Trški dnevi in praznik Občine Žužemberk 2022, program od 8. do 18. julija 2022
Uvod v praznovanje Praznika Občine Žužemberk, 15. julij, SOBOTA, 2. 7., prizorišče: Hinje
17:00

100-letnica PGD Hinje … (organizator: PGD Hinje)

1. dan: PETEK, 8. 7., prizorišče: Srednji Lipovec
17:00

Začetek Trški dni s slavnostnim prižigom oglarske kope, kulturni program, nagovor župana,
pripravljavcev oglarske kope in častnega gosta, (organizatorji.: Srednje lipovski oglarji, DPM…..)

2. dan: SOBOTA, 9. 7., prizorišče: Žužemberk, Prevole, Šmihel pri Žužemberku
9:00
16:00
18:00

Turnir v odbojki na mivki U-14, na Loki v Žužemberku (org. ŠD Loka – Žužemberk)
Otvoritev nove bazne postaje v KS Hinje, pozdravni nagovor župana, predstavnika podjetja,…(org.
KS Hinje)
Otroški festival – otroci se predstavijo: predstavitev otroških talentov na področju, plesa, petja,
igranja, …, pozdrav župana, (organizator.: KD Šmihel pri Žužemberku, …..)

3 dan: NEDELJA, 10. 7., prizorišče: Žužemberški grad
16:30
Srečanje predsednic in predsednikov društev, klubov in organizacij Občine Žužemberk, grajska
kletna dvorana Žužemberškega gradu (org.: Občina Žužemberk)
17:00
Podelitev priznanj krvodajalcem, pozdravni nagovor župana, predsednika OO RK Novo mesto in
gosta, nastop KUD Glasbene muze (org.: Občina Žužemberk, OO RK Novo mesto, KO RK Žužemberk)
20:00
Romantični grajski koncert, koncert učencev GŠ Žužemberk, JG Stična in drugih (org. KUD Gl. muze)
4. dan: SREDA, 13. 7., prizorišča: Žužemberk
18:00 Slovesnost in položitev venca ZŠAM Slovenije ob prazniku šoferjev in avtomehanikov pri
spomeniku NOB na Cviblju, pozdrav župana, nagovor gosta, kratek kulturni program (org.: Občina
Žužemberk, ZŠAM, ZB NOB Žužemberk)
5. dan: ČETRTEK, 14. 7., prizorišče: Dvor, Podgozd
16:30

18:30

Prepletanje tisočerih niti, Kulturno-zgodovinski abonma zgodovinskih mest, Železo-livarski
muzej in galerija Dvor, gostujoče razstave Idrijske čipke v okviru kulturnega abonmaja Združenja
zgodovinskih mest Slovenije, Železo-livarski muzej in galerija Dvor, nagovor župana Občine Žužemberk
in Občine Idrija ter predstavitev Idrije in Idrijskih dobrot…
Otvoritev modernizirane ceste in javne razsvetljave na Podgozdu, nagovori in pozdrav gosta,
kulturni program, prerez traku in blagoslov, družabno srečanje….(organizator: Občina in krajani….)

