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Dogajanja v občini

Projekt za rekonstrukcijo ceste vse do trga je pripravljen 
in je trenutno v recenziji. Predvidoma oktobra bo objav-
ljen razpis za izbor izvajalca. 

Dela potekajo tudi na rekonstrukcijah nekaterih odse-
kov cest. Cesta v dolini proti Kostanjevici, ki je bila še 
v makadamski izvedbi, je v prvi tretjini že asfaltirana. 
Predvidevamo, da jo bomo še letos zaključili v celoti.

Odsek ceste skozi Rovnice bo zaključen v teh dneh. 
Hkrati pa se bodo dela začela tudi na rekonstrukciji ces-
te v zaselek Srasle. Pridobili smo vsa soglasja lastnikov 
zemljišč, za kar se jim tudi na tem mestu zahvaljujem. S 
konstruktivnim sodelovanjem Janka Zakrajška z občin-
ske uprave, svetnice Karmen Ramovš in posameznih la-
stnikov so bili doseženi vsi dogovori in dela lahko stečejo.

V jesenskih mesecih bomo dela oddali izvajalcem tudi na 
vodovodnih sistemih Vrh – kamnje in Brinje. Ob rekon-
strukciji ceste do jedra Šentruperta pa bo zamenjan tudi 
glavni vodovodni sistem z sodobnimi duktilnimi cevmi.

V jesenskih mesecih bomo pripravljali proračun za leto 
2018 in sedaj je čas, da potrebe vaših krajev preko 
svetnic in svetnikov sporočite ali osvežite, da bomo lahko 
čim več potreb obravnavali in jih vnesli v razvojne načrte.

Jesen je tudi v Deželi kozolcev bogata z različnimi prire-
ditvami. Pred kratkim je Dežela kozolcev soorganizirala 
prireditev »Lesena čipka«. Odlična zgodba na temelju 
tradicije čipkarstva v povezavi z lesom. Menim, da si 
ideja zasluži javno pohvalo z željo, da postane tradicio-
nalna. Naj združuje tradicije različnih dežel, materialov, 
ljudi, kulinarike in vsega, kar sodi zraven. Tudi v imenu 
občine vabljeni na dogodke v Deželi kozolcev.

Več o projektih in dogajanjih v društvih in občini si boste 
lahko prebrali še znotraj našega glasila. Hvala vsem, ki 
ga soustvarjate.

Vsakemu posebej želim čim bolj bogato jesen in čim več 
časa tudi za druženje ob uživanju sadov.

Rupert Gole, župan

Županova beseda 
 

Po zelo vročem poletju in suši, ki je zagotovo oklestila 
pridelek v kmetijstvu, je tu že jesen z obilico dežja, ki že 
marsikje povzroča težave. Ko se pogovarjam z različni-
mi sogovorniki, je marsikdaj slišati, da je vreme čedalje 
bolj nenavadno in nepredvidljivo. Zdi se, da sta od letnih 
časov ostala le še zima in poletje. Pomlad in jesen sta 
kar nekako izgubila tisto, kar naj bi predstavljala. Hit-
ra porast ali hiter padec temperatur je zadnja leta že 
stalnica. Marsikje po svetu beležimo res hude naravne 
ujme, ki prizadenejo tako ljudi kot imovino. Zagotovo je 
k vsem tem pojavom veliko pripomoglo človeštvo samo 
in nam narava želi pokazati, da tako ne gre več. Usmer-
janje celotnega razvoja človeštva v trajnostne modele 
bivanja in izkoriščanja naravnih dobrin je nujno za pre-
živetje našega planeta. Potrudimo se vsak po svoji moči 
in verjamem, da nam bo narava hvaležna.

Jesen je čas, ko pogledujemo po rezultatih dela in obi-
ramo sadove. Vesel sem, da sem lahko to jesen mnogo 
bolj optimističen kot morda nekaj prejšnjih. Očitno smo 
premagali krizo in gospodarstvo hitro okreva. Spet se 
gradi. Investitorji so pogumni, optimistični in že se poja-
vlja težava s primanjkovanjem izvajalcev in delovne sile 
za vse aktualne investicije. Bolj pogumni so tudi tisti, ki 
so morda zadnja leta oklevali z gradnjo hiše, nakupom 
stanovanja ali kakšne druge nepremičnine. Seveda se 
vsi ti premiki in investicije pozitivno odražajo tudi v ob-
činah. Boljša socialna slika prebivalstva se odraža tudi 
v zmanjševanju raznih socialnih transferov, kar pa je 
pozitivno za občinske proračune, saj več denarja ostane 
za investicije.

V naši občini trenutno potekajo dela na več cestnih od-
sekih. Verjetno ste opazili tudi to, da je bila povsem nova 
asfaltna površina zadnje tretjine vpadnice iz Slovenske 
vasi v Šentrupert v celoti odstranjena in na novo polože-
na. Verjamem tudi, da ni nikogar, ki ne bi opazil bistvene 
razlike. Skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo smo na-
mreč sprožili reklamacijo na neravno in slabo izvedbo 
finalnega sloja in uspeli. 

Spoštovane občanke, spoštovani občani!
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Beseda urednice

Gospa s sivimi lasmi
Nedavno sem se službeno udeležila 
delavnic o pripovedovanju zgodb. 
Predavateljica nam je najprej dala 
posebno nalogo. Morali smo odpotovati v 
svoje otroštvo in poiskati osebo, ki je na 
nas močno vplivala. 

Pred očmi se mi je prikazala srčna gospa s sivimi lasmi, ki je vsak 
teden neutrudno prebirala in popravljala moje spise ter me spod-
bujala, da sem ji jih prinesla še več.  Včasih me je samo pogledala 
izza svojih očal in zmajala z glavo, še večkrat me je iskreno pohva-
lila. Samo midve veva, kaj vse je morala prebrati … Bistveno v tej 

zgodbi je, da sem zaradi mentorice novinarskega krožka postala 
kar dobra v pisanju, še bolj bistveno pa, da sem prav zaradi nje 
novinarstvo vzljubila. In še danes, po dvajsetih letih, se večkrat 
spomnim na njen trud, ki ga je vložila vame in v mnoge druge.

Prav poseben občutek je bil po vseh teh letih zopet pisati pod 
njenim mentorstvom, hvaležna sem za najino sodelovanje pri 
predstavitvi Malega Dunaja. Hvala tudi Francu Pepelnaku, ki je 
prispeval mojstrsko naslovnico.

Nekateri ljudje so na naše poti poslani zato, da verjamejo v nas 
in da zaradi njih postanemo boljši. Prepričana sem, da so gospo 
Danico Zupan v šentruperski osnovni šoli nasledili učitelji in uči-
teljice, ki verjamejo v mlade in jim pomagajo iskati prave poti. 
Vsem, ki (se) bodo v tem šolskem letu učili v (tudi moji) osnovni 
šoli, želim čim več dobrih rezultatov in še več lepih poti do njih!

Mateja Leban

Občinski svet Občine Šentrupert
20. redna seja, 26. julij 2017
Sredi poletja so se člani Občinskega sve-
ta Občine Šentrupert sestali na 20. re-
dni seji v tem mandatu. Na poletni seji 
so svetniki sprejeli Odlok o kategoriza-
ciji občinskih cest v Občini Šentrupert, 
ki je bil po sprejemu 11. avgusta 2017 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 43.

Ker nameravamo prijaviti projekt iz-
gradnje komunalne opreme v poslov-
ni coni v Prelesju na razpis Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo za 
sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-
-poslovno infrastrukturo, smo pripra-
vili rebalans letošnjega proračuna, ki ga 
je občinski svet sprejel. Odlok o reba-
lansu 1 proračuna Občine Šentrupert 
za leto 2017 je bil 11. avgusta 2017 ob-
javljen v Uradnem list RS, št. 43. Spre-
jet je bil še Odlok o spremembah Od-
loka o ravnanju s komunalnimi odpadki 
v Občini Šentrupert, ki določa, da JP 
Komunala Trebnje (potem ko je mi-
nilo poskusno obdobje brez posebnih 
zapletov) preostanek odpadkov iz go-
spodinjstev odvaža na tri tedne. Tudi ta 

odlok je bil 11. avgusta 2017 objavljen v 
Uradnem list RS, št. 43.

Potrjeni so bili elaborati o oblikova-
nju cene izvajanja storitev javne služ-
be oskrbe s pitno vodo, odvajanju ko-
munalne in padavinske odpadne vode 
in ravnanju z odpadki v Občini Šentru-
pert za letos. Sklep o oblikovanju cene 
obvezne občinske gospodarske javne 
službe odvajanja komunalne in pada-
vinske odpadne vode na območju Ob-
čine Šentrupert, Sklep o oblikovanju 
cene obvezne občinske gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo na 
območju Občine Šentrupert in Sklep 
o oblikovanju cene obvezne občinske 
gospodarske javne službe ravnanja z 
odpadki na območju Občine Šentru-
pert so bili 11. avgusta 2017 objavlje-
ni v Uradnem list RS, št. 43.

Občinski svet je soglašal z načrtovano 
zadolžitvijo JP Komunala Trebnje zaradi 
izgradnje sistema za daljinsko ogrevanje 
na lesno biomaso v Trebnjem. Zadolže-
vanje javnega podjetja se ne šteje v ob-
seg zadolževanja Občine Šentrupert.

Svetniki so se seznanili s poslovnim po-
ročilom Dežele kozolcev Šentrupert 
d.o.o. za leto 2016. Sprejeta je bila do-
polnitev letnega načrta ravnanja z ne-
premičnim premoženjem občine za leto 
2017, in sicer za prodajo nepremičnin, 
ki jih občina ne potrebuje, in za nakup 
zemljišč za potrebe ureditve komunalne 
opreme v poslovni coni v Prelesju. 

Občinski svet je potrdil predlog razde-
litve sredstev za sofinanciranje progra-
mov socialnega varstva za leto 2017, 
s katerim je razdeljenih 6.500 evrov 
za sofinanciranje 22 različnih progra-
mov, ki jih je prijavilo in jih bo izvedlo 
15 prijaviteljev. Prav tako so se svetni-
ki strinjali z novo ceno storitve Po-
moč družini na domu. Cena te storitve 
med delovnikom ostaja nespreme-
njena, torej 15,11 evrov na efektivno 
uro, opravljena ura ob nedeljah, prazni-
kih oz. dela prostih dneh pa se podra-
ži s 17,70 evrov na 20,60 evrov, pri če-
mer Občina Šentrupert subvencionira 
63 odstotkov cene. Sklep o izdaji so-
glasja k cenam socialnovarstvene sto-
ritve Pomoč družini na domu je bil 11. 
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avgusta 2017 objavljen v Uradnem list 
RS, št. 43. Nova cena se začne uporab-
ljati s prvim dnem naslednjega meseca 
po potrditvi sklepov na občinskih sve-
tih vseh štirih občin.

Občinski svet je na predlog ravnatelja 
Osnovne šole dr. Pavla Lunačka Šentru-
pert podal soglasje k sistemizaciji de-
lovnih mest in k spremembi normativa 
v Vrtcu Čebelica pri OŠ dr. Pavla Lunač-
ka Šentrupert za šolsko leto 2017/18.

Občinski svet Občine Šentrupert je 
sprejel še sklep o začetku postop-
ka za sprejem novega Statuta Občine 
Šentrupert. Z novim statutom želimo 
popraviti napake, ki so bile narejene 
na začetku statutarne ureditve obči-
ne in kasneje ter vzpostaviti zakoni-
to stanje o pristojnostih posameznih 
organov občine. Cilj statutarne ure-
ditve z novim statutom občine je od-
prava neskladnosti posameznih določb 
statuta zaradi spreminjanja zakonov, 
pravnih praznin in upoštevanje razvo-
ja pravne ureditve delovanja organov 
javne uprave. Statutarno pravna komi-
sija bo pripravila predlog novega statu-
ta in ga predlagala občinskemu svetu v 
sprejem v roku treh mesecev.

Župan je na koncu seje svetnike sezna-
nil s potekom ostalih aktivnosti in pro-
jektov, ki jih izvaja Občina Šentrupert.

Zapisniki posameznih sej občinskega 
sveta so po potrditvi objavljeni na sple-
tni strani Občine Šentrupert www.
sentrupert.si. 

Mateja Jazbec, direktorica občinske uprave

Javni razpis za dodelitev 
štipendij dijakom in 
študentom Občine Šentrupert
Javni razpis za dodelitev štipendij dijakom in študentom Občine Šentrupert 
za šolsko leto 2017/2018 z razpisno dokumentacijo in obrazci je objavljen 
na spletni strani občine www.sentrupert.si. 

Rok za prijavo je 10. oktober 2017.

Predmet javnega razpisa je podelitev:

-  ene štipendije za izobraževalni program na področju turizma in  
-  dveh štipendij za nadarjene dijake in študente (pogoj za učence in dijake je 

najmanj prav dober uspeh, za študente pa povprečna ocena vseh opravlje-
nih izpitov najmanj 8,0).

Kontakta oseba za dodatne informacije je Danica Grandovec, občinska uprava.

Javni razpis za dodelitev 
štipendije za bodoče nosilce 
kmetij
Javni razpis za dodelitev štipendije za bodoče nosilce kmetij v šolskem ozi-
roma študijskem letu 2017/2018 z razpisno dokumentacijo in obrazci je ob-
javljen na spletni strani občine www.sentrupert.si. 

