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Dogajanja v občini

Župano v uv odnik
Spoštovane občanke, cenjeni občani,

spomladansko občinsko glasilo odpira leto, ki prinaša veliko sprememb
na vseh področjih. Nepričakovano se postopoma poslavljamo od pandemije koronavirusa. Upajmo, da za stalno. Hkrati pa smo kar naenkrat
soočeni z vojnim stanjem. Pri tem moram obsoditi invazijo na suvereno
Republiko Ukrajino s strani Ruske Federacije in izražam podporo ukrajinskim državljanom. Trdno upam da se bo ta norija čim prej ustavila.
V Sloveniji se pripravljamo za pomembne dogodke, ki bodo vsekakor
zaznamovali prihodnost. V tem letu bomo najprej izbirali poslance za
Državni zbor, potem predsednika države in pozno jeseni sledi še izbira
občinske oblasti za naslednji štiriletni mandat. Verjetno se strinjate, da
nas čaka zelo razburljivo leto.
Letos naša Občina Šentrupert praznuje 15 let svojega obstoja in ob
tej priložnosti pripravljamo bogat program. Junija bomo pripravili precej dogodkov, da bo v sklopu občinskega praznika veliko priložnosti za
druženje, česar si verjetno vsi občani po zadnjih dveh letih želimo. V
napovedniku boste našli dogodke, ki so že potrjeni, ostale bomo objavili
na občinski spletni strani, pripravili pa bomo tudi poseben letak.
Zagotovo nas bodo tudi letos spremljali vsi štirje letni časi. Vstopamo v
najlepše obdobje, pomlad. Letos vendarle spet tudi z Gregorjevim sejmom

Spoštovane občanke, dragi občani,
naj bo velikonočno praznovanje
veselo, zadovoljno, polno sonca,
smeha. Naj vam velika noč prinese
mir, z njim pa obilja in veselja vir!
župan Andrej Martin Kostelec,
občinski svet in občinska uprava

na Veseli Gori, ki privabi veliko ljudi tudi iz širše okolice. Potem pa že
načrtujemo in pripravljamo druge tradicionalne dogodke v naši skupnosti.
V preteklih mesecih se je tudi v naši občini veliko dogajalo in najpomembnejše dogodke boste našli na naslednjih straneh. Verjamem, da
je najpomembnejša novost brez dvoma pridobitev zdravnika in zdravstvene ambulante v Šentrupertu. To je zgodovinski dosežek. Občina
je podpisala koncesijsko pogodbo za 15 let z Medicino Mataln d.o.o.
Mitja Mataln je doktor medicine, in sicer specialist družinske medicine,
ki je začel z opravljanjem zdravstvene dejavnosti splošne in družinske
medicine 1. marca v prostorih ZD Trebnje. Predvidevamo, da bo kmalu
otvoritev novih prostorov na lokaciji Šentrupert 124, nato pa bo redno
opravljal javno službo v naši bližini. Upamo in želimo, da bomo imeli vsi
občani sedaj boljšo zdravstveno oskrbo. Poleg novega zdravnika imamo
tudi novo zobozdravnico. S 1. januarjem je zobozdravstveno ambulanto
v Šentrupertu prevzela družba Kuldent zobozdravstvo d.o.o. Potem ko
se je zobozdravnik Siniša Kulašević konec leta upokojil, zobozdravstveno ambulanto sedaj vodi hči Tijana. Obema želimo veliko uspeha in
veliko zadovoljnih pacientov.
Pogodbena pošta 8232 Šentrupert je po prvem letu obratovanja uspešno poslovala. Prihodki so presegali stroške za približno 3.500 evrov.
Menim, da je bila odločitev pravilna, ker dejavnost ne zahteva proračunskih sredstev in je zadovoljstvo uporabnikov poštnih storitev zelo veliko.
Objavljen je zaključni račun poslovanja občine v letu 2021. Prihodki in
odhodki v lanskem letu so bili rekordni, presežek prihodkov pa je omogočil poplačilo obveznosti iz preteklih mandatov za več kot 300.000 evrov.
Občina se je uspešno prijavila na razpise za sofinanciranje investicij v zavodu Dežela Kozolcev in za sanacijo Barbove graščine in upamo, da bomo
uspeli ujeti še nove razpise, ki so bili objavljeni že v začetku tega leta.
Na občinski upravi se trudimo za izgradnjo javne kanalizacije v aglomeraciji Vesela Gora, v sklopu katere bi tudi rekonstruirali cesto, zgradili
pločnik, javno razsvetljavo in uredili odvodnjavanje meteorne vode. Poleg težav s terenom in morebitnimi arheološkimi ostanki se soočamo z
uporom nekaterih članov občinskega sveta, tako da je naložba, ki smo
jo prijavili na javni razpis za okrevanje in odpornost, ki ga je objavilo
ministrstvo za okolje in prostor, še pod vprašajem. Mogoče bo za to
investicijo in za ostale štiri aglomeracije (Šentrupert, Slovenska vas, Vrh
in Kamnje) treba počakati na naslednji mandat.
V glasilu boste med drugim prebrali tudi zelo zanimiv prispevek o obnovi
župnijske cerkve sv. Ruperta in podružnične cerkve sv. Duha na Vihru,
pa tudi spoznali utrip iz društev, župnije ...
Vsem občanom in bralcem glasila Šentrupert želim blagoslovljene velikonočne praznike, naj vstali Kristus podeli vsem vam
veliko zdravja ter osebnega in medsebojnega zadovoljstva.
Andrej Martin KOSTELEC
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Beseda ur ednice
Spoštovani,
sončni žarki nas včasih že prav prijazno pobožajo. Rišejo nasmeh na obraz. Tu je tudi veter, prijatelj oblakov in cvetočih rastlin. In nežno zeleni listki, zdaj še
posamezni, tako krhki in majhni, prav kmalu pa bodo
skupaj poskrbeli za senco in prijeten hlad v toplejših
spomladanskih, kasneje tudi poletnih dneh.
V glasilu ostajamo zvesti poročanju o dogajanju v občini. Hvala
vsem, ki soustvarjate zanimive vsebine, da o njih lahko berete v

Šentrupertu in širom po Sloveniji. Tokrat med drugim na
naslednjih straneh poiščite odgovore na vprašanje: Kako
uspešno je bilo leto 2021 za občino? Je mojster Plečnik
vplival na ureditev pokopališča? Kako se spečejo miške?
Koliko knjig ste si sposodili v knjižnici?
Lovite sončne žarke, štejte cvetoče marjetice in iščite
dobro v ljudeh, dogodkih in priložnostih. Življenje bo
lepše, uspešnejše in predvsem mirnejše.
urednica Petra Krnc Laznik

Ena država – 212 grbov –
ena Slovenija
Ideja, ustvariti kvačkane grbe vseh
slovenskih občin, se je porodila gospe
Jadranki Smiljić, ki se je nedavno vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov z
neprekinjenim nekaj več kot 28-urnim
kvačkanjem. Takrat je skvačkala grb
Slovenj Gradca in ob tem se ji je utrnila zamisel, kako lepo bi bilo skvačkati vseh 212 grbov. A za enega človeka
je to prevelik zalogaj, zato je k sodelo-

vanju povabila slovenske kvačkarice. V
enem mesecu je vseh 212 grbov dobilo imena kvačkaric in enega kvačkarja.
Več na povezavi: https://www.ustvarjalnosrce.si/
Grb Občne Šentrupert je izdelala Jelka Gorenc, ki jo je sprejel župan občine Šentrupert Andrej Martin Kostelec.
Primož Primec, Občinska uprava

O delu občinske uprave in občinskega sveta
Leto 2022 je Občinska uprava Občine
Šentrupert začela v pričakovanju novih
delovnih izzivov, ki jih seveda nikoli ne
manjka. Res je, da nam prva četrtina
leta ni bila posebej naklonjena. Morda
je k temu pripomogel tudi grenak priokus še nesprejetega proračuna. A kljub
temu smo zavihali rokave in se spoprijeli z včasih tudi težavnimi situacijami.

mere, da bi zdravnik lahko s 1. marcem
začel delati v Šentrupertu, zato mu je
Zdravstveni dom Trebnje začasno prijazno odstopil prostor, kjer je 1. marca
začel opravljati dejavnost. Zelo smo se
trudili, da bi tudi našim občanom približali zdravstvene storitve. V časih, v
katerih smo, to ni samo po sebi umevno, zato smo za to hvaležni.

Zelo smo zadovoljni, da je od 1. marca občina bogatejša za osnovno zdravstveno dejavnost v sami občini. Čas,
ki ga je neusmiljeno narekoval koronavirus, je prinesel tudi nekaj nevšečnosti
in od vseh nas zahteval precej potrpežljivosti. Tako nam zaradi pomanjkanja
materialov, velike zasedenosti izvajalcev in tudi počasnejšega dela državnih
organov ni uspelo urediti prostorov
bodoče zdravstvene ambulante do te

S sprejetjem proračuna postanejo znane tudi prioritete. Obetajo se razpisi na področju kulture, športa, kmetijstva in turizma ter malih komunalnih
čistilnih naprav. Na ravni države se
sprejema uredba o vodovarstvenih
območjih, zato pozivamo vse, ki se
oskrbujete iz lastnih vodnih zajetij, da
si zanje pridobite vodna dovoljenja, če
si jih še niste. Zaskrbljeni smo zaradi
ekoloških in okolijskih nevšečnosti, ki

jih je v občini vse več. Občinski upravi nikakor ne manjka vztrajnosti in delavnosti, seveda pa ni vedno vse odvisno od nas. Želimo si konstruktivnega
sodelovanja, ne le z občinskim svetom,
ampak tudi z občankami in občani.
Številka 2022 je številka poguma in
vztrajnosti. V prihajajočih mesecih
bomo potrebovali oboje. Ob tem
morda ni odveč pomisliti niti na to, da
je življenje nepredvidljivo. Na to nas
neusmiljeno opozarjajo razmere sredi
vojne vihre nedaleč od nas. Zato naj v
času, ki je pred nami, prevlada zdrav
razum in, če že ne kaj drugega, naj vsaj
lepa beseda lepo mesto najde.
S sodelavci občinske uprave vam želimo lepo in prijazno pomlad.
Anne Marie Valentar,
direktorica občinske uprave
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Realizacija poslovanja Občine Šentrupert v sedanjem mandatu
Realizacija
2019

Realizacija
2020

Realizacija
2021

Skupaj

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

2.611.977,00

3.892.806,00

3.716.504,00

10.221.287,00

5.535.763,84

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.362.921,00

3.720.709,00

2.728.456,00

8.812.086,00

2.785.392,00

70 DAVČNI PRIHODKI

2.206.964,00

2.561.772,00

2.524.578,00

7.293.314,00

2.599.092,00

700 Davki na dohodek in dobiček

1.773.707,00
367.062,00
66.195,00

2.069.115,00
387.362,00
95.487,00
9.808,00

2.084.100,00
364.002,00
76.476,00

5.926.922,00
1.118.426,00
238.158,00
9.808,00

2.140.112,00
370.580,00
88.400,00

155.957,00
7.237,00
3.933,00
30.072,00
63.213,00
51.502,00

1.158.937,00
1.047.974,00
4.225,00
26.561,00
4.793,00
75.384,00

203.878,00 1.518.772,00
39.750,00
1.094.961,00
12.653,00
20.811,00
12.658,00
69.291,00
45.836,00
113.842,00
92.981,00
219.867,00

