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Dogajanja v občini

Uv odnik
Spoštovane občanke,
spoštovani občani!
Naj nekaj prvih besed v tem glasilu namenim zahvali za zaupanje pri
izvolitvi za župana občine Šentrupert. Ponosen sem, da ste me izbrali
za tako pomembno funkcijo.Trudil se bom, da bom delo opravljal skrbno, zavzeto in vestno, pošteno in iskreno, predvsem pa odgovorno do
vas, občanke in občani.
Zavedam se, da me čaka zahtevno delo, pri katerem bom intenzivno
sodeloval s člani občinskega sveta, z zaposlenimi na občinski upravi,
v javnih podjetjih in zavodih. Zavzemal se bom, da bomo s skupnimi
močmi izpolnili vaša pričakovanja in upravičili dano zaupanje.
Počasi sem se že seznanil z dejanskim stanjem občine. Razmere so
dokaj zapletene: prekomerno zadolževanje, od tega več kot 700 tisoč
evrov zapadlih obveznosti ob koncu leta 2018, sodne pravde, nujne obnove infrastrukture, visoki stroški … Urejanja se lotevamo sistematično.
Letošnja največja investicija bo zadnjih 374 metrov rekonstrukcije državne ceste do trga v središču Šentruperta. Celotna investicija bo občino stala približno 440 tisoč evrov - za obcestno infrastrukturo bomo
namenili skoraj 262 tisoč evrov in za vso infrastrukturo pod cesto
dodatnih 185 tisoč, medtem ko bo država na podlagi sporazuma o
sofinanciranju (podpisan 23. marca 2018) zagotovila za gradnjo ceste
skoraj 570 tisoč evrov.
Posebno pozornost namenjamo poplačilu zapadlih mesečnih obrokov
iz pogodbe o najemu objekta v lasti podjetja J-Invest d. o. o., ki se uporablja za izvajanje programa predšolske vzgoje.V začetku januarja smo
ustavili prevzem vrtca Čebelica s strani banke upnice in v februarju
izvršbo, ki je bila vložena za pet zapadlih obrokov. Sedaj plačujemo redne mesečne obroke in iščemo rešitev za poplačilo zapadlih obveznosti.
Na sodišču v Novem mestu se nadaljujejo sodni postopki v zvezi z
zemljišči na lokaciji Puščava, kjer naj bi se izgradil lesno-predelovalni
center. V začetku mandata pa smo bili informirani, da želi investitor
GWS d. o. o. graditi lesno-predelovalni center v Prelesju, na lokaciji bivše
opekarne. Zaprosili smo za celovito informacijo o tem projektu, da
bomo lahko s člani občinskega sveta ocenili, kakšen je interes občine.

Ne bi namreč želeli ponavljati slabih izkušenj iz preteklosti.
Na pustni torek smo se seznanili še z vprašanjem vračanja varščine
podjetju Polfin d. o. o. v višini 840.000 evrov, ki jo je podjetje vplačalo ob
podpisu pogodbe o sodelovanju pri gradnji medgeneracijskega centra,
od katere je nato po slabem mesecu odstopilo, občina pa bi morala
plačano varščino vrniti.
A ob vsem tem ne smemo pozabiti na družabno življenje v občini. Zato
vabim vsa društva, da se aktivno pridružijo k oživitvi družabnih dogodkov, ki so namenjeni sprostitvi, učenju, zabavi … Ob tem naj pohvalim
odlično izpeljavo dveh prireditev. Prvo je pripravilo Društvo upokojencev
Šentrupert ob Prešernovem dnevu, drugo pa sta pogumno prevzela in
izpeljala KUD Vitez in Društvo podeželskih žena in deklet – Šentruperske šmarnice, ki sta organizirala tradicionalni Gregorjev sejem na Veseli
Gori.Vsa društva si zaslužijo našo skupno iskreno zahvalo.
V naši občini imamo potencial za razvoj turizma, kamor se lahko vključuje mnogo dejavnosti in društev – poleg omenjenih še vinogradniki,
planinci, čebelarji, pevska društva, gostinci, športna društva, lovska družina … Zato bi si želel, da z organiziranim delovanjem turističnega
društva izkoristimo možnosti za razvoj tega področja, ki lahko ljudem v
kraju prinese dodaten zaslužek. Zainteresirani, vabljeni k sodelovanju!
V tem času je v javni razpravi tudi proračun za leto 2019. Iz njega so
razvidni predlogi, za kaj nameravamo nameniti letošnje prihodke. Veliko sredstev bomo morali porabiti za plačevanje zapadlih obveznosti,
čeprav bi si želeli drugače.Vidnejših pozitivnih sprememb se nadejamo
na daljši rok – šele po nekaj mesecih ali letu dni.
Pred nami je spomladanski čas. Kakor pri poljedeljskih opravilih moramo tudi na občini trdo zagristi v delo. Volje imamo veliko, sodelovanje
med organi postaja vedno bolj usklajeno in podporno. Prepričan sem,
da bomo imeli v prihodnji številki našega glasila veliko novih informacij.
O dogodkih vas bomo sproti obveščali tudi preko spletne strani občine
in s pomočjo letakov.
Želim vam prijetno branje našega glasila in vas lepo pozdravljam.
Andrej Martin KOSTELEC

Beseda ur ednice
Spoštovani,
po desetletnem sodelovanju pri nastajanju glasila Šentrupert
in soustvarjanju številnih dogodkov v občini Šentrupert vas v
mesecu, ki ga zaznamujeta kar dva ženska praznika, prvič
nagovarjam kot urednica vam ljubega glasila, ki je bil v vaših
nabiralnikih prvič marca 1999, česar se z enim od prispevkov
spominjamo v tokratni številki.
Uredniški odbor ostaja tudi v tem mandatu skoraj nespremenjen, prav
tako bo glasilo ohranilo vse tisto, kar ga dela posebnega, edinstvenega,

drugačnega od ostalih občinskih glasil – še naprej bomo spoznavali vasi, se ponosno sprehajali med dediščino, postali na flančniku
... Vsaka številka naj bi prinesla informacije o delovanju občinskih
organov, uvajamo pa novo rubriko, ki smo jo poimenovali Naši
izzivi in bo priložnost za vas, da dobite odgovore na vprašanja,
povezana z različnimi področji delovanja občine, javnih podjetij
in zavodov.
V imenu celotnega uredniškega odbora vam želim prijetno branje
našega glasila in vas hkrati vabim k sodelovanju z vašimi zapisi.
Elektronski naslov glasila je glasilo@sentrupert.si.
urednica Petra Krnc Laznik

DOGAJANJA V OBČINI

Občinski svet Občine Šentrupert
1. redna seja, 19. december 2018
Občinski svet se je po rednih lokalnih volitvah prvič sestal
na konstitutivni seji 19. decembra lani. Na prvi redni seji
se je občinski svet seznanil s poročilom občinske volilne
komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana.
Na seji so bili potrjeni mandati vsem 9 članom občinskega
sveta in sprejet je bil ugotovitveni sklep o izvolitvi župana
Občine Šentrupert Andreja Martina Kostelca. Kot določa
Statut Občine Šentrupert in Poslovnik Občinskega sveta
Občine Šentrupert so svetniki na prvi redni seji imenovali
komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki
jo sestavljajo predsednik Boštjan Nemec in člana Andreja
Žago in Matjaž Štrukelj.

2. redna seja, 7. februar 2019
Februarja so se svetniki sestali na drugi redni seji, na kateri so imenovali nadzorni odbor v sestavi Tjaša Bartolj,
Marjeta Kutnar in Marko Brcar. Svetniki so določili člane v petih delovnih telesih Občinskega sveta Občine Šentrupert.
Odbor za okolje in prostor in gospodarske javne
službe:
predsednik
član		
član		
član		
član		

Tomaž Ramovš, svetnik
Stanko Jaki, svetnik
Alojzij Gregorčič, svetnik
Alma Zavodnik Lamovšek
Stanislav Gorenc

Odbor za proračun in finance:
predsednik
Matjaž Štrukelj, svetnik
član		
Stanko Jaki, svetnik
članica		
Jožica Berk, svetnica
članica		
Dušanka Mikec
članica		
Marinka Škarja
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem:
predsednik
Boštjan Nemec, predsednik
član		
Tomaž Kurent, svetnik
član		
Stanko Jaki, svetnik
član		
Boštjan Tratar
članica		
Medeja Kurent
Odbor za družbene dejavnosti:
predsednica
Andreja Žago, svetnica
član		
Boštjan Nemec, svetnik
član		
Tomaž Kurent, svetnik
članica		
Jerneja Kovaljev
članica		
Marija Medved
Statutarno pravna komisija:
predsednik
Tomaž Ramovš, svetnik
član		
Alojzij Gregorčič, svetnik

član		
Franci Bartolj, svetnik
član		
Anton Rugelj
članica		
Breda Vojnovič
Občinski svet je imenoval svoje predstavnike tudi v odbor
za priznanja, ki ga skupaj imenujeta občinski svet in župan.
Občinski svet je v ta odbor imenoval Andrejo Žago, ki bo
odbor vodila, člana pa sta še Jožica Berk in Izidor Kovaljev, župan pa je v odbor imenoval še Petra Alojzija Kurenta in Jožeta Brcarja.
Občinski svet je odločil, da bo v novem mandatu funkcijo
glavne in odgovorne urednice občinskega glasila opravljala Petra Krnc Laznik.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu po sklepu
občinskega sveta sestavljajo: Boštjan Nemec, predstavnik
občinskega sveta, Aleš Jarc, predstavnik Komunale Trebnje, ki v občini izvaja gospodarsko javno službo vzdrževanja javne prometne infrastrukture, Janez Mirtič, predstavnik Policijske postaje Trebnje, Boštjan Jerko, predstavnik
Sveta staršev pri OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, Jože
Tratar, predstavnik javnega zavoda OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, Katja Končina, mentorica pri prometno
vzgojnih krožkih v osnovni šoli, Ciril Gorenc, predstavnik
Zveze šoferjev in avtomehanikov Trebnje in Nataša Zidar,
predstavnica Zdravstvenega doma Trebnje.
Občinsko volilno komisijo Občine Šentrupert je občinski
svet imenoval v naslednji sestavi: predsednik je Tomaž Brcar, namestnica je Katja Jerman, člani in njihovi namestniki v občinski volilni komisiji pa so Štefan Vavtar, Zdenka
Simončič, Tanja Us Pavlin, Peter Končina, Izidor Kovaljev
in Ivan Škarja. Občinska volilna komisija je imenovana za
obdobje štirih let.
Občinski svet se je na drugi redni seji seznanil z delom
uredniškega odbora občinskega glasila v letu 2018 in sprejel letno poročilo, ki ga je predstavila Mateja Leban. Prav
tako so se svetniki seznanili z zapisniki sej, ki jih je v preteklem letu opravil Svet ustanoviteljic skupnih javnih zavodov, katerih soustanoviteljica je Občina Šentrupert, to so
Knjižnica Pavla Golie Trebnje, Center za izobraževanje in
kulturo Trebnje ter Zdravstveni dom Trebnje.
Župan je svetnike seznanil z razvojno pobudo za razvoj
lesno-predelovalnega obrata in v zvezi s tem povezanega postopka 3. in 4. sprememb in dopolnitev OPN občine Šentrupert na območju EUP PRE-34 IK in RAK-38 ZS
(območje »bivše opekarne«). Svetniki so izpostavili veliko dilem in vprašanj povezanih s predstavljeno pobudo in
zato sprejeli sklep, da se projekt začasno ustavi, dokler ne
pridobijo vseh odgovorov in preučijo vsa dejstva, ki so povezana z načrtovano razvojno pobudo.
Občinski svet se je prav tako seznanil z nastalimi težavami v zvezi z naročilom in izvedbo prenove šolskih igrišč
in sklenil, da se je treba sestati z izvajalcem in razrešiti
nastalo situacijo in v čim krajšem času naročiti tehnični nadzor, da bi ugotovil, ali je bila investicija izvedena v
skladu z naročenimi deli in materiali, kot je izhajalo iz ponudbe izvajalca.
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Direktor Javnega podjetja Energetika
Šentrupert d. o. o. Marko Kos je občinski svet seznanil s poročilom o delu
javnega podjetja v letu 2018. Občinski
svet je na podlagi predstavitve finančnega stanja javnega podjetja ugotovil, da javno podjetje ne more zagotoviti odkupa terjatev podjetja J-Invest
za prevzem vrtca v Šentrupertu in je
zato odpravil sklep občinskega sveta z
zadnje redne seje občinskega sveta v
prejšnjem mandatu, s katerim se je občinski svet načeloma strinjal, da Javno

Podjetje Energetika Šentrupert d. o. o.
pridobi del podjetja družbe J-Invest,
ki predstavlja Vrtec Šentrupert. Poleg
tega so svetniki sprejeli sklep, da je
treba izvesti revizijo poslovanja družbe v lanskem letu, v okviru katere se
posebej pregleda gospodarnost nakupa sekancev.
Župan je občinski svet še seznanil,
da je za podžupana imenoval Tomaža Ramovša, ki bo zadolžen za iskanje in pomoč pri črpanju povratnih
in nepovratnih finančnih sredstev iz

različnih finančnih virov ter za planiranje in nadzor nad proračunsko porabo sredstev s področja javne infrastrukture, gospodarske javne službe
in varstva okolja.
Zapisniki posameznih sej občinskega sveta so po potrditvi objavljeni na
spletnih straneh Občine Šentrupert,
www.sentrupert.si.
Mateja Jazbec
direktorica občinske uprave

OB 20. OBLETNICI ŠENTRUPERSKEGA GLASILA

Vsaka številka glasila naj bo
kot manjša knjiga, ki je ne
zavržeš
Marca 1999 smo v nabiralnike prvič dobili naše lokalno glasilo, preprosto
poimenovano ŠentRUPERT. 20. rojstni dan glasila se zdi dobra priložnost,
da se s pomočjo dolgoletnega urednika Jožeta Zupana in člana
uredniškega odbora dr. Jožeta Uhana spomnimo, kako je raslo.
Začelo se je marca 1999
Najprej poglejmo v čisto prvo številko glasila. Dolgoletni predani urednik
profesor Jože Zupan pravi, da gredo
posebne zasluge za rojstvo glasila ta-

kratnemu predsedniku sveta krajevne
skupnosti Petru Frelihu. V prvem uvodnem nagovoru je Frelih zapisal, da se
glasilo rojeva zaradi želje po informiranju, spoznavanju izjemnih osebnosti
ter kulturne in naravne dediščine: "Že
nekaj časa smo čutili potrebo po informaciji o tem, kaj se dogaja v našem
kraju. Med nami živi veliko ljudi, ki so
se s svojim znanjem, z delom ali načinom življenja že uveljavili in prav je, da
jih spoznamo in o njih izvemo kaj več.
Tudi naša pokrajina, kulturna in zgodovinska dediščina je tako bogata, kot
jo le redko srečamo. Žal se tega premalo zavedamo in lepot, ki nas obkrožajo, ne opazimo. Prav zato želimo
besedno in slikovno predstaviti bisere
našega kraja, a hkrati opozoriti tudi
na trnje, ki se je, žal, preveč razbohotilo tudi pri nas.''

