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Program Trških dni in praznik Občine Žužemberk 2018, od 6. do 16. julija 2018   

1. dan:  petek 6. 7., prizorišče: Srednji Lipovec, Žužemberk 

 
 2. dan:  sobota 7. 7., prizorišče: Žužemberk, Hinje, Prapreče 

 
 
3. dan: nedelja 8. 7., prizorišče: Žužemberk 

 

4. dan: torek 10. 7., prizorišče: kulturna dvorana na Dvoru,  

 
 
5. dan: četrtek, 12. 7., prizorišče: pri farni cerkvi sv. Mihaela v Šmihelu, domačija Meden   

 
 
6. dan: petek, 13. 7., prizorišče: spomenik NOB na Cviblju, Žužemberk, grajska kletna 

dvorana in grajsko dvorišče, park znanih Suhokranjcev, moderator: KUD Žužemberk 

14:00 Otvoritev rekonstrukcije državne ceste z infrastruktura skozi Dvor, nagovori, 
pozdrav častnega gosta ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča, kulturni 
program, blagoslov infrastrukture in obnovljene kapelice (organizator: Občina 
Žužemberk, krajani…) 

15:00 Prvo Občinsko tekmovanje v pikadu za pokal župana, liga Krka moške in 
ženske ekipe, objekt GT 26 (organizator DU Žužemberk) 

16:00 Otvoritev vrtine in vodovoda Vinkov Vrh v sklopu Operacije Oskrba s pitno 
vodo Suhe krajine; nagovor župana, častne gostje ministrice za okolje in prostor 

Irene Majcen, kulturni program ...(organizator: Občina Žužemberk) 

09:00 Turnir v odbojki na mivki ŽUŽEMBERK 2018                                                       

20:00 začetek Trški dni s slavnostnim prižigom oglarske kope: kulturni program, 
nagovor župana in pripravljavcev oglarske kope ter častnega gosta, oglarski piknik 
v dimu, (organizator: Lipovški oglarji, DPM Suha krajina, DKŽ Suha krajina-
Žužemberk, TD Suha krajina, Občina Žužemberk) 

10:00 Turnir v odbojki na mivki ŽUŽEMBERK 2018 - rekreativne trojke 

17:00 Tekmovanje v igranju na diatonično harmoniko Hinje 2018 (PGD Hinje) 

20:00 Tradicionalna gasilska veselica na Hinjah (PGD Hinje) 

21:00 Finale turnirja v odbojki na mivki ŽUŽEMBERK 2018 za profesionalne 
dvojice 

10.00 Farno žegnanje v farni cerkvi sv. Mohorja in Fortunata 

15.30 Srečanje predsednic in predsednikov društev, klubov in organizacij Občine 
Žužemberk, grajska kletna dvorana Žužemberškega gradu 

16.00 podelitev priznanj krvodajalcem, pozdravni nagovor župana, predsednika OO 
RK Novo mesto in gosta, nastop KUD Glasbene muze, harmonikarica Vesna 
Zarabec, (organizator: Občina Žužemberk, OO RK Novo mesto, KO RK 
Žužemberk) 

19.30 Literarno-pesniški večer, Kulturna dvorana na Dvoru, srečanje pesnikov in 
literatov (organizator: DU Dvor) 

17.00 Otvoritev poslovilne vežice v Šmihelu, pozdravni nagovori, kulturni program, 
blagoslov (organizator: Občina Žužemberk, KD Šmihel, krajani Šmihela…) 

18:30 Predstavitev peke v krušni peči, domačija Meden…. 

20:00 Otvoritev balinišča v Praprečah (kulturni program KUD Žužemberški rogisti, 

nagovori) prvi balinarski turnir za pokal župana Občine Žužemberk…  
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18:30 Slovesnost in položitev venca Zveze ZŠAM Slovenije ob prazniku šoferjev in 
avtomehanikov pri spomeniku NOB na Cviblju, pozdravni nagovori, častni gost 
vojaški ataše RS v BiH polkovnik Žarko Henigman, kulturni program, (organizator: 
Občina Žužemberk, ZŠAM Slovenije, KO ZB NOB Žužemberk) 

19:30 Podelitev pokalov župana za 1. občinsko tekmovanje v pikadu 

20.00 Uradna otvoritev Trških dni z Žužemberški rogisti; nagovor predsednika TD, 

župana, in častnega gosta, nastop ljudskih pevk, glasbenikov, (organizator: TD 
Suha krajina, Občina Žužemberk, KUD Žužemberk, ….)  

 otvoritev razstave likovnih del (domači likovni ustvarjalci, selektor Martin 
Šuštaršič) (organizator: TD Suha krajina, Občina Žužemberk, KUD Žužemberk) 

21:00 Odkritje bronastih reliefov v Parku znanih Suhokranjcev, nagovori, kulturni 
program, odkritje  (organizator: Občina Žužemberk, TD Suha krajina) 

21.30 Zabava s skupino Ice on Fire, (organizator: TD Suha krajina, ….) 

V gradu in na trgu pred gradom bo potekala poizkušina vin Društva vinogradnikov Suha 
krajina.  
 