186.300,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki in prispevki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

39.608,00
39.608,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) ali (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

246.922,00
246.922,00

171.397,00

948.440,00 1.366.759,00
509.654,00
756.576,00
438.786,00
610.183,00

2.757.371,00
2.757.371,00

2.565.773,00

3.646.083,00

8.718.456,00

5.550.763,84

1.007.976,00
201.801,00
33.524,00
728.556,00
35.776,00
8.319,00

1.092.798,00
205.484,00
32.685,00
804.650,00
19.879,00
30.100,00

989.755,00
251.992,00
44.862,00
651.575,00
41.244,00
82,00

3.090.529,00
659.277,00
111.071,00
2.184.781,00
96.899,00
38.501,00

1.407.702,00
256.450,00
47.730,00
1.021.936,00
38.000,00
40.000,00

869.272,00
10.154,00
575.292,00
29.063,00
254.763,00

1.003.058,00
9.933,00
643.370,00
21.314,00
328.441,00

883.877,00
21.810,00
582.548,00
19.958,00
259.561,00

2.756.207,00
41.897,00
1.801.210,00
70.335,00
842.765,00

997.122,38
23.000,00
641.432,38
38.000,00
296.132,00

614.764,00
614.764,00

388.518,00
388.518,00

1.752.440,00
1.752.440,00

2.755.722,00
2.755.722,00

3.094.219,00
3.094.219,00

14.588,00
11.336,00
3.252,00
105.377,00

81.398,00
30.674,00
50.724,00
1.327.033,00

20.011,00
20.011,00

115.997,00
62.021,00
53.976,00
1.502.831,00

38.864,00
20.000,00
18.864,00
5.000,00

20.000,00
20.000,00

10.000,00
10.000,00

20.000,00

10.000,00

20.000,00

10.000,00

30.000,00

98.492,00

62.700,00
62.700,00
62.700,00
1.258.598,00
1.258.598,00
1.258.598,00
121.135,00
1.195.898,00

161.192,00
161.192,00
161.192,00
1.516.478,00
1.516.478,00
1.516.478,00
117.545,00
1.355.286,00

70.421,00

30.000,00
30.000,00
30.000,00
-

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava
ŽEV (IV.-V.)

1.000,00

2.506.600,00

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELE-

1.000,00

2.834,00
2.834,00

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

12.000,00
12.000,00

700,00
700,00

171.397,00

61.800,00
8.000,00
11.200,00
300,00
105.000,00

39.608,00
39.608,00

2.134,00
2.134,00

741 Prejeta sredstva iz sredstev evropske unije in iz drugih držav

Plan 2022

RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

98.492,00
98.492,00
157.669,00
157.669,00
157.669,00
26.200,00
59.177,00

100.211,00
100.211,00
100.211,00
-29.790,00

100.211,00

122.177,00
122.177,00
122.177,00
-102.174,74
122.177,00
Vir: AJPES
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Zaključni račun poslovnega leta 2021
Občinska uprava je pripravila in objavila na AJPES-u zaključni račun za leto
2021. Prihodki in odhodki so bili rekordni, kar je razvidno iz priložene
tabele. Zabeležili smo 3.716.504,00
EUR prihodkov in 3.646.083,00 EUR
odhodkov.
Samo leto prej smo imeli malo večje
prihodke - in to zaradi izrednega priliva od prodaje premoženja za nekaj
več kot milijon evrov (prodaja družbe Energetika Šentrupert d. o. o.), ko
smo celotno kupnino v letu 2020 namenili odplačevanju občinskega dolga.
V letu 2021 smo za investicije v javno infrastrukturo namenili 1.752.440
EUR, kar se v preteklosti še ni zgodilo. To smo lahko dosegli zaradi črpanja nepovratnih sredstev za 948.440

EUR. V sedanjih časih, ko je na voljo veliko nepovratnih sredstev, je
to edina priložnost za vlaganje v javno infrastrukturo, saj z lastnimi proračunski sredstvi tega ne bi zmogli.
Prav zato smo v predlog proračuna
za leto 2022 uvrstili 3.109.219 EUR za
investicije, ker je zdaj veliko razpisov
in priložnosti za pridobitev nepovratnih sredstev.
Tudi ostali prihodki so bili lani večji kot v prvih dveh letih mandata. Za
tekoče poslovanje smo namenili v poprečju podobno kot v obeh predhodnih poslovnih letih, in sicer okoli 2,5
milijona EUR. V letu 2021 smo odplačali tudi za 346.932,57 EUR obveznosti iz preteklosti.

V letu 2021 je realizacija poslovanja
pokazala, da je občina dosegla presežek prihodkov nad odhodki za 70.503
EUR. Prav tako v obeh preteklih letih.
Uspeli smo imeti pozitivno zadolževanje, kar pomeni, da smo odplačali več
dolga, kot je bilo novega zadolževanja.
Ob koncu leta 2021 je bila občina zadolžena še 2.569.652,51 EUR, od tega
769.744,87 EUR za bančna posojila iz
leta 2017, 840.000,00 EUR za varščino družbe Polfin d.o.o. iz leta 2017, finančnega leasinga za vrtec iz leta 2011
je še 685.645,72 EUR, 274.261,92 pa
je obveznosti do države RS po 23. členu ZFO iz let od 2016 do 2020.
Andrej Martin Kostelec in
Božena Ojcinger

Ureditev zdravstvene ambulante v Šentrupertu
Decembra 2021 je Občina Šentrupert
začela urejati prostore za bodočo
zdravstveno ambulanto v Šentrupertu, ki bo nahajala v poslovno-stanovanjskem objektu na naslovu Šentrupert 124. V tem objektu je občina za ta
namen kupila prostore nekdanje Pošte
Slovenije, ki jim je bilo treba najprej
spremeniti namembnost iz prostorov, namenjenih poštnim storitvam,
v prostore, namenjene zdravstvenim
dejavnostim. Sledila je celovita rekonstrukcija, da bo novi prostor za
zdravstveno ambulanto zadostil strogim prostorskim in tehničnim smernicam za zdravstvene objekte.
Izvedena je bila celovita rekonstrukcija prostorov, vključno z odstranitvijo
obstoječega tlaka in poglobitvijo tal,
zamenjavo starih in dotrajanih inštalacij in napeljave, izdelavo novih pregradnih sten, ureditvijo talne izolacije,
talnega gretja in novih tlakov, zamenjana so bila okna, vgrajena nova vrata
ter nova strojna oprema in dograjen
ločen tehnični prostor. Nameščene so
tudi nove talne in stenske obloge, poteka še montaža notranje opreme in
vrat ter ostala zaključna dela.

ta Šentrupert udobno in funkcionalno
opremljena tako za zdravnika, medicinsko sestro kot tudi za vse uporabnike. Naložbo je občina prijavila na
Javni razpis ministrstva za zdravje za
Sofinanciranje investicij na primarni
zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leto 2022 in 2023 in zaprosila
za 58,11 % sofinanciranje upravičenih
stroškov. Odločitve oziroma rezultata prijave na javni razpis med pisanjem
tega prispevka še nimamo.
Ob skorajšnjem zaključku projekta se
za razumevanje in kooperativno sodelovanje med deli zahvaljujemo vsem
sosedom v poslovno-stanovanjskem
objektu. Hvala tudi vsem izvajalcem, ki
ste sodelovali pri izvedbi del, opremi
prostorov in pripravi dokumentacije,
zdravniku in medicinski sestri pa želimo uspešno delo v novih prostorih.
Alja Rabzelj, višja svetovalka za investicije

Rekonstrukcijo smo načrtovali skladno z zahtevami Ministrstva za zdravje
ter tudi z mislijo na to, da bo ambulan-
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Prostorski dokumenti
Občine Šentrupert
Občina Šentrupert je v letu 2013 sprejela občinski prostorski načrt
(OPN).V OPN se skladno s planom na izvedbeni ravni načrtujejo
prostorske ureditve lokalnega pomena ter določajo namenska raba
prostora in prostorski izvedbeni pogoji za umestitev načrtovanih
posegov v prostor.
Zaradi potreb sprememb namenskih
rab zemljišč je Občina Šentrupert izpeljala že dva postopka sprememb in
dopolnitev OPN, in sicer prve spremembe in dopolnitve občinskega
podrobnega načrta (1SD OPN) na celotnem območju Občine Šentrupert
ter druge spremembe in dopolnitve
občinskega podrobnega načrta (2SD
OPN), ki je obravnavalo spremembo namenske rabe iz kmetijke rabe v
stavbna zemljišča.
V teku je postopek za sprejem Odloka o petih (5) spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega
načrta (5SD OPN), ki obsega samo
posamezna območja.
Občina Šentrupert ves čas sprejema pobude lastnikov zemljišč za spremembo osnovne namenske rabe zemljišča in spremembo podrobnejše
namenske rabe zemljišča ter poziva lastnike zemljišč, da vloge še vedno lahko oddajo. Obrazec za podajo vloge

za spremembo namenske rabe prostora je dostopen na internetni strani
občine. Del vloge je tudi plačilo takse
za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora, katere višina je določena v Odloku o določitvi takse za obravnavanje zasebnih
pobud za spremembo namenske rabe
prostora in stroškov lokacijske preveritve v Občini Šentrupert (Uradno
glasilo e-občina, št. 10/2018). Glede
na število pobud je namen, da se po 1.
juniju letos začne nov postopek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta po sprejetem Zakonu o urejanju prostora -ZUreP-3
(Uradni list RS, št. 199/21).
Na območju Občine Šentrupert sta v
pripravi dva občinska podrobna prostorska načrta. Občinski podrobni
načrt Občine Šentrupert za kamnolom Zabukovje (EUP ZAB 47 – severni del), ki se je začel na pobudo zasebnika, in je v fazi priprave predloga

Prehrambeni paketi
za najbolj ogrožene
Občina Šentrupert je leta 2020 začela samostojno pripravljati prehrambne pakete za najbolj ogrožene občane.
Marca smo razdelili nove pakete. Za
pomoč pri pakiranju in distribuciji paketov se zahvaljujemo prostovoljcem.
Primož Primec, Občinska uprava
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OPPN. Drugo območje za pripravo
OPPN pa je na delu severne obvoznice Šentrupert. Za OPPN severna obvoznica Šentrupert - JV odsek je bila
izpeljana javna razgrnitev od 7. decembra 2021 do 7. januarja 2022 in javna
obravnava 5. januarja 2022. Na podlagi podanih pripomb in pobud občanov
so bile 22. februarja na spletni strani
in oglasni deski občine objavljena stališča do pripomb in pobud. Pripravljavec OPPN za severno obvoznico Šentrupert – JV odsek je pripravil predlog
OPPN in ga s soglasjem občine poslal za izdajo mnenj nosilcev urejanja
prostora. Po pridobitvi mnenj se lahko pripravi usklajen predlog OPPN za
sprejem na občinskem svetu.
Na spletni strani občine so objavljeni
vsi že sprejeti in veljavni akti ter posamezni akti, ki so v pripravi.
Tanja Šiško Bevec,
višja svetovalka za okolje in prostor
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NA PODLAGI ODLOKA O PRIZNANJIH OBČINE ŠENTRUPERT
(URADNI LIST RS, ŠT. 25/09 IN 26/11)
ODBOR ZA PRIZNANJA
objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE
ŠENTRUPERT V LETU 2022
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Občina Šentrupert podeljuje priznanja zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in pravnim osebam za
dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, ekologije, zaščite in reševanja in na drugih
področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in
imajo pomen za razvoj in ugled Občine Šentrupert.