Naslovnica prve številke
glasila ŠentRUPERT.
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Prvi uredniški odbor so sestavljali
urednica Zvonka Krištof ter Mirko Simončič, Gabrijela Šturm in Jože Zupan, za oblikovanje pa je skrbel Rupert Gole. Ta si je do leta 2007, ko je
Šentrupert postal samostojna občina,
s profesorjem Zupanom delil tudi naloge urednika. Profesor Zupan je nato
urednikoval do jeseni 2015.

Vsaka številka glasila kot
manjša knjiga, ki je ne
zavržeš
Profesor Jože Zupan, ki sem ga nasledila na uredniškem mestu, je bil zadnjikrat kot urednik podpisan v poletni
številki 2015: "Ko se oziram na preteklost, se z veseljem spominjam vse prehojene poti. Želeli smo, da so vsa najpomembnejša dogajanja zapisana, da
oživijo pred nami vsa pozabljena doživetja in je vsaka številka kot manjša knjiga, ki je po prebranem ne zavržeš – srčno želim, da nisem edini, ki
ima spravljene vse številke glasila Šent-

DOGAJANJA V OBČINI
Bogat nabor številk
občinskega glasila,
ki jih hrani članica
uredniškega odbora
Mojca Ramovš.

RUPERT. Tako se bo najlažje krepila zavest o pripadnosti kraju in ljubezen do
tega koščka lepe dolenjske pokrajine."
Izkazalo se je, da profesor Zupan res
ni edini, ki pridno shranjuje stara glasila. Kar nekaj se vas je javilo, da imate
doma (skoraj) popolne zbirke. Številke
glasila, ki so izšle v prvem desetletju,
lahko po zaslugi knjižnice Mirana Jarca
Novo mesto najdete v Digitalni knjižnici Slovenije (dlib.si), ostalo polovico
glasil, torej tista, ki so izšla med letoma 2009 in 2019, pa najdete na spletni
strani Občine Šentrupert.
V času urednikovanja sem prelistala več občinskih glasil, z lahkoto lahko zatrdim, da vsebinsko in oblikovno
naše gotovo izstopa. Ni le "obvestilnik" ali "informator", že bežen pogled
nanj daje vedeti, da je nekaj več. Glasilo je imelo nespremenjeno podobo
do leta 2015. Ko je Rupert Gole postal župan ponovno ustanovljene občine, je oblikovanje prevzel Jože Pavlič;
to poslanstvo je opravljal do pomladi
2015. Leta 2015 se je podoba časopisa
spremenila, oblikovanje in tisk je prevzelo podjetje Piktogram.

Raziskovalni nemir članov
uredniškega odbora glasilo
bogati
Od začetka četrtega letnika izdajanja pri nastajanju glasila sodeluje
tudi (nekdanji) Šentruperčan dr. Jože
Uhan, ki se spominja svojega prvega članka z naslovom Od »skrilja« do
»hrastovca«: "Spomnim se, da sem v
tistem članku med drugim želel opozoriti tudi na propadajoče in izginjajoče litoželezne križe na šentruperskem pokopališču, fotografiral sem
enega izmed poškodovanih in že malo
nagnjenih križev ter pod fotografijo zapisal: »Moj Bog, moj Bog, zakaj
si me zapustil?«." Dr. Jože Uhan je v
rubriki Sprehodi med ... skupno napisal tudi okoli 70 domoznanskih člankov. Pravi, da bi jih lahko poimenoval
kar "Šentruperski sprehodi in pogovori". V rubriki, ki je zanj predstavljala
"svojevrstno vez odseljenega Šentruperčana s krajem svoje mladosti, sem
nizal prispevke z različnih področij,
brez omejevanja. Nenačrtno je tako
začela nastajati svojevrstna zbirka domoznanskih člankov, ki sem jo z leti

razširil še s pogovori z ljudmi, tako ali
drugače povezanimi s Šentrupertom.«
Poleg rubrike Sprehodi med ... ima
naše glasilo še nekaj stalnih rubrik. Govorim o rubrikah Od vasi do vasi, Smo
v maln prpelal, Na flančniku, Sprehodi med, Šentrupert v knjigi ... Pri pisanju rubrike Od vasi do vasi, v kateri se
predstavljajo naselja v občini Šentrupert, se, kot pravi dr. Uhan: "pogosto (se) zgodi, da je gradiva preveč le za
objavo v eni številki glasila. Skratka, po
vseh teh letih svojega »raziskovalnega
domoznanskega pisanja« bi lahko rekel: Šentrupert je neizčrpen.«
Poleg dr. Jožeta Uhana s svojim raziskovalnim nemirom glasilo bogatita tudi Lilijana Jantol Weber in Mojca Ramovš. Njuni etnološko obarvani
in izredno skrbno pripravljeni prispevki so poklon bogati in zanimivi preteklosti kraja in Šentruperčanom. Do
prejšnje številke ste tako lahko uživali v zgodbah, ki so jih pisali mlini v našem kraju, v rubriki Na flančniku pa
skrbita, da bodo za vedno zapisane
tudi zgodbe z naših flančnikov.
Kot pravi dr. Uhan: "Sodelovanje z glasilom mi je vedno predstavljalo dragoceno aktivno vez z ljudmi in krajem, kjer začutim korenine. Pri delu
za glasilo ŠentRUPERT nikoli ne merim časa, ker se ga meriti ne da, gre
za predanost in tisti stalni »raziskovalni nemir«, ki te spontano žene k novim in novim spoznanjem o času, kraju in ljudeh, preteklosti in sedanjosti,
saj »če pogledamo v preteklost, lahko
vidimo v prihodnost«."

Srečno naprej!
V času, ko je biti ažuren na različnih
platformah zelo enostavno in so tiskani mediji v tem smislu v slabšem položaju, občinsko glasilo poleg poslanstva
obveščanja občanov vidim kot dokument časa, ki se lahko poglobi v ljudi in zgodbe Šentruperta. Predvsem
se mi zdi izredno pomembno, da deluje povezovalno. Kot je dejal profesor Zupan, »naj odkriva vrednote
preteklosti in z zaupanjem gleda v prihodnost« in naj bo vsaka številka našega občinskega glasila kot manjša
knjiga, ki se je zdi škoda zavreči.
Mateja Leban

Bogato zbirko glasil ima tudi domačin Jože Brcar.
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IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV

Šahovski utrip v Šentrupertu
Šahovsko društvo Šentrupert je 26. decembra v gostilni Jaklič organiziralo
tradicionalni Božično-novoletni turnir, ki je hkrati štel tudi kot zadnji v letnem
ciklusu mesečnih tekmovanj.
Nastopilo je 32 šahistov z Dolenjske,
Posavja, Gorenjske in Ljubljane, udeležence pa je pozdravil tudi župan Andrej Martin Kostelec.
Po zelo zanimivem in izenačenem boju
je zmagovalec turnirja postal Marjan
Kastelic iz Novega mesta s sedmimi
točkami. Pol točke manj so osvojili
Emil Luzar (Novo mesto), Martin Povše (Sevnica) in najuspešnejši domačin
Andrej Brcar. V močni konkurenci je
dobro uvrstitev z desetim mestom
dosegel tudi Matej Brcar, ki je prejel
nagrado za najuspešnejšega mladinca.

Na ločenem osnovnošolskem tekmovanju je bil najuspešnejši Žiga Ferfole z Mirne.
V skupnem seštevku celoletnega ciklusa mesečnih turnirjev je bil lani najboljši Cvetko Jakša pred Andrejem
Brcarjem in Matejem Brcarjem.
Letos sta bila odigrana dva mesečna turnirja. Na prvem je bil najboljši
Cvetko Jakša, na drugem pa Matej Brcar.
Andrej Brcar

DELO KRAJEVNE ORGANIZACIJE RK ŠENTRUPERT

Božični-novoletni obiski
Prostovoljci KORK Šentrupert vsako
leto ob božično-novoletnih praznikih
obiščejo občane, starejše od 75 let.
Ob tem jih skromno obdarijo in izročijo voščilnico, ki jo izdelajo učenci
OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert.
Obiščejo pa tudi tiste občane, ki bivajo po domovih starejših občanov
Trebnje, Šmarjeta, Novo mesto in
Sevnica. Prostovoljcem sta se tam pridružila še domači župnik Jaka Trček
ter predsednik Društva upokojencev
Šentrupert Peter Pavlin.
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Prostovoljci ne pozabijo niti na varovance Varstveno-delovnega centra
Trebnje, ki so obiska še posebej veseli. Ob koncu obiska si vsi v prihajajočem letu zaželijo predvsem zdravja
z željo, da se kmalu ponovno snidejo in skupaj preživijo nekaj veselih trenutkov.
Nekaj utrinkov z obiskov v DSO Trebnje in VDC Trebnje
Fotografije in prispevki: Brane Pejovič in
Ruža Brcar, predsednica KORK Šentrupert

IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV

Spominski pohod do Jelovke
Občinska organizacija ZB za vrednote NOB Šentrupert je v počastitev 76.
obletnice ustanovitve ZDO 1. decembra lani organizirala pohod v partizanski
tabor »Jelovka«.
ZDO je bila posebna partizanska enota, ki je delovala v treh bataljonih in
štela 265 bork in borcev. Njena posebnost je bilo delovanje v več funkcijah: teritorialno, vojaško, politično,
mobilizacijsko, propagandno in kadrovsko. Za lokacijo svojega baznega
tabora je ZDO izbral osrčje prijazne
Dolenjske med Gabrovko, Mirno in
Šentrupertom, v trikotu naselij Zaloka-Pečice-Zabukovje. To je gozdnati
predel, ki mu domačini pravijo Jelovka. Po grapi, ki deli Jelovko, teče hudourniški potoček, ki izvira pod Zaloko in se izliva v reko Mirno. Kraj je
bil sovražniku težje dostopen, a hkrati blizu hribovskih vasi. Sam tabor je
imel v svoji sestavi štiri zemljanke, pet
šotorov, eno leseno barako, prva pomoč, kuhinjo in klavnico.
Tabor je bil izhodišče za borbene akcije, hkrati pa so imeli izjemen posluh za
kulturo. Imeli so pevski zbor, izdali so
dve številki glasila Stenski časopis, varovali so t. i. stiško tehniko (tiskarno,
ki je bila prvotno v samostanu Stična).

V eni izmed barak pa so si uredili tudi
tiskarno in jo poimenovali Urška. Decembra so ponatisnili več številk Slovenskega Poročevalca in prvo številko ženske revije Naša žena. Tabor so
uporabljali do 22. decembra 1942.
Pohoda ob 76. obletnici ustanovitve,
ki smo ga poimenovali Miklavžev pohod, se je iz Šentruperta in Zaloke
udeležilo približno 50 pohodnikov.
Pri baraki, ki jo vzdržujejo člani ZB za
vrednote NOB Šentrupert, so se na
skupni slovesnosti, ki so jo popestrili recitatorji krožka CICI PLANINEC,
zbrali še praporščak
ZDO Vojko Smole in predstavniki
Slobodanove čete,
praporščak ZB za
vrednote NOB Šentrupert Sandi Pirh in
člani Duletove čete
iz Tržišča z dvema starodobnikoma. Delovanje ZDO
je orisal predsednik

ZB za vrednote NOB Šentrupert Jurij Bizjak, na koncu pa je otroke in vse
ostale obdaroval tudi Miklavž, ki je
pustil v taboru darila, taka, kot so jih
včasih dobivali naši starši in stari starši (suho sadje, pomaranče, mandarine,
bombone in pečenega parklja).
Ob prijetnem vzdušju in prepletanju
mladosti s starostjo so se udeleženci razšli v upanju, da se naslednje leto
zopet srečamo.
Boštjan Sladič