Rok za prijavo je 10. oktober 2017!

Gre za podelitev ene štipendije za redni izobraževalni program dijakov ali za 
redni študijski program študentov kmetijske in gozdarske stroke iz občine 
Šentrupert, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji, ki 
leži na območju občine, in so predvideni za prevzemnika kmetije.

Kontaktna oseba za dodatne informacije je Mateja Jazbec, občinska uprava.

Ukinitev spletne strani mojaObčina in  
prehod na e-občino
Občina Šentrupert stremi k zagotavlja-
nju boljše kakovosti življenja občanov 
na vseh področjih. Pred časom smo 
zaznali, da bi bilo treba oživiti lokal-
ni utrip v občini. Kljub številnim dru-
štvom in širokemu naboru dogodkov, 
občani niso imeli informacij o dogod-
kih v občini. Da bi odpravili pomanj-
kljivosti, je občina pred časom začela 
sodelovati s portalom mojaObčina, na 
katerem so društva objavljala dogodke, 
občani pa so o njih lahko brali. Nakna-
dno so bile objave prikazane tudi na 
uradni spletni strani občine in obveš-
čenost občanov je bila bistveno boljša.

Po pregledu alternativnih rešitev in 
možnosti optimizacije se je občina od-
ločila za prehod na enotno spletno 
stran za uradne objave občine in lo-
kalnega utripa. Tako bosta odslej obe 
strani združeni v enotno spletno stran. 
Predstavitev platforme in usposablja-
nje za društva smo izvedli v septembru.

Prednosti poenotenja uradne spletne 
strani in lokalnega utripa so:

-  enotna stran za občinske novice in 
lokalni utrip,

-  enotno obveščanje občanov (elek-
tronska in SMS obvestila),

-  finančni prihranek.

Vabimo vas, da nas obiščete na preno-
vljeni spleti strani www.sentrupert.si.

Vsa društva, ki se nam še niso pridru-
žila, ponovno vabimo k sodelovanju, si-
cer pa lahko dobite vsa navodila glede 
možnosti uporabe v sprejemni pisarni 
občine, kjer smo vam na voljo v času 
uradnih ur. Dosedanja spletna stran 
mojaObčina bo predvidoma postala 
neaktivna oktobra.

Občinska uprava
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V letnem društvenem programu se od 
junija do avgusta na programu vedno 
znajdejo vrhovi, ki segajo od 1500 pa vse 
do več kot 2500 m nadmorske višine. 

V soboto, 10. junija, smo se že v zgo-
dnjih jutranjih urah odpeljali proti Go-
renjski. Naš cilj je bil 2133 metrov vi-
soki Košutnikov turn, ki je najvišji vrh v 
najdaljšem slovenskem grebenu Košuti. 
Udeležencev je bilo za mali avtobus, v 
Ljubljani se nam je pridružil glavni vo-
dnik Franci, srečali smo se tudi s prija-
telji, ki so nameravali osvojiti vrh Ko-
šute po pravi plezalni poti. Naš načrt 
je bil drugačen, saj smo bili starostno 
zelo raznolika petnajstčlanska skupina. 
Naša pot je vodila čez pašnike plani-
ne Dolga njiva, nato po strmem trav-
natem pobočju do mejnega grebena, 
kjer so se nam odprli pogledi na Kam-
niške in Savinjske Alpe vse do Avstrije. 
V dobrih dveh urah in pol smo dosegli 
vrh in se nato po vzhodni poti spustili 
do planšarske koče, kjer sta nas priča-
kala dva planinca. Planinska tura je bila 
prvi resni trening pred naslednjimi iz-
zivi, saj je bil za mesec julij že razpisan 
vzpon na Triglav.

Vodniki so se odločili, da bi se vsi tis-
ti, ki so se nameravali prijaviti za pohod 
na slovenski  očak, morali preizkusiti 
tudi v plezalnem vrtcu, da se naučijo 
samovarovanja na zavarovanih gorskih 
poteh, kar smo 15. julija tudi uresničili.

Že zgodaj zjutraj se nas je zbrala po-
dobna skupina planincev, le da smo se 
malo premešali - pridružilo se nam je 
nekaj drugih vodnikov in nekaj pla-
nicev, ki so bili prvič z nami. Naš cilj 

je bila tokrat dolina Glinščice v Itali-
ji oziroma naravna stena, preko kate-
re je speljana zavarovana plezalna pot, 
ki ji planinci pravimo ferata. Pred ple-
zanjem nam je vodnik Jože razložil, kaj 
pravzaprav pomeni ferata, kako pleza-
mo po takšni poti oz. steni in kako se 
varujemo. Obvezna je seveda ustrezna 
oprema – samovarovalni komplet, ple-
zalni pas in čelada ter dobra nedrse-
ča obutev. Za vse, ki so prvič plezali na 
tak način, je bilo to nepozabno in po-
sebno doživetje. Na koncu smo bili kar 
izmučeni zaradi močnega sonca, neka-
teri pa tudi zaradi adrenalina in bolečih 
rok ter utrujenih nog. Test so novinci 
uspešno prestali in tako dobili »vsto-
pnico« za Triglav. 

Pohod in vzpon na Triglav je bil pred-
viden za zadnji vikend v juliju. Skupina 

za pohod na Triglav je skupaj z vodni-
ki štela enaindvajset udeležencev. V na-
šem planinskem društvu je običaj, da 
društvo vsako drugo leto v poletnih 
mesecih planince vodi na Triglav, tako 
da je bil to že šesti društveni pohod 
na Triglav. Naš najvišji vrh ima zagoto-
vo velik simbolni pomen in gotovo si 
veliko Slovencev v srcu želi, da se vsaj 
enkrat v življenju povzpne na ta vrh. 

Za zadnji vikend v juliju se je napo-
vedovalo lepo vreme in v skupini za 
osvojitev Triglava je bilo kar sedem no-
vincev. Izbrali smo najlažji pristop do 
vznožja mogočne gore, čeprav nobe-
na pot na Triglav ni lahka. Z avtomo-
bili smo se odpeljali na Pokljuko, nato 
pa nahrbtnik na rame in pot pod noge 
čez planino Konjščica preko Konjskega 
sedla do Vodnikove koče in po krajšem 
postanku naprej do koče na Planiki, 
kjer smo imeli rezervirana prenočiš-
ča. Vodniki so se odločili, da se bomo 
na sam vrh povzpeli v nedeljo zgodaj 
zjutraj, tako da je po želji sledil popol-
danski počitek ali malo daljši sprehod 
do koče na Kredarici. V nedeljo zgodaj 
zjutraj smo se zbrali pred kočo na Pla-
niki, preverili ustrezno opremo, določi-
li vodnike za varovanje, nato pa je sle-
dil težko pričakovani trenutek vzpona 
po skalah do Malega in nato na »veli-

Poletno osvajanje vrhov 
planincev PD Polet

Pozno spomladi in poleti je pravi čas za 
razne aktivnosti v naravi, kar planinci 
zelo dobro vemo. To je čas za tiste prave 
planinske podvige, saj tudi v visokogorju na 
označenih poteh izginejo zadnje zaplate 
snega, dnevi se daljšajo, vreme je toplejše 
in tudi planinske kondicije je ob redni hoji v 
kombinaciji z drugo telesno vadbo vse več.
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Naši 90-letniki so praznovali
15. junija je 91. rojstni dan praznova-
la Angela Simončič. Prostovoljki KORK 
Šentrupert sta jo obiskali na domu ne-
čakinje Anice, ki zadnja leta skrbno bdi 
nad njo. Gospa Angela se je obiskovalk 
zelo razveselila, še posebej pa je bila 
vesela lepe in sončne torte, ki je bila 
darilo nečakinje Anice.

8. julija je 92. rojstni dan praznova-
la Ana Zore iz Škrljevega. Tudi njo so 
na ta dan na domu obiskali prostovolj-
ci KORK Šentrupert in ji zaželeli vse 
lepo, predvsem pa zdravja, ki pa ji kar 
dobro služi, saj vsa opravila postori 
sama. Hčerka z družino namreč živi v 
Nemčiji. Ker se župan obiska ni mogel 
udeležiti, je gospa Ana hudomušno pri-
pomnila, da ga vsake toliko časa pogle-
da v časopisu, in naročila, naj jo kmalu 
vendarle obišče. 

V avgustu je 92. rojstni dan praznova-
la tudi Marija Zupan iz Drage, ki nekaj 
zadnjih let biva v Domu starejših obča-
nov v Trebnjem.

21. avgusta je svoj 93. rojstni dan v kro-
gu družine, sosedov in prijateljev pra-
znovala Ivana Ahlin iz Zaloke. Prazno-
vanju sta se pridružili tudi prostovoljki 
KORK Šentrupert ter v prijetnem kle-
petu nazdravili in zaželeli vse lepo, 
predvsem zdravja.

23. avgusta pa je častitljivih 90 let v kro-
gu družine, prijateljev in sosedov doča-
kal Anton Skušek iz Bistrice. Isti dan je 
okroglo letnico praznovala tudi pro-
stovoljka KORK Šentrupert Rozi Po-
dlogar, ki je za to spekla odlično torto 
kar za oba. Prostovoljcem KORK Šen-
trupert so se pridružili tudi župan Ru-
pert Gole, domači župnik Jaka Trček in 
predstavnik Društva upokojencev Šen-
trupert Jože Bučar. 

Gospod Anton se je razveselil obiskoval-
cev in ob tem podoživljal svoja mlada leta 
– predvsem so še živi spomini na drugo 
svetovno vojno, ki jo je dočakal kot šti-
rinajstletnik. Danes živi sam v svoji hiši, v 
kateri so stene polne prelepih gobelinov, 
ki jih je naredil kar sam. Več kot 200 jih je 
že izdelal, zadnja dva prejšnji mesec, kar 
priča, da je gospod Anton zares v izredno 
dobrem psihofizičnem stanju.

ki« Triglav. Pretirane gneče na srečo ni 
bilo, saj smo bili kar zgodnji. Na vrhu 
smo trenutke zmagoslavja ovekoveči-
li s slikanjem, seveda pa nismo poza-
bili na krst za sedmerico planincev, ki 
so bili prvič na Triglavu. Sledil je previ-
den spust po skalah do koče na Plani-
ki, v dolino na Pokljuko smo se vrača-
li po isti poti.

V avgustu (19. in 20.) smo načrtovali 
vzpon na Viš – enega izmed velikanov 
Julijskih Alp, ki za marsikoga predstavlja 
pravi planinski in tudi plezalni zalogaj, a 

smo morali podvig zaradi neugodnega 
vremena že drugič odpovedati. Upamo, 
da se bo izkazalo, da gre v tretjič rado! 

V poletnih mesecih pa smo se planin-
ci srečevali tudi na drugih poteh in ob 
drugih priložnostih. Tretje tradicional-
no srečanje planincev Dolenjske in 
Bele krajine je organiziralo PD Krka 
Novo mesto na Gospodični, ki se ga 
je udeležilo tudi nekaj naših članov, ki 
so se skupaj z drugimi planinci povzpe-
li iz Gabrja do doma na Gospodični. 
Vseslovensko srečanje planincev pa je 

bilo 17. junija v Domu pod Storžičem. 
Poletovci se teh letnih srečanj redno 
udeležujemo, dan izkoristimo za kraj-
ši pohod in druženje. Seveda je to tudi 
priložnost, da se pokažemo kot dru-
štvo s svojim praporom.

Jesen je pred vrati. V naših mislih je že 
tradicionalni pohod po Steklasovi poti, 
v programu pa novi vrhovi. 

Pripravila Martina Ruperčič

23. junija je 95. rojstni dan praznova-
la Pavla Glušič z Gorenjih Jesenic, ki je 
trenutno tudi najstarejša občanka naše 
občine. Gospo Pavlo sta na domu obi-
skali prostovoljki KORK Šentrupert 
ter ji s skromnim darilom voščili ob 
častitljivi obletnici in ji zaželeli dobre-
ga zdravja in počutja.
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Drobtinica
Prostovoljci KORK Šentrupert smo aktivni tudi na drugih področjih, predvsem 
humanitarnih (razdeljevanje humanitarnih paketov s hrano, finančna pomoč pri 
plačilu položnic ipd.). Že sedmo leto se bomo v oktobru ob svetovnem dnevu 
hrane vključili tudi v vseslovensko akcijo DROBTINICA. Prostovoljcem se bodo 
pridružili učenci in učitelji iz OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert ter najmlajši – že 
nekaj let v akciji namreč sodelujejo tudi otroci iz Vrtca Čebelica s svojimi vzgoji-
teljicami. Zbrana sredstva bomo tudi tokrat v celoti namenili šolskemu skladu kot 
pomoč učencem iz socialno šibkejših družin.

Fotografije in priprava prispevkov: 
Ruža Brcar, predsednica KORK Šentrupert

Prvi memorialni šahovski turnir v spomin Vinka Tomažina 
je bil 15. julija v Gorenji vasi nad Mirno. Z gostiteljem To-
netom Ostankom smo se šahisti namreč dogovorili, da se z 
organizacijo turnirja vsako poletje spomnimo velikega lju-
bitelja šaha Vinka Tomažina. Na tekmovanju je sodelovalo 
14 igralcev, zbralo pa se je še veliko Vinkovih prijateljev, 
med njimi tudi legenda slovenskega šaha, velemojster Bru-
no Parma.