4. PREDLOG ZA PRIZNANJE
V predlogu za podelitev naziva Častni občan ali priznanja
Občine Šentrupert mora biti navedeno:
- podatki o predlagatelju (ime oz. naziv, naslov, kontaktni
podatki),
- vrsta priznanja, za katero se poda predlog (naziv Častni
občan ali priznanje Občine Šentrupert),

Priznanja, ki se lahko podelijo v letu 2022, so:

- podatki o kandidatu za priznanje: ime in priimek (za fizične osebe) ali naziv prejemnika, naslov bivališča oz. sedeža,

- Naziv Častni občan in
- Priznanje Občine Šentrupert.
V letu 2022 se lahko podeli en (1) naziv Častnega občana
in največ dve (2) priznanji Občine Šentrupert.

- pisno soglasje kandidata h kandidaturi za prejemnika priznanja,
- utemeljitev predloga za podelitev priznanja in
- datum predloga.

O podelitvi naziva Častni občan in priznanj Občine Šentrupert bo odločil Občinski svet Občine Šentrupert na
predlog Odbora za priznanja.
Priznanja bo podelil župan na slavnostni seji Občinskega
sveta Občine Šentrupert ob občinskem prazniku.

2. KRITERIJI ZA PODELITEV PRIZNANJ
Naziv Častni občan
Naziv Častni občan se lahko podeli posameznikom, ki so
s svojim delovanjem vidno prispevali k ugledu, prepoznavnosti in razvoju Šentruperta oz. občine doma ali v tujini, ali imajo pomembne dosežke na področju znanosti,
umetnosti in kulture ter za druge izjemne dosežke.
Priznanje Občine Šentrupert
Priznanje Občine Šentrupert je najvišje občinsko priznanje, ki se lahko podeli posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim
za izjemne uspehe na posameznih področjih družbenih
dejavnosti in gospodarstva, ki prispevajo k nadaljnjemu
razvoju in ugledu občine.

3. PREDLAGATELJI
Predlagatelji za podelitev naziva Častni občan in priznanja
Občine Šentrupert so lahko fizične in pravne osebe, to so
društva, organizacije, ustanove in drugi.

5. ROK ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV
IN NAČIN ODDAJE
Predlogi morajo biti oddani na naslov: Občina Šentrupert,
Šentrupert 5, 8232 Šentrupert, osebno ali po pošti.
Predlogi se oddajo v zaprti kuverti z navedenim polnim
imenom ali nazivom predlagatelja na zadnji strani kuverte
in z oznako »Javni razpis – priznanja občine« na prvi strani kuverte.
Skrajni rok za oddajo predlogov za priznanja Občine Šentrupert v letu 2022 je do vključno 15. aprila 2022.

6. INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU
Javni razpis bo objavljen v Dolenjskem listu, glasilu Občine Šentrupert, na spletni strani Občine Šentrupert www.
sentrupert.si in na oglasni deski Občine Šentrupert.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Občini Šentrupert, kontaktna oseba Primož Primec, tel. 07 34 34 601 ali na e-naslov obcina@sentrupert.si.
Odbor za priznanja
Andreja Žago, predsednica l.r.
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ZAKAJ POSTATI PROSTOFER?
Prostoferstvo je oblika prostovoljstva, ki vam ob nudenju pomoči in
podpore tistim, ki so je najbolj potrebni, prinaša tudi veliko osebno
zadovoljstvo in ustvarja nepozabne trenutke v času, ki bi ga sicer porabili
za manj pomembne stvari in opravila.
Prostoferstvo omogoča:
• priložnost za spoznavanje novih ljudi in sklepanje novih prijateljstev,
• kakovostno preživljanje prostega časa,
• ohranjanje in nadgrajevanje vozniških veščin ter spoznavanje
e-mobilnosti,
• razvijanje lastne osebnosti in
pridobivanje novih vrednot.
Občina Šentrupert želi svojim občanom zagotoviti brezplačne prevoze za
starostnike, zato ponovno vabi prostovoljce, ki bi bili pripravljeni nuditi
pomoč tistim, ki jo potrebujejo, da se
prijavijo.
Brez prostovoljcev Prostoferjev te storitve v občini ne moremo začeti izvajati, zato vas vabimo, da se pridružite prostoferski družini – prijave lahko
pošljete na naslov: info@zlata-mreza.si
ali na naslov občine: dani.grandovec@
sentrupert.si ali na telefon:
07 34 34 600 ali 07 34 34 607.

Zaradi vas bo svet lepši!

PRIDRUŽITE SE NAM IN POSTANITE PROSTOFER!

Domača tržnica 24/7
Od 4. marca lahko pred Deželo kozolcev kupite domače izdelke kadar koli. Občina Šentrupert je namreč postavila poseben avtomat, v katerem so na voljo domači izdelki - jajca, zelenjava, pecivo, moka, začimbe, rezanci, sir, mlečni izdelki,
izdelki iz aronije in meseni izdelki.
80 % vrednosti cene avtomata je prispevalo Ministrstvo za kulturo, za kar se
jim zahvaljujemo!
Primož Primec, Občinska uprava
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Ravnatelj OŠ dr. Pavla Lunačka, Jože Tratar, je skladno s 26. členom Zakona o medijih zahteval popravek prispevka
O šolstvu in kulturi, ki je bil objavljenen v Glasilu Občine Šentrupert, št. XXIII./4, zima 2021, na strani 8 in 9. Popravek objavljamo v celoti, kot je bil posredovan, brez sprememb in dopolnitev.
Uredniški odbor

Zavajanje glede oddajanja prostorov v
upravljanju šole v najem
Na vztrajanje župana je v Aneksu k Pogodbi o upravljanju jasno zapisano, za katere dejavnosti lahko ob soglasju
občine oddajamo prostore. Med dovoljenimi dejavnostmi
ni kulturnih prireditev. Še več, župan je v enem od sporočil zapisal (citiram): »vztrajamo pri določitvi le treh dejavnosti, za katere lahko prostore oddajate v najem (M/80.422
- Drugo izobraževanje, K/74.841 - Prirejanje razstav, seminarjev in kongresov in O/92.623 – Druge športne dejavnosti). Kakor že omenjeno šolski prostori naj bodo za izobraževanje in
vzgojo. Revije pevskih zborov (JSKD) in podobno se bodo v bodoče odvijali v Kulturnem Domu, kamor te dejavnosti resnično pripadajo.«

Vedno sem se zavzemal za transparentno poslovanje,
vedno smo občini dostavili vse zahtevane dokumente, na
katere ni bilo vsebinskih pripomb. Kljub temu smo s strani župana deležni obtožb o prikrivanju, dvojnemu financiranju ... Morda je takšna praksa na občini, pri nas zagotovo ni.

Župan je v članku med drugim navedel: »čeprav prihodki iz
tega naslova ostanejo v šolski blagajni, občina pa nima nobene
informacije, kako se porabijo«. Šola zunanjim uporabnikom
zaračunava le obratovalne stroške (elektrika, komunala,
toplota, čiščenje ...), temu primerno potem znižamo zahtevek za povrnitev materialnih stroškov, ki ga mesečno
pošiljamo na občino. Župan to dobro ve, a se raje spreneveda in zavaja.
Občinski svet je spomladi 2021 sprejel sklep, da naj občina preveri razdelilne ključe za stroške med šolo, vrtcem
in nejavnim delom. Tega sklepa sem bil vesel, saj smo bili
zadnja leta brez kakršnega dokaza stalno deležni očitkov,
da ne delujemo pravilno. Župan sklepa ni realiziral, raje
še naprej zavaja svetnike in občane ter blati šolo in mene.
Občina se je z aneksom k pogodbi o upravljanju zavezala k pripravi pravilnika o oddaji šolskih prostorov v najem do 30. 6. 2021. Tega niso storili, župan raje nadaljuje z zavajanji.
Aneks k pogodbi o upravljanju je po mojem mnenju škodljiv za šolo, občino in občane. Podpisal sem ga le zato,
ker je župan večkrat zapisal, da drugače ne bo več knjižnice v Šentrupertu.

Jože Tratar,
ravnatelj OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert

26. GREGORJEV
SEJEM
“Skupaj za samooskrbo.”
25. 3. - 27. 3. 2022

SUPERNOVA NOVO MESTO
200 razstavljavcev, glasbeni gosti, domača
hrana, show cooking, animacija in zabava za
otroke in še mnogo več.

Izvedel sem, da župan ne zavaja le v občinskem glasilu,
temveč tudi na svetu ustanoviteljic, ko je izjavil, da je šola
za isto stvar dobila denar tako od občine kot od knjižnice. To je seveda laž.
Vse skupaj sem želel razčistiti na izredni seji občinskega
sveta, a sem bil vnaprej prijazno obveščen, da ne bom dobil besede, v kolikor se moja razprava ne nanaša na proračun občine, ker je to edina točka dnevnega reda. Morda je tako še bolje.

Untitled-7 1

VABLJENI!
ORGANIZATOR

GLAVNA NAGRADA:
TRAKTORSKA KOSILNICA
VILLAGER VT 980
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Obvestilo uporabnikom pitne vode iz
vaških vodovodov, ki niso v upravljanju
Komunale Trebnje d. o. o.
Uporabnike, ki pitno vodo pridobivajo preko vaških vodovodov in lokalnih zajetij, ki niso v upravljanju Komunale Trebnje d. o. o. in pri katerih se oskrba
s pitno vodo ne izvaja v okviru gospodarske javne službe, ponovno obveščamo, da je 31. decembra 2020
potekla večina vodnih dovoljenj in vodnih pravic
za neposredno rabo vode za lastno oskrbo s pitno vodo za vaške vodovode. Med njimi gre tudi
za zajetja, ki s pitno vodo oskrbujejo naselja Ravnik, Škrljevo, Hrastno, Ravne nad Šentrupertom,
Kostanjevica, Dolenje Jesenice in Roženberk. Skladno s 117. členom Zakona o vodah (Uradni list RS,
št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08,
57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) je namreč treba za oskrbo lastnega gospodinjstva s pitno vodo

na območju, kjer ni zagotovljeno izvajanje lokalne
javne službe oskrbe s pitno vodo, pridobiti vodno
dovoljenje ali tako rabo vode evidentirati.
Za kršitev določb Zakona o vodah so predvidene tudi
sankcije, konkretno so za fizične osebe, ki rabijo vodo, ne
da bi jo evidentirali, ali jo odvzemajo brez vodnega dovoljenja, ali koncesije, ali v nasprotju s pogoji, namenom, načinom ali zunaj obsega, za katerega je bila podeljena vodna
pravica oziroma je bila ta evidentirana, predvidena globa.
Za dodatne informacije in pomoč pri ureditvi dokumentov se lahko obrnete na Občino Šentrupert ali na Direkcijo Republike Slovenije za vode.
Alja Rabzelj, višja svetovalka za investicije