Obisk pri Mici
Predsednik ZB za vrednote NOB Šentrupert Jurij Bizjak in član Boštjan Sladič sta po pohodu obiskala eno najstarejših članic organizacije Mici Pirh in
ji voščila vse najboljše za njen 95. rojstni dan.
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150. Lunohod
Planinskega društva Polet
Srebrni sij luninih žarkov je zveste Lunohodce in prijatelje Planinskega društva
Polet na večer polne lune tudi v januarju zvabil pod nebesni svod, da smo se se
napotili na pot z glavnega trga v Šentrupertu v Nebesa – tista, ki se pnejo nad
Šentrupertom na nadmorski višini 602 m.
Lunohodi v organizaciji Planinskega društva Polet Šentrupert se odvijejo vsak mesec na 28 dni ob polni luni, na
leto se jih zvrsti dvanajst ali trinajst. Začeli so se z ustanovitvijo občine pred dvanajstimi leti – občina je torej stara prav toliko kot Lunohodi. Lunohod, ki se je zgodil letošnjega 20. januarja, pa je bil nekaj čisto posebenega: bil
je praznični, že 150. po vrsti, zato smo ga obeležili s slavnostno prireditvijo, na kateri nam je spregovoril predsednik Planinskega društva Polet Bojan Brezovar, podelili pa

smo tudi priznanja najbolj zaslužnim Lunohodcem. Priznanja so prejeli Viki Uhan za idejno zasnovo ter večletno vodenje in organizacijo Lunohodov, Toni Peterlin z izletniške
kmetije Nebesa za skrbno organizacijo družabnih srečanj
ob polni luni, France Brcar za gostoljublje in dolgoletno
sodelovanje pri organizaciji Lunohodov ter Jože Bučar za
dolgoletno vodenje in organizacijo Lunohodov. Vsem prejemnikom priznanj iskreno čestitamo!
Andreja Udovč, PD Polet, foto: Franc Pepelnak

Kaj bi Zemlja brez Lune?
Na predvečer prvega popolnega Luninega mrka v letu 2019 smo se odpravili na
sprehod po skrivnostnem, z mesečino obsijanem svetu, na katerem smo izvedeli
nekaj zanimivosti o naši zaveznici tistega večera, Luni.
Luna je v človeški v zgodovini vedno predstavljala simbol nečesa skrivnostnega, nenavadnega. S sijem in lisami, z nenehnim naraščanjem in
upadanjem je burila ljudem domišljijo.
V siju mesečine, zlasti ob ščipu, so se
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po ljudskem prepričanju dogajale nenavadne, skrivnostne stvari. To je bil
čas nočnih bitij, ki so ljudem sporočala, da je noč samo njihova. V samotnih križiščih so se ob polni luni srečevali vedomci, tam so se v svojih plesih

vrtele vile in čarovnice … Pri nas je
veljalo, da je Luna voditeljica črede zvezd, v Prekmurju pa, da je Luna
levo, Sonce pa desno božje oko.
Ponekod na podeželju se pri nekaterih kmečkih opravilih še vedno mod-

IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV
ro ravnamo po Luni – na primer pri
sečnji lesa, setvi in nabiranju zdravilnih zelišč.
Luna ima magično moč in uveljavlja
ženski princip. V mitologiji je egipčanska boginja Izida v laseh nosila
mesečev srp, simbol plodnosti. V grški mitologiji se boginja meseca imenuje Selena. V enem izmed mitov naj
bi živela s prekrasnim smrtnikom Endimionom, ki se je odločil, da bo
nesmrtnost doživel tako, da bo živel
le v sanjah. Selenino ime najverjetneje prihaja iz starogrške besede selas,
ki pomeni svetel.
Svoje avtohtono lunarno božanstvo
pa imamo tudi v slovenski mitologiji – to je nihče drug kot vsem dobro
znani lik kurenta. Mitološki motiv, ki
ga poznamo tako Slovenci kot številne druge kulture, je mož na Luni; šlo
je za verovanje, prepričanje, da je na
Luninem obličju človeški lik. Ti miti
izhajajo še iz skupne zakladnice slovanske ali morda celo indoevropske
dediščine.
Kaj bi bilo, če Zemlja ne bi imela svojega naravnega satelita, Lune? Na prvi
pogled nenavadno vprašanje. V resni-

ci pa Luna na različne načine vpliva na
Zemljo in življenje na njej.
Vrnimo se za hip v daljno preteklost:
pred 4,6 milijarde let so iz oblaka plina in prahu nastali Sonce in njegovi
planeti. Tedaj težnost še ni uravnavala poti nebesnih teles. Ta so kaotično
letela sem in tja. Pred 50 milijoni let
je tako klateško telo zadelo Zemljo,
ki se je komajda izoblikovala. K sreči jo je klatež zadel pod plitvim kotom
in odbil samo del skorje. Izbruhnili so
gejzirji lave, ti kosi so krožili okrog
Zemlje in se končno zgostili v naš naravni satelit.
Nesporen je vpliv Lunine težnosti
na morja, kar poznamo kot plimo in
oseko. Najvišja plima je na kanadski
atlantski obali – kar 21 metrov. Ostrige odpirajo svoje lupine pri plimi in jih
zapirajo pri oseki. To delajo tudi daleč
stran od morja v raziskovalnih akvarijih.
Brez Lune bi bili zemeljski dnevi krajši,
kajti Luna je za Zemljo nekakšna kozmična zavora. Malo po nastanku Zemlje je bil dan menda dolg samo pet ur,
saj je bila Luna precej bližje Zemlji: od
nje je bila oddaljena 20.000 km. Sedaj

je Luna od nje oddaljena kar 380.000
km, vsako leto pa se od nje oddalji še
za 3,8 centimetra in tako podaljša zemeljski dan za 20 mikrosekund.
Zemlja bi med svojim vrtenjem opletala kot pijana, če ne bi bilo vpliva
Lune. Vrtilna os Zemlje je danes nagnjena za 23,5 stopinje glede na krožnico. Ta kot omogoča letne čase,
zanj pa je zaslužna sorazmerna bližina
Lune. Če bi bila zemeljska os nagnjena za 60 ali več stopinj, bi bili tropski
kraji pokriti s snegom in ledom, polarna območja pa bi poleti dosegala temperature do plus 80 stopinj. Pozimi bi
bilo več mesecev temno pri minus 50
stopinjah Celzija. Torej podnebje, ki bi
onemogočalo preživetje višje razvitih
oblik življenja.
Luni torej dolgujemo nič manj kot svoj
– obstoj. Tudi zato bodo Lunohodi še
naprej vsak mesec pozdravljali vzhod
polne lune. Lepo vabljeni nanje tudi vi.
Andreja Udovč
foto: Franc Pepelnak
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Odlikovanja CZ tudi v Šentrupert
Osrednja vsakoletna prireditev v počastitev dneva civilne zaščite (tega sicer
obeležujemo prvega marca) že tradicionalno poteka na Brdu pri Kranju, za
dolenjsko in belokranjsko regijo pa je bila tovrstna prireditev s podelitvijo priznanj
Civilne zaščite letos v Črnomlju.
Na prireditvi, ki jo je spremljal zanimiv kulturni program,
sta poveljnik štaba CZ za Dolenjsko Klemen Gorše in Janez Petrovič posameznikom in organizacijam, ki delujejo v
sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, podelila priznanja Civilne zaščite.

Iz Temeniške in Mirnske doline so bili odlikovani z bronastim znakom CZ Šentruperčan Janez Uhan, poveljnik Gasilske zveze Trebnje, in Pavel Železnik iz PGD Mokronog
za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.
S srebrnim znakom civilne zaščite so odlikovali dr. Elizabeto Žlajpah iz Zdravstvenega doma Trebnje za dolgoletno
delo na področju zdravstvene oskrbe, usposabljanja krajanov s temeljnimi postopki oživljanja in pomoči reševalnim enotam ob najrazličnejših nesrečah.
Zlati znak CZ je prejelo PGD Šentrupert ob letošnji 120.
obletnici delovanja društva.
Vsem iskrene čestitke za dolgoletno vestno in požrtvovalno delo na področju zaščite, reševanja in pomoči.
Mojca Femec, Gasilska zveza Trebnje

Orglice so igrale tudi na Rakovniku
postregel s kar petimi koncerti: štirimi popoldanskimi v
Trebnjem, na Mirni, na Rakovniku in v Krmelju, dogajanje
pa so tradicionalno sklenili v Mokronogu z večernim gala
koncertom, na katerem sta med drugim na orglice zaigrala tudi evropska komisarka Violeta Bulc in evropski poslanec Lojze Peterle.
Več kot 80 orgličarjev se je zbralo na jubilejnem festivalu,
na koncertu, ki se je odvijal v Gostilni Javornik na Rakovniku, pa so se obiskovalcem predstavili: Mundharmonika
Ansambel Wothersee, Matija Gorše, Janez Kržič, Valter
Klemenčič duo, Janko Mlakar in Vlado Gramc s prijatelji. Orgličarji, ki so sodelovali na jubilejnem festivalu, so
prejeli tudi zahvale, rdečo nit dogodka pa je spletla Mojca Mežik.

V Mirnski in Temeniški dolini se je zadnjo soboto februarja odvijal jubilejni, že 20. Mednarodni festival ustnih harmonik (ah), TE ORHGLICE, ki je letos ljubiteljem glasbe
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Celodnevno druženje orgličarjev je organiziral Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Trebnje, s
pomočjo občin Trebnje in Mokronog-Trebelno ter številnih prijateljev glasbe.
Joži Sinur, JSKD OI Trebnje
foto:Vili Lamovšek

DEŽELA KOZOLCEV

Projektno usmerjeno delovanje
Dežele kozolcev
Naše lanskoletne prijave na različne EU
razpise so bile uspešne, zato trenutno
poteka vrsta aktivnosti, za katere smo
pridobili (so)financiranje oziroma smo v
anje partnersko vključeni.
V februarju smo s Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu začeli s projektom Po kreativni poti
do znanja z naslovom Promocija dediščine in zdravega življenjskega sloga.
Prizadevnost, inovativnost in raznolikost študijskih programov vključenih študentov, ki delujejo pod mentorstvom prof. dr. Karmen Erjavec, so
že pokazali prve rezultate, ki jih bomo
vključili v naše programe in jih bomo
v prihodnje kontinuirano izvajali predvsem za vnaprej napovedane skupine.
Projekt je odobren s strani Javnega štipendijskega razvojnega in preživninskega
sklada RS, RS Ministrstva za izobraževanje znanost in šport in EU Evropski socialni sklad – naložba v vašo prihodnost.
in NIZ Nacionalni inštitut za zdravje.
V marcu se zaključuje projekt Razvoj in promocija kolektivne blagovne
znamke Dobrote Dolenjske in vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov, v
sklopu katerega smo bili tudi v Šentrupertu upravičeni do sofinanciranja
makete toplarja in šestih stojnic, ki jih
imamo zdaj v Deželi kozolcev.

V sodelovanju z Zdravstvenim domom
Trebnje smo v februarju začeli z meritvami krvnega sladkorja in tlaka. Dogovorili smo se za kontinuirano izvajanje meritev, in sicer vsak tretji torek
v mesecu med 9. in 10. uro v Deželi
kozolcev (predavalnica Kovačija). Meritve bo izvajala patronažna medicinska sestra Sonja Bevc iz ZD Trebnje
in so za vse zainteresirane brezplačne.
Projekt z ZD Trebnje se izvaja v okviru projekta MoST, ki je sofinanciran s
sredstvi EU – Evropski socialni sklad

pu katerega bomo od marca do junija
izvajali delavnice s predstavitvijo starih iger, popestrene s starim orodjem
in zdravilnimi rastlinami ter s predstavitvijo lesene stavbne dediščine.
Na dogodkih se bodo obiskovalci Dežele kozolcev preskusili v tipičnih de-

lih s tradicionalnimi orodji (program
Doživeti kozolce), se igrali stare igre
pod kozolci (program Z igro v preteklost) in se naučili uporabe zdravilnih
rastlin (program Čutna pot zdravilnih
rastlin). Glavni namen projekta Oživitev kozolcev je predstaviti in promovirati inovativne turistične programe
Dežele kozolcev, temelječe na danosti lokalnega okolja, in s promocijo dvigniti število obiskovalcev. Poleg
delavnic nas v sklopu projekta čaka
še nekaj investicijskih aktivnosti. Preko partnerja v projektu - Fakultete za
ekonomijo in informatiko Univerze v
Novem mestu - aktiviramo študente
iz celotnega območja LAS Dolenjska
in Bela krajina.

Projekt pa nas je tudi spodbudil, da smo
aktivno pristopili k oblikovanju kulinaričnega spominka Šentruperta. V sklopu
delavnic, ki so jih vodili prof. dr. Janez Bogataj, prof. dr. Tanja Lešnik Štuhec, Ivica
Križ iz Dolenjskega muzeja in oblikovalka Snežana Madić Lešnik, so sodelovali
tudi predstavniki Hiše vina Frelih, Pekarne Bistrice, Gostilne Javornik in Dežele
kozolcev. Oblikovali smo kulinarični spominek, ki smo ga poimenovali »Pokukaj
skozi lino v Šentrupert« in bo sestavljen
iz stekleničke penine, pirinih piškotov in
blekov v obliki lin iz kozolcev.
V Deželi kozolcev trenutno izvajamo
tudi projekt Oživitev kozolcev, v sklo-
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kmetijskega sklada za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje.

Delavnice so za udeležence brezplačne, saj so sofinancirane iz Evropskega

V Deželi kozolcev se čedalje pogosteje ustavijo tudi uporabniki električnih
vozil. Veseli smo, da smo bili uspešni
tudi na razpisu EKO sklada, s katerim
smo pridobili pravico do 100-odstotne
povrnitve stroškov za 6 polnilnic za
električna vozila. Upam, da bomo
odobrena sredstva pravočasno črpali.
Polnilnice naj bi bile nameščene na javno dostopnih območjih in bi omogočale sodobno AC polnjenje.

