
Program Trških dni v Žužemberku, od 06. do 19. julija 2010 

1. dan: torek 6.7. prizorišče: Kulturna dvorna na Dvoru 

20.00  srečanje pesnikov in literatov društev upokojencev,  organizator DU Dvor 
 
2. dan: sobota 10.7. prizorišče: Žužemberk, lovska dvorana 

18.00   Otvoritev razstave fotografij Franca Šeška, Narava in živali skozi letni čas LD Plešivica Žužemberk 
 
3. dan: nedelja 11.7. prizorišče: Žužemberk, večnamenska dvorana PGD Ajdovec, vaški vodnjak na Ajdovcu 

11.00 koncert za orgle v farni cerkvi sv. Mohorja in Fortunata, organistka 
Nina Zajec 

organizator  občina 

18.00 Otvoritev prireditev ob občinskem prazniku s Trškimi dnevi s 
pozdravom župana, predstavitev projekta in razstave Mreža regionalnih 
muzejev na prostem, nagovor  Simona Udvanca in predsednika TD  

organizator Občina, Skansen 

Pleterje,  

19.00 Otvoritev obnovljenega vaškega vodnjaka;  
pozdravni nagovori in nastop učencev PŠ Ajdovec 

organizator Občina, OŠ Žužemberk-
šola Ajdovec in Heliosov sklad 

 

4. dan: ponedeljek 12.7. prizorišče: sejna soba občine v Žužemberku 

18.00   Preventivne zdravstvene meritve krvnega tlaka, sladkorja v krvi in 
holesterola 

organizator krajevna organizacija 
RK Žužemberk 

 

5. dan: torek 13.7. prizorišče: spomenik NOB na Cviblju-Žužemberk  

18.00   položitev venca pri spomeniku na Cviblju ob prazniku šoferjev in 
avtomehanikov ZŠAM Slovenije, nagovori in nastopi pevk KO ZB 
Žužemberk  

organizator ZŠAM, občina, KO ZB 
Žužemberk 

 

6. dan: četrtek 15.7. prizorišče: spominski park Alojza Zupanca, Šmihel pri Žužemberku 
 

19.00  Spominsko ljudski kulturni večer v parku Alojza Zupanca, 
predstavitev vasovanja, nastop pevk iz Podbočja 

organizator KD Šmihel pri Žužemberku, PGD 
Šmihel, TD Suha krajina, občina  

 
7. dan: petek, 16.7. prizorišče: nekdanja grajska vinska klet, avla OŠ, moderatorki: KUD Žužemberk 

18.00 podelitev plaket in razglasitev ambasadorja zweigelta organizator Društvo Vinogradnikov Suha krajina 
18.15 otvoritev vinoteke v grajskem stolpu  organizator DV Suha krajina, občina 
20.00 žužemberški rogisti naznanijo uradno otvoritev trških 

dni, nagovori, nastop ljudskih pevk in ljudskih godcev, 
glasbenikov in trebušnih plesalk 

organizator  TD Suha krajina, občina, KUD 
Žužemberk 

20.20 otvoritev razstave del ljubiteljskega umetnika Franca 
Zupančiča in ljubiteljske slikarke Maje Dralka 

organizator KUD Žužemberk, TD Suha krajina  

21.00 koncert Alfija Nipiča   organizator TD Suha krajina 
 
V gradu in na trgu bo po otvoritvi poizkušina vin Društva vinogradnikov Suha krajina. 
 
8. dan: sobota, 17.7. prizorišča: ceste, trg, grajsko dvorišče, vinska klet,  moderator: Silvester Polak 

08.00 predstavitev Radio kluba Žužemberk, 
pozdrav predsednika, nastop ljudskih godcev  

organizator Radio klub, TD Suha 
krajina  

08.15 otvoritev razstave projekta Mreža regionalnih muzejev na prostem, v 
prostorih GT 26 (začasni prostori pošte) 

Skansen - Simon Udvanc 

09.00 otvoritev razstave ročnih del, predverje lovske dvorane, pozdravni nagovori, 
nastop ženskega pevskega zbora DU Žužemberk   

organizator DU Žužemberk, TD 
Suha krajina,  

09.50 Predstavitev zelenega rekorda Zemlje in kolesarja Hilarija, nagovor 
kolesarja Radovana Skubica – Hilarija, podelitev listine 

