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 IZ NAŠE OBČINE 

BESEDA ŽUPANA

Še malo, pa se bo zaključilo leto 
2015, leto, ko smo po skoraj de-
setih letih le dočakali odločitev o 
podpori projektu »Suhokranjski 
vodovod«.

Poleg najpomembnejšega in 
največjega projekta v zgodovini 
Občine Žužemberk pa smo pri-
pravili še veliko drugih projektov, 
nekatere pa tudi že izvedli. Tako 
smo v letošnjem letu sanirali cesto 
Dvor-Ajdovec, rekonstruirali in as-
faltirali smo prvo fazo ceste Kleč-
Polom-Žvirče, zaključuje se prva 
faza projekta stabilizacije plazu 
na LC do reke Krke v Žužember-
ku, razširili smo cesto ob poko-
pališču v Žužemberku in obnovili 
oporni zid, pripravili smo projekt  
infrastrukture(vodovod, kanaliza-

cija, javna razsvetljava) na Dolgih 
njivah, pripravili dokumentacijo 
za projekta kanalizacija na Dvoru 
in rekonstrukcije ceste Sadinja vas-
Dvor, ki je v zaključni fazi, v krat-
kem naj bi pridobili gradbeno do-
voljenje za mrliške vežice v Velikem 
Lipju in Šmihelu. V parku pred ob-
činsko stavbo je bil odprt tudi Spo-
minski park znanih Suhokranjcev 
in še bi lahko naštevali.

Glede na to, da v vmesnem času 
nismo počivali, ampak smo pri-
pravljali projekte, bomo leto 2016, 
začeli zelo aktivno. Poleg vseh na-
štetih projektov bomo izvedli še 
veliko manjših.

Kljub temu, da se gospodarska 
kriza še ni končala, pa z optimiz-
mom zremo v leto 2016, saj naj bi 
nadaljevali z že začetim projektom 
»Suhokranjski vodovod«, ko bodo 
končno vsi prebivalci Občine Žu-
žemberk dobili zdravo pitno vodo. 
Projekt je zelo pomemben tudi za-
radi tega, ker bo omogočil nadalj-
njo gospodarsko rast.

V letošnjem in v zadnjih letih je 
bilo v naši občini z vztrajnostjo na-
rejenega zelo veliko, zato se bomo 
še naprej trudili, da bomo omogo-
čili čim hitrejši razvoj in blagosta-

nje naših občanov.
Ključna prioriteta nam bo prido-

bivanje državnih in evropskih sred-
stev. Prizadevali si bomo za nova 
delovna mesta in s tem možnost, da 
bodo naši mladi ostali doma, da se 
jim ne bo potrebno voziti v službo 
v večja mesta.

Ob tej priložnosti bi se rad za-
hvalil vsem, ki kakorkoli vlagate 
svojo energijo in predanost v do-
bro Občine Žužemberk, podžu-
panu, direktorju občinske upra-
ve, drugim zaposlenim v občinski 
upravi, svetnicam, svetnikom, dru-
gim predstavnikom delovnih teles, 
društvom in posameznikom, kajti 
le skupaj nam bo uspelo.

Prednovoletni čas je namenjen 
bližnjim in tistim, ki jih imamo 
radi. Zato naj nam ne bo škoda časa 
za naše drage. Najpomembnejše pa 
je, da ne pozabimo na ljudi, ki so 
sami ali osamljeni, kajti njim je v 
tem obdobju najtežje, naklonimo 
jim toplo besedo in jim s tem po-
lepšajmo trenutke.

Ob koncu vsem skupaj želim ve-
sel Božič in srečno Novo leto 2016 
ter obilico zdravja in osebnega za-
dovoljstva!

n Vaš župan Franc Škufca

Bo potreben alkotest na sejah?
V četrtek, 22. oktobra, so se sešli svetniki in svetnice na 9. seji občinskega sveta občine Žužemberk 

V dobrih dveh urah so s predlaganimi 10. toč-
kami dnevnega reda žužemberški svetniki in sve-
tnice pod streho spravili svojo deveto redno sejo 
Občinskega sveta, ki so jo začeli s z dopolnjenim 
osnutkom odloka o občinskem podrobnem pro-
storskem načrtu za kamnolom Vrh pri Križu. Na 
novi lokaciji nad Poljanami se obeta izkoriščanje 
mineralnih surovin, ki bo v korist tudi občanom. 
Glede na razpoložljivost zalog materiala približno 
470.000 m3 in predvideno letno proizvodnjo med 

Glede na to, da se je v letu 2015 v Občinski upravi 
Občine Žužemberk zgodilo kar nekaj sprememb gle-
de kadrov, smo čutili potrebo, da vam to sporočimo 
in razložimo razloge za spremembe.

S 1.7. je prišlo do zamenjave na področju financ, saj 
nas je zapustil višji svetovalec za finance Tadej Lup-
šina, ki je šel delat v gospodarstvo v domači kraj, na-
domestil pa ga je Roman Kren, ki je prej delal na mi-
nistrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti v Ljubljani.

1.9.2015 pa nas je zaradi nenehnih pritiskov in ši-
kaniranja ter blatenja s strani svetnika Dareta Puclja 
zapustila dolgoletna sodelavka Vida Šušterčič, ki je šla 
delat v domači kraj. Dvakrat tedensko(v ponedeljek, 
med 11. in 15. uro, in v sredo med 13. in 17. uro) jo 
nadomeščata zunanji izvajalki, po novem letu pa bo 
objavljen razpis za novega sodelavca.

V jeseni, točneje 6.11.2015, se je upokojil sodelavec 
Martin Grčar, ki bo honorarno pomagal še do konca 
leta, ko bo predvidoma izbran njegov namestnik. 

Člani občinskega sveta so skoraj soglasno potr-
dili odlok o porabi sredstev proračunske rezerve 
za leto 2015. Po besedah župana Franca Škufce 
se bodo sredstva namenila kot pomoč pri od-
pravi posledic požara na zavetišču sv. Petra v vi-
šini 2000 evrov in za rekonstrukcijo plazu ceste 
na Loko v višini 47286,60 evrov. Po zagotovilih 
bo država prispevala svoj delež k sofinanciranju 
ceste, ki pelje od križišča regionalne ceste do žu-
žemberške Loke, najprej pa mora zagotoviti svoj 
delež tudi občina. Na tem delu lokalne ceste se je 
namreč sprožil plaz, cestno telo poka in je ogro-
žena tudi ostala infrastruktura. 

Svetniki so potrdili tudi dopolnjen načrt ra-
zvojnih programov. Tako bo Občina zagotovila 
sredstva za rekonstrukcijo ceste Dvor-Brezova 
Reber-Prečna, ki je v zelo slabem stanju, in na-
ročila nov, dodatni projekt za dodatnih 300 m 
ceste Kleč –Polom-Žvirče. Pravo darilo pa je ob-
čina prejela od donatorja, in sicer za obnovo in 
razširitev ceste Dvor-Sadinja vas. Občina bo s 
sredstvi donacije pokrila stroške projektne do-

S pomočjo donatorja kmalu razširitev ceste proti Sadinji vasi
Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Žužemberk so se sestali na osmi julijski seji, kjer so obravnavali le nekaj točk 
dnevnega reda. 

so obravnavali tudi tehnični popravek odloka o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode na območju občine, za katerega 
so prižgali zeleno luč. Po petih točkah dnevnega 
reda je svetnike čakala še točka o načrtu razpola-
ganja z zemljišči in stavbami za leti 2015 in 2016 
ter obravnava novega pravilnika o sofinanciranju 
obnove kulturne dediščine. V zaključku seje so 
svetniki in svetnice poslušali poročilo župana in 
postavili kar nekaj vprašanj in pobud. Med pobu-
dami sta izstopali pobuda svetnika Jožeta Zupan-
čiča o uvedbi alkotesta na sejah in Mateje Filipič, 
ki je podala nekaj pripomb, pa tudi kar nekaj po-
hval in pobud na račun nove, izboljšane spletne 
strani občine. Pri prenovi spletne strani ima kar 
nekaj izkušenj, zato je pripravljena, da priskoči 
na pomoč brezplačno. In požela aplavz, kar je bil 
pravzaprav prvi primer v zadnjih nekaj letih. 

n Urednik

kumentacije, sama rekonstrukcija cestnega telesa 
pa bo potekala skupaj z gradnjo suhokranjskega 
vodovoda in kanalizacije na Dvoru. Svetniki so z 
veliko večino potrdili sklepa o pobratenju občine 
Žužemberk z občinama Golubac, Republika Sr-
bija, in občino Čachtice, Rebublika Slovaška, ki 
predvideva razvijanje in sodelovanje prijateljskih 

odnosov na področju turizma, kulture, zdravstva, 
kmetijstva, gospodarstva in tudi vzgoje in izobra-
ževanja. Župan je v nadaljevanju podal poročilo 
o opravljenih nalogah ter izvedenih delih. Dela 
tečejo na številnih področjih, kot kaže, pa bo na 
jesen precej dela prav na cestnih omrežjih. 

n Urednik

Ureditvena situacija za kamnolom 

20.000 in 30.000 m3 bo trajala doba izkoriščanja 
kamnoloma okoli dvajset let, med izkopom bo 
moral investitor Gostgrad d.o.o. iz Žužemberka 
izvajati sprotno sanacijo. 

S »požegnanjem« točke o novem kamnolomu 
vseh prisotnih svetnikov in svetnic je sledila toč-
ka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Organ 
skupne občinske uprave Suhe krajine«, v katere-
ga bodo poleg Žužemberka vključene še občine 
Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Kočevje in Mir-

na Peč. Skupna občinska uprava je 
namenjena predvsem zniževanju 
stroškov pri koordinaciji projekta 
Suhokranjski vodovod, imela pa 
bo sedež v Žužemberku. Sledila je 
prva obravnava letošnjega prvega 
rebalansa proračuna, ki predvide-
va znižanje za okoli dva milijona 
evrov tako na prihodkovni kot od-
hodkovni strani. Proračun je na-
ravnan razvojno, rebalans pa je bil 
potreben prav zaradi suhokranj-
skega vodovoda, rekonstrukcije 
ceste Polom-Žvirče ter sanacije 
plazu v Žužemberku. Prihodki po 
novem znašajo nekaj manj kot 9,1 
milijona evrov, odhodkov pa bo za 
okoli 9,7 milijona evrov. Svetniki 

Spoštovani občani in prijatelji Občine Žužemberk.
V letu 2015 je bilo veliko pričakovanj. Večina se jih je uresničila, na uresničenje nekaterih pa 
bomo morali še malo počakati. Z optimizmom, smelostjo in z veliko pozitivne energije vsto-
pimo v novo leto 2016, v katerem Vam skupaj s sodelavci občinske uprave in občinskega sveta 
želim obilo zdravja, poslovnih uspehov in osebne sreče.

župan Občine Žužemberk 

n Franc Škufca 

Kadrovske spremembe 
v Občinski upravi Občine Žužemberk

n Občina Žužemberk
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Družbo Keko oprema d.o.o. sta 
pred dvajsetimi leti ustanovila An-
ton Konda in Jože Štupar. Od sa-
mega začetka je družba uspešno 
razvijala stroje za proizvodnjo in-
tegriranih elektronski komponent, 
ki se uporabljajo v večini elektron-
skih aparatov. Veliko večino svoje 
proizvodnje izvozijo v tujino, pred-
vsem v Azijo in EU. Veliko sredstev 
namenijo za razvoj in raziskave, saj 
se zavedajo, da bodo le tako lahko 
konkurenčni. Družba je zelo uspe-
šna pri vseh kazalnikih: visoki do-
dani vrednosti na zaposlenega, ne-
zadolženosti, večletni rasti prihod-
kov. Glede na to, da družba Keko 
oprema, d.o.o. proizvaja stroje pod 
svojo blagovno znamko, lahko na 
podlagi tega ustvari visoko dodano 
vrednost in prepoznavnost. Druž-
ba zaposluje tudi veliko občanov 
Občine Žužemberk in je naredila 
veliko za prepoznavnost Občine 
Žužemberk in Suhe krajine. Njeni 
lastniki so tudi družbeno zelo an-
gažirani in prispevajo za razvojne 
projekte v Občini Žužemberk.

Na prireditvi 'Branje grozdja', ki je potekala 
zadnji vikend v mesecu septembru v mestu Pre-
grada v Hrvaškem Zagorju, je delegacija občine 
Žužemberk, ki sta jo vodila župan Franc Škufca 
in podžupan Jože Šteingel, sodelovali pa so tudi 
člani Društva vinogradnikov Suha krajina, pred-
sednik odbora za obnovo žužemberškega gradu, 
častni občan in prvi ambasador zweigelta Slavko 
Gliha ter predsednik TD Suha krajina z ljudski-
mi pevkami v pokrajinskih nošah turističnega 

društva, ki so tudi sodelovale na povorki doma-
čih vinogradnikov, so navdušili organizatorje te 
zanimive prireditve. 

V mestni kavarni sta ob prisotnosti obeh pod-
županov ter predsednika skupščine Občine Pre-
grada župana Franc Škufca in Marko Vešligaj 
podpisala Pismo o nameri za podpis listine o pri-
jateljskih odnosih. S podpisom tega pisma se tudi 
formalno začenja prijateljsko sodelovanje na vseh 
področjih delovanja obeh občin, od kulturnega, 

športnega, kmetijskega, društvenega, šolskega, 
zdravstvenega gospodarskega in turizma.

Ljudske pevke v pokrajinskih nošah so na sre-
čanju pevskih zborov in skupin 'Krapinsko zagor-
ske županije' v cerkvi Vnebovzetja blažene devi-
ce Marije, ki ji pravijo tudi 'Zagorska katedrala', 
navdušile zbrano občinstvo, ki je cerkev napolnilo 
do zadnjega kotička.

n VladiMir

Keko oprema, d.o.o. iz Žužemberka prejemnica 
srebrnega grba Občine Žužemberk

Jože Štupar, Anton Konda, župan Franc Škufca in Marija Ban na podelitvi srebnega grba Foto Maver

Žužemberk in Pregrada 
podpisala pismo o nameri za 
pobratenje
Občina Žužemberk, ki postaja vse bolj mednarodno 
prepoznavna, je 27. septembra 2015 v Pregradi podpisala Pismo 
o nameri za podpis listine o prijateljskih odnosih oziroma o 
pobratenju, ki naj bi bilo podpisano v naslednjem letu.

Občina Čachtice
Občina Čachtice je občina v Republiki Slovaški. 

Nahaja se v regiji Trenčin, v okraju Novo mesto pri 
Vahi. Po podatkih iz leta 2010 je površina 32.57 
km2 , ima 3626 prebivalcev, ki živijo le v enem na-
selju. Čachtice najbolj zaznamuje grad Čachtice, ki 
leži približno 2,5 km iz središča mesta in njegova 
lastnica je bila Elizabeta Barhory. V Čachticah je bilo leta 1847 prvo sre-
čanje slovaških književnikov, imenovano Tatrin, s katerim so utemeljili 
slovaščino kot samostojni jezik.

Več informacij: www.cachtice.sk

Prijateljske občine
Občina Žužemberk je v tem letu okrepila mednarodno 
dejavnost in potrdila pobratenje z Občino Golubac iz 
Republike Srbije. Z občinama Čachtice iz Republike 
Slovaške in mestom Pregrada iz Republike Hrvaške pa 
sklenila dogovora o prijateljskem sodelovanju, ki sta 
osnova za pobratenje. V želji, da se začne prijateljsko 
sodelovanje tudi med občani prijateljskih občin, vam 
podajam kratke opise teh občin.

n Vlado Kostevc

Občina Golubac
Občina Golubac je občina v Republiki Srbiji. Na-

haja se v centralni Srbiji  Po podatkih iz leta 2004 
je površina 368 km², ima 9.913 prebivalcev, ki živi-
jo v 24 naseljih. Občina leži ob mejni reki Donavi, 
meji z Republiko Romunijo. Na njenem območju je 
Donava najširša, najožja in najgloblja. Iz neverjetne 
širine Donave se ta ob trdnjavi Golubac zooži na dobrih 60 m in tu se 
tudi nato začenja dolina Đerdab.

Več informacij: www.golubac.org.rs

Donava pred trdnjavo Golubac

Občina Pregrada
Občina Pregrada oz. mesto je neke vrste mestna 

občina v Republiki Hrvaški. Upravno spada v Kra-
pinsko – zagorsko županijo v severno-zahodnem 
delu Hrvaškega Zagorja. Po podatkih iz leta 2001 je 
število prebivalcev 7.165, površina občine je 67,26 
km². V občino spada 26 naselij. Pregrado zaznamuje farna cerkev Vne-
bovzetja blažene device Marije, ki ji domačini pravijo 'Zagorska katedra-
la'. Znana je bila še po rudniku premoga, ki je deloval do leta 1975, ter 
Thierry-evi lekarni. Ruševine gradu Kostel, katerega zadnji lastniki so 
bili Kegljeviči, ki so ga opustili v 17. stoletju, so od Pregrade oddaljene 4 
km. Grad Kostel je dal mestu ime, saj je dejansko naselje pred gradom. 

Več informacij: http://www.pregrada.hr/

Grad Čachtice

Farna cerkev

Podpis pisma o nameri

Delegacija občine Žužemberk Nastop ljudskih pevk v pokrajinskih nošah
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Obnova pomembne ceste
V Občini Žužemberk je 83 km kategoriziranih lokalnih cest in 85 km jav-

nih poti, od tega je še 34 km makadamskih občinskih cest in javnih poti, ki 
so še neasfaltirane. Problematične so zlasti tiste na odročnih predelih, ki so 
močno poškodovane in pogosto na udaru zaradi padavinskih voda. V teh 
dneh je bila zaključena prenovljena cesta, 800 m dolg odsek Kleč-Polom-
Žvirče. V petek, 13. novembra, so jo odprli in jo z uradno slovesnostjo pre-
dali namenu. Asfaltiranje in obnova takšnih cest je gotovo nujna in ekonom-
sko upravičeno, saj zagotavlja prebivalcem teh vasi zanesljivejšo in varnejšo 
prometno infrastrukturo, ob tem pa so povezane tudi občine. »Vrednost 
celotne investicije je znašala 77.602,33 EUR (op.p. od tega I. del-45.711,77 
EUR in II. del- 31.890,56 EUR), sredstva pa je iz naslova financiranja občin 
prispevala tudi država v višini 62.452 evrov«, je povedal direktor Občinske 
uprave Jaques Gros in dodal, da je pri gradnji sodelovalo novomeško pod-
jetje CGP. Pri gradnji se je angažirala tudi Krajevna skupnost Hinje, ki je 
pomagala pri pridobivanju služnosti za omenjeni odsek. Županu Francu 
Škufci so se pri simboličnem rezanju traku pridružili domačin in tamkajšnji 

Na pobudo Mestne občine Novo mesto in 
koordinatorja predstavitve regije JV Sloveni-
je Razvojnega centra Novo mesto so župani in 
predstavniki občin JV Slovenije, med katerimi 
je bila tudi delegacija Občine Žužemberk, ki sta 
jo zastopala Dušan Papež, predsednik odbora za 
gospodarstvo, kmetijstvo, turizem…, in Vlado 
Kostevc, v sredo izvedli dvodnevno ekskurzijo 
v Milano. Poleg znamenitosti Milana so si ogle-
dali tudi svetovno razstavo EXPO 2015, ki se le-
tos predstavlja pod sloganom »Hrana za planet, 
energija za življenje«. 

V slovenskem paviljonu je po vodenem ogledu 
potekala še predstavitev novih smernic turistične-
ga razvoja Jugovzhodne Slovenije, ki jih je pred-
stavil direktor RC Novo mesto Franci Bratkovič. 
Te temeljijo na iskanju skupnih točk v skupnem 
sodelovanju in povezovanju pod novim imenom 
Turizem Dolenjske, Bele krajine in Kočevsko-Rib-
niške. Temu mnenju so se pridružili tudi župani, 
podžupani in predstavniki sodelujočih občin, ki 
so izpostavili kulturno in naravno dediščino, ki 
jo lahko s projekti, pri katerih vsi dobimo, skupno 
predstavimo in postanemo prepoznavna turistič-
na destinacija, najprej znotraj Slovenije, nato pa 
še izven naših meja.

n VladiMir

Andrej Budislav 
Jobus, Vrbovské vŕby

 V Žužemberku smo le-
tos nastopili prvič. Dru-
gače igramo in smo že 
nastopili na Češkem, v 
Franciji, Italiji. Vsi ljudje 

tukaj so zelo prijazni in smo s postrežbo, prija-
znostjo in lepo pokrajino zelo zadovoljni.

Lučka Rihter, 
Kovačnica denarja

Organizacija na Trških 
dnevih je »top«. Veliko 
sem na terenu, zlasti 
na ljubljanskem gradu, 
v Žužemberku pa sem 

prvič. Veliko se dogaja, skupin je veliko, manj 
pa je gostov. 

Predstavniki in župani dolenjskih občin 
obiskali EXPO 2015 v Milanu
V okviru predstavitve Slovenije na svetovni razstavi EXPO 2015, ki poteka od 
1. maja do 31. oktobra v Milanu, se je v času med 11. in 20. oktobrom svetovni 
javnosti v slovenskem paviljonu predstavila tudi destinacija Dolenjska, Bela krajina 
in Kočevsko-Ribniška s svojo raznoliko in pestro turistično ponudbo. 

Ogled Slovenskega paviljona

Trški dneviPovedali so

  
Lidija in Bojan Tomše, Viteški red V. 
Hedera, Ribnica

V Žužemberk prihajamo na Trške dni že vrsto 
let. V vseh teh letih smo navezali pristne prija-
teljske stike. Velike prireditve ne moreš organi-
ziratI, če ni prijateljev in skupin, ki si izmenjujejo 
izkušnje. Radi prihajamo v Žužemberk, ker so 
tukaj prijetni, predvsem pa prijazni ljudje. 

Darko Dragec iz 
Koprivnice, skupina 
»Primitivni luk i 
strijela«Koprivnica, 
Hrvaška

V Žužemberku nasto-
pamo prvič in se dobro 

počutimo. Za otroke in odrasle predstavljamo 
pravilno streljanje z lokom, ki je eden izmed naj-
starejših orožij na svetu. Streljanje s puščico in 
lokom je danes zanimiva športna disciplina, ker 
razvija spretnost ter povečuje fizično kondicijo 
in logično razmišljanje. Z gostoljubjem in z orga-
nizacijo Trških dni smo zelo zadovoljni.

n Urednik 

podpredsednik KS Hinje Lovro Kuhar, član uprave CGP Novo mesto Edo 
Škufca, cesto pa je blagoslovil župnik Ciril Murn. Ob svečanem dogodku 
so domačini pripravili tudi krajši kulturni program.

n Urednik
Foto: Rok Nose 

Srebrna reprezentanta Miha Plot in Danijel Koncilja
V ponedeljek, 27. oktobra, je župan Franc 

Škufca v sejni sobi Občine Žužemberk ob 
prisotnosti članov občinske uprave, podž-
upana Jožeta Šteingla, direktorja občinske 
uprave Jacquesa Grosa in svetovalca Vla-
da Kostevca sprejel Miho Plota in Danijela 
Konciljo, ki sta se z evropskega odbojkarske-
ga prvenstva z reprezentanco vrnila s srebr-
no medaljo. »Prepričan sem, da so vsi Suho-
kranjci veseli, da sta prejela srebrno medaljo, 
še posebej zato, ker sta zrasla v naši sredi, v 
športnem smislu ob pomoči domačega od-
bojkarskega kluba Žužemberk,« je ob spre-

jemu poudaril župan Škufca in obema repre-
zentantoma izročil simbolično darilo. 

 Lepo je, da se občina ob takih dogodkih 
spomni, poleg odličnih uspehov dijakov in 
šolarjev, tudi na vrhunske uspehe domačih 
športnikov. Upamo, da bo takšnih sprejemov 
tudi v prihodnje čim več. Po čestitkah je sledil 
sproščen klepet, kajti oba odbojkarska junaka 
čakajo nove tekme in novi izzivi. Danijel Kon-
cilja že vneto trenira v avstrijski ekipi Posojil-
nica Dob, Miha Plot pa igra v novomeški Krki. 
Več v prihodnji številki Suhokranjskih poti.

n S. Mirtič 

 V soboto, 17. oktobra, se je v Žužemberku na trgu pred gradom odvil 
dan odprtih vrat Prostovoljnega gasilskega društva Žužemberk. V bogatem 
štiriurnem programu so žužemberški gasilci prikazali vozni park in opremo, 
predstavili tekmovanje Fire Combat in ostale društvene dejavnosti, pravilno 
gašenje ob eksploziji, pravilno uporabo gasilnikov, pravilno gašenje začetnih 
požarov, nudili prvo pomoč in pravilno uporabo AED (polavtomatskega 

zunanjega defibrilatorja) ter temeljne postopke oživljanja. Pri veliki gasil-
ski vaji so sodelovali in prispevali opremo OZRK Novo mesto, pobrateno 
gasilsko društvo DVD Belavići ter Gasilsko-reševalni center Novo mesto. 
Več v fotoreportaži. 

n Urednik
Foto: M. Filipič 

Bogat, poučen in zanimiv dan odprtih vrat

Danijel KonciljaMiha Plot

Spoštovani bralci in bralke SUHOKRANJSKIH POTI!

V pričakovanju bližnjih praznikov Vam želimo vesel božič in srečno novo leto 2016, 
v katerem naj vas spremljajo zdravje, sreča in vse dobro!

Uredništvo 
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Posebno priznanje za tvorca
Ob obisku predstavnikov turističnih društev iz Občinske turistične 

zveze Ivančna Gorica na območju novoustanovljene lokalne akcijske 
skupine (LAS) STIK, v katerega je vključena tudi občina Žužemberk, 
je na gradu v soboto, 17. oktobra, potekala priložnostna slovesnost, na 
kateri sta OTZ Ivančna Gorica in njen predsednik Pavle Groznik po-
delila najzaslužnejšima tvorcema Rimske ceste Leopoldu Severju iz TD 
Ivančna Gorica in Vladu Kostevcu iz TD Suha krajina posebni prizna-
nji . Poleg zgodovinskih povezav obeh občin združujeta tudi sodelova-
nje na drugih področjih, med katere sodi tudi zgodovinsko rekreativno 
popotovanje po Rimski cesti, ki je bilo letos organizirano že dvajsetič. 
Prireditev, na kateri sodeluje vsako leto vsaj stotnija kolesarjev, je dober 
primer in zgled medobčinskega projekta in vzor sodelovanja med sode-
lujočimi občinami v projektu LAS STIK.

Suha krajina, tu in tam

Slavko Mirtič  Foto: bralci

Regijska vaja tudi v Suhi krajini
Gasilska zveza Novo mesto je v soboto, 28. novembra, organizirala ga-

silsko vajo, ki je bila vezana na neurje in odpravo posledic. Vaja je pote-
kala tudi na območju občine Žužemberk, kjer so sodelovale operativne 
enote tudi iz drugih občin in GRC Novo mesto. Gasilci iz vseh društev 
Občinskega poveljstva ter pripadniki CZ so sodelovali pri intervenciji v 
Hinjah in na Dvoru, kjer so reševali osebo iz reke Krke, pomagali pri za-
ščiti objektov in priskočili na pomoč pri večjem plazu v Dolnjem Kotu. 

Prvi kozmetični salon
Na Dvoru je februarja letošnjega leta Kristina Gorjanc z Muljave od-

prla svoj prvi kozmetični salon. Po končanem srednji kozmetični šoli 
je nadaljevala študij na Višji strokovni šoli, smer kozmetika v Novem 
mestu. Zatem je leto dni nabirala izkušnje v kozmetičnemu salonu v 
Novem mestu in si po tihem ves čas želela imeti svoj kozmetični salon. 
»Z veliko podporo svojih najdražjih sem začela svojo poslovno pot 
tukaj na Dvoru,« pojasnjuje mlada podjetnica Kristina in doda-
ja, da nudi vrsto kozmetičnih storitev, kot so: masaže, depilacija, 
manikira - nega rok in nohtov na rokah, pedikura - nega stopal 
in nohtov na nogah, nega obraza, telesa in ličenje za vse priložno-
sti... Še posebej je vesela, ko vidi stranke, ki zadovoljno in sproščeno 
odidejo iz salona, prav to ji daje moč in pogum za nadaljnje delo in iz-
obraževanje v tej smeri. 

Gasilsko priznanje
V dvorani Leona Štuklja v Novem mestu so 6. novembra obeležili 60 

let delovanja Gasilske zveze Novo mesto. Na slovesnosti sta med drugim 
iz rok Fikreta Fejzića in poveljnika Andreja Grgoviča dobila priznanje 
Janez Papež iz PGD Reber in Andrej Banko (na sliki) iz PGD Dvor. 

Kristina Gorjanc pri delu

Foto: R. Genorio

Pred božično-novoletnimi prazniki smo se pogovarjali z Žužemberča-
nom (Suhokranjcem) Mihom Plotom, slovenskim odbojkarskim repre-
zentantom, ki je osvojil srebro na letošnjem evropskem prvenstvu v Bol-
gariji. Danijel Koncilja je bil žal nedosegljiv. 