Poročilo o kakovosti pitne vode
iz javnih vodovodnih sistemov v
letu 2021 v občini Šentrupert
Varna in zanesljiva oskrba s pitno
vodo je ena najpomembnejših dobrin
za normalno življenje ljudi. Voda je
vsakodnevno živilo, zato ne sme vsebovati mikroorganizmov, parazitov
ali njihovih razvojnih oblik, ki predstavljajo nevarnost za zdravje. Zagotavljanje nemotene in kakovostne
vodooskrbe je z vidika odgovornosti do uporabnikov ena najzahtevnejših dejavnosti. Pitna voda, ki se distribuira v javno vodovodno omrežje,
je izpostavljena strogemu nadzoru.
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Za notranji nadzor kakovosti vode
je v januarju in februarju skrbel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje
in hrano (NLZOH) iz Novega mesta, v nadaljevanju pa Eurofins Erico
Slovenija d. o. o. iz Velenja. Oba izvajalca sta nenapovedano odvzemala
vzorce pitne vode za mikrobiološke
in kemijske analize. Poleg ustaljenega
nadzora se vsakodnevni nadzor pitne
vode skrbno prilagaja trenutnim razmeram na vodovodnem sistemu in
ugotovitvam državnega monitoringa

vode ter drugim informacijam, ki jih
dobimo od uporabnikov.
Sami rezultati preskušanja pitne vode
kažejo, da je njeno uživanje varno
in da je voda, ki priteče iz pip, zdrava, dobra in sveža. Uporabniki morate sami poskrbeti za redno izpiranje internega omrežja, da ne prihaja
do gnitja vode v interni napeljavi. Priporočamo, da zaprete zasun pri vodomeru in odprete pipo v najnižjem delu
stavbe, da voda izteče iz hišne napelja-
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VODOVOD
Javni vodovodni
sistemi
Šentrupert

Mokronog

Zaloka

Mali Cirnik

Selo pri Mirni

MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

FIZIKALNO –KEMIČNE ANALIZE

Skupno število
odvzetih vzorcev

% ustreznih
vzorcev

št. neustrez.
vzorcev

vzrok neustr.

Skupno število
odvzetih vzorcev

% ustreznih
vzorcev

št. neustrezn.
vzorcev

vzrok neustr.

14

100%

0
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5

100 %

0

/

4

75 %

3

des at

4

100 %

0

/

1

100 %

0

/

5

100 %

0
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1

100 %

0
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Nadzor atrazina in desetil atrazina
14

100 %

0

/

Nadzor atrazina in desetil atrazina
11

100 %

1

/

Nadzor atrazina in desetil atrazina
2

100 %

0

/

1

100 %

0

/

7

100 %

0

/

3

100 %

0

/

1

100 %

0

/

Nadzor atrazina in desetil atrazina

V tabeli so prikazani rezultati notranjega nadzora v letu 2021

ve (internega omrežja). Na pipah odstranite in očistite mrežice in druge
nastavke. Nato izpirajte hišno omrežje v sunkih z odpiranjem in zapiranjem
zasunov ali pip, da se čim bolj izperejo
usedline iz hišne napeljave.
Podrobnejša pojasnila o kakovosti pitne vode in varnosti vodooskrbe lahko pridobite v delovnem času pri vodji
oskrbe s pitno vodo na sedežu Komunale Trebnje d.o.o. ali na telefonski št.
07 34 81 283 (g. Gregor Pečjak).
Z mikrobiološkimi raziskavami ugotavljamo prisotnost bakterij in parazitov
v vodi. Najpogostejši vzrok za neustreznost vzorcev je v povečanju število koliformnih bakterij. Koliformne
bakterije so pokazatelj stoječe vode v

Št. vzorca

Območje

Parameter

Kratica

Rezultat
obdelan

Mejna
vrednost

Enota

547-202100000034

VODOVOD
ŠENTRUPERT

desetil-atrazin

des at

0,136

<0.1

µg/L

547-202100000352

VODOVOD
ŠENTRUPERT

desetil-atrazin

des at

0,125

<0.1

µg/L

547-202100000631

VODOVOD
ŠENTRUPERT

desetil-atrazin

des at

0,124

<0.1

µg/L

Neskladni vzorci v letu 2021

mrtvih rokavih, kar je zelo pogost pojav v hišnih napeljavah.
Na vodnem viru Kamenje so zaznavali vsa leta prisotnost desetil-atrazina.

Tudi v lanskem letu so bili kar trije od
štirih vzorcev čez dovoljeno mejo.
Marko Povše, Komunala Trebnje

Za boljšo vodo v Kamnju
Iz poročila je razvidno, da so količine desetil–atrazina na
vodnem izviru v Kamnju večino časa povečane, zato je
Občina Šentrupert že v letu 2021 prednostno pristopila k
izdelavi strokovnih podlag in geoloških raziskav vodonosnikov za nova vodna zajetja v občini Šentrupert. Določena
so bila ožja območja, na katerih je ugodna geološka struktura in vodonosniki na primernih globinah in kamninah.
Za vrtino v Kamnju že imamo mikrolokacijo, prav tako
soglasje lastnika zemljišča, na katerem je načrtovana gradnja vrtine, potrebujemo še dovoljenje za raziskavo podzemnih voda. 12. januarja je bila na Direkcijo Republike Slovenije za vode vložena vloga za pridobitev dovoljenja za
raziskavo podzemnih voda, odločitev še čakamo. Ker bo
vrtina zajemala vodo iz drugega vodonosnika kot obstoječa, verjamemo, da bo kakovost vode boljša. Takoj po pre-

jemu dovoljenja za raziskavo bo Občina Šentrupert pristopila k izboru izvajalca za izgradnjo nove vrtine.
Po sprejetju proračuna za leto 2022 pa želi Občina Šentrupert naročiti še izdelavo projektne dokumentacije za
izgradnjo povezovalnega vodovoda do vodohrana Kamnje
in obstoječe vrtine ter pridobitev gradbenega dovoljenja.
Potem bo celotna naložba, tako izgradnja nove vrtine kot
tudi povezovalnega voda, pripravljena za prijavo na Javni
razpis za dodelitev sredstev za investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev (C1 K3
II) - Načrt za okrevanje in odpornost. Če bo šlo vse po
načrtih, predvidevamo, da bosta tako vrtina kot tudi povezovalni vodovod zgrajena do konca leta 2022.
Alja Rabzelj, višja svetovalka za investicije
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ZDRAVSTVENA OSKRBA V OBČINI ŠENTRUPERT

Zdravnik Mitja Mataln vabi k vpisu v
šentrupersko zdravstveno ambulanto
Dolgoletna želja, da bi občani Šentruperta imeli svojo zdravstveno postajo,
se zdaj končno uresničuje.To pomlad naj bi tako prostori v večnamenskem
objektu nasproti vrtca postali ambulanta, v kateri bo delal specialist
družinske medicine Mitja Mataln, ki prihaja s kozjanskega konca.
do 1300 ljudi, odvisno od strukture
opredeljenih. Ambulanta bo na voljo
vseh pet delovnih dni v tednu, odprta
bo od 7.00 do 14.00, ob sredah pa od
13.00 do 20.00. Poleg zdravnika bo v
njej delala medicinska sestra Darja Lenič, ki jo morda poznate iz ambulante
prof. dr. Marije Petek Šter. “V prihodnje pričakujem še zaposlitev dodatne
medicinske sestre za referenčno ambulanto,” dodaja Mataln.

Zdravnik Mitja Mataln se
predstavi:

Prostori ambulante, ki bodo poleg
zobne ambulante, na naslovu Šentrupert 124, se v času priprave glasila še
obnavljajo in prilagajajo novim namenom, odprtje pa je zelo blizu. Mitja
Mataln, izbrani zdravnik, ki se je prijavil na občinski razpis za podelitev
koncesije za opravljanje javne službe v
osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne in družinske medicine,
je s prvimi odzivi zadovoljen, pričakuje pa, da bo zanimanje še večje, ko bo
z ekipo pokazal, kako želi delati.

Izbrani zdravnik Mitja Mataln želi bodočim pacientom
nameniti dovolj časa
“Menim, da sta zaupanje in medsebojno spoštovanje temelj vsakega dobrega odnosa. Tudi v družinski medicini.
Ob tem pa so pomembni tudi stalnost,
dostopnost in strokovnost zdravnika
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ter celotne ekipe. Največ, kar lahko
zdravstveni delavci ponudimo našemu
pacientu, pa je naš čas. Čas, da ga ob
prihodu primerno pozdravimo, poslušamo, pregledamo, opravimo diagnostiko, ustrezno zdravimo in spremljamo rezultate zdravljenja. Na teh
izhodiščih bo temeljila naša ambulanta. Zato vas na tem mestu vse lepo vabim k vpisu v ambulanto in se veselim
sodelovanja pri skrbi za vaše zdravje.”

Vpis lahko opravite v začasnih
prostorih ambulante, in sicer v
ordinacijskem času Zdravstvenega doma Trebnje v nekdanji
ambulanti prof. dr. Marije Petek Šter.

Pet dni na teden, ob sredah
popoldne
Mitja Mataln bi lahko v šentruperski
ambulanti sprejel približno od 1200

“Sem specialist družinske medicine
z večletnimi delovnimi izkušnjami. Z
ženo in hčerko živim v manjšem kraju v občini Kozje. Medicinsko fakulteto v Mariboru sem opravil 2013 in
med študijem dobil potrdilo o uvrstitvi med najboljših 5 % študentov v generaciji. Med študijem sem opravljal
praktično usposabljanje iz kirurgije v Houstonu v največjem medicinskem centru na svetu pod mentorstvom prof. dr. Gregoriča. Nadaljeval
sem pripravništvo v UKC Maribor in
uspešno opravil strokovni izpit. Kljub
odprtim možnostim za kirurgijo sem
se odločil, da bom kariero raje gradil kot družinski zdravnik na podeželju. Zaposlil sem se v Zdravstvenem
domu Šmarje pri Jelšah, kjer sem delal
do sedaj. Specializacijo sem opravljal
v ambulanti v Podčetrtku. Po zaključeni specializaciji sem postal eden izmed najmlajših specialistov družinske
medicine in leta 2018 začel z delom v
Rogaški Slatini, kjer sem bil tudi vodja
zdravstvene postaje.”
Mateja Leban

IZ ŽIVLJENJA V OBČINI

Usvajajo veščine prve
pomoči

KRVODAJALSKA AKCIJA
PONEDELJEK 11.

V osnovni šoli v Šentrupertu učenci zopet pridno usvajajo veščine prve pomoči in skrbijo, da je zaradi njihovega
znanja kraj varnejši. Pod mentorstvom Marte Mencin in s
podporo vodstva šole že 12. leto zapored deluje krožek
RK s poudarkom na znanju prve pomoči in spodbujanja
solidarnosti z ljudmi, ki so na kakršen koli način ogroženi.
Čestitke vsem mladim, ki vsakodnevno skrbite, da je svet
boljši.

TOREK 12. APRIL

in
2022

»Galaksija«
TREBNJE
Vljudno vabljeni.

Katja Strmole, RKS OZ Trebnje
Za prijavo pokličite 3 dni pred pričetkom akcije na 051 389 270 ali 051 671 147.