Branka Brcar, Dežela kozolcev

Vrtec Čebelica
pri OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert

VABI K VPISU
PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC
za šolsko leto 2019/2020

V vrtec sprejemamo otroke stare od 11 mesecev do vstopa v osnovno šolo.
VPIS BO POTEKAL OD 18. 3. DO 30. 3. 2019.
Vlogo oddajo:
• starši, ki otroka prvič vpisujejo v naš vrtec,
• starši otroka, ki je na čakalnem seznamu v šol. l. 2018/19,
• starši, ki so vlogo oddali po 5. 4. 2018 in otrok ni bil sprejet v vrtec.
Obrazce za vpis dobite v tajništvu šole, v vrtcu ali na spletni strani vrtca
Čebelica pri OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert.
Izpolnjene obrazce vrnite najkasneje do 30. marca 2019 osebno ali po pošti
na naslov:
OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, Šentrupert 57, 8232 Šentrupert.
Veselimo se sodelovanja z vami.
Ravnatelj Jože Tratar

Prihod babice Zime
Nekaj dni pred prihodom zime smo v vseh skupinah v vrtcu izdelovali novoletne okraske, s katerimi smo olepšali
večnamenski prostor.
V petek, 21. decembra 2018, pa smo imeli praznovanje
prvega zimskega dne. Ob ugankah, ki nam jih je zastavila
babica Zima, smo zapeli nekaj pesmic, starejša skupina pa
se je predstavila z gledališko predstavo Lisica in murenček
pri mravljah in s pesmijo Stari dedek. Sledilo je še rajanje
ob prijetni glasbi in lovljenje snežink iz stiropora.
Andreja Moltara in Nada Kos
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Za kulturni praznik tudi dan odprtih vrat
V vrtcu smo v četrtek, 7. februarja 2019, pripravili prireditev ob kulturnem prazniku. Ta dan je potekal tudi dan odprtih vrat za vse zunanje otroke.
V vrtcu smo se ves teden pogovarjali o kulturi, na prireditvi pa smo se poklonili dr. Francetu Prešernu z recitacijo Zdravljice, Cicimuzikalčki pa so nam zapeli slovensko
himno. Preko ugank so otroci ugibali zvok instrumentov.
Šolski otroci so nam zaigrali na kitaro, harmoniko, violino in na klarinet. Za zaključek se nam je predstavila še
najstarejša skupina Klobuki z igrico Lisica in murenček pri
mravljah.
Z zunanjimi otroki pa smo barvali klobuke in tako ustvarili veliko zastavo. Posladkali smo se s figami in sledilo je
igranje po igralnicah.
Preživeli smo zelo lep kulturni dan in se že veselimo vpisa novih otrok v vrtec Čebelica.
Marija Sabljak Bartolj in Janika Kramer

Počastili smo slovenski kulturni praznik
Spomin na velikega pesnika Franceta Prešerna smo na šoli
dr. Pavla Lunačka počastili v četrtek, 7. februarja. Tretjo
šolsko uro so se vsi učenci in učitelji zbrali v večnamenskem prostoru. V kulturnem programu so nastopili učenci
9. razreda, ki so oblikovali program, scenarij pa je pripravila
devetošolka Ida Ramovš.
Nastopajoči so skozi igro in ob
Prešernovih pesmih predstavili,
kaj je umetnost. Sledil je še kviz
in učenci so natančneje spoznali pesnikovo življenje in delo.
Kulturni program so obogatili
še pevci pod vodstvom zborovodkinje Nataše Dragar.
Janja Jerovšek

Nagradna predstava
nakupovalnih centrov
Qlandija
Vrtec Čebelica je sodeloval v nagradnem natečaju Najlepše drevo in osvojil glavno nagrado.
Celoten vrtec si je tako lahko ogledal brezplačno predstavo z naslovom V knjigi skriti zaklad, ki jo je izvedlo Gledališče Prijatelji.
Najlepše se zahvaljujemo nakupovalnim centrom Qlandija
za čudovito brezplačno predstavo.
Antonija Berk Nemec
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VRTEC IN OSNOVNA ŠOLA

Zimski športni dan
Zadnji dan pred zimskimi počitnicami smo imeli zimski
športni dan. Skupina učenk in učencev od 4. do 8. razreda se je odpravila na drsanje v Ledeno dvorano v Celju.
Na ledu smo preizkušali svoje drsalne veščine – nekateri
so si drsalke obuli prvič in so jim pri učenju pomagali prijazni tjulnji, drugi pa so svoje osnovno znanje nadgradili s
treningom hitrostnega drsanja in učenjem različnih drsalnih trikov.

Navdušeni osnovnošolski smučarji smo zimski športni
dan preživeli na snežnih strminah na Rogli in okusili pravo belo pravljico. Na lepo urejenih smučarskih progah
smo preživeli dan in se utrujeni, vendar polni lepih vtisov, vrnili domov.
Nataša Dragar

Kljub nekaj trdim padcem je bilo zelo zabavno, zato sta
dve uri, kot običajno, minili prehitro.
Tinkara Rogelj

Medobčinski otroški parlament
Prvega marca smo na naši šoli gostili medobčinski otroški
parlament. Na parlamentiranje o šolstvu in šolskem sistemu smo povabili predstavnike otroških parlamentov iz
Trebnjega, Mirne, Mokronoga in Velikega Gabra, povabili pa smo tudi vse
župane in ravnatelje zgoraj navedenih šol.
Najprej smo jim
predstavili stalne
zbirke, ki jih hranimo na šoli. Ker
je to otroški parlament, sta raz-
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pravo vodili devetošolki Ida Ramovš in Nina Kukec. Delegati posameznih šol so razpredali svoje misli o otroških
porokah, o šolstvu v Keniji in pri nas, o javnem in zasebnem šolstvu … Bili so zelo zgovorni, pripravljeni povedati
tudi svoje nasprotujoče mnenje in odprti za debato.
Na koncu smo izbrali štiri predstavnike, ki nas bodo v marcu zastopali na področnem oz. regijskem otroškem parlamentu v Novem mestu. To so učenci: Ana Kek iz Velikega
Gabra, Zoja Eva Bartolj z Mirne, Laura Kovačič iz Trebnjega ter Enej Kos iz Mokronoga.
Želimo jim čim uspešnejšo predstavitev v Novem mestu in
s tem uvrstitev na nacionalni otroški parlament v Ljubljani.
Marta Mencin

VRTEC IN OSNOVNA ŠOLA / ŠENTRUPERSKA FARA

Otroška tolkalna delavnica
Na šolo smo povabili Jako Strajnarja, akademskega glasbenika in profesorja tolkal, ki nas je popeljal v svet ritmov.
Spoznali smo osnovno tehniko igranja na cajone. Otroci
so izjemno uživali ob tvorjenju lastnih ritmov in z improvizacijo razvijali svojo ustvarjalnost. Spoznali so vse reprezentativne svetovne ritme (od polke, preko rocka do
sambe), se preizkusili v dirigiranju ter z igranjem v skupini krepili svojo koncentracijo in zaradi igranja z obema rokama tudi koordinacijo. Četrtošolci so izdelali tudi
svoj inštrument – dežno palico, s katero lahko ustvarjamo svoje zvoke in ritme.
Nataša Dragar

ŠENTRUPERSKA FARA

Priprava na božič
Vsak rojstni dan, če ga želiš praznovati v krogu prijateljev, zahteva pripravo. Mi smo želeli dobro praznovati Jezusov rojstni dan, zato je bila ta priprava kar obsežna. Začeli smo z adventom in naredili adventne venčke, obiskal
nas je sv. Miklavž, obiskovali smo devetdnevnico pred božičem in v tem času spekli in okrasili tudi piškote, ki smo
jih nato razdelili vsem, ki so prišli na Jezusov rojstni dan.

bo za nas daroval na križu in da je kralj naših src. Tokrat
so to sporočilo prinesli koledniki tudi v cerkev in pred Jezusa v jaslicah položili darove.
Jakob Trček

Na sam Božič pri otroški maši so pastirji prinesli k Jezusu
celo živi ovčki, po maši pa je bila pred cerkvijo pogostitev
z božičnimi piškoti. Doživetje je bilo lepo, predvsem zato,
ker smo v praznik vnesli pripravo in tudi svoj prosti čas.
Jakob Trček

Farovški hlapci
Včasih si človek misli, da so možje v naslovu resnično
hlapci. Pa ni tako. Ti možje so ponosni in s srcem prispevajo s svojim delom in znanjem v našo župnijo zelo veliko. Nič jim ni do časti in ugleda in ne pričakujejo pohval in

Koledniki
Vsako leto otroci v sodelovanju z mladino in starši obiščejo skoraj vse družine po župniji in zbirajo sredstva za misijone. Sveti trije kralji so prinesli pred Jezusa v revno štalco darove: kadilo, miro in zlato. Tudi kolediki so prinašali
božje sporočilo v vsako družino, da je Jezus naš Bog, da se
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ŠENTRUPERSKA FARA
plačila. So pa nepogrešljivi, saj bi mnogo stvari v fari zastalo, če jih ne bi bilo.
Da jim izkažemo vsaj majhno pozornost za njihovo delo,
smo v začetku januarja obiskali nekaj zanimivih jaslic.
Najprej smo se zaustavili v Mokronogu, nato nas je pot
vodila v Stično, končali pa smo v Postojni pri v garaži narejenih jaslicah. Začudeni smo bili, da je mogoče iz čisto
majhnih plastičnih figuric narediti tako lepo zgodbo - vse
se je premikalo, Marija in Jožef sta iskala prenočišče, ljudje so šli k polnočnici, kralji odlagali darila, pastirji hiteli v
Betlehem itd.

ni topovi naredijo zadostno količino snega za smučanje.
Čeprav smo smučali samo dopoldan, je bilo lepo in prijetno. Tudi nočna smuka je imela svoj čar. Na počitnicah
smo praznovali tudi osebni jubilej – naj ostane skrivnsot
vse, razen da smo se imeli lepo in da smo nazdravili s kapljico penine.
Jakob Trček

Jakob Trček

Don Bosko – oče in
učitelj mladih
Njegov god smo praznovali kar nekaj dni. Najprej je bila
devetdnevnica v čast sv. Janezu Bosku. Devet dni smo
med mašo prebirali odlomke iz njegovega življenja. Veroučenci so se pri verouku pogovarjali o njem in ga spoznavali na različne načine, svoje znanje pa potem uporabili
pri kvizu. Skupina, ki je bila pri kvizu najboljša, je za nagrado obiskala kino Kolosej v Ljubljani. Birmanci so pripravili
tudi tri pomembne vidike don Boskovega življenja in jih pri
pridigi v cerkvi s pomočjo sestavljenke tudi sestavili. Med
vsemi, ki so se udeležili praznovanja, smo izžrebali več nagrad - počitnice v Ankaranu, Uskovnici in Oratorij in pe
in še. Kar lepo število udeležencev pa je dobilo tudi knjižno darilo o don Bosku. Po sv. maši smo se zaustavili še
pred cerkvijo in z veseljem pojedli vsaj en košček rolade.
Jakob Trček

Pomladansko srečanje
animatorjev oratorija
Zunaj že sije sonce in počasi se približuje poletje. Čas, ko
bo tudi letos v Šentrupertu potekal Oratorij. Tako smo
se tudi animatorji že začeli zbujati iz zimskega spanja in
se udeležili prvega skupnega srečanja animatorjev v Novem mestu. Srečanja se je udeležilo nekaj čez sto animatorjev iz novomeške škofije, od tega tudi nekaj iz Šentruperta. Na srečanju smo se najprej spoznali, nato pa se
skupaj poglobili v temo Oratorija 2019 z naslovom Imaš
moč. Naučili smo se nove oratorijske himne in spoznali letošnjega junaka Petra Klepca. Na srečanju smo izmenjali tudi izkušnje, ki nam bodo pomagale narediti še boljši Oratorij.
Ajda Krnc

IN MEMORIAM

Smučarske počitnice
na Pohorju
Letos nam vreme kar pošteno nagaja, noče biti snega. Seveda so mnogi, predvsem tisti, ki so vsak dan z avtomobili na cesti, tega veseli.
Sreča, da je mrzlo vsaj zvečer in ponoči, tako lahko snež-
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NAŠI IZZIVI
MISLI OBČANA,
ki mu za prihodnost
Šentruperta ni vseeno.
Ja, že približno 30, 40 let je od tega, ko je prišel
že precej osiveli šentruperski Slovenec na obisk v
rodno domovino iz Amerike.
Njegovih sorodnikov ni ostalo veliko,
vendar toliko, da so ga prisrčno sprejeli in delili prijetne dneve z njim, obujali spomine, kako so nekdaj on in njegovi starši šli iz Slovenije v Ameriko
s trebuhom za kruhom ali pobegnili,
marsikaj je doživel in spoznal, kar se
ne da povedati, nekateri so tudi ekonomsko uspeli. S svojimi sorodniki in
prijatelji se je oglasil tudi v naših Nebesih nad Šentrupertom. Takrat je
povedal stavek, ki ga ne bi smel pozabiti noben Šentruperčan: »Če bi bil
jaz lastnik Amerike, bi jo prodal in kupil Šentrupert z okolico.«
Ta stavek nam vsem lahko veliko pove.
Ne zavedamo se vrednosti, lepote
svojega kraja, in zaradi tega vse prehitro govorimo, kako je vse narobe,
slabo, kdo je za vse to kriv, in še marsikaj slabega smo pripravljeni povedati, zamolčati tudi svojo krivdo, da smo
sodelovali.
Volitve so dan, ko lahko odločamo o
usodi tega čudovitega kraja. Zavedajmo se tega in tudi svoje odgovornosti,
koga bomo izvolili. Naša naloga je sodelovanje s poštenim namenom. Vseeno mi je, kdo je župan in kakšna je
njegova svetniška ekipa. Želja in upanje pa sta, da bomo volivci, občani, v
bodoče vsaj dvakrat v letu z vabilom
povabljeni na zbor občanov, na katerem nas bodo pristojne občisnke službe in župan seznanili o tekočem delovanju občine in nam dali priložnost
vprašati in dajati koristne predloge.
Tega do sedaj ni bilo, kar se je pokazalo za slabo. Osebno verjamem, da
bo v bodoče bolje. Občani veliko pričakujemo.
Negativno govorjenje, da je menda
vse skupaj zelo zadolženo, zavoženo,
je slabo, razen če je to izgovor za slab
razvoj kraja v bodoče. V premislek:
nekdo, ki je z nekaj prihranki zgra-

dil hišo do prve
faze in se za ostalo zadolžil, hiše še
ni prodal. Zato je
vedno dobro petkrat premisliti in
enkrat
povedati, da se kasneje
ni treba opravičevati. Danes je vse
zelo preverljivo in
če je kaj narobe,
naj to rešujejo pristojni. Tako razmišljanje je sicer
kritično, vendar
dobronamerno.