Pozdravljen. Najprej čestitke obema za imeniten dosežek, ki je 
celotno Slovenijo dvignil na noge, zagotovo bosta imela tekmo-
vanje v najlepšem spominu…
Pozdravljeni. Hvala. Da, zagotovo.
 

 Kdo vas je navdušil za odbojko? Zakaj ste se odločili za ta šport? 
Za odbojko so me navdušili v Žužemberški odbojkarski šoli. Všeč mi 

je, ker je raznolik in vsestranski šport. Vedno mi je bila blizu tudi zato, 
ker sem imel v odbojkarski družbi veliko prijateljev.

Ste imeli v osnovnošolskih časih ali kasneje v mislih še kakšen 
drug šport, poleg odbojke? 
V osnovni šoli sem se spoznal tudi z drugimi športi, predvsem po za-

slugi učitelja Bojana Brulca, kot so gimnastika in akrobatika ter ostali 
športi, vendar mi je bila odbojka vedno prvi in najljubši šport.

Kolikšno podporo ste imeli pri družini?
Doma sem imel vedno veliko podporo. Starši so me vozili na tre-

ninge, priprave, tekmovanja in vedno spremljali moja športna udej-
stvovanja.

Lahko opišete svojo dosedanjo športno pot?
Že kot otrok sem odbojko začel igrati v Žužemberku. Potem sem 2 

leti igral za ljubljansko Olimpijo, 6 sezon za novomeško Krko, 3 sezo-
ne v belgijskem klubu Euphony Asse Lennik, eno leto na jugu Italije za 
Tonno Callipo Vibo Valentia, Za ACH Volley Ljubljana in letos sem po-
novno v novomeškem klubu MOK Krka.

Kako izgleda vaš vsakdan v profesionalni karieri? Kako usklaju-
jete šport in družinske obveznosti?
Zjutraj se zbudim, zajtrkujem in se pripravim za trening. Sledi tre-

ning, po treningu kosilo in počitek, malica, drugi trening, večerja, po 

Suhokranjec Miha Plot – 
odbojkarski reprezentant s srebrno medaljo
Sem Miha Plot, star sem 28 let. Imam ženo ter hčerki Katjušo in Jono. Družina mi pomeni največ. Igram odbojko, v kateri zelo 
uživam in mi navdušenje nad tem športom iz leta v leto in z izkušnjami še vedno narašča. Pri ljudeh najbolj cenim iskrenost in 
preprostost. Imam veliko hobijev, od drugih športov zelo rad igram tenis, prosti čas pa sicer najraje preživim z družino.

večerji prosti čas, da se umirim, in 
spanje. Poleg treningov je zelo po-
memben počitek, da lahko kvalite-
tno delam in da telo zdrži napore 
in ritem treningov. Čim več časa 
želim preživeti z družino, usklaje-
vanje (vsega) zahteva veliko disci-
pline in odrekanj. Za moje najbližje 
je težko, saj se velikokrat prilagaja-
jo meni in mojemu športu.

Katera razlika (kulturna, špor-
tna) vas je najbolj presenetila 
ob prvem prihodu v tujino?
V Belgiji me je negativno prese-

netila zaprtost Belgijcev, v Italiji pa me je pozitivno presenetila odpr-
tost in prijaznost Italijanov. V tujini igralci ne čutijo pripadnosti klubu, 
kot je to v navadi in se čuti pri nas. Tudi sodelovanje ni cenjeno, šte-
jejo samo zmage.

Ali ob treningih in tekmovanjih ostane še kaj časa tudi za priva-
tno življenje?
Da.

Ste imeli kdaj probleme z poškodbami? 
Na srečo nisem imel nikoli problemov s poškodbami.

Kakšne imate cilje oziroma kaj želite še doseči v športu? 
Imam visoke cilje.

Kdo je vaš vzornik v športu in zakaj? 
Nimam vzornika, se pa vedno želim od ljudi, tako v športu kot v pri-

vatnem življenju, naučiti dobrih stvari.

Kaj bi svetoval mladim, ki se ukvarjajo s športom?
Svetoval bi jim, da naj uživajo v športu in v težkih trenutkih vedno 

vztrajajo.

Bi še kaj dodal za konec? Zaupajte nam, kakšni so vaši načrti na 
poklicnem(privatnem) področju ? 
 Na vseh(različnih) področjih imam veliko ciljev in idej. Predvsem si 

želim biti prilagodljiv in čim bolje izkoristiti priložnosti, ki se mi bodo 
ponudile.

Pred nami so božično-novoletni prazniki in sedaj lahko izkoristi-
mo trenutek, da vam in vašim najbližjim zaželimo vesel božič in 
uspehov polno novo leto. Kaj bi zaželel našim bralcem? 
Želim jim veliko sreče in zdravja in da bi praznike preživeli v krogu 

najbližjih.

n Urednik
Foto: Osebni arhiv
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Ko sem pred 21 leti končala MF, v Kočevju ni 
bilo službe zame. Čeprav sem bila štipendist-
ka ZD Kočevje, so mi prijazno povedali, da do 
njih nimam nobenih finančnih obveznosti in 
naj si iščem službo drugje. Tako sem pričela 
enoletno pripravništvo kot volonter. Ker sva z 
možem živela v Kočevju, sem iskala službo bli-
zu doma. Tako sem prišla v Žužemberk. Sprva 
sem mislila, da za nekaj let...

KAJ VAS JE SPODBUDILO, DA STE ŠLI MED 
ZASEBNIKE?
Že od nekdaj sem si želela, da bi delala kot 

zasebnica. Tudi če bi bila v kakšnem drugem 
poklicu... Vendar ko se odločaš za zasebništvo, 
vidiš samo dobre plati. Z leti vidiš, da ni vse 
samo dobro. Predvsem si zelo sam, v dobrem 
in slabem, brez kolektiva, katerega del bi bil.

KATERE SO GLAVNE "PREDNOSTI" VAŠEGA 
DELA?
Včasih se pohecam, da imam morda kakšne-

ga šefa manj, ker sem zasebnica. 
Čeprav delo mora biti prav tako dobro opra-

vljeno.
Glavna prednost se mi zdi to, da mi ni treba 

hoditi na dolge sestanke v Zdravstveni dom v 
Novo mesto, kjer ne vedo natančno, kako diha 
Suha krajina. Tudi vse poslovne odločitve spre-
jemam hitro in brez nepotrebnih usklajevanj, 
sicer po tehtnem razmisleku.

Pogovor z družinsko zdravnico dr. Natašo Žagar Arkar
Nataša Žagar Arkar je zdravniško haljo oblekla pred dobrimi enaindvajsetimi leti in ves ta čas izpolnjuje svoje poslanstvo v 
skrbi za zdravje ljudi, predvsem otrok. Sama je mati hčerke, študentke medicine. Medicinsko fakulteto je končala leta 1994. Z 
družino, ki jo je ustvarila, živi v Ljubljani.

RA
Referenčna ambulanta pomeni, da je poleg 

tima zdravnika in srednje medicinske sestre v 
ambulanti zaposlena tudi dms, ki opravlja pre-
ventivne zdravstvene preglede in svetuje glede 
zdravega življenjskega sloga. Je dodatna stro-
kovna pomoč, ki pomaga pri celostni obravnavi 
naših pacientov.

D.O.O.
Mislim, da je bila moja odločitev za preobli-

kovanje v d.o.o. pravilna. Predvsem vidim pred-
nost v možnosti opravljanja še drugih zdra-
vstvenih aktivnosti. Trenutno se dogovarjamo 
z ortopedom in psihiatrom, da bi v Žužember-
ku opravljaljali samoplačniške ortopedske in 
psihiatrične preglede, seveda če bi se občina 
s tem strinjala.

KAKO OBIČAJNO POTEKA VAŠ DELAVNIK?
Pridem v službo in se preoblečem. Pogrešam 

vonj po kavi zjutraj, vendar nobena od nas v 
službi kave ne pije. Medtem prižgem računal-
nik, sestre me že o čem obveščajo, včasih je 
takoj telefon... In potem začnem z obravnavo 
pacientov. Hišne obiske običajno opravim na 
koncu oz. v drugi polovici delavnika. Po ambu-
lanti pa urejam administrativne zadeve, ki jih ni 
malo. Po novem letu dobimo specializantko iz 
družinske medicine za dobo štirih let. Tudi to bo 
vsaj na začetku dodatna delavna obveznost.

ZAUPANJE?
To se mi zdi od vsega najbolj pomembno. 

Občasno se mi dogaja, da začutim, da pacient 
dvomi vame, v moje odločitve, da je na spletu 
dobil drugačne informacije, da so mu sosedi 
in prijatelji svetovali drugače... V takem pri-
meru se vedno poskušam pogovoriti. Sama 
sebi rečem, da so časi takšni, da je zaupanje 
na preizkušnji...

ŠIROKO PODROČJE...
To je res, družinska medicina je zelo široka. 

Vsaj v grobem moramo poznati številne bole-
zni, diagnostične postopke, številna zdravila. 
Tudi če nam določena problematika ni prav 
dobro poznana, znamo splošni zdravniki izbr-
skati korektne informacije. Moji prijatelji včasih 
v šali rečejo, da se "zelo splača imeti splošno 
dohtarco med prijatelji, ker se na marsikaj spo-
zna": zna odstaniti tujek iz očesa v hribih, zna 
svetovati pri bolečini v križu, še cepi te proti 
klopnemu meningoencefalitisu...

ZDRAVJE OTROK NEKOČ IN DANES
Glede na obdobje pred desetimi oz. dvajse-

timi leti je opazen porast debelosti pri osnov-
nošolcih. Eden od razlogov za to je zagotovo 
premalo gibanja in preveč sedenja pred različ-
nimi ekrani. Na to opzarjamo vsako leto, ven-
dar vem, da je to premalo. Debelost otrok je 
stvar družine oz staršev. Kljub splošnim tren-
dom po zmanjšanju sladkorjev, maščob in soli 
v prehrani se stvari na tem področju zelo po-
časi premikajo na bolje.

Opažamo tudi, da imajo šolarji bolj zdrave 
zobe kot pred leti. To je zagotovo tudi rezultat 

preventive, ki jo izvajajo sestre po šolah in se-
veda tudi splošne osveščenosti.

Še vedno imamo enkrat tedensko ambulanto 
na Prevolah. Vendar se pogosto zgodi, da ni niti 
enega pacienta, ki bi želel tja priti na pregled.

BOLEZNI V SUHI KRAJINI
Mislim, da ljudje v Suhi krajini niso nič kaj dru-

gače bolni kot kje drugje po Sloveniji. Najbrž pa 
manjkrat pridejo k zdravniku kot mestna popu-
lacija. Tudi zato, ker imajo delo okrog hiše, po 
vrtovih in vinogradih in če res ni zelo hudo, se 
niti ne obračajo na nas.

Sicer imamo tudi mi (pre)pogoste obisko-
valce, ampak tako je povsod oz. po vseh am-
bulantah.

DA SE ZDRAVNIKOM MUDI...
Ja, včasih res hitimo, ker imamo naročenih 

velik pacientov. Zlasti popoldanske ambulante 
so zelo obremenjene. Sicer pa, lahko rečem, 
da se velikokrat mudi tudi pacientom. Zlasti 
če jih je nekdo pripeljal in jih čaka. Takrat se 
jim zelo zelo mudi. Priganjajo sestro in tudi 
mene... Naj vendar pohitim s pisanjem recep-
tov, napotnic...

Sicer pa imajo pacienti možnost povedati se-
stri, da bo njihov obisk predvidoma trajal daljši 
čas in jih sestra ne naroči takrat, ko je pritisk na 
ambulanto največji. Sicer pa, če je problematika 
obsežna, je bolj smotrno, da se pacient oglasi 
nekajkrat. Običajno gre za nove napotitve, nova 
zdravila, cel kup nasvetov in če je vsega preveč, 
ni pravega učinka.

Sicer pa, tudi zobozdravnik ne popravi vseh 
zob naenkrat...

ALI OBČANI DOVOLJ SKRBIMO ZA SVOJE 
ZDRAVJE?
Ja, ljudje smo vedno bolj osveščeni in vedno 

bolj skrbimo za svoje zdravje. Vsaj pri srednji 
in mlajši generaciji se v gospodinjstvih zmanj-
šuje poraba sladkorjev, maščob in soli. Posega 
se po polnovrednih žitaricah. Povečuje se de-

lež zaužitega sadja in zelenjave. Velika večina 
aktivne populacije se zaveda pomena telesne 
aktivnosti in tudi je telesno aktivna. Zdravje 
postaja vrednota!

KATERI DOGODEK SE VAM JE NAJBOLJ VTI-
SNIL V SPOMIN?
Pred mnogimi leti so me klicali na hišni obisk 

za mamo, da je slaba, če jo pridem pogledat, 
da ne more v ambulanto. Ko sem pregledala 
vse ambulantne paciente, sem šla še na ta hi-
šni obisk. Ne vem, najbrž je bilo že popoldne. 
Starejša ženička je pometala dvorišče in ji ni 
bilo čisto nič jasno, kdo sem jaz in zakaj sem 
prišla k njej. Najbrž tisti hip res ni rabila hišne-
ga obiska...

STRES...
Glede stresa veliko pove že podatek, da splo-

šne zdravnice v Sloveniji živimo 15 let manj kot 
ostale ženske. Ni lahko biti leta in leta na raz-
polago 50-70 bolnim na dan. Vsak dan ugota-
vljam, da prihaja do preveč burnih reakcij za-
radi nepomembnih stvari. Saj takrat, ko je res 
hudo, ljudje nekje najdejo moč in gredo na-
prej. Ljudje se obračajo na nas z najrazličnejši-
mi vprašanji iz vsakdanjega življenja... Saj to je 
prijetno, to kaže, da ti zaupajo in da dajo nekaj 
na tvoje mnenje.

DOM IN SLUŽBA
Pa saj nekako gre. Moja Ula je študentka 1. le-

tnika medicine, ima veliko učenja. Najbolj je ve-

Stenar spomladi 2013 St. Moritz 2011
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sela, da sem nekje blizu nje, da skuham in ne de-
lam hrupa. Tudi mož veliko dela doma za službo. 
Tako nimajo kaj dosti proti, če sem dežurna in je 
"mir pred mano", ker ne delim zadolžitev.

DOPUST
Če imam dopust, si običajno uredim tako, da 

nisem doma, ker doma vidim samo delo. Tudi 
poleti radi zaidemo v kakšno gorsko vasico ali 
mesto, ki je izhodišče za hribovske podvige.

Idealen dan dopusta: lepo vreme, hribovska 
tura, na vrhu nebo brez oblačka, sončenje kakšno 
uro med skalami ali v snegu, potem dol in nekaj 
pojest... Žal idealnih stvari v življenju ni, tako se ti 
tudi idealen dan dopusta skoraj ne zgodi...

DRUŽBENO DOGAJANJE V LOKALNI SKU-
PNOSTI
Na vsak način spremljam družbeno doga-

janje v lokalni skupnosti, saj tukaj preživljam 
že 20 let tretjino svojega življenja. Spremljam 
tudi druge dogodke v občini. Vsako leto obču-
dujem neutrudne organizatorje Trških dnevov 
in upam, da s svojo prisotnostjo na kolesarski 
tekmi prispevam vsaj drobec k temu izredne-
mu kulturnemu dogodku.

OBČINSKI SVET
V politiko se najbrž nikoli ne bom podala. 

Mislim, da tudi kot zdravnik lahko naredim ve-
liko dobrega.

širši spekter aktivnosti oz. dejavnosti, ki so v prvi 
vrsti namenjene izobraževanju, druženju in ne na-
zadnje pomoči sočloveku. Pričakujem, da bomo 
poskrbeli tudi za večjo prepoznavnost kraja z bolj 
ažurnimi novicami o aktivnostih in prihajajočih 
dogodkih. V letu 2016 želim vam in vašim svojcem 
obilo zdravja in osebnega zadovoljstva!

Karmen Sadar, 
predsednica KD 
Šmihel

Minulo leto ocenju-
jem kot vsako leto do 
zdaj, na splošno nič 
posebnega, podobno 
prejšnjim letom. Spo-

minjala ga bom v lepi luči. Vsak dogodek, ki ga 
organiziramo v naši okolici, je poseben, sploh, 
če ga delaš prvič. Leta se bom spominjala po 
prevzemu predsedstva kulturnega društva Šmi-
hel pri Žužemberku. Vnaprej težko rečem, kaj 
bo zaznamovalo naš kraj, v prihodnjem letu pa 
upam samo na pozitivna presenečenja. Moje želje 
ob prihajajočem letu so, da bi tako v kulturnem 
kot gasilskem društvu še naprej uspešno delova-
la in se trudila.

Tanja Hrovat, dipl. 
kemičarka

Leto 2015 se bliža 
h koncu, pri meni pa 
bo ostalo v spominu 
kot prelomno leto v 
mojem življenju. Po 
napornem in uspešno 

zaključenem študiju kemije sem začela z iskanjem 
službe. V januarju so se moje želje uresničile in do-
bila sem prvo zaposlitev v farmacevtski industriji v 
Ljubljani. Vsakodnevni način življenja se je v pri-
merjavi s študentskimi leti vsekakor spremenil. Se-
daj lahko več časa namenim športnim in gasilskim 
aktivnostim ter druženju s fantom in prijatelji. 

Roman Setnikar, 
prometni tehnik

Za menoj je še kar 
uspešno leto, ki mi bo 
v spominu ostalo tako 
po prijetnih kot tudi 
izredno neprijetnih 
dogodkih, za katere pa 

se "tolažim", da nanje nisem imel neposrednega 
vpliva. Od "osebnih" dogodkov si bom zapomnil 
le prijetne- npr: druženje s prijatelji na različnih 
prireditvah, piknike ob Krki, bogati beri medu, 
prijetnem vremenu, itd. V kraju so se zvrstili raz-
lični prijetni dogodki, ni bilo naravnih ali dru-
gih resnih nesreč, obnovljen je bil glavni oltar v 
cerkvici sv. Križa in še bi lahko našteval. Minulo 
leto pa bo v našem kraju za vedno zaznamovano 
s krajo gasilskega vozila z opremo in olajšanja ob 
njegovi vrnitvi. Želja, vozilo vrniti v stanje pred 

VREDNOTE IN MOTO V ŽIVLJENJU
Zdravje je vrednota, ki jo spoznamo žal šele, 

ko zbolimo.
Delo je in ostaja vrednota. Hudo mi je, ko 

prihajajo v ambulanto mladi in povedo, da so 
brez dela. Delo je tudi del terapije, vsaj za ne-
katere. Dan ima določeno strukturo, če veš, da 
boš nekaj naredil. Vsaj v aktivnem obdobju je 
prav, da je tako.

Tudi to, da živimo v prelepi Sloveniji (pusti-
mo ob strani politične zdrahe), kjer v dobri uri 
pridemo z obale do Triglava, tudi to je vredno-
ta, ki mnogim ni dana. Poznam nekaj ljudi, ki 
so delali v tujini in bili uspešni, pa so se vrnili 
zato, ker je Slovenija tako lepa.

IZGUBLJENE VREDNOTE
Predvsem izgubljamo v tekmi s časom. Po-

stali smo nestrpni in nepotrpežljivi. Povsod: v 
trgovini, banki, na pošti, pri zdravniku...

Dragi moji pacienti, ki prihajate v ambulan-
te: vzemite si čas, če se obračate na nas. Mo-
goče sestra ne bo takoj dvignila telefona, ker 
ima drugo delo, mogoče ne boste prišli na 
vrsto točno ob uri, tudi receptov vnaprej ne 
moremo napisati, saj potrebujemo kartico. .. 
Vendar ko boste prišli, si bomo vzeli čas in se 
potrudili za vas.

SPOROČILO BRALCEM
Skrbite zase in za svoje zdravje. Vzemite si 

čas za svoje otroke, za zdrav obrok, telesno 
sprostitev, za vse tiste stvari, ki jih imate radi. 
Kot se včasih pošalim, delo počaka...

n Urednik

NAŠA ANKETA
Kako ocenjujete minulo leto, se 
ga boste spominjali v lepi ali slabi 
luči? Se je zgodil kakšen poseben 
dogodek? Ste na kakšen uspeh še 
posebej ponosni? Kaj pričakujete, da 
bo zaznamovalo vaš kraj v letu 2016 ? 
Vaše želje v prihajajočem letu..

krajo, pa bo mene in sokrajane zaznamovala še 
kar nekaj časa.

Marica Ban, 
upokojenka, članica 
občinskega sveta

V letu, ki se izteka, 
ni manjkalo dogod-
kov, ki so zaznamo-
vali svet, Slovenijo in 
lokalno okolje. Mislim 

predvsem na naravne katastrofe, kakor tudi be-
gunsko krizo. Kot članico občinskega sveta mi 
je najpomembnejši začetek težko pričakovane-
ga Suhokranjskega vodovoda. Kaj bo zaznamo-
valo leto 2016, je težko napovedovati glede na 
stanje, kakršno je, vendar sem optimist in upam 
na boljše čase. Osebno pa si želim le zdravja in 
razumevanja.

Tinka Fric Kočjaž, 
knjižničarka na OŠ 
Žužemberk

Leto 2015 ocenju-
jem kot uspešno leto, 
tako zasebno kot služ-
beno. Leto je bilo bo-
gato in prepleteno z 

različnimi dejavnostmi. V šoli smo izpeljali kar 
nekaj lepih in dobro obiskanih prireditev, gostili 
kar nekaj pomembnih gostov, septembra izvedli 
skupni projekt z občino (poroke naših babic in 
dedkov) ... Sama sem vesela, da stopamo naprej na 
področju bralne pismenosti in otroke motiviramo 
za branje. Kot uspeh ocenjujem to, da je šolska 
knjižnica vsak dan polna otrok. Ponosna sem, da 
sem del takega kolektiva. V letu 2016 pričakujem 

še več podobnih trenutkov, podobnih uspehov. Še 
naprej si bom prizadevala za dvig bralne kulture 
v kraju, med našimi učenci. V prihajajočem letu 
si želim predvsem veliko zdravja in seveda še na-
prej uspešnega dela v svojem poklicu.

mag. Maja Gerkšič 
Lah, članica TD Suha 
krajina – tudi 
žužemberškega 
viteškega reda

Leto je bilo zaneslji-
vo lepo in polno. To-
liko je bilo dogodkov, 

da je edina stvar, ki jo obžalujem, da se ne da biti 
povsod zraven. Zanimivo je skozi leta opazovati, 
kako se stvari spreminjajo (ljudje prihajamo in 
odhajamo), ključni dogodki pa ostajajo "enaki", 
oziroma so vsako leto večji in boljši.

Zanesljivo smo bili navdušeni nad Slovaško, 
drugače pa mi je najbolj simpatična naša pra-
vljična noč.

Pri srednjeveškem dnevu: Super je bil obisk Vr-
bovih vrbi pri nas, zelo dobro se je obnesla pivni-
ca. Irino pa smo vseeno pogrešali.

Želje za prihajajoče leto: močna medijska pod-
prtost našega srednjeveškega dne, ki naj pripelje 
mnogo obiskovalcev (lokalnih, iz okolice in cele 
Slovenije), ozvočenje pevske sobe, da bi se dalo 
notranje dogajanje slišati po celem gradu, sanacija 
zadnje notranje stene na gradu in ureditev južne 
poti (po lesenem ganku) iz "orožarne" do "vezilj", 
pa še kakšen dodaten "poden" v stolpih, izposo-
jevalnica kostumov za obiskovalce, sodelovanje 
z OŠ, novi člani, redne plesne vaje, srednjeveška 
pevska skupina deklet, srednjeveška bobnarska 
skupina fantov…

Irma Plavec, uni. 
dip. obramboslovka 

Prehoda v to leto, ki 
bo kmalu za nami, se 
bom spominjala pred-
vsem po uspešno za-
ključeni diplomi. Za-
tem sem se vpisala na 

magisterij iz obramboslovja in opravila vse izpite. 
Trenutno pišem zaključno magistrsko nalogo in 
upam, da bom lahko naslednje leto z enako go-

tovostjo trdila, da je bilo fakultetno leto uspešno. 
Po končanih izpitih sem si vzela pol leta zase in 
čas namenila za potovanja povsem iz avanturistič-
nih ter raziskovalnih razlogov. Prepotovala sem 
Madžarsko, Italijo, Malto, Francijo, Švico, Nem-
čijo, Finsko, Estonijo, Češko, Avstrijo, Bosno in 
Hercegovino, Slovaško in še vedno me čaka ne-
kaj dogodivščin. Zato letos ne morem govoriti o 
posebnem uspehu, lahko pa rečem, da je bil letos 
za našo družino poseben dogodek. Starša sta pra-
znovala 25-letnico poroke, zato smo si vzeli vsi 
člani družine nekaj časa povsem drug za drugega, 
saj vemo, da čas, namenjen družini, je nekaj naj-
bolj dragocenega. Prihajajoče leto, če bo vse po 
sreči, bo naš kraj zaznamovala nova maša naše-
ga diakona Boštjana Goriška iz Velikega Lipovca. 
Praznovanje bo potekalo 29. junija 2016 v župni-
ji Ajdovec. Želim mu obilo volje in blagoslova! 
Tudi zame bo naslednje leto odločilno leto. Poleg 
opravljene magistrske naloge me čaka selekcija za 
izbor častnikov Slovenske vojske. To pomeni, da 
bom morala opraviti številne psihične in fizične 
teste, preden se odpravim na enoletno usposa-
bljanje častnikov v kadetnico Maribor. Vem, da 

bo uspešno! Prav tako pa vsem občanom želim, 
da še naprej ponosno ohranjajo našo bogato kul-
turo kot do sedaj, saj v prihodnje bo to še kako 
pomembno. Srečno v novem letu!

Nevenka Urban-
čič, magistrica 
zdravstveno-social-
nega managementa

Iztekajoče se leto 
ocenjujem kot zelo 
uspešno. Spominjala 
se ga bom definitivno 

v lepi luči. Še posebej sta mi v spominu ostala dva 
prav posebna dogodka. V mesecu avgustu smo na 
slavnostni prireditvi prevzema gasilskega vozila 
s ponosom predstavili vozilo TAM GVGP-2, ki 
je namenjen za gašenje večjih gozdnih požarov 
zahtevnejšega tipa. Naši kulturniki pa so v me-
secu septembru poskrbeli, da je farno žegnanje 
potekalo po tradicionalnem izročilu ter s pestrim 
kulturnim programom. V letu 2016 pričakujem in 
si želim, da bomo na gasilskem in kulturnem po-
dročju še bolj dejavni. Smiselno bi bilo organizirati 

V soboto, 28. novembra , sta v krogu domačih 
in prijateljev praznovala zlato poroko zakonca 
Olga in Marjan Romih. Po petdesetih letih sta 
neformalno obnovila svojo zakonsko zaoblju-
bo pred županom Občine Žužemberk Francem 
Škufco,Marico Ban in pričama, hčerko Mirjano 
in partnerjem Matjažem. Civilni obred poroke je 
potekal v grajski kleti tisočletnega gradu Žužem-
berk, kjer sta si zlatoporočenca nataknila prsta-
na in ponovila zaobljubo. Župan Škufca je zlato-
poročencema izrekel čestitke in zaželel še veliko 
skupnih let ter jima izročil šopek s svečano listino. Marjan se je rodil 20.12.1942, najprej se je izu-
čil za zidarja, po končani vojaški obveznosti se je zaposlil kot miličnik. Končal je pravno fakulteto 
in ostal v službi policije na različnih delovnih mestih vse do upokojitve leta 1992. Žena Olga se je 
rodila 26.8.1943 v Stavči vasi , po domače Štravsova , delala je v bolnišnici, nato je vse do upoko-
jitve službovala kot referentka na upravni enoti Ljubljana. Po poroki 27.11.1965 sta vsa leta živela 
v Ljubljani, po upokojitvi pa sta se leta 1992 preselila domov v Stavčo vas pri Dvoru. V zakonu se 
jima je rodila hči Mirjana, vesele trenutke v življenju pa delita še s tremi vnuki Alenom, Blažem 
in Markom in pravnukom Timonom. Zlatoporočenca sta po poročnem obredu nadaljevala slavje 
v krogu družine, prijateljev in sorodnikov v kmečkem turizmu Pod gradom v Žužemberku.

Foto: S.Mirtič 

Zlata poroka zakoncev Romih

S hčerko Ulo na Brani 2014
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Gasilske vaje, izobraževanja, tekmovanja in 
intervencije so aktivnosti, ki nam dajo nove iz-
kušnje in željo po izpopolnjevanju. Hitrost in 
pripravljenost do dela smo pokazali s sodelova-
njem na skupni vaji s PGD Križi na Poljanah in 
vaji OGP v Drašči vasi. 

Vsekakor pa v tem času hitrega življenja ne 
smemo pozabiti na naše najmlajše gasilce, saj 
bodo le-ti nekega dne zamenjali operativce in 
vodili naše društvo v koraku s časom. Sodelova-
nje pri različnih gasilskih dejavnostih dajejo tako 
mladim in starim pozitivne smernice za življe-
nje. Spoznavajo nove veščine, naučijo se vrednot, 
vztrajnosti, poguma in medsebojnega prijateljstva 
ter pomoči drugim.