Po odigranih 9 kolih je bil z doseženimi 8,5 točkami naj-
boljši Cvetko Jakša z Mirne pred Alešem Brcarjem (Šentru-
pert, 7,5 točk) in Tilnom Lučovnikom iz Komende (7 točk).  

Za dobro počutje udeležencev je poskrbel gostitelj Tone, 
ki je po koncu turnirja pripravil pogostitev, pokale in nagra-
de pa je najboljšim podelil velemojster Bruno Parma. Nad 
igranjem v prijetnem naravnem okolju vinskih goric so bili 
navdušeni tako igralci kot tudi gostje turnirja, Tone pa se je 
tudi tokrat izkazal kot odličen gostitelj. 

Andrej Brcar

Za dobro počutje so poskrbele Gre-
benčeve Urška, Jerca in Lucija, ki so 
slavljencu zapele nekaj lepih slovenskih 
pesmi, ter hčerka Marjeta in naša Mar-
jana, ki se jim tudi lepo zahvaljujemo.

Šahovski turnir v spomin Vinka Tomažina
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Skrinje naravnih 
skrivnosti
Žajbelj, rman in druge sestavine 'domačin lekarn' lahko 
pobliže spoznate pod kozolci. Ob tem pa z vsemi čutili raz-
iskujete prav posebne skrinje z naravnimi skrivnostmi, ki 
nas spomnijo, kaj vse ponuja narava, če se osredotočimo 
le na svoja čutila. Saj veste, 'za vsako bolezen rož'ca raste'.

Filmska uspešnica med 
kozolci
Množico obiskovalcev je poleti v Deželo kozolcev privabil 
najbolj gledan slovenski film vseh časov, komedija Pr' hos-
tar. Projekcija, ki sta jo omogočila Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti – OI Trebnje in Občina Šentrupert, je dokaz, da 
je naš muzej stičišče in prizorišče raznovrstnih dogodkov. 

Tabrh z likofom
Dežela kozolcev je praznovala četrti rojstni dan. V prvem 
muzeju kozolcev na prostem na svetu smo od odprtja naš-
teli že več kot 50 tisoč registriranih obiskovalcev iz 52-ih 
držav. Na osrednjem praznovanju v začetku junija nas je 
med kozolce v družbi smeha popeljal gospod Jože Tram. Ig-
rali smo se igre naših babic in dedkov, opravili kmečke pre-
izkušnje, Etno družabno društvo Draga je prikazalo ročno 
košnjo in vdevanje sena ter na ogled pripeljalo starodobne 
traktorje. Uživali smo v nastopih članov ansambla Zavriskaj 
in članov glasbene šole Studio Šantej ter v kmečki pojedi-
ni. Če ste zamudili praznovanje, bo do konca leta še nekaj 
priložnosti, da praznujete z nami, saj pripravljamo raznovr-
stne dogodke za dušo in srce. 

Zaradi kozolca na 
2000-kilometrsko pot
Kamnarjev kozolec z Ravnika ima posebno energijo, ki priva-
blja predvsem obiskovalce s številnimi spomini na brezskrbno 
otroštvo pod kozolcem. Nedavno je privabil tudi Kamnarjeva 
Jožeta in Viljema. Njun sorodnik, stari Marolt, je kozolec pos-
tavil po letu 1812. Želja, da bi se ga vsaj še enkrat dotaknil, je 
Viljema, ki živi v Kumli na jugu Švedske, vodila približno dva 
tisoč kilometrov daleč. Veselje, ki sta ga doživela z bratom, je 
bilo neprecenljivo. Viljem je navdušen napovedal, da želi zgod-
bo nadaljevati in k domačemu kozolcu pripeljati svojo hči in 
še kakega sorodnika. Kamnarjev kozolec bo očitno tudi v pri-
hodnje svojevrsten simbol, ki povezuje in privablja.  

Branka Brcar
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Poletne počitnice so za nami, globo-
ko smo že zakorakali v novo šolsko 
leto. Želimo si in trudili se bomo, da bi 
bilo novo šolsko leto vsaj tako uspeš-
no kot preteklo.

V šolskem letu 2016/17 je šolo obi-
skovalo 223 učencev v 11 oddelkih. 59 
učencev je dobilo priznanje in knjižno 
nagrado za lep uspeh. 

Ob koncu šolskega leta smo najuspe-
šnejše učence, ki so se med letom iz-
kazali na različnih področjih življenja 
in dela na šoli, nagradili z ekskurzijo. 
Nagradnega izleta za učence 1. triletja 
v Športni center TopGym v Trebnjem 
se je udeležilo 24 učencev, nagradne-
ga izleta za učence od 4. do 9. razre-
da v vodni park Atlantis pa 37 učencev.

Učenci so tekmovali na šolskih, regij-
skih in državnih tekmovanjih iz zna-
nja na različnih predmetnih področjih, 
športa in šaha ter dosegali lepe uspe-
he. Osvojili so sedem zlatih priznanj na 
državnem nivoju, 25 srebrnih priznanj 
na državnem nivoju ter 258 srebrnih 
in bronastih priznanj na šolskem tek-
movanju. Številni učenci so bili nagra-
jeni na literarnih in likovnih natečajih, 
imamo medobčinskega prvaka v ko-
lesarstvu, na športnih tekmovanjih so 
učenci dosegli lepe rezultate, otroški 
pevski zbor je prejel zlato priznanje na 
področnem tekmovanju … Vsi tretje-
šolci so uspešno opravili plavalni tečaj, 
vsi petošolci kolesarski izpit.

Najbolj uspešen učenec je bil Vojko 
Hysz, ki je osvojil tri zlata in tri srebr-
na državna priznanja ter zlato prizna-
nje pri nemški bralni znački. Postal je 
tudi državni prvak v logiki. Državni pr-
vakinji v Veseli šoli sta postali Damjana 
Lamovšek in Ida Ramovš.

Veliko svoje energije smo v preteklem 
šolskem letu namenili turizmu. V okvi-
ru različnih dejavnosti smo spozna-
li Šentrupert in njegovo okolico. Naši 
učenci so vodili obiskovalce po štirih 
kulturnozgodovinskih točkah. Razisko-
vali, zbirali in urejali smo gradivo ter 
izdali štiri zloženke in turistični vodič 

V novo solsko leto

V novo solsko leto

Šentrupert skozi mlade oči. 

V šolske klopi je 1. septembra 2017 se-
dlo 216 učencev, od tega 26 prvošolcev. 
Velik poudarek bomo v tem šolskem 
letu namenili počastitvi 400-letnice 
prve omembe šolstva v Šentruper-
tu. Raziskovali bomo, kako se je v tem 
času spremenilo življenje, izdali bomo 
knjigo, pripravili bomo več prireditev 
za učence, starše in ostale občane.

Vabimo vas, da dogajanje na šoli redno 
spremljate na naši spletni strani.

Jože Tratar, ravnatelj
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Veselo prvič v šolo
Vstop v osnovno šolo je za vsakega otroka pomemben do-
godek. To je dan, ki ostane v lepem spominu, saj je poln pri-
čakovanj in veselja. Da bi se učenci dobro počutili na naši 
šoli, smo jim pripravili topel sprejem in veliko drobnih pre-
senečenj. 

Zbrane sta pred šolo pozdravila župan 
Rupert Gole in ravnatelj Jože Tratar ter 
jim namenila nekaj spodbudnih besed. 
V razredu so otroci prejeli diplome, 
saj so postali učenci naše šole, in si na-
deli rumene rutice. Ogledali so si svo-
je poličke in v njih našli lične kovčke, v 
katerih so bili zvezki, delovni zvezki in 
naprstne lutke. Med tem ko so bili star-
ši na roditeljskem sestanku, so učen-
ci ustvarjali in že prvi dan okrasili raz-
redni pano ter tako polepšali razred. 
Kmalu jih je presenetilo najslajše pre-
senečenje - torta. Bila je odlična, za kar 
gre zahvala naši kuharici Marinki. Proti 
koncu našega druženja smo si ogleda-
li gledališko predstavo Pika gre v šolo 
v izvedbi Studia Anima, za zaključek pa 
smo domov odnesli pisane balone in se 
nasmejanih obrazov razšli.

Na pragu hiše učenosti
1. september je bil oblačen in deževen, pa smo se učen-
ci vseeno polni pričakovanj zbrali pred šolo. Bilo je zabav-
no spoznati nove učitelje, razrede in ponovno videti sošol-
ce. Z novo razredničarko smo odšli v zgornje nadstropje, 
v učilnico za slovenščino. Razredničarka nas je seznanila s 
šolskimi pravili, urnikom, nas opozorila na šolski red … Po-
tem smo se razdelili v dvojice in na lističe napisali želje v 
novem šolskem letu, napihnili balone, jih porisali in jim do-
dali še vrvico in pripeli naše želje. Med željami smo zapisali, 
da bi se v razredu vsi dobro razumeli, se veliko novega na-
učili in bili uspešni.

Seveda pa so se nam pridružili tudi prvošolčki z rumenimi 
ruticami, ki so že nestrpno čakali, da prestopijo šolski prag.

Želimo jim veliko uspeha in zabave.
Nina Tratar, 6. razred

Ponovno v šolske klopi
 1. september. Dežne kaplje so nas prebudile v petkovo ob-
lačno jutro, v prvi šolski dan. Po dveh mesecih  brezskrbnih  
počitnic smo se vrnili v šolske klopi. Nekateri polni priča-
kovanj, veselih in nasmejanih obrazov, z začrtanimi cilji, dru-
gi  resnejši, nekateri malce boječi …

Učencem želiva, da bi se v šoli dobro počutili in v spomi-
nu ohranili vse lepe trenutke, ki jih bodo doživeli v času šo-
lanja.

učiteljici Tea Škarja in Irena Dim
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Poplava v vrtcu
V sredo, 30. avgusta, je zaradi okvare v vodovodnem siste-
mu poplavilo kletne prostore vrtca. Poplavljena voda je se-
gala približno 30 cm visoko.

Hvala gasilcem PGD Šentrupert za hitro in učinkovito in-
tervencijo. Z njihovo pomočjo smo omejili nastalo škodo. 
Zahvala tudi hišniku in čistilkama, ki so z delom tudi izven 
delovnega časa omogočili običajno delovanje vrtca.

Jože Tratar

 

Zlati v Veseli šoli
Že spomladi je na naši šoli potekalo šolsko tekmovanje iz 
Vesele šole. Udeleženci smo letos raziskovali galaksije bo-
gastva, knjig Roalda Dahla, laboratorijev, mesojedih rastlin 
in orhidej, spomina, sladkorja in reformacije. Kar nekaj 
učencev osnovne šole dr. Pavla Lunačka je bilo zelo uspe-
šnih in so se zato lahko udeležili tudi državnega tekmo-
vanja, ki je bilo aprila v Grosuplju. Najboljšim se vpraša-
nja niso zdela pretežka, tako da so trije učenci, Ema Erna 
Weber, Katarina Lamovšek in Domen Brcar, osvojili sre-
brno priznanje, z Ido Ramovš pa sva osvojili zlato prizna-
nje. Sama sem osvojila vse možne točke, Ida pa je izgubila 
le pol točke. Obe sva bili povabljeni na zaključno priredi-
tev, ki je bila 3. junija v Festivalni dvorani v Ljubljani. Vseh 
prvakov Vesele šole, ki so prejeli zlato priznanje in nagra-
de, je bilo letos v Sloveniji le 64, tako da smo lahko ponos-
ni na uspeh naše šole.

Damjana Lamovšek, 8. razred

Počitnice na Uskovnici
Zanimivo, da so počitnice na Uskovnici, čeprav obstajajo od 
»pradavnine«, vedno nekaj novega. 

Ni nam uspelo osvojiti našega najvišjega vrha v Julijcih, čeprav 
smo ga imeli v načrtih, smo ga pa zato gledali od blizu in hre-
peneli po njem. Obiskali smo kar nekaj okoliških vrhov in so-
tesk, ki imajo prav tako skrito lepoto. Za vodiča smo imeli Jo-
žeta Bučarja, ki je pravi mojster in poznavalec vseh poti. Znal 
je presoditi tudi, kam potujejo oblaki in tako nas ni nikoli ujel 
dež, mokri smo bili pa vseeno. Toda ta mokrota je bila zdrava. 

Tisti malo starejši, med njih se je vpisal tudi župnik, se mla-
dim pri pohodih niso pridružili, so se pa sprehajali po kraj-

ših in položnejših hribčkih in travnikih. Zato pa je iz Uskov-
nice izginila kakšna zdravilna rožica, ki bo čez leto v šnopčku 
ali čaju vračala ali pa utrjevala zdravje.

Skratka, vsak je na Uskovnici našel nekaj zase. Če ni bil za-
dovoljen čez dan, se je lahko ob večerih nasmejal za pol leta 
naprej. Bilo je res čudovito in družabno, mi temu pravimo 
veseli večeri. 

Saj res, še nekaj je super na Uskovnici, nihče mi ni težil s 
pospravljanjem postelje in oblek, ampak posodo smo pomi-
vali pa sami in še zabavno je bilo.

udeleženec Uskovnice
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Od 10. do 15. julija je bil v župnišču oratorij 2017 z nas-
lovom Dotik nebes. Udeležilo se ga je skoraj 100 otrok iz 
naše in nekaterih sosednjih župnij ter nekaj več kot 30 ani-
matorjev.

