice in član upravnega odbora, ki
je skrbel za izbor filmov. Organiziral je likovne
in filatelistične razstave ter skrbel za društveno
kroniko, ki je bogato opremljena s fotografijami.
Katere kulturne dejavnosti ste izvajali?
Sodelovali smo na šolskih in krajevnih prireditvah, kasneje pa pripravljali samostojne
celovečerne dramske predstave. Delovali sta
dve sekciji, dramska za odrasle, otroke in mladino ter recitacijska. Občasno smo pripravili
tudi plesne točke ali simbolične vaje ob glasbeni spremljavi. V okviru društva sta bili tudi
Ljudska knjižnica in filmska dejavnost.
S Srečkom sta delala z roko v roki. V delo
sta vključila tudi pokojnega sina Vlasta in
hčerko Darjo. Vas se spomnim kot režiserke,
Srečko je pri igrah skrbel za sceno. Kako so
bile razdeljene naloge?
Igrali smo kratke prizorčke, eno- in dvodejanke,
pa tudi celovečerna dramska dela za odrasle in
otroke. Pri vseh pripravah so sodelovali igralci
in tehnična ekipa. Najtežje je bilo najti primerna besedila, ta pa smo morali tudi prilagoditi
zmožnostim odra in sposobnostim igralcev,
možnosti priprave kostumov, postavitve primerne scene, osvetlitvi, glasbi … Da sem našla
igro, primerno različnim okusom občinstva,
sem prebrala tudi po petdeset besedil. Šivala
sem kostume, režirala skupaj s Srečkom, bila
šepetalka, maskerka in še kaj.
Katera igra Vam je najbolj ostala v spominu?
Kakšen je bil odziv občinstva?
Vsaka je imela svoj čar, svojo vrednost in svojo
privlačnost. Odziv je bil čudovit. Ob predstavah je bila dvorana večinoma polna, včasih pa
celo premajhna. Zlasti otroške predstave pred
novim letom so pritegnile veliko pozornosti,
ker so bile praznično obarvane. Gledalci so
bili zelo zadovoljni in deležni smo bili številnih

pohval. Zelo malo pa jih je vedelo,
koliko truda smo vložili v vsako tako
predstavo. Toda aplavz publike je
bil veliko plačilo za naše delo.
Spomnim se, da smo z igrami
gostovali tudi na odrih v drugih
krajih po Dolenjski in Beli krajini.
Res smo s predstavami gostovali
tudi na drugih odrih – na Selih pri
Šumberku, na Dvoru, v Novem
mestu, Semiču, Straži, Dolenjskih
Toplicah in morda še kje.
Kulturna dejavnost, mladinski
klub, delo z mladimi in še
marsikaj drugega v kraju je
povezano z Mimico in Srečkom
Kodretom. V Žužemberku sta
pustila velik pečat. Kako sta
doživljala tisti čas?
Rada sva bila v družbi sodelujočih,
pa naj je bilo pri delu ali pri druženju po njem. Vse ekipe, s katerimi
sva sodelovala, so bile enotne, brez
notranjih trenj. Bili smo dobri sodelavci pa tudi prijatelji. Sodelujočih
je bilo kar veliko, vsi so se zelo
trudili in si zaslužijo veliko pohvalo.
Poimensko jih ne bi naštevala, z izjemo Jožeta Klobčarja, saj se je poleg vlog v igrah posebno odlikoval
kot Dedek Mraz. Ob obdarovanju
otrok po novoletnih predstavah je
znal še dodatno popestriti praznično ozračje, saj mu je vedno uspelo
spodbuditi malčke k sodelovanju.
V sedemdesetih letih je začela nastajati tudi kronika društva, v kateri
je veliko slikovnega gradiva z naših
predstav.
S Srečkom in družino sta
življenjsko pot nadaljevala v
Velikih Lesah, kjer ste si ustvarili
nov dom. Tudi potem ste ostali
aktivni in nadaljevali delo v
kulturnem društvu na Krki.
Srečko je bil nekaj časa aktiven v
Krajevni skupnosti Krka, kjer je s
fotografiranjem spremljal gradnjo
bodočega kulturnega doma. Po
njegovi smrti sem začela z raznimi
prispevki sodelovati na proslavah.
Režirala sem tudi več dramskih besedil za otroke, mladino in odrasle.
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Kaj pa danes? Spremljate,
kar se na kulturnem področju
dogaja v Žužemberku? Kakšna je
prihodnost kulturnega dogajanja
v kraju?
Dogajanja v Žužemberku ne
spremljam. Z leti sem postala bolj
zapečkarska.
Osnovno šolo sem obiskoval v
Žužemberku. Tudi svoja zgodnja
najstniška leta sem pred selitvijo v
Ljubljano še preživel v Žužemberku,
kjer je za vedno ostalo moje srce.
V kraj sem se rad vračal in v njem
tudi ostal. Zaradi prijateljev. Zaradi
našega druženja v Mladinskem klubu, Kulturno-umetniškem društvu
in Športnem društvu TVD Partizan.
Še danes se spominjam in sem neizmerno hvaležen Mimici in Srečku, ki
sta velik del svojega prostega časa
namenila nam mladim in kraju.
Žužemberk se je ponašal z bogato in
pestro kulturno dejavnostjo ter športom, ki sta nas povezovala. Danes v
kraju pogrešam dvorano kot osnovni
pogoj, da bi kulturna dejavnost v
njem ponovno bogato zaživela in mu
bila v ponos. Toda tudi če dobimo
novo dvorano, brez zanesenjakov,
kot sta bila Mimica in Srečko, ki bi v
njene prostore vdihnili svojo dušo in
srce z željo obuditi nekoč bogato kulturno dejavnost v kraju, bodo tam
stale samo hladne stene.
Pred petdesetimi leti smo živeli skromno. Življenje nam je bogatilo to, kar
smo si lahko ustvarili sami. Zabava
so bili kino, gledališke predstave,
mladinski klub in šport. Imeli smo
ljudi, ki so dihali s krajem, zanj živeli,
delali, se družili in ustvarjali – za nas
mlade, za nas vse – in se pri tem nesebično razdajali in temu namenili
tudi veliko svojega prostega časa.
Imeli smo Mimico in Srečka Kodreta.
Hvala za vse, kar sta dobrega naredila za nas mlade, za Žužemberk.
Hvala za lepe spomine in vse dobro
Vam želim.
Darko Pucelj
Foto: Osebni arhiv Mimice in Srečka
Kodreta
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Krvodajalska akcija v Žužemberku
Na Osnovni šoli Žužemberk smo
konec junija izpeljali že drugo
krvodajalsko akcijo, ki je bila
spet uspešna, saj je prišlo 74
krvodajalcev, od tega trije prvič.
Akcije še vedno potekajo na prilagojen
način, kar pa ne odvrne rednih krvodajalcev, saj vse skupaj poteka veliko bolj
tekoče, prihajajo naročeni po urah, veseli
pa smo tudi tistih, ki se odločijo zadnji hip.
Prihajajo sodelavci, sorodniki, prijatelji,
kar nas še posebno veseli, saj pridejo vedno, ko je organizirana akcija.
Tudi tokrat je za malico poskrbela ekipa
ZTM Ljubljana, ki je za krvodajalce pripravila sendviče, šolske kuharice pa so
skuhale dobro kavo in čaj, ki sta se prilegla
k piškotom.

Drage krvodajalke in
krvodajalci, hvala, ker
se odzivate na naša vabila in darujete del sebe
za druge. Upamo, da ste
imeli lepe in mirne počitnice.
Pazite nase in ostanite zdravi,
predvsem pa ne pozabite na tiste, ki potrebujejo kri, in pridite

na odvzem, ko le morete, saj so
zaloge krvi zelo majhne.
Mateja Sajevec
Foto: OZ RKS NM

Trinajstič na Brezje
Skupina dvanajstih pohodnikov iz
Žužemberka in okolice je 16. avgusta
že trinajsto leto zapored romala na
Brezje. Tokratna skupina je bila med
večjimi, v njej pa so znašli tudi novi
obrazi. Če odmislimo kakšen žulj
in otrdele mišice, se je tridnevna in
dobrih sto kilometrov dolga pot za
vse romarje srečno iztekla.
Na poti so ves čas imeli spremljevalno vozilo in bili deležni kakšnega
domačega obiska. Predvsem svete
maše v nedeljo so se udeležili številni
Suhokranjci in se na koncu poveselili
s pohodniki. Prav ti so zaslužni, da je
praznična sveta maša toliko bolj obiskana tudi z našega konca Slovenije.
Za zaključek se je zbrana družba okrepčala s kosilom, za veselo ozračje pa
so poskrbeli direktor občinske uprave
s harmoniko, podžupan in Sanja.

Udeleženci od leve prosti desni: Miha Drenšek, Aleš Debelak, Boštjan
Koler, župan Jože Papež, Jože Hren, Andrej Murn, Marko Gliha, Miran
Jenko, Klemen Tomšič, Matjaž Kužnik, Vlado Kostevc, Rafael Vidmar in
Jože Jarc.

Romarje so letos ujele kamere treh
največjih slovenskih medijskih hiš:
RTV Slovenija, 24ur, Planet TV.
Rok Zupančič
Foto: Miran Jenko

Začetek drugega dne
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Hlajenje v Sori
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Oratorij Žužemberk ORIGINALEN.SEM
1. termin, od 28. do 30. junija 2021, 2. termin, od 1. do 3. julija 2021
Letošnji oratorij nam je odlično uspel.
Predvsem zato, ker sva ob sebi imela odlično ekipo devetih animatorjev, ki so skrbeli
kar za šestdeset otrok. Bilo je čudovito.
Želiva si, da bi oratorijsko geslo obrodilo
sadove in bi otroci ostali originalni in ne
fotokopije. 
Tudi letos smo med oratorijem imeli sveto
mašo. Maševal je župnik Franc Vidmar. Vso
mašo smo pogumno sodelovali s prošnjami, zahvalami, petjem … Bilo je preprosto,
a čudovito.
Za zaključek oratorija smo imeli letos prav
poseben obisk. Obiskal nas je čarovnik
Džon, ki nam je pokazal kar nekaj trikov.
Veliko otrok se mu je pridružilo in postali
so njegovi pomočniki. Bili so navdušeni
nad čarovnikom in njegovimi triki in veseli,
da so lahko sodelovali.
Zaradi lanskoletne želje otrok smo se animatorji letos odločili, da pripravimo vodne
igre. Otroci so se razdelili v pet skupin in
odšli na popotovanje po otokih. Tam so
jih čakale različne naloge in preizkušnje.
Najuspešnejša skupina si je prislužila nagrado – prva se je spustila po vodnem toboganu. Ja, tudi to smo imeli. Hvala, PGD
Žužemberk, še posebej pa hvala gasilcema
Juretu Sodinu in Dušanu Ožbaltu, ki sta
nam med oratorijem omogočila neizmerno veselje na vodnem toboganu.
Letos se je na oratoriju zgodilo res veliko
stvari. Imeli smo tudi prav posebno tekmovanje – »Oratorij ima talent«. Otroci so
se nanj dobro pripravili in pokazali odlične
in zelo originalne talente. Imeli smo plesne
in glasbene točke, čarovniško točko, talente z žogo, čebelarja, zgodovinarja …
P. S.: Več fotografij in video z oratorija si lahko ogledate na Facebook profilu ORATORIJ
– Žužemberk.
Zahvaljujemo se: župniku, Lubi Košiček
za najslastnejše krofe, gasilcem PGD
Žužemberk, ki so nas presenetili na vodnih
igrah, čarovniku Džonu za odlično predstavo in staršem.

Animatorska ekipa, ki je razveseljevala,
zabavala, učila, spodbujala, bogatila ...
otroke na letošnjem oratoriju. Velika zahvala
gre tudi njim, saj brez njih oratorij ne bi tako
dobro uspel. Bili smo res odlična, povezana
in usklajena ekipa. Hvala, animatorke in
animatorji. 

Erika Mohorčič in Štefan Travnik
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Veliki Lipovec: 78 let od ustanovitve XV. udarne
slovenske partizanske divizije
V Velikem Lipovcu je bil pred 78
leti, natančneje 13. julija 1943,
ustanovni zbor XV. udarne slovenske partizanske divizije. To je
bil poseben dogodek tudi zato,
ker je imela od šestih slovenskih
partizanskih divizij samo XV. divizija svečan ustanovni zbor.
Ob ustanovitvi so bile v sestavi divizije tri
brigade, v katerih je bilo 1.616 borcev in
bork. Na svoji bojni poti je divizija izvedla
139 napadalnih operacij, 53 bojev v blokadah, 46 manevrskih bojev in 77 obrambnih
bojev. V 671 dneh delovanja je bila 304 dni
v neposrednih bojih s sovražniki. Od njene
ustanovitve do konca vojne je padlo okrog
1.720 njenih bork in borcev in med njenimi
pripadniki je bilo okoli tri tisoč ranjenih.
Nekaj mesecev pred ustanovitvijo XV.
divizije, natančneje 12. marca 1943, je v
Velikem Lipovcu za svobodno domovino
žrtvoval življenje Dušan Jereb - Štefan, ki
je bil 21. julija 1953 razglašen za narodnega heroja. V Velikem Lipovcu nanj spominja leta 1974 postavljeno obeležje.
V Občinski organizaciji borcev za vrednote NOB Žužemberk smo se 24. julija
letos spomnili tako ustanovitve divizije
kot Dušana Jereba - Štefana. Slovesnost
se je začela pri obeležju sredi vasi, kjer

je o življenjski poti narodnega
heroja nekaj besed povedal
predsednik
Pokrajinskega
sveta ZB za vrednote NOB za
Dolenjsko in Belo krajino Borut
Likar, skupaj s podpredsednico
Združenja borcev za vrednote
NOB Novo mesto Jožico Jožef
Beg pa sta k spominski plošči
položila venec.
Slovesnost se je nadaljevala
pri spomeniku, posvečenem
ustanovitvi XV. divizije, kjer je
poleg slavnostnega govornika
Boruta Likarja zbrane pozdravil
župan Občine Žužemberk Jože