Tradicionalno smo se tudi letos udeležili mla-
dinskih in članskih gasilskih tekmovanj v orga-
nizaciji OGP Žužemberk in GZ Novo mesto ter 
dosegli zavidljive rezultate. 

Vendar nas je želja mladine po novih gasilskih 
znanjih in spretnostih pripeljala do odločitve, da 
smo se letos prvič udeležili kviza gasilske mladi-
ne. Marca smo z ekipo pionirjev premagali celo-
tno konkurenco na Dolenjskem ter se uvrstili na 
državno tekmovanje v Kranj.

Radovedni, pogumni in aktivni – gasilci PGD Reber
Velik delež prebivalcev Rebri in Zalisca je že od svojih mladih let del Prostvoljnega gasilskega društva Reber. Naša zagnanost, 
dobra volja in uspehi nas povezujejo in zavezujejo, da postanemo dobri ljudje in pomagamo sočloveku.

Ob dnevu odprih vrat v mesecu požarne varnosti.

Pionirji in člani na tekmovanju OGP v Žužemberku.

Odlični rezultati na tekmovanjih so vodili do 
ideje o sodelovanju na tekmovanju iz gasilske ori-
entacije, ki je mlade navdušila in prevzela. Poletne 
aktivne priprave na povsem novo disciplino so v 
septembru ekipi pionirjev in mladink vodile na 
državno tekmovanje v Dole pri Litiji.

Uspešno leto na vseh področjih smo zaključili 
z gasilskim piknikom ob dnevu odprtih vrat, ki 

je potekal v oktobru – mesecu požarne varnosti. 
Udeležencem je bila prikazana gasilska oprema in 
vozilo, prenos ponesrečenca iz hiše, gašenje z vi-
sokim tlakom in uporaba dihalne tehnike. Mladi 
in stari pa smo se lahko udeležili tudi gasilskega 
spretnostnega poligona in dokazali, da nam ga-
silske veščine niso tuje. 

n Tanja Hrovat

Navdušena mladina pri praktični vaji gašenja.

6.11.2015 so mediji poročali o dogodku, ki je 
sprožil zgražanje mnogih po Sloveniji. Se je to res 
zgodilo? Sedaj kradejo že gasilcem? Smo prišli že 
tako daleč? Odgovor je- na žalost: DA! Kar nekaj 
gasilskih društev je že bilo tarča nepridipravov, to-
krat pa smo bili "na vrsti" mi- PGD Križi. 

Presenečenje in žalost pred prazno garažo sta 
bila neizmerna. Leta truda in vlaganj so bila dobe-
sedno odpeljana, po štiridesetih letih se je društvo 
zopet znašlo (skoraj) na začetku. Gasilsko vozilo 

in vsa oprema- bistvo vsakega gasilskega društva 
in njegovega poslanstva, sta izgubljena. Seveda je 
pomemben tudi gasilski dom, a- s "stenami", si 
ob nesreči žal ne moreš pomagati.

 Začetnemu šoku je kmalu sledil preobrat. Sose-
dnja gasilska društva so takoj priskočila na pomoč 
in nam s svojo opremo omogočila operativnost, 
pomoč je obljubilo kar nekaj organizacij in posa-
meznikov. Teden dni po kraji je bil sklican izredni 
sestanek društva, ki se ga je udeležilo veliko števi-

lo članov, na njem pa je bil (pričakovano) sprejet 
sklep o nabavi novega vozila. Aktivnosti so bile 
že v teku, ko nas je ponovno presenetilo: kombi 
je najden, oprema tudi! Sledilo je nekaj nasprotu-
jočih si vesti o stanju vozila in šele ko je bil kombi 
zopet doma, je sledilo prvo olajšanje: je poškodo-
van, vendar (razen prahu v kabini) ni hujšega, ve-
čji del opreme je videti nedotaknjen. 

Da bodo posledice kraje odpravljene, vozilo pa 
ponovno pripravljeno za uporabo, bo potrebno 

Kraja in najdba vozila PGD Križi
Dogodek, ki bi lahko sodil v rubriko: Saj ni res- pa je...

Čeprav nas tudi nesreče združujejo, vam jih v novem letu želimo čim manj, namesto njih pa čim več druženja ob prijetnih dogodkih.
HVALA vsem, ki ste nam v preteklem letu kakorkoli pomagali, po kraji vozila pa nesebično priskočili na pomoč!

SREČNO 2016!

n PGD Križi

še kar nekaj časa in sredstev. O motivu kraje naj-
brž ne bomo nikoli dobili pojasnila, tudi o več sto 
prevoženih kilometrih, ki jih je v tem času opravil 
kombi ne, a trenutno nam je najpomembnejše, da 
smo se izognili najhujšemu. V bodoče pa bo po-
trebno razmisliti o načinih dodatnega varovanja 
gasilskega doma in del sredstev- namesto za na-
bavo prepotrebne reševalne opreme, zagotoviti 
za varnost lastne imovine. Žal...

Gasilci PGD Križi izkoriščamo priložnost in 
se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih tre-
nutkih stali ob strani, še posebej gasilskim dru-
štvom, ki ste nam takoj priskočila na pomoč in 
nam z izposojo svoje opreme omogočila, da smo 
bili sposobni še naprej opravljati svoje poslanstvo- 
pomagati v nesrečah.

Z gasilskim: NA POMOČ!
n Tomaž Špelko
Foto: Peter Špelko

V letošnjem letu so ob mnogih posameznikih, 
ki so dosegli izjemne rezultate na raznih podro-
čjih, izstopali tudi posamezniki s področja varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, med kate-
rimi je potrebno izpostaviti ekipo Prve pomoči 
Občine Žužemberk, ki je na državnem prever-
janju dosegla odlično 4. mesto, izjemen rezultat 
pa sta osvojila tudi žužemberška Panterja, ki sta 

letošnja zmagovalca tekmovanja Fire combat, ter 
Smrketi, ki sta osvojili odlično 2. mesto.

Ob nedavni občinski gasilski vaji OGP Občine 
Žužemberk v Drašči vasi se je izjemnim tekmo-
valcem zahvalil župan Franc Škufca, ki je vsem 
podaril priložnostna darila in jim izrekel pohvale 
za njihove odlične dosežke. 

Ekipo PP Občine Žužemberk sestavljajo: vod-

ja Jani Kranjc, Stanko Miklavčič, Nataša Kranjc, 
Gregor Longar, Aleš Zaletelj, in Jerneja Filipič. 
Žužemberška Panterja sta: Iztok Gliha in Andrej 
Molek iz PGD Žužemberk, Smrketi pa: Mateja 
Filipič iz PGD Žužemberk in Marjanca Kužnik 
iz PGD Dobrnič.

Vsem iskreno čestita tudi uredništvo!
n VladiMir

Zahvala ekipi PP Občine Žužemberk

Občina Žužemberk se je zahvalila tudi ekipi PP 
in ekipama Ognjenih risov

Zahvala žužemberškemu Panterju

Društva
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Gasilci Občinskega poveljstva občine Žužem-
berk so v petek, 29. oktobra, na območju, ki ga 
teritorialno pokrivajo gasilci PGD Šmihel, v Dra-
šči vasi pripravili veliko vajo. Gasilci sedmih pro-
stovoljnih društev Ajdovca, Križev, Hinj, Dvora, 
Šmihela, Rebri in Žužemberka, pod skupnim 
vodstvom poveljnika Borisa Sajevica, so v skupni 

vaji ob mesecu požarne varnosti znova dokazali, 
da smo občani ob naravnih in drugih nesrečah v 
varnih rokah. Vaja je potekala na širšem območju 
Drašče vasi in je pritegnila tudi veliko gledalcev. 
Gasilci so prikazali gašenje in samo taktiko ga-
šenja, reševanje iz objektov in avtomobila, reše-
vanje in iskanje ponesrečenih, ekipa prve pomo-

či CZ Občine Žužemberk pod vodstvom Janeza 
Kranjca pa je priskočila na pomoč pri nudenju 
prve pomoči. Na terenu je posredovalo petinšest-
deset gasilcev s štirinajstimi vozili, kar je večina 
razpoložljivih gasilskih vozil ter zaščitne opreme 
in tehnike, ki jo premorejo gasilci.

n Urednik

Pripravljeni na naravne in druge nesreče

Oktober je mesec požarne varnosti, čemur so 
v soboto, 17. 10., dali velik poudarek na OŠ Pre-
vole. Pripravili so dan odprtih vrat, ki je bil poln 
presenečenj, adrenalina in je bil hkrati za vse pri-
sotne zelo poučen. 

Ob 9. uri je zagorelo v učilnici za kemijo. Uči-
telji so poskrbeli za evakuacijo vseh učencev in 
delavcev na varno, vendar so pri preštevanju ugo-
tovili, da je v nevarnosti še šest učencev in dve 
učiteljici. Za reševanje ponesrečencev in gašenje 
požara je poskrbelo 12 gasilcev PGD Hinje, ki so 
hitro prispeli na kraj nesreče. Intervencijo je vodil 

poveljnik Matej Skebe. V zakajeno šolo so vstopili 
z dihalnimi aparati in na varno spravili vse pone-
srečence. Te je, v sodelovanju z gasilci, oskrbela 
reševalna enota Slovenske vojske Novo mesto. 

Uspešno izvedeni vaji so sledile delavnice po 
manjših skupinah. Otrokom, staršem in ostalim 
krajanom so bili prikazani: 
- primerni ukrepi v primeru zadušitve, 
- gasilsko vozilo z opremo in gasilec z dihalnim 

aparatom, 
- gasilsko vozilo za gozdne požare in prikaz ga-

šenja, 

- gasilski aparati in gašenje z njimi in 
- zaustavitev krvavitve in oskrba ran. 

Ob zaključku so vsem udeležencem prikazali 
še temeljne postopke oživljanja. 

Taka oblika druženja je prav gotovo zelo kori-
stna za vse. Gasilci in vojaki so vadili in utrjevali 
svoja znanja in veščine, učenci, vrtčevski otroci 
in starši pa so izvedeli veliko o požarni varnosti, 
gasilcih, oskrbi ran in še marsikaj, kar nam lahko 
koristi v vsakdanjem življenju. 

n Mojca Obrstar

Namišljeni požar in prava vaja na OŠ Prevole

V soboto, 10. oktobra 2015, se je v Litiji odvijalo tekmovanje gasilskih 
dvojic Litijska bitka, zadnje tekmovanje v nizu državnih tekmovanj leto-
šnje sezone Fire Combat. V kategoriji članov B sta zmago slavila gasilca 
PGD Žužemberk Iztok Gliha in Andrej Molek (ekipa Panter) ter zmagala 
v skupnem seštevku. 

Žužemberčani so bili zastopani tudi v kategoriji članic. Ekipa Smrketi – 
sestavljata jo Mateja Filipič in Marjanca Kužnik (PGD Dobrnič) – sta se v 
skupnem seštevku zavihteli tik pod vrh in z drugim mestom postali podpr-
vakinji v tej kategoriji. Ob uradnem sprejemu obeh zmagovalnih ekip, ki je 
potekal v soboto, 17. oktobra, v žužemberškem gradu, so se poleg domačih 
gasilcev udeležili tudi gasilci DVD Belavići, poveljnik OGP Žužemberk Bo-
ris Sajevic, župan Franc Škufca in podžupan Jože Šteingel.

n Urednik
Foto: PGD Žužemberk, arhiv 

Najboljša Panterja in Smrketi

Dan odprtih vrat Dvorskih gasilcev
Dvorski gasilci so ob mesecu požarne varnosti, v petek, 16. oktobra 2015, odprli vrata svojega doma. Obiskovalci so si lahko 
ogledali gasilski dom in opremo, s katero se gasilci spopadajo ob požarih in naravnih nesrečah, organiziran pa je bil tudi 
servis gasilnih aparatov in tudi nakup.

n Urednik

Ob iztekajočem se letu 2015 se iskreno za-
hvaljujemo vsem aktivnim članom in članicam 
turističnega društva za vse prostovoljne ure, za 
sodelovanje in promocijo Suhe krajine v domo-
vini in tudi tujini. Iskreno se zahvaljujemo tudi 
vsem turističnim društvom, s katerimi odlično 
sodelujemo, in vsem društvom, klubom, obema 
osnovnima šolama ter organizacijam, s katerimi 
smo ustvarili vse bolj turistično prepoznano Suho 
krajino. Zahvale in dobe želje pošiljamo tudi na 
Hrvaško, Slovaško in Srbijo. Iskreno se zahvalju-
jemo Občini Žužemberk in županu Francu Škufci 

ter, še posebno Keko opremi d.o.o. in vsem osta-
lim podpornikom, ki ste nam v teh časih, pol-
nih izzivov, stali ob strani. To ste: CGP d.d., IMP 
promont d.d., Zavarovalnica Triglav d.d., Komu-
nalne gradnje d.o.o., Konvikt d.o.o., GI Zakraj-
šek d.o.o., AVTO SLAK d.o.o., STELEM d.o.o., 
Signal d.o.o., NRT ideje d.o.o., TERME KRKA 
d.o.o., Štraf d.o.o., e-net okolje d.o.o., GPI tehnika 
d.o.o., Espri d.o.o., Gozdno gospodarstvo Novo 
mesto, d.d., Komunala Novo mesto d.o.o., LERO 
d.o.o., Podjetniško svetovanje Zoran Leko s.p., 
Radio Krka, Vaš kanal - TV Novo mesto d.o.o., 

KZ Trebnje z.o.o., FS d.o.o., Gostgrad d.o.o. in 
Foto Video studio Maver, TZS in ostali.

S pozitivnim pogledom na delovanje društva 
in promocijo Suhe krajine tudi v bodoče želimo 
vsem članom in članicam turističnega društva, 
članom drugih društev in organizacij, donator-
jem, sponzorjem, prijateljem, obiskovalcem pri-
reditev, občankam ter občanom in vsem simpa-
tizerjem turističnega društva in Suhe krajine ve-
sel božič ter zdravo, srečno, zadovoljno in mirno 
novo leto 2016.

n Upravni odbor TD Suha krajina

Zahvala in voščilo

Prostovoljno gasilsko društvo Dvor 
se vam zahvaljuje za vse prispevke in podporo! 

Blagoslovljen božič ter srečno in mirno 2016
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ! 

Predsednik PGD DVOR Tomaž Obštetar 
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V letošnjem letu so aktivni člani turističnega društva izvedli že veliko 
promocijskih dogodkov tako v Sloveniji, kjer so se udeležili številnih prire-
ditev od Bleda, Škofje Loke, Idrije, Turjaka, Višnje Gore, Ribnice, Ljubljane 
in tujine, od Milana, Pregrade, Karlovca in Čachtic. Izvedli so tudi nekaj iz-
jemnih prireditev v Žužemberku in okolici ter pripravili mnoge nepozabne 
sprejeme za obiskovalce, ki so tako spoznali Suho krajino. 

Zelo so bili aktivni člani in članice viteškega reda, ljudskih pevk in ročnih 
del, pohodniki pa so bili aktivni v jeseni. Pohvaliti velja vse aktivne člane, 
ki so opravili neverjetno število prostovoljnih ur, vodstvo turističnega dru-
štva pa vabi k včlanitvi tudi ostale občane in občanke, ki bi želeli s svojim 
delom prispevati k vse prepoznavnejši Suhi krajini. 

n Vlado Kostevc

Ludvik Legan - prejemnik 
priznanja Turistične zveze 
Slovenije

Na letošnjih Dnevih slovenskega turizma, ki so se odvijali od 12. do 14. 
oktobra v Novi Gorici, je Turistična zveza Slovenije podelila najzaslužnejšim 
društvenim delavcem – prostovoljcem priznanja TZS in med prejemniki 
visokega priznanja za prizadevno prostovoljsko delo v turistični društveni 
organizaciji je bil tudi podpredsednik TD Suha krajina Ludvik Legan. Za 
zasluženo prejeto priznanje Ludviku iskreno čestitamo.

n VladiMir
Priznanja sta podeljevala predsednik TZS Peter Misja in podpredsednica Dejana 
Baša

Žužemberk in Suha krajina povsod
Aktivnosti TD Suha krajina pri promociji Žužemberka in Suhe krajine so opažene v Sloveniji in tudi tujini.

Na Blejskem gradu

Žužemberški viteško-dvorni red na gradu Čachtice - Slovaška

Po raziskavi trga, ki je dala vsaj približno oce-
no oz. podatek, kaj bi lahko obnova pomenila za 
Ribiško družino, pa tudi za sredino, v kateri se 
dom nahaja in katere del bo obnovljen tudi ostal, 
je padla odločitev, da dom obnovimo v taki meri, 
da bo primeren in uporaben za dejavnost članov 
ribiške družine, za razne »kampe« in delavnice, 
namenjene vzgoji mladih ribičev, kot tudi omo-
gočanje ribolova in obiskovanja reke Krke tujim 
ribičem in njihovim družinam.

V ta namen je bila imenovana 5-članska grad-
bena skupina v sestavi:

Longar David (predsednik), Leko Zoran, Zu-
lič Damjan, Pate Lambert, Peršin Sandi in Zu-
pančič Franc.

Prva naloga skupine je bila pridobitev najustre-
znejših ponudnikov del in storitev, v nadaljevanju 
pa nadzor nad kvaliteto izvedbe in racionalno po-
rabo finančnih sredstev. Ob tem je potrebno po-
udariti izredno požrtvovalnost in zavzetost pred-
sednika skupine in pododbora Davida Longarja 
pri pridobivanju najugodnejših ponudnikov in 
tudi donatorjev.

S ciljem čim racionalnejše izvedbe prenove 
smo sklenili, da se v čim večji meri vključi v delo 

ribiške člane tako pri izvedbi samostojnih ne-
strokovnih del, kot tudi kot pomoč izvajalcem 
pri manj zahtevnih operacijah. Tako smo člani 
pododbora konec aprila poprijeli za delo. Naj-
prej je bilo potrebno iz doma odstraniti notra-
njo opremo (mize, stole, postelje, omare, trofeje, 
slike, …). Tisto opremo, ki je bila dotrajana in jo 
bo zamenjala nova, smo odpeljali v bližnji ZRC 
Žužemberk; za mize, stole, slike in trofeje smo 
zagotovili ustrezno hrambo. Nadaljevali smo z 
odstranjevanjem vseh radiatorjev in stenskih 
oblog v sejni sobi, nato pa odstranili še estrih v 
sejni sobi in na grobo izravnali stene v sejni sobi 
ter ponovno izdelali estrih na ustrezni nivo. Vse 
to smo naredili člani pododbora s prostovoljnim 
delom in svojo opremo. Material za estrih in omet 
sten smo prejeli s pomočjo donatorja, prav tako 
prevoz materiala.

Takoj po odstranitvi oblog je bila izvedena tudi 
napeljava kompletne elektroinštalacije.

Nadaljevalo se je z montažo mavčnih oblog v 
zgornjih prostorih in stopnišču ter v sejni sobi. 
Pri teh delih so izvajalcu pomagali tudi naši mar-
ljivi člani. Sredi meseca avgusta so bila izdelana 
nova okna in zunanja vrata, zato smo stara pred 

montažo novih odstranili. Po montaži oken smo 
umestili še notranje okenske police.

Vse od druge polovice avgusta pa se izvaja-
jo pleskarska dela na novo montiranih mavčnih 
ploščah in stenah. Naj poudarim, da ta dela iz-
vaja član Ribiške družine Novo mesto v svojem 
prostem času volontersko. Po naših ocenah smo 
z do sedaj izvedenimi aktivnostmi nekje na tre-
tjini planiranih del. Ob tem velja omeniti, da so 
naši prizadevni člani prispevali do sedaj že več 
kot 450 ur prostovoljnega dela.

Naš cilj je, da Ribiški dom Žužemberk dobi 
svojo končno novo podobo v naslednjem letu 
do datuma, ko bomo obeležili 70-letnico obstoja 
Ribiške družine Novo mesto.

Na koncu bi se rad zahvalil vsem prizadevnim 
članom, ki so sodelovali pri dosedanji prenovi, 
nekateri tudi z več deset urami prostovoljnega 
dela in se priporočam za pomoč pri preostalih 
nalogah tudi v bodoče, kjer pričakujem pomoč 
širšega kroga ribiških prijateljev v pododboru, 
saj nas je kar 67. 

Gospodar Pododbora Žužemberk:

n Franc Zupančič

Obnova ribiškega doma v Žužemberku
V začetku letošnjega leta je vodstvo Ribiške družine Novo mesto prisluhnilo nekajletnim iniciativam, predvsem članov 
pododbora Žužemberk, po obnovitvi že precej dotrajanega Ribiškega doma v Žužemberku. Pred nekaj leti prepleskana 
fasada in zamenjana kritina sta ob zaprtih polknih dokaj uspešno prikrivali, kako je dom v notranjosti načel zob časa. Nekatere 
notranje obloge, inštalacija in notranja oprema so bili še iz obdobja izgradnje doma pred več kot 40 leti.

Zapadel je prvi sneg
Prvi sneg v letošnji zimi je v soboto, 21. novembra, 

pobelil tudi naše kraje. Zaradi snega je bilo v prvih 
urah sneženja in tudi nočnem času, zlasti na dvor-
skem, šmihelskem in ajdovškem koncu, več krajših 
prekinitev pri oskrbi z električno energijo. 

n Urednik
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Društvo kmečkih žena Suha krajina- Žužemberk letos 
praznuje dvajseto obletnico ustanovitve, ki so jo zazna-
movale v soboto, 21. novembra, s prireditvijo v gostilni 
Pri gradu v Žužemberku. Na prireditvi so se spomnile pr-
vih začetkov leta 1973, ko so se na pobudo Zadružne zve-
ze Slovenije začele povezovati tudi suhokranjske kmečke 
žene. Na območju Žužemberka je pionirsko delo z usta-
navljanjem aktivov kmečkih žena, na predlog takratnega 
direktorja Kmetijske zadruge Žužemberk, pričela Ivanka 
Novinec, doma iz Prapreč pri Žužemberku. Mentorstvo 
in delo z aktivom je prevzela Lea Hotko. Prelomnica v 
delovanju aktivov je bila leta 1991, ko je mentorica Cvet-
ka Lavrič iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto 
sodelovala pri ustanavljanju krajevnih društev. V Žužem-
berku je nalogo mentorstva prevzela Ida Kastelic, Slavka 
Legan pa je postala prva predsednica društva, ki je delo-
valo pod okriljem novomeškega društva kmečkih žena. 
Ob ustanavljanju občin leta 2000 je tudi društvo uradno 
dobilo novo ime, ki ga nosi še danes. Slavka Legan je bila 
predsednica društva dolgih sedemnajst let, leta 2012 pa 
je vodenje društva prevzela Tadeja Lavrič. » Želimo, da 
bi nas ljudje spoštovali in nas cenili zaradi našega pri-

Ko se prižgejo praznične luči
Sredi bele mrzle zime,

prijateljstvo ogreje nam dlani
in želja vzpne se iz srca v višine.

Vse, kar slabo je, z novim letom naj zbledi!
Vse, kar je dobro, naj za vekomaj ostane!

Vse, kar je lepo, naj raste in cveti!
Naj v miru sreča nežno vas objame.

VESEL BOŽIČ IN SREČNO V LETU 2016!

Vam želimo članice društva Kmečkih žena Suha 
krajina-Žužemberk

Srčnih in delovnih dvajset let

zadevanja in truda, ki ga vsak dan vlagamo v 
delo za dobro slovensko hrano in ohranjanje 
podeželja,« je v nagovoru dejala predsednica 
Tadeja Lavrič in dodala, da članice z velikim 
navdušenjem in zainteresiranostjo korakajo 
naprej, saj jih prihodnje leto čaka že jubilejna 
dvajseta razstava suhokranjskih dobrot in dr-
žavna razstava z ocenjevanjem potic. »Aktiv-
nosti in program dela zato oblikujemo tako, da 
se za vsako članico najde kaj zanimivega,« je 
dejala Lavričeva in dodala, da so v društvu zelo 
prepoznane tudi članice pevske skupine »Žitni 
klas«. Članice so se v vseh teh letih udeležile 
in pripravile številne razstave, se udeležile ra-
znovrstnih pekovskih tekmovanj in različnih 
dejavnosti, iz katerih črpajo znanje in spretno-
sti in kjer lahko pokažejo vsa svoja znanja in 
spretnosti, obenem pa si izmenjujejo izkušnje 
in dobre ideje. Ob praznovanju se je Lavričeva 
zahvalila in podelila priznanja za dolgoletno 

delo članicam, ki so v društvu deset, petnajst 
in dvajset let, pa tudi članicam sosednjih dru-
štev, prijateljskim društvom in sponzorjem, 
zavodom in tudi številnim posameznikom. 
Ob dvajsetletnici so članice izdale zloženko in 
kuharsko knjigo z različnimi recepti, ki so jih 
preizkušale na kuharskih tečajih v preteklih le-
tih. Članicam so med drugim za njihov jubilej 
čestitali tudi žužemberški župan Franc Škufca, 
prva mentorica Cvetka Lavrič, vodja oddelka 
za kmetijsko svetovanje in živinorejo pri Kme-
tijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto mag. 
Andrej Kastelic, predsednica Zveze kmetic Slo-
venije Irena Ule in članice sosednjih društev. 
Prijetno kulturno prireditev so s pesmijo za-
činile članice pevske skupine Žitni klas, pevci 
vinogradniškega društva Suha krajina, članice 
s skečem in recitacijo ter ansambel Urok, ki je 
poskrbel za prijetno druženje.

n Urednik

Tudi na podružnični šoli Dvor sodelujejo v vseslo-
venskem projektu »Tradicionalni slovenski zajtrk«. Na 
jedilniku, ki je bil v petek, 20. novembra, so se tokrat 
našli pridelovalci hrane iz lokalnega okolja. Zavedanje 
o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo 
pridelavo in predelavo je v naši družbi prešibko, kajti 
na naših trgovskih policah je vse preveč tujih, neka-
kovostnih in cenenih živil, zato tudi v osnovnih šolah 
podpirajo slovenske pridelovalce hrane. Pomembno po-
slanstvo opravljajo tudi dvorski četrtošolci, ki s svojim 
učnim čebelnjakom, čebeljimi panji in družinami spo-
znavajo življenje čebel in pridelujejo svoj lastni med, ki 
se je tudi tokrat znašel na jedilniku. 

n Urednik

Tradicionalni slovenski zajtrk tudi na Dvoru

Že tradicionalno člani Društva upokojencev Dvor, v dneh ko slavimo 
Martina, obiščemo gostinski obrat, kjer priredimo martinovanje, si privo-
ščimo slastno hrano, dobro kapljico in seveda zabavo z živo glasbo. Tokrat 
smo z avtobusom odpotovali k našim sosedom na Studenec. Obiskali smo 
gostinski obrat Jančevih. Pred tem pa smo z avtobusom naredili krog in si 
ogledali hidroelektrarno Blanca, kjer je utonil tudi Janc, takratni župan ob-
čine Sevnica. Pred mrakom smo se pripeljali na Studenc, kjer nas je osebje 
lepo sprejelo. Tu so že bili člani društva upokojencev iz Stične in Savelj iz 
Ljubljane. Komaj smo se posedli, že so pričeli prinašati na mize potice in 
ostale dobrote, ki so tradicionalne za martinovanje. Da bi potica lažje pri-
šla v želodec, smo si naročili pijačo. Med tem pa nas je z glasbo zabaval an-
sambel Franca Ocvirka. Tisti najbolj zagnani smo se ob glasbi zavrteli in se 
nekoliko prepotili. Prav kmalu pa so nas gostitelji postregli z obilnim ko-
silom, ki je imel privdih Martinovega kosila. Peli smo, se vrteli ob glasbi in 
klepetali s člani našega društva in tudi s člani ostalih dveh društev. Prijetno 
vzdušje je priredil ansambel s krstom vina in nasmejal vse prisotne. Večer 
smo nadaljevali s petjem, plesom in smehom.Ure pa so se hitro premikale. 
Še enkrat so nas postregli z okusno hrano, ki nam je prijetno ogrela želod-
ce. Ker smo mi kot zadnji prispeli na martinovanje, smo tudi poslednji za-
pustili gostišče. Ob odhodu nas niso kar pustili, še enkrat so nas postregli 
z dobro kapljico iz njihovega vinograda. 

Iz mošta vino je postalo
Vinogradniki so se nekoliko oddahnili, ko je po končanem vretju iz mošta postalo vino. A dela vinogradnikom ne bo 
zmanjkalo, saj je potrebno skrbno ravnati s pridelkom in ga tudi negovati. 