Vsako jutro smo najprej odpeli himno in dvignili zastavo, 
potem pa so nam animatorji odigrali del zgodbe o Mariji, ki 
je bila junakinja letošnjega oratorija. Preko igre in pogovo-
ra smo pri katehezah spoznavali Marijin zgled in vrednote 
dneva. Sledile so delavnice, kjer smo izdelovali zapestnice, 
prstne lutke, spinnerje, spoznavali različne zabavne ekspe-
rimente, se učili prve pomoči in še marsikaj drugega. Po 
osrednji molitvi dneva je sledila velika malica in odmor, po-
tem pa so bile na vrsti velike igre.

Torek in četrtek sta bila prav posebna. V torek smo se na-
mreč odpeljali na bazen v Sevnici, v četrtek pa smo ime-
li pohod v Kostanjevico, na katerem smo uživali kljub nekaj 
kapljam dežja. Na cilju smo imeli še sveto mašo, potem pa 
smo si na ognju spekli hrenovke.

V soboto, na zadnji dan oratorija, smo imeli zaključno sveto 
mašo v farni cerkvi, prek katere smo staršem tudi na krat-
ko predstavili dogajanje na oratoriju. Na koncu smo se pos-
lovili z razstavo izdelkov z delavnic in manjšo pogostitvijo 
ter si obljubili, da se vidimo spet naslednje leto.

Eva Gričar

Počitnice na morju 
- Ankaran
Vse novo in istočasno vse po starem – plaža, 
morje, pomol, poležavanje, mokra voda, skaka-
nje v vodo kljub prepovedim itd. Bilo pa je nekaj 
povsem novega! Župnik je edini plačal kopanje 
na plaži, in to na pasji plaži. 

Vreme nam je bilo zelo naklonjeno, saj ni bilo 
prevroče. V Šentrupertu je tisti teden večino-
ma deževalo, mi pa smo bili mokri od sladoleda, 
morske vode ali pa od kreme za sončenje. 

Ob večerih se je lenarjenje spremenilo v igro, ki 
je trajala včasih celo do jutra, vsekakor smo hva-
ležni tistemu, ki je iznašel karte. Počivale niso niti 
druge družabne igre. Malo težje je bilo le zjutraj, 

Oratorij 2017 – Dotik nebes

IN MEMORIAM … 
POSLOVILI SO SE

Alfonz Kovačič, Svinjsko
Justina Breznikar, Vrh 
Jožefa Jerman, Trstenik 
Jože Kranjc, Prelesje

Alojz Tratar, Gorenje Jesenice
Terezija Grozde, Vrh
Blaž Zaplatar, Šentrupert
Jože Grandovec, Avstralija
Ani Gričar, Ljubljana

saj smo morali biti pri zajtrku vsi. To je cena skupnega življenja in urnika. 

Ampak, da se razumemo, bilo je super in še enkrat super. Sklepala so se 
nova prijateljstva, mislili smo, da bo tudi poroka, a je zmanjkalo časa, srč-
ki pa še vedno letijo po zraku.

župnik Jaka Trček
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Kako globoko je Šentrupert, rodni 
kraj očeta Lojzeta, v zavesti mlade-
ga grafičnega oblikovalca, ki si utira 
pot v sam vrh svetovnega grafičnega 
oblikovanja? Se Dolenjska, Šentru-
pert po očetu in Trebelno po materi, 
kdaj vplete v tvoje grafične stvaritve?

Prvih nekaj let smo z družino živeli v 
Medvodah, kasneje pa smo se preseli-
li na Škofljico. V Šentrupertu tako niko-
li nisem živel, ima pa oče v Selih nad Šen-
trupertom vinograd in zidanico, tako da 
sem se tja pogosto vračal. Na Trebelnem 
imam sorodnike po mamini strani, babi-
co in strica z družino, in precej poletij 
sem preživel na kmetiji. Glede na to, da 
sem že od gimnazije naprej večino pro-
stega časa preživel v Ljubljani, je bil Šen-
trupert vedno zanimiv kontrast mestne-
mu življenju. Ne gre za neke ogromne 
razlike, vseeno pa je življenje na podeže-
lju drugačno kot v večjem mestu. Vsako 
okolje ima prednosti in svoje specifike, 
meni pa se je vedno zdelo zanimivo, da 
na nek način poznam obe plati, ki med 
seboj delujeta kot zanimiv kontrast. V gi-
mnaziji smo šli npr. v petek zvečer »žurat 
na Metelkovo«, v soboto zjutraj pa sem 
bil že v Selih v vinogradu. Kontrast pa je 
v vsakem ustvarjalnem procesu ključen 
za ustvarjanje zanimivih momentov. V li-
kovnem svetu so barvni in kompozicij-
ski kontrasti vedno zelo pomembni za 
močna vizualna dela, dialog je bolj zani-
miv, če sogovornika prihajata z različnih 
bregov, kot pa če se v vsem strinjata, ko-
nec koncev ima še dober kruh svoj kon-
trast, hrustljavo skorjo ter mehko sre-
dico. Tako v svoje projekte, ki so sicer 

bolj vezani na urbana okolja, včasih na-
menoma, pogosto pa podzavestno, vna-
šam elemente podeželja ter Dolenjske.

Med tvojim zadnjim postankom v 
Sloveniji, ko si s samostojno razstavo 
svojih najnovejših del gostoval v lju-
bljanski mestni hiši, si našel čas tudi 
za ogled razstave izvirnih ilustracij 
mladinskih del in slovenskih slikanic 
za otroke sveta v Osnovni šoli dr. Pa-
vla Lunačka  Šentrupert. Kakšni so 
bili tvoji vtisi po ogledu tega likovne-
ga bogastva Šentruperta?

Nad zbirkami sem bil navdušen, pred-
vsem pa presenečen, saj si nisem mis-
lil, da je v šentruperski osnovni šoli tako 
veliko ilustracij, tako veliko bogastvo. 

Profesor Jože Zupan je s to idejo dal 
kraju res poseben likovni pečat, Šentru-
pert je z njegovim požrtvovalnim zbi-
rateljskim delom postal slovensko sre-
dišče ilustracij mladinskih del, ilustracij 
iz naše najzgodnejše zavesti. S prija-
znim Zupanovim vodenjem sem z nav-
dušenjem pregledal vsa nadstropja šole 
- galerije. Najbolj fascinantne so mi bile 
ilustracije iz serije Pepelka Alenke So-
ttler. Njena dela poznam že dolgo, ven-
dar sem jih v živo ter od blizu videl bolj 
malo. Zelo zanimive so mi bile tudi zbir-
ke istih knjig s tujih trgov, recimo skoraj 
dvajset različic Martina Krpana, pa reci-
mo nemški Maček Muri, Kater Murr …

V ljubljanski mestni hiši smo ime-
li nedavno priložnost videti presek 

POGOVOR Z GRAFIČNIM OBLIKOVALCEM NEJCEM PRAHOM:

V njegovem oblikovanju je tudi nekaj 
šentruperskih korenin …

Z diplomo ljubljanske Akademije za likovno umetnost in oblikovanje ter z 
magisterijem ugledne ameriške univerze Yale je grafični oblikovalec Nejc Prah s 
svojimi oblikovalskimi idejami in rešitvami med drugimi navdušil tudi urednike ene 
najprestižnejših poslovnih revij Bloomberg Businessweek. Nejc Prah pri Bloombergu 
med drugim oblikuje tudi naslovnice te cenjene revije, ki slovi kot »centralni živčni 
sistem globalnih financ«. Že nekaj let živi in dela v Združenih državah, trenutno 
v New Yorku, njegove rodbinske korenine pa segajo tudi do Šentruperta. Njegov 
praded Andrej in ded Aleksander sta bila spoštovana župana Šentruperta pred 
drugo svetovno vojno in po njej.

Grafični oblikovalec Nejc Prah med ogledom stalnih razstav Osnovne šole dr. Pavla Lunačka v 
Šentrupertu (foto: Lojze Prah)
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iz Slovenije je vseeno razumela za kaj 
gre, medtem ko prijatelji iz New Yorka 
niso dojeli, kaj to je, saj če živiš v mestu, 
takšnega mešalca nimaš, prav tako pa ga 
nima nihče od sosedov, na vasi pa je me-
šalcev vsaj toliko kot avtomobilov.

Že štiri leta sodelujem z novomeškim 
festivalom fotografije Fotopub. Lansko 
leto smo podobo festivala povezali z 
lokalnim okoljem ter vizualno vse gra-
dili okoli motiva stare vinske »preše«, 
takšne, kot jo imamo tudi v našem vi-
nogradu v Selih ter z njo še vedno »pre-
šamo«. Ta je bila predstavljena na več 
različnih načinov, od čisto klasične tuš 
risbe, do bolj abstraktnih interpreta-
cij na spletni strani. Tudi to je bil eden 
od primerov, ko se poznavanje lokalne-
ga lahko obrestuje, ideje ter motive za 
projekte pa tako lahko črpaš neposred-
no iz okolja, ideja je tako prišla nepos-
redno iz zidanice … v tem primeru iz 
tiste očetove zidanice v Selih, kjer se da 
začutiti meni dragocene korenine mo-
jih prednikov.

Sicer pa Nejc Prah, eden najvidnejših 
oblikovalcev mlajše generacije, ki po 
Kocijančičevi oceni v reviji Mladina 
formo drzno postavlja pred funkcijo, 
nekje pravi »Vidiš vse in sploh več ne 
veš, kaj gledaš«. S svojimi edinstveni-
mi deli po mnenju kritikov prodor-
no briše mejo med oblikovanjem in 
umetnostjo. Svoje projekte sicer bolj 
povezuje z urbanim okoljem, vendar 
ga pogosto navdihujejo tudi spomi-
ni na kraje svojih rodbinskih korenin, 
spomini na Šentrupert.

joze.uhan@telemach.net

poslovno revijo Bloomberg Busi-
nessweek delajo na okoli 200 mestih 
po svetu, v tako kratkem času prebiti 
v sam oblikovalski vrh in dobiti zau-
panje za oblikovanje revije z več sto-
tisočimi zahtevnimi naročniki po ce-
lem svetu?

 Običajno nas pri oblikovanju naslov-
nic revije sodeluje kar precej. V obli-
kovalskem oddelku nas za samo revi-
jo dela deset in vsak ima kdaj pa kdaj 
priložnost za kakšno naslovnico. Nače-
loma je za naslovnice odgovoren vod-
ja oddelka, pogosto pa vsi prispevamo 
ideje, skupaj z uredniki pa potem izbe-
remo najboljšo. Takrat se tudi dogovori-
mo, kdo je najboljši za končno izvedbo. 
Včasih najamemo tudi zunanje fotografe 
ali ilustratorje, če pa imamo dovolj časa, 
pa naslovnice delamo znotraj ekipe. Od-
kar je na sceni novi ameriški predsednik, 
se zaradi nenehnih škandalov naslovnice 
precej pogosto menjajo zadnjo minuto, 
ko kakšna novica pride ven tik preden 
gremo z revijo v tisk.

Kaj pomenijo rodbinske korenine, 
tiste iz Šentruperta in Trebelnega pa 
potem tiste družinske iz Škofljice oz. 
Pijave Gorice, za globalno ustvarja-
nje mladega grafičnega oblikovalca 
tam nekje med New Yorkom in To-
kiom? Nekaj sledi te navezanosti je 
bilo zaznati tudi na tvoji zadnji raz-
stavi v Ljubljani.

Okolje in kultura, v katerih sem odra-
ščal, nedvomno močno vplivata na moje 
delo. To opazim tudi v drugačnem pristo-
pu k projektom s slovenskimi naročniki. 
Takrat lahko zajamem iz bazena znanja, 
ki ga imam o svojem okolju. Govorim o 
znanju slovenščine, naši kulturni in poli-
tični zgodovini, navadah, narečjih, TV od-
dajah, lokalnih šalah in vsem ostalem. V 
tujini si z vsem tem bolj težko kaj poma-
gam, ko pa delam doma, pogosto opa-
zim, da projekte lahko vidim globlje ter v 
širšem kontekstu. Takšni projekti so na-
vadno precej bolje sprejeti pri doma-
čem občinstvu, medtem ko v tujini vča-
sih sploh ne razumejo za kaj gre, recimo 
zakaj je nekaj smešno ali pa zanimivo. Na 
enem izmed plakatov, ki sem ga obliko-
val prejšnje leto, sem npr. narisal meša-
lec za beton. Res je, da je bil upodobljen 
malo bolj abstraktno, a večina prijateljev 

KULTURNI UTRIP

tvojih plakatov, naslovnic in grafik 
zadnjih dveh let, ki so nastala v sode-
lovanju z domačimi in tujimi naroč-
niki. Kakšno sporočilo si s to razsta-
vo posredoval Sloveniji?