7. dan: sobota, 14. 7., prizorišča: Žužemberk: trg, lovska dvorana, grajsko dvorišče, kletna 

dvorana, stavba Grajski trg 26, šolsko igrišče,  moderator: Darko Povše  

09:00 Dan odprtih vrat Radio kluba Žužemberk v klubskih prostorih, pozdrav 
predsednika, župana (organizator: RK Žužemberk ….) 

09:20   Preventivne zdravstvene meritve krvnega tlaka, sladkorja v krvi in 
holesterola, delovanje defibrilatorja (organizator: OO RK Novo mesto, ZD Novo 

mesto, ekipa PP Občine Žužemberk ) 

09:40 otvoritev razstave ročnih del, preddverje dvorane, pozdravni nagovor župana in 
gosta, nastop ženskega pevskega zbora DU Žužemberk in gostov …. 
(organizator: DU Žužemberk, TD Suha krajina….) 

11:00 Otvoritev infrastrukture Mačkovec, pozdravni nagovori, kulturni program, 

blagoslov,…(organizator: Občina Žužemberk, krajani, ….) 
14.20 otvoritev suhokranjske tržnice, s predstavitvijo dobrot društva kmečkih žena in 

drugih (organizator: TD Suha krajina, DKŽ Suha krajina - Žužemberk, ….) 
14.30 s harmoniko je lepše, predstavitev mladih harmonikarjev in nastop drugih 

glasbenikov… (organizator: TD Suha krajina, ….) 
15.45 predstavitev stojnic in Združenja zgodovinskih mest Slovenije, nagovori 

župana in gosta (organizator: TD Suha krajina, .) 
podelitev priznanj in diplom vinogradnikom s 46. tedna cvička, pozdravni 
nagovori, kulturni program Pevci TVD Čatež (organizator: Društvo vinogradnikov 
Suha krajina….) 

17:00 130. letnica PGD Žužemberk, parada gasilcev in vozil, prevzem in blagoslov 
novega gasilskega vozila HTRV, nagovori, kulturni program (trg in igrišče pri OŠ) 

17:30 Mednarodno tekmovanje v kuhanju ješprena, tekmovanje trojk v kuhanju 
tradicionalne jedi  pri pavilionu EASA Žužemberk, (organizator: TD Suha krajina), 

19.00 Predstavitev avtomobilov starodobnikov in krožna vožnja,  
pozdravni nagovor župana in gosta  (organizator: TD Suha krajina) 

19:30 Razglasitev rezultatov in podelitev diplom za 'NAJ JEŠPREJ' po izboru 

strokovne komisije in po glasu ljudstva (organizator: TD Suha krajina) 
20.00 SUHOKRANJSKA NOČ - gasilska veselica z ansamblom POGUM na igrišču 

pri OŠ Žužemberk in Gasilskem domu (organizator: PGD Žužemberk) 

Med odmori bodo lokalni turistični vodniki predstavili zgodovino kraja. 

V soboto bo v gradu od 09.00 do 19.00 ure na ogled razstava likovnih del, razstava ročnih 
del v lovski dvorani, na trgu pred gradom tržnica suhokranjskih dobrot, zdravilnih zelišč, 
spominkov in turističnih društev, v gradu poizkušina vin Društva vinogradnikov Suha krajina, 
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v avli OŠ Žužemberk bo od 16.00 do 17.00 ure na ogled Muzej znanih Suhokranjcev in 
raziskovalnih nalog. V hali Grajski trg 26 bo na ogled …. 
 