Potice so prinesle gospodinje iz Novega mesta, Šentjerneja, Dolenjskih 
Toplic, Trebelnega, Dobrave, Dolskega pri Ljubljani, Sela pri Šumberku, 
Zagradca in Žužemberka. Potice so bile najrazličnejših oblik in okusov, bile 
so zelo lepe in dobre. Pečene so bile v različnih modelih, od okroglih do 
pravokotnih. Komisija je bila mnenja, da je prav, da se ohranjajo slovenske 
narodne potice, ki so pečene v lončenih modelih. Med okusi so bile tradici-
onalna orehova, lešnikova in rozinova. Bile so tudi modernejše potice, kot 
so korenčkova, makova, kokosova, čokoladna in zelo posebna limonina, kar 

Ob prijetni vožnji šoferja Franca, ki je upravljal z avtobusom, smo zapeli 
nekaj pesmi, nekateri pa s šalami nasmejali člane. Minil je prijeten dogo-
dek, ki se ga bomo še spominjali. Žal je lahko tistim, ki se za martinova-
nje niso odločili. 

n Dušan Mikec 

Drugo ocenjevanje in razstava potic 
Prvo sončno soboto v novembru smo imele članice Društva kmečkih žena 
Žužemberk in komisija veliko dela, saj je prispelo veliko potic, kar petinpetdeset. 

dokazuje kreativnost naših gospodinj. Prinesene so bile samo sladke, slanih 
potic nismo prejeli. Zaradi velikega števila je imela komisija veliko in težko 
delo, da je ocenila vse potice. Komisija je bila mnenja, da so vse potice lepe 
po obliki, izgledu, okusu, vonju in barvi. Med zbranimi je bila samo ena po-
tico, ki jo je komisija izločila zaradi neskladja s pravilnikom. 

Po končanem ocenjevanju smo le-te razstavile, da so se jih ogledali obi-
skovalci. Članice smo se odločile, da bomo drugo leto pripravile državno 
ocenjevanje potic, tako da naslednjo leto dobrodošli. Še se bomo sladkali 
v Žužemberku.

n Tadeja LavričMed ocenjenimi vzorci je bila najboljša tudi potica Majde Hrovat.

Majda Peterko iz Občine Dol pri Ljubljani je prejela vrsto priznanj.  Foto:S.Mirtič

Srečno in prijetno praznovanje Božiča, ter veliko 
vsega dobrega v letu 2016 , ki z naglico prihaja! 

DU Dvor
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2. Martinov pohod od Žužemberškega 
do Šumberškega gradu

Žužemberški in Šumberški grad sta bila nekdaj rodbinsko zelo povezana. Pred svetim Mar-
tinom je TD Suha krajina v nedeljo, 8. novembra, organiziralo že 2. Martinov pohod. Na več 
kot 8 km dolgi poti proti Šumberku je okoli 40 pohodnikov spoznavalo zanimivosti ob nekoč 
zelo uporabljeni pešpoti, ogledali pa so si tudi nekdanjo grajsko kapelo sv. Katarine , kjer so 
jih prijazno sprejeli člani TD Grad Šumberk. 

n VladiMir

Suhokranjski 
konjerejci na 
Martinovanju
Konjerejsdko društvo Suha krajina se 
je odzvalo vabilu KD Radohova vas in 
Gombišče ter se udeležilo Martinovanja-
žegnanja na Biču v nedeljo, 8. 11. 2015.

Vprega suhokranjskih konjerejcev se je pridružila 
povorki pred cerkvijo na Biču ter se skupaj z društvom 
Radohova vas in Gombišče udeležila martinovanja, 
blagoslova in žegnanja mošta pred cerkvijo. Ob zelo 
številčnem obisku konjenikov, furmanov ter ostalih 
udeležencev je v prelepem vremenu potekalo bogo-
služje, ki se je zaključilo s prijetnim druženjem ob 
dobri kapljici in hrani pred cerkvijo. Obiskovalci so 
imeli priložnost videti zelo veliko prelepih vpreg in 
konjičkov, pa tudi kramljanje z njihovimi lastniku je 
bilo v prijetnem vzdušju. Vsa pohvala organizatorjem 
za dobro postrežbo, pri kateri pa seveda ni manjkalo 
novega martinovega vina.....

Druženje se je po blagoslovu nadaljevalo pri čla-
nih KD Gombišče, na ranču člana KD Gombišče, ki 
ga kličejo šerif, v kraju Gombišče na kmetiji člana in 
častnega člana KD Gombišče g. Toneta Pajka, sam za-
ključek je bil na kmetiji Vidmar v njihovi brunarici, 
kjer je bila še večerja z dobro kapljico, ob zvokih har-
monike. Seveda so bili ves čas druženja z nami tudi čla-
ni konjerejskega društva Semič z eno vprego in vedno 
prisotnim harmonikarjem Matjažem, ki je skrbel, da se 
je povsod slišala vesela pesem in zvok frejtonarice.....

n Konjerejsko Društvo Suha Krajina

Čarovnice zasedle Žužemberk
Društvo Srednjeveški najemniki je tudi letošnjega 31. oktobra pripravilo tako imenovano 

Noč čarovnic, ki je potekala v žužemberškem gradu. Poskrbljeno je bilo za številne dejavno-
sti, prilagojene mladeži različnih starostnih skupin in so potekale od poznih popoldanskih do 
večernih ur. Obiskovalcev, zlasti najmlajših, čarovniško vzdušje ni pustilo ravnodušnih,saj so 
aktivno sodelovali v številnih delavnicah. 

Foto: VladiMir

Prvo oktobrsko deževno jutro smo se članice 
Društva kmečkih žena z avtobusom odpeljale pro-
ti Krškemu, kjer smo si ogledale Nuklearno elek-
trarno Krško (NEK). Le-ta je edina v Sloveniji in 
edina na ozemlju nekdanje Jugoslavije, ki je v dr-
žavni lasti Slovenije in Hrvaške. Deluje že od leta 
1981 ini stoji v vasi Vrbina v občini Krško. Najprej 
smo si ogledale v Kulturnem domu kratek film o 
delovanju elektrarne. Po ogledu smo se odpelja-
li v Jedrsko elektrarno. Z vodenim sprehodom je 
trideset članic ogledalo klasično turbinsko zgrad-
bo in zunanje hladilne naprave, preostale smo si z 
vodičem ogledale NEK kar z avtobusa. Po ogledu 
smo šli na kosilo v hotel City. 

Nato nas je pot peljala na grad Sevnica. Zgodo-
vina gradu Sevnica je najtesneje povezan z razvo-
jem salzburške nadškofije, posesti v štajerskem 
Posavju. Sedež sevniškega urada je bil na gradu, 
ko so ga zasedli Madžari. Grad deluje še danes, 
saj imajo v njem poročno dvorano, sejno sobo, 
vinsko klet ter kavarno. 

 Po ogledu gradu smo odšli na kmetijo Gorišek, 
kjer se ukvarjajo z rejo koz in predelavo raznovr-
stnih sirov. Hiša sira je v centru Mokronoga, kjer 
smo imele degustacijo njihovih različnih sirov, 
mesnin, sokov, vin. Postrežejo z doma pečenim 
kruhom. Po degustaciji smo nakupili še za svoje 
domače. Nato smo se odpeljali do zadnje točke 

Izlet po Posavju in Dolenjski 
Popotovanje Društva kmečkih žena Suha krajina - Žužemberk

našega popotovanja po »Deželi kozolcev«. Deže-
la kozolcev se nahaja v Šentrupertu. To je mlajša 
občina v Mirenski dolini, ki je prepoznavna po 
svojih projektih in prvem muzeju kozolcev na 
svetu. Le-ta se razprostira na 2,5 hektarjih, kjer 
je razstavljenih devetnajst sušilnih naprav, ki iz-
hajajo iz Mirenske doline, in šest tipov kozolcev. 
Po predstavitvi muzeja smo se ustavile še v pro-
dajalni spominkov. 

Dan se je prevesil v noč in odpeljali smo se 
proti naši Suhi krajini z željo, da gremo spomla-
di spet na izlet.

n Tadeja Lavrič

V sredo, 11. 11. 2015, na martinovo, smo se 
v Žužemberku srečali parkinsonovi bolniki z 
Dolenjske in Bele krajine. Z nami je bila tudi 
predsednica Društva Trepetika ga. Cvetka Li-
kar. Po ogledu gradu, po katerem nas je suve-
reno popeljala ga. Milka Jernejčič, smo imeli 
v avli šole kratek kulturni program. Učenka 
Lucija je ob spremljavi Veronikine harmonike 
zapela pesem Le Krka ve, plesalca Lavra Koši-
ček in Kristjan Šetina sta se zavrtela v ritmih 
sambe in ča-ča-čaja, pevke skupine Žitni klas 
so zapele pesmi Slovensko dekle, Večerni zvon 
in Kuharska, ga. Silva Mohorčič pa je interpre-
tirala svoji pesmi Sveti Martin in Bolečina. 

Ravnateljica je zbrane prisrčno pozdravila in 
nam za dobrodošlico podarila kvačkane angel-
čke. Naše druženje se je nadaljevalo v gospodinj-
ski učilnici, kjer nam je kuhar z Brda pri Kranju, 
g. Robert Merzel, s pomočjo urne pomočnice 

Maruše, pripravljal okusne jedi. Začeli smo z 
ingverjevim čajem, ki smo ga srebali ob kruh-
kih s čičerikinim in tuninim namazom ter po-
pečenimi kruhki s paradižnikom, sirom in sla-
nino. Sledila sta napitek iz banane in jogurta ter 
ješprenjeva solata z jabolki, olivami in balzamič-
nim prelivom. Zdaj je bil že čas za glavne jedi: 
bučno juho z jogurtovo peno, zapečen lososov 
file iz pečice, pire sladkega krompirja z jabolki, 
zelenjavno polento in žafranovo rižoto z bučka-
mi. Pika na i sta bili sladici: kuhana smetana z 
bučno marmelado in polnjeni dateljni. 

Na pojedini so se nam pridružile pevke sku-
pine Žitni klas, ki niso mogle skriti navduše-
nja. Izrazile so svoje zadovoljstvo, češ da take-
ga kuharskega tečaja še niso doživele. 

Ob izbranih jedeh in prijetnem klepetu je 
čas bliskovito minil. Kuhar je bil presenečen 
nad gostoljubjem in prijaznostjo učencev. Ni 

Srečanje parkinsonovih bolnikov in njihovih 
spremljevalcev v Žužemberku

še doživel, da bi ga vsak, kogarkoli je srečal, nasmejan 
vljudno pozdravil. 

Vsi so bili mnenja, da bi se na podoben način še sre-
čali. 

n Magda Kastelic Hočevar 



24 zima 2015, zima 2015, 25 DRUŠTVA  KULTURA  DRUŠTVA 

13. srečanje turističnih društev

Preko 50 pohodnikov se je zbralo na trgu pred 
žužemberškim gradom in krenilo proti lovski koči 
Komanca, kjer je bil prvi krajši postanek, ob poti 
pa je naravne in kulturne znamenitosti opisoval 
predsednik TD Suha krajina Vlado Kostevc. Po-
hodnike je pot nato vodila skozi Malo Lipje, mimo 
Velikega Lipja vse do Lopate, kjer so domačini po 
farnem žegnaju pripravili prisrčen sprejem in do-
brodošlico za pohodnike, župnik Ciril Murn pa 

je z veseljem razkazal in spregovoril o zgodovini 
podružnične cerkve sv. Neže, še posebno o preno-
vljenem glavnem oltarju. Pohodnike je nato pot 
vodila proti Lazini, skupina pohodnikov, ki so bili 
prvič na pohodu, pa si je ogledala izjemno zani-
mivo podzemno jamo Kanteč skedenc. 

Na Lazini so pri Jakličevih pripravili prisrčno 
dobrodošlico in vse pohodnike pogostili s peci-
vom, kavo in šilcem žganja. Kmalu je bil na Hribu 

Tradicionalni pohod po Suhi krajini od 
Žužemberka do Močil pri Hinjah

 
Vsako leto, prvo nedeljo v mesecu oktobru, prizadevna skupina organizatorjev iz 
TD Suha krajina, AS Hinje, PGD Hinje, KD Hinje, KS Hinje in OŠ Prevole organizira 
pohod po Suhi krajini od Žužemberka do Močil pri Hinjah.

pri Hinjah ponovni postanek, saj je pohodnike pri 
Domačiji Krnc pogostil gospodar Dušan Papež, 
ki je nato pohodnike vodil še do Močil, naravni 
znamenitosti, lužah, ki so bile včasih glavni vir pi-
tne vode tako za domačine kot živino, sedaj pa so 
Močile postale prava turistična zanimivost. 

Domačini so za pohodnike pripravili prisrčen 
sprejem z malico-odlično pravo suhokranjsko 
joto in pijačo ter pecivo. 

 Pohodnike sta na zaključku pozdravila še doma-
čin in član občinskega sveta Dušan Papež ter župan 
Franc Škufca, ki ga je spremljal tudi podžupan Jože 
Šteingel. Vsekakor je namen pohoda promocija 
zdravega načina življenja, predstavitev izjemne na-
ravne, kulturne in žive dediščine Suhe krajine, po-
vezovanje turističnih ponudnikov, promocija Suhe 
krajine in razvoj pohodniškega turizma.

n Vlado Kostevc 

Ob svetovnem dnevu TURIZMA so se v sobo-
to, 26. septembra, na Domu Frata, tradicionalno 
zbrali člani turističnih društev iz Občin Mirna 
Peč, Straža, Trebnje in Žužemberk. 

Dom Frata, ki postaja priljubljeno zbirališče 
tudi za kolesarje in ostale pohodnike ter občane 
ostalih občin, leži na meji občin Mirne Peči in Žu-
žemberka. Od leta 2003, ko je bilo prvo srečanje 
članov TD Suha krajina in TD Mirna Peč, ki so 
se jim kasneje pridružili še člani TD Straža, TD 
Trebnje ter Kulturno turistično društvo Dobrnič, 

je srečanje preraslo v izmenjavo izkušenj, spod-
bujanje zdravega načina življenja ter oživljanje 
nekdanjih pešpoti, s sporočilom Turistične zveze 
Slovenije: TURIZEM SMO LJUDJE! 

 Na Frati so organizatorji poskrbeli za okrepči-
lo in zabavni program z družabnimi igrami, vse z 
namenom druženja med člani društev in občani 
občin ter spoznavanja izjemne kulturne, naravne 
in žive dediščine.

n Urednik

V soboto so se v gostilni na Laščah zbrali 
starejši krajani Dvora. Povabila jih je tamkaj-
šnja krajevna organizacija RK. Nagovorila jih je 
predsednica Marija Legan in poudarila nekatere 
aktivnosti, ki jih skozi leto skupaj s prostovolj-
kami RK na Dvoru naredijo. Sledil je kulturni 
program, ki so ga pripravili učenci podružnične 
šole Dvor. Nastop je bil prisrčen in zabaven. V 
imenu OZRK Novo mesto je zbrane nagovorila 
sekretarka Barbara Ozimek, vse dobro starejšim 
krajanom z Dvora pa sta zaželela župan Občine 
Žužemberk Franc Škufca in podžupan Jože Šte-
ingel. Pozdravil jih je tudi predsednik DU Dvor 
Dušan Mikec. V imenu starejših krajanov se je 
Krajevni organizaciji RK Dvor zahvalila 92-let-
na gospa, ki je z bistrostjo v nagovoru dokazala, 
da so tudi v poznih letih lahko ljudje še kako čili. 
Na koncu je Marija Legan prebrala tudi pesem, 
ki jo je napisal v spomin na srečanje eden od 
starejših krajanov.

n KO RK Dvor

Srečanje starejših krajanov 

Na moj osebnostni in moralni razvoj je zelo 
vplivala teta Mici, predvojna poslovodkinja v 
Konzumu, načitana in poštena ženska. Verjetno 
je prav njena zasluga, da sem postal ministrant, 
saj očetu to ni bilo ravno po godu: »Kdo bo pa 
krave pasel, če bo ta mali v cerkvi?«

Prvo sveto obhajilo sem prejel 15. junija 1947, 
birmo pa sem imel 7. septembra 1947. Ne vem, 
za kaj je to bilo skoraj hkrati in tako zgodaj. Po-
vojni čas,razlike v generacijah?! Nato sem postal 
ministrant. Bilo nas je sedem, vsi letniki od 1937 
do 1941. Poleg mene so bili z naše strani (Krke) 
še Motezov Janez in Ljublančenov Ivan, z desne 
strani pa Peteršilkov Marjan, Perkotov Jože, Pa-
pirniški Nande in Andrejčkov Janez. Pripravljali 
smo se ob nedeljah popoldne pri Svetem Roku. 

Učil nas je kaplan Vinko Šega – anima buona (ro-
jen leta 1917), ki je sedaj, ko to pišem, župni upra-
vitelj in prelat na Robu pri Velikih Laščah. Maše 
so bile takrat še latinske, zato smo se morali nau-
čiti vse molitve in obredna odgovarjanja župniku 
v latinščini, čeprav nismo vedeli, kaj posamezna 
beseda pomeni. Še sedaj znam Confiteor na iz-
ust, še sedaj mi je všeč odgovor Vere dignum et 
justum est (Spodobi se in pravično je!)

Župnik Šega je bil dober in pravičen učitelj, 
sposoben pedagog. Pravil nam je svetopisemske 
zgodbe, pa zgodbe o Lažnivem kljukcu, organi-
ziral z nami krajše izlete in pripovedoval svoje 
življenjske dogodivščine. Bil je naš prijatelj in 
vzgojitelj;še vedno ga z veseljem in hvaležnostjo 
obiščemo v njegovi fari. Mislim, da nam je v času 

oblikovanja našega značaja in vedenja močno utr-
dil spoznanje o dobrem in slabem, o pravičnem in 
krivičnem. Bojda je Seneka, rimski filozof, zapisal, 
da ni nihče dober in pravičen že sam po sebi. Vsak 
se mora za to prizadevati, vsakemu je za to dana 
možnost. Nam je to povedal dobri župnik Vinko 
Šega. Lahko rečem, da nas je vseh sedem takra-
tnih ministrantov bilo v življenju uspešnih, vsak 
na svojem področju. Ne samo znanje, tudi vzgoja 
je važna za družbeni napredek. Enako uspešna je 
bila generacija ministrantov pred nami, ki so bili 
od tri do pet let starejši in na začetku pri obredih 
naši mentorji. Vernost se je s časom pri nekate-
rih izgubila, vzgojenost in sposobnost globokega 
razmišljanja in presojanja pa ne.

Ministrant sem bil do pomladi leta 1952, ko 

V 60. številki Suhokranjskih poti nadaljujemo s predstavitvami besedil avtorjev, ki so pisali o Suhi 
krajini. S tem želimo krepiti rodoljubje, pa tudi poznavanje ljudi, krajev in kulture o naši lepi deželi 
ob Krki. Tokrat objavljamo odlomek iz avtobiografije znanega Suhokranjca Slavka Glihe Moja pota. V 
svojem knjižnem prvencu se je ozrl na svoje bogato, uspešno, pa tudi preizkušenj polno življenjsko 
pot – od odličnega učenca OŠ Žužemberk do geometra, diplomiranega agronoma in ekonomista, 
ki je kar 40 let plodno deloval kot raziskovalec in direktor Kmetijskega inštituta Slovenije. 
Objavljamo odlomek iz poglavja Otroška leta.

Slavko Gliha: MOJA POTA – odlomek
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je oblast zaprla tako župnika kot dekana Karla 
Gnidovca in še nekaj drugih Žužemberčanov. 
Sedem let po vojni za domnevne medvojne gre-
he. Po mojih mladostnih izkušnjah je bil dekan 
resničen gospod in velik pravičnik.

Jasno je bilo, da s prižnice ni mogel delati re-
klame za komunizem, za katerega je bila religija 
»opij za ljudstvo«. Od februarja do aprila 1945 so 
domobranci v Žužemberku aretirali vse sumljive 
prebivalce, mnoge od njih, cvet trških gospodar-
jev in mladine, pobili in zagrebli po zelnikih in 
travnikih. Moja starša so aretirali na nedeljo, 20. 
februarja. Mamo so izpustili še isti dan, očeta in 
še nekatere druge pa čez štiri dni na intervencijo 
dekana Gnidovca, ki je po kasnejšem očetovem 
pripovedovanju večkrat posredoval pri domo-
brancih. Zato mu je ostal večno hvaležen. Kmalu 
po končani vojni so žrtve odkopali, identificirali 
in pokopali na pokopališču, kot se za ljudi spo-
dobi. Krste so bile v grajski kašči, ki je bila nepo-
rušena in je edina nudila prostor za veliko število 
žrtev. Pogrebni obred je vodil dekan Gnidovec s 
civilnimi oblastmi.

Od vseh stvari, ki sem jih v življenju opravljal, 
je bilo moje ministriranje zagotovo ena najslabših. 
Pa ne zato, ker bi bil slab za to opravilo, pač pa sem 
bil za duhovnike terminsko nedosegljiv. Maše so 
bile ob delovnikih ob šestih zjutraj, oče pa je krave 
redno puščal na pašo že pred sedmo uro zjutraj. 
Nič ga niso zanimale moje druge obveznosti, sam 
pa sem bil razpet med dvema stranema, ki jima 
nisem mogel hkrati ustreči. Tako sem imel vsako 
leto, ko je bil obračun pri dekanu, najmanj maš 
med vsemi ministranti,kar sem jemal kot osebni 
poraz in bil tarča zbadljivk svojih vrstnikov.

Kasneje sem velikokrat premišljeval, na kakšen 
način so duhovniki opravljali izbor ministrantov, 
saj je bilo povsem očitno, da je šlo za izredno in 
zanesljivo pozitivno selekcijo. V življenju sem na-
mreč srečal še mnogo kolegov direktorjev, profe-
sorjev in uveljavljenih ljudi, ki so mi povedali, da 
so bili v mladosti ministranti.

Po vojni smo imeli še dve leti verouk v šoli. 
Starši so se morali pisno izreči, da na to pristajajo. 
Razen enega sošolca smo se ga udeležili vsi v ra-

zredu. Ampak to je bilo le dve leti. Ko sem kasne-
je že kot predstojnik in direktor prebiral številne 
prijave na razpisana delovna mesta, sem si želel 
pri izboru toliko sreče, kot so jo imeli z nami žu-
pniki. Ali pa so oni iz nas napravili bolj spodobne 
ljudi? Kdo ve? Kasneje smo imeli v šoli (v nekem 
smislu nadomestila za verouk) predmet moralna 
vzgoja, higiena in morda še kaj drugega. Izplen je 
bil po mojem komaj opazen. S tem nočem reči, da 
je šola slaba, če nima verouka. Navajam le svoje 
izkušnje, Več kot vsak predmet je po mojem mne-
nju vreden dober pedagog. Res pa je, da sem sre-
čal v življenju tudi izredno dobre absolvente, ki 
so izhajali iz slabih šol. Najboljša temelja za izo-
braženost sta radovednost in branje.

Takoj po vojni sem se rad potikal po gradu in 
iskal kose vojaške opreme, naboje in druge, za 
mladostnika zanimive reči. Ob klavnici za graj-
skim obzidjem sem nekoč našel okvir od dvoko-
lesa, malo kasneje pa še staro sedalo na vertikal-
ne vzmeti. Pritrdil sem ga na okvir. Balanco mi 
je obljubil eden od vrstnikov. Sedaj sem rabil še 
kolesa, blatnika, pogonsko zobato verigo in dru-
ge malenkosti. Počasi sem nabral vse manjkajo-

če dele. Najtežje je bilo dobiti zategovalnike. Po-
tem sem pozimi z vseh ogrodnih delov ostružil 
lak, vse pobrusil s smirkovim papirjem in jih po 
avtobusu poslal k teti v Ljubljano, da jih je nesla 
k ličarju. Vsak kos je bil namreč drugačne barve 
in kolo bi izgledalo kot sračje gnezdo. Denar za 
plačilo sem si prislužil s prodajo suhih gob. Nato 
je prišla na vrsto sestava kolesa. Tudi to se je za-
pletlo, saj je bilo težko dobiti že navadno mati-
co, kaj šele podložko. Delali smo jih iz bakrene 
žice. Leta 1953 sem le prišel do svojega kolesa. 
Kakšno veselje, kakšen ponos in ugled med vr-
stniki. Vsi bi se vozili z mojim kolesom. Da sem 
omilil naval, sem postavil tarifo za vožnjo; dva 
dinarja od mostu do Poldetove hiše in nazaj. Ta-
krat so imeli bicikle samo premožni ljudje. Kupiti 
se ga sploh ni dalo. Lahko si ga dobil »na bone«, 
če si nabral ogromno količino suhih jurčkov in 
jih prodal Gosadu.

S tem biciklom sem leta 1954 odšel na spreje-
mne izpite na Srednjo tehniško šolo v Ljubljano. 
Prvi dve leti srednjega šolanja sem se z njim ob so-
botah vozil domov v Žužemberk. Bil je najcenejši 
prevoz in brez gneče, za razliko od avtobusa.

Sirkova družina leta 1950: zadaj mama Veronika in oče Slavko, spredaj otroci (z leve) Zorka, Elza, Rezka Slavko in Jože.

S koncertom slovo 
poletju

Maja Tanjšek, vrhunska pianistka, in violinist Branko Breza-
všček sta v nedeljo, 4. oktobra, pričarala prijeten večer klasične 
glasbe. Z bogatim in širokim repertoarjem klasične in filmske 
glasbe, evergreenov sta sicer maloštevilne gledalce navdušila 
z občutenim igranjem in izjemno izvedbo. Zbrane je pozdra-
vil tudi predsednik TD Suha krajina Vlado Kostevc in čestital 
glasbenikoma, ki sta s klavirsko milino, z ekspresivnim melo-
som, v sozvočju virtuozne violine očarala prisotne.

n Urednik 

Po kulturni prireditvi, ki so jo na žužember-
ški osnovni šoli v petek, 13. novembra posvetili 
znanim Suhokranjcem, so v spominskem par-
ku Občina Žužemberk, Osnovna šola Prevole in 
Osnovna šola Žužemberk pripravili prireditev, 
s katero ohranjamo suhokranjsko identiteto in 
zgodovinski spomin na znane Suhokranjce. Tako 
se je prvemu obeležju s sedemintridesetimi ime-
ni pridružilo drugo, sestavljeno iz treh granitnih 

stebrov s tremi bronastimi reliefi dr. Frana Brada-
ča, dr. Janeza Gnidovca in kneza Janeza Vajkarda 
Auersperga. »V tem parku najbrž še nikoli ni bilo 
toliko suhokranjskih šolarjev,« je zbrane nagovo-
rila avtorica projekta mag. Jelka Mrvar in se ob 
tem vprašala, kdo ve, kdo izmed njih bo čez sto 
let zapisan med znane Suhokranjce. » Prav vsake-
mu od nas je dano, da z znanjem in z delom nekaj 
postanemo, predvsem pa odrastemo v dobre in 

Dan spomina na znane Suhokranjce

G. T. Zajc in odbojkaši OŠ Žužemberk so položili lovorov venček k spomeniku Leona Štukla pred šolo. dr. Janez Gnidovec

Janez Vajkard Auersperg

Tomaž Zajc  in odbojkaši OŠ Žužemberk so položili lovorov venček k spomeniku Leona Štuklja. Foto: Rok Nose
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Park znanih Suhokranjcev – 
projekt zgodovinskega spomina in suhokranjske identitete

Bralcem Suhokranjskih poti z veseljem sporočamo, da se je prvemu 
spominskemu obeležju s 37 imeni znanih Suhokranjcev pridružilo še 
drugo. 13. 11. 2015, na Dan spomina na znane Suhokranjce, je bila v 
prizidku telovadnice OŠ Žužemberk najprej bogata kulturna prireditev, 
ki je v ubrani pesmi vseh šolskih zborov, z besedo in projekcijo povezala 
v projektu »Znani Suhokranjci« obe šoli – Žužemberk in Prevole. Podo-
bo kneza Janeza Vajkarda Auersperga je odstrl najboljši poznavalec rodu 
Auerspergov, zgodovinar dr. Miha Preinfalk. Učencem obeh šol z učite-
lji so se pridružili gostje in nekateri sorodniki znanih Suhokranjcev, ki so 
bili obdarjeni z brošuro »Suha krajina in znani Suhokranjci«, s podobo 
gradu iz lesa in z vrtnico iz papirja.

Sledilo je odkritje drugega obeležja v Parku znanih Suhokranjcev. Lepo 
je zazvenela pesem o prelepi Dolenjski iz grl pevcev obeh šol in odraslih. 
Slavnostni govornik g. Tone Peršak je v imenu Ministrstva za kulturo spre-
govoril o pomenu spoštovanja pomembnih osebnosti, ki so v preteklosti 
tlakovali pot današnjim dosežkom. Reliefni portret, izraz spoštovanja in 
hvaležnosti do znanih in zaslužnih ljudi, je predstavila mag. Alenka Vi-
drgar. Obeležje je sestavljeno iz treh granitnih stebrov, na katerih so trije 
bronasti reliefi: dr. Frana Bradača, jezikoslovca in prevajalca z Jame; dr. 
Janeza Gnidovca, škofa in dobrotnika iz Velikega Lipovca; kneza Janeza 
Vajkarda Auersperga,diplomata in ministra iz gradu Žužemberk. Avtorica 
mag. A. Vidrgar v izbrušenih reliefih ni izrazila le fizične podobe velikih 
mož, ampak tudi njihov psihološki izraz. Kamnoseško oblikovanje je delo 
mojstra Bena Ogrina. Za temelj, čiščenje parka, talno razsvetljavo sredi 
obeležja in za pogostitev je poskrbela Občina Žužemberk.