Ob razstavnem povabilu Fundaci-
je Brumen sem precej razmišljal, kako 
bi razstavo zastavil. Zgodovinski atrij 
mestne hiše v Ljubljani je precej prosto-
ren, hkrati pa ima zaradi svoje funkcije 
in tudi starosti precej »karakterja«. Ga-
lerijski prostori so običajno beli in mini-
malni, s tem ti pustijo precej prostora, v 
tem primeru pa sem moral precej raz-
mišljati, kako bom prostoru »ukradel« 
malo pozornosti, da se majhni plakati na 
stenah ne bi povsem izgubili. Tako sem 
prišel na idejo preprostih stojal, ki raz-
gibajo prostor, zraven pa tudi malo ni-
hajo in ustvarjajo občutek gibanja. Pla-
stična vedra zapolnjene z betonom in v 
njih gibljive nosilne palice so služili kot 
stojala za plakate. Želel sem svetlomo-
dra vedra, takšna kot se jih spomnim s 
trgatve v Selih. Mislil sem, da jih bom na-
šel brez težav, a sem obiskal skoraj de-
set trgovin, na koncu pa sem jih našel na 
zadnji polici v kotu neke kitajske trgovi-
ne. Naredil sem kar precej prototipov, 
saj se je vse skupaj ves čas prevračalo, a 
na koncu sem našel pravo rešitev. Raz-
stave so pogosto zastavljene zelo resno, 
tokrat pa sem želel v vse skupaj vnesti 
malo igrivosti in humorja, obenem pa k 
sicer malo »hecni« ideji stojal iz veder z 
betonom pristopim zelo resno. Od tod 
tudi naslov tokratne razstave: »Mal za 
hec, mal zares«.

»Slovenec, ki riše naslovnice za Blo-
omberg«, so te nekje poimenova-
li. Kako se je mogoče med skoraj 
20.000 zaposlenimi, ki za prestižno 

Nejc Prah s staršema Mojco in Lojzetom na 
razstavi svojih del v ljubljanski mestni hiši avgusta 
2017 (foto: Matija Medved)

Ena od naslovnic Nejca Praha za prestižno 
poslovno revijo Bloomberg Businessweek 
decembra 2015
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DEDIŠČINA NEKOČ IN DANES

Leta 1986 so (takrat osnovnošolke) 
Marjeta Golob, Martina Povše, Janja 
Gorenc, Melita Gole in Karolina Ram-
ovš pod mentorstvom Danice Zupan 
in s pomočjo matičarke Anice Ziherl 
za knjižico Šentrupert, moj kraj (to 
je bila posebna izdaja glasila osnovne 
šole dr. Pavla Lunačka Preproste be-
sede) odkrile, da je zaselkov po nekaj 
desetletjih ostalo 14, in sicer: Klamu-
za, Križevje, Kropnik, Medvedje, Nebe-
sa, Površnica, Preša, Reber, Sela, Slape, 
Slevec, Ukenberg, Vederina, Viher. »Ver-
jetno se je število zaselkov zmanjšalo, 
ker se je po vojni s teh hribov precej lju-
di izselilo, statistika pa vodi samo nasel-
jene zaselke,« so predvidevala dekleta. 

Zanimalo me je, kaj se je zgodilo s pe-
cirki Homa po 31 letih. Na sprehod 
čez Hom me je popeljala Tilka Gorenc: 
»Hom je dolga vas, velika kot Dunaj, 
so včasih rekli. Nima ulic, ampak zelo 
veliko zaselkov, mogoče bom katere-
ga izpustila.«

Začneva v Kropniku, ki se tako imenu-
je že od nekdaj, »ker je v tej kotlini po-
leti tako vroče, kot bi bil v kropu,« pri-
poveduje Tilka. Nadaljujeva navkreber, 
do Kovačevega hriba. Ta je ime dobil po 
kovaču, ki je tukaj živel nekoč. Po tem 
hribu se bohotijo vinogradi in zidanice. 
Na Križevju ali Krževju se križajo štiri 
poti, ena vodi do Kopovca, ki leži v jarku 
in zato nima nobenega razgleda, ima pa 
dober izvir vode. Druga pot od Križev-

ja vodi proti osrednjemu delu Homa, 
tam stojijo tri domačije. Naprej ob ces-
ti je zaselek Kolomuza. Po  cesti, ki pelje 
proti Ravnam, se na križišču zavije zop-
et proti Homu in že sva na Vederini, kjer 
izkopanine pričajo, da so tu že davno bili 
naseljeni ljudje. Na Vederini so Krnčevi 
imeli mlin in večina prebivalcev Homa je 
tja vozila mlet žito. 

Zavijeva še na Površnico, ki je kot pred-
mestje Nebes. Odpre se krasen pogled 
v dolino. »Ko pa prideš v Nebesa, pa se 
ti odpre svet na stežaj, na vse štiri strani 
neba. Zavzdihneš in začutiš v prsih topli-
no in si lahko rečeš, da je svet izredno 

lep. Že pogled na Šentrupert in vse oko-
liške vasi, je nekaj lepega. Zato si Nebe-
sa zaslužijo svoje ime,« je očarana Til-
ka. Nadaljujeva do Slevca, ta griček je 
obdan z sadnim drevjem in gozdom. Po 
ravnem se pride na Medveje, v zaselek 
z nekaj hišami. V tem zaselku so se za 
Binkošti in ob sv. Petru zbirali ljudje, ki 
so šli k maši na Viher. Še malo in smo v 
zaselku Viher. Tu se je rodil doktor Jože 
Ramovš. Na hribčku Viher pa je cerkvi-
ca svetega Duha, ki pa je čisto na meji 
med Homom in Hrastnim. »K tej cerkvi 
se je lepo odpraviti peš, malo pomoliti in 
se zopet, napolnjen z energijo, podati v 

Hom: Dobrodošli na malem Dunaju!

Površnica, Vederina, Slevec, Brinje, Medvedje, Slape, Dol, Brezje, Ukenberg, 
Kolomuza, Kovačev hrib, Nebesa, Preša, Ravence, Reber, Križevje, Homska 
gora, Goljek, Pod Brezjem, Na Vihru pri Medvedju. Si lahko mislite, da so 
to imena zaselkov ene same vasi? »Tukaj je pa toliko pecirkov kot na 
Dunaju,« so menda rekli včasih za zelo raztreseno vas nad Šentrupertom. 
Že Ivan Steklasa je v Zgodovini župnije Šent Rupert na Dolenjskem, ki je 
izšla v Ljubljani leta 1913, zapisal, da ima Hom kar 20 zaselkov. 

Pogled na Vederino. Foto: Franc Pepelnak
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si resnično zasluži svoje ime. Nebesa so 
najvišja točka vasi Hom, tudi najvišji hrib 
Šentruperta in Mirnske doline, in vedno 
bolj pomembna turistična točka Šentru-
perta. Tega se dobro zavedajo vsaj pred-
stavniki društev Polet in Prelet.

Anton Peterlin iz Zmajarskega društ-
va Prelet je dejal, da je »trend turizma, 
da se ljudje oddaljujejo od hitrega živl-
jenja v mestih, industrijskih središčih. 
Zato smo v OPN Šentrupert oprede-
lili to področje za razvoj turizma. V sk-
upni ponudbi razvoja turizma v občini 
in širše vidim pomembno vlogo Nebes 
v nadaljnem razvoju turizma na tem po-
dročju.« Zmajarsko društvo Prelet Šen-
trupert skrbi za vzletišče jadralnih zma-
jarjev in padalcev v Nebesih. »Za nas so  
najlepši poleti prav iz Nebes. Vzletišče 
je primerno tudi za manj izkušene le-
talce, saj so po navadi  razmere za 
letenje zaradi lege ugodne,« je še dodal 
Peterlin.

Tudi v Planinskem društvu Polet se 
močno zavedajo turističnega pomena 
Nebes, prelepe razgledne točke, s kat-
ero se odpira pogled na Šentrupert in 
Mirnsko dolino. Vsak mesec pohodnike 
v okviru društva ob polni luni na tradi-
cionalnih lunohodih »po najkrajši poti 
popeljemo v Nebesa,« pravijo in doda-
jajo: »Lunohodi so izredno zaživeli med 
domačini in prijatelji društva, z veseljem 
pa se jih udeležujejo tudi pohodniki od 
drugod – pred nekaj leti smo tako prire-
dili zelo toplo sprejet vseslovenski luno-
hod. Na začetku letošnjega septembra 
se bomo za uvod v jesenski čas odpravili 
na že 133. lunohod, odštevamo pa dne-
ve do jubilejnega 150. pohoda. Poho-
di v Nebesa ob svetlobi polne lune nas 
spremljajo skozi vse leto in so priljublje-
na vsakomesečna stalnica med aktivnos-
tmi našega planinskega društva.«

Število prebivalcev Homa se zmanjšuje. 
V času Ivana Steklase je imel 62 hiš in 
118 prebivalcev, leta 1986 30 gospodin-
jstev in 89 prebivalcev. Danes ima Hom 
še 84 prebivalcev. Ena od njih je Tilka 
Gorenc, ki za konec še pove: »Hom je 
bil v preteklih letih odmaknjena in poz-
abljena vas. Imel je slabe cestne pov-
ezave, elektriko smo dobili šele leta 
1963. Domačije so bile redko naseljene 
po hribovitem terenu, ki ni prav prim-
eren in radodaren za življenje.« Danes 
je seveda lažje. In v svetu, kjer razdalje 
in neprijazen teren niso več ovira, Hom 
postaja vedno bolj zanimiv življenjski in 
turistični prostor. Tudi zaradi svoje pes-
trosti, ki je ujeta v kar dvajset pecirkov.

Mateja Leban

dolino,« na Viher vabi Tilka. Zadaj je za-
selek Slape z zadnjo številko vasi Hom. 
Tu sta dve domačiji, obnovljeni, obdani s 
pašniki, kjer se pasejo ovce, po zapisih 
osnovnošolk pod mentorstvom Danice 
Zupan sodeč pa so se ovce tu pasle že 
pred več kot 30 leti. 

V mislih se odpravimo z Vihra nazaj 
proti Slevcu, kjer se odcepi kolovoz-
na pot, čez gozd do Ukenberga. »Tukaj 
sta doma Peter in Marija Brcar, ki imata 
krasno vinsko klet, z zelo dobrimi vini,« 
pove Tilka. Malo stran na hribu je dav-
no stal grad po imenu Jaršč, nekaj je še 
vidnih ostankov zidu. Vzdolž tega zasel-
ka so vinogradi z zidanicami. In že smo v 
Goljeku, z nekaj hišami. Nad Goljekom 
je še zaselek z eno hišo, ki se imenu-
je Na Preši. Pod tem hribčkom pa je še 
Volkova dolina s krasnim izvirom dobre 
vode. Malo nazaj proti Goljeku pa je ne-
kaj ravnega sveta, zaselek Brezje. 

Vse zaselke, ki jih je opisala Tilka, in še 
tri druge, so pred 31 leti na kratko pred-
stavile tudi Marjeta, Martina, Janja, Melita 
in Karolina. O zaselku Brinje so zapisale, 
da je to »zaselek, ki je obdan z gozdovi, 
blizu je tudi kamnolom«, o Dolu, da leži 
blizu Hrastnega in da so tam nekoč pasli 
ovce ter delali oglarske kope. Za zaselek 
Reber pa so dejale, da leži nekoliko nižje 
kot Nebesa, a razgled je tudi od tam lep.

Tako. Že samo za naštevanje vseh delov 
Homa sem porabila ogromno prosto-
ra, zato bom nekoliko podrobneje pred-
stavila le nekaj pecirkov in ocvirkov o 
šentruperskem malem Dunaju.

Meni zelo ljub del Homa, kjer so tudi 
moje korenine, je gotovo Viher. Del za-
selka spada k Hrastnemu, del, ki spada 
k Homu, pa ima cerkvico svetega Duha. 
Domačini so rekli: »Na Viher gre vsaj ži-
her, v Medveje pa nobeden ne smeje.« 
K maši gre torej lahko vsak, v Medved-

je pa ni dobro iti, saj je tam doma 
pijača, so pred tremi desetletji 
ugotavljale takratne osnovnošolke. 
Cerkev je omenil tudi Milko Kos v 
Gradivu za historično topografijo 
Slovenije II, 704 (1975). Pisal je o 
tem, da je cerkev v osnovi stare-
jša od gotike, saj so pri obnovit-
venih delih na zunanjščini v južni 
ladijski steni odkrili portal iz lehn-
jaka, ki ima žive robove, kar sk-
upaj z njegovo polkrožno obliko 
in načinom konstrukcije kaže na 
njegov nastanek še v zreli roman-
ski dobi (12. ali 13. stoletje). Iz tega 
časa je torej pravokotna ladja, ki so 
ji v gotiki namesto prvotnega ol-
tarnega prostora prizidali sedan-
ji prezbiterij, še pozneje pa zvonik. 
»Tako je cerkev na Vihru še iz ro-
manskega časa in bistveno starejša, 
kot so mislili nekoč.«

Med brskanjem za podatki o Homu 
sem naletela na zanimivost o hribu, 
na katerem je nekoč stal grad Jaršč. 
Iz Dolenjskega muzeja so mi posla-
li zapis iz  osrednje revije za teori-
jo in prakso spomeniškega varstva 
Varstvo spomenikov št. XXIV. Po-
roča o izkopani sondi z dvema kra-
koma, postavljenima pravokotno 
drug na drugega, ki je odkrila os-
tanke obzidja, okopa in obrambne-
ga jarka na notranji strani. »Drob-
no gradivo je značilno za pozno 
rimsko dobo (lončenina); najdenih 
je bilo tudi nekaj živalskih kosti in 
kosov železove žlindre,« še piše.