Obdaritev starostnikov nad 80 let
Prostovoljke in prostovoljci Rdečega križa so v prednovoletnem času obiskali vse starejše nad 80 let in jih obdarili s skromnim darilom. V upanju, da je konec previdnega
življenja zaradi možnih okužb, se že veselimo organizacije
srečanj starejših. Za programe in delovanje Rdečega križa
žal že tretje leto zapored občina Šentrupert ni namenila
nobenih sredstev. Sedaj delujemo s pomočjo sredstev lo-

kalnih podjetij, ki podpirajo naše programe, ter občanov,
ki prispevate svoj del s prispevkom za članarino RK, in naših prostovoljcev, ki poskrbijo za soljudi.
Hvala vsem, ki nas podpirate, saj veste, da je vsaka družba
močna le toliko, kot je močan njen najšibkejši člen.
Katja Strmole, RKS OZ Trebnje

Ciril Bizjak, hvala!
V soboto, 12. februarja
2022, smo v preurejenih prostorih Konjerejskega društva Šentrupert prvič izvedli občni
zbor, potem ko smo
do sedaj večino občnih
zborov izvedli v kulturnem domu, pred dvema letoma pa so nam
odstopili prostore v
gasilnem domu.
Na zadnjem občnem
zboru je po 16-letnem vodenju dosedanji predsednik Ciril Bizjak predal vajeti društva Dejanu Kurentu.

Cirilu se ob tem zahvaljujemo za uspešno vodenje društva
in organizacijo vsakoletnega srečanja konjenikov in tradicionalnega nabadanja klobas, ki je lani obeležil že 20.
obletnico, ter žegnanja konj, ki jih je bilo skupaj že 31, z
njimi pa je začel že njegov oče. Ciril je veliko pozornosti
vedno namenil tudi našim starejšim članom in ob njihovih
okroglih obletnicah poskrbel, da smo jih s konji obiskali
in se skupaj malo poveselili in popeljali kak krog. Sedaj bo
kot član upravnega odbora še naprej sodeloval pri iskanju
in uresničevanju novih idej, razvoju društva in naših skupnih druženjih.
Novemu predsedniku Dejanu Kurentu želimo veliko novih, svežih idej in uspešno vodenje društva.
Člani Konjerejskega društva Šentrupert

Po dveh letih spet Gregorjev sejem
Na dan sv. Gregorja je bil na Veseli Gori tradicionalni
Gregorjev sejem, katerega začetki segajo v leto 1760.
Organizator je Turistično društvo Šentrupert, sodelovala
pa sta tudi Občina Šentrupert in Zavod Dežela kozolcev.
P. Primec
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11. koncert MePZ DU Šentrupert
Anica Berk, Joži Kovačič in Peter Pavlin. Brez ostalih pevcev in pevk pa le ni celotne pesmi.
Na samem koncertu smo se razveselili vsakega poslušalca. Še posebno pa smo z veseljem pevci kot zbor podelili
posebno zahvalo prof. Jožetu Zupanu, vsestranskemu kulturnemu delavcu, ki nam je velikokrat stal ob strani s svojo zapisano besedo in izrečeno podporo.
Posebno zahvalo zbora si je prislužil mojster fotografije Franc Pepelnak Pep, ki nam je že na začetku našega
ustvarjanja izdelal neprecenljiv fotoalbum.

Nam je le uspelo nekaj pevskih uspehov, čeprav je
aktivnosti korone in vsega okrog nje kar malo preveč.
Korone nihče ne povabi, je vsiljiv tujek v vseh oblikah.
Sama se priplazi brez vabil in ni ljubiteljica nobenih skupin.
Mi pevci pa imamo radi pesem, ta se poje iz srca. Tokrat
je bil razpon kar velik, od male deklice, nato dekline, ki si
počasi izbira prijatelja. Vse pa preraste sčasoma do žene
in njenega moža. Solisti kot pevci so bili: Janez Škrinar in

Ob vsem tem lahko povemo še to, da so nas lepo sprejeli na CIK Trebnje, kjer je bil nastop zaradi korone zunaj.
Sam program pa smo izvedli še v DSO Trebnje, kjer smo
razveselili marsikaterega stanovalca doma.
Za izvedbo 11. koncerta RAD POJEM SLOVENSKO
PESEM se zahvaljujemo povezovalki Ruži Brcar, JSKD
Trebnje Joži Sinur in Petri Šinkovec, ravnatelju OŠ Jožetu Tratarju, županu Andreju Martinu Kostelcu in Občini
Šentrupert, Hiši vina Frelih ter predsedniku DU Šentrupert Petru Pavlinu.
zborovodkinja Duška Peček

Ustvarjalni spomini MePZ DU Šentrupert
Najlepše je, ko spomini sežejo po dobrih dogodkih.
Prvi koncert MePZ je bil v domu starejših v Šmarjeti.
Za nastop je bila potrebna uglasitev pevcev, kar ni vedno
lahka naloga. Idealna pesem za to je Čuk se je oženil, kjer
se vsaka napaka višine glasu opazi takoj.
Pa je bil na prvi vaji pevec, ki je glasno komentiral: »Tega
pa že ne bom pel!«
»Kako ne, saj so toni za oblikovanje sluha odlični!«
»Ne in ne, tega že ne bom pel!«
»A morda moti vsebina sove, na primer?« sem glasno
vprašala.
»Točno to. Sova prinaša smrt!«
»O, to pa že ne!« je bil moj komentar. »Sova je znak učenosti! Učenje pa je potrebno, ne glede na starost!«

»Ne in ne!« In je pevec gladko, že pred koncem začetne vaje odšel!
Mislila sem si, no, ja, saj mu ne morem zameriti, saj
pozitivnega dela on ne razume! Vaje so se nadaljevale. Sčasoma so prišli nastopi. Pri enem od koncertov je
pevka Štefka sedela zaradi žalostnega dogodka v dvorani. Bivši župan Rupert tudi, pa profesor Jožko. Koncert se je odvijal po upokojenskih zmožnosti. Vse je
šlo kot po maslu, le svetloba na odru ni ubogala. Sredi pesmi je zavladala tema. Najprej je Rupert osvetlil
svoj pametni telefon, za njim pa še drugi ... Mojca je hitro prižigala najdene sveče in nežna svetloba je osvetlila pevce. Pesem se ni pretrgala. Toplina srca je grela
vse v nabito polni dvorani. Tik pred koncem so posvetile luči. Aplavz je bil buren. Posledično je raslo zadovoljstvo in čestitke so deževale. Zunaj je bilo veliko
snega, v dvorani pa so hitro pripravili mize s prigrizki in
kapljico iz bivšega grozdja. Bilo je toplo vzdušje, žvenket kozarcev je bil del glasbene spremljave.
Res, tako prijetno in veselo je bilo večkrat, vse do
korone, ki je marsikomu zagrenila življenje. A pesem
niti danes ne počiva. Nastajajo nove zgodbice in prijazni spomini so še zelo živi. Veliko je bilo nastopov od
Domžal, Ljubljane, Črnomlja, Metlike, Kočevja, Novega mesta, Mirne, Mokronoga do Šentruperta.
Brez pesmi ni veselja, brez spremljevalnih in prijetnih ter prijateljskih dogodkov tudi ne. Dokler bo živela ljudska pesem, toliko časa bo živelo tudi naše življenje. Skrbimo zanj.
Duška Peček
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Dragi prijatelji,
leto 2022 bo za PD Polet v marsičem prelomno. Društvo bo praznovalo
dvajseto obletnico obstoja in delovanja, kar že samo po sebi zahteva
pregled doseženega in oblikovanje jasne vizije za prihodnost. Poiskati pa
bomo morali tudi nove društvene prostore.
Splet okoliščin je botroval temu, da se je število naših članov v preteklem letu prepolovilo. Vendar upamo, da bomo
po izkušnji epidemije ljudje spet začutili klic skupnosti in
bo to pozitivno vplivalo tudi na članstvo v našem društvu.
V preteklem letu marsikaterega izleta zaradi razmer žal
nismo mogli izpeljati, zato te izlete prenašamo v program
za leto 2022, ki je predstavljen v nadaljevanju. V glavni sezoni bomo osvojili Triglav in Viš ter obiskali otok Krk.
Aprila bomo izvedli že 190. pohod ob polni luni, drugo soboto v oktobru pa bo 23. pohod po Steklasovi poti. Zanimive bodo tudi strokovne ekskurzije odseka za varstvo
narave. Kot vsako leto se bomo udeležili dneva slovenskih
planincev. Načrt je lepo zastavljen, upamo še na ugodno
vreme in izboljšanje epidemioloških razmer.
V letu 2022 smo za vas pripravili naslednje redne izlete
(vsi so ob sobotah):
• 22. 1. 2022: Hribolazenje po Zasavju
(Vače - Zasavska Sveta gora - Vače),
• 19. 2. 2022: Skupni izlet s PD Trebnje
(Ravenska Kočna - Goli vrh - Ravenska Kočna),
• 12. 3. 2022: Pohod po Kraškem robu
(Črni kal - Kraški rob - Rakitovec),
• 23. 4. 2022: Jamborna pot
(Studeno - Sv. Lovrenc - Gora Špilnik - Studeno),

• 21. 5. 2022: Vrhovi nad Pokljuko
(Rudno polje - Veliki in Mali Draški vrh - Rudno polje),
• 18. 6. 2022: Pogled na ostrenja Karavank
(Podnar - Ovčji vrh - Podnar),
• 16. - 17. 7. 2022: Triglav
(Vrata - Tominškova pot - Triglav - Čez Prag - Vrata),
• 6. 8. 2022: Viš (Rabeljsko jezero - Viš, Koštrunove
špice - Rabeljsko jezero),
• 24. - 25. 9. 2022: Skupni izlet s PD Polet Trebnje
(Potepanje po otoku Krk),
• 8. 10. 2022: Steklasova pot,
• 15. 10. 2022: Planica
(Kranjska G. - Vitranc - Cipernik - Kranjska G.),
• 12. 11. 2022: Po spečem menihu
(Gornji Grad - Lepenatka - Gornji Grad) in
• 3. 12. 2022: Zaključni izlet v neznano.
Iskrena hvala vsem, ki se udeležujete naših pohodov in nas
tako ali drugače podpirate. Najlepše vabljeni v družbo PD
Polet Šentrupert tudi v prihodnje.
Veseli vas bomo!
Daniel Pejović, predsednik PD Polet Šentrupert