Še v dobro za bodoče
V okviru nekdanje občine Trebnje je
bilo v krajevni skupnosti Šentrupert
zelo dejavno turistično društvo pod
vodstvom Bojana Brezovarja, za krajši čas tudi pod vodstvom Ruperta
Goleta. V tem času se turistično društvo Šentrupert lahko pohvali s kar
nekaj uspehi - ponatis knjige Zgodovina župnije Šentrupert, vzpostavitev
Steklasove pohodne poti, ocenjevanje kraja, redno organiziranje Gregorjevega sejma na Veseli Gori in še
marsikaj. Ko pa smo postali občina,
je vse skupaj zamrlo.

Česa bi se v okviru Turističnega
društva Šentrupert s pomočjo občine lahko lotili? Obnove gradu Škrljevo v sodelovanju z lastnikom, izkoristek vseh danosti Vesele Gore,
Križev pot in vse ostale zanimivosti, ki jih ponuja okolica Šentruperta – Steklasova pohodna pot, vinogradniška gorica Apnenik, cerkev na
Okrogu, vinogradniška gorica Zadraga, Nebesa nad Šentrupertom, cerkev na Vihru, Hrastno s preteklostjo
rudnikov in osrednji starodavni trg v
Šentrupertu.

Dobro organizirano turistično društvo je lahko kot skrbna mati, ki
pod svojim okriljem ohranja in skrbi
za ostala društva v njihovem obstoju. Zdaj ko imamo kot občina zagotovljen svoj proračun, bi bilo to lažje, saj bi bila z dejavnim in dobro
organiziranim turističnim društvom
marsikatera zadeva, ki v kraju kliče
po življenju, lažje rešljiva. Turistično
društvo je lahko leva ali desna roka
občine. Verjemite, v kraju je dovolj
strokovnih ljudi, pripravljenih sodelovati v dobro kraju.

Če do sedaj marsikaj ni bilo narejenega, upajmo, da to lahko naredimo v prihodnje. V upanju sodelovanja vseh možnih akterjev v kraju, tudi
finančnih, bi morali potenciale, ki jih
kraj premore, spodbuditi in spraviti v
življenje. Škoda tudi, da Šentrupert v
Deželi kozolcev ne zmore informacijske pisarne, kjer bi turist dobil informacije, kaj kraj ponuja.
Te misli so zapisane z namenom, da
povedano v bodoče obrodi sadove.
T. O.
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Nam je res vseeno?
Spoštovane občanke in občani,
na vas se obračamo s prošnjo, da nam
pomagate zajeziti vandalizem v Šentrupertu.
Na šolskem prostoru se pogosto v
nočnih urah zadržujejo skupine posameznikov, ki na različne načine uničujejo in smetijo okolico. Zadržujejo se
na šolskem igrišču, občasno preplezajo ograjo igrišča ob starem vrtcu
ali ograjo ob novem vrtcu in pustijo za seboj razdejanje. Največkrat so
to »le« smeti, prazne steklenice alkohola, cigaretni ogorki in kakšna prevrnjena kanta za smeti. Med zimskimi
počitnicami so uničili (zlomili) gugalnico. Žaluzije na oknih šole so na strani
igrišča do vključno 1. nadstropja zvite
in poškodovane do te mere, da ne služijo več svojemu namenu.

NAŠI IZZIVI

V noči iz sobote, 2. marca 2019, na
nedeljo, 3. marca 2019, so naredili korak naprej. Razdejali so smetnjake, za
seboj pustili kup razbitih steklenic, en
zabojnik odvlekli in prevrnili na prenovljeno igrišče, uničili leseno klop in
jo postavili na nogometni gol. Ali so
ti posamezniki morda pomislili na to,
da bi se lahko na tem igrišču v nedeljo igral kakšen otrok, ki bi mu zgrmela klop na glavo? Ali so pomislili na to,
kakšne so posledice, če se nekdo poreže na razbitem steklu? Ali moramo
takoj uničiti prenovljeno igrišče?

tako velik problem, saj je umrljivost zaradi bolezni neposredno povezanih z alkoholom v Šentrupertu daleč nad povprečjem v državi. A to je globlji problem.
Prosim vas, da nam po svojih močeh
pomagate zajeziti vandalizem, preden
se zgodi kakšna usodna nesreča. O
zadnjem dogajanju smo seveda obvestili policijo.
Jože Tratar, ravnatelj

Alkoholizem je v Šentrupertu tako ali

V glasilu Šentrupert odpiramo novo rubriko, ki smo jo poimenovali Naši izzivi. Z njo vas želimo spodbuditi k sodelovanju. Zato naj bodo misli enega od
občanov in utrip s šolskega igrišča povabilo vam, dragi bralci, da vprašate občinsko upravo, občinski svet, župana ali javne zavode in podjetja, kar ste jih
vedno želeli vprašati.
V prihodnji številki bo osrednja tema ZDRAVSTVENA OSKRBA v Občini
Šentrupert. Če imate s tem povezana vprašanja, jih do 15. aprila 2019 pošljite
na e-naslov glasilo@sentrupert.si in v uredništvu bomo poiskali odgovore nanje in jih objavili v prihodnji, junijski številki.
Vabljeni k sodelovanju!
Uredniški odbor
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Ravnik: Sramežljivo skritega
se ne da prezreti
Ravnik se nekako sramežljivo skriva v zaledju romarske Vesele Gore in
grajskega Škrljevega, vendar se ga nikakor ne da prezreti. Ponaša se z lepoto
narave, bogastvom dediščine in ponosnimi prebivalci. Zdi se, kot da je Trubar
mislil prav na te ljudi, ko je pred dobrimi štirimi stoletji zapisal: »... ti dolenski
kmetiči per S. Ruperti«.
Primož Trubar je prvič, menda pa tudi
edinkrat, uporabil pridevnik “dolenjski”, ko je leta 1575 zapisal »... koker ti
dolenski per S. Ruperti inu krajnski kmetiči« in imel ob tem v mislih prav kmete
pri Šentrupertu v Mirnski dolini (Golec, 2012). Prav gotovo so se morali “ti
dolenski kmetiči” Trubarju zelo vtisniti
v spomin, da se jih je spomnil v nemškem Tübingenu oz. bližnjem Derendingenu, ko je pisal “Catehismus sdveima islagama, ena pridiga od starosti te
praue inu kriue vere …”. Mogoče si jih
je Trubar zapomnil po njihovem ponosu, njihovi veri, mogoče po njihovi
gostoljubnosti, najverjetneje pa po njihovi zavednosti in kleni dolenjski govorici. Tudi stoletja kasneje, ko so npr.
Škrljevo poimenovali Graijlach, Mirno
pa Neudegg, ponosni Ravnik ohranja
svoje slovensko ime: v različnih zapisih, tudi v nemščini, se takrat pojavlja
kot Raunek.

Ključ do spoznanja o
geološkem razvoju
Ravnik se sicer res ponaša z bogato
stavbno dediščino, kamor se uvrščajo
kozolci, kašče in zidanice, pa tudi kapelice in križi, vendar je Ravnik zanimiv tudi geografsko. Prav znotraj geomofrologije je namreč vredno iskati
tudi izvor njegovega imena. Geografi
in geologi že dolgo uporabljamo izraz
“ravnik” za erozijsko izravnano ob-

močje površja, s tujko tako izravnavo
imenujejo tudi “peneplén”. Bežni pogled na območje šentruperskega Ravnika sicer ne opravičuje take razlage izvora imena. Današnje naselje Ravnik
ima namreč pretežno pobočno lego.
Podrobnejši pogled na Ravnik in okolico pa odkrije kar nekaj izravnav, morebitnih ostankov nekdanjega penepléna na različnih nadmorskih višinah:
začne se z najvišjim na Aplenku in nadaljuje z ostankom morebitnega “ravnika” v Ravnicah, pa potem izravnava
vse do Vesele Gore, celo do Slovenske vasi. Posnetek Marka Kapusa tega
v kotlino segajočega slemena iz zraka
je tako navdušil geografinjo dr. Majo
Topole, da ga je izbrala za naslovni
motiv svoje monografije o Mirnski dolini (1998). Zdi se, da bi prav podrobna geomorfološka analiza širšega območja Ravnika lahko razkrila nekatere
pomembne skrivnosti o geološkem
razvoju tega dela Mirnske doline.

Aplenk, včasih tudi Oplenk
ali Apnenik
Najvišje sleme z izravnavo je eno najlepših vinskih goric v okolici Šentruperta. Težave pa so s poimenovanjem
tega slemena s čudovitimi pogledi po
Mirnski dolini. Najpogosteje ga imenujejo Aplenk, včasih tudi Oplenk, v
nekaterih besedilih in na zemljevidih
pa tudi Apnenik. Na njegovih sonč-

Pogled na naselje Ravnik in Veselo Goro iz zraka (foto Marko Kapus)

nih in rodovitnih pobočjih odlično
uspeva vinska trta. Raziskovalci Slovenskega etnografskega muzeja so
ob svoji terenski raziskavi leta 1961
Aplenku posvetili kar veliko pozornost. Kot pomembno profano stavbno dediščino so opisali in dokumentirali tudi Koščevo, Janežičevo,
Končinovo, Štrukljevo in Staretovo
zidanico. Posebej so opisali Staretovo “vrhkletno zidanico velikega kmeta
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Zidanici na Aplenku leta 1961 (arhiv Slovenski
etnografski muzej)

Zidanice na Aplenku danes, v ospredju Staretova zidanica (foto Jože Uhan)

Staretova kapelica na Aplenku (foto Jože Uhan)

iz 18. stoletja z obokano kletjo in bivalnim delom nad njo, do katerega vodijo
enoramne kamnite stopnice”. Ob njej
stoji Staretova kapelica, s poslikanimi oboki, malim zvonom v strehi in
zidno vdolbino, ki jo je nekoč zapolnjeval leseni kipec Marije z mrtvim
Jezusom. Danes sta zidanica in kapelica ob njej obnovljeni, oboki kapelice na novo poslikani, zvon včasih še
zazvoni, Pietá iz zidne vdolbine pa se
ni obdržala. Domačini pa ohranjajo
lepo navado zahvalnega obreda, ki ob
kapelici vsako jesen zbere veliko domačinov, predvsem vinogradnikov iz
Aplenka. Pijače in jedače takrat menda ne zmanjka, denarno nabirko tega
dne pa namenijo v podporo kakšni
obnovitveni aktivnosti ali pa v podporo soljudem v stiski.

Časi stiske, odrekanj in
strahu
V preteklosti so bili tudi Ravničani pogosto v stiski, ki je marsikoga prisilila oditi v svet. Nekateri so
se vrnili, drugi tega niso zmogli in so
za večno ostali v “obljubljenih deželah”. Tudi medvojni čas je zaznamoval marsikaterega Ravničana, ki ni bil
naklonjen odhodu “v hosto”. V knjigi
Šentrupert med revolucijo (Žajdela,
2014) lahko beremo, da “sta v začetku leta 1942 preko vasi Ravnik prijahala dva partizana v uniformah jugoslovanskih planinskih oficirjev. Izdajala sta se
za četnike in ljudje so jima dobrohotno
stregli. Vendar ljudi za odhod v hosto nista prepričala. Enako se tudi partizanom
mobilizacija prebivalstva ni posrečila,
zato so začeli z maščevalnimi ukrepi”.
Ob koncu vojne ni bilo malo zaobljub v zahvalo za preživetje ali vrnitev iz taborišča, tudi tista: po kolenih na Križev pot, vsako leto na dan
srečne vrnitve. Svoje sreče preživetja so se zelo zavedli tudi vsi tisti Ravničani, ki jih je zgrešila granata, ki je
priletela tam nekje iz smeri Trebnjega. Granata je menda zgrešila Veselo Goro, k sreči pa tudi hiše na Ravniku in padla na Zgončev hlev. Poginili
sta dve kravi.

Križ pred vasjo

Pieta v kapelici pri Staretovi zidanici leta 1961
(arhiv Slovenski etnografski muzej)
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V vasi in okolici stoji več križev, nekaj
je postavljenih po zaobljubi za preživetje med vojnim časom, nekaj pa je verjetno še starejših. Iz predvojnega časa je
domnevno tudi leseni križ pred vasjo s
škrljevske strani, ki ga na zadnji strani,
skoraj skrito, dopolnjuje železni križ z
dvema prečkama. Kdo bi vedel zakaj in

Križ pred vasjo Ravnik (foto Jože Uhan)

od kdaj? Mogoče v znak globoke in prave
vere (crux vera), katere nekakšen simbol je prav tak križ. Mogoče ga je kdo
prinesel ob povratku iz Francije, kjer si
je z garaškim delom na robu preživetja
služil kruh. V severovzhodni Franciji, v
predelu Lorene, so bili namreč taki križi
zelo priljubljeni že od 8. stoletja naprej,
imenovali so se “lorenski križi”. Mogoče
pa je ta dodani “lorenski križi” na Ravniku iz predvojnih časov simbol boja proti
nevarnim boleznim, proti tuberkulozi in
pljučnim boleznim, za kar so tak križ v
začetku prejšnjega stoletja zelo pogosto uporabljali.
Več pa je znanega o Škarjatovi kapelici, ki so jo sredi vasi postavili leta
1900. Ob koncu osemnajstega stoletja
je Andrej garal v ameriških rudnikih
in v brezupu štirinajstdnevnega zasutja ter čakanja na rešitev v enem o rudniških rovov se je zaobljubil: če se rešim iz tega rudnika in če se kdaj vrnem
na Ravnik, bom tam postavil kapelico.