Čas vzpona športnega turizma pa 
je gotovo naklonjen delu Homa, ki 
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Cerkev sv. Duha na Vihru. Foto: Franc Pepelnak

Pot na Hom. Foto: Franc Pepelnak

Nebesa so tudi nebesa za Zmajarsko društvo 
Prelet. Foto: Franc Pepelnak.
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Kregljev mlin stoji ob štiristo metrov 
dolgi mlinščici, po kateri je speljana 
pogonska voda iz potoka Kostanjščica. 
Stavba mlina je skupaj s štirimi pripa-
dajočimi gospodarskimi poslopji (hlev, 
svinjak, kozolec na kozla in čebelnjak) 
zasnovana v obliki gruče in predstavlja 
tipičen primer vodnega mlina na ka-
men na spodnjo vodo. Mlinske naprave 
so prvotno vključevale tri pare mlin-
skih kamnov in stope.

Mlin na tem mestu datira v drugo po-
lovico 18. stoletja, o čemer priča Jo-
žefinski vojaški zemljevid, natančneje 
pa je njegov položaj zabeležen v re-
ambulančnem katastru za Kranjsko iz 
leta 1869. Mlinar Feliks Kregelj (1910-
1996) je obstoj mlina na tem kraju 
ocenil na tristo let; po njegovem pri-
povedovanju naj bi prejšnji Metelkov 
oziroma Frančkov mlin kupil njegov 
stari oče Andrej Kregelj. O tem priča 
tudi kupna pogodba iz leta 1875. Nato 
se je mlinarska dejavnost pri Kreg-
ljevih prenašala iz roda v rod. Martin 
Kregelj je mlin zapustil sinu Francu, ki 
je sprva nameraval mletje zaupati svo-
jemu prvorojencu. A se je Franc mlaj-
ši poročil z lastnico Plavčevega mlina 
iz Drage pri Šentrupertu, se odselil tja, 
domači mlin pa prepustil bratu Feliksu. 
Feliks se je za mlinarja učil doma pri 
očetu, pomočniški izpit je delal pri mli-
narju Janezu Zidarju na Bistrici, opra-
vil pa je tudi mojstrski izpit. Feliksu je 
bila prošnja za obrtno dovoljenje odo-
brena 10. julija 1923, mlin pa je uradno 
prevzel po očetovi smrti. Tega in svojih 
mlinarskih začetkov se spominja z be-
sedami: »Takrat sem bil star enih osem, 
devet let, ko sem že pomagal. Pa sem še v 
šolo hodil. In je bilo treba vrtiti mašino za 
pšenico pucat, pa sem pomagal. Bil je še 

starejši brat, ampak on je šel že mlet po 
malnih, zato sem moral doma jaz. Toliko 
sem pomagal očetu, da sem se dobro izu-
čil. Ko je oče leta petinštirideset, šestinšti-
rideset umrl, sem pa prevzel. Mlel pa sem 
sam že tudi prej, saj oče ni nič mogel: on 
je sedel, pa kašljal.«

Mlinar zaradi nepretrganega delovanja 
mlina ni mogel opraviti vsega dela sam, 
zato so mu pri mletju velikokrat poma-
gali člani družine. Pri Kregljevih so v času, 
ko je bil mlinar Feliks, doma živele še tri 
njegove sestre, ki so pogosto pomaga-
le v mlinu: »Vsaka je znala mleti tako kot 
jaz. Samo kamna ni znala sneti, da bi ga 
sklepala. Saj eden sam ne zmore vsega. 
Je bilo treba pšenico sčistiti, je bilo treba 
mašino vrteti, ker še ni bilo elektrike, pa 
nafajhtat. Poleti smo jo prali v čebrih, jo 
sušili na rjuhah, jo je bilo treba razgrniti 
pa mešati, pa odganjati kure, pa vse tako. 
Ne more tega narediti en sam.«

Načinu dela v mlinu je prilagojena tudi 
stavba Kregljevega mlina. Razdeljena je 
na malnco in stanovanjski del, ki je ob-
segal vežo, kuhinjo, štibelc, v katerem 
so spali otroci, frčavo, kjer sta spala 
starša, in hišo, v kateri je ponoči be-
del mlinar: »Malen ne more biti drugače, 
da je zraven stanovanjska hiša, da je po-
zimi peč. Ne gre, da bi hodil kam na pos-
teljo, ampak na peč. Če bi šel v posteljo, 
zvonca ne bi slišal. A moraš biti buden, ko 
zazvoni. Če bi šel malen na prazno, bi se 
kamen obrabil, drug dan pa bi ga moral 
klepati. Na ostrino je bilo treba paziti, če 
ne pa si imel topelt in topelt delo. Je bilo 
treba zelo paziti, da malen ni šel prazen. 
Če bi zaspal – saj sem velikokrat – je pa 
rega rega šel. Pa je prišel oče: 'Ja pojdi no v 
malen, saj že gori!' Orka mašina, sem sko-
čil pokonci, bos, čeprav pozimi, in brš dal 
kamnu žito, ker ga ni imel,« se spominja 
pokojni mlinar Feliks. 
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Smo v maln prpelal
Kregljev mlin na Kostanjščici  

Zadnji mlin na Kostanjščici, preden ta skupaj z Globoščico tvori 
Jeseniščico, je Kregljev mlin pod Roženberkom, imenovan tudi Kragljev, 
Kraguljev ali Kragulov mlin. Mlin na spodnjo vodo s tremi pari 
kamnov, katerega začetki segajo v drugo polovico 18. stoletja, je bil do 
nedavnega eden zadnjih še delujočih mlinov na kamen v Mirnski dolini. 
Njegova kolesa so dokončno obstala leta 2010. 

Družina Kregelj pred mlinom: mama Frančiška in otroci Alojzija, Amalija, Marija, Emilija, Feliks, Nace 
in France okrog leta 1915, hrani družina Kregelj.



18 ŠentRUPERT

DEDIŠČINA NEKOČ IN DANES     

V notranjosti mlinskega prostora je bila 
mlinska naprava, sestavljena iz mlinskih 
kamnov, vsipalnika, tresilnice ter ogrod-
ja, ki je nosilo celo napravo. V Kreglje-
vem mlinu so imeli prvotno tri pare 
mlinskih kamnov, dva bela in enega 
črnega, pozneje le dva, belega in črne-
ga. Bele kamne so naročali po pošti pri 
Puharju z Gorenjske, črne kamne pa so 
dobivali izpod Šmarne gore. Po pripo-
vedovanju Feliksa Kreglja so kamne ob 
pravilnem vzdrževanju imeli zelo dolgo: 
»Za kakih dvajset let. Kakor si ga klepal. 
Če je bil gost kamen, ga je bilo treba veli-
kokrat sneti pa sklepati. Sicer se ne znu-
ca skoraj nič, ko pa ga boš sklepal in nesel 
stran pol koduj šute, se pa znuca. Druga-
če se pa ne znuca, ampak postane samo 
gladek.«

Kregljevi so imeli precej dela tudi z 
vzdrževanjem in upravljanjem vodne-
ga sistema mlinščice, jezov, zapornic in 
pogonskih koles. Zaradi večjega preto-
ka vode in manjšega strmca struge je 
bil Kregljev mlin zasnovan kot mlin na 
spodnjo vodo. Temu primerno so bila 
narejena tudi pogonska kolesa na lo-
pate. Le ta so poleg mlinskih kamnov 
gnala tudi stope, s katerimi so iz zrn 
ječmena in prosa delali ješprenj in pro-
seno kašo. »Stopalo se je eno noč pa en 
dan. To ni kmalu. Treba je enkrat dati ven 
pa presejati pa nafajhtati pa not, če ne 
tista lupinica ne odstopi dovolj, da bi bil 
ješprenj lep. /…/ Ješprenj jem, pa ne pose-
bej rad. Eni ga zelo črtijo. Je kdo pripeljal 
v malen, pa mi je njegova ženska ali pa 
mati že prej rekla: 'Rudelj – ali pa kdorže 
– bo pripeljal v malen, pa bo rekel, da je 
za smeleti, ampak ni res, da ne boš mislil. 
Za na stope je, da ne boš smelel.' Bi tudi 
stran stresel, tako je bil jezen kdo. Jaz pa 
sem moral to vedeti. Ali pa je gospodinja 
dala znak notri v ječmen, da sem naredil 
ješprenj. Če bi smelel, bi bilo za poba dob-
ro, stari pa ne bi bilo prav. Pa je le dober 
za dati na mizo, vsaj za včasih.«

Stranke so v Kregljev mlin prihajale iz 
okoliških vasi, kot so Roženberk, Do-
lenje Jesenice, Veliki Cirnik in Hrastno, 
pa tudi iz bolj oddaljenih krajev, kot so 
Mladetiče, Tržišče, Gabrijele in Polje. 
»Tam po oni strani niso imeli malnov, zato 
so nosili sem, čeprav je bilo daleč. Tam ni 
bilo prave vode. V Krmelju je bil en malen-
ček, tak slab, zato so nosili sem. Tam mal-
nov ni bilo, tule pa več. In koliko časa je 
morala nesti žakelj čez tisto hosto, tamle 
iz Mladetič tam blizu Gabrijel, madoniš, je 
bilo to hudo za ljudi! Če je pa kdo napre-
gel vole, so pa tudi dolgo cigali po tistem 
šudru! Voli so bili utrujeni in jo šlo poča-
si. Ja, pa so včasih tudi pripeljali, kar eden 

skoraj za celo vas. Kar en gnojni koš, tis-
ti veliki koš samih žakljev. Nekaj časa so 
nosili, pa spet drugam, pa spet nazaj priš-
li; tako je bilo. Te vasi. Tule se je mlelo – ko-
liko dela je bilo! To so bili pomlinarji, moji 
pomlinarji so bili ti ljudje. Če sem se jim 
zameril, je pa v drug malen nosil.«

Tako kot pri večini vodnih mlinov na 
tem območju tudi Kregljevim mlinar-
ska dejavnost ni omogočala brezskrb-
nega preživetja, zato so člani družine 
poprijeli za marsikatero delo. Po voj-
ni so imeli v lasti 10 hektarjev zemlje, 
sejali pa so predvsem koruzo in sadi-
li krompir. Največ dohodka je prinesla 
reja prašičev. Vseskozi so pri Kregljevih 
tudi čebelarili in prodajali med, izdelo-
vali pa so tudi nagrobnike, se spomi-
nja Feliks: »V glavnem sem delal oklepe 
za grobove. Moj brat Nace je naredil mo-
del, dva, potem sem vanje vlil cement, mo-
del odrl, ga dobro zaribal, sčistil z brusnim 
papirjem. Je bil tak oklep kot treba. Skoraj 
ves Cirnik je bil naš, pa Šentjanž tudi. /…/ 
Precej nas je bilo in je bila moja sestra iz-
učena mojškra, eden je bil tišler, malnar-
ji smo bili pa vsi. In je prišla nevesta, če bi 
ji brat naredil omaro pa mizo, nekaj po-
hištva za balo, je prišla, če bi ji sestra na-
redila obleko, v malen so tako in tako da-
jali k nam; pa še igrat sem šel na ohcet. 
Vse od nas. Če je pa kdo umrl, sem pa ok-
lep naredil.« Dodaten zaslužek je dru-
žini omogočil, da so si marsikaj kupili, 
med drugim tudi talne ploščice z Du-
naja za tla v hiši, pa keglje in gramofon 
za privabljanje strank v mlin.

Uradno prenehanje delovanja Kreglje-
vega mlina sega v drugo polovico 20. 
stoletja. O težavah, ki jih je imel Kreg-

Čakanje na moko v Kregljevem mlinu je popestrilo tudi kegljanje. Foto Liljana Jantol Weber.

ljev mlin v tem času zaradi povečane-
ga števila okoliških električnih mlinov 
in nepredvidljivosti narave, lahko bere-
mo v davčni prijavi za leto 1952: »Moj 
mlin se nahaja v zelo slabem položaju 
radi meljave. Kjer so v območju mojega 
mlina 4 na električni pogon in zraven pa 
še zasebni kmečki mlini po vaseh na el. 
pog. Kar se pa tiče žita, pa dobim v mlin 
prav malo belih žit, kjer je v našem kraju 
v glavnem toča uničila ozimino.«

Prelomnico v delovanju Kregljevega 
mlina v novejšem času predstavlja za-
četek devetdesetih let prejšnjega sto-
letja: »Do nedavnega je bil Kregljev 
mlin eden zadnjih še delujočih mlinov 
na kamen v Mirnski dolini. Občasno je 
deloval za lastne potrebe, saj mu več-
je obratovanje ni dopuščalo pomanjka-
nje pogonske vode zaradi zajetja pitne 
vode na Kostanjšci leta 1992 za pot-
rebe jeseniškega vaškega vodovoda. 
Od leta 2010 ne deluje več, saj je bilo 
takrat uničeno njegovo zadnje vodno 
kolo,« navaja Dušan Štepec iz ZVKDS 
OE Novo mesto. 