OBČINA ŽUŽEMBERK
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Papež in izrazil zadovoljstvo nad
zavzetostjo OO ZB Žužemberk
za ohranjanje vrednot NOB in
kulturne dediščine v občini.
Venec k spomeniku sta položila
upokojeni general Lado Kocjan,
ki je bil tudi borec XV. divizije, in
Borut Likar. Slovesnost so ob prisotnosti praporščakov in članov
1. spominskega dolenjskega partizanskega bataljona s kulturnim
programom obogatile pevke OO
ZB NOB Žužemberk in recitatorki
iz vrst spominske čete.
Darko Pucelj, OO ZB NOB
Žužemberk
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»Mednarodna spominska pot zavezništva Vranov
let« po naši občini
Del »Mednarodne spominska pot
zavezništva Vranov let«, ki poteka od Ožbalta na Štajerskem do
partizanskega letališča na Otoku
v Beli krajini in je dolga 273 km,
delno teče tudi skozi našo občino – od Dobrave, skozi Trebčo in
Sadinjo vas, Dvor in Podgozd do
Soteske.
Pot je posvečena pobegu in osvoboditvi
96 britanskih vojnih ujetnikov iz taborišča
Stalag XVIII D v Mariboru konec avgusta
1944. Dogodek je zaradi množice osvobojenih zaveznikov enkraten v zgodovini
druge svetovne vojne.
Po knjigi Ralpha Churchesa Vranov let v
svobodo je bil v nizu štirih dokumentarcev z naslovom Escaping Hitler (Beg pred
Hitlerjem) v režiji britanskega raziskovalca Montyja Hallsa predstavljen tudi
film The Crow's Flight Slovenia (Vranov let
Slovenija). Vranov let Slovenija opisuje
pot, ki so jo med drugo svetovno vojno

premagali pobegli zavezniški
vojaki od Maribora do Semiča
in partizanskega letališča Otok
v Beli krajini. Eden od organizatorjev pobega, Avstralec
Ralph Churches, je ta najmnožičnejši pobeg v drugi svetovni
vojni popisal v knjigi A Hundred
Miles as the Crow Flies, v prevodu Lada Poharja Vranov let v
svobodo.
Projekt Vranov let ohranja spomin na reševanje in osvobajanje
zavezniških vojnih ujetnikov in
letalcev v času NOB. To je spomin na junaštvo slovenskih partizanov, partizanskih kurirjev in
slovenskega, pretežno kmečkega prebivalstva, ki je ubežnikom
za ceno svojih življenj in imetja
nudilo hrano in zatočišče.
Stotnija borcev 3. bataljona
Šercerjeve brigade in sedem pobeglih britanskih vojnih ujetnikov je osvobodilo osemdeset
britanskih vojnih ujetnikov na
delovišču na železniški progi
pri železniški postaji Ožbalt.
Partizani so jih odpeljali na
Pohorje, kjer se je skupini pridružilo še devet britanskih in
deset francoskih vojnih ujetnikov s pohorskih kmetij. Čez
Savo so jih prepeljali domačini,
borci – brodarji. Na Dolenjskem
so jih partizanski kurirji vodili v
Belo krajino do Semiča. S partizanskega letališča Otok južno
od Metlike so Britanci poleteli z
letali Dakota DC-3 v zavezniško
bazo Bari v Italiji. Pobegli vojaki
– zaporniki se pozneje niso več
borili, temveč so odšli domov, v
svoje države. Torej niso bili med
zavezniškimi letalci, ki so leta
1945 bombardirali naše vasi.

Zavezniške vojake iz Nove
Zelandije, Avstralije in Anglije
so Nemci spomladi leta 1941
zajeli v Grčiji, na Kreti, v Libiji in
Egiptu ter jih nato po bivanju v
težkih razmerah zbirnih taborišč
v Grčiji z živinskimi vagoni pripeljali v Maribor. Julija 1941 jih je
bilo v taborišču Stalag XVIII-D v
Mariboru preko dva tisoč.
Po srečanju z Eduardom Ved
ernjakom, predsednikom Društva
Vranov let, sva s Francem Možetom
markirala del »Mednarodne spominske poti zavezništva Vranov
let«, ki poteka v naši občini, večinoma skozi gozd. Dolga je dobrih
dvanajst km in je primerna za vse
pohodnike. Pot označuje okrogel
rumen znak s črnim vranom, ki s
svojim letom kaže smer pohoda.
V Občinski organizaciji ZB NOB
Žužemberk bomo prihodnje leto
konec avgusta ali v začetku septembra v spomin na ta dogodek
organizirali pohod, ki se bo začel
v Dobravi (Občina Trebnje), se nadaljeval preko Občine Žužemberk
in se zaključil v Soteski (Občina
Dolenjske Toplice).
Darko Pucelj, OO ZB NOB
Žužemberk

Vir: Eduard Vedernjak, Reševanje zavezniških vojakov na Slovenskem, 1943–1945, in Pot britanskih vojnih ujetnikov v svobodo.
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Park znanih Suhokranjcev (in Suhokranjk)
Sonce, grad, Krka in lepa narava so med
letošnjim poletjem privabili v Žužemberk
številne turiste. Parkirišča na trgu so polna,
gostje se tu ustavijo zaradi dobre hrane,
mnoge od njih pa imam priložnost opazovati, kako si ogledujejo reliefe v parku
znanih Suhokranjcev. Tudi domačini me v
pogovoru večkrat vprašajo, kaj so ti možje,
katerih petnajst bronastih obeležij stoji na
devetih granitnih stebrih v parku znanih
Suhokranjcev, v resnici naredili dobrega za
našo sedanjo občino in v celoti gledano za
Suho krajino.
Pobrskal sem po spletu, našel zloženko
in v njej obrazložitev, kdo so ti zaslužni
Suhokranjci: »Živeli v Suhi krajini in delali za
njen razvoj skupaj 150 let (vodovod, elektrifikacija, ceste, mostovi; gradnja zdravstvenega doma, šole, gasilskih domov; gasilstvo, čebelarstvo, šolstvo, prosvetiteljstvo,
kultura, pisateljevanje, humanitarno delo,
varstvo dediščine, zgodovinopisje).«
Ker v parku obiskovalcem zloženka ni na
voljo, bi pričakoval (verjetno tudi domačini
in obiskovalci), da pod vsakim reliefom znanega in zaslužnega Suhokranjca piše, za kaj
konkretno je bil zaslužen, kdaj je živel v Suhi
krajini in kaj je prispeval k njenemu razvoju.
Nisem prepričan, če so ravno vsi sploh kdaj
stopili na tla Suhe krajine ali v njej živeli.
Če ima kdo od njih zasluge pri gradnji
vodovoda, elektrifikaciji, gradnji cest,
mostov, zdravstvenega doma, šole ali
gasilskih domov, naj se napiše, za kaj
konkretno je zaslužen, kakšen je bil njegov
prispevek ter kdaj in kje se je v Suhi krajini to
gradilo. Če je bil zaslužen za razvoj gasilstva,
čebelarstva, šolstva, prosvetiteljstva, kulture, pisateljevanja, za humanitarno delo,
varstvo dediščine in zgodovinopisje, naj se
napiše, kakšen je bil njegov prispevek, kdaj
in za kaj. Verjetno niso zaslužni vsi za vse. Kje
je vse to napisano, kje lahko vse to vidimo in
se o tem prepričamo na lastne oči?
Kakšen je kriterij in ali ta sploh obstaja, da je
nekdo lahko javno predstavljen in obeležen v
parku kot znani Suhokranjec/Suhokranjka?
Navajam samo najbolj izstopajoč primer.
Na prvem spominskem obeležju – plošči
znanih Suhokranjcev (na njej so tudi imena
znanih Suhokranjk) je med drugim tudi

ime ameriške astronavtke Sunite
Williams. Osebno gospo cenim,
vendar se ob vsem spoštovanju
do nje sprašujem, tako kot mnogo
drugih, na podlagi katerih dejstev
in kriterijev je uvrščena med znane Suhokranjke. Je dala soglasje
k temu, da je na plošči njeno ime?
Spet mi je še kako prav prišel
splet. Na Wikipediji o njej piše:
»Rodila se je kot najmlajša od
treh otrok indijsko-ameriškega
nevroznanstvenika
Deepaka
Pandye in Uršuline Bonnie
Pandya (roj. Zalokar). Oče izvira iz
indijske zvezne države Gudžarat,
praprababica po materini strani
pa je iz Leš pri Tržiču v današnji
Sloveniji.«
Na spletni strani Osnovne šole
Žužemberk o njej med znanimi
Suhokranjci piše: »Na podlagi
družinskega drevesa ugotavljamo, da je bila prababica Sunite L.
Williams Uršula Jančar, roj. 1883
v Šmihelu, hči Jakoba Jančarja in
Ane Vidmar, slovenska izseljenka
v ZDA, kjer si je ustvarila družino
in umrla l. 1944 v Clevelandu. V
Šmihelu živi edini potomec te
družine g. Stane Jančar, roj. l.
1939.«
Na siol.net (14. 5. 2020), kjer astronavtka slovenskih korenin razkriva,
kaj se dogaja na vesoljski ladji, pa
o njej piše: »55-letna astronavtka
Sunita Williams, rojena v Ohiu, je
prapravnukinja Slovenke Marije
Bohinc iz vasice Leše pri Tržiču,
od koder jo je pot s trebuhom za
kruhom okrog leta 1900 zanesla čez Atlantik. Njena prapravnukinja Sunita je Slovenijo
prvič obiskala leta 2009 in obisk
ponovila še nekajkrat. Vedno se
ustavi tudi v Lešah, kjer so ji prizadevni člani zavoda Slovenski
astronavt v stari podružnični šoli
uredili spominsko sobo, v kateri
so poleg fotografij shranjeni tudi
številni zanimivi predmeti, ki jih
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je ameriška astronavtka slovenskih korenin odnesla s seboj v
vesolje.«
Res je, da ima gospa zelo daljne
slovenske korenine. Pogledal
sem na zemljevid in vas Leše je
pri Tržiču na Gorenjskem, ki jo je
gospa Williams večkrat obiskala
v času prihoda v Slovenijo. O tem
so poročali številni mediji. V nobenem mediju pa nisem zasledil, da
je obiskala tudi Suho krajino. Prav
bi bilo, da bi se še pred objavo, da
je gospa znana Suhokranjka, preverilo, kaj je res in kaj ni, in se to
tudi dokazalo.
Prav je, da se poudarja zaslužne
za napredek in razvoj naših suhokranjskih krajev, v katerih so
živeli ali s svojim delom dokazano
pozitivno vplivali na življenje v
njih. Vsak najmanjši dvom bo
odpravil tudi napis pod bronastim reliefom vsakega posameznika, kje, kdaj in kaj je njegova
zapuščina predvsem v Suhi krajini
ter širšem slovenskem in svetovnem prostoru. Verjetno ni dovolj,
da si samo zaveden Slovenec in
domoljub, da bi bil/-a lahko znan/
-a
Suhokranjec/Suhokranjka.
Pomembno je, da se zapiše, zakaj
so posamezniki, katerih reliefi
so v parku, za nas pomembni,
in da se postavijo jasni kriteriji,
kdo je lahko znani Suhokranjec/
Suhokranjka. Številni so z lopatami in krampi dan za dnem kopali jarke za vodovod in jame za
drogove za elektriko in telefonijo.
Udarniško so gradili ceste, mostove, gasilske domove in še kaj,
kar je dejansko prineslo velik napredek in začetek gospodarskega
razvoja v Suhi krajini. Predlagam,
da se v parku vsem njim postavi
posebno spominsko obeležje z
napisom »Zaslužni za razvoj in
napredek Suhe krajine«.
Darko Pucelj, občinski svetnik
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Dan državnosti in zaključek šolskega leta
Šolsko leto 2021/2020 je bilo posebno in
drugačno od drugih – zaznamovali sta
ga epidemija koronavirusa in šolanje na
daljavo, ki je trajalo vsega skupaj več kot
štiri mesece. Kljub temu smo zmogli in šolsko
leto uspešno pripeljali do konca. Pa ne samo
to, tudi epidemija se je toliko zaustavila, da
smo na koncu lahko izpeljali razne dejavnosti
in se odpeljali na ekskurzije.
Prvi so se od šole poslovili devetošolci, in sicer
15. junija 2021, ko so zaključili šolsko leto. Dan
pred tem so pripravili valeto, na kateri so se

poslovili od sošolcev in zaposlenih na šoli ter
nastopili pred svojimi starši. Letošnja generacija je bila zelo uspešna in kar nekaj učencev
in učenk je doseglo odličen učni uspeh. Letos
jih je nagradila tudi občina. Župan jim je podaril knjigo Dragocenosti starih mestnih jeder.
V 9. a so bile odlične učenke Kaja Miklavčič,
Aja Amalija Pečar, Tanaja Kopač, Eva Nahtigal
Lavrič, Maša Pucelj in Lara Novak, v 9. b
pa Neja Mirtič, Neža Pust, Bine Kocjančič,
Tomaž Pečjak, Benjamin Jaklič, Ana Jarc, Ula
Črnagoj in Iza Bradač. Še enkrat jim čestitamo
za doseženi uspeh.
Drugi smo šolsko leto nadaljevali in se udeleževali različnih ekskurzij, saj smo izkoristili
izboljšanje epidemiološke situacije ter odšli
raziskovat našo deželo. Sproščanje ukrepov
nam je omogočilo, da smo se po dolgem času
zbrali v živo in v živo zaključili šolsko leto.
Prireditev je imela dva dela. Računalniški del
so si učenci ogledali v matičnih učilnicah s

svojimi razredniki in sorazredniki,
podelitev priznanj pa smo izvedli
v živo.
Podelitev priznanj smo začeli na
podružničnih šolah, ki sta jih ravnateljica Mija Penca Vehovec in župan Jože Papež obiskala dan pred
zaključkom šolskega leta. Učenci
podružnic so pripravili pester
kulturni program, ravnateljica in
župan pa sta podelila priznanja za
dosežke na državnih tekmovanjih