Kamnarjev toplar v
Šentrupertu in Žitni most v
Ljubljani
Ravnik je prisoten tudi v šentruperski muzjski zbirki kozolcev na prostem. Dežela kozolcev se ponaša z
enim najstarejših toplarjev v Mirnski
dolini, Kamnarjevim toplarjem iz
Ravnika. Po dendrokronološki raziskavi (Zaletel, 2006) je bil ta kozolec
izdelan okoli leta 1812 in je menda
odličen primer ohranjenosti gospodarskega poslopja nižjega kmečkega
sloja, polzemljakov. Vendar pa Ravnik ni bilo le naselje polgruntarjev,
tam so živeli tudi gruntarji in celo
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Ravnik je segal vse
do Vesele Gore
Širše območje naselja Ravnik z nekaj več
kot sto prebivalci danes meri dobra dva kvadratna kilometra, včasih
pa se je to ime uporabljalo za precej širše
območje. Eno najstarejših cerkva v šentruperski župniji, nekdanjo
cerkvico na današnji VeKamnarjev toplar iz Ravnika v šentruperskem muzeju kozolcev (foto seli Gori, se leta 1391
Alenka Stražišar Lamovšek)
prvič omenja kot cerkev
sv. Magdalene na Ravniena in polgruntarji; ljudje, ki so hoteku. Ravnik je torej v tisli, znali in zmogli več. Potomce Rav- tih časih segal vse do Vesele Gore in
ničanov danes srečamo marsikje po verjetno še naprej. Greben, ki sega
svetu: v Združenih državah Amerike, od Ravnika preko Vesele Gore in SloKanadi in celo v Mehiki. Na Ravniku venske vasi se širi še naprej proti jugu
in okolici je rano mladost preživljal Mirnske doline in “potone” v aluvialtudi eden najbolj znanih slovenskih ne usedline nekje na območju Doba.
poslovnežev Jože Anderlič. Z njim se Poselitvena zgodovina grebena “Slonajtesneje povezuje Kranjska dežel- venska vas–Vesela Gora–Ravnik” se
na banka in številni razvpiti slovenski je do nedavna povezovala z “rimsko
projekti. Ljubljančane je najbolj raz- arheološko najdbo” iz leta 1961, ko so
veselil z novim mostom čez Ljublja- ob gradbenih delih na Dobu našli pet
nico – leta 2010 je namreč Ander- keramičnih cevi vodovoda. Arheolog
lič meščanom in mestu podaril Žitni Tone Knez je takrat v Dolenjskem limost. Domačini pa so mu hvaležni stu, prepričan, da je našel ostanke
za podporo pri obnovi veselogorske rimskega vodovoda, zapisal: “… cevi
cerkve, za podporo pri ustanovitvi so po 1.800 letih kot nove … in še dagodbe Sv. Ruperta in še česa. Jože nes po njih teče čista voda.” V DolenjAnderlič je prepoznan tudi medna- skem muzeju v Novem mestu, kjer še
rodno. Za pomemben prispevek k hranijo ostake tega keramičnega vopoglobitvi medsosedskih odnosov dovoda, pa danes trdijo, da v primeru
med Slovenijo in Avstrijo na gospo- teh Knezovih izkopanin žal ne gre za
darskem in kulturnem področju je najdbe iz rimskega obdobja.
prejel eminentno avstrijsko priznanje: zlati častni znak za zasluge.
Velikonočni Ravnik

Preko Ravnika vodijo
pohodniške in romarske poti
Ravnik pa mednarodno povezuje še
nekaj: Emina romarska pot - Hemma Pilgerweg, ki povezuje kraje iz
življenja sv. Eme, tudi tiste na avstrijskem. Preko Ravnika pa vodi še nekaj drugih poti: Steklasova pohodna
pot, ki ohranja spomin na domačina zgodovinarja prof. Ivana Steklaso, in Pot romarjev, ki iz Žalostne
gore preko Ravnika vodi na Zaplaz.
V Ravniku pa se začne tudi eden od
odsekov Gornje dolenjske vinsko
turistične ceste – VTC 9, ki nas iz
Ravnika čez Ostrež pripelje med vinograde, zidanice in vesele ljudi na
Aplenku ter po drugi strani čez Ravnice nazaj na Ravnik.

Ob velikonočnih praznikih pa Ravnik
v zadnjih letih še posebej zaživi. Ravničani so na pobudo Milene in Ivana
Škarje poskrbeli za oživitev nekdaj
zelo priljubljenih velikonočnih iger s
pirhi, ki so po drugi svetovni vojni kar
nekako zamrle, sedaj pa so s »sekanjem pirhov« na Ravniku pri Prijateljevih, po domače Basistovih, ponovno
vzpostavili tradicijo. Ravničani se zberejo že pred cvetno nedeljo in skupaj izdelajo velikonočno butaro velikanko, ki jo na blagoslov slavnostno
odpeljejo v farno cerkev sv. Ruperta. Drugič se med velikonočnimi prazniki srečajo na velikonočno nedeljo,
ko med prazničnim druženjem ob velikonočnih jedeh tekmujejo v “sekanju
pirhov”, ko s kovanci poskušajo zadeti velikonočne pirhe. Tretjič pa se vaščani srečajo na velikonočni ponedeljek, ko butaro velikanko razdrejo in

vse skupaj pospravijo. S prispevki, ki
jih zberejo na tekmovanju v “sekanju
pirhov”, pa se Ravničani odpravijo še
na skupni izlet. Kako lep zgled ohranjanja starih običajev, nesnovne kulturne dediščine in še kako potrebnega negovanja medsosedskih odnosov.

Unikatni leseni izdelki v
steklenicah z žganjem

Ivan Škarja v svoji delavnici (foto Jože Uhan)

Poleg vina iz Aplenka pa na Ravniku ni
nikoli manjkalo niti žganja. Pri Škarjatovih, s sicer čevljarsko tradicijo, so
žganjekuhi dodali še posebno lesarsko rokodelsko spretnost in nastal je
imeniten izdelek, ki ima certifikat uglednega etnologa prof. dr. Janeza Bogataja. V steklenice s sadjevcem iz ravniških jabolk in hrušk Ivan spretno
vstavlja drobne lesene izdelke, kot so
miniaturni kozolci, brezove metle, grablje in podobne lesene živilsko neoporečne drobne predmete. Ivan pravzaprav te predmete spretno sestavlja v
steklenicah, brez lepila, postopke in
pripomočke pa nenehno izpopolnjuje.
Ravniški unikatni leseni izdelki v steklenicah z žganjem se pogosto znajdejo v rokah odhajajočih obiskovalce
Dolenjske. Ivanovi v steklenici sestavljeni drobni leseni predmeti v svet
ponašajo podobo iznajdljivih, spretnih
in vztrajnih Ravničanov, eno od podob
tistih pravih Trubarjevih “dolenskih
kmetičev per S. Ruperti”.
joze.uhan@telemach.net
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Na flančniku
Vrt sester usmiljenk na Poštajah v
Šentrupertu, 2. del: Prva vrtnarija in
naglavni venčki
Aprila mineva 25 let, odkar so iz Šentruperta odšle zadnje sestre usmiljenke.
Sestrska postojanka je namreč na Poštajah delovala od 8. aprila 1937 do 7. aprila
1994. Vsa ta leta so imele sestre na dolgi parceli velik vrt, hišo, v kateri je delovala
ambulanta, za hišo pa sadni vrt, njivo, svinjak, drvarnico in prostor, kjer so imele
tople grede. Posestvo je bilo obdano najprej z leseno ograjo, ki pa so jo pred letom
1960, verjetno zaradi dotrajanosti, nadomestili s kovinsko na betonskih stebrih.
Vsestranske sestre so gojile sadike in cvetje, prodajale sadike zelenjave in rož,
pridelovale povrtnino ter izdelovale suhe rože in aranžmaje za posebne priložnosti.
Za vzgojo sejančkov zelenjave in rož
so imele zadaj za hišo tri tople grede, betonirane in pokrite s steklenimi
okni. »Imele so narejena okna in so tista okna prestavljale. Imela so take ročke.
In tist je bilo treba vsak dan odprt, zaprt
zvečer. /…/ Dve so mogle bit, da so premaknile in so prestavile eno polovico na
drugo. Če so pa vse odprle, so mogle pa
odmaknit.« Zimskih gred se spominjajo
tudi drugi. »Ko se je pa enkrat toplo začelo, so pa take opore dale. Recimo, kot
bi okno odprl. In je lepo notri sonce sijal in
zrak je bil.« V njih so do spomladi vzgojile sadike zelenjave in rož za na grobove. Sadike so zalivale tudi z gnojnico
ter pred mrazom zavarovale s slamo,
ki so jo dobile od domačinov. »Pri nas
smo škumpe veliko naredil. /…./ Da smo
njim dali, da so one zavarovale to, kar so
vsejale, da je potem hitro zrastlo.«
Dodaten vir zaslužka jim je predstavljala prodaja sadik, ki so jih vzgojile
v zimskih gredah. »Prodajale so tiste sadike. To je sestra Julijana (op. p. Marija
Planinšek) prodajala.« Sestre so v bistvu
vodile prvo vrtnarijo v Šentrupertu.
Za prodajo so imele »vse osnovne stvari. Ni bilo take izbire. Bila je paprika, paradajz, zelje zgodno in pozno. Cvetače pa
teh stvari ni bilo. Imele so za spomladansko zasaditev grobov. /…/ Grobelnik, to je
bila osnovna rožica takrat za na grob. Pa
še ene take modro vijoličaste, tako malo
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bolj žametnega izgleda. Tisto so imele.
Tisto se je sadilo. Pa kakšne bobke mogoče. Za jesensko so imele pa mačehe. /…/
Tista klasična mačeha pa bele.« Tudi ostali sogovorniki se spominjajo, da so
hodili »po rože za na britaf posadit.«
Domačini so pri sestrah spomladi in
v jeseni nakupili sejančke rož ter spomladi sadike paradižnika, rumene paprike, solate, kot je berivka, ter flance
zelja in kolerabice. Prodaja je bila največja v slabem vremenu, ko so imeli
ljudje čas. »To je bilo, ko je dež bil, slabo
vreme, takrat je bilo dosti ljudi tam.« Po
sadike so k sestram hodili tudi iz drugih krajev, na primer iz Mokronoga.
Marsikatera starejša domačinka se še
danes spominja, da so pri sestrah dobile sadike paradižnika. Pred drugo
svetovno vojno je bil redko na jedilniku, mnogi so menili, da »to ni za kmeta«, po njej pa so ga začeli množično
saditi verjetno tudi po zaslugi sester,
ki so gojile in prodajale sadike. »Paradajz pa jaz nisem poznala drugače kakor
potem, ko smo dobili pri nunah. Prej pa
nikoli ni bilo nobenega paradajza,« pripoveduje sogovornica.
Cenika za prodajo sadik niso imele, svoje usluge tudi sicer niso nikoli računale. Ljudje so jim dali po svojih zmožnostih, največkrat so plačali v
blagu, saj denarja niso imeli. Domačini pripovedujejo, da »kakor si dal«. De-

nar so sprejele in če so ga imele več,
kot so ga rabile, so ga dale v skupnost.
Domačini so jim priskrbeli zdravilne
rastline, domače žganje, žita, smolo,
moko, koline, gnoj in gnojnico za gnojenje, slamo, les, kurjavo ipd. Čeprav
so večino stvari postorile same, so
občasno potrebovale zunanjo pomoč. Domačini, predvsem bližnji sosedje, so priskočili na pomoč pri oranju, popravilih, pri klanju prašičev ipd.
Prašiče so redile za lastne potrebe.
Nekateri kmetje so jim dali na razpolago njivo po žetvi, da so pridelale korenje. »Prašiče pa vem, da so dolgo let
imele. Tile Cugljev so jim dali velikokrat,
da so po strnišču pomlile. Da so si napravile koren, da so prašiče fotrale.« Kos
njive s strniškim korenom so jim v obdelavo dali tudi Jakovi iz Šentruperta. Strniški koren so kmetje vsejali že
spomladi med žito. »To se je spomladi
sejalo. Kar v žita. To se je že v žito vsejalo. Včasih smo sejali že potem v vrsto.
Smo imeli ene take grablje. Takole si vlekel, ko je bilo še malo snega, pa se je videlo, kje je tista črta. /…/ Potem je pa
bil tisti korenček, ko smo ječmen poželi, tak mečken. Potem je pa hitro zrastel,
ko je šel ječmen stran. Potem so povlekli
z branam, potem še z grabljam pograbili, potem pa še pralca pa ženske. Pa je bil
res lep koren,« se spominja sogovornica iz Kamnja. Podobno zgodbo pripo-
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veduje tudi sogovornica iz Šentruperta: »To se je sejalo ob pustu, ko je bilo še
malo snega. Pa so šli s tistim, to so bile
trije taki zobje pa je eden vlekel, en pa
nametval tisti koren. In potem smo rekli, ko je bil tisti ječmen požet, smo mogel
pa mult. /…/ Vse kleče pa s tistimi pralcam. /…/ To so zmeraj pri Cugelj dobile en tak kraj, da so imele tudi koren pa
kakšno repo pa tak, da so imele potem
za prašiče.« Zanimivo je, da je kot klavec k sestram hodila klat Mandeljnova Justa iz Sotle. Ko ni mogla več, je še
nekaj časa klal Šmarčev Pepi, nato pa
so prašičjerejo opustile.
Marsikdo se sester usmiljenk spominja po njihovi marljivosti ter ustvarjalnosti. Svoja znanja in veščine so znale
uporabiti tudi v praksi. »Vse so znale delat. Saj pravim, hudo so bile napredne in
pridne.« Ne preseneča, da so bile vešče
izdelovanja suhih rož iz krep papirja,
ki so jih za daljšo obstojnost in lepši
videz pomočile v stopljeni vosek. Kot
dodatek so uporabljale suh šlajer. Največ se je z izdelavo suhih rož ukvarjala
sestra Asterija (Ivana Blatnik). Izdelovale so tudi rožne vence, ki so jih podarjale ljudem. »Iz enih semen so delale
rožne vence. Sestra Asterija je tudi to delala. Iz semen, kot recimo kakšne kapre.«
Posušena semena je prebodla z žičko
ali iglo ter nanizala v rožni venec.
Za prvoobhajanke so izdelovale trajne
venčke za na glavo. »Žico so ovile s krep
papirjem, belim. Potem so pa, zdaj ne
vem, ali so dobile kje ali so pa same, kot bi
odrezale z enim takim modelčkom iz platna ali pa iz kakšne kotenine. So odrezale
take rožce, recimo premera dva centimetra. Tisto so odrezale in v vosku pomočile,
da je bila trda. Se je tudi majhno oblikovala. Naredile so jo pa kot marjetico, pa spet
z žičko, pa jo je ovila s papirčkom, čist na
tanko. Na koncu je bila pa taka rumena
bunkica, tisto je bil pa vosek. Da je tisto
zgledalo, kot da je prašnik.« Za fante so
za prvo sveto obhajilo izdelale naprsne
šopke. »Je bil tako v obliki srčka narejen
pa rožca pa pripeto.« Otroke so pripravljale tudi za procesije. »So jih sestre učile
pa pripravljale, da so jim hodile za kakšne
praznike ali pa komu kaj voščit.«
Veliko parov iz Šentruperta je ob poroki krasilo njihovo cvetje iz krep papirja.
»Sem se jaz poročila, so mi pušeljc naredile in te pušeljčke,« se spominja sogovornica. Sestre so izdelovale venčke in
poročne šopke za neveste ter naprsne
šopke za svate. »Vse sem takrat pri nunah naročila pa vse tam plačala,« se spominja sogovornica. Razlog je bil tudi v
tem, da so bile poroke največkrat v je-