Liljana Jantol Weber in Mojca Ramovš 

Sogovornik: Feliks Kregelj (intervju z njim 
naredila dr. Vera Smole leta 1994) 

Povzeto po knjigi Smo v maln prpelal: Mlini 
na Jeseniščici in njenih pritokih, kjer so 

navedeni tudi vsi viri in literatura.
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Številna gospodinjstva na svojih vrto-
vih pridelajo več vrtnin in sadja, kot jih 
lahko porabijo sproti, zato se poslužu-
jejo tudi shranjevanja živil za daljši čas. 
Poznamo tri osnovne načine ohranja-
nja živil: biološki način (kisanje), fizikal-
ne načine (pasterizacija, sušenje in zmr-
zovanje) in kemične načine (vlaganje z 
dodajanjem sladkorja, soli, kisa, olja ali 
alkohola). Eden najpogostejših biolo-
ških načinov konzerviranja je kisanje 
zelja in repe. V Šentrupertu in okolici 
se gospodinje tega postopka še vedno 
poslužujejo. Če katera doma nima pri-
merne kleti ali pripomočkov, kisajo po 
dve ali tri skupaj pri tisti, ki ima pogo-
je in potrebno znanje. Starejše gospo-
dinje pri tem upoštevajo celo posebne 
vraževerne napotke, povezane z luno: 
Zelja ne sekaj na dan, ko je bil Janez 
obglavljen (28. 8.), takrat tudi ne ribaj! 
Prav tako ne ribaj na mlado luno!

Med najstarejše postopke konzervi-
ranja sodi sušenje živil. Pri tem je po-
membno, da vse pridelke posušimo v 
čim krajšem času. Danes sušimo sad-
je in zelenjavo kar v priprti pečici ali 
v električnem sušilniku, v katerem se 
ustrezna toplota uravnava s termosta-
tom. Nekoč pa so sadje sušili na krušni 
peči in v posebnih sušilnicah, ki so 
jih imele nekatere kmetije. Suho sad-
je so jedli presno, v različnih jedeh ali 
pa v kompotu. Kompot je bil največ-
krat tudi pijača otrok. Starejši prebiva-
lec Drage pri Šentrupertu se spominja: 
»Otroci smo največkrat pili vodo ali kom-
pote iz suhega sadja. Jakopovke, češplje 
in jabolka smo narezali na krhlje in jih v 
brenti odnesli k Hanci v Kamnje, ki je sad-
je sušila v sušilnici.« V teh krajih posu-
šenim jabolkom pravijo uheljni ali uhlji, 
sušili pa so še hruške in češplje. Pone-
kod so iz češpelj pa tudi iz nograških 
(vinogradniških) breskev kuhali mar-
melado, ki so ji rekli zolzen, tudi zojzel. 
Vaščanka Kostanjevice se spominja, da 

je kuhanje marmelade trajalo kar pre-
cej časa: »Ampak tu se je kuhalo po tri, 
štiri dni, tista marmelada. Ena velika ran-
gla. Pa cukra ni bilo velik treba«. Marme-
lado se največkrat namazali na kruh ali 
pa so z njo nadevali cmoke.  

Viške zelenjave so v preteklosti najpo-
gosteje shranjevali v kisu, sodobne go-
spodinje pa se raje poslužujejo manj 
zamudnega zmrzovanja, predvsem gra-
ha, fižola, cvetače, jušne zelenjave, pa-
prike, paradižnika, špinače, blitve in di-
šavnic. A tudi danes si brez vloženih 
kumaric in paprike težko predstavlja-
mo pošten narezek za malico, v kis vlo-
žena rdeča pesa pa je še vedno prva 
izbira, ko na vrtu ali v hladilniku ni sve-
že solate. Gojenje kumaric za vlaganje 
je nekaterim kmečkim gospodinjam 
predstavljalo celo dodaten vir zasluž-
ka v poletnem času.

Tudi kis so nekoč na vsaki kmetiji de-
lali kar doma, iz jabolk ali hrušk, vča-
sih tudi iz grozdnih tropin. Za jesih 
so uporabili bolj drobne in kisle sor-

te jabolk, kot je lesnika, od hrušk pa 
drobnice in celo moštence, če so bo-
gato obrodile, saj so jih v prvi vrsti na-
menili za mošt in žganje. Danes vemo, 
da redno uživanje jabolčnega kisa ugo-
dno vpliva na človeški organizem, lajša 
in preprečuje številne zdravstvene te-
žave, o čemer je pisal že pater Simon 
Ašič, ki je stekleničko kisa vedno nosil 
s seboj in si ga natočil v praktično vse, 
kar je užival. O tej svoji navadi je nekoč 
zapisal: »Jaz redno pri hrani uporabljam 

Domači shranki: kompot, paprika, kumarice, feferoni, paradižnikova omaka. Foto: Liljana Jantol Weber 

Češpljev zolzen na kruhu. Foto: Liljana Jantol 
Weber

Shranki z domačega 
vrta in sadovnjaka

Konec poletja se iz prenekatere domače kuhinje vijeta značilen oster vonj 
po kisu in omamno sladka aroma kuhanega sadja. Gospodinje znova 
pripravljajo ozimnico iz doma pridelanega sadja in zelenjave. Tako kot 
nekoč. Občutek domačnosti se je spet vrnil v naše domove!
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jabolčni kis, samo pri mleku in kavi ne. 
Pri mesu obvezno, juha dobi dober okus 
pri treh čajnih žličkah kisa.« Po Ašičevih 
recepturah lahko kisu dodajamo tudi 
česen, baziliko, orehe, čemaž, hren, be-
zeg in celo med, od dišavnic in zelišč 
pa angeliko, kumino, majaron, peteršilj, 
poprovo meto in rožmarin. Takšen kis 
je okusen in zdrav shranek, ki bo zado-
voljil tudi najbolj zahtevnega gurmana.

Liljana Jantol Weber

Viri: 

•Mama kašo kuhala: Kulinarična dediščina 
v šentruperski dolini. Etno družabno 
društvo Draga pri Šentrupertu. Draga pri 
Šentrupertu, 2013. 

•Jabolčni kis v ljudskem zdravilstvu in 
kulinariki s patrom Simonom Ašičem. 
Celjska Mohorjeva družba. Celje, 2017. 

Lesa za sušenje sadja. Lastnica Antonija Odlazek, 
Vesela Gora - Brinje 23. Hrani arhiv SEM.

Oberač za sadje. Lastnik Karol Odlazek, Trstenik 
19. Hrani arhiv SEM.

Zeliščni kis

V jabolčni kis namočimo enake koli-
čine naslednjih zdravilnih rastlin: plod 
kumine, korenino angelike in peterši-
lja, rastlino majarona ter list rožmarina 
in poprove mete. Pustimo stati 14 dni, 
nato precedimo in shranimo v stekleni-
ce. Z njim pripravljamo solate in druge 
jedi. Pomaga lajšati prebavo, prepreču-
je občutek napenjanja in poveča izloča-
nje želodčnih sokov. Hrana potuje kraj-
ši čas skozi prebavni trakt.  

Kis z medom 

Priprava tega kisa je nadvse prepro-
sta: med zmešamo z jabolčnim ki-
som. Medu naj bo manj kot polovica, 
saj drugače kis izgubi svoje zdravil-
ne kisline. Uživamo zjutraj na tešče 
tako, da 1 do 2 jedilni žlici jabolčnega 
kisa z medom zmešamo s tremi de-
cilitri vode. Pomaga izboljšati težave 
pri obolenju dihal, srca, prebavil, sečil, 
revme, nervoze in kože.  

Kis z orehi

V juniju, najbolje na praznik svetih Pe-
tra in Pavla, naberemo zelene ore-
he. Oprane orehe narežemo na košč-
ke, ki jih damo v jabolčni kis. Pustimo 
stati 3 tedne, nato precedimo. Tak kis 
pomaga pri povišanem holesterolu in 
ugodno vpliva na delovanje jeter in na 
vzdrževanje primerne ravni glukoze v 
krvi. Deluje antiseptično. 

EtnobotaničnE flancarijE

Kisi patra Simona Ašiča

Vir: Jabolčni kis v ljudskem zdravilstvu 
in kulinariki s patrom Simonom Ašičem. 
Celjska Mohorjeva družba. Celje, 2017. 
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Vreme je bilo sončno in vroče, tako da 
so otroci uživali tako na bazenu kot v 
morju. Poleg tega pa so se zabavali z 
igranjem kart, igric, pletli so zapestni-
ce, izdelali razglednice in jih poslali do-
mov, ob večerih so igrali nogomet. Z 
velikim veseljem so se udeležili tekmo-
vanja za miss in mistra Debelega rtiča, 
tekmovanja za najbolj odštekan stil in 
Rtič ima talent ter osvojili nagrade. Po-
sebno doživetje pa je bil izlet z ladjico 
v Piran, kjer so se odpravili na obzidje 
in se posladkali s sladoledom.

Sredstva za organizacijo letovanja vsa-
ko leto pridobimo preko razpisa od 
ZZZS in vseh štirih občin, del sredstev 
pa prispevajo starši. Veseli smo, da so 
tudi letos otroci na letovanju uživali 
in se domov vrnili nasmejani, zdravi in 
polni doživetij.

Tea Radelj, RKS-OZ Trebnje

V soboto, 17. junija, je bilo v Škocjanu XXIII. Regijsko preverjanje usposobljenosti 
ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Ekipe prve pomoči sestavlja-
jo prostovoljci, ki so usposobljeni za nudenje prve pomoči v primeru naravnih in 
drugih nesreč. Preverjanje so organizirali Uprava RS za zaščito in reševanje Novo 
Mesto, RKS OZ Novo mesto in Občina Škocjan. V konkurenci je tekmovalo dva-
najst ekip Dolenjske regije, ki so se pomerile na štirih delovnih točkah – nesre-
čah. Tekmovanja se je udeležila tudi prostovoljna ekipa prve pomoči Območnega 
združenja Trebnje, ki deluje že deveto leto. Ekipo so sestavljali Marjan Rajkovič, 
Igor Kmet, Tomaž Juršič, Janez Žibert, Mateja Žibert, Domen Sladič in spremlje-
valka Beti Koračin. Naša ekipa je pokazala dobro znanje in tako kot vse ekipe, ki 
so slabše od tretjega mesta, zasedla četrto mesto. 

Tea Radelj, RKS – OZ Trebnje

Zdravstveno letovanje  
otrok na Debelem rtiču

Od 8. do 15. julija 2017 so tudi letos na Debelem rtiču letovali otroci iz 
občin Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno. Zdravstvenega 
letovanja na priporočilo osebnega zdravnika se je udeležilo 64 otrok, ki 
jih je spremljalo pet vzgojiteljic in en vzgojitelj.

XXIII. Regijsko preverjanje 
usposobljenosti ekip  
prve pomoči
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Zbrane je med drugim nagovoril in se jim zahvalil darova-
nje krvi tudi predsednik Rdečega križa Slovenije dr. Dušan 
Keber. Po kulturnem programu in  tradicionalnem kosilu 
bograču pa so krvodajalci lahko zaplesali in si ogledali bliž-
nji mlin na Muri.

Letošnja tretja krvodajalska akcija, ki je bila 28. avgusta v 
Trebnjem, dan kasneje v Mokronogu in 30. avgusta v Šen-

Krajevna organizacija Društva izgnancev Domžale je or-
ganizirala strokovno ekskurzijo po Dolenjski. Poleg Višnje 
Gore in Mirne so obiskali tudi Deželo kozolcev. Po dob-
ri uri ogleda s prijazno vodičko, ki je znala o vsakem od 17 
kozolcev povedati zgodbo, spoznaš, kako malo si pravza-
prav vedel o kozolcu, ki ga srečuješ skoraj po vsej Sloveni-
ji. V trgovini smo lahko kupili spominke, majice in prospek-
te. Zelo zadovoljni smo se ob kavi in sladoledu poslovili od 
prijaznih Šentruperčanov in obljubili, da se še vrnejo.

Kot redni bralec glasila ŠentRUPERT pa si bom obisk Šen-
truperta še posebej zapomnil po srečanju s soimenjakom 
profesorjem Zupanom. Nekdanjega urednika glasila sem si 
od nekdaj želel srečati. Srečanje je bilo kratko, a ljubeče. 

Jože Novak

Srečanje krvodajalcev in 
krvodajalska akcija

V soboto, 17. junija, smo 45 krvodajalcev iz RKS Območnega združenja 
Trebnje peljali na že 28. tradicionalno srečanja krvodajalcev v Veržej. S 
srečanjem obeležujemo 4. junij, dan slovenskih krvodajalcev, in 14. junij, 
svetovni dan krvodajalstva.

trupertu, je bila kljub še počitniškemu času uspešna. Kri je 
v treh dneh darovalo 374 krvodajalcev.

Iskrena hvala vsem zvestim krvodajalcem in vsem 17 krvo-
dajalcem, ki so zbrali pogum in kri darovali prvič.

Tea Radelj, RKS-OZ Trebnje

Obisk Društva izgnancev Domžale
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Pri zbiranju odpadne embalaže enega večjih problemov 
predstavlja prostornina teh odpadkov. Še posebej je stanje 
slabo na skupnih zbiralnicah. Zaradi vedno večje količine 
odpadne embalaže se pojavljajo potrebe po večjih zabojni-
kih, ki pa že sami po sebi predstavljajo določeno obreme-
nitev za okolje, zato se moramo truditi, da ne nameščamo 
dodatnih, če to ni nujno. 