Občina, TD Suha krajina in zavod 
Srce Slovenije 

10.00 štart kolesarske dirke Po Suhi krajini 2009 (mladinci): Žužemberk–
Gradenc–Hinje–Dvor–Sadinja vas–Veliki Lipovec–Ajdovec-Žužemberk,   

organizator  KK Adria Mobil Novo 
mesto 

11.00 otvoritev in blagoslov ceste s komunalno infrastrukturo v obrtno-
industrijsko cono Sejmišče v Žužemberku, nagovori, blagoslov, nastop 
žužemberških rogistov, ljudskih pevk 

organizator občina, KUD 
žužemberški rogisti, TD Suha 
krajina,  

11.45  cilj kolesarske dirke s pozdravom najboljšim kolesarjem Občina, KK Adria Mobil 
13.10 razglasitev rezultatov kolesarske dirke  

pozdrav gosta, nastop ljudskih godcev 
organizator KK Adria Mobil, 
občina, TD Suha krajina 

14.00 Suhokranjski kolesarski maraton za rekreativce Organizator KK Adria Mobil, občina 
14.30 Sprejem avtomobilov starodobnikov R4 - katrce, nagovor župana organizator TD Suha krajina  
15.00 otvoritev suhokranjske tržnice,  

s predstavitvijo dobrot društva kmečkih žena in drugih 
organizator  TD Suha krajina, 
Društvo kmečkih žena 

15.10 S pesmijo in harmoniko, nastop pevske skupine Žitni klas, predstavitev 
mladih harmonikarjev in nastop Mirnopeških harmonikarjev 

organizator  TD Suha krajina   

15.40 podelitev priznanj krvodajalcem  
pozdravni nagovori, nastop pevske skupine učiteljev 

organizator  občina, OZ RK Novo 
mesto 



16.45 pričetek 'trških' iger med ekipami podeželske mladine z igro presenečenja 
pozdravni nagovori  

organizator DPM Suha krajina, 
občina 

18.00 sprejem princa ptujskega karnevala z Rimljani in predstavitev stojnic 
turističnih društev Dolenjske in Bele krajine, pozdravni nagovori  

organizator TD Suha krajina 

18.30 razglasitev rezultatov trških iger in podelitev zahval sodelujočim nastop 
folklorne skupine iz Zagradca 

organizator DPM Suha krajina, 
TD Suha krajina 

19.00 Prevzem in blagoslov novega vozila GVM1 PGD Žužemberk, 
nagovori gostov in blagoslov vozila 

grajsko dvorišče 

20.00 suhokranjska gasilska veselica PGD Žužemberk z ansamblom VESELE 
ŠTAJERKE   

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 del Franca Zupančiča iz Stavče vasi in Maje Dralke iz Žužemberka, v dvorani 
GT 26 (začasna pošta) projekta Mreža regionalnih muzejev na prostem, razstava ročnih del v lovski dvorani, na trgu pred gradom predstavitev 
radioamaterjev, tržnica suhokranjskih dobrot, zdravilnih zelišč, spominkov in turističnih društev, v gradu poizkušina vin Društva vinogradnikov 
Suha krajina, v avli OŠ Žužemberk bo od 16.30 do 20.00 ure na ogled Muzej znanih Suhokranjcev in raziskovalnih nalog.   
 
9. dan: nedelja, 18.7. prizorišča: žužemberški grad, trg, farna cerkev v Žužemberku in na Hinjah, Loka, 
moderatorka: Ljudmila Bajc 
 

10.50 koncert za orgle, organistka Nina Zajec organizator občina in župnija Hinje in… 
 

12. srednjeveški dan na žužemberškem gradu 2010 
 

09.00         Otvoritev 12. srednjeveškega dne na žužemberškem gradu 
žužemberški fanfaristi, bobnar, nagovor kastelanov, otvoritev srednjeveške 
tržnice, predstavitev viteških redov in mimohod, prikaz Trubarjeve tiskarske 
delavnice in drugih, vedeževanje, kaliografija in srednjveška karikatura, 
naznanitev viteškega turnirja za roko hčerke graščaka 

Organizatorji: TD Suha krajina, viteški 
redi, fanfaristi, druge viteške in 
srednjeveške skupine, rokodelci…. 
grajsko dvorišče 