ter izročila nagrade četrtošolcem
za odlične dosežke v znanju. Na državnih tekmovanjih so osvojili priznanja učenci s podružničnih šol
Ana Mlakar (4. r. PŠ Ajdovec), Živa
Hren (1. r. PŠ Dvor), Luka Kastelic
(1. r. PŠ Šmihel), Domen Zupančič
(2. r. PŠ Dvor) in Jakob Jarc (3. r.
PŠ Dvor). Četrtošolke na podružničnih šolah z odličnim dosežkom
v znanju pa so Maja Kuhelj, Ema
Pust in Maja Mlakar s PŠ Ajdovec
ter Ela Hren in Neli Zupančič s PŠ
Dvor. Vsem čestitamo za dosežene
uspehe.
V četrtek, 24. 6. 2021, smo pričakali
zadnji šolski dan. Pouk smo začeli
že ob pol osmih in si najprej ogledali prireditev preko računalnika.
V prireditvi smo strnili največje
dosežke preteklega šolskega leta,
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obeležili državni praznik – dan državnosti, se predstavili s pevskimi,
glasbenimi in plesnimi točkami,
predstavili naše največje dosežke,
zaposleni na šoli pa so nam zaželeli
lepe počitnice. Potem smo se zbrali na igrišču, kjer nas je obiskal tudi
župan. Pripravili smo kratek kulturni program – učenca sta zaigrala
na harmoniko, župan in ravnateljica pa sta podelila priznanja za
največje dosežke šole ter nagradila
četrtošolce za odlične dosežke v
znanju in najpogostejše obiskovalce šolske knjižnice. Razglasili smo
športnika in športnico šole (Vid
Urbančič, 8. a, in Maša Pucelj, 9. a)
ter na koncu vsi skupaj na ves glas
in iz srca zapeli našo šolsko himno.
Po končani podelitvi smo se vrnili
v učilnice in nadaljevali s svojim
programom.
Četrtošolci, ki so dosegli odlične
dosežke v znanju, so Nika Gliha,
Neja Mrvar, Aljaž Prijatelj in Gal
Štrucelj. Priznanja za največje
dosežke šole so osvojili Kaja
Miklavčič, 9. a, Aja Amalija Pečar,
9. a, Tanaja Kopač, 9. a, Neja
Potočnik, 9. a, Ajda Humek, 6. a,
Žana Hrovat, 6. a, Katjuša Plot, 6. b,
Klara Koželj, 8. a, Nik Miklavčič, 7.
a, Nejc Miklavčič, 6. a, Nejc Glavan,
7. a, Pia Pintar, 6. b, in Iza Bradač, 9.
b. Vsem čestitamo!
Tudi letos smo tesno sodelovali z zunanjima sodelavcema
Davidom Obrstarjem in Mihaelom
Potočarjem na CŠOD Čebelica in
CŠOD Lipa. Zahvaljujemo se jima
in upamo, da se bo naše sodelovanje nadaljevalo.
Vsem učenkam in učencem čestitamo za dosežene uspehe in trud, ki
so ga vložili v šolsko delo, staršem
hvala za sodelovanje, občini za
podporo, ki nam jo izkazuje, ter
hvala tudi vsem drugim, ki so kakorkoli prispevali k delu šole.
Tinka Fric Kočjaž
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Jesenski pohod
Sončni petek, 10. septembra 2021, je bil kot nalašč za prvi športni dan.
Z učenci drugega razreda smo se odpravili na pohod iz Žužemberka
na Vrhovo. Povzpeli smo se do Cviblja, nadaljevali pot po gozdu
mimo Morišča in se vse do cilja držali stare rimske poti. Ko smo zapustili gozd, smo se morali povzpeti še do vasi Vrhovo, kjer smo se
ustavili pri sošolki Eli. Tam smo si malo odpočili in se okrepčali, za kar
je zelo lepo poskrbela Elina mamica, ki se ji najlepše zahvaljujemo.
Kmalu se je bilo treba obrniti in se vrniti v šolo. Pot ni bila pretežka,
ves čas sta nas spremljali sonce in dobra
volja. Na koncu smo
bili vsi ponosni nase,
saj smo opravili zelo
dolg pohod za športno
značko Zlati sonček.
Bravo mi!
Katarina Vrhovec, prof.

»Sedmarčki« bomo rastli z novo knjigo
V sredo, 16. junija, smo se sedmošolci odpravili na izlet v Novo mesto.
Tam smo si ogledali knjižnico Mirana
Jarca, kjer smo dobili knjigo (Kako
dolg je čas), in se sprehodili po mestu,
kjer smo si po hoji privoščili kepico

sladoleda, učiteljice pa so pile
kavo.
Po slastnem sladoledu smo
odšli nazaj na avtobus in se
spet odpeljali v žužemberško
šolo. Izlet je bil zelo zabaven in
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poučen, ker smo spoznali veliko
stvari o knjižnici Mirana Jarca, ki
jih nismo vedeli.
Patrik Blatnik, 7. a
Foto: Sanja Nose in Tinka Fric
Kočjaž
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Nova ravnateljica na Osnovni šoli Žužemberk

Mija Penca Vehovec
Mija Penca Vehovec je bila leto
dni vršilka dolžnosti ravnateljice
na Osnovni šoli Žužemberk, v
novo šolsko leto pa je vstopila kot
ravnateljica. Ob tej priložnosti
sem jo obiskala v šoli in ji zastavila nekaj vprašanj.
Se lahko na kratko predstavite? Od kod
prihajate, koliko časa ste že v šolstvu, kje
ste delali prej?
Prihajam iz Bele krajine, iz Črnomlja.
Poučevati sem začela leta 1998, ko sem bila
še absolventka Filozofske in Ekonomske
fakultete v Ljubljani. Moji prvi učenci so bili
dijaki prvega letnika gimnazije na Srednji
šoli Črnomelj, kasneje sem poučevala še v
ekonomskem in strojnem programu.
Pot me je zanesla tudi na različne belokranjske osnovne šole, kjer sem dopolnjevala
učno obveznost, in na Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, kjer sem izvajala
tečaje za odrasle.
Ste že od mladih nog želeli postati
učiteljica?
Ves čas šolanja sem imela veliko dobrih zgledov, kakšna naj bo dobra učiteljica. Najbolj
so na mojo izbiro poklica vplivali učiteljica
v prvem razredu in učiteljica angleščine ter
profesor nemščine.
Kot prvošolka sem se branja otepala na vso
moč in ko je bilo vendarle treba kaj prebrati, sem si izbrala pesmi. Te so bile namreč
kratke, knjiga dokaj debela, in naloga je bila
hitro opravljena. Z majhnimi koraki in veliko
spodbude smo se prvošolci lotili branja in
do konca šolskega leta postali navdušeni
mladi bralci. Ravno učiteljici prvega razreda
gre zahvala, da še danes zelo rada berem.
Za poučevanje jezikov me je navdušila učiteljica angleščine v šestem razredu, pri kateri sem obiskovala tudi krožek nemščine.
Veliko je potovala in v razred je vedno znala
prinesti kulturo dežele. Pri njenih urah smo
se sladkali s pristnimi angleškimi dobrotami, »preučevali« deklaracije na embalaži,

peli zabavne pesmi in se imeli
lepo.
Veliko vlogo je imel tudi učitelj nemščine na gimnaziji v
Črnomlju, ki me je med šolanjem
spodbujal, mi nudil veliko gradiv
in mi posojal knjige. Še vedno me
spremljajo njegove besede: »Če
boš zavzeto delala, kot si doslej,
in vlagala toliko truda, boš uspešno zaključila študij.« Kasneje
je postal tudi moj sodelavec.
Med šolanjem sem spoznala še
veliko drugih odličnih učiteljev,
profesorjev, mentorjev, ki so mi
bili vzor. Vsem sem hvaležna,
da so me izoblikovali v osebo,
kakršna sem danes.
Ključno vlogo pa je vsekakor
imela moja družina. Babica, ki
je bila vojna ujetnica v Nemčiji,
me je vedno znova navduševala
s svojimi prigodami v tuji deželi.
Svoje odlično znanje jezika, ki se
ga je sama naučila, je zelo rada
prenašala name. Tudi starši so
imeli velik posluh za mojo željo
po študiju jezika in so me podpirali na vsakem koraku.
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Koliko časa ste zaposleni na OŠ
Žužemberk?
Na šoli sem zaposlena od leta
2017, ko sem se zaposlila kot
učiteljica nemščine in podaljšanega bivanja. Poleg ur v razredu
mi je bilo v veliko veselje tudi izvajanje raznih popoldanskih dejavnosti. Tako smo pri delavnici
Popotovanje po kuhinjah Evrope
pripravljali tradicionalne nemške
jedi in spoznavali kulturo nemško
govorečih dežel. Ob koncu leta
smo se najbolj veselili »pravega
potovanja« v Celovec in Salzburg.
Pri učenju tujih jezikov je še toliko pomembneje, da pri otroku
nagovorimo vse čute in mu damo
priložnost nabiranja izkušenj v
avtentičnem okolju.
Za vami je leto dela na mestu
vršilke dolžnosti ravnateljice.
Ste zadovoljni s preteklim
delom? Kakšni so vaši vtisi?
Na mestu vršilke dolžnosti sem
dobila priložnost, da svoje znanje in izkušnje združim v enoviti
vlogi. Ves čas sem se srečevala
z ljudmi različnih profilov, še
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najbolj pa sta se mi obrestovali znanje z
drugih področij in izmenjava idej. Tako mi
je s povezovanjem uspelo rešitve iskati tudi
zunaj svojega okolja in izkušnje prenesti v
svoje delo.
Predvsem bi rada izpostavila in pohvalila
vse sodelavce zavoda. Kljub težkim razmeram nam je uspelo uresničiti vse zastavljene
cilje. Povezovanje, dobri odnosi in dobro
ozračje premagajo vse prepreke.
Zakaj ste se odločili kandidirati za mesto
ravnateljice? Je to vaša prva funkcija
ravnateljice?
To je moja prva funkcija ravnateljice.
Vodenje ljudi je svojevrsten izziv, vendar
pa sem se z različnimi oblikami vodenja
soočala vse od prvih začetkov v šolstvu –
kot razredničarka, vodja različnih timov,
koordinatorka projektov … Poleg tega sem

se pri svojem dosedanjem delu znašla v
skoraj vseh strokovnih vlogah, ki jih imamo
v zavodu, od dela vzgojiteljice v igralnici do
dela učiteljice v razredu. Bila sem vzgojiteljica, spremljevalka gibalno oviranega otroka,
druga strokovna delavka v prvem razredu in
učiteljica nemščine.
Pri kandidaturi me je zato gnala želja
spoznati še druge, skrite vidike delovanja
v šolstvu. Moj cilj je združiti poznavanje

različnih okolij in metod delovanja ter iz te palete pridobljenih
izkušenj izluščiti najboljše rešitve
za zavod. Pri tem mi je v veliko
pomoč sodelovanje z drugimi
ravnatelji
in
ravnateljicami
ter predstavniki Zavoda RS za
šolstvo.
Živite danes življenje, kot ste si
ga predstavljali kot otrok?
Kot otrok si nisem predstavljala,
da bom vodila šolo. Po koncu šolanja sem celo kolebala, ali se ne
bi raje zaposlila v gospodarstvu,
vendar pa sta me pot in srce vedno usmerjala v razred. Vedno sem
zelo rada poučevala, se izobraževala in pripravljala delavnice o
primerih dobrih praks za kolege.
Kakšna je vaša vizija o osnovni
šoli v Žužemberku?
Osnovna šola Žužemberk je zavod, ki združuje matično šolo,
podružnične šole in vrtec. Pri
otrocih želimo že v zgodnjih
letih prebuditi iznajdljivost,
sodelovanje,
radovednost,
spoznanje, odgovornost, ponos
… Trudimo se postati zavod, ki
vzgaja z zgledom in poudarja
odličnost na raznovrstnih področjih – ne samo na učnem,
ampak tudi na kulturnem in
športnem.
Čeprav ste ravnateljica, vseeno
tudi poučujete? Greste radi v
razred?
Z letošnim letom sem samo še
ravnateljica, vendar pa grem še
vedno rada med otroke v razred
in igralnico. Prvi šolski dan sem
tako obiskala otroke po vseh
enotah. Občasno se tudi zelo
rada odzovem povabilu različnih
kulturnih ustanov in izvedem
počitniške delavnice za otroke.
Otroci mi dajejo veliko energije in
motivacije za delo.
So vam učenci v letih
poučevanja kdaj kaj zagodli?
Nič takega, česar bi se ta trenutek
spomnila. Mogoče kakšne malenkosti, kar pa je razumljivo, saj
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učenci odraščajo, vragolije pa so
del tega.
Otrokom je tu in tam treba pustiti, da se učijo na poskusih in napakah. Vse preveč jih usmerjamo
in jih s tem oropamo pomembnih
življenjskih izkušenj.
Koronakriza je prinesla veliko
sprememb na vseh področjih,
tudi na področju šolstva. Ste si
kdaj predstavljali, da bo treba
voditi šolo na daljavo?
Da bo treba izvajati pouk na daljavo, je bilo še pred nekaj časa
nepojmljivo, danes je to realnost.
V teh izrednih razmerah mora
vodja še bolj stopati v ospredje
in voditi kolektiv v zastavljeni
smeri, po drugi strani pa morajo
tudi zaposleni prevzemati vse več
samoiniciative in odgovornosti.
Spremembe so postale stalnica
in da lahko slediš toku časa,
moraš poznati veliko področij.
Biti moraš prilagodljiv in zmožen
v kratkem času najti ustrezne
rešitve.
Kako je pandemija vplivala na
vaše delo?
Ker sem ravnateljevanje nastopila v času izrednih epidemioloških
razmer, nimam vpogleda v to,
kakšno je bilo ravnateljevanje
prej. Danes so vodstva šol v nenehni pripravljenosti – bodisi je
treba zaradi okužbe oddelku »čez
noč« odrediti delo na daljavo ali
celo preklicati izvajanje vzgoje
bodisi tik pred zdajci prispe nova
okrožnica, ki jo je treba temeljito
predelati še pred pričetkom novega dneva. Delovni dnevi se pogosto prevesijo v noč in v vikend.
Nenehne spremembe v vse nas
vnašajo zaskrbljenost, tesnobo in
negotovost.
Izziv, ki nam ga je prinesla pandemija, je izstop iz cone udobja.
Preseči smo morali sami sebe in
se nenehno samoizobraževati v
poznavanju IKT. Med seboj smo
se bolje povezali in se učili drug
od drugega. Naučili smo se racionalizirati delo, saj je čas postal
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pomembna vrednota, tesno sodelovanje pa
neizbežno. Skupaj s sodelavci smo uspešno
prehodili razmeroma kratko, a zelo intenzivno pot. In to nam daje zagon za naprej.
Brez predanih in zanesljivih sodelavcev bi
bila pot mnogo težja.
Kako doživljate sodelovanje z občinsko
upravo in županom?
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Župan in občinska uprava mi
vse od začetka nudita vso oporo
in pomoč, kar je še posebno
pomembno za nekoga, ki se prvič
poda v vodenje tako razgibanega
zavoda. Kadar koli pri svojem
delu naletim na oviro, mi stojijo
ob strani in skupaj poskušamo
rešiti nastalo situacijo. Ne bom
pozabila dogodka, ko je bilo
treba v bližini šole na Ajdovcu
poskrbeti za sanacijo nevarne
luknje. Župan je takoj naslednji
dan prišel z delavci in zadevo
saniral.
Verjamem, da nam bo župan s
celotno ekipo prišel naproti tudi
v prihodnje, tako glede dodelitve
sredstev za nujna vzdrževalna
dela kot tudi za tekoče materialne posodobitve, ki so nujne na
matični šoli in v podružnicah. Vsi
skupaj se zavedamo, da bo potrebna sanacija matične šole, saj
nam že zdaj močno primanjkuje
prostorov, ki bi izpolnjevali standarde v skladu z najnovejšimi
smernicami za učenje in zdravo
bivanje. Želimo si, da bi otroci

obiskovali sodobno šolo, ki bi se
odpirala in dihala s krajem. V njej
bi se vsi krajani srečevali in povezovali tudi na kulturnih dogodkih
(slikarskih razstavah, koncertih
glasbene šole, dramskih predstavah …) in drugih druženjih.
Kaj počnete v prostem času,
kaj vas napolnjuje z energijo,
razveseljuje?
Po eni strani obožujem dolge
sprehode, tek po gozdu in pilates,
po drugi strani pa mojo pozornost vedno pritegne navdihujoča
knjiga, ki govori o resničnih dogodkih in vztrajnih ljudeh, ki so
na svoji poti premagali še tako
težke ovire in uresničili svoje sanje. V obojem, tako v naravi kot v
knjigah, najdem veliko navdiha in
energije za spopadanje s pestrimi
vsakodnevnimi situacijami na
delovnem mestu ravnateljice.
Seveda pa me najbolj od vsega
razveseli prihod domov, ko z veseljem prisluhnem novicam svoje
družine, kaj vse zanimivega se jim
je zgodilo čez dan.
Tamara Plot

Varna točka
Mladi se med odraščanjem
srečujejo s številnimi in
različnimi stiskami, pogosto
pa nimajo nikogar, h komur
bi se obrnili po pomoč ali
nasvet, ali pa nimajo varnega
kotička, kjer bi to pomoč ali
nasvet dobili.
Dve leti že naša življenja kroji koronavirus, stiske pa se s tem povečujejo
in so čedalje globlje, predvsem pri
mladostnikih in mladostnicah. Na OŠ
Žužemberk se tega zavedamo in zato
smo razmišljali, kaj lahko storimo, da
bi našim učenkam in učencem pomagali in jim omogočili varen prostor,
kamor bi se lahko zatekli, kadar potrebujejo pomoč ali nasvet.