DEŽELA KOZOLCEV

Lahov kozolec iz Migolice tudi v Veliki Britaniji
Damjan Bajc je za Britansko-slovensko društvo (The British-Slovene Society) izdelal kozolec po modelu Lahovega
kozolca iz Dežele kozolcev. Stoji v mestu Henley-on-Thames, ki je pobrateno z Bledom.
O kozolcu: Lahov kozolec je v bil v lasti Lahove družine,
ki se ji je po domače reklo Bajčevi, iz Migolice pri Mirni
vse od časa med obema vojnama. Kdaj točno je bil narejen, danes ne ve nihče več, pa tudi kdo ga je postavil, ni
znano. Zadnji lastnik Jože Lah predvideva, da so ga naredi-
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li Lahovi ob pomoči kakšnega tesarja samouka in sovaščanov. Še dobro se spominja časov, ko ga je prekrivala slama, ki jo je v 70. letih 20. stoletja zamenjal s
salonitnimi ploščami, pozneje pa s trimoforjem, kritino podjetja Trimo iz Trebnjega. Kozolec je bil verjetno že pred 2. svetovno vojno prestavljen nekaj sto
metrov niže od domačije.
Lahov kozolec, last malega kmeta, je enojni oziroma stegnjeni kozolec na pet
oken, rekli so mu ajnfuger, kar prevzeto iz nemščine pomeni preprost, enostaven. Bil je najvišji kozolec daleč naokoli, saj je bil za dve lati višji od ostalih. Dolg
je kar 29,35 m, širok 1,65 m ter visok 5,25 m. Posebnost je, da so bili stebri štukani, to se pravi, da steber ni bil iz celega hrasta, ampak sestavljen iz dveh delov.
Ko so zadnji stebri zgnili, so enostavno vcepili nove. Prvotno naj bi kozolec stal
v neposredni bližini domačije, ker pa so bili na tesnem s prostorom, so ga prestavili nekaj sto metrov niže na rob travnika pod sadovnjak, kjer danes nanj spominja le še njegov podstrešek iz 80. let 20. stoletja. Nova lokacija je bila boljša,
saj je v odprti dolini pihalo, krma in žito pa sta se dobro sušila. Vendar pa so zaradi odročnosti Lahov kozolec nemalokrat obiskali tudi divjad in ptiči. Nevarne so bile tudi domače kokoši, ki so redno zahajale h kozolcu in zobale s spodnjih lat, tako da so bili Lahovi primorani vdevati više v kozolec. (Lamovšek et
al. 2013: 16–17 in Dežela kozolcev 2021)
P. Primec, Dežela kozolcev

Pustna delavnica

Dušan Hočevar - kandidat za poslanca SD Temeniške in Mirnske doline

Otroško delavnico, ki je potekala ob spoštovanju aktualnih ukrepov za zajezitev okužb, je pripravila Dežela kozolcev Šentrupert v sodelovanju s trebanjsko območno izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD).
V sklopu ustvarjalnih delavnic so udeleženci marca izdelovali gregorčke, aprila pa bodo ustvarjali na velikonočni delavnici.
Joži Sinur, JSKD OI Trebnje

Naročnik oglasa je SD.

V Deželi kozolcev Šentrupert nadaljujejo z ustvarjalnimi
delavnicami, ki so jih zasnovali lansko jesen in na katerih
otroci vsako prvo soboto v mesecu z različnimi mentorji
spoznavajo številne ustvarjalne tehnike. Februarska delavnica je bila na pustno soboto, zato so mladi pod mentorstvom Tjaše Peterle izdelovali pustne maske, mentorica
pa je otrokom, nekateri so na delavnico prišli v pustnih
kostumih, poslikala še obraz.

Dušan Hočevar profesor športne
vzgoje in profesionalni trener
tenisa, rojen 24. 03. 1968, oče,
športni pedagog, prostovoljec,
častnik v času vojne za Slovenijo,
član nadzornega sveta Športne
zveze Novo mesto, član predsedstva zveze častnikov JV regije,
predvsem pa Človek z veliko začetnico, bo na letošnjih volitvah
v DZ naš kandidat za poslanca.
Verjamemo, da ste siti stalnih
obljub kandidatov, ki pred volitvam obljubljajo 100% drugačno življenje državljanov, žal so
na tudi tokrat naši poslanci v najhujšem obdobju od osamosvojitve prevečkrat razočarali. Dušan
je dobil v času epidemije priložnost, da se sooči kot prostovoljec s COVID-om v prvih bojih vrstah. Še vedno deluje kot prostovoljec Rdečega križa v domu starejših kot organizator dela v rdeči coni, deluje v Karitasu in za Dolenjske lekarne, saj dostavlja zdravila revnim, starejšim ter obolelim ljudem.
Kot poslanec se bo zavzemal za:

• Nove investicije in vzpodbude v naše domače okolje, gospodarstvo, kmetije, turizem.
• Kvaliteto življenja za VSE.

• MLADIM zagotoviti šolanje, ki bo omogočilo zaposlitev, ustvarjanje DRUŽINE in DOMA
v naši bližini.
• Vsem moramo zagotoviti dostop do ZDRAVNIKA.

• Omogočiti ŠPORTNO – REKREACIJSKE IN KULTURNE DEJAVNOSTI.

• Začeti s postopki za izgradnjo prvega večnamenskega športno – kulturnega SREDIŠČA, ki
bi pokrival dogodke v celotni JV regiji.
• Zagotoviti moramo dostojno in kvalitetno življenje ljudem v 3. ŽIVLJENSKEM OBDOBJU.
• Skrbeti za OKOLJE.

ZA VSE LJUDI ENAKE MOŽNOSTI IN BOLJŠE ŽIVLJENJE
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Koronačas, čas velikih sprememb
Že lani v decembru se je začel postopoma podirati gradbeni oder ob
zvoniku. S tem je zvonik začel dobivati pravo podobo in lepoto, ki se je
skrivaka za odrom. Pika na i, če lahko
tako rečemo, je bila vrnitev pozlačene
bunke in križa na zvonik.
V samo bunko smo vstavili časovno
kapsulo z listino, na kateri je opisano,
v kakšnem časovnem obdobju je bil
obnovljen zvonik. Listino so na trgu
prebrali, bunko in kapsulo blagoslovili in sedaj na zvoniku čaka tiste, ki
bodo čez mnogo let spet obnavljali
to našo krasoto.

za obnovo in vrnitev v namen, za katerega je bila loža zgrajena.

Da bi izpraznili Barbovo ložo, v kateri se je nabralo ogromno materiala
za postavitev jaslic in krasitve cerkve,
smo morali pridobiti nov prostor.
Zato smo v mežnariji obnovili skladiščni prostor in dodali WC, ki bo ob obredih v cerkvi odprt za javno uporabo.

Med zimo smo se lotili tudi obnove
starega dela župnišča. Stopnišče smo
zaprli s knauf ploščami in tako preprečili odtok toplega zraka, zamenjali
smo okna na stopniču, podrli stopnice v kletne prostore in pridobili nov
prostor, hkrati pa preprečili, da bi še
naprej vlaga uničevala stene pod stopnicami.
Nekdanjo učilnico v kletnih prostorih smo spremenili v prostor za vrtne
stroje in orodja, saj ima sedaj učilnica–skladišče vhod od zunaj.
Vsi novi prostori in stopnišče so dobili tudi novo razsvetljavo, ki daje prostorom novo podobo in uporabnost.

Skladišče smo opremili z različnimi
omarami, v katerih bomo lahko shranjevali vse za jaslice, dekorativne posode za krasitev cerkve in bandere, ki
so bile sedaj v neprimernem prostoru.

Seveda je poleg gospodarskih posegov
v župniji potekalo tudi nekaj pastoralnih dogodkov.

Februarja se je na Vihru začela obnova zvonika. Zvonik je dobil novo kapo
iz bakrene pločevine, na špici pa pozlačeno bunko in križ. Obnovljena bo
tudi fasada in ob nočeh bo cerkev vidna daleč na okoli, saj bo dobila tudi
zunanjo razsvetljavo.

30. januarja smo praznovali god sv.
Janeza Boska. Na ta praznik smo se
pripravljali že z otroci pri verouku.
Spoznavali so njegovo življenje in življenje salezijancev, ki nadaljujejo njegovo delo.
Na sam praznik so animatorji spustili med otroke iz obnovljenega zvonika
okoli 1000 balonov, v katerih so bila
vprašanja o donu Bosku. V nedeljo po
prazniku smo med pravimi odgovori
izžrebali nagrajence - nagrade so bile
počitniške narave, saj bodo izžrebanci
lahko šli na počitnice na Uskovnico, v
Ankaran in na Oratorij.

Obnovitvena dela se premikajo tudi v
notranjosti cerkve. Vse je že pripravljeno, da se na železobetonsko ploščo
položi nov kamniti tlak. Ko se bo polagal nov kamniti tlak, bodo končani
tudi načrti za opremo.
Izpraznjen je tudi vhod v Barbovo ložo
in sama loža. Sedaj je vse pripravljeno
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Koronske posledice in ŽPS
Z žalostjo v srcu ugotavljamo, da se
cerkev prazni. Izgovor je znan – korona, izolacija, karantena, strah okužbe, PCT … Toda Bog je tisti, ki vodi
cerkev, in njemu moramo zaupati, da
bodo prišli boljši časi. Truditi se mo-

ramo, da ohranimo vero in zaupanje v
Boga, tako bomo ohranili tudi navade
in krščansko držo.
Novi potrjeni člani izvoljenega župnijsko-pastoralnega sveta bodo v teh
težkih časih koronakrize poskušali odgovorno usmerjati delo in pasto-

ralno življenje v župniji. Ne bo lahko
delo, tega se dobro zavedajo, zato so
na prvem srečanju svoje delo položili v Božje roke, kajti le tako bo imelo
njihovo delo blagoslov.
Jakob – Jaka Trček, župnik

POSLOVILI SO SE ...

ANA STARE

Spomin je kot pesem,
ki v srcih odzvanja,
spomin je kot cvet,
ki nenehno odganja.
Spomin je svetloba,
ki Dušo obliva,
spomin je Ljubezen,
ki v srcih prebiva ...

30. 5. 1933 – 6. 1. 2022
Ob izgubi drage mame Ane Stare se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečene besede sožalja, darovane svete maše
in cvetje. Hvala g. župniku Trčku in g. župniku Hladniku za lepo opravljen obred
ob slovesu in darovanju sv. maš.
Hvala opravljalcem pogrebnih storitev Komunala Trebnje ter pevcem za zelo
lepo petje. Hvala govorniku ob grobu g. Jožetu Ramovšu ter sosedi Slavki Breznikar, ki je mami več let nudila pomoč v slabem in dobrem.
Žalujoči vsi njeni

Jožica – Joži Podlogar
Marija Urbič
Zoran Ramovš
Jože Vene
Ana Krnc
Stanislava Lah
Ana Stare
Marija Škarja
Franc Rataj
Rupert Starič
Marija Strmole
Gabrijela Markelc
Frančiška Pirh

Anton Odlazek
Šumijo gozdovi domači in žito rumeno
zori, pri domu prijaznem pa lipa, lipa zelena diši!
Ozrimo se po naših gozdovih, zapojmo
si to pesem in lažje nam bo!
29. septembra 2021 smo se na pokopališču Šentrupert poslovili od Antona Odlazka, rojenega 19. oktobra leta 1942, z
Okroga oz. iz Koromandije. Mladost je
preživljal z bratom in polbratom v kraljestvu narave, dreves, živali.
Namen poti je predvsem izobraževanje
vseh nas, predvsem pa mlajše generacije v prepoznavanju gozdnih in izven gozdnih dreves, grmičevja in vzpenjalk, v poznavanju flore in favne v našem okolju
s poudarkom na mokrišču in vsem ostalem, kar pot vsebuje. Namen poti je tudi
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spodbuditi v nas zavest, kako zelo smo
odvisni od narave – naših gozdov in življenja v njem, spodbuditi zavedanje posameznika, kako naj s to našo vsesplošno
dobrino ravna.
Ja, in Tone je zasnoval razstavo o drevesih, ki jih je ponazoril z odrezki, koluti, deščicami. V letu 2008, ko je bila
prvič postavljena v Kulturnem domu
v Šentrupertu, smo začeli v Sloveniji
z evropskim dnevom, evropskim tednom gozdov. Razstava je romala v Radeče, Novo Mesto, Bled in danes stoji
in kliče k obisku na Veliki Preski v muzeju Lesarius.
Tone je tudi naj lastnik gozda, bil je
v svetu Zavoda za gozdove Slovenije,
OE Brežice in podpornik Društva lastnikov gozdov.