6. dan: PETEK, 15. 7., prizorišče: Dvor, Žužemberk, moderatorji: KUD Žužemberk, KD Dvor, Lojze Bojanc
13:00
Občinsko tekmovanje v pikadu za pokal župana, liga Krka, moške in ženske ekipe, objekt GT 26
(org.: DU Dvor)
16:30
Podelitev pokalov župana za 3. občinsko tekmovanje v pikadu
17:00
otvoritev Trških dni v Žužemberku in razstave likovnih del Lili Garbajs; nagovor predsednika TD,
nastop glasbenikov, (org.: TD Suha krajina, Občina Žužemberk, KUD)
18:00
Prevzem vozila za prevoz starejših in ostalih iz ranljivih skupin, pozdravni nagovori, prevzem vozila,
kulturni program (org.: Občina Žužemberk,…)
19:00
SLOVESNOST OB OBČINSKEM PRAZNIKU;
SLAVNOSTNA SEJA in SLAVNOSTNA PODELITEV OBČINSKIH, pozdravni nagovor župana Jožeta
Papeža, nagovor slavnostne gostje, kulturni program Žužemberški rogisti, pevka Klara Klemenčič in
kitarist Alex Zorko, nagovori županov in predstavnikov prijateljskih občin iz Slovaške, Hrvaške, Srbije in
Slovenije (org.: Občina)
19:30
Otroški program, francoščina za otroke na zabaven način, igre,…(org. KD Dvor)
21:00
Zabava ob prazniku Občine Žužemberk pri gasilskem domu na Dvoru z Markom Vozljem in
mojstri (org.: Občina Žužemberk in krajevna društva)
V gradu bo potekala pokušina vin Društva vinogradnikov Suha krajina.
7. dan: SOBOTA, 16. 7., prizorišča: Žužemberk, Dvor, Vinkov Vrh, moderator: Darko Povše, KD Dvor
09:00
Otvoritev razstave ročnih del, preddverje dvorane, pozdravni nagovor župana in gosta, nastop
ženskega pevskega zbora DU Žužemberk in gostov (org.: DU Žužemberk, TD)
09:30
Dan odprtih vrat Radio kluba Žužemberk v klubskih prostorih, pozdrav predsednika (org.: Radio klub)
09:45
Preventivne zdravstvene meritve krvnega tlaka, sladkorja v krvi in holesterola v GT26 in v gradu,
(org.: OO RK Novo mesto, ZD Novo mesto, ekipa PP Občine Žužemberk…)
14:00
Otvoritev suhokranjske tržnice, predstavitev domače kulinarike in praženega krompirja, s
predstavitvijo dobrot društva kmečkih žena in drugih (org.: TD Suha krajina,….)
15:00
S harmoniko je lepše, predstavitev mladih harmonikarjev (org.: TD Suha krajina)
16:00
Otvoritev modernizirane ceste Dvor – Vinkov Vrh; nagovor župana, častnega gosta, kulturni
program, … (org.: Občina Žužemberk, …………)

16:30
17:00
17:30
18:00

Predstavitev stojnic in zgodovinskih mest Slovenije - Jesenice, (org.: TD Suha krajina)
Mednarodno tekmovanje v kuhanju ješprenja, tekmovanje trojk v kuhanju tradicionalne jedi pri
paviljonu EASA Žužemberk, (org.: TD Suha krajina), čas kuhanja 1,5 ure…
Predstavitev avtomobilov starodobnikov z vožnjo, pozdravni nagovor župana in gosta (org.: TD)
Podelitev priznanj in diplom vinogradnikom s 50. tedna cvička, pozdravni nagovori, kulturni program (org.:
Društvo vinogradnikov Suha krajina)

Razglasitev rezultatov in podelitev diplom za 'NAJ JEŠPREJ' po izboru strokovne komisije in po
glasu ljudstva (org.: TD Suha krajina)
19:00
Predstavitev KUD Pregrada in ostalih prijateljskih občin, nastop muzikantov...(org.: TD Suha krajina)
20:00
SUHOKRANJSKA NOČ - gasilska veselica z ansamblom PETAN na igrišču pri gasilskem domu
(org.: PGD Žužemberk)
Med odmori bodo lokalni turistični vodniki predstavili zgodovino kraja.
18:30