 
 
 
8. dan: NEDELJA, 15. 7., prizorišča: žužemberški grad, trg, farna cerkev v Žužemberku, 
moderator: Lojze Bojanc 
 

09.30          Otvoritev 20. srednjeveškega dne na 

žužemberškem gradu 

grajsko dvorišče 

09.40 odhod k sveti maši v farno cerkev sv. Mohorja in 

Fortunata 

grajsko dvorišče, trg  

10.00 maša sv. Mohor in Fortunat 

10.30 Predstavitev srednjeveških skupin v taboru grajski jarek 

12.15 glasbeni pozdrav kosilu, Veronika in Galemberk   grajska kletna dvorana 

13.15 lokostrelski turnir-kvalifikacije grajski jarek 

14.00 predstavitev srednjeveških plesov žužemberškega 
viteškega reda, ples z meči…. 

ploščad nad grajsko kl. 
dvorano 

14.10 predstavitev srednjeveških plesov Viteški red 

Gašperja Lambergarja, ….. 

ploščad nad grajsko kl. 
dvorano 

14.20 predstavitev renesančnih plesov skupina….  Ploščad nad grajsko kl. 
dvorano 

14.35 predstavitev stojničarjev na srednjeveški tržnici 

in obhod dacarja 

trg pred gradom 

15.00 predstavitev viteških in dvornih redov z  

mimohodom sodelujočih viteških skupin, vitezov,  

grajske gospode ter gostov iz tujine, …. 

grajsko dvorišče in  
grajski jarek 

15.20 predstavitev viteških veščin Viteški red Gašperja 

Lambergarja   

grajski jarek 

15.30 lokostrelski turnir najboljših lokostrelcev, 
Kegljevičeva straža, … 

grajski jarek 

15.45 predstavitev slovaških vitezov, skupina Trnavska 

kampania 

ploščad nad grajsko kl. 
dvorano 

16.00 predstavitev srednjeveške glasbe, srednjeveških  
in renesančnih plesov (skupina Cesarsko kraljevi  

Ptuj, Lonca, Galiarda, … 

ploščad nad grajsko  
kletno dvorano 

16.30 predstavitev Ivanečkih vitezov, Bratstva svetog 
Mihovila, itd…… 

ploščad nad grajsko kletno 
dvorano 

16.50 viteške veščine slovaških vitezov skupina 

Trnavska kampania 

grajsko dvorišče  

17.05 

17.20 

glumaška predstava Teater Cizamo in ….. 

predstavitev plesa z meči Križevačke djevojačke 

straže, …. 

Ploščad nad kletno dvorano 
ploščad na kletno dvorano 

17.35 predstavitev slovaške viteške skupine Trnavska 

kampania 

trg pred gradom 

17.50 srednjeveška in renesančna glasba skupina … grajsko dvorišče 

18.20 prikaz mečevanja …. grajski jarek 

18.30 vsesplošno veselje skupni plesni nastop plesnih 

skupin  

trg pred gradom 

19.00 pozdrav večerji, nastop Veronike in Sare,  grajska kletna dvorana 

20.10               zaključni nastop in prikaz veščin slovaške 

skupine Trnavska kampania 

trg pred gradom 
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20.30 SLOVESTNOST OB OBČINSKEM PRAZNIKU;  
SLAVNOSTNA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ, pozdravni nagovor župana 
Franca Škufce, nagovor slavnostnega gosta predsednika Republike Slovenije Boruta 
Pahorja, Žužemberški rogisti, glasbene točke: Klara Grum in Maja Tanjšek ter Branko 
Brezavšček, nagovori županov in predstavnikov prijateljskih občin iz Slovaške, 
Hrvaške in Srbije ter Ruske federacije (organizator: Občina Žužemberk) 

21.00 Koncert Nuše Derenda (organizator Občina Žužemberk) 

 
Od 9.00 do 19.00 bo v gradu na ogled razstave slik, Trubarjeva tiskarska delavnica in 
razstava o Andreju Turjaškemu, v pegleznu predstavitev piv Volka Turjaškega, ob pa še 
starih jedi Andraža , v grajski vinoteki poizkušina vin, v otroškem kotičku otroške delavnice, v 
pevski sobi pa prerokovanje. Potekala bo nagradna grajska učna pot, v grajskem jarku pa 
lokostrelstvo in viteški tabor, v lovski dvorani bo razstava ročnih del. Na trgu pred gradom bo 
konjeniško društvo poskrbelo za prevoze z vozovi.  
 
Vozil bo tudi turistični vlak na relaciji trg - farna cerkev – Loka - Stranska vas – Trške 
njive –Tomažev most – trg! 

 
 
 
9. dan: ponedeljek, 16. 7., prizorišče: žužemberški grad, moderator: KUD Žužemberk  
 

20.00 spominska ura posvečena Rozaliji Sršen – Zalli Zarana, nagovori, kulturni 
program, slavnostna gostja Teja Glažar oz. Angelca iz nanizanke Reka ljubezni 

(organizator KUD Žužemberk 
 
 

ORGANIZATORJI SI PRIDRŽUJEJO PRAVICO DO SPREMEMB!!! 