Tako je nastala ideja o varni točki. Povezali smo se z Unicefom
in izrazili željo, da bi v naši šoli
ustvarili varen prostor, kjer bi
lahko naši učenci in učenke vedno dobili pomoč. Naše pobude
so bili zelo veseli, priprave so
takoj stekle in sodelovanje se je
pričelo.
V Sloveniji je 1050 Unicefovih
varnih točk, večinoma v javnih
knjižnicah, na policijskih postajah itd. Mi pa smo prva šola v
Sloveniji, ki bo v sodelovanju
z Unicefom omogočila in nudila varno točko. Otroci bodo
prostor prepoznali po posebni,
modri nalepki. Z varno točko
bomo pripomogli k večji varnosti otrok, saj se bodo lahko
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vedno zatekli po pomoč ali se
umaknili, kadar se bodo znašli
v kakršnih koli težavah. Na naši
šoli je varna točka svoj prostor
našla v šolski knjižnici. Več o
njej si lahko preberete na http://
www.varnetocke.si/.
Tinka Fric Kočjaž

ŠMIHEL

Veselo otroško druženje v Šmihelu
»Svetost se ne meri v letih, sad molitve je in
del neštetih.
Sprogramiran sem le od Boga.
NA BOGA! ZA BOGA!
Nisem kič, del načrta sem originalnega.«
V Šmihelu smo bili originalni od 19. do
22. avgusta, ko se je družilo 37 otrok in
13 animatorjev, ki so otrokom pripravili
nepozaben oratorij. Letos smo z igrami,
pogovori in ogledom kratkih filmov spoznavali blaženega Carla Acutisa. Hladili
smo se z vodnimi igrami in pranjem gasilskega kombija. Drugi dan smo se z avtobusom odpeljali proti romarski cerkvi
Marijinega vnebovzetja na Zaplazu, kjer
smo spoznali zgodovino cerkve. Pot nas
je peljala naprej proti Ranču Aladin, kjer
smo lahko videli veliko živali in se sprostili na različnih igralih. Po večerni maši
pa so sledili večerno druženje in nočne
igre. Na ranču smo tudi prespali.

je veliko solz, a v upanju, da se
drugo leto vidimo v še večjem
številu.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem Brigiti Koler, ki nam je
pripravila četrtkovo kosilo,
Kulturnemu društvu Šmihel pri

Žužemberku za postavitev šotora, Jožici Zaletelj za ureditev
loke pri Krki, ter Jožetu Papežu,
ki je poskrbel za prevoz, in vozniku Boštjanu. Zahvaljujemo
se vsem za kakršno koli drugo
pomoč in za podporne besede.
Tekst in foto: Maša Koler

Pri zajtrku nas je presenetila fantovska
zasedba animatorjev, ki so nam pripravili slastne palačinke. Sledile so kateheze
in veliko petja ter tekmovanje na poligonu. Za kosilo je poskrbela picerija Gobja
hiška, ki nam je pomagala pri organizaciji malice na oratoriju. Ko smo napolnili
trebuščke, nam je dobro dela osvežitev
ob Krki. Naš oratorij se je zaključil z nedeljsko sveto mašo. Po maši smo se še
malo posladkali in se nato poslovili. Bilo

Cesta Plešivica–Šmihel v novi podobi
Pred kratkim nam je občina prisluhnila in namenila del sredstev za obnovitev ceste, ki je bila več let v slabem
stanju. Ob cesti so obžagali drevesa,
uredili odvodnjavanje in nasuli pesek.
Cesta, ki je bila nekoč edina povezava
med krajema, je za domačine še vedno zelo pomembna. Vaščani si želimo,
da bi ohranila svojo podobo in da ne
bi šla v pozabo.
Hvala občini za posluh in ureditev.
Slavko Sadar
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Lesna galanterija Boben – Žvirče
Živimo na območju, ki ga z vseh
strani obdajajo mešani gozdovi,
in marsikdo je v izkoristku tega,
kar nam nudi narava, našel način
preživetja in zaslužka.
O tem je že tri rodove nazaj razmišljala
družina Boben iz Žvirč, ki je od malih
začetkov z izdelavo ročajev in obcestnih
kolov za preživetje družine prešla že v
pravo in uspešno podjetje. Podjetje vodi
oče Robert Boben, njegovo delo z novimi
idejami in izdelki pa uspešno nadgrajuje
sin Žan Boben. Takole so se predstavili za
naše glasilo.
Zakaj orodja Boben?

Izdelava najboljših orodij za vsakodnevno
delo je naše poslanstvo že od leta 1975, ko
je naš ded pričel z majhno domačo delavnico za obdelavo lesa. Od takrat je naša
rokodelska delavnica prerastla v podjetje
z lesenimi ročaji. Svoje izdelke dobavljamo po večjem delu Evrope. Stremimo k
izvrstnosti, zato pri nas dobite le izdelke iz
kvalitetnega slovenskega lesa.
Naša zgodba

Leta 1975 je naš ded Julij odprl majhno
ročno delavnico za obdelavo in izdelavo
lesenih izdelkov za lokalne kmete in gozdarje. Ker se je izredno posvečal podrobnostim in kvaliteti, je hitro postal znan
v širši okolici. Večino orodja je naredil z
lastnimi rokami in z nekaj pripomočki, ki
jih je imel pri hiši. Po petih letih, leta 1980,
je kupil prvi stroj za obdelavo lesa. To mu
je pomagalo razširiti posel tudi v druge
občine, saj je lahko naredil veliko več kot
prej. Tako je lahko svoje izdelke prodajal

Nihajna motika

Prekopna lopata

na ribniškem sejmu, ki je znan
po suhi robi. Kljub vsemu pa je
kvaliteti še vedno dajal prednost
pred kvantiteto.
Po desetih letih je vajeti obrti
prevzel v roke njegov sin Robert,
ki je leta 1995 ustanovil podjetje
Lesna galanterija Robert Boben.
Napočil je čas modernizacije
in rasti. Prvi stroj izmed mnogih je bila pretočna stružnica.
Nenadoma se je posel razširil
po vsej državi in celo prestopil
meje. Naši izdelki so našli pot
tudi v Veliko Britanijo, Francijo,
Nemčijo in nekaj drugih držav.
V Sloveniji je ime Boben postalo
sinonim za lesene ročaje.
Nedolgo nazaj je posel prešel
na tretjo generacijo Bobnov
in nastopil je tudi čas za novo
spletno stran. Z združitvijo
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modernizacije, tehnologije in
digitalnih medijev lahko dosežemo še več rokodelcev po Evropi
in svetu. A kljub vsemu je nekaj
ostalo enako, točno tako, kot je
bilo leta 1975 – naša ljubezen do
lesa in lesenih izdelkov. Metode
obdelovanja lesa nadgrajujemo
iz leta v leto, z mislijo na našo
zgodovino, naš izvor, na naravo
in dobrobit vsega, s čimer smo
povezani.
Naše poslanstvo

Naše poslanstvo je ohraniti les
kot glavni element v kmetijstvu
in obdelavi narave ter tako
preprečevati plastiki vstop v naš
svet. Zato se trudimo ustvarjati
kvalitetne izdelke, s katerimi je
prijetno delati in dolgo zdržijo.
Les, ki ga uporabljamo, je sekan
zgolj spomladi ali jeseni, ko

HINJE
drevo v sebi zadržuje najmanj vode. Les
mora namreč biti čim bolj suh, da se ne bi
preveč upogibal med obdelavo in nato pri
sami uporabi. Ko ga prejmemo, ga najprej
osušimo na svežem zraku. Za naše izdelke
največkrat uporabljamo jesen, bukev in
lipo. Vsako vrsto lesa uporabimo za ustrezne ročaje. Drevesa, ki jih uporabljamo,
so sekana po načelu slovenske direktive
o redčenju dreves in so namenjena za posek. Smo okolju prijazno podjetje, zato za
končno zaščito uporabljamo samo lak in
vosek, ki dajeta lesu trdoto, vzdržljivost in
naraven videz. Naš cilj je oddaljiti plastiko
iz kmetijstva, poleg tega pa spodbujamo,
da svoja orodja popravljate in jih ne mečete proč. Slednje zahteva nakup novega
orodja, ki poveča človeški odtis na Zemlji.
Vsak majhen korak, ki ga skupaj naredimo
k ohranjanju narave, je korak bliže k rešitvi
našega planeta.

V želji, da bi vrtnarjem ponudili
najboljše in najkvalitetnejše
vrtno orodje, smo se odločili
za skupno pot. Od poletja 2020
izdelujemo v Sloveniji že zelo
znano nihajno motiko in še sedemnajst drugih skupnih vrtnarskih orodij.
Tako nam je podjetje predstavil
Žan Boben. Iz predstavitve je
resnično čutiti skrb za naravo in kvaliteto. Njihova vizija

konkurira času. Želim si, da bi
ljudje pogosteje razmišljali v tej
smeri. Verjamem, da bodo na ta
način v poslu vse bolj uspešni.
Tekst in foto: Irena Blatnik

Moj dedek je začel z izdelavo lesenih ročajev. Moj oče je ustanovil podjetje Boben.
Moj cilj je, da izdelke predstavim svetu.
Sodelovanje z Vrtom obilja

Žan Boben in Robi Špiler

Košnja v Hinjah
Kakor vsako leto smo se tudi letos
zbrali na delovni akciji vaščani Lazine,
Hriba pri Hinjah in Hinj. Pokosili smo
travnik okoli pokopališča in uredili
okolico, kar je bil kar velik zalogaj. Če
bomo vsako leto tako aktivni, bomo
lahko še dolgo ohranjali prekrasen
razgled na okoliške kraje, ki so vidni s pokopališča. Pogled sega vse

od sosednjih vasi Sela in Vrh,
Gradenske gore, Zaplaza pa
do Kamniško-Savinjskih Alp in
Karavank, v drugi smeri pa se
lepo vidi Ajdovška planota in
naprej do Pohorja. Če se zasukamo na desno, se pred nami razprostirajo gozdovi Kočevskega
Roga ter Male in Velike gore.
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Ob tej priložnosti vabimo na
akcijo tudi mlajše rodove, da
se ta navada ohrani, saj le z
združenimi močmi lahko kaj
koristnega postorimo za skupno dobro.
Marjetka Škufca
Foto: N. Škufca
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Prevzem defibrilatorjev v KS Hinje
V okviru občinskega praznika smo
17. julija 2021 v naši krajevni skupnosti izpeljali prireditev ob prevzemu defibrilatorjev.
Za kar tri so denar zbrali krajani, dva pa je prispevala občina. Akcijo je organizirala Krajevna
skupnost Hinje ob podpori gasilcev, glavna
pobudnica pa je bila medicinska sestra Jožica
Grden, ki si je za to močno prizadevala že nekaj let. pred leti smo že dobili defibrilator, ki
je pritrjen v Hinjah na gasilskem domu, sedaj
pa so nameščeni še v vaseh Prevole, Žvirče,
Ratje, Sela in Visejec, tako da so dostopni čisto
vsem prebivalcem teh in sosednjih vasi. Odziv
krajanov je bil neverjeten. Lahko smo ponosni,
da smo s skupnimi močmi dosegli nekaj plemenitega, kar bo v korist prav vsem krajanom in
obiskovalcem našega kraja.
Aparate je predsedniku KS Hinje Urošu Nosetu
predal župan Jože Papež in oba sta nagovorila
prisotne. Predsednik KS Hinje se je zahvalil
krajanom in še posebno Jožici Grden za njeno
prizadevnost in nesebično pomoč vsem krajanom, kadar so v težkih zdravstvenih situacijah,
za kar je letos prejela tudi občinsko priznanje.
Nato je župnik Ciril Murn blagoslovil defibrilatorje, da bi dobro služili svojemu namenu
– reševali življenja, vsi pa si želimo, da bi jih bilo
treba čim manjkrat uporabiti.
Za presenečenje je poskrbel župan, ko je ob tej
priliki predsedniku PGD Hinje Damjanu Škufci
izročil žaromete, za katere so gasilci že nekaj
časa prosili.
Zbrane je nagovoril tudi predstavnik iz Srbije,
član ene od delegacij, ki so v času občinskega
praznika prišle na obisk iz pobratenih mest in
občin. Predsedniku PGD Hinje je izročil simbolno darilo svoje države.
Program so povezovali in nastopali učenci in
učenke OŠ Prevole Nina Hribar, Klara Breceljnik,
Klavdija Škufca, Matic Konte in Benjamin
Škufca pod vodstvom mentorice Irene Blatnik.
Če bi vsakdo izmed nas vsako leto storil vsaj
nekaj dobrega in plemenitega za bližnjega ali
kogarkoli, ki je pomoči potreben, bi v nekaj
letih na tej zemlji zavladal raj. In ko je vse tako
otroško enostavno, ne razumem, zakaj se tega
raja vsi tako branimo.
Tekst in foto: Irena Blatnik
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Spoznajmo domače okolje
Zadnji kulturni dan v tem šolskem letu
smo na OŠ Prevole izpeljali malo drugače,
saj so vodenje in pripravo po poprejšnjem
načrtovanju in vmesnem posvetovanju z
mentorji prevzeli učenci in učenke. Mentorji
so zastavili okvire, v katerih so lahko učenci
svobodno oblikovali in dodajali program.
Tako smo izvedli ekskurzijo po naših okoliških vaseh, iz katerih prihajajo učenci v šolo,
a precej pomanjkljivo poznajo vasi drug
drugega. Izbrali smo dve najbolj oddaljeni
vasi, ki jih drugi učenci poredko obiščejo –
Visejec in Lopato.