Ob tej priložnosti se želimo znova zahvaliti za vse velikodušne daro-
ve, s katerimi ste podprli projekt, ki krepi našo suhokranjsko zavest, 
ponos in prispeva k večji povezanosti krajev in ljudi. Do 9. 11. 2015 je 
darovalo 80 posameznikov in pravnih oseb kar 14.664 €. 73 donatorjem 
smo se zahvalili v 58. in 59. številki Suhokranjskih poti, v 60. št. pa so se 
med darovalce zapisali še: Ferdinand Mestnik, Vojko Suyer, Cvetka Lo-
vše, Milan Kastelic, Edvard Gnidovec, KGN Novinc in Pekarna Pečjak, ki 
je podarila piškote za vse učence OŠ Žužemberk in Prevole. Občina Žu-
žemberk je v rebalansu proračuna zagotovila 5.000 €. Plačan je račun za 
1. obeležje v znesku 5.108 €. Račun za drugo obeležje (kiparsko in ka-
mnoseško delo) znaša 8.359,73 €.

dr. Fran Bradač  (2003)

poštene ljudi« je nadaljevala Mrvarjeva in dodala, 
da znani Suhokranjci, ki jih poznamo s šolskega 
koledarja, niso bili le nadarjeni, poleg močne vo-
lje in poguma so bili izjemo vztrajni, delovni , pa 
tudi srčni in narodno zavedni. Prav zato je lahko 
sedanji rod Suhokranjcev ponosen na vse tiste, ki 
so se zapisali v zgodovino slovenskega, evropske-
ga in celo svetovnega prostora. Pobudnica parka 
znanih Suhokranjcev mag. Jelka Mrvar se je ob 
tej priložnosti še posebej zahvalila ministrici za 
kulturo mag. Julijani Bizjak Mlakar in osemdese-
tim darovalcem, ki so prispevali 14664 evrov ter 
omogočili postavitev obeh obeležij. Zahvalila se 
je tudi akademski kiparki mag. Alenki Vidrgar za 
ustvarjalne podobe spretnih rok, čutečega srca in 
predanosti projektu, mojstru kamnoseku Benu 
Ogrinu, mojstru livarju Borutu Kamšku, občini 
Žužemberk z županom in občinsko upravo ter 

delavcem javnih del na čelu z Brankom Zama-
nom. Prijeten kulturni program so na Dan spo-
mina na znane Suhokranjce pripravili žužember-
ški osnovnošolci s podružnicami PŠ Ajdovec, PŠ 
Dvor in PŠ Šmihel ter OŠ Prevole. V naslednjih 
dveh letih želi odbor postaviti še dve obeležji, ki 
ju bodo dopolnjevali z reliefi najzaslužnejših Su-
hokranjcev z željo, da postane Dan spomina na 
znane Suhokranjce tradicija žužemberške občine 
in obeh šol, kot dan srečanj, tekmovanja v znanju 
o Suhi krajini in znanih Suhokranjcih, v športu, 
pa tudi kot možnost kulturnega dogodka za širšo 
javnost. Tri bronaste reliefe na granitnih stebrih 
so na koncu prireditve družno z osnovnošolcema 
odkrili mag. Jelka Mrvar, državni sekretar Tone 
Peršak, župan Franc Škufca in akademska kipar-
ka mag. Alenka Vidrgar.

n S. Mirtič 

Počitnice so že zdavnaj mimo in otroci že pri-
dno sedijo v šolskih klopeh ali obiskujejo vrtec. 
V Knjižnici Dvor v oktobru zopet začenjamo s 
pravljičnimi uricami, ki jih popestrijo ustvar-
jalne delavnice. Potekajo od oktobra do maja, 
vsak drugi ponedeljek v mesecu, ob 17. uri. Na 
zaključni pravljici nas je lani obiskal Nodi, pred 
tem Muca Copatarica, kaj se bo zgodilo tokrat, 
pa naj ostane presenečanje. 

Na prvi pravljični urici so otroci v pravljici z 
naslovom Jazbec in strašni vihar spoznali poučno 
zgodbo o prijateljstvu ter medsebojni pomoči . 

 Strašni vihar se približuje! Prijazni jazbec se 
je zelo potrudil, da je vsem utrdil bivališča. Zajč-
ku je utrdil vrata, kosovki zgradil valilnico, mi-
ški pa pritrdil lestev, ki vodi do hiške. A kdo bo 
med nevihto popazil na njegov dom pod starim 
mogočnim hrastom? 

Po pravljici so otroci pobarvali ježka in ga ob-
lepili z listjem. 

Prihodnji mesec pa nas že čaka nova pra-
vljica.

n Andreja Špelko

Nova sezona pravljičnih uric v Knjižnici Dvor

 Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD) so skupni projekt 
evropske komisije in Sveta Evrope, ki jih evropske države organizirajo 
že od leta 1991, letošnja tema pa so praznovanja. Osrednja priredi-
tev v žužemberški občini je potekala v telovadnici šole s prireditvijo 
»Poroka naših dedkov in babic«, na kateri so sodelujoči odkrili prvo-
vrstne kulturne bisere s prikazom poroke in številnih običajev, veza-
nih nanjo. Pri pripravi in izvedbi prireditve so skupaj z Osnovno šolo 
Žužemberk in Občino Žužemberk sodelovala tudi številna društva: 
Turistično društvo Suha krajina, Društvo kmečkih žena Suha krajina 
Žužemberk, Konjerejsko društvo Suha krajina, Kulturno umetniško 
društvo Žužemberk in Društvo vinogradnikov Suha krajina.

n Urednik

Dnevi evropske kulturne dediščine
 V dvanajstih slovenskih zgodovinskih mestih (iz Združenja  zgodovinskih mest Slovenije)  so se v petek, 25. septembra 
ob 12. uri, začeli  25. dnevi evropske kulturne dediščine. 

V pričujoči komediji si je avtor sposodil tipično slovensko družino, ki jo 
sestavlja pestra paleta različnih likov. Jezik in navade se menjajo, njihova 
čud pač ne. Pa vseeno – rdeča nit, ki povezuje vse te različne ljudi, je denar! 
Priča smo že kar pregovornemu pohlepu, napetemu vzdušju in tragikomič-
nim dialogom akterjev. K umrli mami Amaliji Dreksler pridejo vsi, ki se 
nadejajo bogate dediščine: njena otroka – sin Ingo, alkoholik, ki je poročen 
s sitno Marjano, in neumna hči Rozalija s svojim Petrom, priseljencem iz 
Srbije, ter varuška njunega še nerojenega otroka Uta. Dediščine se nadeja 
tudi pokojničina sestra Klara, samska slavistka. Branje oporoke Amalija zau-
pa medicinskemu bratu Viliju, za katerega kasneje izvemo, da je pokojničin 
novopečeni mož. Ob krsti se razkrivajo njihovi pravi obrazi: vsi so pokoj-
nico sovražili in za masko žalovanja se skriva pohlep po denarju. Amalija 
v oporoki zapiše, da ves svoj denar zapušča samo enemu dediču, srečneža 
pa naj izberejo sami. Sredi njihovega prepira in ko stvari uidejo izpod nad-
zora, Amalija »vstane od mrtvih« ter zaprepadenim svojcem pove, da jih 
je pravzaprav povabila na poročno slavje. V drugem dejanju se prej ome-
njena druščina spet zbere v mamini hiši – tokrat naj bi njihova mama in 
sestra »zares« umrla. Mama ima nov pogoj in pravi zaplet se šele začne. Za 

Mama je umrla dvakrat
S črno komedijo Vinka Möderndorferja »Mama je (spet) umrla dvakrat« je igralska skupina Teater 13, KUD Venčeslav Taufer iz 
Dola pri Litiji, v nedeljo, 11. oktobra, zaključila 19. grajske prireditve na Žužemberškem gradu.

koreografijo je poskrbel Luka Bregar, ki je mojstrsko odigral tudi sina Inga 
Drekslerja, alkoholika, igro pa je odlično režiral Marko Plantan. Komedija, 
polna medsebojnih zdrah, zapletov in nepričakovanih razpletov je nasme-
jala občinstvo in popestrila nedeljski večer številnim gledalcem. Skratka, 
prava kulturna poslastica za ljubitelje odrske umetnosti. 

n Urednik

Načrtujemo postavitev še dveh obeležij, zato bomo z zbiranjem finanč-
nih sredstev nadaljevali. V l. 2016 želimo odkriti 3. spomenik s 3 reliefi: 
dr. Antona Kuhlja, akademika, po rodu z Vrhovega; Franka Lovšeta, gu-
vernerja in senatorja v ZDA, po rodu iz Hinj; Tomaža Humarja, vrhun-
skega alpinista, po rodu iz Klečeta. S projektom »Znani Suhokranjci« se 
bo tudi vnaprej udejanjal vzgojni proces v OŠ Žužemberk in OŠ Prevole, 
v občini pa se bo oblikoval kulturni prostor zgodovinskega spomina in 
suhokranjske identitete z željo, da postane Dan spomina na znane Suho-
kranjce tradicija občine in obeh šol.

Za vse, ki bi želeli prispevati za to kulturno in duhovno dobrino, do-
dajamo podatke za donacijo: TRR SI56 0139 3010 0015 568, sklic SI00 
730100, z namenom »Za Park znanih Suhokranjcev«. Že izpolnjen 
plačilni nalog brez zneska donacije lahko dobite v sprejemni pisarni 
Občine Žužemberk.

Dragocen bo vsak, tudi najmanjši dar.
Hvala že v naprej za vašo naklonjenost projektu.

n mag. Jelka Mrvar
Avtorica projekta »Znani Suhokranjci«

Foto: Rok Nose
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Kako se spominjate svojega otroštva? Kdaj 
ste začutili željo po ustvarjanju in kdo Vas 
je pri tem spodbujal ?
Stric Andrej Kamšek, mamin brat, je najprej 

imel livarno pri stari mami, kamor sem pogosto 
hodila na obisk. Tam sem se prvič srečala s ki-
parstvom. Kipi so se mi zdeli nekaj najlepšega- 
še posebno potem, ko so bili vliti v bron.

Moj brat Matjaž, bil je pet let starejši, je zelo 
rad risal in še raje slikal. Risala sem vse, kar je 
risal brat. Že v osnovni šoli sem obiskovala li-
kovni krožek in spomnim se akad. slikarja Ma-
tjaža Schmidta in njegovega pisanega pulover-
ja, ki je bil spleten iz ostankov volne. Bil je tako 
zanimiv, da sem spletla svoj prvi brezrokavnik 
prav tako pisan in iz ostankov volne. Poleg risa-
nja sem imela najraje matematiko. Tudi v sre-
dnji šoli. Hodila sem na tekmovanja za Vegova 
priznanja in dobila nekaj 
nagrad.

sem modelacijo figure v bakreni žici in livarski 
postopek vlivanja na vosek. Pri tem postopku se 
izdela model v vosku, ki se ga zalije s šamotno 
maso . Vse skupaj se žge v peči, kjer vosek izgori 
ter pusti prazen volumen v žganem šamotnem 
kalupu. V ta kalup se vlije bron. Tako nastanejo 
skoraj vsa kiparska dela v bronu. Stričevo zna-
nje vlivanja v bron sta nasledila njegova sinova 
Borut in Roman Kamšek, ki sta postala najpo-
membnejša livarja v slovenskem prostoru. Teh-
nologijo ves čas posodabljata in lahko izdelata 
zelo zahtevne projekte, kot so bronasta vrata za 
Stolnico. Tudi sama se srečujem z novimi izzivi 
v oblikovanju bronaste plastike.

Prav to veselje pri oblikovanju mehke gline 
in voska me je vodilo do razstavnih projektov 
Conceptus Vividus in Zgodba o nekem objemu. 
Pri prvem se povežem in raziskujem naravno 
obliko lesa. Živost rasti lesa vidim v povezanosti 
debla in veje, zato vedno vzamem to dvojnost 
in v njej iščem obliko. Ko jo najdem, jo položim 
v mehko glino, ki jo oprime in zadrži.

Pri drugem pa logiko lesene oblike prene-
sem v mali poliran kos brona, ki ga naslonim na 
mehke oblike zeleno patiniranega bronastega 
spodnjega dela, ki nosi zapis mojih rok.

Tako sta mi razstavi Conceptus Vividus in 
Zgodba o nekem objemu zelo pomembni. Pri 
razstavnih projektih Universus in Nihanja pa 
sem opustila podstavke in ves kiparski pro-
jekt izvedla z visenjem ter gibanjem kiparskih 
del nad tlemi. 

Katera so Vaša najvidnejša kiparska dela?
1998. sem sodelovala na, po dvajsetih letih, 

prvem javnem razpisu za javni spomenik. Raz-
pisali so ga arhitekti z željo po postavitvi konje-
niškega portreta generala Rudolfa Maistra. Po-
iskala me je dr. Tatjana Capuder, arhitektka, ki 
se je želela udeležiti razpisa. Prijavili sva dve za-
snovi spomenika: bolj klasično in bolj sodobno, 

Pogovor z akademsko kiparko mag. Alenko Vidrgar
»Bog je ustvaril roko, da duša ne bi bila nema«

(tibetanski pregovor)

Ime akademske kiparke Alenke Vidrgar pozna skoraj vsak učenec OŠ Žužemberk. 
V poldrugem desetletju sodelovanja s šolo je s svojo umetniško roko zaznamovala 
muzej znanih Suhokranjcev: z doprsnim kipom Leona Štuklja, bronastimi reliefi, 
spominsko tablo… V letu 2014 se je vključila v projekt »Park znanih Suhokranjcev« 
in ustvarila dve spominski obeležji, ki sta bili odkriti v letu 2015. Njena kiparska dela 
zaznamujejo Suho krajino s trajnimi umetninami, ki nam in zanamcem sporočajo 
o ljudeh z vrednotami znanja, srca in duha. Pogovor z mag. A. Vidrgar naj bralcem 
Suhokranjskih poti približa njeno podobo.

stva? Kdo so bili Vaši vzorniki med ume-
tniki in med drugimi ljudmi?
Če sem v osnovni šoli občudovala Da Vincija, 

sem v srednji že poznala vso pomembno antič-
no, renesančno in srednjeveško umetnost prav 
zaradi predmeta umetnostna zgodovina. Bron 
in kamen sta se mi zdela nedosegljiva materiala 
za ustvarjanje, še posebej, ker sem vedela, kako 
težko je delo v kamnu in pri vlivanju v bron.

Pri stricu livarju sem videla manjša dela Napo-
tnika, Dolinarja, Savinška, Batiča, Smerduja ter 
Dremlja in Stovička, dveh naših najboljših meda-
ljerjev. Kasneje, ko je zgradil svojo livarno, še dela 
Boljke, Rotarja, Tihca in Tršarja. Kiparske razstave 
takrat niso bile pogoste in tudi danes niso. V Na-
rodni galeriji smo videli stalno postavitev, v Mo-
derni galeriji je bilo kiparstva bolj malo... 

Na ALU so prihajali študirat mladi iz vseh re-
publik nekdanje Jugoslavije. Poleg zagrebške 
akademije je bila ljubljanska zelo cenjena. Mno-
gi odlični kiparji, kot sta Mirsad Begić in Jakov 
Brdar, so bili takrat, ko sem začela študij, na ki-
parski specialki. Videvala sem jih na hodnikih. 
Ko sem študij končevala, so bili z menoj na po-
diplomski študij vpisni kiparji, ki so zdaj profe-
sorji v Splitu, Skopju in Sarajevu. 

Odličnih kipark je dosti manj kot kiparjev. Že 
pri vpisu na študij nas je bilo deklet nekoč manj 
kot fantov. Po študiju smo vedno težko dobile 
zaupanje naročnikov in s tem tudi delo. Ko ni-
maš referenc, tudi dela ni.

Danes se na kiparstvo vpisuje množica deklet 
in malo fantov, kar kaže, kako je postal ta po-
klic manj pomemben in manj cenjen ter se je 
od klasičnih kiparskih tehnik usmeril v projek-
te, ki ne zahtevajo več toliko fizične moči. Vse 
manj je tudi naročnikov za tako veliko število 
akademij in njihovih diplomantov. 

Iz katerih materialov ustvarjate, kaj in kaj 
najraje?
V srednji šoli sem se srečala s fotografijo, ki 

sem ji kasneje, tudi na obeh akademijah, če-
prav takrat to ni bila študijska smer, v prostem 
času posvečala veliko pozornost. Že 1982. sem 
imela razstavo v Galley Fingarprints v Londo-
nu, bila sem najmlajša kandidatka za mojstra 
fotografije v nekdanji Jugoslaviji, prejela sem 
mnoge mednarodne nagrade in tega leta tudi 
Republiško priznanje Zlata ptica. Fotografi-
jo sem vedno povezovala z drugimi področji 
- umetniško grafiko in risbo, kar je bilo takrat 
zelo drugačno od ustaljenega pogleda. Prav 
takšno delo Horror vacui je 1991. uvrščeno v 
zbirko Moderne galerije. 

Kiparska tehnologija mi je bila vedno izziv. 
Tako sem že za diplomo na ALU vzela tehnolo-
ški postopek, katerega raziskovanje mi je omo-
gočil prav stric Kamšek v svoji livarni. Povezala Leon Štukelj (2002)

Na kratko opišite svoje šolanje in poklic-
no pot.
Že v osnovni šoli so me učitelji spodbujali, da 

bi nadaljevala šolanje na gimnaziji, a se starša 
s tem nista strinjala, saj je bil njun namen, da 
čim hitreje pridem »do kruha«. Tako sem se 
vpisala v Srednjo šolo za oblikovanje. Edina iz 
vsega okoliša. Ta šola mi je dala odlično osnovo 
na likovnem področju, pri splošnih predmetih 
pa ne tako. Znanje iz tipografije in pisav, opi-
sne geometrije, grafike, umetnostne zgodovi-
ne, likovne teorije, risanja in slikanja so preda-
jali odlični strokovnjaki in se je v marsičem na 
likovni akademiji samo nadgradilo. Kot odlični 
učenki so mi starši dovolili nadaljevati študij na 
Pedagoški akademiji, na Akademijo za likovno 
umetnost pa me niso pustili.

 Na pedagoški akademiji sem študij likovne-
ga pouka kombinirala z zgodovino, ki me je 

poleg zgodovine umetnosti vedno zani-
mala. Kot odlična študentka sem dobi-

la Titovo štipendijo za nadarjene, zato 
sem se lahko odločila za nadaljeva-
nje študija na likovni akademiji. Na 
sprejemne izpite me je pripravljal 
akad. kipar Aladar Zahariaš, pa 
tudi stric Andrej Kamšek mi je po-
kazal, kako poteka delo pri izde-

lavi mavčnih ulitkov. Ob prijavi na 
preverjanje smo morali oddati dva 
- tri portrete. Predložila sem mavčne 

originale, ki sem jih kasneje podarila 
prijateljem, ki so mi bili pripravljeni 

pozirati, biti model za te portrete. Vsi 
jih imajo še danes.

Šest kandidatov na kiparstvu nas je uspe-
šno opravilo preizkus umetniške nadar-

jenosti. Poleg kiparstva sem v kasnejših 
letnikih vpisala še vse mogoče izbirne 
programe: vizualne komunikacije, gra-

fiko, keramiko in pedago-
ški izbirni program. 

Zakaj ste se odločili 
prav za študij kipar-

obe predlagani rešitvi pa sta bili zelo visoki, saj 
sta predvidevali lokacijo postavitve med dvema 
stolpnicama na Trgu revolucije, prav nasproti 
parlamenta. Kiparji Jakov Brdar, Mirsad Begić in 
Janez Boljka so dobili prve tri nagrade, midve pa 
odkupno z najboljšim predlogom lokacije, ki pa 
ga niso nikoli realizirali. So pa kasneje postavili 
moj portret Maistra na trgu v Kranju.

Povabljena sem bila še na razpis za portret 
Edvarda Kocbeka in Staneta Kavčiča. Pri Koc-
beku je bil moj portret najprepričljivejši, a so 
vseeno izbrali mladega kiparja, ki pa se je pri 
svoji realizaciji spomenika zgledoval po mojem 
portretu in figuri. Moj portret in figuro hrani 
NUK. Razpis za spomenik Samostojni neodvi-
sni Sloveniji, postavljen naj bi bil v Škofji Loki, 
je končal brez izvedbe. Slabo se je odrezal tudi 
zadnji razpis za spomenik Žrtvam vseh vojn. Ar-
hitekti imajo prevelik vpliv na postavitev kipar-
skih del. Če ne predvidevajo praznih prostorov 
v ureditvenih projektih, kjer bi se lahko kasneje 
postavilo kiparsko delo, kiparstvo izgubi svoje 
mesto v javnem prostoru.

Moja najvidnejša dela so portreti: v Logatcu 
dr. Andrej Gosar, v Žužemberku in Mariboru 
Leon Štukelj, v Kranju Rudolf Maister, na Fa-
kulteti za farmacijo dr. Pavel Bohinc,.... Veliko 
portretov sem ustvarila v reliefu in jih obliku-
jem s posebnim veseljem, saj mi ta način pri-
kazovanja volumna, vezanega na ozadje, daje 
nekaj, kar je izziv tudi moji risarski veščini. Med 
temi portreti sem bila posebej vesela naročila 
za portret dr. Jolande Strnad za Železnike in 
Angele Vode za Slovenski šolski muzej, saj so 
upodobitve žensk tako redke. Največ reliefnih 
portretov pa ima Žužemberk.

Kadar naročnik nima primernega prostora, 
vedno predlagam relief, saj se ga da umestiti 
na steno, ta pa se vedno najde, saj se naročeni 
spomenik največkrat navezuje na pomembno 
osebo ali dogodek, ki sta povezana s prostorom 

v kraju, hišo, ulico itd. Kadar kiparji oblikujemo 
okrogle reliefe, jih um. zg. imenujejo medaljo-
ne, kadar pa štirioglate, pa plakete. 

Med temi reliefi so najzahtevnejši tisti, ka-
terih modelacija volumna je najplitkejša- plitki 
relief. To pa je modelacija za kovanje kovancev. 
Ko sem modelirala podobo za svoj prvi kovanec 
(France Prešeren), mi je pomoč g. Vipotnika, ki 
je bil medaljer v Zlatarni Celje, odprla rešitev 
posebne zahteve pri kovanju, ki je kiparji ne 
poznamo. Prav zaradi mojega vztrajnega štu-
dija in večkratnih ponovitev dela mi je razkril 
malo/veliko skrivnost. Za kovanje sem oblikova-
la še zlatnik Leona Štuklja (skupaj z Mirsadom 
Begićem) in Rudolfa Maistra.

Danes se redko odločajo za modelirane upo-
dobitve. Raje imajo digitalno grafično modeli-
ranje, ki daje sodoben, a poenostavljen videz. 
Rezultati so hitri, verjetno tudi cenovno ugodni, 
a v klasični numizmatiki je klasično delo še ve-
dno cenjeno. Žal svoje spominske kovance ku-
jemo na tujem, kjer nam izvajalci predlagajo in 
vodijo tehnološke rešitve. 

Kje stojijo vaše skulpture?
Osebno raziskovanje kiparstva sem realizira-

la v postavitvah javnih skulptur: prvo v kombi-
naciji beton/bron v gradu Nazarje, kasneje pa v 
kamnitih skulpturah za Mesto kipov Grosuplje, 
za Park spomina v Dolenjskih Toplicah ter na 
simpoziju na Vrhniki in v Dekanih. V tujini sem 
postavila skulpture v Innsbrucku, Murbadu in 
Sv.Vidu na Koroškem.

Ste tudi avtorica treh priročnikov za otroke. 
Na kratko jih predstavite.
Morda me je pedagoška izobrazba napeljala, 

da sem želela, da se tudi najmlajši srečajo z gli-
no in s kiparstvom že v vrtcih in osnovni šoli. Ko 
sem imela atelje na Vrhniki, sem v njem imela 
tudi vsakotedensko delavnico za otroke. Tako 
sem videla, kako otroci oblikujejo, medseboj-
no sodelujejo, česa se lotijo in kako. Urednica 
Cicibana mi je dala priložnost, da prvič v reviji 
za otroke uporabim fotografijo za predstavitev 
postopka oblikovanja v glini. Naredili smo serijo 
člankov, ki so prvič prikazali postopke s fotogra-
fijo in so imeli odličen odziv. Iz te izkušnje sem 
oblikovala svojo prvo knjigo GLINA, sledila je še 
LETEČA RIBA, ki kaže postopke izdelave v drugih 
materialih. V knjigi IGRAČA ZATE pa sem želela, 
da si otroci sami naredijo svojo igračo, tako kot 
smo si jo včasih mi naredili, in da spoznajo, kako 
deluje. Tako igračo tudi cenijo in je ne zavržejo, 
kar se pogosto zgodi s kupljeno igračo.

Verjetno me veseli delo z ljudmi, ki ljubijo ki-
parstvo, saj že mnogo let vodim tečaje pri Jav-
nem skladu za kulturne dejavnosti. Začela sem 
s tečaji modeliranja v glini, potem pa sem prvič 
poizkusila še klesanje v les in kamen. Delavnica 
Kamen v kamnolomu Lesno Brdo je najstarej-
ša, saj poteka že petnajsto leto. 
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V OŠ Žbk. ste pustili močne sledi: doprsni kip 
Leona Štuklja pred šolo, prvi v Sloveniji, 
tri bronaste reliefe v Muzeju znanih Suho-
kranjcev, spominska  tabla na rojstni hiši 
Štukljeve matere v Zafari, simbol učenosti 
na tabli nekdanjih učencev, ki so dosegli 
akademski naslov... Kako so Vas kot ki-
parko pridobili za sodelovanje?
V Žužemberk me je pripeljal akad. slikar 

Jože Kumer iz Dolenjskih Toplic, s katerim sva 
prijateljevala že na akademiji. Ravnateljica OŠ 
Žužemberk gospa mag. Jelka Mrvar je želela, 
da naredimo prvi spomenik Leonu Štuklju. 
Pri projektu je sodeloval dolgoletni spremlje-
valec Leona Štuklja gospod Tomaž Zajc, ki je 
prinesel njegove fotografije. Bil je tudi v atelje-
ju na korekturah zasnov za njegov spomenik, 
saj ga je dobro poznal. Morda je prav zato ta 
Štukljev portret tako prepoznaven. Sicer sem 
Štuklja osebno spoznala ob njegovi stoletnici 
v Mariboru.

Začeto sodelovanje z OŠ se je nadaljevalo 
in tako sem naredila še več reliefnih upodo-
bitev.

V letu 2014 ste se vključili v projekt Park zna-
nih Suhokranjcev. Ste avtorica spominske 
table z imeni 37 znanih Suhokranjcev in 
obeležja z reliefi dr. Frana Bradača, dr. Ja-
neza Gnidovca in kneza Auersperga. Kako 
nastane relief in kaj sporoča ljudem ?
Kar je naredila OŠ Žužemberk, sem vedno 

dala kot primer, kaj bi moral vsak kraj narediti 
za ljudi, ki so pomembno prispevali k razvoju 
družbe in so povezani z njihovim krajem. Me-
sto, kot je šola, učencem za vedno da vrednote, 
ki naj jih cenijo, zato je postavitev spomenika v 
njenem okolišu tako pomembna. Ko je k pro-
jektu pristopila še občina, se je projekt mag. Jel-
ke Mrvar razširil na Park znanih Suhokranjcev. 
Zaradi načrtovanega večjega števila upodobitev 
sem predlagala reliefe in skupine kamnitih ste-

Dr. Jolanda Strnad (1999)

brov, ki naj nosijo bronaste reliefe ter napisni 
plošči. Napisni plošči in prva skupina reliefov 
so že postavljeni. Zaradi enotnega videza vseh 
upodobljenih so izbrani medaljoni z napisi. V 
napisih, ki obkrožajo upodobitve, smo morali 
povzeti le najpomembnejše podatke za vsake-
ga upodobljenca. Portret dr. Frana Bradača sem 
izdelala v novi, primerni velikosti, saj je tisti v OŠ 
zelo markanten, a prevelik.

Pri študiju podobe kneza Auersperga sem 
se odločila za podobo starejšega moža, ki se 
je že uveljavil na dvoru, ko je že knez. Pri upo-
dobitvah sem poudarila starost portretirane-
ga v času, ko je bil najbolj ustvarjalen, ko je 
največ prispeval k razvoju, to pa so običajno 
zrela leta in ne pozna starost. Obrazne poteze 
se oblikujejo skozi vse življenje, a prepoznav-
ne se v poznem obdobju samo poglobijo in so 
podobne tistim, ki so se izoblikovale v zrelem 
obdobju življenja. Morda smo, posebej kipar-
ke, bolj naklonjene podobam, ki niso izmuče-
ne in trpeče.

Med takimi bolečimi prikazi zgodovine je go-
tovo edini spomenik Goljašem, ki sem ga nare-
dila za g. Franca Birtiča, ki je preživel Goli otok 
in mi je s pripovedovanjem ustvaril podobo 
dveh kaznjencev, ki drug drugega prisiljujeta 
v težkem delu. Spomenik je posmrtno daroval 
Muzeju novejše zgodovine, saj je edini spome-
nik v nekdanji Jugoslaviji, ki govori o kaznjen-
cih tega otoka.