Mi cimermani, tapravi fantje smo, nobene grče se ne ustrašimo, cimrake pojejo
in veseli smo, nove grušte delamo, da lepše bi bilo.
Tesartsvo – cimermanstvo je poleg zidarstva, lovstva, kuharstva, seveda poleg spočetja in rojevanja otrok eno izmed
najstarejših dejavnosti v zgodovini človeštva. Njegove besede iz dokumentarnega filma o drevesih.
Delo in izobraževanje, pitje znanja,
so kraljevali v Tonetu. Z ženo Joži sta
ustvarila družino, rodila sta se sinova
Janko in Toni. Delo v KPD Dob, stanovanje v bloku, a ljubezen na Koromandiji. Najprej vikend, nato stanovanjska hiša. Hiša posebnosti. Polna
predmetov, zamisli, snovanj in sanj z
vinoteko. Mnogo je miz, vrat in lese-
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nih stebričkov, ki krasijo marsikatero hišo tukaj v okolici. Posebnih 12
stolčkov in miza iz dog še danes krasi svoj prostor enkratnosti. Društvo
vinogradnikov je marsikdaj popestril
s svojimi izdelki in nepozaben je bil v
povorkah s svojim vozom, sodom in
starim traktorjem. Zavedajmo se lepote stare vinske trte, vinske lesene
posode in orodja. Ne sežigajmo!
Turistično društvo, planinsko društvo
in Steklasova pot. Tudi sam sem prvič
spoznal Toneta ob snovanju Steklasove poti. Kakšna srčnost in povabilo na
pot, povabilo pohodnikom k njemu
domov in njegova posebna gugalnica.
Kdo je ne pozna?
Pišem svojo misel, videnje o reševanju
podnebnih težav, ki nas vsakoletno prizadenejo. Odprava teh vremenskih tegob
je v celoti nemogoča, lahko pa s pravočasnimi ukrepi vplivamo na zmanjševanje posledic ujm. Ni se prepuščal globalnemu problemu, zaznaval ga je in
zaznal ter nakazal rešitve v svoji občini kakor širše.

Zaznaval je izjemnost prostora, v katerem se je gibal.
V šentrupertski osnovni šoli dr. Pavla Lunačka so včeraj popoldne predstavili knjigo Slovenska vas skozi čas. Idejo zanjo je
pred dobrim letom dni na drugem srečanju
sedanjih in bivših vaščanov Slovenske vasi
dal Tone Odlazek, eden od štirih članov
organizacijskega odbora srečanja, za svojo
pa so jo takoj vzeli ostali trije – Anton Slak,
Lojze Gregorčič in Lojze Podobnik.
Moj Lumpi, potrebovali smo nekaj časa,
da prejšnjega Lumpija pozabimo.
Njegove mize čuvajo zgodbo o Lumpijih, dobrosrčnih psih, ki so delali dom
na Koromadiji še bolj čudovit.
Veliko njegovih spisov, zgodb in pravljic
smo lahko brali v časopisih. Mnogo njih
je še v mizi, ki je delo njegovih rok in
tudi sama skrivnostno molči, saj ve, da
je Tone imel še mnogo skritih misli.
Družina s sinovoma, vnuki, so dali poseben pečat Tonetu. Vsak je dobil svojo košaro, vsak je dobil svoje mesto v
Tonetovem jazu.

Tudi ta večer je mlado, sanjavo dekle sedelo pod krošnjo gabra. Poslušalo je skrivnostno šumenje vetra v njegovi krošnji.
Človeško življenje je dragocenost, za
človeka samega največja, saj mu le življenje daje izjemno priložnost biti, bivati in delovati v zelo omejenem času
v zelo omejenem drobcu vesolja. Vse
drugo – prej in potem – je skrivnost,
o kateri lahko le ugibamo, domnevamo
ali verujemo vanjo. Rojstvo je začetek,
življenje je pot, smrt je izpolnitev. Pot
Antona Odlazek je bila svetla, srečna.
Jože Prah, Zavod za gozdove Slovenije

V slovo Joži Podlogar
Kadar človek naredi dobro delo, ne da
bi mu bilo treba, se Bog ozre navzdol,
se nasmehne in reče: »Že samo za ta
trenutek je bilo vredno ustvariti svet.«
(Talmud)
Tiho in neopazno, tako kot je živela, se je v veselem decembru, ki žal
že drugo leto to ni, poslovila dolgoletna prostovoljka KORK Šentrupert
Joži Podlogar. Nihče ni mogel verjeti, da je slovo prišlo tako nenadoma,
tako zgodaj.
Prostovoljstvo je poslanstvo, prostovoljec si ali nisi, to je globoko v tebi.
Kdor hoče nekaj dobrega narediti, bo
našel čas, kdor noče narediti ničesar,
bo našel izgovor. Ona nikoli ni imela
izgovorov.
Še tisti dan je pridna kot mravljica
tako kot vrsto let obiskala starejše
občane naše občine, jim zaželela lepe,
zdrave in mirne praznike, jim izročila darila ter humanitarne pakete Rdečega križa.
In ko se oziram nazaj in razmišljam o
njej kot prostovoljki KO Rdečega križa Šentrupert, ugotavljam, da je bila

vedno pripravljena pomagati, bodisi z
obiski po domovih starejših občanov
ali varstveno-delovnih centrih bodisi
z obiski na domu naših občanov, pri
pripravah na vsakoletna srečanja starejših občanov, razdeljevanju humanitarnih paketov, v akciji Drobtinica, ko
je spekla zelo dober domač kruh, in še
bi lahko naštevala.
Nikoli, prav nikoli ni iskala izgovorov,
da ne more, da bo kdaj drugič. In prav
zaradi tega smo jo cenili, spoštovali in
jo imeli radi. Še več, v svoje humano
poslanstvo je vključila tudi svojega pokojnega moža Jožeta in najmlajšo hči
Tejo, ki je mnogokrat s svojo harmoniko popestrila dogodke, ki jih je organizirala KORK.
Tisti, ki smo jo poznali in skupaj z njo
opravljali dobrodelna in humana dela,
ne najdemo besede tolažbe. Nemi in
nemočni smo stali ob njenem preranem grobu in se spraševali: zakaj, zakaj prav ona, pa tako prerano.
Spomini bodo ostali, njena dobra dela
ne bodo pozabljena.
V imenu vseh, ki smo jo poznali, spoš-

tovali in imeli radi, v imenu tistih, ki jo
bodo najbolj pogrešali, ji še zadnjikrat
izrekam iskreno zahvalo za vse lepe
trenutke, ki smo jih skupaj preživeli,
za vsa humana dejanja ter za vse prevožene kilometre brez nadomestil.
Njenim hčerkam, bratu, sestram in
ostalim sorodnikom, ki žalujejo za njo,
pa še enkrat izrekam globoko sožalje.
foto: Rozi Podlogar

Ruža Brcar
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Ob Plečnikovem letu: Šentrupersko
pokopališče preurejeno v Plečnikovem
duhu po Valentinčičevem načrtu
Obeleževanje 150-letnice rojstva arhitekta Jožeta Plečnika je priložnost,
da se v letu, ki ga posvečamo temu velikanu arhitekture, ozremo tudi na
sledi njegovega dela in dela njegovega učenca v Šentrupertu. Pokopališče
v Šentrupertu so leta 1940 temeljito preuredili. Šentruperčani so pri tem
sledili zamisli, ki je prihajala iz delavnice prof. Jožeta Plečnika, in načrtu,
ki ga je narisal njegov takratni asistent Ivan Valentinčič.
Najprej ob cerkvi, potem
Na hribu
Šentrupersko pokopališče se je v obdobju romanike raztezalo ob prvotni cerkveni stavbi. Zgodovinar Steklasa domneva, da je cerkev že ob
gradnji leta 1042 kot župnijska cerkev dobila tudi »… krstni kamen in
pokopališče«. Sedanji zvonik gotske
cerkve so kasneje zgradili dobesedno na grobovih nekdanjega pokopališča (Slabe, 1993). S pokopavanjem ob šentruperski farni cerkvi so
prenehali leta 1785. Nov prostor za
pokope so takrat določili okoli 500
metrov jugovzhodneje, na pobočju
Šentruperske vzpetine. V Franciscejskem katastru iz leta 1825 je to območje nosilo ledinsko ime Na hribu, kasneje pa je v ljudsko govorico,
verjetno zaradi lastništva zemljiš-

ča in bližine župnišča (Pfarrhof), prišlo ime Farovški hrib. Na najvišji točki Šentruperske vzpetine (291 m) so
ob podpori grofov Barbo leta 1859
zgradili še kapelo sv. Križa z rodbinsko grobnico pod cerkvenim prostorom. Steklasa poroča, da je bil leta
1872 »… potegnjen zid od pokopališča dalje okoli kapele«. Pokopališki prostor je s 1.907 m2 , kot je prikazan v Franciscejskem katastru pod
parcelno številko 121, postal premajhen in leta 1904 je bilo šentrupersko
pokopališče Na hribu »znatno razširjeno«. Zemljiškokatastrski načrt z letom nastanka 1890 in letom zaključka
1977 prikazuje tloris prvotnega pokopališča in njegovo razširitev. Na stari
razglednici s konca 19. stoletja, ki jo
hranijo v posebni zbirki Boga Komelja
v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto,
je vidno staro pokopališče, ograjeno s

kamnitim zidom. Na fotografiji kapele sv. Križa v Steklasovi Zgodovini župnije Šent Rupert na Dolenjskem pa
sta vidna kamnita ograjna zidova starega pokopališča in tudi njegove razširitve (Steklasa, 1913).

Ograja je bila slaba, zidovje
je razpadalo …
V tridesetih letih prejšnjega stoletja je Šentruperčanom uspelo pridobiti »precejšnje kredite za javna dela«
in v župnijski kroniki, ki jo v izvirniku hrani Župnijski urad Šentrupert,
lahko beremo o »elektrifikaciji v Šentrupertu, zidanju vaškega rezervoarja v Kamnju, osuševanju močvirja na
Bregu, gradnji ceste na Vrh in ceste na
Hom, reguliranju potoka Bistrica …«.
Župnik Peter Flajnik je v kroniki zapisal, da je bilo leto 1938 »… v znamenju gospodarskega podviga. Posojilnice so polagoma oživele in ljudje z
zaupanjem gledajo v bodočnost …«.
Takrat so obnavljali tudi nekatere podružnične cerkve: pri Škocjanu in sv.
Roku ter na Cirniku in Okrogu. Nenehna skrb za finančno in izvedbeno
zahtevna obnovitvena dela je župnika Flajnika, poleg velike skrbi za »dušni blagor« velike župnije, še dodatno izčrpavala in leta 1940 je zaprosil
za premestitev v izpraznjeno župnijo

Šentrupersko pokopališče na razglednici pred
razširitvijo leta 1904 (hrani Knjižnica Mirana
Jarca Novo mesto, Posebne zbirke Boga
Komelja)
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Kočevje, v Šentrupert pa je 24. aprila tega leta iz Dobrepolja za župnika
prišel Franc Nahtigal. V zapisu ob vizitaciji je bilo takrat zapisano, da nujna
popravila potrebuje tudi pokopališče,
predvsem »ograja je bila slaba, ponekod celo deloma porušena in zidovje
je razpadalo« (Šimac, 2020).