znamenitimi freskami, kapelice,
domačin Stanislav Robida nam je
predstavil izdelavo piščali iz lubja,
učenci so nato še sami izdelali
piščali in veselo piskali nanje. Za
konec so pripravili še pogostitev.
Navdušenje vseh učencev je bilo
izredno, saj so izvedeli in videli
veliko novega, čeprav živijo le

nekaj kilometrov oddaljeni med
seboj. Vodiči in vodičke so se
izjemno potrudili in se pripravili
na vodenje. Tako so vsi učenci
izrazili željo, da v prihodnjem
šolskem letu nadaljujemo s spoznavanjem drugih vasi.
Tekst in foto: Irena Blatnik,
OŠ Prevole

V projekt smo vključili šesti do deveti razred.
Za vsako vas sta bila zadolžena dva učenca,
ki sta v roku treh tednov načrtovala oglede,
zanimivosti in dejavnosti, se dogovorila za
obiske pri obrtnikih, kmetih itd. ter se vmes
posvetovala z mentorico.
Do vasi je učence odpeljal šolski kombi,
učenca vodiča sta nas sprejela in popeljala
na ogled.
V Visejcu smo obiskali mizarja, ki ima precej
veliko podjetje, kmetijo in staro kmečko
hišo. Ogledali smo si bližnji hrib z zvonovi,
cerkev, sestavo vasi ter spoznali zgodovino
in zgodbo o poimenovanju vasi.
Na Lopati sta nam vodiča najprej predstavila zgodovino vasi, nato smo obiskali mizarski delavnici in kmetijo, si ogledali cerkev z

Prvošolčki na OŠ Prevole
Letos je na naši šoli v prvi razred
stopilo deset otrok. To je nepozaben, poseben dan za otroke in
starše, zato smo poskušali kljub razmeram pripraviti čim bolj prijeten
sprejem. Dan je bil sončen, čeprav
zjutraj malo hladen, zato smo ob
upoštevanju vseh predpisov NIJZ
pripravili srečanje kar pred šolskimi
vrati. Svoje otroke so prvič v šolo
pospremili vsi starši, v večini primerov oče in mama, česar smo bili res
veseli. Vse zbrane je pozdravil in nagovoril ravnatelj Draženko Šolaja,
policist je podal nekaj napotkov za

varno pot v šolo, Zavarovalnica Triglav pa je otrokom v zabavo
poslala svojo maskoto Kuža pazi.
Na koncu so se vsi posladkali s tortico, starši so se poslovili, otroci
pa so stopili v pravo učilnico.
Tekst in foto: Irena Blatnik
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Zaključek koronsko obarvanega šolskega
leta na OŠ Prevole
Končalo se je še eno šolsko leto,
ki je bilo močno zaznamovano
s koronavirusom in je pustilo
neizbrisen pečat na naših
življenjih.
Nič več ni tako, kot je bilo. Kljub vsemu
smo leto na Osnovni šoli Prevole zaključili
s prireditvijo na prostem, posvečeno dnevu državnosti in zaključku šolskega leta.
Prisotni so bili učenci, učitelji in župan,
staršev pa tudi letos ni bilo zaradi znanih
razmer.
Na prireditvi so se predstavili učenci vseh
razredov s glasbenimi točkami, dramskimi
uprizoritvami in recitacijami. Navzoče sta
nagovorila ravnatelj gospod Draženko
Šolaja in gospod župan Jože Papež, ki sta
učencem podelila tudi zaslužena priznanja in pohvale.
Ravnatelj je podelil priznanja in pohvale učencem za spoštljiv odnos, lepo
vedenje, vestno šolsko delo in pomoč
sošolcem. Prejeli so jih Filip Zobec, Ana
Novak, Nika Hočevar, Polona Jaklič,
Manca Špiler, Sofia Suraci, Luka Zore,
Klara Breceljnik, Nina Hribar, Aleks Pelc
in Ela Goričar.
Nato sta župan in ravnatelj učencem podelila pohvale za visoko povprečje ocen.
Prejeli so jih Ana Novak, Matic Konte, Nika
Hočevar, Maj Horvat, Polona Jaklič, Tajda

Lucija Muhič, Barbara Vidmar,
Sofia Suraci, Nina Hribar in Ela
Goričar, ki je prejela še posebno županovo nagrado, ker je

Zahvala
Tisti, ki stori kaj dobrega, naj molči;
tisti, ki mu je bilo dobro storjeno, naj pripoveduje.
Seneka
Iskrena hvala sovaščanom vasi Podgozd, prijateljem in sorodnikom, ki
so nam finančno pomagali pri nakupu dvigala za lažji transport sina
Oskarja.
Hvala za vašo dobrosrčnost, pomoč in podporo naši družini.
Družina Mikec
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osnovno šolo zaključila z visokim povprečjem ocen.
Tekst in foto: Irena Blatnik

DVOR

Iz brezna potegnili tudi nevarne
odpadke
Sredi julija smo člani
Jamarskega kluba Krka očistili
Brezno pod Svetim Primožem,
ki leži na istoimenskem hribu
nad Dvorom. Brezno smo
raziskali spomladi, na dnu pa
žal odkrili kup odpadkov, med
njimi tudi akumulatorje, ki zaradi
vsebnosti težkih kovin spadajo
med nevarne odpadke. Brezno
leži v zaledju stranskih pritokov
Krke, zato je bilo čiščenje toliko
pomembnejše.
Jamarski klub Krka vsako leto pripravi čistilno akcijo kake jame ali brezna. Problem
je precej velik, saj je po ocenah Jamarske
zveze Slovenije od dobrih 14.000 registriranih jam kar petina onesnažena.
Vremenska napoved za soboto je bila
slaba, zato sta člana kluba Jani Perovšek
in Leopold Bregar že dan pred akcijo nad
vhodom v brezno napela cerado, ki se je
izkazala za zelo koristno, da jamarji na
površju niso bili premočeni do kosti. Kljub
dežju se nas je zbralo sedem. V brezno
so se spustili Tanja Podržaj, Žan Jakob
Stariha, Robi Maren in Leopold Bregar.
Odpadke so nabirali v kante, ki so jih na

površje vlekli Jani Perovšek,
Maja Lokar in Saša Senica.
Skupno smo iz brezna potegnili
okoli 1,5 kubičnega metra odpadkov: zarjavele posode, več
manjših sodov, plastične in pločevinaste kante, v katerih so bili
laki, barve in bencin, gume in več
akumulatorjev. Med odpadki pa
je bil tudi rep minometne mine.
Po dobrih dveh urah pridnega
dela so jamarji iz brezna zunanji ekipi sporočili, da je dno
očiščeno. Pridružila sta se še domačina Timotej Pečjak in Matej
Zupančič, ki sta pomagala z
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odvozom. Odpadke smo odnesli
sto metrov navkreber do gozdne
poti in jih naložili na traktorsko
prikolico. Nato jih je Matej odpeljali na dogovorjeno mesto ob
glavni cesti, da jih bo ustrezno
sortirala in odpeljala komunalna
služba. Pri organizaciji čistilne
akcije je pomagala tudi Občina
Žužemberk, ki se ji zahvaljujemo
za topli obrok in sodelovanje.
Saša Senica
Foto: Leopold Bregar
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X. Dvorski likovni dnevi
Dvorski likovni dnevi letos praznujejo pomemben jubilej. Že deset let namreč tradicionalno
potekajo na domačiji družine Rezelj na Dvoru
pri Žužemberku.
Rezljevi so z vso odgovornostjo in predanostjo
sprejeli gostiteljsko in organizacijsko obvezo
ter jo kontinuirano, srčno in hkrati profesionalno uresničujejo. Srečanje likovnikov pušča
sledi v širši skupnosti in je promocija kraja,
njegovih naravnih lepot in kulturne dediščine.
Čeprav se je začelo v lokalnem okolju, je takoj
preraslo v mednarodne razsežnosti.
V lanskem in letošnjem letu, ko naše življenje
omejuje in ogroža epidemiološka situacija,
nam je vseeno uspelo nadaljevati tradicionalno srečanje likovnih ustvarjalcev, ki je bilo
skrbno pripravljeno ob upoštevanju vseh strokovnih priporočil NIJZ.

»starimi znanci« doživeli tudi presenečenja, nadaljevanja zastavljenih
smernic in poglabljanja, predvsem
pa smo veseli njihove raznolikosti,
saj delovno srečanje ni tematsko
omejeno, zato omogoča izživetje
popolne ustvarjalne svobode.
Avtorji, slikarji in dva kiparja, so se
na Dvoru zbrali v ponedeljek, 2.
avgusta, in vstopili v ustvarjalno
akcijo. V petek, 6. avgusta, pa smo
njihove likovne rezultate že delili s
publiko.

bili vabljeni tudi predstavniki medijev. Razstava je bila prodajna.
Udeležence Dvorskih likovnih dni
je mogoče podrobneje spoznati
tudi preko kataloga, ki je izšel ob
tej priložnosti. To je pomemben
zapis, ki ustvarjalnost posameznika približa gledalcu, avtorja
pa umesti v likovni prostor. Je pa
tudi »arhivski dokument«, ki ga
imajo le nekatera delovna druženja likovnih ustvarjalcev.

Likovni ustvarjalci so se prijazno odzvali
našemu vabilu in nam tako omogočili uresničitev likovnih dni. Ti so za avtorje, ki po večini
ustvarjajo v intimi svojega ateljeja, prijetna
popestritev in nova, dodatna ustvarjalna
spodbuda.
Naravne in kulturne znamenitosti in zanimivosti ter tudi vse najmanjše malenkosti, ki senzibilnemu pogledu občutljivih umetniških duš
ne ostanejo skrite, so bile ponovno prelite v
likovno stvarnost. Prehod iz objektivnega v subjektivno oziroma avtorsko pa je vselej odraz
posameznika. Tako so zaigrali različni interpretativni slogi, načini, pristopi in tehnike likovne
realizacije. Čas intenzivnega dela pa omogoča,
da ustvarjalne misli odplujejo tudi drugam, v
povsem drugačne sfere. Kaj predstavlja posamezna stvaritev, kako predstavlja, s kakšnimi
likovnimi izraznimi sredstvi je ustvarjena, niso
vprašanja, ki bi jih zastavljali ustvarjalcem, še
manj pa bi z njimi omejevali njihovo delovanje.
Naj svoboda izražanja naredi svoje! Naj naplavi
na slikovne površine in v druge artefakte tisto,
kar je neločljiv del posameznika, kar je njegova
ustvarjalna identiteta.
Za jubilejne Dvorske likovne dneve smo izbrali
avtorje, ki so bili v preteklih letih pomemben
del tega likovnega dogajanja, ga zaznamovali,
mu dali posebnosti in ustvarjali njegovo identiteto. Le enega kiparja smo povabili zunaj
zamišljenega koncepta, vendar z namenom,
da v novo desetletje vstopimo tudi z nekaterimi osvežitvami projekta. Vsekakor smo med

Udeleženci X. Dvorskih likovnih
dnevov so bili: Igor Banfi, Irena
Gayatri Horvat, Milena Gregorčič,
Pavel Hrovatin, Lojze Kalinšek,
Robert Ogranjšek, Janko Orač,
Tomaž Plavec, Andreja Srna,
Maruša Štibelj, Janez Štros, Veljko
Toman in Boris Zaplatil.
Slikarsko srečanje smo zaključili z
razstavo novonastalih del, ki smo
jih na ogled postavili v Blatnikovem
hramu. Na zaključnem dogodku je
udeležence in njihova dela predstavila Anamarija Stibilj Šajn, umetnostna zgodovinarka in strokovna
spremljevalka DLD. Na zaključek so
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Likovna dela, ki nastajajo na
Dvorskih likovnih dnevih, ostajajo
kraju, saj so razstavljena v Galeriji
DLD. Ta v središču Dvora deluje že
četrto leto in v njej so razstavljena
dela vseh doslej sodelujočih likovnih ustvarjalcev. Tako stvaritve
živijo svoje poslanstvo tudi po zaključku delovnega srečanja. Dajejo
možnost spoznavanja likovnega
dogajanja na mednarodnem prizorišču, odpirajo pogled v najrazličnejše umetniške prakse in vsebine
ter predstavljajo moč in pomen, ki
ga imajo Dvorski likovni dnevi za
sam kraj in mnogo širše.
Anamarija Stibilj Šajn

DVOR

Mer et merveilles – morje in čudesa
V torek, 20. julija 2021, smo
obkroženi s francoskimi knjigami
in ustvarjalnimi izdelki preživeli čudovit popoldan ob Krki v
Stavči vasi.
Dogodek »Sprehod v knjige« je pripravila
pedagoginja in performerka v kulturi Maša
Jazbec, ki v sklopu mednarodnega projekta spodbuja bralno kulturo pri otrocih
in mladih. Dogodek je bil pri nas že pred
dvema letoma čudovito obiskan, zato
smo z velikim veseljem pričakovali tudi
letošnjega. Zahvala za hitro akcijo in podporo gre seveda tudi Kulturnemu društvu
Dvor za organizacijo in Športnemu Društvu
Stavča vas, ki nam je odstopilo prostor za
izvedbo.