S čim se radi ukvarjate, kadar ne ustvarja-
te? Katere vrednote so za Vas temeljne-
ga pomena pri vzgoji mladih, tudi Suho-
kranjcev?
Skozi delo smo se in se oblikujemo, razvijamo 

svoj miselni in fizični potencial. Vse, kar delamo, 
nas oblikuje. Pomembno je, da delo vidimo kot 
priložnost, ne kot nujo, zato ga z veseljem in 
lažje opravimo. Cenimo delo, ki so ga opra-
vili pred nami in prispevajmo svoje.

Zelo rada sem se učila in se učim. 
Spoznavanje novega je tako zanimivo. 
Ustvarjalno delo najdem v vsem - tudi v 
urejanju prostorov, urejanju vrta... 

Rada imam živali. Tiste, ki živijo v 
neposredni okolici, so mi posebno za-
nimive, ker si delimo skupni prostor. 
Ko sva z možem naredila ribnik, ker da-
leč naokoli ni vode, so k hiši prišle živali. 
Zdaj imamo polno ptic, dvoživk, poleti 
pa kačjih pastirjev in čebel, ki priha-
jajo k ribniku, ker drugje ni vode. Ker 
sem poznala samo najpogostejše 
ptice, drugih pa ne, sem kupila ne-
kaj priročnikov za njihovo prepozna-
vanje in jih že več let opazujem. Več 
kot 30 različnih vrst ptic prihaja skozi 
vse leto v naš prostor ob gozdu. Ker 
imamo naravno previsno steno, sva v 
njej uredila skalni vrt in v njem so že prvo leto 

gnezdile ptice. Celo skalnega plezalčka sva vide-
la. Prostor v hribih mi omogoča, da lahko obde-
lujem tako kamen kot les, saj občasni hrup, ki ga 
povzročajo stroji, tu nikogar ne moti. 

Kakšne načrte imate za prihodnost ?
Več kot leto že načrtujem in študiram postop-

ke za prav poseben relief – za vodni znak. To je 
slika, ki jo vidimo v papirju, ko ga svetloba pre-
svetli. Tak vodni znak imamo v papirju za denar 
kot eno izmed uporabljenih varnostnih oznak. 
Vse, kar je povezano z denarjem, pa je skriv-
nost. V postopku vodnega znaka bom izdelala 
portret; pravzaprav sem ga že - portret Koso-
vela. Zdaj pa me čaka preverjanje tega portreta 
v postopku izdelave ročno izdelanega papirja. 
Kot pri kovanju denarja je tudi tu veliko tehno-
loških skrivnosti, ki jih kiparji ne poznamo.

Prav ročna izdelava papirja je bila še ena po-
sebna tehnologija, ki jo je razvijal drugi stric, Ja-
nez Kamšek. Prinesel jo je s Češke v Papirnico 
Vevče. V papir sem lahko naredila prve risbe iz 
bakrene žice. Letos sem jih uspešno predstavila 
na prvem mednarodnem bienalu akvarela Ca-
stra 2015 v Ajdovščini. Pripravljam nove skulp-
ture v bronu, povezne z bakrom. Na Verdu, kjer 
so našli najstarejše kolo na svetu, bom prav 
tako kolo izklesala v kamen, za Žužemberk pa 
bom naredila reliefne portrete, ki bodo nadalje-
vali projekt Parka znanih Suhokranjcev.

Hvala za izčrpne odgovore. Želimo Vam še ve-
liko ustvarjalnih navdihov. Hvaležni smo Vam za 
Vaš prispevek k suhokranjski kulturi.

n mag. Jelka Mrvar

Rudolf Maister (1998)

Svetovnega kongresa metalurgov SPCI 10 v 
Mar del Plati v Argentini se je novembra 2014 
udeležil dr. Primož Mrvar, redni profesor na NTF 
v Ljubljani, ki je zastopal Slovenijo. Ob tej prilo-
žnosti je obiskal tudi daljne sorodnike v Mendozi 
pod Andi. 95-letna Majda Ocvirk je Mlakarjeva iz 
Žužemberka. Ima številno družino. Poleg prisrč-
nega sprejema se ga je dotaknila njihova globoka 
narodna zavest, ljubezen do slovenskega jezika in 
spoštovanje slovenske kulture.

Spoznal je tudi slovensko šolo A. M. Slomška 
v Mendozi,ki sta jo ustanovila zeta naše suho-
kranjske rojakinje. Obiskuje jo 114 otrok vrtca 
in učencev od 1. do 3. razreda. Deluje v skro-
mnih razmerah.

Ob vrnitvi v Slovenijo je predlagal, da bi zbra-
li nekaj gradiva za pouk slovenščine. Odziv slo-
venskih založb na našo prošnjo je bil izjemen. Na 
naslov častnega konzula RS v Medozi g. Franci-
ja Šmona smo poslali dve pošiljki: prvo januar-
ja 2015 z 82 leposlovnimi knjigami, učbeniki, 
kartonkami in CD-ji; drugo junija 2015 s 124 
izvodi različnega učnega gradiva za otoke iz vrt-
ca in šolarje.

Radi bi se tudi v imenu Slovencev v Men-
dozi zahvalili naslednjim založbam: Ognjišču 
d.o.o., Založbi Obzorja d.d., DZS, Modrija-
nu, Sanjam, MK, Didakti, Cankarjevi založbi, 
Celjski Mohorjevi družbi, Slomškovi založbi 
in Škofijski knjigarni. Hvala tudi Pošti Žužem-

Učenci slovenske šole A. M. Slomšek v Mendozi z učiteljicami

Iz Suhe krajine – knjige za slovensko šolo 
“Antona Martina Slomška” v Argentini

berk in ga. Branki Ljube ter ga. Jožici Fabjan za 
pomoč pri odpremi.

Iz šole v Mendozi smo prejeli fotografije in pri-
srčno pismo, v katerem pišejo: »Hvala, dragi roja-
ki iz ljube domovine naših starih staršev. Hvaležni 
smo vam, da nam pomagate ohranjati slovensko 
dediščino, ki so nam jo zapustili mnogi danes že 

pokojni stari starši, ki so v najtežjih časih komuniz-
ma zapustili svoj rodni dom in tu, pod Andi, naj-
prej ustanovili Slovenski dom s šolo, še preden so 
postavili lastne družinske domove. Danes z novim 
zagonom in s pogumom nadaljujemo slovenstvo, 
povezano z drago domovino Slovenijo.«

n mag. Jelka Mrvar

Slovesna sveta maša
35 let mašništva župnika Francija Godca

V domačem kraju župnika Francija Godca v Žužemberku so se v soboto, 4. 
julija, številni farani domače župnije in župnije Kranj-Primskovo s slovesno sv. 
mašo v cerkvi sv. Roka spomnili 35. obletnice njegovega mašniškega posvečenja. 
Župnik Franc Godec je bil rojen leta 1953 v verni družini v Žužemberku. Osnov-

no šolo je obiskoval v domačem kra-
ju, gimnazijo v Ljubljani, nato se je 
posvetil bogoslovju in leta 1980 po-
stal novomašnik. V svojo domačo 
župnijo Žužemberk zelo rad priha-
ja in je med farani zelo priljubljen. 
Ob jubileju so mu dobrodošlico in 
voščila izrekli tudi domači farani. 
Z veliko hvaležnostjo se je župnik 
Franci Godec spomnil na svoja po-
kojna starša, ki sta ga podpirala na 
njegovi duhovniški poti in se obe-
nem zahvalil duhovnikom, pevske-
mu zboru, vsem sorodnikom in žu-
pljanom, ki so prisostvovali slovesni 
sveti maši.

Praznik »Vseh svetih«
 
Ob 1. novembru, državnem prazniku spomina na mrtve in 

cerkvenem prazniku vseh svetih, so množično obiskali grobove 
in se s cvetjem in prižiganjem sveč poklonili tudi v Suhi kraji-
ni. Katoličani so na začetku ta praznik praznovali 13. maja, pa-
pež Gregor IV. pa je praznik leta 835 s 13. maja prestavil na 1. 
november. Vsi sveti, praznik vseh svetnikov in rajnih, so bili v 
Sloveniji po 2. svetovni vojni najprej preimenovani v dan mr-
tvih, v dan spomina na mrtve pa se je z zakonom o praznikih 
preimenoval leta 1990. Na praznik »Vseh svetih« je župnik in 
dekan Franc Vidmar opravil tudi molitve in obred blagoslova 
grobov na dvorskem in žužemberškem pokopališču. 

n Urednik

FOTO: S. Mirtič
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Župnija Ajdovec že od nekdaj ve-
lja za kraj, ki ima bogato versko in 
kulturno preteklost. Odsev trdne 
vere v župniji dajejo družine, ki svoje 
otroke vzgajajo skladno s krščanski-
mi načeli. Iz tega je razvidno tudi, da 
od tod prihajajo mnogi duhovni po-
klici. Med duhovnimi osebami v Aj-
dovcu izstopata božji služabnik škof 
Janez Frančišek Gnidovec in redov-
nica, blažena sestra Antonija Jožefa 
Fabjan. Kot pravi sv. Janez Pavel II : 
»Svetost je tista prava sila, ki je spo-
sobna spremeniti svet.« Prav zaradi 
trdne vere domačinov in mnogih 
zvestih »služabnikov« cerkvi niso 
grozote druge svetovne vojne uni-
čile podobe župnijske cerkve. Kljub 
temu, da je bila cerkev v Ajdovcu 
povsem uničena in požgana do tal, 
so domačini znali pokazati čut za 
sodelovanje ter pozidali novo cer-
kev v letih 1989-1990. Nastalo cer-

kev je 10. junija 1990 posvetil nad-
škof Alojzij Šuštar. Od tedaj naprej 
pa je cerkev posvečena Sveti Trojici, 
kar je od leta 2011 razvidno tudi iz 
oltarne slike, v kateri je upodoblje-
na Presveta Trojica. Oltarna slika 
pa prikazuje podobe še ostalih sve-
tniških kandidatov, kot so sv. Janez 
Pavel II, blaženi Alojzij Grozde, bla-
žena sestra Antonija Fabjan in časti-
tljivi božji služabnik Janez Frančišek 
Gnidovec. V ozadju pa lahko vidimo 
obrise upodobljenih angelov z evha-
rističnimi elementi. Letos smo tra-
dicionalno praznovanje župnijskega 
praznika Svete Trojice obeležili s 25. 
obletnico, kar smo dodatno zapeča-
tili s slavnim mašnim obredom pre-
jemanja sv. obhajila. 

Velika predanost domačega žu-
pnika Janeza Zaletela župniji za 
mnoge predstavlja »silo«, ki nas vle-
če k vsakdanjemu resničnemu ude-

Župnija Ajdovec nadaljuje bogato tradicijo duhovništva 

Notranjost cerkve v Ajdovcu (oltarna slika) 

Barvno okno z motivom Marijinega 
oznanjenja in Božja roka s sv. Duhom

 Ob spomeniku padlim domobrancem in žrtvam 
povojnik pobojev so se v spoštljivi tišini v nedeljo, 25. 
oktobra, po prvi jutranji maši v cerkvi sv. Mohorja in 
Fortunata zbrali verniki, pa tudi svojci padlih domo-
brancev, civilistov in žrtev povojnih pobojev, čigar 
imena so vklesana na spomeniku. Meglice, z jutranjo 
meglo prepredeno pokrajino, je na trenutke razblini-
la pesem pevcev moškega pevskega zbora Cirila Zajca 
pod vodstvom zborovodkinje Nine Zajec, molitve pa 
sta opravila žužemberški dekan Franc Vidmar in dia-
kon Matej Gnidovec. Krajšo slovesnost so pevci zaklju-
čili s slovensko narodno pesmijo Oj, Doberdob. 

n Urednik

janjenju vere. S prihodom v našo 
župnijo se je zgodil premik tako na 
duhovnem kot na gospodarskem 
področju. S svojo pozitivno ener-
gijo in živo vero navdaja tudi ostale 
ljudi, da smo mu vedno pripravljeni 
pomagati pri župnijskih opravilih. 
Kot dober gospodar je takoj začel 
aktivno obnavljati staro župnišče in 
podružnično cerkev na Selih, posve-
čeno sv. Nikolaju; lotil se je prenove 
prostorov župnišča v Ajdovcu, spre-
menil veroučne učilnice, preuredil 
stranski Marijin oltar s pomočjo 
žužemberškega dekana, ki je daro-
val oltar in stenski lestenec ter or-
ganiziral postopek za nabavo novih 
orgel in še bi lahko naštevali. Poleg 
že omenjenega pa se letos lahko žu-
pljani pohvalimo z novo pridobitvi-
jo, ki še dodatno popestri notranjost 
cerkve, in sicer gre za barvna okna, 
ki jih je poslikal umetnik g. Lojze 
Čemažar, skupaj s svojim sinom. 
Na barvnem oknu je motiv Mariji-
nega oznanjenja in Božja roka s sv. 
Duhom. Gre za strokovno delo, pri 
katerem so pomagali tudi nekateri 
domačini, še posebej ključar g. Jože 
Štupar. Zaradi prave umetnosti smo 
se člani Župnijskega pastoralnega 
sveta skupaj z župnikom odločili, 
da do prihodnjega leta poslikamo 
še preostalo okno z motivom Jezu-
sovega krsta. 

Cerkev počasi postaja bogata z 
materialno obnovo, predvsem pa se 
bogati njena notranjost z verniki. 
Da pa je Ajdovška župnija resnični 
odraz žive vere, pa se zagotovo vidi 

v »nastajanju« novega duhovniškega 
poklica. V soboto, 24. oktobra 2015, 
je bil naš bogoslovec g. Boštjan Go-
rišek posvečen v diakona. Rodil se je 
20. oktobra 1987 v Novem mestu in 
prihaja iz Velikega Lipovca. Obisku-
je 6. letnik bogoslovja in če bo vse 
po sreči, bo naslednje leto, 29. juni-
ja, posvečen v novomašnika, zato ga 
podpirajmo z molitvijo. V ta namen 
bo v župniji organiziran misijon, ki 
je namenjen vsem domačinom, da 
se lahko skupaj z diakonom pripra-
vimo na ta svečani dogodek, pred-
vsem pa je priložnost za vse vernike, 
da se povežejo v celovito skupnost, 
ki bo podpirala bodočega mašnika 
na njegovi poti in hkrati molila za 
nove duhovne poklice. 

n Irma Plavec 

V Žužemberku v spomin domobrancem 

V soboto, 24. oktobra, je bilo v novomeški stolnici 
svetega Nikolaja diakonsko posvečenje, ki sta ga pre-
jela tudi Matej Gnidovec iz župnije Žužemberk in Bo-
štjan Gorišek iz župnije Ajdovec. Po molitvi in pola-
ganju rok škofa Andreja Glavana so prejeli diakonsko 
posvečenje. Prvo stopnjo duhovništva jim je po mo-
litvi in polaganju rok podelil novomeški škof msgr. 
Andrej Glavan. Stolnico so napolnili številni verniki 
tudi iz Žužemberka in Ajdovca, slovesnost pa so obo-
gatili združeni pevski zbori pod vodstvom Nine Zajec 
in Gašperja Banovca. Slovesnosti so se udeležili tudi 
rektor semenišča msgr. Roman Starc, prior križniškega 
reda p. Janko Štampar in številni duhovniki. 

Vir: Škofija Novo mesto
Foto: Lidija Markelj, Dolenjski list 

V župniji Ajdovec in Žužemberk nova diakona

V organizaciji glavnega odbora ZZB za vrednote NOB Slovenije, Odbora 
VII. korpusa, novomeškega območnega združenja Zveze združenj borcev za 
vrednote NOB, krajevnega odbora ZB Žužemberk in Občine Žužemberk je 
v soboto, 24. oktobra, na Cviblju potekala komemoracija v spomin na več 
kot 2000 žrtev 2. svetovne vojne. Spomenik z grobnico, v kateri so poko-
pani posmrtni ostanki padlih, je bil postavljen leta 1961 v spomin padlim 
partizanom, ki so izgubili svoje življenje v bojih v Suhi krajini v letih 1941 
do 1945. Med njimi so bili tudi tujci, različnih narodnosti, antifašisti in an-
tinacisti iz več evropskih držav: Avstrije, Belorusije, Bosne in Hercegovine, 
Češke, Črne gore, Hrvaške, Italije, Litve, Madžarske, Makedonije, Rusije, 
Srbije in Ukrajine, ki so se borili v sestavi slovenske narodnoosvobodilne 
vojske. Vence so pred spomenik padlim borcem položile številne borčevske 
delegacije ter delegacije diplomatskih predstavništev, med drugim tudi pred-
sednik republike Borut Pahor, ki je imel tudi memorialno besedo. 

»Ali slišite, da spomeniki žrtev vojn znova glasneje govorijo za tiste, ki 
jih želijo slišati? Kot bi želeli nemo zakričati, da so postavljeni prav zato, 
da bi bili zadnji. Da niso samo spomeniki, ampak so tudi opomniki. Nikoli 
več vojn … nikoli več vojn, tako je bilo z njimi postavljeno. Ali znova gla-
sneje govorijo zato, ker slišijo, da so preslišani?« je številnim zbranim pred 
največjo množično grobnico narodnoosvobodilne vojne na slovenskih tleh 
dejal častni govornik Borut Pahor in dodal, da »smo mi tu, ker jih slišimo. 
Ni nam vseeno za to, kar nam pravijo. Občutljivi smo za to. Želimo trajen 
mir. Nikoli več vojn, trajen mir«. Predsednik Pahor se je v govoru poklo-
nil spominu na ljudi, ki so žrtvovali svoja življenja, ki so verjeli v svobo-
do, domovino in mir, med drugim tudi na borce zavezniških vojska, ki so 
ostali daleč stran od njihovih ljubljenih domovin. »Spoštovani, so trenutki 

Spomin na padle živi

v naši zgodovini, ko se vsako leto ob spomenikih žrtvam druge svetovne 
vojne poklonimo bolj ceremonialno, in trenutki, ko se ob teh spomenikih 
toliko bolj iskreno zavemo, da so ljudje dali največ, kar so lahko: svoja ži-
vljenja,« je poudaril predsednik in med drugim spomnil na 70-letnico od 
ustanovitve Organizacije združenih narodov, vojne grozote in konflikte v 
naši neposredni bližini ter z velikim upanjem pozval ves miroljuben svet 
za skupno rešitev vseh vprašanj po mirni in strpni poti. 

 V programu komemoracije je poleg številnih praporščakov sodelova-
la tudi častna enota Slovenske vojske, trobilni kvintet slovenske policije, 
mestna godba Novo mesto, Duletova četa, moški pevski zbor Lopar s Pri-
morske ter mladi recitatorji. Občina Žužemberk in župan Franc Škufca je 
pred slovesnostjo v gradu Žužemberk pripravil sprejem za diplomatske in 
vojaške predstavnike v RS.

n S. Mirtič

Bogoslovec Matej Gnidovec iz župnije Žužemberk 
in Boštjan Gorišek iz ajdovške župnije ter še trije dru-
gi bogoslovci so bili posvečeni v diakone v novomeški 
stolnici v soboto, 24.oktobra. V sklopu tridnevnice pred 
diakonskim posvečenjem je v sredo, 21. oktobra, novo-
meško škofijo obiskal misijonar na Madagaskarju Peter 
(Pedro) Opeka, kjer ga je sprejel novomeški škof msgr. 

Andrej Glavan. Zvečer je vodil somaševanje in imel na-
govor pri sv. maši v novomeški stolnici. Misijonar Pedro 
Opeka je zbranim pripovedoval o svojih izkušnjah med 
smetiščarji in navdušil z modrimi mislimi in skromno 
preprostostjo. Svete maše in pogovora z njim se je ude-
ležilo tudi veliko faranov iz Ajdovca in Žužemberka.

n S. Mirtič

Peter (Pedro) Opeka na obisku
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V nedeljo, 4. oktobra, je v župnijski cerkvi Pre-
svete Trojice v Ajdovcu potekala dekanijska revija 
otroških pevskih zborov. Mlade pevke in pevce je 
v uvodnem delu pozdravil domači župnik Janez 
Zaletel in jim dal dodatnega elana pri njihovih 
nastopih. Otroška revija v Ajdovcu je privabila 
mnogo petja željnih poslušalcev, predvsem mla-
dih in njihovih najbližjih. Prav slednji so ponosno 
spremljali nadobudne pevce, ki se že v rosnih letih 
aktivno udejstvujejo v svojih župnijah. Nastopili 
so Otroški pevski zbor Ajdovec z zborovodkinjo 
Karmen Koncilja, Otroški pevski zbor Zagradec 
pod vodstvom Vanje Erjavec Strmec, Otroški 

pevski zbor Žužemberk pod vodstvom Nine Za-
jec, Otroški pevski zbor Ambrus z zborovodkinjo 
Moniko Hočevar in Otroški pevski zbor Šmihel 
pri Žužemberku z zborovodjem Tomažem Roj-
cem. Zbori so se predstavili z dvema pesmima, z 
izbranimi besedami pa so posamezne zbore vo-
ditelji tudi predstavili. Revijo so zaključili s sku-
pnima pesmima Kraljica venca rožnega in Na 
poti skozi življenje. Nekatere zbore so spremljali 
tudi z inštrumenti in tako pokazali široko paleto 
glasbenega znanja. Na kitari je ajdovške najmlajše 
spremljal Blaž Koncilja, na klavirju Žiga Jernejčič 
in Monika Hočevar, z violino pa so vse kotičke 

ajdovške cerkve skupaj z otroškimi glasovi iz Za-
gradca in Ambrusa napolnila Nika Škoda in Sara 
Jernejčič. Mladi pevci in pevke so navdušili ob-
činstvo, ki jih je nagradilo z bučnim aplavzom, saj 
so pričarali nepozabno enourno doživetje.To je v 
zaključnem nagovoru poudaril tudi žužemberški 
dekan Franc Vidmar, ki je izrazil veliko zadovolj-
stvo, da se povečuje število zborov v dekaniji, pa 
tudi kakovost izvajanja vsako leto narašča in jih 
povabil na sladke dobrote, ki so jih zanje pripra-
vile ajdovške gospodinje.

n S. Mirtič 

Prijetno tradicijo farnega žegnanja so tukajšnji kulturniki tudi letošnje 
leto združili s prijetnim kulturnim dogajanjem. Pred cerkvijo sv. Mihaela 
so že pred sveto mašo, ki jo je daroval župnik Uroš Švarc, domači stojni-
čarji postavili stojnice, na kateri so lahko obiskovalci našli marsikaj pri-
mernega za svoj okus in žep. Za razliko od prejšnjih let letos organizatorji 
niso razpisali fotografskega natečaja, temveč so pripravili razstavo likov-
nih del, ki so jih izdelali šmihelski četrtošolci tukajšnje podružnične šole. 
Zbrane je v uvodnem delu prireditve pozdravila predsednica Kulturnega 
društva Šmihel Karmen Sadar, nato pa sta vodja sekcije Maj- Maja Papež 
Iskra in likovni pedagog in umetnik Martin Šuštaršič podelila prizna-
nja in praktične nagrade vsem udeležencem. Kar štiriindvajset likovnih 
umetnin so razstavili v parku Alojzija Zupanca, pridružili so se polharji, 
na ogled pa so bile tudi fotografije najnovejših izkopavanj Vile Rustice. 
Kulturni program sta popestrili učenki glasbene šole dr. Lorene Mihelač. 
Organizatorji so bili z dogajanjem zadovoljni, tudi z odzivom stojničarjev, 
ki so poleg mladih glasbenic in harmonikaša prispevali k živahnejšemu 
kulturnemu utripu na žegnanjski dan. 

n Urednik 

Dekanijska otroška revija

Farno žegnanje in kulturni bazar v Šmihelu

V parlamentu in Narodni galeriji
V četrtek, 12. 11. 2015, smo si odšli ogledat parlament in Narodno 

galerijo v Ljubljano.
Ko smo vstopili v parlament, smo nahrbtnike in oblačila odložili na 

obešalnike. Najprej smo si ogledali freske naših prednikov. Ogledali smo 
si še dvorano, kjer sedijo poslanci in sedeli na balkonu. V parlamentu 
mi je bilo zelo všeč. Nato je sledila malica, nato ogled Narodne galeri-
je. Videli smo sliko Šmarne gore, ki jo je naslikal Marko Pernhart, sliko 
Triglava, ki jo je naslikal Anton Karinger, in Bleda, ki jo je naslikal tudi 
Marko Pernhart. Zapeli smo pesmico Na planincah. Vodička nam je po-
vedala nekaj ljudskih pripovedk o Ajdovski deklici, velikanu Hrustiju, 
Janezku, grofici Veroniki in še drugih.

Ta dan mi je bil zelo všeč, saj je bil zelo poučen in zanimiv.
 n Domen Legan, 5. a

Po gozdni učni poti Ajdovček
Zadnji dan pred jesenskimi počitnicami smo izkoristili za obisk Goz-

dne učne poti Ajdovček. Z avtobusom smo se odpeljali v Ajdovec, kjer 
so nas toplo sprejele učenke 1. in 2. razreda z razredničarko ga. Mileno 
Legan. Po malici in kratkem teoretičnem uvodu v učilnici, ki smo ga po-
pestrili z ugankami, smo se podali na pot. Sonce, ki nas je toplo grelo, 

nam je pričaralo še lepše pisano je-
sensko vzdušje. Otroci so spoznali 
nekaj novih drevesnih vrst, se nau-
čili ločiti smreko od jelke… Skozi 
kratek- a poučen sprehod so učen-
ci spoznali veliko novega. Bil je res 
prijeten jesenski dan. Hvala PŠ Aj-
dovec za njihovo gostoljubje.

n Irena Platiše

V skupinah Mišk in Metuljev v Vrtcu Dvor smo od 26. septembra do 
13. oktobra 2015 v okviru projekta evropske kulturne dediščine pod sku-
pno temo Praznovanja odkrivali šege, navade in običaje, ki so spremljali 
poroko nekoč.

Na prireditvi, ki je bila 13. oktobra 2015, v telovadnici PŠ Dvor, smo pri-
kazali, kako smo odkrivali in spoznavali čas, ko so se poročali naši dedki 
in babice.

Pri raziskovanju tematike smo se opirali na ustne vire, ki nam jih je zelo 
slikovito posredovala ga. Marija Rozman, izvedli smo razne delavnice in 
dejavnosti s starši: z zlatarko go. Matejo Fabjan Hočevar so nastali prstani, 
ga. Francka Murn nam je prikazala izdelovanje rožic iz krep papirja, ku-
harica ga. Ivanka Kuhelj pa je skupaj z nami pripravila potico. Otroci so 
od doma prinašali stare poročne fotografije svojih babic in dedkov, ugota-
vljali in spoznavali so, da se razlikujejo od današnjega časa. Vse izdelke, ki 
so nam popestrili in približali temo porok nekoč, so si obiskovalci lahko 
ogledali na razstavi.

Otroci so se predstavili z različnimi prizorčki kako, je ženin prišel po ne-
vesto, šranganje, s pesmijo, plesom in deklamacijo.

Poroka nekoč v vrtcu Dvor

Zahvaljujemo se Mešanemu pevskemu zboru Dvor, ki se je odzval našemu 
povabilu in nam popestril program s podoknicami in drugimi pesmimi, ki 
so se nekoč in se še danes pojejo ob različnih poročnih šegah in navadah.

Tako kot so bile nekoč gostije zabavne, smo se tudi mi pozabavali in sku-
paj poigrali z igro »Aiserje in Zweierje«. Obiskala nas je tudi kamela.

Prireditev se je zaključila s suhimi slivami, ne pa s suhimi »češpljami, 
namočenimi v šnopec«, kot so se nekoč »ohceti« končale.

n Mateja Repar SiliČ

V počastitev 25-letnice dnevov evropske kulturne dediščine, na temo 
Praznovanja, smo tudi v vrtcu Žužemberk, enoti Stara šola, pripravili 
prav poseben program. Pred prireditvijo se je projekt odvijal dva tedna z 
različnimi delavnicami, intervjuji, obiski ter pripravami na "poroko". Iz-
jemno zanimive trenutke in dogodke iz skupin smo zajeli v krajši film ter 
ga predvajali obiskovalcem. Otroci iz skupine Miškolini in Ribice so s pri-
kupnimi deklamacijami, pesmimi, plesi, igrami, kot so igra s stoli in klo-
buki, pričarali pravo vzdušje poroke nekoč. Na harmoniki nas je spremljal 
harmonikaš Marko Udovč. Pevcev ni manjkalo! Peli smo od najmlajših 
do starejših, CICI pevski zbor in moški pevski zbor Cirila Zajca. Za piko 
na "i" nam je dramska skupina OŠ Žužemberk odigrala prizore snublje-
nja in ženitve. Seveda na poroki ne manjka smeha, dobre volje, glasbe, 
hrane in pijače! Skrbne roke babic, mamic in vzgojiteljic so poskrbele za 
praznično pecivo, ob katerem smo se še dolgo zadržali in si ogledali raz-
stavo starih predmetov ter fotografij.

n Klavdija Longar

Poroka pradedkov in prababic
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V sredo, 30. 9. 2015, smo imeli učenci od 1. do 4. razreda na PŠ Ajdovec 
naravoslovni dan. Odšli smo na obisk k lovcu g. Dušanu Iskri, ki je član lo-
vske družine Plešivica - Žužemberk. Pokazal nam je svojo lovsko sobo. V 
njej smo videli ustrojene in nagačene živali ter lovske puške. Razložil nam 
je, kako postaneš lovec, opisal kakšno obleko in opremo nosijo, kdaj se lah-
ko strelja živali in s kakšno puško. Povedal nam je tudi veliko značilnosti o 
živalih. Zanimivo mi je bilo slišati, kakšen krst imajo lovci, preden posta-
nejo člani lovske družine. Nato smo se s kombijem odpeljali na Plešivico, 

kjer se odpre prelep pogled. Z daljnogledom smo raziskali bližnjo okolico. 
Ogledali smo si lovsko kočo, krmilnico, prežo in uživali smo v naravi. Proti 
Velikemu Lipovcu smo se odpravili peš. Na poti pa nam je lovec pokazal še 
krmišče za divje prašiče in medvede. Opazili smo tudi sled medveda. 