Poročna fotografija Cugljevega strica in tete, po domače Vovkovih iz Vovkovne (Vrh), okoli leta 1930.
Nevestin naglavni obroč, poročni šopek ter naprsne šopke so izdelale sestre iz Šentruperta. Hrani
Pavla Koščak, Šentrupert.

Sestra Deodata (Jožefa Mervar; levo) v uniformi.V ozadju sestrski vrt na Poštajah z betonskimi stebri in kovinsko ograjo. Leta 1977, fotografirala Pavla Koščak. Hrani Pavla Koščak, Šentrupert.

senskem in zimskem času, ko svežega
cvetja ni bilo. »Nevestam so delale take
venčke. Tist je bil pa narejen tako, da je
bil pa iz dveh. Da so bile takole dve žičke skupaj spete nekje pri ušesu in tukaj je
bila rožca. /…/ Kot obroč.« Marsikatera
nevesta je venček shranila za spomin.
Se nadaljuje.
Vir: Hčere krščanske ljubezni sv.Vincencija Pavelskega (sestre Usmiljenke). Iz kronike Jugoslovanske province Družbe hčera krščanske
ljubezni (usmiljenih sester sv.Vincencija Pavel-

skega) I. in II. del. HKL Sv. Jakob, 2. maj 2008.
Dokument hrani Pavla Koščak, Šentrupert; Ramovš, Mojca, ur. Mama kašo kuhala: Kulinarična dediščina v šentruperski dolini. Etno družabno društvo, Draga pri Šentrupertu 2013.
Sogovorniki: Hribar Geli, roj. 1939, Kamnje;
Hribar Janez, roj. 1938, Kamnje; Koščak Milka,
roj. 1935, Kamnje; Lovše Jahič Cveta, roj. 1934,
Zapuže, Mirna; Neimenovana sogovornica, roj.
1945, Šentrupert; Neimenovana sogovornica,
roj. 1952, Šentrupert.
Mojca Ramovš, Zavod Rožlin
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POVEZAVE

Prijatlji! so tudi letos
povezali štiri občine
Osrednja medobčinska prireditev ob
slovenskem kulturnem prazniku, ki so
ji v dolinah rek Temenica in Mirna dali
naslov Prijatlji, kroži med štirimi občinami. Letos se je ustavila v Trebnjem,
slavnostna govornica je bila pisateljica in
predavateljica Petra Škarja, ki ima svoje
korenine v Hrastovici pri Mokronogu.

ščine že šest desetletij spodbuja in
podpira kulturni utrip v dolini in širši,
častni občan Občine Šentrupert, profesor Jože Zupan.
79 skupin vseh starostnih obdobij in z
različnih področij kulturnih dejavnosti

je v preteklem letu pripravilo raznolike kulturne prireditve, ki so navduševale obiskovalce. Kot je bil večplasten največji med slovenskimi pesniki,
dr. France Prešeren, tako so tudi na
letošnji prireditvi prepletli otroško
razigranost, spomin, zahvalo, klasično
melodijo, ljudsko pesem in izpovedno
sodobno pesem, nežne ženske in odločne moške glasove ter tako prikazali vso raznolikost kulturnega ustvarjanja v vseh štirih občinah.
Joži Sinur, JSKD OI Trebnje
foto: Alenka Stražišar Lamovšek

+FOTO: Kulturni praznik (1), foto
Alenka Stražišar Lamovšek
V imenu županov občin Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert, ki so tudi sofinancirale prireditev, je zbrane nagovoril trebanjski
podžupan dr. Jože Korbar, ki je nagovor zaključil z zahvalo Mojci Femec, ki
je 20 let delala na trebanjski izpostavi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in s svojimi
nasveti, pomočjo in organizacijo prireditev odločilno soustvarjala kulturni utrip v vseh štirih občinah. Pri tem
se mu je pridružil tudi član sveta JSKD
OI Trebnje, ki iz ljubezni do materin-

60 let organiziranega
izobraževanja odraslih
Pred 60 leti se je v Temeniški in Mirnski dolini v Trebnjem na naslovu Kidričeva
ulica 2 začelo organizirano izobraževanje odraslih.
V šestih desetletjih delovanja našega
centra je pri nas pridobilo izobrazbo,
nova znanja, kompetence, stkalo prijateljstva in poznanstva veliko število
oseb iz naše doline.
V jubilejnem letu želimo tako na eni
strani zbrati vtise in spoznanja preteklosti, hkrati pa naše dejavnosti še
bolj predstaviti okolici, saj v pestri ponudbi (brezplačnih) tečajev in delavnic
vsakdo lahko najde nekaj zase.
Tako bomo maja pripravili predstavitev naših tečajev in prostočasnih ak-
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tivnosti, septembra bomo predstavili
naše evropske aktivnosti na dogodku
Zakaj se potepamo po Evropi? Sodelovanje v evropskih projektih ima za
naš center in lokalno okolje dodano
vrednost, saj v vsakem projektu razvijamo nove produkte, ki jih uporabljamo tudi v naših izobraževalnih programih. Vse od ustanovite poudarjamo
tudi sodelovanje z lokalnim okoljem
in podjetji iz naše bližine, kar bomo
posebej poudarjali novembra. Zaključek našega praznovanja pa bo 3. decembra na Ta veseli dan kulture, ko

bomo med drugim predstavili zbornik
o 60-letnem delovanju CIK Trebnje.
Vzporedno z vsemi aktivnostmi pa iščemo sošolce, vse tiste, ki so se izobraževali pri nas. Akcijo smo naslovili
»Sva skupaj gulila šolske klopi«. Ste bili
tudi vi del našega izobraževanja? Imate
kakšne zanimive anekdote ali slikovno
gradivo? Delite ga z nami, morda pa
najdete soseda, ki je sedel na vaši desni na izpitu.
Tanja Vrčkovnik,
tanja.vrckovnik@ciktrebnje.si

POVEZAVE

Bližajoči se obletnici
knjižnice naproti
Pred skoraj 110 leti, konec leta 1909, so
šentrupertski vaški mogotci pod vodstvom
župnika Ivana Strajharja odkupili Pavlinovo hišo in
leta 1910 v njej uredili kulturni dom in knjižnico.
Šentrupert ima tako najdaljšo tradicijo
ljudskega knjižničarstva v Mirnski dolini. V Trebnjem je Sokolsko društvo organiziralo prvo knjižnico šele leta 1931.
Vse to kaže na bogato kulturno tradicijo Šentruperta in izobraženost prebivalcev. Kmalu po drugi svetovni vojni so knjige, ki so jih med vojno hranile
zaupanja vredne šentruperške družine, dobile prostor v Lukekovi hiši, nato
pa v občinskih prostorih. Leta 1957 je
vlogo knjižničarke prostovoljno prevzela Amalija Kostevc, ki je za knjižnico požrtvovalno skrbela vse do leta
2004. Njena velika zmaga je bila prostorska in tehnološka obnova knjižnice
leta 2000, za kar gre zahvala tudi tedanjemu predsedniku Krajevne skupnosti
Šentrupert Petru Frelihu.
Že 40 let je Krajevna knjižnica Šentrupert enota matične knjižnice Trebnje,
ki skrbi za reden dotok gradiva, obilo
prireditev in dejavnosti za vse gene-

ske moči s Planinskim društvom Polet
in medse povabili priznanega alpinista
Silva Kara, februarja pa nas je obiskal
literarni urednik, prevajalec knjig o
Harryju Potterju in pohodnik Jakob J.
Kenda, ki nam je predstavil svoje najnovejše delo o svojem popotovanju
po Apalaški poti v Severni Ameriki.
Svoje delo si želimo med vami opravljati tudi v prihodnje. Obiščete nas
lahko vsak ponedeljek in sredo, za
vračilo knjig izven delovnega časa, pa
lahko uporabite trezor pred vhodnimi
vrati knjižnice.

racije. Posebej se posvečamo zbiranju
domoznanskega knjižničnega gradiva
in predstavitvi domačih avtorjev. Oblikovali smo obsežno domoznansko
zbirko, ki je na voljo našim obiskovalcem, predstavljamo jo tudi z občasnimi razstavami in z digitalnimi zbirkami
na portalu Kamra.si.
Pri organizaciji prireditev sodelujemo
z lokalnimi društvi in zavodi. Konec
lanskega leta smo združili organizacij-

Učence od 6. do 9. razreda vabimo, da
v knjižnici preživijo noč in se družijo z
vrstniki iz drugih šol z našega področja. T. i. Noč z Andersenom bo v prostorih knjižnice v Trebnjem 29. in 30.
marca. Za več informacij povprašajte
vašo knjižničarko.
Počasi na vseh enotah knjižnice zaključujemo tudi s pravljičnimi uricami in
Jurčkovim nahrbtnikom. Le še do konca marca imate možnost, da si prislužite lepo presenečenje. Tudi Bralni potepuhi zgibanke z odgovori oddajte do
konca marca. Čaka vas lepo darilo, ki
ga boste prejeli na osrednji prireditvi v
okviru Golievih dni, 8. aprila 2019.
Patricija Tratar, Krajevna knjižnica Šentrupert

Počitniške delavnice
VGC Marela
V okviru Večgeneracijskega centra Dolenjske in
Bele krajine MARELA je na CIK Trebnje februarske
počitnice skoraj 50 osnovnošolcev iz občin
Temeniške in Mirnske doline preživelo razgibano.
V dopoldanskih 3-urnih delavnicah so
se učili plesnih korakov, spoznavali eksotične živali, športali, ustvarjali izdelke in se glasbeno izražali. Delavnice
so bile za otroke brezplačne, saj aktivnosti sofinancirata Evropska unija
in MDDSZ.

Najbolj je med otroki završalo med
torkovo delavnico spoznavanja eksotičnih živali, ko so lahko pobožali ščurka, agamo, goža, dihurja, gekona, činčilo in celo ptičjega pajka ter si za vrat
nadeli dvometrskega burmanskega pitona. Mešanico strahu in navdušenja
sta z obiskom delavnice zaokrožila tudi

akrobata Filip in Blaž, F&B Acrobatics.
Zaradi velikega povpraševanja bomo
delavnice ponovili. Spremljajte nas na
https://ciktrebnje.si/projekti/vgc-marela/. Vabljeni, da se nam pridružite tudi
na ostalih aktivnostih VGC Marela.
Jasmina Pakiž, CIK Trebnje
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Brezplačni računalniški tečaji
na CIK Trebnje
Vabimo vas, da se pridružite različnim tečajem, ki jih ponujamo na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje.
Tečaji potekajo v projektu Temeljne in poklicne kompetence 2018-2022 in so brezplačni. V mesecu marcu
pričenjamo z 40-urnimi računalniškimi tečaji, zato
pohitite s prijavami. Ponujamo:
•

Začetni tečaj računalništva (uporaba računalnika,
pametnega telefona, interneta, e-pošte, spletnih aplikacij …),
• Word (oblikovanje besedil),
• Excel (delo s tabelami, obdelovanje podatkov …).
Prijavijo se lahko vsi (razen osebe s statusom dijaka,

študenta in upokojenca), prednost pa imajo starejši od
45 let. Za prijavo pokličite na 07 34 82 103 ali pišite
na vesna.gorenc-kulovec@ciktrebnje.si. Vsi tečaji so
brezplačni, ker so sofinancirani s strani Evropskega
socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Potekajo na CIK Trebnje, Kidričeva 2,
8210 Trebnje.
Če še oklevate, ali bi se nam pridružili, vam lahko pomagamo v našem svetovalnem središču. Svetovanje za
zaposlene je brezplačno, saj vse aktivnosti sofinancirata
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega
sklada. Več informacij dobite v svetovalnem središču na
našem centru ali po telefonu 07 34 82 108.
Vesna Gorenc Kulovec in Kristina Jerič, CIK Trebnje