Festival z imenom »Partir en
livre« poteka od 30. 6. 2021 do
25. 7. 2021 po različnih krajih
v Franciji, zadnja leta pa je v
projekt vključena tudi Slovenija.
Poglavitna ideja festivala je razvoj bralne kulture med mladimi
in starejšimi bralci, običajno na
lokacijah, ki primarno niso namenjene knjižnim dogodkom.
Mi smo ga postavili na prečudovito »plažo« v Stavči vasi. Med
čudovitim Mašinim »igranjem«
smo lahko spoznavali francoski
jezik v interaktivni predstavi
o vodi za otroke in odrasle.
Vsebina je bila pravšnja za čas,
v katerem živimo. Če mi ne

Zahvala
Tisti, ki so opazili nevihte v naših očeh,
tišino v naših glasovih
in bolečino v srcih,
so tisti, ki se jim moramo zahvaliti!
Iskrena HVALA vsem posameznikom, družinam, društvom,
klubom, ustanovam, podjetjem in drugim, ki ste nam pomagali v najtežjih trenutkih.
V naših srcih ste heroji in nikoli vas ne bomo pozabili!
Družina Primc in Janežič
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bomo skrbeli za vodo, le kdo
bo? Ni bilo le zanimivo, ampak
tudi poučno. Nato pa so otroci
izdelovali svoje ribe-poezije. Iz
oceana besed so izbrali tri kapljice, na katerih so bile različne
besede, iz teh pa so sestavili
svojo pesem. Prav tako je Maša
prinesla velik kup kvalitetnih in
nagrajenih francoskih knjig, ki
smo si jih skrbno ogledali.
Vesela sem, da smo z Mašo našli
skupni jezik in da se sodelovanje
ne bo končalo. Veselim se že njenih naslednjih predstav.
Tjaša Primc, članica KD Dvor
Foto: Brigita, Tjaša in Vesna

SUHOKRANJSKE

POTI

oktober 2021

Blagoslov obnovljene Tomažinove postaje
Januarja se je Boštjanu
Tomažinu porodila ideja, da
bi obnovil njihovo postajo
križevega pota. Boštjan je po
srcu Suhokranjec, ki sedaj z
družino živi na Viču.
Zavihal je rokave in s pomočjo družine, sorodnikov in prijateljev obnovil
križ devete postaje, ki je postavljena
ob peš poti na Sveti Peter. Petega
junija je organiziral blagoslov. Večina
sorodnikov, vaščanov, prijateljev in
župnik Tone Kompare smo jo peš
ubrali po klancu navzgor ter prešerne
volje prišli do želenega cilja. Obred
sta opravila župnik Franc Vidmar in
Tone Kompare iz župnije Trnovo. Med
mašo se je domači župnik dotaknil
zgodovine romarske poti, po kateri
se že mnogo let na hrib Svetega Petra
povzpenja veliko pohodnikov z vseh
koncev Slovenije.
Zgodovina pravi, da je bila cerkev na
gori približno tako velika kot cerkev
svetega Roka. Podgozd je spadal pod
cerkev svetega Petra. Po izročilu se
je nekdaj na praznik svetega Petra
na gori zbralo do petindvajset tisoč
romarjev. Ker jih je bila tolikšna množica, je prišlo na goro več duhovnikov
spovedovat. Za ta namen je bilo
okoli cerkve sezidanih več spovednic,
kar je velika redkost v slovenskem
prostoru.
Cesar Jožef II. je prepovedal mnogo
božjih poti, tako tudi božjo pot na
gori Sveti Peter.
Med zadnjo svetovno vojno so imeli
partizani v enem delu cerkve shranjeno strelivo, v drugem delu pa je bila
partizanska bolnišnica. Nemci so s
topovi iz Mačkovca obstreljevali cerkev in ena od granat je skozi okno priletela v shranjeno strelivo. Eksplozija
je bila tako močna, da ni od cerkve
ostalo nič.

s katerega se vidijo naše mogočne
Alpe.

Na mestu, kjer je stala cerkev, so leta
1990 vaščani Podgozda, Dvora in
župnik Jože Nemanič postavili stolp,

Po končanem blagoslovu so nas
Tomažinovi pogostili, nato pa
smo nekateri odšli proti domu,
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drugi pa so se brez oklevanja
podali na hrib. Druženje so
Tomažinovi nadaljevali na njihovi domačiji.
Tekst in foto: Nataša Zupančič

DVOR

Problem prostoživečih mačk

Bodite del rešitve, ne problema!
Prostoživeče mačke pri nas
v Suhi krajini niso nikakršna
redkost. Prav gotovo ste že opazili zapuščene mačke in jih celo
nahranili ali jim kako drugače
pomagali. Gre za mačke, ki so
potomke udomačenih in zapuščenih mačk, nimajo lastnika
in živijo prosto v okolici.

mačkah, vendar je te treba dovolj hitro vrniti k mladičem. S
tem posegom mucam omogočimo kakovostnejše življenje, saj
na zbolevajo za vnetjem rodil
ter rakom na seskih ali modih.
Kastrirane in sterilizirane muce
v času parjenja ne uhajajo od
doma in ne ogrožajo varnosti
v prometu, se ne pretepajo, samec pa ne označuje več svojega
teritorija. (Vir: DZZŽ.)

Zavedati se moramo, da je življenje steriliziranih in kastriranih
mačk bistveno kakovostnejše
in varnejše, poleg tega pa so
takšne mačke manj moteče za
okolico. Torej – sodelujte pri reševanju tega problema. Rešitev
bo prinesla zadovoljstvo tako
ljubiteljem mačk kot tistim, ki
jih ne marajo.
Jadranka Meglen

Za njihov obstoj smo odgovorni ljudje
s svojim neodgovornim lastništvom
(zavržene živali, nenadzorovano razmnoževanje …). Žal je tudi odnos ljudi do
prostoživečih, brezdomnih mačk še vedno
nehuman, saj jih preganjajo, pobijajo
mladiče, jih puščajo v gozdu, obmetavajo
z raznimi predmeti, nanje streljajo, jih pohabljajo in celo zastrupljajo.
Preživetje teh mačk je odvisno prav od nas
– ljudi. Na srečo veliko srčnih ljudi skrbi za
hranjenje teh mačk, vse več pa se jih tudi
zaveda, da samo s hranjenjem prostoživečih mačk problem le povečujemo, saj bo
mačka, ki ima na voljo dovolj hrane, imela
legla mladičev še pogosteje, ta pa bodo
številčnejša. Mačje
samičke
lahko
spolno dozorijo že
pri štirih mesecih
in imajo lahko letno do tri legla, ki
v povprečju štejejo
od tri do pet mladičkov. To pomeni,
da ima ena sama
nesterilizirana
mačka okoli devet
do petnajst potomcev letno.
Da se število prostoživečih mačk ne bi pretirano povečalo, poskrbimo s sterilizacijo
(pri samičkah) in kastracijo (pri samčkih),
torej z operativnim posegom, po katerem
je žival trajno neplodna. Sterilizacija in kastracija sta povsem varna posega že od desetega tedna starosti dalje. Sterilizacija se
izvaja tudi v zgodnji brejosti in pri doječih

Letaka sta iz arhiva DZZŽ NM, oblikovalec Jaka Šuln.
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Rumene rutice zamenjale otroške vozičke – prvi
razred, prihajamo!
Začetki sadinjskih »vozičkarc« segajo v
leto 2015, ko se je v Sadinji vasi rodilo kar
sedem otrok.
Skupina je nastala zelo spontano. Punce, večinoma
priseljene v nov kraj, smo si želele družbe.
Med pohajanjem po vasi smo si izmenjale telefonske
številke in kmalu smo vse pričele skupinsko »vozičkati«,
hodile smo na izlete ter se skupaj z otroki navajale
druga na drugo. S svojo povezanostjo pa smo stkale
močne vezi tudi med našimi otroki.
Leto je prehitro minilo in kmalu smo jih vpisale v vrtec. Takrat se nam je misel na šolo zdela še zelo daleč,
a glej ga, zlomka, že letos smo ponosno stale pred
vrati osnovne šole, saj so naši otroci pogumno prestopili njen prag in se podali v prvi razred. Seveda brez
potočene solzice ni šlo – predvsem na strani staršev.
Veseli smo, da so naši otroci tako pogumno stopili
na pot novih dogodivščin, in veseli smo, da so se vezi
med njimi še okrepile in bodo ta prijateljstva prenesli
naprej. Srečno, Sadinjci!
Besedilo in foto: Tjaša Primc

Piknik ob zaključku poletja
Zadnjih nekaj let poletno sezono
kopanja v Krki na stavški loki zaključimo z vaškim piknikom. Vroči poletni meseci na kopališče pod vasjo
privabijo številne obiskovalce, ki v
mirni suhokranjski vasici ustvarijo
pravi prometni kaos. Da se člani športnega društva Stavča vas, ki skrbimo
za lepo urejeno kopališče, vsaj malo
oddolžimo vaščanom, na začetku jeseni pripravimo vaški piknik oziroma
zadnje čase kar nedeljsko kosilo.

so se razigrali na igriščih, malo
manj mladi pa so klepetali in se
veselili v dobri družbi. Na kosilo
so prišli skoraj vsi vaščani, kar je
fantom in dekletom, ki pripravljamo pogostitev, v velik ponos.

Tudi letos ni bilo nič drugače. Na prvo
septembrsko nedeljo smo se malo
pred poldnevom pričeli zbirati na loki.
Kot se spodobi za nedeljo, smo se
najprej okrepčali z dobro juho, nato
pa nadaljevali z okusnim odojkom in
dobrotami z žara. Za sladico ob kavi
so poskrbele stavške vaščanke.
Popoldansko dogajanje je bilo zelo
pestro in polno veselja. Najmlajši
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Tako ohranjamo aktivno družbeno dogajanje v vasi in dobre
sosedske odnose. Na svidenje
drugo leto!
Tekst in foto: Rok Zupančič

DVOR

Sveta maša na Podgozdu
Na Podgozdu je bila 11. julija
maša, posvečena prazniku svetega Petra in Pavla.
Obred se je vrsto let izvajal prvo nedeljo
po prazniku na Svetem Petru, letos pa je
bila maša na Podgozdu. Ob tej priložnosti

je Jana Blatnik podarila glineni
kip svetega Petra, ki ga je oblikoval njen pokojni mož Martin. Kip
je izdelal kot model za izdelavo
večjega lesenega kipa, ki pa mu
ga žal ni uspelo dokončati. Kip je
župnik Franc Vidmar blagoslovil
in sedaj stoji v kapelici. Marica

Zupančič se je Jani Blatnik s
čustvenim govorom zahvalila za
njen dar.
Obreda se je udeležila večina vaščanov in sorodnikov ter nekaj
krajanov sosednjih vasi in pevci.
Tekst in foto: Nataša Zupančič

Zbogom, Martin!
Čopič in barve, platno na stojalu samevajo,
več dlan po njih ne seže.
Ločil si se od nas in njih prekmalu.

Ne doumem še slovesa.
Zakaj, rojak, te je usoda izbrala?
Kipel si živ, včeraj je usoda smrt poslala.
Oko solzim, ihtenje prsi stresa.

Stvaritev čar spomin nam nate veže.
Vse žive so, kakor odsev v zrcalu,
ko gledam jih, praznina manj zareže.

Ni konec, ne, čemu črna zavesa?
Večna sila je bližnjim upe stkala,
vse hudo, jok in jad so cena mala,
ko duh se zlije, strese prah s telesa.

Peter Zupančič
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AJDOVEC

Ajdovški zlatomašnik
Župnijska cerkev Svete Trojice v
Ajdovcu je bila v nedeljo, 4. julija
2021, po dolgem koronskem času
spet polna. Občestvo dobre volje je
zbral ajdovški župnik, zlatomašnik
Janez Zaletel, ki se je skupaj z verniki,
sorodniki in sobrati duhovniki zahvalil za petdeset let duhovniške službe
in molil za nove duhovne poklice.
V cerkvi poznamo različna praznovanja svetih
maš, a zagotovo med njimi izstopata nova maša,
ki jo duhovnik daruje takoj po posvečenju, in
zlata maša ob petdesetletnici duhovništva.
Barve imajo v našem življenju velik pomen.
Vijolično barvo v bogoslužju uporabljamo v
adventnem in postnem času, belo barvo za
Gospodove in Marijine praznike, rdečo na praznike Gospodovega trpljenja in praznike mučencev,
zeleno pa med letom, ker je barva rasti.
Kaj pa zlata barva? Zakaj za zlato mašo, za 50.
obletnico, ravno zlata barva? Zlato je nekaj dragocenega, neuničljivega, ima večno vrednost. Rja
ga ne more uničiti, zato je zlato simbol večnosti,
tudi luči in nebes. Pa vendar v naših človeških
očeh vemo, da tu na zemlji ni nič večno, da je
na neki način vse minljivo. In zato, ko gledamo
na 50 let življenja ali zlate maše, vidimo, da se
v nas že dotikajo stvari večnosti, dokončnosti,
tudi minljivosti. Zlata maša je dokončni odgovor
na Božji klic, na katerega je odgovoril tudi naš
Janez pred petdesetimi in več leti, ta odgovor je
še danes dokončen, lahko rečemo tudi večen, saj
duhovniška služba ni od danes do jutri – če bo šlo,
bo šlo, če pa ne, pa odneham. Duhovniška služba
poteka v duhu besed apostola Petra, ki je Jezusu
rekel: »Gospod, za teboj pojdem, kamorkoli pojdeš.« Duhovniške službe ne moremo zamenjati
kot obleke, ker je dokončen odgovor Gospodu,
zato duhovnik ne oznanja svoje modrosti, ne
oznanja svojih misli, ampak oznanjamo Božjo
besedo, zakramente, usmiljenje in ljubezen.
Nas zlatomašnik Janez je bil rojen v času druge
svetovne vojne, 14. novembra 1943, skoraj v sosednji župniji Sela - Šumberk. Ob vernih in delavnih
starših je rastel in zorel tudi njegov duhovni poklic. Na duhovnem področju je nanj na poseben