Ob tej priložnosti se najlepše zahvaljujemo za prijazen sprejem in pogo-
stitev na domu gospoda Dušana ter njegovo sodelovanje z našo šolo, ki si 
ga želimo tudi v bodoče. 

n Neža Pust, 4. r. 

November je bil v vseh skupinah Vrtca Žužemberk zaznamovan z zdrav-
jem, saj smo se po vseh skupinah posvetili tej temi. Preko različnih dejav-
nosti smo spoznavali, kako skrbeti za svoje zdravje s primerno prehrano, 
higieno, gibanjem, oblačenjem,…

Da bi se kar največ naučili, smo k sodelovanju povabili različne strokov-
njake. Staršem predšolskih otrok so na roditeljskem sestanku predavale se-
stre preventivnega zobozdravstvenega kabineta in jih poučile o pravilni ustni 
higieni otrok. Tudi v skupine so prišle in so otroke še dodatno spodbudile 
in poučile o pomenu doslednega in natančnega čiščenja zob.

V staro šolo in na Jurčičevo smo povabili Lovrovo in Gašperjevo mami-
co, go. Špelo Jenkole, ki nam je predstavila poklic zdravnice. Otroci so k 

Pohod na Soriško planino
Minuli pohod je našim planincem dal mnogo več kot le nekaj prehoje-

nih metrov. Vreme nam je bilo več kot naklonjeno, zato smo lahko cel dan 
uživali v prečudovitih razgledih. V ospredju Julijske Alpe s Triglavom, pa 
Karavanke z Golico in Stolom, v ozadju Kamniških Alp Grintovec in Koč-
na. Pred njimi pa malo morje gričev, planot in vzpetin. Podali smo se na 
ozemlje, ki je našo ljubo Slovenijo po prvi svetovni vojni razdelilo na Itali-
jo ter Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Ostanki starih bunkerjev ter 
jarkov so pri otrocih vzbudili veliko otroške radovednosti, pri odraslih pa 
sprožili razmišljanja o krivični usodi tamkajšnjih prebivalcev. Dan nas je v 
vsej meri napolnil z notranjo energijo in mirom, ki ju bomo potrebovali v 
napornih delovnih dneh. Hvala vsem za prijetno druženje, spodbudne be-
sede in varen korak do naslednjega druženja.

n Irena Platiše

zdravnici nosili svoje bolne in poškodovane ljubkovalne igrače, ona pa jih 
je pregledala in oskrbela. Seveda so zdravnici pomagali tudi otroci, ki so 
pogumno sodelovali v igri in se gotovo tudi kaj novega naučili.

Gostili smo tudi dva reševalca, g. Gregorja Hrovata in g. Gregorja Bana, 
ki sta obiskala enoto na Jurčičevi in na Dvoru. Najprej sta pokazala nekaj 
pripomočkov, nato pa sta oskrbela go. Matejo, ker si je “poškodovala” hrb-
tenico. Odpeljala sta jo do rešilnega vozila in jo z lučkami in sireno pelja-
la mimo zdravstvenega doma nazaj v vrtec. Otroci so z velikim zanima-
njem opazovali dogajanje. Kasneje so si lahko reševalno vozilo ogledali v 
notranjosti.

Ali veste, da človeško okostje ob rojstvu šteje okoli 308 kosti? In ali ve-
ste, da imamo v našem telesu veliko organov, kot so jetra, ledvice, črevesje, 
želodec,… ter da je naše srce veliko kot lastna pest? To in še veliko več je 
otrokom v starejših skupinah v Stari šoli in na Dvoru približala in pred-
stavila dipl. med. sestra, ga. Tanja Regina, iz preventivnega zdravstvenega 
kabineta ZD Novo mesto.

Na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in Javne svetovalne službe v čebe-
larstvu je tudi letos potekal projekt »EN DAN ZA ZAJTRK MED SLOVEN-
SKIH ČEBELARJEV V VRTCIH IN ŠOLAH«. Tudi v našem vrtcu smo 20. 
novembra zajtrkovali med, maslo, mleko in kasneje za malico še jabolko. 
Obiskal pa nas je tudi predsednik čebelarskega društva Dvor g. Roman Se-
tnikar. Otrokom je pokazal, kje čebele domujejo, kje imajo svoje posteljice, 
kako zgradijo satnice, kako čebelar vzame satnice iz panja in s posebnimi 
vilicami odpre pokrovčke iz voska na satnici in potem stoči med. Pokazal 
je tudi čebelarsko opremo: pajaca in klobuk s pajčolanom.

Vsem, ki so si vzeli čas ter svoja znanja delili z nami, se otroci in delavke 
vseh oddelkov vrtca najlepše zahvaljujemo.

n Mojca Obrstar 

Zdravje v našem vrtcu

OŠ Žužemberk je pristopila k akciji zbiranja izrabljenih 
kartuš, tonerjev , trakov in mobilnikov. Z omenje-
no akcijo želimo izboljšati odnos do okolja, 
ohraniti čisto okolje, v katerem živimo, ter 
zbrati denarna sredstva za nakup računalni-
ške opreme za našo šolo in vrtec. Vabimo vse 
občane ter podjetja naše občine, da pristopite k 
tej akciji ter pomagate zbrati čimvečje število kosov iz-

rabljene opreme. Zbrane primerke lahko pošljete 
po učencih ali pokličete v tajništvo šole na tel. 
št. 07/3087022. V tem primeru bomo poskrbeli 
za prevzem zbranega materiala. Akcija poteka 
celo šolsko leto. 

Za vsak kos vam bomo zelo hvaležni.

n Helena Smrke

Zbiralna akcija kartuš, tonerjev, trakov in mobilnikov

Učenci PŠ Ajdovec na obisku pri »medvedu«

Danes je v medijih veliko govora o medgeneracijskem povezovanju in 
sožitju med generacijami. Ena takih oblik sodelovanja je prav gotovo or-
ganizacija srečanja za starejše krajane, ki ga na Prevolah organiziramo ve-
dno v jesenskem času. 

Tako smo se zbrali v soboto popoldne, 17. 10. 2015, v športni dvorani šole 
na Prevolah učenci, nekaj učiteljev, člani RK, predstavniki kraja in občine ter 

Osrečimo druge in osrečili bomo tudi sebe
seveda krajani in preživeli prijetno popoldne. Prireditev smo začeli s kultur-
nim programom, v katerem so nastopili učenci od 1. do 9. razreda s petjem, 
recitiranjem, dramatizacijo, karatejem, igranjem na instrumente, na koncu 
pa sta s skečem o vaških in družinskih problemih prisotne razvedrili tudi čla-
nici KD Hinje Jožica Jaklič in Mojca Obrstar. Nastopili sta tudi pesnici Jožefa 
Pelc s Prevol in Marija Šuštar z Vrha, ki svoje vrstnike vsako leto presenetita s 
pesmicami o drobnih trenutkih v vsakdanjem življenju. Zbrane so nagovorili 
predsednica KORK Frančiška Pečjak, predstavnica OZRK Barbara Ozimek, s 
katero že leta dobro sodelujemo, ter župan Franc Škufca, ki vedno najde spod-
budno besedo za krajane. Ob tej priložnosti se vsem trem zahvaljujemo, da se 
nam pridružijo in pokažejo skrb ter zanimanje za starejše generacije, kar jim 
gotovo veliko pomeni. Na prireditvi so župan, predsednica KORK in ravna-
teljica Marija Breceljnik podelili najstarejšima udeležencema darilce pozor-
nosti. Tokrat sta bila to Angelca Škufca s Prevol in Franc Blatnik iz Hinj. Za 
vse krajane pa so učenci v spomin na srečanje pripravili lesene šatuljice. Po 
zaključku kulturnega programa so učenci skupaj s krajani še potelovadili in 
zaplesali. Nato pa je dr. Nežka Dular zbranim spregovorila o pomoči sočlove-
ku ob zastoju srca in oživljanju. Tema je bila zanimiva, saj zna stvari prikazati 
na hudomušen način, tako da vse pritegne k poslušanju. Sledilo je družabno 
srečanje ob hrani in pijači ter v družbi učencev 8. in 9. razreda. 

Po nekaj urah druženja so se krajani razšli zadovoljni, hvaležni, nasme-
jani, z željo, da bi se večkrat v letu tako srečali. A zadovoljstvo je bilo obo-
jestransko, saj si srečen, ko vidiš te hvaležne obraze. 

n Irena Blatnik, OŠ Prevole
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Spodbuda in zahteva, da kmetije gnojijo z dušikom le v skladu s potre-
bami rastlin, izhaja tokrat iz nove nitratne uredbe (Ur. L. RS 22/15). Bi-
stvena sprememba v odnosu do gnojenja z živinskimi gnojili se nanaša na 
vsa kmetijska gospodarstva, ki izvajajo gnojenje. Dosedanje zahteve glede 
nadzora gnojenja z dušikom so bile usmerjene bolj na kmetije, ki redijo 
več kot 2 glavi velike živine (GVŽ) na hektar ali so vključene v kmetijsko 
okoljske programe. 

Kmetije, ki gnojijo z živinskim gnojem, bodo količino gnojenja posa-
meznim kulturam z naslednjim letom dokazovale v okviru predpisanega 
obrazca Evidence uporabe živinskih in mineralnih gnojil. Evidence bodo 
morale imeti kmetije pripravljene že v prvi polovici leta, oziroma, čim 
prej, da se ugotovi dejanska bilanca dušika na kmetiji. Ta bo povedala, ali 
kmet potrebuje evideco urejati vsako leto ali bo dovolj, da se pripravlja 
vsakih 5 let. 

Nova uredba narekuje gnojenje posameznim rastlinam do določenih 
mejnih vrednostih vnosa dušika, kot jih kaže spodnja tabela:

Kmetijska rastlina
Pridelek 

t/ha

Mejna 
vrednost 
kg N/ha

trajno travinje 6 160
pšenica 5 150
ječmen 4 120
tritikala 4 120
oves 3 110
silažna koruza 41 240
koruza za zrnje 7 240
trave in travne mešanice 9 240
travno-deteljne in deteljno-travne mešanice 9 170
detelje in lucerna 9 40 
krompir 22 160
oljna ogrščica 3 180
vinska trta 7 110
hmelj 2 220

Mejne vrednosti vnosa dušika v tla ali na tla predstavljajo količino dušika, 
ki ga za posamezne rastline z upoštevanjem pričakovanih pridelkov lahko 
vnesemo v tla v obliki mineralnih in organskih gnojil ter pri namakanju 
rastlin v času od priprave tal za setev do spravila pridelka, pri trajnih nasadih 
in travnikih pa v obdobju enega koledarskega leta. Če se pričakuje manjši 
pridelek od navedenega iz navedene preglednice, je treba odmerke dušika 
zmanjšati skladno s potrebami rastlin po dušiku. V kolikor se pričakuje večji 
pridelek od navedenega iz preglednice, se odmerki dušika lahko povečajo 
skladno s potrebami rastlin po dušiku, pri čemer mora imeti kmetijsko 
gospodarstvo obvezno izdelan gnojilni načrt. Gnojilni načrt za gnojenje 
z dušikom mora vsebovati izračun potreb po gnojenju z dušikom, naveden 
čas gnojenja, količino ter vrsto dušičnega gnojila, ki se bo uporabljal.

NOV PRISPEVEK KMETOV K VAROVANJU VODA
Med drugimi zakonskimi spremembami izpostavljamo še nove, podalj-

šane časovne omejitve, ko se gnojila ne smejo razvažati na tla. V tabeli so 
navedene prepovedi za različna gnojila, različna kmetijska zemljišča in si-
tuacije na njivah:
Termin 
prepovedi

Vrsta živinskega 
gnojila

Prepoved velja 
za

opombe

15. 11. - 1. 3.
Vsa tekoča 
organska gnojila

Vsa kmetijska 
zemljišča 
ne glede na 
nadmorsko 
višino

15.11. - 15.2.
Vsa tekoča 
organska gnojila

Dognojevanje 
ozimin; pred 
setvijo jarih žit 
in trav

1.12. - 15.2. Hlevski gnoj
Vsa kmetijska 
zemljišča

Ne velja za 
gnojenje v 
rastlinjakih

MINERALNA GNOJILA

15. 10. - 1. 3.
Mineralna gnojila 
z dušikom

Vsa kmetijska 
zemljišča

Od 1.9. do 15.10. 
max. 40 kg N/ha

1.12. - 15. 2.
Mineralna gnojila 
z dušikom

Gnojenje ozimin
Od 1.9. do 1.12. 
max. 40 kg N/ha

Časovne omejitve bodo lahko povzročale tudi potrebe po novih inve-
sticijah v skladiščne kapacitete za živinska gnojila, zato je prav, da kmetije 
začnejo razmišljati čim prej.

Vsa kmetijska gospodarstva, ki uporabljajo kupljena ali izven lastne kme-
tije pridobljena živinska ali druga organska gnojila, so zavezana tudi k hra-
njenju dokazil o gnojenju najmanj 5 let. Med dokazila sodijo poleg obraz-
ca Evidence uporabe živinskih in mineralnih gnoji tudi rezultati analiz tal, 
gnojilni načrti, obrazci o oddaji in prejemu živinskih gnojil v primeru rabe 
digestata, pa seveda tudi pravilno izpolnjene deklaracije o kakovosti. Kme-
tijske inšpekcije bodo na področju gnojenja še vedno poostreno nadzirale 
izvajanje časovnih omejitev razvoza gnojil, zanose gnojil ob vodah in pre-
verjale ostala dokazila. Tudi Agencija bo glede tega izvajala najprej admini-
strativno kontrolo subencijskih obrazcev in po potrebi tudi na terenu. 

Preden nastopi zmrzal, je na nepreoranih njivah najbolj primeren čas za 
jemanje vzorcev tal. Pomen pravilnega vzorčenja tal je velik. Glede na to, da 
so tla zelo heterogen material, je analiza tal odraz resničnih pogojev za rast ra-
stlin, le če je vzorec pravilno pobran. Od pravilnosti odvzema vzorca zemlje je 
odvisno petletno gnojenje, ki ima velik vpliv na dobro rast rastlin, ekonomiko 
pridelave in tudi vpliv na okolje. Pred začetkom jemanja vzorca priporočamo, 
da si podrobneje pogledate navodila, ki jih lahko dobite na kmetijskih sveto-
valnih službah ali na spletni strani: www.program-podezelja.si/

n Mateja Strgulec, KGZS Zavod NM

Na njenem domu v Mačkovcu 21 so jo na 
njen visoki življenjski jubilej obiskale članice KO 
RK Dvor, Zvonka Bradač iz društva DU Dvor, 
ki vestno dela v projektu »Starejši za starejše«, 
in žužemberški župan Franc Škufca. Ivana Ka-
plan se je rodila 16. novembra 1926. Ivana ni 
bila nikoli zaposlena, po prezgodnji smrti moža 
Alojza je delala doma na kmetiji vsa ženska in 
tudi moška dela. V zakonu z možem Alojzem 

sta imela dva otroka, sina Slavka in hčer Marti-
no. Delo in skrb za njeno družino je bilo njeno 
življenjsko vodilo. Ves čas živi s sinovo družino, 
ki za mamo v jeseni življenja lepo skrbi. Vsa leta 
je bila zelo aktivna, žal sta jo padec in zlom pred 
tremi meseci priklenila na bolniško posteljo. Ob 
odhodu so ji vsi skupaj zaželeli predvsem veliko 
zdravja in dobre volje.

n Urednik 

Jubilanti - 90 let

90. letnica Ivane Kaplan iz Mačkovca

Naši občani praznujejo!

V septembru so člani 
obiskali Staneta Ko-
cjančiča, ki je dopolnil 
91 let. Trenutno biva v 
domu ostarelih v Treb-
nju. Leto nazaj je še bi-
val v svoji hiši na Dvo-

ru. Sorodniki so se odločili, da je zanj bolje, da 
biva v domu, kjer je poskrbljeno za njegov vsak 
dan. Obisk je opravila delegacija članov DU Dvor 
in KORK Dvor. Nekoliko je bil presenečen, a ven-
dar vesel obiska domačinov, s katerimi je bival vr-
sto let. Čeprav je slep, je na tekočem, saj dobiva 
novice v pisavi, ki je prirejena za slepe. Od časa 
do časa še zaigra na glasbene instrumente, ki jim 

Jubilanti - 80 let

Obiski pri jubilantih
 Program Društva upokojencev Dvor je na letnem občnem zboru sprejel pester program za leto 2015. Med pomembnejše si 
štejemo tudi obiske članov, ki dopolnijo 90 ali več let. Letos imamo teh kar sedem. Prijetna srečanja so tudi obiski članov pred 
Novim letom, ki bivajo v domovih ostarelih. Teh je devet. 

 26. oktobra smo se napotili v Trebčo vas, kjer 
je praznovala Anica Arkar. Dopolnila je namreč 
92 let. Delegacijo so sestavljali KORK Dvor: pred-
sednica Marija Legan, članici Antonija Banko in 
Slavka Andrejčič, DU Dvor: predsednik Dušan 
Mikec in članica Pepca Murn ter prostovoljka 
projekta Starejši za starejše Olga Mikec. Ob le-
pem jubileju smo ji čestitali, izročili šopek in da-
rili. Lepo so nas pogostili. S slavljenko smo po-

Dne 19.11.2015 je svoj visoki življenjski jubi-
lej – 80 let praznovala ga. Fric Elizabeta (za svoje 
kolegice Betka).

Rojena je bila v Gaberju pri Boštanju v kmečki 
družini s 4 otrok. Že kot petletna deklica je doži-
vela vso krutost druge svetovne vojne, saj je bila 
skupaj s svojo družino izgnana v Nemčijo. Starši so 
morali opravljati delo v tovarn i, otroci pa so ostali 
v taborišču v nemogočih razmerah (brez ustrezne 
namestitve in hrane). V taborišče so prihajale uči-
teljice in otroke prisilile, da so se učili nemško, slo-
vensko so lahko govorili samo na skrivaj. 

Po končani vojni so se vrnili domov, kjer jih je 
pričakala uničena  in zapuščena domačija. Z veliko 
truda je staršem uspelo, da so si na novo uredili 
svoje bivališče, otroci pa so lahko obiskovali šolo 
in jim pomagali pri delu.

Fric Elizabeta, Žužemberk, Grajski trg 50

Svojega bodočega moža Jožeta je spoznala, ko je opravljal 
terensko delo v njeni vasi, se z njim poročila leta l959 in se 
preselila na njegov dom v Tržišče. Rodila je dva sinova Jožeta 
in Marjana. Leta 1965 je mož dobil zaposlitev na območju 
občine Žužemberk, zato se je tega leta preselila vsa družina 
v Žužemberk. Zaradi bolezni ji je mož umrl leta 1977, tako 
je ostala sama z otrokoma. Nekaj časa je bila zaposlena v 
Osnovni šoli v Žužemberku, nato v Iskri Žužemberk, kjer 
je ostala do upokojitve.

Sinova sta se osamosvojila in si ustvarila svoji družini. 
Sin Jože je v Žužemberku, Marjan pa v Ivančni Gorici. Ima 
4 vnukinje in 1 vnuka, pa tudi že 4 pravnuke, katerih obi-
skov se zelo razveseli.

Člani DU Žužemberk smo jo ob njenem visokem jubileju 
tudi obiskali, ji zaželeli veliko zdravja, sreče in osebnega za-
dovoljstva v krogu domačih in jo skromno obdarili.

n Tajnica DU: Tinca Cajnko 

je posvetil veliko prostega časa. Delegaciji sta mu 
ob tej priliki izročili šopka in skromna darila in 
mu ob slovesu zaželela še vrsto let v zdravju. 

 

18. septembra smo obiskali Ivanko Kren, ki je 
praznovala 91 let. Kljub težki mladosti in težkemu 
življenju je še čila in relativno zdrava. Na tekočem 
je o vseh dogajanjih, tako v lokalni skupnosti kot 
tudi širše. Od časa do časa ima manjše težave, a 
se ne da, saj se sprehodi po vasi ter poklepeta z 
vaščani. Tudi roke jo še ubogajo. Rada prime za 
kleklje in ustvarja drobne umetnosti. V delegaciji 
so bili člani upravnega odbora DU Dvor in KORK 
Dvor. Izročili smo ji šopka in skromna darila. 

Vesela je bila obiska. Snaha je pripravila bogat 
prigrizek. Na obisku smo se zadržali nekaj časa, 
poklepetali o dogajanjih in ji ob koncu zaželeli, 
da takšna ostane ter ji obljubili, da se prihodnje 
leto spet srečamo.

klepetali. Ob prihodu hčera pa smo se pogovorili 
o dogodkih iz mladosti. Ob klepetu je čas hitro 
tekel in morali smo se posloviti. 

Ob slovesu smo slavljenki zaželeli še vrsto 
prijetnih in zdravih let. Med letom se bomo še 
srečevali, prihodnje leto pa si ob jubileju stisne-
mo roke. 

n Dušan Mikec
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Štab Tomšičeve brigade se je zelo zavedal nevarnosti letalskih napadov, 
zato so, ob bojih v bližini sv. Katarine marca 1943, položaje svojih enot na 
Plešivici označili z velikim belim križem, kasneje pa so jih, po informaci-
jah sovražnikovih radijskih postaj, označili z velikimi črkami W. Italijanski 
bombniki so tako v zmedi bombardirali svoje lastne vrste, čez nekaj časa 
pa so trije bombniki zasuli tudi cerkev sv. Katarine z bombami. Po napa-
du Gubčeve in Cankarjeve brigade na sovražne položaje sredi Žužember-
ka 25. in 26. julija 1943 je na pomoč Italijanom priskočilo letalstvo s hrano 
in razstrelivom, hkrati pa so z zažigalnimi bombami bombardirali središče 
trga. Pogorelo je več hiš, med njimi tudi Lojzeta Smrketa, Ivana Makovca, 
Antona Škrbeta-Lectarja, del trgovine Konzuma in Mrvarjeva hiša, kjer je 
bil ob napadu ubit Anton Mrvar-Zajčev. 

V gradivu za kroniko NOB bivše občine Dvor France Smrke-Jošt piše: 
»Prva večja sovražnikova enota je prišla v vas Dvor 21. decembra 1943 iz 
kočevske in ribniške doline skozi Suho krajino na desni breg reke Krke na 
Jamo «, in dodaja, da je nemška divizija štela približno 3000 mož, 200 moto-
riziranih vozil in nekaj tankov. Ker sto bila uničena oba mostova, so ju mo-
rali za motorizacijo popraviti. To potrjuje tudi zapis Franca Štravsa z Dvora 
42 (sedaj Dvor 23), ki je zapisal, da so prenočevali v sprednji in zadnji hiši, 
pri tem pa so ga imeli v veži za talca. Pri prehodu čez reko Krko je Nemce 
močno ovirala V. SNOUB Ivana Cankarja in tudi 12. brigada. » Žalostni 
dan,« piše Franc Štravs in dodaja, da so po grozovitem streljanju na Dvor 
na Štefanji dan spet prišli partizani. Tako so od 24. februarja do 10. marca 
1944 sovražniki večkrat bombardirali središče Suhe krajine. 

»V letu 1944 je Žužemberk neštetokrat menjal gospodarja. Od leta 1942 do 
konca vojne je bila približno vsak teden ena borba za trg. Žužemberk je doživel 
v času vojne 29 bombnih napadov in je bilo porušenega več kot tričetrt trga. V 
vasi Cvibelj stoji cerkev, v cerkvenem stolpu pa je komanda mesta Žužemberk 
leta 1942 imela svojo protiavionsko opazovalnico. Ko je stražar opazil v daljavi 
sovražne avijone, je dajal znak z zvonom in to znak, ki ga dajejo pri požaru. V 
letu 1945 so v vasi pogorele tri hiše z gospodarskimi poslopji in to ob priliki, ko 
so naši avijoni bombardirali nemško kolono, ki je tu stala. Pri bombardiranju 
je razneslo pet kamijonov, naloženih z municijo. Na veliki torek leta 1945 so 
naši avijoni napadli Trebčo vas, kjer so se naselili Čerkezi.Ob tem je pogorela 
skoraj polovica vasi, ubita pa sta bila tudi dva civcilista. Avijoni so napadli tudi 
Sadinjo vas, kjer so se zadrževali Čerkezi, pri tem pa je pogorela četrtina vasi.« 
*(Gradivo za topografijo krajev v času NOB(1941-1945),l/4). 

» Hudi boji so se v letu 1944 nadaljevali med partizani, ki so že imeli v 
rokah nekaj osvobojenega ozemlja in podporo zavezniške vojske, ter na 
drugi strani nemška vojska z domobranci, kot so kasneje poimenovali be-
logardiste, češ branijo vero in domovino pred krivoverci. Kakšno zavajanje 
mladih fantov! Saj so bili vendar domobranci in partizani sinovi slovenskih 
krščanskih mater, ki so jih učile krščanske zapovedi:Ljubi svojega bližnjega 
bolj kot samega sebe!«pa toliko sovraštva med brati še danes. Ali ni to ža-
lostno?« še pripoveduje Ivanka Kuhelj Lazar.

Pred vojno je bilo v Žužemberku 570 prebivalcev. Vas je bila ob-
činsko središče, v katerem je bilo 11 gostiln, 5 trgovin, sodišče, dav-
karija in žandarmarija, toda nobene tovarne. Ob Krki je bilo več mli-
nov in usnjarskih delavnic. Med vojno so v vasi kot okolici divja-
li hudi boji. Danes stoji na Cviblju nad Žužemberkom spomenik, na 
katerem je vklesanih nad 1200 imen padlih borcev in žrtev fašizma.  
Pomen Žužemberka so cenili tudi belogardisti, ki so v njem že oktobra 1942.
leta ustanovili močno postojanko. Po kapitulaciji Italije je bila vas osvobojena 
do 26. oktobra 1943. leta, ko so jo zasedli Nemci. Po ofenzivi so Nemci odšli 

spremlja čudovita smola, da se orožje, katerega so namerili v domobrance, 
obrne proti njim, tako se je zgodilo tudi v tem slučaju. Namesto domobran-
cev, od katerih je padel le eden, pa še ta zato, ker ni bil na svojem mestu, so 
bile žrtve bombardiranja največ komunistični terenci, zaščitniki in somi-
šljeniki. Že od prvih bomb sta bili ubiti učiteljica Može Olga in njena mati. 
Prva je bila že pred vojno včlanjena v KPS in je na Ajdovcu vodila komuni-
stično stranko. Po ustanovitvi OF je bila ena prvih in najbolj gorečih njenih 
sodelavk. Končno je za svoje delo prejela plačilo od tovarišev Lahov. Ena-
ko nagrado so italijanske bombe naklonile Košičku Vincencu, nekdaj zelo 
navdušenemu 0Farju, ki pa se je zadnje čase že precej ohladil, ker je moral 
večkrat »prostovoljno«dati partizanom živino in hrano. Ranjeni pa so bili: 
Picek Rajko, vnet zagovornik »osvobodilnega« boja;Može Pavla, sestra Olge 
Možetove, in brat Vincenca Košička, Franc, ki se sedaj nahaja v ljubljanski 
bolnici.«Svoji k svojim«. Tega pravila so se menda tudi bombe držale, saj 
so porušile v glavnem poslopja na desni strani Krke, kjer je prebivalstvo po 
večini 0FFarsko. Tako je n.pr.Fabjanovi, ki ima dva sina v hosti, a mlajši je 
na oficirski pilotski šoli v »Belgradu«, razbilo in razrušilo hišo.«

ZA 3-kratno bombardiranje Žužemberka 135 volov Italijanom. Za 
občine 300 glav živine. 5.2.1945

»Domobranci so prišli v Žužemberk in to komunistom nikakor ni bilo 
po volji, zato so sklenili,da ga bodo bombardirali. »Bombardirati že , toda 
treba je imeti letala in bombe, česar pa naša vojska še ne premore«. Tako so 
si belili glave slovenski komunistični voditelji. Pa se jim je končno posvetilo 
v glavi, da je na zahodu sosed, ki je tudi 8. septembra 1943. leta videl njih 
bedo in potrebo ter jim velikodušno pomagal. Res so bili laški tovariši takoj 
pripravljeni priskočiti na pomoč, kot so bili vedno, kadar je šlo za uniče-
nje slovenskega naroda. Znova so si slovenski in italijanski »osvoboditelji« 
krepko udarli v roke ter napravili kupčijo, slično oni 8. sept. 1943, katero 
pa je spet tako drago dvakrat plačalo ubogo slovensko ljudstvo. Trikratno 
bombardiranje Žužemberka so slovenski komunisti plačali Lahom s 135 
voli , bombardiranje Občine pa s 300 glavami živine.«

Komunisti tepeni v Žužemberku 9.2.1945
»Ker komunistom ni uspelo, da bi uničili ali vsaj pregnali domobrance 

iz Žužemberka z letalstvom, so se poslužili zopet svoje pešadije. Tako so 
ponoči 5. na 6. februar zbrali vse razpoložljive brigade ter napadli Žužem-
berk v upanju, da ga bodo likvidirali.«

70. letnica bombardiranj Žužemberka 4. DEL

Danes želimo predvsem živeti v miru. Priče smo, kako se vedno znova spori rešujejo z agresijo, 
rojevajo se teroristične skupine in novi nemiri. Ob 70. obletnici miru moramo dati prostor 
tistim, ki so vojno preživeli, na različnih straneh, pod različnimi grbi in simboli in se spominjati 
vseh tistih, ki so dali svoja življenja. 