GALERIJA LIKOVNIH SAMORASTNIKOV TREBNJE

Živahen utrip galerije
V tekočem letu smo v galeriji nanizali že vrsto dogodkov in
dejavnosti. Vrstile so se delavnice za otroke osnovnih šol, kjer
so otroci pokazali svoje spretnosti, prisluhnili smo glasbenim
recitalom in se podali na voden ogled po razstavi Zrcaljenja maska ali bistvo? (avto)portretne upodobitve samorastnikov.
Novost je nova začasna razstava Ambrož Testen, umetniško samozavedanje poznega obdobja. Razstava je ena
redkih predstavitev del frančiškana,
ki je večino del ustvaril za zidovi samostanov na Hrvaškem. Svoje najbolj
plodno obdobje ustvarjanja je doživel v zadnjih letih svojega življenja na
Rabu, ko je sprostil svojo domišljijo in
dosegel vrhunec ustvarjanja. Galerija je z razstavo pritegnila mnoge obiskovalce, poznavalce Testena in ljubitelje umetnosti, med katerimi so bili
tudi mag. Matjaž Marko, minister svetovalec na Veleposlaništvu Republike
Slovenije v Zagrebu, mag. Ivana Minta-
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sa, ministrica svetovalka na Veleposlaništvu Republike Hrvaške v Republiki
Sloveniji, Dušan Skerbiš, župan Občine Mirna, ki je razstavo tudi odprl,
Anton Maver, župan Občine Mokronog-Trebelno, Mira Francetić Malčić,
direktorica Hrvaškega muzeja naivne
umetnosti iz Zagreba, dr. Viktor Papež, frančiškan in profesor kanonskega prava na Evropski pravni univerzi,
ter številni drugi.
Odprtje razstave je povezovala Kristina Gregorčič, z glasbo pa je prireditev
obogatil učitelj na Glasbeni šoli Trebnje, prof. David Kocijan. Razstavo, ki

bo na ogled vse do 5. maja, je pripravila Margarita Šimat, ki že vrsto let preučuje ustvarjanje frančiškana Testena
in s katero se boste lahko skupaj po
razstavi sprehodili 11. aprila 2019 ob
18. uri. 16. maja 2019 pa prisrčno vabljeni na odprtje razstave Irene Polanec, ki bo predstavila Vse o Evi.
Veselimo se obiska Šentruperčanov,
ki nas vedno prijetno presenetite z
udeležbo na razstavah, delavnicah in
glasbenih dogodkih, ki potekajo v sodelovanju z JSKD OI Trebnje in Glasbeno šolo Trebnje.
Špela Sila, GLS Trebnje

POVEZAVE

10 let delovanja programa Svit
Rak na debelem črevesu in danki je velik javnozdravstveni problem, saj v Sloveniji
vsako leto za to obliko raka zboli okoli 1400 ljudi (v JV Sloveniji 100), 700 jih letno
tudi umre. Predvsem zato, ker v večini primerov bolezen odkrijemo zelo pozno, saj
se dolgo razvija v telesu in ne daje nobenih izrazitejših bolezenskih znakov.
Raka na debelem črevesu ali danki lahko zelo uspešno zdravimo, če bolezen
odkrijemo zgodaj, preprečimo pa ga,
če pravočasno odkrijemo in odstranimo predrakave spremembe – polipe.
Učinki programa Svit so že; od 67 do
70 odstotkov raka, ki je bil odkrit v
Programu Svit, je bil odkrit v zgodnjem
stadiju, kar pomeni učinkovitejše in za
bolnika manj naporno zdravljenje.
Program Svit je namenjen vsem
prebivalcem Slovenije - moškim in
ženskam – starim med 50 in 74 let,
ki imajo urejeno osnovno zdravstveno zavarovanje.
Program Svit s pomočjo zelo natančnega imunokemičnega testa odkriva prikrito krvavitev v blatu, ki lahko
nakazuje, da v črevesu ni vse v redu.
Tiste udeležence, pri katerih se v vzorcih blata odkrije prisotnost krvi, pova-

bimo še na preiskavo debelega črevesa
– kolonoskopijo, kjer s posebno cevko
pregledajo notranjost črevesa.
Program Svit je zasnovan v skladu z
najsodobnejšimi medicinskimi spoznanji o raku na debelem črevesu in danki
in z evropskimi smernicami za kakovostno izvajanje presejalnih programov. Toda vse prizadevanje zdravstvenih delavcev, ki sodelujejo v
programu, ne bo doseglo načrtovanega cilja, če se povabljeni v
program ne bodo vključevali.
Na ravni Slovenije je novomeška zdravstvena regija na tretjem mestu po
odzivnosti in nad slovenskim povprečjem. Šentrupert je z 72-odstotno
odzivnostjo na četrtem mestu v ZR
Novo mesto. Odzivnost občanov občine Šentrupert se je lani v primerjavi
z letom 2010 dvignila za dobrih 8 od-

Presejalni program
Svit je ena najbolj
učinkovitih metod za
zgodnje odkrivanje in
preprečevanje raka na
debelem črevesu in danki.
stotkov, pri čemer je odzivnost med
moškimi in ženskami približno enaka.
Ker bolezen v začetku ne povzroča
nikakršnih težav in se ljudje z začetnimi oblikami bolezni počutijo povsem zdrave, naj jih to ne zavede, da
se na povabilo v program ne bi odzvali. Tako si lahko izboljšajo kakovost in
dolžino življenja.
Tea Kordiš, NIJZ OE NM

Tabela 1. Odzivnost v občini Šentrupert v primerjavi s povprečjem ZR Novo mesto obdobju od leta 2010 do 2018

Občina
Šentrupert
ZR Novo mesto

2010
63,86%
60,51%

2011
61,20%
60,02%

2012
68,46%
63,46%

2013
65,28%
61,87%

2014
67,53%
62,49%

2015
67,41%
61,66%

2016
72,00%
66,11%

2017
70,75%
64,62%

2018
72,02%
66,12%

Novice iz Državnega zbora RS
Konec marca
bo minilo osem
mesecev
od
prve seje Državnega zbora
RS v tem mandatu. Imeli smo
5 rednih in 19
izrednih
sej.
Poslanci Nove
Slovenije smo v tem času v parlamentarni postopek vložili osem zakonov,
med drugim Zakon o gospodinjskem
dodatku, ki bi ga prejele vse ženske
starejše od 65 let in imajo pokojnino
manjšo od 500 evrov. Z zakonom bi
nekoliko ublažili krivico, ki jo je številnim ženskam povzročila ukinitev
državne pokojnine. Za mlade družine

smo predlagali brezplačen vrtec in 500
evrov ob rojstvu otroka. Žal koalicijski
poslanci naših predlogov niso podprli.
Ob sprejemanju rebalansa proračuna
za leto 2019 je Poslanska skupina NSi
na moj predlog vložila amandmaja, s
katerima bi se povečala sredstva za
ureditev nekdanje hitre ceste H1, sedanje obvoznice mimo Trebnjega. Začeti moramo z izgradnjo krožišča pod
trebanjskim gradom in urediti navezave na H1, predvsem za naselji Dobrava in Jezero. Z drugim amandmajem
pa bi se v letu 2019 povečala sredstva
za čimprejšnjo izgradnjo prepotrebne obvoznice mimo Mirne. Za ukrepe na H1 bi namenili 1.000.000 evrov,
za obvoznico mimo Mirne pa 500.000

evrov. Nova Slovenija je vložila tudi
amandma, s katerim bi se povečala
sredstva za investicijska in vzdrževalna dela na predšolskih in osnovnošolskih objektih, in sicer na obeh postavkah v višini 5.000.000 evrov.
Če želite, me lahko obiščete v poslanski pisarni v Trebnjem, na Gubčevi
cesti 16 (nad SKB banko), vsak ponedeljek med 12.30 in 15.00. Srečamo se
lahko tudi po dogovoru, in sicer v občini Šentrupert vsak drugi ponedeljek
v mesecu med 10.00 in 10.50. Moja telefonska številka je 041 743 644, lahko pa mi pošljete tudi e-pošto na blaz.
pavlin@nsi.si.
Blaž Pavlin, poslanec
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Pomladni dogodki
APRIL
•

PETEK, 19. 4. 2019
- Pohod ob polni luni v Nebesa, odhod ob 19.00 s trga v Šentrupertu,
vabi PD POLET

•

SOBOTA, 27. 4. 2019
- Cviček v srcu, dobrodelna kulinarično-etnološka prireditev, od 18.00 v
Deželi kozolcev, vabita 20. cvičkova princesa Ana Pavlin in Dežela
kozolcev

•

TOREK, 30. 4. 2019
- Kresovanje v Nebesih, od 20.00, vabi Zmajarsko društvo Prelet
Šentrupert

NEDELJA, 12. 5. 2019
- Pot romarjev: Žalostna Gora – Vesela Gora – Zaplaz (lahka pot, do 8 ur
hoje); Zbor ob 6.30 na Žalostni Gori, vabi PD POLET Šentrupert

•

SOBOTA, 18. 5. 2019
- Dan muzejev: od 16.00 brezplačno vodenje v odprtem depoju na Veseli
Gori in v Deželi kozolcev; vabi Zavod Dežela kozolcev

•

- Društva in nevladne organizacije se predstavijo, od 8.00 do 12.00 v Deželi
kozolcev (prijave: info@dezelakozolcev.si)
- Tabrh z likofom, kulinarično-etnološka prireditev ob rojstnem dnevu Dežele
kozolcev in ob prazniku Občine Šentrupert; od 14.00, vabita Dežela
kozolcev in župan Andrej Martin Kostelec

PRAZNIK OBČINE ŠENTRUPERT

SOBOTA, 11. 5. 2019
- Območna revija odraslih pevskih zborov in malih pevskih zasedb – 1.
koncertni večer; galerija OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, vabi JSKD OI
Trebnje

•

•

NEDELJA, 2. 6. 2019
- Meritve krvnega tlaka in sladkorja, praktični prikaz temeljnega postopka
oživljanja ter 2-minutni test stopnja na mestu; od 8.00 do 12.00, v Deželi
kozolcev, vabijo OZ RK Trebnje, KORK Šentrupert ter Center za
krepitev zdravja Trebnje

• PONEDELJEK, 3. 6. 2019

MAJ
•

•

slavnostna prireditev ob občinskem prazniku Občine
Šentrupert s podelitvijo priznanj;
ob 18.00 v galeriji OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert
•

SOBOTA, 8. 6. 2019
- Proslava ob 100-letnici ustanovitve Čebelarskega društva Šentrupert in
otvoritev prenovljenega Lunačkovega čebelnjaka; ob 16.00 v Deželi kozolcev,
vabi Čebelarsko društvo Šentrupert

- Območna revija odraslih pevskih zborov in malih pevskih zasedb – 2.
koncertni večer; galerija OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, vabi JSKD OI
Trebnje

•

NEDELJA, 9. 6. 2019
- Poletni koncert Ženskega pevskega zbora Šentrupert z gosti; Hiša vina
Frelih, vabi ŽPZ Šentrupert

- Pohod ob polni luni v Nebesa; odhod ob 19.30 s trga v Šentrupertu,
vabi PD POLET.

•

NEDELJA, 16. 6. 2019
- Muzejska noč, družabna prireditev z brezplačnim vodenjem po Deželi
kozolcev in glasbenim programom ; ob 18.00, vabi Zavod Dežela
kozolcev

•

PONEDELJEK, 17. 6. 2019
- Pohod ob polni luni v Nebesa, odhod ob 20.00 s trga v Šentrupertu, vabi
PD POLET Šentrupert

•

SOBOTA, 22. 6. 2019
- Kresovanje v Kamnju; vabi Turistična kmetija pri Janezkovih

ČETRTEK, 23. 5. 2019
- Dan ljubezni; glasbeni večer z ŽPZ Šentrupert in vokalno skupino
Lilith; ob 18.00 v Deželi kozolcev; organizator: Dan ljubezni in Dežela
kozolcev
NEDELJA, 26. 5. 2019
- 18. Srečanje konjenikov in tekmovanje v nabadanju klobas; od 13.30 v
Dragi pri Šentrupertu, vabi Konjerejsko društvo Šentrupert

JUNIJ
•

SOBOTA, 1. 6. 2019
- R'd bajkam Šentrupert: Z gorskimi kolesi po obronkih Šentruperta; zbor
ob 9.00 pri info točki v Deželi kozolcev, vabi Rekreacijsko društvo
Šentrupert (prijave: sitarjevdenis@gmail.com)
- Tradicionalni šahovski turnir; ob 10.00 v Deželi kozolcev, vabi Šahovski
klub Trebnje, sekcija Šentrupert
- Tradicionalna prireditev CVIČEK 2019, na trgu v Šentrupertu; ob 19.00,
vabi Društvo vinogradnikov Šentrupert

Delavnice iz sklopa Oživitev kozolcev v Deželi kozolcev:
•
petek, 22. 3. 2019, 10.00 - Delavnica
•
torek, 2. 4. 2019, 11.00 - Dan etnologije
•
ponedeljek, 22. 4. 2019, 14.00 - Velikonočni ponedeljek
•
nedelja, 12. 5. 2019, 10.00 partnerstvo v projektu Slovenija se igra
•
sobota, 18. 5. 2019, 10.00 - Dan muzejev
•
sobota, 1. 6. 2019, 10.00 - Dogodek ob rojstnem dnevu Dežele
kozolcev
•
nedelja, 16. 6. 2019, 14.00 - Delavnica
Vse delavnice so za udeležence brezplačne, ker jih sofinancira Evropski
kmetijski sklad Evropa investira v podeželje. Če bo vremenska napoved
slaba, bomo načrtovane dogodke prestavili.
Brezplačne meritve krvnega sladkorja in krvnega tlaka v
predavalnici kovačija v Deželi kozolcev:
•
torek, 16. april 2019, od 9.00 do 10.00
•
torek, 21. maj 2019, od 9.00 do 10.00
•
torek, 18. junij 2019, od 9.00 do 10.00
Meritve izvaja patronažna medicinska sestra Sonja Bevc ZD Trebnje in so
za zainteresirane brezplačne, ker jih financirata Evropski socialni sklad in
Nacionalni inštitut za zdravje.
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