V soboto, bo v gradu od 9. do 19. ure na ogled razstava likovnih del, razstava ročnih del v stavbi GT 26, na trgu
pred gradom tržnica suhokranjskih dobrot, zdravilnih zelišč, spominkov, predstavitev zgodovinskih mest
Slovenije in prijateljskih občin ter odprta kuhinja, v gradu pokušina vin Društva vinogradnikov Suha krajina,
NEDELJA, 17. 7., prizorišča: žužemberški grad, trg, farna cerkev v Žužemberku, moderator: Lojze Bojanc
Otvoritev 23. srednjeveškega dne na žužemberškem gradu
grajsko dvorišče
Odhod k sveti maši v farno cerkev sv. Mohorja in Fortunata grajsko dvorišče, trg
sv. Mohor in Fortunat
Sveta maša v farni cerkvi sv. Mohorja in Fortunata
Predstavitev srednjeveških skupin v taboru
grajski jarek
Glasbeni pozdrav kosilu, Veronika in
grajska kletna dvorana
Lokostrelski turnir-kvalifikacije
grajski jarek
Predstavitev plesov žužemberškega viteškega reda
ploščad nad grajsko kl. dvorano
Seisenbergensis Tumultus
14:10
Predstavitev srednjeveških plesov Viteški red Gašperja
ploščad nad grajsko kl. dvorano
Lambergarja, …..
14:20
Predstavitev renesančnih plesov skupine Saleška gospoda
Ploščad nad grajsko kl. dvorano
14:20
Predstavitev stojničarjev na tržnici in obhod dacarja
trg pred gradom
15:00
Predstavitev viteških in dvornih redov z mimohodom
grajsko dvorišče in
sodelujočih viteških skupin, vitezov, grajske gospode
grajski jarek
ter gostov iz tujine Hrvaške, Slovaške, Madžarske,…
15:20
Predstavitev viteških veščin - Viteški red Gašperja Lambergarja grajski jarek
15:30
Lokostrelski turnir najboljših lokostrelcev in predstavitev
grajski jarek
Kegljevičeve straže iz Kostela, …
15:45
Predstavitev slovaških vitezov, Agentura Hector
ploščad nad grajsko kl. dvorano
16:00
Predstavitev srednjeveških in renesančnih plesov (skupina
ploščad nad grajsko
Cesarsko kraljevi Ptuj, Lonca, Saleški vitezi, …
kletno dvorano
16:30
Predstavitev veščin Gašperja Lanvergarja, Vitezov Vranskih ploščad nad grajsko kl. dvorano
in Ivanečkih vitezov, …
16:50
Viteške veščine slovaških vitezov Agentura Hector
grajsko dvorišče
17:05
Glumaška predstava Teater Cizamo in …..
Ploščad nad kletno dvorano
17:20
Pevski nastop Veronike, Eve in Sare….
ploščad na kletno dvorano
17:35
Predstavitev slovaške viteške Agentura Hector
trg pred gradom
17:50
Srednjeveška in renesančna glasba madžarska skupina
grajsko dvorišče
Holloenek Hungarica
18:20
Glumaška predstava Teater Cizamo
grajsko dvorišče
18:30
Prikaz mečevanja slovenske viteške skupine …
grajski jarek
18:40
Vsesplošno veselje, skupni plesni nastop plesnih skupin
trg pred gradom
19:00
Pozdrav večerji, nastop Veronike, Eve in Sare,
grajska kletna dvorana
20:10
Zaključni nastop in prikaz veščin slovaške Agentura Hector trg pred gradom
Od 9. do 19. ure, bo v gradu na ogled razstava slik, Trubarjeva tiskarska delavnica in razstava o Andreju
Turjaškem, v pegleznu predstavitev piv Volka Turjaškega, ob pegelznu pa še starih grajskih jedi, V grajski
vinoteki pokušina vin, v otroškem kotičku otroške delavnice,.. Potekala bo grajska raziskovalna učna pot, v
grajskem jarku lokostrelstvo in viteški tabor, v dvorani GT 26 bo razstava ročnih del. Na trgu pred gradom bo
konjerejsko društvo poskrbelo za prevoze z vozovi.
8. dan:
09:30
09:40
10:00
10:30
12:15
13:15
14:00

21.00

Zabava z madžarsko skupino Holloenek Hungarica (org.: TD Suha krajina)

9. dan: PONEDELJEK, 18. 7., prizorišče: žužemberški grad, moderator: KUD Žužemberk
19.00
spominska ura posvečena Rozaliji Sršen – Zalli Zarana, nagovori, kulturni program, , slavnostni
gostji bosta igralka Romana Šalehar in sorodnica Zalle Zarana Irena Melan (org.: KUD Žužemberk)

ORGANIZATORJI SI PRIDRŽUJEJO PRAVICO DO SPREMEMB.