»Spomini, naj bodo veseli, žalostni 
ali celo tragični, skrivajo v sebi glo-
bje plasti naše duševnosti, naših 
doživljanj in poti do človeka.« 

Ivanka Kuhelj Lazar 

in nato so Žužemberk do januarja 1945. leta 22-krat bombardirali. Bombe 
so porušile veliko hiš. Domobranci so nenadoma vpadali v to središče Suhe 
krajine, a so partizanske enote uspešno in žilavo odbijale napade in vračale 
udarce. Po hudih bojih se je Nemcem in domobrancem 19. januarja 1945. 
leta spet posrečilo obnoviti postojanki, ki sta se obdržali do 5. maja. Med to 
štirimesečno domobransko vladavino je Žužemberk preživljal najhujši teror v 
svoji zgodovini. Vir: http://www.rtvslo.si/blog/emonec/?&date=2011-06-19

3. januarja 1945 sta dve nemški letali bombandirali Rojčev leseni most 
pri transformatorju v Praprečah. Dve letalski bombi nista zadeli cilja. 30. 
januarja je na območje Žužemberka vdrl policijski polk SS, po hudih bojih 
so se partizani umaknili na desni breg Krke. Sovražna postojanka v Žužem-
berku je štela okoli 450 mož, med njimi je bilo 300 domobrancev. Tega dne 
je Žužemberk doživel hud letalski napad, saj so letala odmetavala zažigal-
ne bombe in je zgorelo dosti hiš. Vse bolj pogosto so Žužemberk napadala 
tudi zavezniška in partizanska letala, zato so se Nemci in domobranci za-
drževali raje izven naselja, zlasti v Stranski vasi, kjer je bila edina sovražna 
utrdba na desnem bregu reke Krke. 

Žužemberk je doživel 1. februarja 1945 hud zavezniški napad, saj so na-
padli z raketami in bombami z 18 letali sovražne cilje v Zafari, na Cviblju 
in v Žužemberku. Dan kasneje so zavezniki napadli Žužemberk z raketa-
mi in zažigalnimi bombami. V tem napadu so bili ubiti Marija Može, Olga 
Može, Viktor Može in Vincenc Košiček.

 Domobranci so imeli svoj časopis »Blagor očetnjave« in so se odzvali na 
napade tudi s propagando med ljudmi. 

Žrtve bombardiranja-komunistični terenci! 6.2.1945
»Koliko so komunisti žrtvovali, da so Lahi uslišali njih prošnjo in bom-

bandirali Žužemberk, smo že večkrat poročali. Precej časa bi se komunistični 
funkcionarji prav dobro imeli, če bi v ta namen žrtvovano živino rajši sami 
pospravili. Pa kakor jih posebno zadnje čase na vseh koncih in področjih 

 IZ TRŽIŠKEGA KOTA 15.2.1945
»V soboto,10.2.1945 so letala NOV in POS ponovno, že tretjič bomban-

dirala Žužemberk, saj tako so se domenili z Italijani, pa je bil tudi tedaj nji-
hov uspeh kaj klavrn. Bombe so padale križem po polju okrog Sadinje vasi, 
Mačkovca in Žužemberka. Zadeta je bila le ena hiša in še ta-partizanska. 
Človeških žrtev ni bilo.« 

 Britanska misija je 10. februarja 1945 prejela brzojavko in jo posredovala 
Glavnemu štabu NOV in PO Slovenije. Letalski cilji za 11. februar so na-
slednji: maurauderji in beaufighterji v spremstvu spitfirejev bodo napadli 
Žužemberk in okolico. Zavezniško letalstvo je priskočilo na pomoč parti-
zanom tudi 7. in 10. februarja ob bojih v Žužemberku in Stranski vasi. V 
tem napadu je bila porušena in močno poškodovana Glihova hiša, kjer je 
bila nemška komanda.

Angleško bombardiranje Žužemberka 2. februarja 1945.  Foto: Ernest Weddell

Zadnji hudi boji za Žužemberk

Marija Novak, Mačkovec 21:
»Od nas se je vse videlo. Ko je na 

pomlad gorela cerkev in župnišče leta 
1944, smo opazovali in le nemo gledali. 
Bombe v ta del kotline niso padale, sem 
pa bila najbližje napadu ob bombnem 
napadu na dvorsko cerkev. Bili smo pri 
maši, uro kasneje, ko smo bili že doma, 
pa so izpraznjeno cerkev bombardirala 
letala«, se dogodkov spominja Nova-
kova. Veliko je pretrpela tudi po kon-

cu vojne, ko je kot mladoletno dekle morala z voli peljati bežeče vojake in 
vojaštvo v Avstrijo, kjer je ostala več kot pol leta. (se nadaljuje)

n Urednik

Viri: Zlomljena krila, Reševanje zavezniških letalcev na slovenskem med drugo svetovno 
vojno, Matija Žgajnar, str.468.
Franc Smrke –Jošt, Slavko Dokl, Suha krajina v ognju, Dolenjski muzej Novo mesto, 1989
France Smrke-Jošt, Gradivo za kroniko NOB bivše Občine Dvor, original hrani Dolenjski muzej
Blagor očetnjave, 5.2.1945, 6.2.1945, 9.2.1945, 15.2.1945 original hrani Dolenjski muzej Novo mesto

Fotografije: 
http://saafww2photographs.yolasite.com/ernest-weddell.php. Objavo dovolil Perry Davies.Bombardiranje Sadinje vasi.  Foto: Ernest Weddell

Dnevnik letalskih napadov pilota
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V skupini Sadinjskih vozičkarc nas je 7 priku-
pnih mamic in 7 prelepih sončkov. Ideja o skupini 
je nastala, ko smo opazile, da se sprehajamo po 
vasi tako, kot da je vsaka na svojem bregu. Tako 
se je najprej ustanovila skrita facebook skupina, 
nato pa še istoimenska skupina na pametnih te-
lefonih, s katero smo postale še bolj mobilne in 
povezane. Mamice si tako tudi prek socialnih 
omrežij pomagamo, delimo izkušnje, slikice, po-
snetke ter se nasmejimo ob dogodivščinah naših 
najmlajših.

Naša skupna pot se je pričela konec januarja, ko 
je na svet prišel Matic, čeprav iz Mačkovca, smo 
ga takoj vzele za svojega, prav tako tudi njegovo 
mamico. Še ne mesec dni kasneje je Sadinjčan-
ka postala Iva, v aprilu sta se ji pridružili še dve 
prijateljici, Ana in Lina. Da pa v vasi niso same 
punce, je maja poskrbel Lovro. Nekateri se spra-
šujejo, kako to, da imamo tako lepo jesen – kako 
naj ne bi bila, ko pa sta v vas prišli še dve čudoviti 
deklici, Sofija in Maša. 

Mamice smo se zelo povezale, upamo, da se 
bodo naši otroci tudi. Želimo si, da se bodo med 
seboj dobro razumeli in čim več časa skupaj pre-
živeli v prečudoviti naravi, ki jih obdaja. 

Domačini nas videvajo, kako se sprehajamo po 
cesti, upam, da nas zaradi tega nimajo za neod-
govorne, žal je tako, da tudi me pogrešamo kako 
potko, ki ne bi bila ravno prometna, pa vseeno 
možna za sprehod z vozičkom. 

Raztrgana štorkljina vreča nad Sadinjo vasjo

Nekatere mamice se že s cmokom v grlu pripra-
vljamo na vrnitev v službo, otročki pa z navduše-
njem zrejo v nov dan, dan v jaslih. Sadinjci bodo 
vrtec na polno zapolnili, skorajda bi lahko imeli 
že svojo skupino Sadinjski radovedneži.

Leto 2015 je v Sadinjo vas prineslo 2 princa in 
5 princesk, le kaj bo prineslo leto 2016? Pustimo 
se presenetiti …

n Tjaša Primc

Srečanje s sošolko Jožico Kovač - po 52 letih
Po končani osnovni šoli smo se razšli po različnih krajih po Sloveniji, nekateri so našli kruh celo v tujini.

OSNOVNO PRANJE,
VOSKANJE,
PRANJE PODVOZJA

www.fs-prevozi.si

PRANJE OSEBNIH 
AVTOMOBILOV, 

TOVORNIH VOZIL 
IN AVTOBUSOV

Tako je naša sošolka Jožica Kovač z Dvora 
odšla s svojo ljubeznijo v Ameriko in tam tudi 
ostala. Ni ji bilo lahko, a je vztrajala in uspelo ji 
je. V Sloveniji je začela kot delavka v bivši Iskri, 
v ZDA je doštudirala za učiteljico in delala v šoli 
za otroke s posebnimi potrebami. Ima dve od-
rasli hčerki. 

Rada se vrača domov, v Slovenijo, k sorodni-
kom in prijateljem.

Sošolci in sošolke osmega razreda letnik 
1964/65 smo se prvič srečali ob 50-letnici lani, le-
tos pa drugič z obljubo, da pridemo skupaj vsako 
leto v juniju. Ker je sošolka Jožica prišla na dopust 
šele avgusta, se nas je zbralo nekaj  sošolk na sre-
čanju z njo v gostilni Zupančič. 

Organizirali sta ga Zvonka Bradač in Jožica 
Štor. Veliko smo si imele povedati.

Začutile smo, da tujina ni domovina in da je 
Jožica s spomini  pogosto doma.

Prehitro je minil čas prisrčnega druženja . Ob 
slovesu smo ji zaželele srečno pot in zdravja, pa 
da bi se srečale še kdaj.

n Anica Mohorčič

Tomažev most 
ljubezni, čez reko 

Krko v Žužemberku

VeSeL BožIč IN SRečNo NoVo LeTo
MaRRy cHRISTMaS aND HaPPy New yeaR
TD Suha krajina
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In memoriam 

Alojz Iskra – Lojko
Vest, da nas je nepričakovano zapustil član turističnega društva Alojz Is-

kra - Lojko, turistični zanesenjak, vizionar, ki je na Sela pri Ajdovcu postavil 
VeSelo vas, je odjeknila in nas prizadela. Presenečenje je bilo še toliko večje, 
ker smo še dva dni prej nazdravili k uspešno sprejeti Strategiji lokalnega 
razvoja Lokalne akcijske skupine Suhe krajine, Temenice in Krke. Žal ne 
bomo mogli več slediti neskončnim idejam in neizmernemu optimizmu, 
ki ga je zmeraj izžareval. Njegove vizije in želje, da bi tudi v Suhi krajini, in 
še posebno na Ajdovški planoti, dočakali svetlejšo turistično prihodnost, 
ki jo je tudi sam gradil in ustvarjal, nam bodo vodilo za nadaljnje delo.  
Izgubili smo turističnega zanesenjaka in z njegovim odhodom bo turi-
stična ponudba Suhe krajine skromnejša, saj bo brez VeSele vasi nasta-
la praznina. 

Na njegovi zadnji poti smo ga pospremili v četrtek, 5. 11. 2015, 
na ljubljanskih Žalah. 

Nanj bomo ohranili lepe spomine.
n predsednik TD Vlado Kostevc

Rojak iz ZDA prosi za fotografijo upravitelja Prusnika, ki ga 
je učil v Šmihelu. Če jo kdo ima, prosimo, da jo pošlje ure-
dništvu Suhokranjskih poti. Original mu bomo vrnili. Hva-
la že vnaprej za vašo pomoč pri ohranjanju spominov na 
pretekle čase. 

Si kot sonce življenje sijala,
za vse svoje ljubezen razdala,
odslej boš kot zvezda svetleča,
naj ti v nebesih dana bo sreča.

ZAHVALA
ob slovesu

AMALIJE KOCJANČIČ
roj. 28. 1. 1928

V nedeljo, 18.11.2015, smo se na pokopališču na Dvoru poslovili 
od naše drage mame, stare mame, prababice, tašče in tete Amalije 
Kocjančič, roj. Rižnar, iz Mačkovca 10 pri Dvoru. 

Z žalostjo v srcu se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, va-
ščanom in znancem za vse, kar so v času njenega življenja storili 
dobrega zanjo. Iskreno zahvalo izrekamo vsem, ki ste darovali sve-
če, svete maše, dar za cerkev ter jo na sončno nedeljo pospremili 
na njeni zadnji poti, ki jo je sklenila v 88. letu starosti. Zahvala gre 
tudi pogrebni službi Marije Novak, društvu upokojencev Dvor ter 
gospodu župniku Francu Vidmarju za lepo opravljen obred.

Skupaj z nami jo ohranite v lepem spominu!

Žalujoči: Vsi njeni

Marija Novak s.p.
Reber 2a
8360 Žužemberk 
Tel: 07/ 38 88 100
GSM: 031/ 876 276

Nudimo Vam kompletne storitve na enem me-
stu in smo Vam na voljo 24 ur na dan. Naš na-
men je prevzeti vso skrb in odgovornost v naj-
težjih trenutkih, ob izgubi vaših najdražjih.

KoNceSIoNaR 
V oBčINI žUžeMBeRK

Priimek, ime in naslov umrlega starost

Pokopališče Žužemberk 

1. BRAJDIČ RUBA, Obvozna cesta 100, 1000 Ljubljana 57

2. HOČEVAR VIDA, Budganja vas 23, 8360 Žužemberk 88

3. KAPŠ DANIJELA, Trebča vas 11, 8361 Dvor 71

4. ANDRIJANIĆ ANICA, Grajski trg 13, 8360 Žužemberk 79

5. MARINČ KRISTINA, Baragova 2, 8360 Žužemberk 87

6. KADUNC ELIZABETA KAROLINA, Nad Miklavžem 12, 8360 Žužemberk 90

7. BLATNIK FRANC, Grajski trg 45, 8360 Žužemberk 72

8. SUHADOLNIK JANEZ, Jurčičeva 35, 8360 Žužemberk 80

9. GLAVIČ PAVLA, Prapreče 1,  8360 Žužemberk 97

10. MIKLAVČIČ IGNAC, Budganja vas 2, 8360 Žužemberk 52

11. GLAVAN ANA, Reber 17, 8360 Žužemberk 71

12. NOVAK DUŠAN, Stranska vas 75, 8360 Žužemberk 57

Seznam umrlih v Občini Žužemberk 
v času od 1. 12. 2014 do 30. 11. 2015

Pokopališče Hinje

1. GREGORIČ ANTON, Ratje 34, 8362 Hinje 74

2. KASTELIC SILVESTER, Visejec 31, 8362 Hinje 81

3. HROVAT ROZA, Hinje 16, 8362 Hinje 90

4. FABJAN ANTON, Prevole 5, 8362 Hinje 86                            

5. FABJAN IVANA, Visejec 28, 8362 Hinje 76

6. LOBE JANEZ, Cesta 1.maja 38, 1430 Hrastnik 78  

7. KONTE JOŽEF, Lopata 15, 8362 Hinje 86

8. TURK STANISLAV, Ratje 16, 8362 Hinje 79

9. NOVAK VENCELJ, Srebrničeva 15, 1000 Ljubljana 79

Pokopališče Dvor 

1. ŠTIH MARIJA, Gorenje Jezero 1, 1384 Grahovo 85

2. BRADAČ MARIJA, Trebča vas 2, 8361 Dvor 103

3. ŠENICA FRANC, Lašče 6, 8361 Dvor 79

4. PRIMC ANTON, Mačkovec 20, 8361 Dvor 74

5. MIRTIČ JOŽEFA, Dvor 23, 8361 Dvor 87

6. GRUM  ANA, Vinkov Vrh 5, 8361 Dvor 86

7. ŠKUFCA MARTIN, Stavča vas 16, 8361 Dvor 55

8. ŠTUPAR DUŠAN, Sadinja vas 19, 8361 Dvor 47

9. MIRTIČ MARIJA, Trebča vas 1, 8361 Dvor 82

10. KOCJANČIČ AMALIJA, Mačkovec 10, 8361 Dvor 87

11. KAVČIČ ŠTEFANIJA, Jama 13, 8361 Dvor 93

Pokopališče Šmihel

1. IVANEC JOŽE, Drašča vas 26/A, 1303 Zagradec 63

2. MUHIČ CIRIL, Klečet 14, 8360 Žužemberk 59

3. ZALETELJ MATIJA, Klečet 12, 8360 Žužemberk 70

4. VIDMAR MARIJA, Klečet 10, 8360 Žužemberk 91

5. GLOBOKAR IVAN, Klečet 6, 8360 Žužemberk 64

6. MUHIČ CIRIL, Klečet 14, 8360 Žužemberk 84

7. KOŠAK FELIKS, Poljane 5, 8360 Žužemberk 84

Pokopališče Sela pri Ajdovcu

1. NOVINC ALOJZIJA, Veliki Lipovec 27, 8361 Dvor 80

2. GNIDOVEC ANICA, Veliki Lipovec 11, 8361 Dvor 78

3. LIPOVAC ANTONIJA, Bratov Rozmanov 4, 1000 Ljubljana 78

Pokopališče Žvirče

1. TURK MARIJA JOŽEFA, Žvirče 14, 8362 Hinje 89

2. KASTELIC VINCENCIJ, Žvirče 7, 8362 Hinje 73

CENIK OGLAŠEVANJA 
V SUHOKRANSKIH POTEH

V Suhokranjskih poteh lahko oglašujejo posamezniki, ustanove in 
podjetja razna reklamna sporočila, zahvale in druge informacije. Ogla-
ševanje je možno le na notranjih straneh v črno-beli tehniki.

Cene oglaševanja:

NA DRUGI ALI PREDZADNJI STRANI 1/1 
okvirna mera
(19 x 25) cm

360,00 EUR

1/2 (19 x 12,5) cm 180,00 EUR
1/4 (9,2 x 12,5) cm 90,00 EUR
1/8 (4,5 x 6) cm 45,00 EUR

NA NOTRANJIH STRANEH 1/1 (19 x 25) cm 240,00 EUR
1/2 (19 x 12,5) cm 120,00 EUR
1/4 (9,2 x 12,5) cm 60,00 EUR
1/6 (6 x 8,5) cm 40,00 EUR
1/8 (4,5 x 6) cm 30,00 EUR
1/9 (4,5 x 5) cm 26,70 EUR

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

n Uredništvo

V DNEVIH, KO SE POSLAVLJAMO OD STAREGA IN S PRIČAKOVANJEM 
ZREMO V NOVO, SE TUDI MI PRIDRUŽUJEMO DOBRIM ŽELJAM.
ŽELIMO VAM VESELE PRAZNIČNE DNI, OBILO ZDRAVJA, SREČE TER 

ZADOVOLJSTVA V PRIHAJAJOČEM LETU 2016.

DPM SUHA KRAJINA
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Poznate vaš kraj?

Ste bili tudi vi na dogodku?

Odkrivamo stare fotografije

V prejšnji številki smo objavili starejšo fotografijo običaja šranganja. 
Nagrado za podroben opis dogodka prejmeta Anica Mohorčič iz Jur-
čičeve 70 in Amalija Glavič z Jame 14 a, pošta Dvor. Gospa Amalija 
piše: »Dogodek se je odvijal v Gornjem Kotu, ko sta se k cerkveni po-
roki k sv. Antonu s pričami in seveda vozom in konji peljala ženin Jože 
Knafelc in nevesta Milka Koncilja (oba sta žal pokojna). Na poti do 
cerkve , tik pred cesto Dvor-Soteska, so jih ustavili korajžni in veseli 
fantje iz Gornjega in Dolnjega Kota(seveda za hec) in jih spustili čez 
cesto k cerkvi. Na fotografiji so: Metod Glavan, Franc Drenšek(Zajček), 
Lado Šenica, Jože Drenšek (že dolga leta živi v Torontu), Karol Gla-
van in Ciril Legan.«
Tokrat objavljamo fotografijo mlajšega datuma. Če veste kaj več o 
samem dogodku ali prepoznate osebe na njej, jih pogumno napišite 
in odgovor pošljite na naš naslov: Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 
8360 Žužemberk, do 26. februarja 2016, s pripisom »Ste bili tudi 
vi na dogodku?« Čakajo vas lepe nagrade. 

n Uredništvo

V prejšnji številki smo vas spraševali po zanimivi stavbni dediščini. 
Domačijo v Žužemberku so prepoznali le nekateri, žreb pa je name-
nil nagrade naših sponzorjev, ki so prepoznali domačijo Gliha (po 
domače Sirkovih): Mileni Štravs, Stavča vas 29, 8361 Dvor; Antoniji 
Longar, Stranska vas 74, 8360 Žužemberk in Ludviku Kocjančiču, Nad 
Miklavžem 3, 8360 Žužemberk. Tokrat objavljamo fotografijo nek-
danjega mlina, kjer je priljubljeno zbirališče in kopališče mladih. Če 
objekt prepoznate, nam odgovor pošljite najkasneje do 26. febru-
arja 2016, na naslov: Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 8360 Žužem-
berk, s pripisom »Poznate vaš kraj«. Z malo sreče boste za pravilen 
odgovor tudi nagrajeni.

Deset bralcev pa je prepoznalo starejšo fotografijo 
Osnovne šole na Prevolah. Nagrado našega spon-
zorja bodo prejeli: Mihael Mohorčič, Jurčičeva 67, 
8360 Žužemberk; Marinka Jaklič, Dolnji Kot 5, 8361 
Dvor in Nika Blatnik, Visejec 10, 8362 Hinje.

Tokrat objavljamo fotografijo osebe, ki je zazna-
movala kraj in celotno dolino reke Krke. Če osebo 
prepoznate, nam podatke pošljite do 26. februarja 
2016 na naslov: Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 

8360 Žužemberk s pripisom »Odkri-
vamo stare fotografije «. 

n Uredništvo

VOŠČILA POKROVITELJEV VELIKE NAGRADNE KRIŽANKE

Sreča je! V majhnih stvareh, toplih ljudeh, 
v stisnjenih dlaneh. 

Vesel božič in srečno novo leto 2016!
Laura bar

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

Naj vam božična noč pokloni mir, upanje, 
ljubezen, zdravje in veselje. Vse to pa naj vas 

spremlja v letu, ki nam prihaja naproti. 
Srečno 2016!

Na pragu novega leta 
naj vam čas nakloni spoznati prave ljudi,

storiti prave reči, ubrati prave poti, v sebi in 
drugih pa najti le dobre stvari!

Pekarna Evropa
Duši-pek d.o.o., Dvor 7

En sam božič je v letu,
en sam večer je sveti, 
a njegovo sporočilo

naj vse leto bo vodilo! 
Želimo vam zdravo,

veselo in uspehov polno 
novo leto 2016!

ustvarjamo

BLIZINO

TOPLINO

 

En sam božič je v letu, 
en sam večer je sveti, 
a njegovo sporočilo 

naj vse leto bo vodilo!
Jakles izdelava notranje opreme,

 inženiring in trgovina Dvor d.o.o.

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

 NAGRADNI KOTIČEK 

Velika nagradna križanka

Za križanko iz 59. številke Su-
hokranjskih poti smo dobili 
41 rešitev.
Tokrat so bili izžrebani nasle-
dnji reševalci: Darja Miko-
lič, Boršt pri Dvoru 161, 8361 
Dvor; Jožefa Pelc, Prevole 14, 
8362 Hinje, Slavka Andrejčič, 
Dvor 55, 8361 Dvor; Rafael 
Pečjak, Ježica 12, 1131 Ljublja-
na in Anton Kocjančič, Boleto-
va 45,1000 Ljubljana. 
Nagrajencem iskreno čestita-
mo, nagrade dobite po pošti.
Rešitve križanke iz 60. številke 
pošljite na naslov Suhokranj-
ske poti, Grajski trg 33, 8360 
Žužemberk do 26. februarja 
2016, s pripisom: Križanka. 

MARTA
ZORE

SONČNA 
BARVA

RAZČLENI-
TEV

DELNI 
PREMIK

SESTAVILA 
PETRA 

KASTELIC 

GLAVNO 
MESTO 

INDONEZIJE

21. IN 24. 
ČRKA

AMANDA 
PETERSON

MATI NEPOKRIT 
OSREDNJI 
PROSTOR

OGNJENIK

OSEBNI 
ZAIMEK

PLANINA 
NA GORENJ-

SKEM

ZVRST 
GLASBE

EDINI 
PREDMET

VRSTA 
PISALA

LIV 
TYLER

ALPSKA 
GMOTA ENAKI ČRKI

4. IN 2. ČRKA NOVO 
MESTO

MAJHEN SIR 
BREZ S

PROTI

NE OBSTAJA

NAGUBAN POMLADNI 
MESEC

ADAM
JONES

OSEBNI 
ZAIMEK

POGUM, 
TVEGANJE

PRIIMEK 
BREZ 

ZAČETKA

GOZDNA 
ŽIVAL

KDOR 
PREVEČ 
ZAUPA, 

VERJAME, JE

REJEC 
OVC BREZ 
STREŠICE

DVA PESNIKA

DOKTOR D R ŠOP SLAME S N O PPOTEM PETRA 
MAJDIČ

P R I P R A V O
O Z I M N I C E

ČRT JAMŠEK Č J NOVO MESTO N M KRAJ V 
KAZAKH-
STANU A V A T

GRŠKI ZRAK A E R
ORDO 

EQUITUM 
SOLIS 

(KRATICA)
O E S

DOBA

E R AMANJŠI PRT

AM. PEVKA 
SOLANA 
ROWE S Z A

SKUPEN 
BREZ 

SAMOGL. S K U P N ZVONE 
NOVINA

ANDREJ 
ANDOLJŠEK

POŠKODBA

NORVEŠKO
OKROŽJE A M O T HRVAŠKA H R 24. IN 1. ČRKA Z ANAOČNIKI

 SESTAVILA 
PETRA 

KASTELIC
 VSTAVITEV

 ALEŠ
 KUNAVER A K NARAVNO

ULICA …. 
ŽUPANČIČA O T O N AMREŽA NAD

ŠTEDILNIK. 
METRIČ. 
ENOTA

VLADO 
NOVAK V N

RAHEL 
VETER V E T R I Č PRINAŠALEC 

NOVICE ŠTEVILOKULTUR. 
RASTLINA

NEPRA-
VILNOST N A P A K A PONOS Č A S TALENKA 

ISKRA

ZAPIS 
DEDIŠČINE O P O R O K A PROSTI 

TEK V AVTU 
(POG.) L E R

SVETOPI-
SEMSKA 

ŽENA S A R A OSEBNI 
ZAIMEK T I BOKSAR 

MUHAMAD A L I

Rešitev križanke iz prejšnje številke!

VOŠČILA POKROVITELJEV VELIKE NAGRADNE KRIŽANKE

GOSTILNAZUPANČIČ, Gostgrad d.o.o.
Grajski trg 4, Žužemberk, e-mail: gostgrad@volja.net

( 07/ 30 87 290

Vesel božič in srečno v letu 2016!

Spet je zima, spet je mraz, 
spet je tu božični čas, 
naj odnese vam skrbi,

v novem letu pa le zdravja in sreče podari. 
Srečno 2016!

Kozmetični salon Kristina 

So dnevi, so leta in so pomladi, 
ko se imamo preprosto radi. 

So trenutki, ko je treba na novo začeti
in so ljudje,ki jih je treba preprosto objeti.

Na pragu novega leta 
naj ti čas nakloni spoznati prave ljudi, 

storiti prave reči, ubrati prave poti, v sebi in 
drugih pa najti le dobre stvari! 

Prava pot je pot srca, vse ostalo so ovinki. 
Pot brez ovinkov v novem letu želi  

Naj se v novem letu vam izpolnijo vse sanje ... 
In če morda ste pozabili nanje,
ne obupajte in se vrnite vanje.