način vplival župnik, duhovnik Jože
Podlipnik, ki je dolga desetletja deloval v župniji Sela - Šumberk. Ko je naš
zlatomašnik končal osnovno šolo in
nižjo gimnazijo, se je nekako navdihoval ob karizmi svetega Vincencija in
se odločil, da postane duhovnik lazarist, redovnik. Zato je odšel v Zagreb
in tam vstopil v malo semenišče pri
lazaristih, in od tam obiskoval gimnazijo na Šalati. Po končani maturi
pa se je odločil, da bo postal škofijski
duhovnik, in tako vstopil v bogoslovno semenišče v Ljubljani. Pet let je
bil v bogoslovju, hodil na Teološko
fakulteto in leta 1971 postal duhovnik. Njegovo prvo službeno mesto, za
krajši čas, je bilo v župniji Žužemberk,
kjer je nadomeščal župnika, ki je odšel v Ameriko. Potem so sledila druga
službena mesta. Kot kaplan je služboval v Smledniku in Šmartnem pri
Litiji, kot župnijski upravitelj in potem
kot župnik v Šentjanžu, na Vačah, kjer
je soupravljal tudi župnijo Peče. Pred
štirinajstimi leti pa je škofa zaprosil za
manjšo župnijo in tako prišel k nam, v
ajdovško faro.
Naš zlatomašnik Janez je zelo pridno
in marljivo deloval na duhovnem in
materialnem področju. V Ajdovcu
smo v tem času dobili nove orgle,
oltarno sliko in vitraje. Obnovili smo
podružnično cerkev sv. Nikolaja na
Selih ter oživili bivše župnišče, ki smo
ga preimenovali v Gnidovčev dom,
čeprav »stoji« v Ajdovcu (podružnična
šola v Ajdovcu) kot grenek spomin
na izgubo fantov in bridek opomin
krivice, ki ga daje spominska plošča
na njem. Bog odpušča, nas uči naš
župnik Janez, tudi mi odpuščajmo in
živimo dalje kot svobodni in odrešeni
ljudje, odrešil nas je Vstali Kristus, ki
edini zmore obljubiti večnost.
O zlatomašniku Janezu lahko vsi
rečemo, da je človek povezovanja in
preprostosti. Zlatomašno slavje je bilo
v njegovem slogu, slovesno, a hkrati
preprosto. Veliki mlaj pred cerkvijo
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in melodije zvonov, ki so jih izvajali
ajdovški pritrkovalci, so vabili vernike
z vseh koncev. Na začetku svete maše
je zlatomašnika prisrčno pozdravila
Marija Rozman, njegovo življenje in
delo pa je lepo opisal zlatomašni pridigar, častni kanonik in dekan, župnik
Franci Vidmar, ki nas je nagovoril ter v
naših srcih zbudil še večjo hvaležnost,
da ima tako majhna fara še vedno
svojega župnika. Slovesno je bilo tudi
petje na koru, kjer so prepevali združeni pevci iz Ajdovca in Žužemberka.
Na koncu sta Ivanka Kuhelj in Vinko
Longar kot predstavnika župnijskega
pastoralnega sveta izročila darilo kot
znamenje hvaležnosti. Zlatomašnika
pa je pozdravil tudi župan Jože Papež.
Sveta maša, ki ji rečemo evharistija, je v svojem bistvu gostija
(spomin na zadnjo večerjo), zato
tudi po maši ni manjkalo gostije v
pravem pomenu besede. Za dobro
hrano je poskrbel Jure Iskra in
skupaj z mladimi ajdovške fare se
je nasitilo vse »ljudstvo v deželi«.
Tudi pijače ni manjkalo, za dobro vino sta poskrbela Jože Iskra
in Franc Štravs, za pivo Gregor
Skube, za pecivo pa gospodinje
naše fare pod vodstvom Društva
kmečkih žena. Cerkev je okrasila
Tina Štrumbelj. Po vaseh so spletli
vence, ki so krasili cerkev in mlaje.
Gasilci PGD Dvor so posodili mize

AJDOVEC
in klopi, PGD Ajdovec pa so bili tako in tako

Res sem ponosen na svoje rojake in

aktivno povezani na različnih področjih. Brez

župnika ter da sem doma v ajdovški

velikodušnih darov vseh faranov tudi ne bi

fari, kjer smo ljudje in karakterji zazna-

bilo tako lepo in bogato obloženo.

movani s suho in trdo suhokranjsko

zemljo, ki je voljna za obdelovanje po
dežju. Bog živi zlatomašnika Janeza in
vso ajdovško faro.

Boštjan Gorišek
Foto: Luka Gorenčič

Prvi šolski dan na Ajdovcu
Pločniki so polni glasnega klepeta,
šola se pričenja – kaj, le kaj nam novega obeta?
Pričelo se je še eno šolsko leto, leto 2022/2021. Kaj
nam bo prineslo? Pustimo se presenetiti!
V prvi razred je na Podružnični šoli Ajdovec
vpisanih kar osem učenk in učencev in vsi so
korajžno prestopili rdeči trak, vstopili v šolo in
postali prvošolčki. Učiteljice Irena Prodanić Vasić,
Milena Legan in Lidija Lebar Tomšič smo jih pred
šolo slavnostno sprejele in pozdravile. Učenec
tretjega razreda Izak Župevec jim je prebral pesem
z naslovom Najljubši prijatelj. Dopoldne so si
učenci prvega razreda ogledali šolske prostore,
se seznanili z razrednimi pravili in hišnim redom
ter se spoznavali med seboj in z učenci drugega,
tretjega in četrtega razreda. Na igrišču smo vsi
skupaj obnovili pravila vedenja in se pogovorili o

pravilih v prometu. Obiskala nas je tudi ravnateljica in
nas presenetila s čarovnijami v nemškem jeziku. Dan
so prvošolčki zaključili s slastno torto, ki jim je privabila
še več nasmeškov na obraz.
Uspešno šolsko leto vsem skupaj!
Tekst in foto: Irena Prodanić Vasić

Likovni natečaj »Brez kmeta ni hrane«
V petek, 18. junija 2021, smo na podružnični šoli Ajdovec gostili ekipo deklet Zveze
slovenske podeželske mladine v okviru
likovnega natečaja »Brez kmeta ni hrane«,
organiziranega v sodelovanju z Zelenimi
dolinami. Po izboru komisije je s svojo risbo zmagal učenec Erik Štupar iz drugega
razreda. Za nagrado je dobil priznanje in
praktično nagrado z izdelki Zelene doline,
njegova risba pa bo konec leta krasila tertrapak mleka Zelenih dolin.

Del nagrade je bil tudi obisk članic
ZSPM z delavnicami. Obiskale so
nas Urša, Eva in Teja Skube, Lavra
Videčnik, Saška Miklavžina in mlečna kraljica Ajda Podlesnik. Dekleta
so pripravila štiri poučne delavnice,
katerih rdeča nit so bili mleko in
mlečni izdelki. V delavnicah so otroci
pokušali različne vrste mleka, molzli
»kravo«, spoznavali razne mlečne
izdelke ter sami naredili maslo,
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s pomočjo videoposnetka pa so
obnovili in preverili svoje znanje. Z
zanimanjem so poslušali in bili zelo
aktivni. Za nagrado so dobili jogurt
Oki Doki in sestavljanko Kravica.
V imenu ajdovške šole se članicam
ZSPM iskreno zahvaljujemo za bogato pripravljene in poučne delavnice ter praktična darila za otroke.
Tekst in foto: Irena Prodanić
Vasić

SUHOKRANJSKE

POTI

oktober 2021

Policija svetuje
Na območju Občine Žužemberk
smo policisti s Policijske postaje
Dolenjske Toplice od 1. junija
do 31. avgusta 2021 obravnavali devet kaznivih dejanj: dve
tatvini, tri poškodovanja tuje
stvari, odvzem mladoletne
osebe, zatajitev, veliko tatvino
in goljufijo.
Kazniva dejanja tatvine, velike tatvine, zatajitve in goljufije so bila storjena v naseljih
Žužemberk, Žvirče, Dešeča vas in Boršt. Pri
tatvinah in velikih tatvinah so bili odtujeni
električni vodniki in smrekove deske.
Kljub občutnemu upadu števila kaznivih
dejanj tatvin in velikih tatvin opozarjamo,
da ne zanemarite samozaščitnih ukrepov,
saj število teh kaznih dejanj v jesenskem
času, v času trgatve, vsako leto močno
naraste.

Nova prometna zakonodaja
Z 11. avgustom 2021 je pričel veljati
novi Zakon o varnosti cestnega prometa
(ZPrCP), ki prinaša kar nekaj novosti.
Nekatere pomembnejše vam predstavljamo v nadaljevanju.
Električni skiroji spadajo med lahka motorna vozila. Vožnja z njimi je dovoljena
izključno po kolesarskih stezah in kolesarskih poteh, v naselju, kjer je največja
hitrost vozil omejena na 50 km na uro in
ni kolesarske steze, pa je vožnja z njimi dovoljena tudi ob desnem robu ceste. Zunaj
naselij vožnja z električnim skirojem ni
dovoljena.
Električni skiro vozi lahko vsakdo, starejši od 14 let, in otrok, ki je dopolnil
12 let in ima opravljen kolesarski izpit.
Uporaba čelade je do dopolnjenega 18.
leta starosti obvezna, po dopolnjenem
18. letu pa priporočena. Na električnem
skiroju ni dovoljeno prevažati drugih
oseb (97.a člen ZPrCP), globa za kršitev
je 40 evrov.

Vir: Internet

Prevoz otrok v osebnih vozilih:
Starši, predvsem pa otroci, se
boste te novosti verjetno razveselili. Doslej je namreč veljalo,
da lahko v vozilu samostojno
(brez otroškega sedeža ali jahača) sedi otrok, ki je večji od 150
cm. Novi zakon določa, da lahko
samostojno v vozilu sedi otrok,
ki je večji od 140 cm ali težji od
36 kilogramov (88. člen ZPrCP,
globa za kršitev je 120 evrov).
Uporaba mobilnih telefonov
in poslušanje glasne glasbe:
Globa za voznike motornih vozil, ki med vožnjo uporabljajo
mobilni telefon brez uporabe
naprave za prostoročno telefoniranje, je namesto 120 evrov
sedaj 250 evrov in 3 kazenske
točke. Enaka je globa tudi v primeru poslušanja glasbe v vozilu
s takšno jakostjo, ki onemogoča
normalno slušno zaznavanje v
cestnem prometu.
Ta zakonska določba velja tudi
za voznike koles in električnih
skirojev, zanje je predpisana
globa 120 evrov (35. člen ZPrCP).
Kazni za prekoračitve največje
dovoljene hitrosti (46. člen
ZPrCP)
Za prekoračitev
naselju:

hitrosti

v

 do vključno 10 km/h je globa 40
evrov,
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 za več kot 10 do vključno 20
km/h je globa 120 evrov in 3
kazenske točke,
 za več kot 20 do vključno 30
km/h je globa 250 evrov in 5
kazenskih točk,
 za več kot 30 do vključno 40
km/h je globa 500 evrov in 7
kazenskih točk,
 za več kot 40 do vključno 50
km/h je globa 750 evrov in 9
kazenskih točk,
 za več kot 50 km/h je globa 1200
evrov in 18 kazenskih točk.
 Za prekoračitev hitrosti zunaj
naselja (razen na avtocesti ali
hitri cesti s fizično ločenimi
smernimi vozišči):
 do vključno 10 km/h je globa 40
evrov,
 za več kot 10 do vključno 20
km/h je globa 60 evrov,
 za več kot 20 do vključno 30
km/h je globa 120 evrov,
 za več kot 30 do vključno 40
km/h je globa 200 evrov in 3
kazenske točke,
 za več kot 40 do vključno 50
km/h je globa 400 evrov in 5
kazenskih točk,
 za več kot 50 km/h je globa 1200
evrov in 18 kazenskih točk.
Za prekoračitev hitrosti na
avtocesti ali hitri cesti s fizično
ločenimi smernimi vozišči:
 do vključno 20 km/h je globa 40
evrov,
 za več kot 20 do vključno 30
km/h je globa 60 evrov,
 za več kot 30 do vključno 40
km/h je globa 120 evrov,
 za več kot 40 do vključno 50
km/h je globa 250 evrov in 3
kazenske točke,
 za več kot 50 do vključno 60
km/h je globa 400 evrov in 5
kazenskih točk,
 za več kot 60 km/h je globa 1200
evrov in 9 kazenskih točk.

S trokovne službe
Novost je tudi to, da je v semaforiziranih
križiščih dovoljeno zavijanje desno pri rdeči luči, vendar le tam, kjer je ob rdeči luči
nameščen poseben znak (črn z zeleno puščico v sredini). Če takšnega znaka ob rdeči
luči ni, zavijanje v desno ni dovoljeno.

Vir: Internet

Policisti vsem udeležencem v prometu
želimo varno vožnjo in vam svetujemo, da
se seznanite z novim Zakonom o pravilih
cestnega prometa (dostopen je tudi na

internetu: http://www.pisrs.si/
Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5793#) in upoštevate
prometna pravila, saj s tem
bistveno pripomorete k varnosti
vseh, ki so kakorkoli udeleženi v
cestnem prometu.
Policisti se bomo vsekakor trudili za vašo varnost in varnost
vašega premoženja. Če opazite
kaj sumljivega, kar zmoti vaš mir
in občutek varnosti, osebo ali
vozilo, ki ne »paše« v vašo okolico, si zapomnite podrobnosti,
zabeležite znamko in registrsko
številko vozila ter nemudoma obvestite policiste na PP
Dolenjske Toplice na tel. št. 07
384 38 90, na elektronski naslov

pp_dolenjske_toplice.punm@
policija.si ali na številko 113.
Če pa želite, da se vodja
policijskega okoliša oglasi pri
vas doma, ker ste postali žrtev
kaznivega dejanja, potrebujete
pomoč ali nasvet policije, imate
konkretne varnostne probleme
na območju vaše lokalne skupnosti, želite predlagati ukrepe
ali dejavnosti za izboljšanje
varnosti v vašem okolju ali ker
želite neformalen pogovor, lahko pišete na elektronski naslov
edvard.kramar@policija.si ali se
oglasite v policijski pisarni.
Edvard Kramar, vodja
policijskega okoliša

Razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon
dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij
Oddaja vlog na javni razpis bo možna
od 27. septembra do vključno 16.
decembra 2021 do 13:59. ure. Višina
podpore 5.000 EUR, izplačana v dveh
obrokih.
Upravičenci do podpore so majhne
kmetije, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
 v letu 2021 so vložile zbirno vlogo;
 glede na zbirno vlogo iz leta 2021
imajo v upravljanju najmanj 1,5 ha in
manj kot 6 ha primerljivih kmetijskih
površin (PKP), (kar npr. pomeni 3 11,99 ha trajnih travnikov, 1,5 - 5,99
ha njivskih površin ali 0,37 - 1,5 ha
vinogradov);
 glede na podatke iz evidence rejnih
živali iz leta 2021 redijo vsaj 1,5 glav
velike živine (GVŽ) in manj kot 15
GVŽ;
 zagotavljajo obtežbo s travojedimi
živalmi v obsegu 0,5 GVŽ/ha trajnega
travinja;
 pogoja glede obsega GVŽ in obtežbe
s travojedimi živalmi ni potrebno
izpolnjevati kmetijam, katerih
površine trajnih nasadov (rabe:

1211-vinograd, 1212-matičnjak,
1221-intenzivni sadovnjak,
1230-oljčnik, 1160-hmeljišče,
1240- ostali trajni nasadi)
predstavljajo več kot 50
% kmetijskih zemljišč v
upravljanju,
 kmetijsko gospodarstvo mora
biti razvrščeno v OMD;
 vlogi na javni razpis je treba
priložiti enostaven poslovni
načrt za obdobje treh let, v
katerem je treba izbrati vsaj en
cilj
 kmetiji še ni bila dodeljena
podpora iz naslova tega
podukrepa v prvih dveh javnih
razpisih.
Upravičenec, ki mu bo izdana
odločba o pravici do sredstev,
bo moral izpolniti naslednje bistvene obveznosti:
 cilje iz poslovnega načrta bo
moral izpolniti najpozneje v
roku 39 mesecev po izdani
odločbi, poslovni načrt pa
se bo moral začeti izvajati
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najkasneje v 9 mesecih po
izdaji odločbe;
 do vložitve zahtevka za
izplačilo drugega obroka
podpore (2025) ne bo smel
zmanjšati obsega PKP za več
kot 10 odstotkov, pri čemer
obseg PKP ne sme biti manjši
od 1,5 PKP;
 v koledarskem letu pred
vložitvijo zahtevka za izplačilo
drugega obroka podpore
(2024) bo moral zagotavljati
povprečno letno obtežbo s
travojedimi živalmi v obsegu
vsaj 0,5 GVŽ/ha trajnega
travinja, pri čemer povprečni
letni skupni obseg GVŽ ne sme
biti manjši od 1,5 GVŽ;
 vsako leto bo moral oddati
zbirno vlogo.
KGZS-zavod NM
Ana Moder, vodja izpostave
Trebnje
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Jana Konda - Medisense
Čeprav živi v sosednji ulici, sem jo poznala le na videz, saj se nisva veliko srečevali.
Čisto po naključju sem izvedela, da je maserka in da je svoj salon preselila domov,
v Žužemberk. Masaža pri Jani res polepša
dan in te napolni z energijo, ki jo potrebuješ. K temu pa pripomore tudi njena
pozitivnost in prijeten ambient, ki ga
izžareva salon. Kljub svoji mladosti, pa je
s svojimi petnajstletnimi izkušnjami Jana
prava mojstrica na svojem področju.

