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Naziv Častni občan Občine Semič se podeli  
 

Luki Zidanšku,  

župniku župnije Semič in soupravitelju župnije Črmošnjice 
 

za njegov neprecenljiv doprinos k spoštovanju, negovanju ter bogatenju semiške kulturne,  

zgodovinske in sakralne dediščine 
 

Obrazložitev: 
 

Luka Zidanšek je postal župnik župnije Semič ter soupravitelj župnije Črmošnjice leta 2005 in farani pravijo, da je z njegovim 
prihodom v Semiču zavel nov veter, tako na pastoralnem, kulturnem, kot tudi na gospodarskem področju.  
 
Začel je s prenovo župnišča, nato pa sistematično, strokovno, kvalitetno in v sodelovanju s strokovnimi službami in zavodi, začel 
obnavljati še sakralne spomenike – cerkve v župniji. V preteklih sedemnajstih letih je s svojim delom in zagnanostjo dokazal, da 
zna zelo skrbno upravljati s premoženjem. Zavzeto in z občutkom skrbi za obnovo stavbne dediščine našega kraja. S pomočjo 
faranov in Občine Semič je v času svojega službovanja obnovil kar 11 cerkva, njegov največji projekt in hkrati največji uspeh pa je 
prav gotovo v celoti obnovljena farna cerkev sv. Štefana v Semiču.  
 
Luka Zidanšek je resnično duhovni vodja svojih faranov. S svojim delom, mirnostjo, zmožnostjo sprejemanja kompromisov in 
nekonfliktnim karakterjem je pridobil spoštovanje mnogih občanov, ki so ponosni in hvaležni, da imajo takšnega župnika. Svoje 
sposobnosti uporablja v dobro vseh občanov in nikoli mu ni žal ne časa, ne poti, ne besed in ne dejanj, ko je pod vprašanjem dobrobit 
sočloveka. Župnikova dobra volja, delavnost, zavzetost, poštenost, vztrajnost in iznajdljivost vseskozi spodbujajo farane, da z 
veseljem ter po svojih močeh sodelujejo pri obnovi sakralne dediščine.  
 
Sadovi njegovega dela, pa niso vidni le v obliki prenovljenih kulturnih in verskih objektov. Župnik je s svojimi dejanji poskrbel 
tudi za večjo prepoznavnost Semiča doma in v tujini ter pripomogel k razvoju turizma v lokalnem okolju. Turisti, ki obiščejo Semič 
si lahko ogledajo prenovljeno cerkev sv. Štefana in kapelico sv. Terezike z Rupnikovim mozaikom, ki z urejeno okolico lično 
zaokrožujejo in dopolnjujejo trško jedro Semiča.  
 
Prav gotovo pa lahko trdimo, da je krona njegovega dosedanjega delovanja uspešno izvedena stoletna obnova farne cerkve sv. 
Štefana. Cerkev je prvič omenjena v listinah oglejskega patriarha leta 1228 in spada med najstarejše in največje cerkve v Beli krajini. 
 
Leta 2022 je cerkev zaživela v novi preobleki. Notranjost cerkve je v celoti obnovljena v modernem slogu s pridihom baroka in na 
način, da je obiskovalcu prijazna. Zunanjost cerkve krasi prenovljen zvonik, nov omet in fasada, restavrirane freske in kipi ter 
urejena okolica. 
 
Poleg vodenja semiške župnije je župnik Luka Zidanšek zadolžen tudi za soupravljanje župnije Črmošnjice. 500-letnico delovanja 
župnije Črmošnjice je obeležil z mogočnim praznovanjem in z izdajo Zbornika župnije Črmošnjice. Ob zaključku stoletne prenove 
farne cerkve sv. Štefana je izdal monografijo Župnija Semič – Nekoč in danes, ki je neprecenljiv zgodovinski in kulturni vir podatkov 
o Župniji Semič.  
 
Kljub mnogim obveznostim, pa župnik ni pozabil na svoje osnovno poslanstvo – pastoralno delo. Vsak mesec obiskuje bolne farane, 
ki sami ne morejo v cerkev in zanje skupaj z Župnijskim pastoralnim svetom organizira srečanje starostnikov. Vsako leto med 
poletnimi počitnicami organizira oratorij za otroke, ki se ga udeleži veliko število otrok in animatorjev. Organizira tudi večdnevno 
kolesarsko romanje po Sloveniji, romanje v slovensko visokogorje s pevci župnijskih pevskih zborov ter druga romanja po Sloveniji, 
pa tudi do svetovno znanih romarskih središč. Kot katehet je znan kot strog in odločen vodja, saj si želi, da bi se otroci in mladi 
razvili v odgovorne in sočutne osebnosti. S svojim vzorom pripomore k razvijanju osnovnih človeških vrednot, kot so poštenost, 
solidarnost, povezanost in medsebojno spoštovanje.  
 
Leta 2009 sta Komisija za podelitev občinskih priznanj in Občinski svet Občine Semič prepoznala doprinos Luke Zidanška k skrbni 
in odgovorni obnovi sakralne in kulturne dediščine ter ga nagradila s plaketo Občine Semič.   
 
Za neprecenljiv doprinos k spoštovanju, negovanju ter bogatenju semiške kulturne, zgodovinske in sakralne dediščine se naziv 
Častni občan Občine Semič podeli Luki Zidanšku, župniku župnije Semič in soupravitelju župnije Črmošnjice.  
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