Prosimo vas, da embalaži pred odlaganjem zmanjšate pro-
stornino. Prazni embalaži (npr. plastenki ali tetrapaku) od-
stranimo pokrovček, iztisnemo zrak in pokrovček namesti-
mo nazaj. Pločevinke in folije stisnemo v kepo oziroma 
ploščo. Stiskanje in zlaganje je pomembno tudi pri odla-
ganju kartonskih škatel. Te enostavno zložimo tako, da od-

Za čim manjšo prostornino 
odpadne embalaže!

V občinah Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert, kjer izvajamo 
javno gospodarsko službo zbiranja odpadkov, letno zberemo več kot tisoč 
ton odpadne mešane embalaže.

stranimo lepilne trakove. Če to ni mogoče, volumen zmanj-
šamo tako, da jih stisnemo oziroma pohodimo. 

En kubični meter odpadne mešane embalaže, ki ji tako ne 
zmanjšamo prostornine, tehta približno 150 kg, iz česar 
izhaja, da je teža odložene embalaže v običajnem 120 li-
trskem zabojniku pri individualnih stanovanjskih objektih 
približno 2 kg.

Z drobnimi ukrepi, ki jih lahko izvede vsak, lahko pripomo-
remo, da bodo mesta za odpadke prijaznejša in bolj ureje-
na. Nenazadnje nam bo hvaležno tudi okolje, v katerem ži-
vimo.

Komunala Trebnje d.o.o.
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Konec julija je bil na spletnih straneh Zavoda za zdravstve-
no zaposlovanje objavljen Splošni dogovor za pogodbe-
no leto 2017, v katerm so objavljena načrtovana dodatna 
sredstva za nujne širitve zdravstvenih programov. Kot je 
navedeno, se je Ministrstvo za zdravje na podlagi pogajanj 
in dogovorov s predstavniki izvajalcev in ZZZS odločilo 
tudi za povečanje programa ortodontije, ki ga izvaja Zobo-
Estetika, Trebnje. 

S tem se vsaj deloma rešuje problem nerazumno dolgih ča-
kalnih dob za zdravljenje na področju ortodontije (čelju-
stne in zobne ortopedije) v občinah Trebnje, Mokronog-
-Trebelno, Mirna in Šentrupert, prav tako pa se rešuje tudi 
problem nižje preskrbljenosti celotne Dolenjske s progra-
mom ortodontije, ki je do sedaj dosegala zgolj 82 % repu-
bliškega povprečja. Ministrstvo za zdravje je ZoboEstetiki 
povečalo program ortdontije za 0,41 tima na maksimalno 
dovoljenih 1,2 tima, s čimer bo lahko ortodont vsako leto 

v zdravljenje sprejel vsaj 73 novih pacientov iz čakalne knji-
ge (do sedaj 48). 

Predvidevamo, da se bo s povečanjem koncesije za orto-
dontsko zdravljenje trend rasti čakalne dobe verjetno po-
časi ustavil in ne bo dosegel načrtovanih 529 dni za prvi 
pregled pri ortodontu in nadaljnjih 521 dni za začetek or-
todontskega zdravljena. Trenutno imamo v čakalno knjigo 
za ortodontsko zdravljenje vpisanih 135 otrok, še dodatnih 
188 pa jih čaka na prvi pregled pri ortodontu. 

Za pričetek zdravljenja morajo otroci čakati skupaj cca. 2,7 
leti (536 dni za prvi pregled pri ortodontu, 458 dni za za-
četek ortodontskega zdravljenja), a v ZoboEstetiki upamo 
na upad čakalne dobe, kljub verjetni migraciji pacientov iz 
drugih dolenjskih občin. 

Mag. Marjan Papež

Povečanje ortodontskega 
programa

Povečanje programa ortodontije rešuje 
problem dolgih čakalnih dob pri ortodontu.
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Mesec september je mesec Alzhei-
merjeve bolezni, svetovni dan Alzhei-
merjeve bolezni je 21. september. 
Svetovna organizacija ADI, evrop-
ska Alzheimer Europe, Spominčinca 
–Alzheimer Slovenija in druge orga-
nizacije tako že vrsto let po Slove-
niji organizirajo številne dogodke, s 
katerimi želijo opozoriti na problem 
demence in povečati ozaveščenost 
o njej. Hkrati želijo prispevati k pre-
poznavanju prvih znakov demence in 
pomenu zgodnje diagnoze bolezni. 

Tako vsako leto, prvi torek v oktobru, odpre Univerza svo-
ja vrata vsem upokojencem iz občin Šentrupert, Mokrono-
g-Trebelno, Trebnje, Mirna ter drugih občin. Tokrat bo to 
3. oktobra 2017 ob 9. uri v Trebnjem. Teden dni kasneje pa 
bo na CIK-u že prva delavnica in razstava izdelkov, ki so jih 
ustvarili člani krožkov v minulem študijskem letu. 

Jesen pa zaznamuje začetek šolskega leta v vseh naših iz-
obraževalnih programih, vključite se lahko v srednješol-
ske programe s področja ekonomije, trgovine, gostinstva 
in predšolske vzgoje, v jezikovnih tečajih se lahko izpopol-
nite v znanju angleščine, nemščine in drugih jezikov, mož-
no je tudi učenje slovenščine za tujce (Začetna integraci-
ja priseljencev).

V oktobru bomo ponovno začeli z izvajanjem enega izmed 
naših najkoristnejših in najbolj priljubljenih tečajev Raču-
nalniška pismenost za odrasle (RPO), ki je namenjen za-
poslenim, ki so računalniški začetniki in si želijo pridobiti 
temeljno znanje za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega 
življenja. Vas zanima? Pokličite v svetovalno središče na na-
šem centru na 07 34 82 108 ali se oglasite osebno in z ve-
seljem vam bomo svetovali. Program RPO za zaposlene kot 

Sprehod za spomin tudi v  
Domu starejših občanov Trebnje

V soboto, 23. septembra, ob 10. uri 
vas v Domu starejših občanov zato 
vabimo na Sprehod za spomin. Do-
godek, ki bo trajal dobro uro, bo 
povezoval Luka Bregar, častna go-
stja bo evropska poslanka Roma-
na Tomc, med drugim tudi podpisni-
ca Glasgowske deklaracije, ki stremi 
k cilju izboljšanja življenj ljudi z de-
menco in njihovih svojcev. 

Taja Boštnar, Dom starejših občanov 
Trebnje 

Radovedni? Obiščite nas, zagotovo se 
bo kaj našlo za vas

Že pred dvajsetimi leti smo se na CIK-u Trebnje zavedali, kako 
pomembno je nadgrajevati in deliti znanje, razvijati spretnosti ter se 
družiti tudi v tretjem življenjskem obdobju, zato smo ustanovili Univerzo 
za tretje življenjsko obdobje v Trebnjem. 

tudi informiranje in svetovanje so za udeležence brezplač-
ni, ker jih sofinancirata Evropski socialni sklad in Republika 
Slovenija. Več o izobraževalni ponudbi in drugih naših pro-
jektih dobite na www.ciktrebnje.si ali nas spremljajte na 
CIK Facebook strani.

Martina Podlesnik in Kristina Jerič, CIK Trebnje
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Po zaključku tabora so se v sklopu vseslovenskega projek-
ta Poletna muzejska noč v popoldanskem času odvijali kon-
certi, na katerih so se predstavili učenci in učitelji Glasbene 
šole Trebnje. Vse do 30. septembra pa je v galeriji še ved-
no na ogled razstava Biseri iz galerije, izbor najboljših del 
iz galerijske zbirke.

Tudi v jesenskem času načrtujemo bogato paleto dogod-
kov in prireditev. Za otroke smo na začetku novega šolske-
ga leta pripravili pester pedagoški program z raznovrstnimi 
likovnimi delavnicami in drugimi aktivnostmi. Mesečno se 
bodo v galeriji ob sobotah odvijale delavnice v okviru So-
botnega galerijskega dopoldneva. Aktualna ponudba delav-
nic in pedagoški program sta dostopna na naši spletni stra-
ni http://www.galerijatrebnje.si/.

POVEZAVE

Galerijske novice

Leto 2017 je za Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje zelo bogato. 
10. junija je župan občine Šentrupert Rupert Gole odprl jubilejni 
50. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov Trebnje. Na njem so 
ustvarjali umetniki iz Irana, Mehike, Turčije, Hrvaške, Češke, Slovenije, 
Srbije in Italije.

Jesenski razstavni program galerije:

28. septembra 2017 ob 18. uri vabljeni na vodstvo po 
aktualni razstavi Biseri iz galerije.

26. oktobra 2017 vabljeni na odprtje začasne razstave, 
ki bo posvečena novim trendom in usmeritvam. Razstava 
bo na ogled do 11. februarja 2018. 

26. oktobra 2017 vabljeni na odprtje prenovljene stalne 
razstave. Letošnji jubilej je tudi priložnost za prenovo 
stalne razstave, zato vas še enkrat vabimo, da se nam 
pridružite na otvoritvi.     

Simona Slak, Andrejka Vabič Nose
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Si želite nove zaposlitve? Vas zanima, katere lastnosti naredijo odličnega zaposlenega in kaj od vas pričakujejo delodajalci? 
Na ta in podobna vprašanja boste dobili odgovor na že 6. regijskem festivalu zaTE, ki bo potekal na CIK Trebnje od 27. sep-
tembra 2017. 

V sklopu festivala bomo 27. septembra 2017 ob 9. uri zjutraj na CIK-u organizira-
li srečanje z zaposlovalci Mirnske in Temeniške doline, kjer boste iz prve roke iz-
vedeli vse informacije in se z delodajalci lahko tudi osebno srečali.

Za vas smo pripravili pester program:
9.00 – 11.00  Pričakovanja in izkušnje delodajalcev pri zaposlovanju,  

Kadrovniki iz podjetij Tomplast d.o.o., Dana d.o.o., Rem d.o.o., TPV d.d.

11.00 – 12.30  Zaposlitev v EU, Aleksandra Pavlič, Razvojni center Novo mesto

11.00 – 12.30   Kako izstopati v tekmi za službo, Martina Jarkovič, Adecco

13.00–14.30  Komunikacijske veščine, Viktorija Drnovšek, ZRSZ

13.00–14.30  Dobrodošli v Sloveniji, Tanja Vrčkovnik, CIK Trebnje

13.45–15.15  Zakaj obiskati svetovalno središče Pokolpje in delavnica vrednotenja 
neformalno pridobljenega znanja, Kristina Jerič, CIK Trebnje

13.00–15.15  Digitalna predstavitev pri iskanju zaposlitve, Martina Podlesnik,  
CIK Trebnje

17.00 – 18.30 Mladi se učijo drugače, Uroš Simončič, Zvonka Potočar, Tea Sulič, 
RIC Novo mesto

Sabina Tori Selan, CIK Trebnje

Jesenska povabila
Konec oktobra vsestranski kulturnik Stane Peček praznuje 
žlahtnih 80 let.

Ob  rojstnem dnevu se mu bomo poklonili v četrtek, 

26. oktobra 2017, ob 18. uri v dvorani UKS Mokronog . 

Vabljeni tudi na predstavitev njegovega najnovejšega romana Netopir, ki bo 
v ponedeljek, 23. oktobra 2017, ob 19. uri v Osrednji knjižnici Trebnje.

Konec septembra na vseh enotah knjižnice začnemo z urami pravljic, okto-
bra pa z Jurčkovim nahrbtnikom in Bralnimi potepanji. Bralni  pote-
puhi ste v ponedeljek, 9. oktobra 2017, vabljeni v Osrednjo knjižnico 
Trebnje na predstavitev knjig, ki smo jih letos uvrstili v bralno značko za 
odrasle. 

Veselimo se vašega obiska in sodelovanja. 

Patricija Tratar, Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Vabilo na srečanje z zaposlovalci Mirnske in 
Temeniške doline
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Jesenski dogodki

OKTOBER

sobota, 7. oktober 2017, začetek poti: trg v Šentrupertu
18. Steklasova pohodna pot
vabi Planinsko društvo POLET Šentrupert

sobota, 14. oktober 2017, Dežela kozolcev
Ličkarija: etnografsko-kulturni dogodek
vabi Dežela kozolcev

petek, 20. oktober 2017, Dežela kozolcev
Dogodek ob 222-letnici Lukatovega toplarja
vabi Dežela kozolcev

sobota, 21. oktober 2017, Cerkev sv. Ruperta Šentrupert
Koncert ljudskih in umetnih pesmi
vabi Društvo Mavrica Šentrupert

nedelja, 29. oktober 2017, Dežela kozolcev
Večer pod Jurgličevim toplarjem: gledališki predstavi Pleskarji nimajo 
spominov / Niti tat ne more pošteno krasti v izvedbi Teatra 13 z Dol 
pri Litiji
vabi Dežela kozolcev

DECEMBER

nedelja, 17. december 2017, ob 18.00, Hiša vina Frelih, Šentrupert
koncert ob 10. obletnici
vabi KUD Ženski pevski zbor Šentrupert

sobota, 23. december 2017, Galerija OŠ dr. Pavla Lunačka 
Šentrupert

koncert in 20. obletnici
vabi KUD Pevski zbor vinogradnikov Šentrupert

ponedeljek, 25. december 2017
božični koncert
vabi Vokalna skupina LILITH