09.40 odhod k sveti maši v farno cerkev sv. Mohorja in Fortunata grajsko dvorišče, trg pred gradom 
10.00 farno žegnanje  farna cerkev sv. Mohorja in Fortunata 
12.15 pozdrav kosilu nastop Gašperja in Veronike, trio Antorino grajska kletna dvorana 
13.30 lokostrelski turnir-kvalifikacije grajski jarek 
14.00 predstavitev srednjeveških plesov žužemberškega viteškega reda, ploščad na grajsko kletno dvorano 
14.10 ustvarjalna delavnica »Izdelovanje nakita« Jana Štrukelj TVŽU Žužemberk grajski stolp 1 
14.10 Prvi izločitveni boji med prijavljenimi vitezi-snubci grajski jarek 
14.30 predstavitev srednjeveških plesov Viteški red Gašperja Lambergarja ploščad na grajsko kletno dvorano 
14.45 predstavitev stojničarjev na srednjeveški tržnici trg pred gradom 
15.00 predstavitev viteških redov z mimohodom in sprejem Volka Turjaškega  

s Struge, Seinsenbergensis Tumultus iz žužemberškega gradu, žužemberški  
fanfaristi, srednjeveški najemniki, Viteški red  Gašperja Lambergarja z Bleda,  
renesančna plesna skupina Lonca iz Škofje Loke, trio Antorino, Viteško dvorni  
Red Andreja Turjaškega, viteško lokostrelski red Adama Smledniškega, druščina  
Zlate Ostroge, Ortenburški viteški red ter gostje: 'Kegljevičeva straža', 'Bratstvo  
svetog Mihovila' in Vitezovi Zelingradski iz Hrvaške, viteška skupina  
MALEDICTUS s Češke, Medieval Clydesdale s Škotske in drugi 

grajsko dvorišče in grajski jarek 

15.15 predstavitev viteških veščin Viteški red Gašperja Lambergarja   grajski jarek 
15.30 lokostrelski turnir štirih najboljših lokostrelcev grajski jarek 
15.45 predstavitev čeških vitezov, skupina Maledictus ploščad na grajsko kletno dvorano 
16.00 predstavitev srednjeveške glasbe, srednjeveških in renesančnih plesov  

Seinsenbergensis Tumultus, trio Antorino, renesančna plesna skupina 
Lonca s Škofje Loke, plesna skupina Galiarda iz Celja 

ploščad na grajsko kletno dvorano 

16.30 Predstavitev Vitezov Zeligradskih  ploščad na grajsko kletno dvorano 
16.50 viteške veščine čeških vitezov skupina Maledictus trg pred gradom 
17.05 zadnji viteški dvoboji za roko hčere graščaka grajski jarek 
17.15 glumaška predstava  grajsko dvorišče 
17.35 predstavitev čeških vitezov skupina Maledictus grajsko dvorišče 
18.00 zadnji dvoboj med najboljšima vitezoma in počastitev zmagovalca s 

pozdravom Keglejevičeve straže 
grajski jarek 

18.30 vsesplošno veselje nastop tria Antorino, skupni nastop plesnih skupin grajsko dvorišče 
19.00 pozdrav večerji, nastop Gašperja in Veronike, trio Antorino grajska kletna dvorana 
20.20              zaključni nastop in prikaz viteških veščin Meledictus trg pred gradom 

 
21.00 SLOVESTNOST OB OBČINSKEM PRAZNIKU; SLAVNOSTNA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ,  
21.45 koncert skupine ROCK'N BAND in Stiškega kvarteta 
23.55 zaključek z ognjemetom 

 
Od 9.00 do 19.00 bo v gradu na ogled razstava slik, Trubarjeva tiskarska delavnica in razstava o Andreju Turjaškemu, v lovski dvorani 
razstava ročnih del, v grajski vinoteki pa poizkušina vin Društva vinogradnikov Suha krajina.   
 
10. dan: ponedeljek, 19.7. prizorišče: žužemberški grad, moderator: KUD Žužemberk  

20.00 spominska ura posvečena Rozaliji Sršen – Zalli Zarana, nagovori  organizator KUD Žužemberk, TD, Občina 
20.30 ogled filma   

 

ORGANIZATORJI SI PRIDRŽUJEJO PRAVICO DO SPREMEMB!!! 