Vsekakor je to boljše počutje strank, s
katerimi delam. Vsakodnevno rešujem
težave na koži, z masažami odpravljam
stres, urejam zunanji videz, izvajam tudi
protibolečinske terapije. Veseli me, ko so
stranke ob odhodu iz salona sproščene in
zadovoljne. Verjamem, da je vsaka masaža koristna za telo in duha in da predstavlja preventivno naložbo za naše zdravje.
Kaj ti je predstavljalo največji izziv na
dosedanji poklicni poti in zakaj?

Najprej te bom prosila, da se bralcem
na kratko predstaviš.
Prihajam iz Šentvida pri Stični. Sedaj že
7 let živim v Žužemberku, kamor sem se
poročila. Ljubezen do moža je zrastla na
dolgoletnem prijateljstvu iz mladostnih
let. Skupaj sva prenovila hišo, kjer je mož
odraščal, sedaj pa tu vzgajava najina
otroka.
Kakšen je tvoj moto?
Carpe diem. (Užij dan.)
Kaj najraje počneš v prostem času, kaj
te napolnjuje z energijo?
Prosti čas najraje preživljam s svojo
družino. Sem velika ljubiteljica morja,
športa in uživam v vrtnarjenju. Tudi sebi
privoščim masaže, pa v savno rada grem.
Sedaj jo imam tudi v salonu, da bodo v
njej lahko uživale tudi stranke.
Zakaj si se odločila za poklic kozmetičarke in maserke?
Pri dvanajstih letih so mi diagnosticirali
artritis, zaradi česar sem hodila na terapije in masaže. Masaže so mi bile zelo
všeč in sem potem doma masirala mamo
in prijateljice. Vsem so bile masaže všeč,
odzivi so bili pozitivni in to mi je dalo motivacijo in navdih za šolanje. Že od nekdaj
mi je bilo pomembno ne samo moje, ampak tudi počutje drugih ljudi okoli mene.
Kako je potekal študij in
izobraževanja?
Po končanem šolanju sem odpotovala
na Tajsko, ker sem se učila akupresure,
kitajske medicine, tui – na masaže, masaže z vročimi kamni, lomi - lomi masaže
in drugih. Po vrnitvi sem spisala skripto
Dotik ravnovesja, vodila tečaje masaž,
napisala skripto Osnove ličenja in vodila
tudi tečaje ličenja. Preden sem začela samostojno kariero sem nekaj let delala za
znano vizažistko Martino Vrhovnik. Takrat
sem se navdušila tudi nad make-upom in
tečaji ličenja, saj sva jih z Martino vodili
skupaj. Pri njej sem bila zaposlena kot

vodja kozmetike, ona je pa poleg vizažistva vodila fitnes ob drogu.
Kaj je tisto, kar te najbolj navdušuje
pri tvojem delu?

O!
V
NO

Korona, vsekakor. Sedem let sem imela
salon v Ljubljani in dva zaposlena. Ko
sem zaradi korone saloni morala salon
zapreti, mi je še vedno ostal strošek najemnine. Edina smiselna rešitev se je zdela
selitev salona domov, v Žužemberk. K
sreči imava veliko hišo in je prostora

Jurciceva
ulica 13, 8360 Žužemberk
ŽŽ
031 508 198

Medisense

Bolecine
Ž v hrbtu?

www.medisense.si

Športne poškodbe?

Inkontinenca?
Diskus hernija?

info@medisense.si

Bolecine
Ž v nogah?

Želite sprostiti mišice?
Ste po operaciji?

Stres?

Nudimo Vam:

~ Terapevtska masaža hrbta
~ Masaža celega telesa
~ Funkcionalna magnetna stimulacija (FMS)
~ Kinezotaping
~ Radialna endodermna terapija
~ Strojna limfna drenaža
~ Nega obraza (masaža, cišcenje)
ž ž
~ Diamantni piling
~ Medicinska pedikura

-30%
POPUST

Vecš storitev najdete na spletni strani: www.medisense.si
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OGLASI
dovolj. Je pa tudi meni sedaj veliko lažje,
ker ni več voženj in prihranim na času.

Katero kozmetiko uporabljaš pri
svojem delu?

Kako pa so tvoje stranke sprejele
selitev salona v Žužemberk?

Za profesionalno nego je potrebno uporabljati profesionalno kozmetiko. Mene je
najbolj prepričala kozmetika Thalgo. Je
ena najboljših kozmetik na tržišču, naravna, prijazna do kože in do življenjskega
okolja in izkorišča naravna bogastva iz
globin oceanov: alge in morske minerale.

Zelo dobro. Ni se jim težko pripeljati sem.
Jim pa ob obisku še malo predstavim
naše kraje in povem kaj si lahko ogledajo.
Navdušeni so, ker niso vsi vajeni takih
lepot in radi pridejo.

Kljub temu, da salon že deluje, uradne
otvoritve še ni bilo. Kdaj jo načrtuješ?

Katere storitve so na voljo v salonu?
Različne masaže, funkcionalna magnetna stimulacija, nega obraza, oblikovanje obrvi po sistemu Anastasia, ličenje,
medicinska pedikura, nohtna protetika,
sponke za vraščen noht, nega diabetičnih
stopal, odstranjevanje kurjih očes, depilacija, anticelulitni programi in programi
hujšanja. Izvajam tudi tečaje masaž in
individualne tečaje ličenja. Najnovejša
pridobitev salona pa je savna. To so le
nekatere izmed storitev, več informacij
lahko najdete na spletni strani www.
medisense.si.

Tudi glede tega mi jo je zagodla korona,
zato le te še ni bilo. Načrtujem dan odprtih vrat, za katerega pa si želim, da bo dostopen vsem, brez omejitev in ukrepov,
zato je trenutno prestavljen za nedoločen
čas.
Kateri tretma je trenutno najbolj ˝IN˝
v tvojem salonu?
Trenutno je največ povpraševanja po negi
obraza, terapevtskih in protibolečinskih
masažah.

Za vse dodatne informacije pa spremljajte spletno stran www.medisense.si.
Bodo pa do konca leta darilni boni in vse
storitve na voljo po posebni ceni in sicer s
30% popustom.
Tamara Plot

Letovanje na Debelem rtiču

Življenjska šola za otroke
Organiziranje letovanja je za
novomeški Rdeči križ dolgoletna in pomembna dejavnost.
Trudimo se, da otroci počitnice na Debelem rtiču preživijo
prijetno in se pri tem tudi kaj
naučijo za življenje.
Območno združenje RKS Novo
mesto je med letošnjimi šolskimi počitnicami organiziralo na
Debelem rtiču letovanje za tristo otrok, od tega jih je bilo 33
iz Občine Žužemberk. Vključili
so se otroci s pogostimi zdravstvenimi težavami in otroci
iz socialno šibkih družin, stari
od 6 do 16 let. Letovanje je potekal v treh sedemdnevnih izmenah. Dolenjski otroci so bili
nastanjeni v paviljonu Morska
zvezda, razporejeni so bili v
skupine do enajst otrok, v vsaki izmeni je bilo devet skupin.
Na letovanju so prepovedani
mobiteli in računalniki, toda
ker je program pester, otroci
teh naprav ne pogrešajo, saj
se udeležujejo raznih delavnic,

športnih aktivnosti, zabave in plesov ter na koncu še izleta z ladjico
v Izolo, neplavalci pa si prizadevajo
splavati.
Za otroke in celoten program so
skrbeli trije pedagoški vodje, ki so
učitelji, in trideset mentorjev in
pomočnikov, ki so študentje in na
letovanju pridobivajo dragocene
izkušnje za pedagoške in druge
poklice. Udeležba otrok na organiziranem letovanju je preizkus za
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otroke in starše, saj marsikateri
otrok, posebno mlajši, prvič ne vidi
staršev več dni. Za otroke je letovanje pot k samostojnosti in nekaj,
kar jim ostane v spominu za zmeraj.
Tudi letos je bilo letovanje cenovno
zelo ugodno, saj ga sofinancirajo
ZZZS in vse občine z območja delovanja Območnega združenja RKS
Novo mesto.
Območno združenje RKS Novo
mesto

SUHOKRANJSKE

POTI

oktober 2021

Nekaj pa je neizpodbitno:
Ljubezen je tisto,
kar nas nikoli ne loči.

Zapel je novi vrhovski zvon
tebi v slovo, odšla si
k zagraški Mariji Devici.
Nastane praznina.
Na vsaki cvetici, na vsaki stezici,
ostala bo slika spomina.
(S. Nahtigal)

ZAHVALA

Zahvala
V 91. letu je končala svojo življenjsko pot

Zapustil nas je naš dragi mož, oče, dedi

Marija Blatnik

Jože Zupančič

s Kitnega Vrha 20 pri Zagradcu

Hvala za izrečene besede in misli vseh, ki ste nam stisnili roke in bili z nami, vedno boste ostali v naših srcih.
Verjamemo, da bodo spomini nanj ter na njegovo življenje
in delo ostali živi. Bili ste nam v veliko pomoč in oporo v
tem težkem obdobju. Vsem iskrena hvala.

Ob njenem odhodu se zahvaljujemo za vsa izrečena sožalja
in darove. Hvaležni smo patronažni službi iz Žužemberka
ter dr. Janezu Zupančiču in ZD Ivančna Gorica. Iskrena hvala zagraškim pevcem, dekanu Francu Vidmarju za obiske na
domu in spremstvo na zadnji poti, Sašu Kovaču za organizacijo pogreba ter krškemu župniku Dejanu Pavlinu, govornici Amaliji Majer in pogrebni službi Novak za lepo opravljen
obred. Prisrčna zahvala pa gre tudi soseski Vrhovo, zlasti
Soldatovim in Šubčevim, ki so naši mami delali družbo v
pozni starosti.
Žalujoči vsi njeni

z Dvora

Vsi njegovi

CENIK OGLAŠEVANJA
V SUHOKRANSKIH POTEH

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

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

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

NA NOTRANJIH STRANEH

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

1/2
1/4
1/8

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

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

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

1/1

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

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

n Uredništvo
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OBVESTILA

KUPIM GOZD

 gozd.natura@gmail.com
 051 618 379

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

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

61

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

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

SUHOKRANJSKE

Poznate
svoj kraj?

OBČINA ŽUŽEMBERK

POTI

oktober 2021

Morda veste, kje je posneta ta fotografija, kam vodi pot?
Če poznate odgovor nam ga posredujte najkasneje do 5. 11. 2021 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«.

Fotografija v 82. št. Suhokranjskih poti je bila posneta v Šmihelu, pri cerkvi v parku Alojzija Zupanca. Prejeli smo
14 odgovorov izmed katerih smo izžrebali tri: Ivanka Urbančič, Polčane 6, 1303 Zagradec; Anica Obrstar, Vrh pri
Hinjah 11, 8362 Hinje ter Rafael Pečjak, Ježica 12, 1131 Ljubljana.

R
O
Z
N
O
S P ANKE
KRIŽ

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

Vina iz suhokranjskih vinskih goric
Na uredništvo smo prejeli 30 rešitev križanke, izmed katerih smo izžrebali 6 reševalcev: Ana Jenko, Gubčeva 8 B,
1370 Logatec; Rudi Robida, Ratje 9, 8362 Hinje; Anica Škufca, Ratje 15, 8362 Hinje; Janez Košir, Brodarjev trg 14,
1000 Ljubljana; Kim Razpotnik, Kresnice 1 a, 1281 Kresnice ter Fani Borštnar, Tržišče 14 b, 8295 Tržišče. Iskrene
čestitke vsem.
Rešitve iz 83. številke
pošljite najkasneje do
5.11.2021 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).

Sestavila
Magda Kastelic Hočevar

Dodatek Prvi in tretji Polinom
testu
vokal

Politik v
Pijača
Tekoče
državi
starih
stopnice Zimbabve Slovanov
Habzburška
monarhija

Živec
Dušik
Ljudstvo
na JZ
Kitajske

Zvrst
jamajške
glasbe

Okovi, več
okov
Lovec na
gamse

Spletna
jezikovna
podpora

Vrsta vina

Oznaka za
Nemčijo

Sovjetski
politik
Skrjabin

Film Tisto
v originalu

Oče
(starin.)

Polmer

Vrsta vina,
vinska Vrsta vina Dleto brez
vokalov
ambasada

Kisik

Zasebno
sporočilo

Spletna
trgovina
Ena a

Pas pri
kimonu

Stranišče

Agencija
za javni
nadzor

Groza brez
vokalov

Medmet
smeha

Grška črka premer cevi

Tretji in
drugi
vokal

Rdeči križ

Grška mati
bogov
Vojaška
barva
Ploščinska
mera

Lepotica
Akta v
množini

Elastična
snov
Planet v tuji
galaksiji

Irska
(pesniško)

Angleški
jezik

Kdor se
ukvarja z
leskami
Dolenjska
banka

18. črka
abecede
Spletka
Listje pri
repi
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Veznik

Amper
Gospa