V Plečnikovem duhu po Valentinčičevem načrtu
Župnik Nahtigal je že ob prihodu v
Šentrupert izpostavil potrebo po obnovi razpadajočega zidovja in ureditvi
pokopališča, prav gotovo pa je kmalu zaznal tudi nejevoljo faranov, ki so
z zadržkom sprejemali pokope svojih
bližnjih »… tam pod škarpo«, na razširjenem spodnjem delu pokopališča.
Pokopališče je bilo nujno potrebno celovite preureditve in poenotenja zgornjega starega in spodnjega novega dela.
Verjetno bi v takratni župnijski kroniki lahko brali, kako zavzeto je župnik
Nahtigal iskal rešitev in jo tudi našel,
tam v ljubljanski delavnici arhitekta Jožeta Plečnika. Domnevamo lahko, da je
tudi njegova kronika odšla z dvanajstimi partizani, ki so 17. junija 1942 v smrt
odpeljali župnika Nahtigala, ali pa je žalostno usodo doživela naslednji dan, ko
so »… do praznega izropali župnišče«.
Edini dokument o preurejanju šentruperskega pokopališča leta 1940 hrani Informacijsko-dokumentacijski center za dediščino Ministrstva za kulturo
Republike Slovenije. Pravzaprav gre
za dva načrta dveh variant preureditve pokopališča v Št. Rupertu na Dolenjskem v merilu 1:200. Eden od teh
dveh načrtov je v Strokovni zasnovi po
74. členu ZVKD-1 k pripravi OPPN za
jedro Šentruperta (Štepec, 2014) opisan kot »Valentinčičev idejni načrt za
ureditev pokopališča iz 1940, varianta
A«. Načrta sicer nista podpisana, vendar se z veliko verjetnostjo lahko domneva, da sta izpod peresa arhitekta
Ivana Valentinčiča, asistenta prof. Jožeta Plečnika. Oba načrta je arhiv kot
donacijo dobil od arhitektove hčerke,
tudi arhitektke, Špelke Valentinčič.
V zbirkah, arhivih in muzejih Novega mesta, Celja in Ljubljane, pa tudi
v evidencah poznavalcev Plečnikovega opusa arhitekta Andreja Hrauskyja
ter umetnostnega zgodovinarja prof.
dr. Damjana Prelovška do sedaj ni bilo
moč najti nobenih dokumentov ali podatkov, ki bi bili povezani s Plečnikovim
delom v Šentrupertu. Zato je dragocen zapis umetnostne zgodovinarke in
konservatorske svetnice Majde Frelih

Ribič, ki je v knjigi Korenine naše preteklosti (Zupan, 2002) med drugim zapisala: »Regulacija pokopališča je bila po
zamisli arhitekta Jožeta Plečnika izvedena v pozni jeseni leta 1940. […] Pokopališki prostor prezentira zlasti sedanja, Plečnikova zasnova pokopališča,
ki je kompozicijsko naravnana k frontalnemu učinku, to je k zahodni fasadi
z zvonikom kot končnemu cilju, kakor
nas povede glavna pokopališka pot. Ta
pot je tudi glavna os komunikacijskega
križa, kjer se v njegovem središču smeri ločijo ob razpelu s Križanim. Sedanja
glavna pot je – za razliko od vzdolžnih,
z obzidjem vzporednih poti na starem,
dvodelnem pokopališču – speljana po
površini pravokotnega pokopališča diagonalno, s čimer je dosežena poenotena celovitost pokopališča, kar pomeni tudi temeljno potezo Plečnikove
ureditve«. Na ta zapis Majde Frelih Ribič, kjer sicer ni podanih nobenih virov,
se sklicuje tudi umetnostni zgodovinar
dr. Robert Peskar v znanstveni monografiji Župnijska cerkev v Šentrupertu
na Dolenjskem (2020), kjer je zapisal
»Današnjo ureditev naj bi pokopališče
doživelo leta 1940 po načrtih Jožeta
Plečnika (Frelih Ribič, Kapela sv. Križa, str. 83), ki je glavno pokopališko pot

kot osrednjo komunikacijsko os naravnal diagonalno od vhoda proti zvoniku,
s čemer je kapela dobila ne samo vsebinski, ampak tudi ustrezen prostorski
poudarek.«

Fotografija »Kapela sv. Križa na pokopališču« z
vidno kamnito zidano ograjo starega in razširjenega dela pokopališča (Steklasa, 1931, str. 262)

Načrt za preureditev pokopališča v Št. Rupertu na Dolenjskem v merilu 1:200 (hrani Informacijskodokumentacijski center za dediščino Ministrstva za kulturo)

Pogled iz zraka na današnjo ureditev šentruperskega pokopališča z osenčeno razširitvijo leta 1904,
povzeto po zemljiškokatastrskem načrtu 1890-1977 (Kartografski vir: https://gis.gov.si/ezkn/)
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»Morda se še kje kaj najde …«
»Okoli pokopališča je kamnit zid, pri
vhodu pa sta dva slopa (levo in desno od vhoda), na vrhu pa črki Alfa in
Omega. Takšen motiv bi lahko prišel
od Plečnika, vendar pa celota v naravi ni preveč prepričljiva. Obstaja možnost, da je Plečnik načrtoval kaj večjega
…«, je o šentruperskem pokopališču v
osebni korespondenci zapisal Andrej
Hrausky, arhitekt in dober poznavalec Plečnikove simbolike. V Valentinčičevem načrtu resnično nista izrisana vhodna kamnita stebra in povsem
verjetna je Hrauskyjeva domneva, da
je Plečnik načrtoval kaj večjega, vendar je začetek vojne prekrižal načrte.
Po primerjavi Valentinčičevega načrta
o preureditvi pokopališča in dejanskega stanja na pokopališču pa bi lahko
pritrdili tudi Hauskyjevi oceni, da celota v naravi ne deluje preveč prepričljivo. Vsekakor se v Šentrupertu niso
povsem držali Valentinčičevega načrta in so začeli pokopavati tudi na tistih delih pokopališča, kjer so bile v načrtu predvidene zelene površine. Tudi
zaradi tega je šentrupersko pokopališče izgubilo kar nekaj lepih načrtovanih detajlov in res »… ne deluje preveč
prepričljivo«. Vsekakor pa se lahko začuti tisti »Plečnikov duh«, četudi jasnih

dokazov o Plečnikovem delu v Šentrupertu še nismo našli. Prof. dr. Damjan
Prelovšek je v osebni korespondenci zapisal: »Ob obisku Šentruperta je
Plečnik verjetno svetoval župniku glede ureditve celote, kakega posebnega
dokaza o tem pa še nisem zasledil. […]
Morda se še kje kaj najde …«.
Tudi umetnostni zgodovinar dr. Tomaž Golob z Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Območne
enote Novo mesto, ki je med drugim
tudi dober poznavalec Valentinčičevega dela pri dograditvi zvonika župnijske cerkve sv. Egidija v Mokronogu leta 1940, je v zvezi s prisotnostjo
Plečnika pri prenovi šentruperskega
pokopališča previden: »Brez otipljivih
virov bi bilo avtorstvo prenove neodgovorno pripisati mojstru Plečniku, ki
bi zelo verjetno zasnoval likovno bolj
ambiciozno arhitekturno rešitev, je pa
znano dejstvo, da sta Plečnik in Valentinčič plodno sodelovala pri številnih
projektih in da je Valentinčič pogosto v svoje arhitekturne rešitve vnašal
tudi arhitekturno znakovno govorico, ki je bila lastna njegovemu učitelju Plečniku«.
Ob vseh dvomih in negotovostih pa
se na šentruperskem pokopališču da

Glavni vhod v šentrupersko pokopališče s simboliko »začetka in konca« (foto: J. Uhan, 2013)

22

zaznati močno simboliko in mojstrsko rešitev, s katero so Šentruperčani preko tlorisne oblike križa, s Križanim v središču in s kapelo svetega
Križa na koncu, dosegli poenotenje
pokopališkega prostora, ki je prostor vseh, od začetka do konca … »Jaz
sem Alfa in Omega, Prvi in Zadnji, začetek in konec.« (Raz 22,13) … s tisto
skrivnostjo konca, ki jo mogoče sporoča prav na poseben način oblikovan
simbol na desnem vhodnem stebru,
kjer bi pričakovali grško črko Omega v njenem standardnem zapisu: Ω
ali w. Da, to bi res » … lahko prišlo
od Plečnika«.
Jože Uhan
joze.uhan@telemach.net
Viri:
• FRELIH RIBIČ, Majda 2002: Kapela
svetega Križa na pokopališču. V: Jože
Zupan (ur.): Korenine naše preteklosti.
Šentrupert: Osnovna šola dr. Pavla Lunačka
• PESKAR, Robert 2020: Župnijska cerkev
v Šentrupertu na Dolenjskem. Ljubljana:
Slovensko konservatorsko društvo
• SLABE, Marijan 1993: Raziskave v
cerkvenem stolpu v Šentrupertu. V:
Marko Kapus (ur.), Župnija Šentrupert.
Zgodovinske osnove leta 1993. Šentrupert:
Župnijski urad
• STEKLASA, Ivan 1931: Zgodovina župnije
Šent Rupert na Dolenjskem. Ljubljana:
Samozaložba
• ŠIMAC, Miha 2020: Od Marije Terezije
do druge svetovne vojne. V: Robert Peskar
(ur.), Župnijska cerkev v Šentrupertu
na Dolenjskem. Ljubljana: Slovensko
konservatorsko društvo
• ŠTEPEC, Dušan 2014: Šentrupert na
Dolenjskem – Vaško jedro. Strokovna
zasnova po 74. členu ZVKD-1 k pripravi
OPPN za jedro Šentruperta [neobjavljeno].
Novo mesto: Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije
• ZUPAN, Jože (ur.) 2002: Korenine naše
preteklosti. Šentrupert: Osnovna šola dr.
Pavla Lunačka

DEDIŠČINA NEKOČ IN DANES

Recepti iz Šentruperta

Pust in post: »Krofi so bili,
če so bile kure pridne.«
Za cerkvene praznike ter šege in navade okoli njih, kot je na primer pust,
je bila miza polna dobrot.Veljalo je pravilo, da mora biti za pusta in
veliko noč obvezno na mizi suho svinjsko meso.
Za pusta je morala biti krača ali pa
spodnja čeljust. Skuhali so tudi suho
župo (suho juho). Ko so dali kuhat
suho meso, so prvo vodo odlili in nalili svežo, v kateri se je potem meso
skuhalo. Na suho juho so zakuhali
močnik. Ponekod pa so skuhali župo
iz svinjske glave ali suhe svinjske krače. Za pusta so pekli tudi krofe, ki pa
niso bili polnjeni z marmelado, kot
jih poznamo danes. Cvrli so se v domači svinjski masti. Prav tako so cvrli

tudi flancate. »Krofi so bili za pusta in
kdaj pozimi, če so bile kure pridne.«
Danes za pusta poleg krofov in flancatov radi spečemo miške, ki pa so
tudi v preteklosti večkrat popestrile
praznično mizo.
Posebna šega je bila, da so gospodinje
za pusta spekle ocvirkovo potico. Do
druge svetovne vojne so bili namreč
na podeželju navzoči berači, ki so jim
rekli fehtarji. Imeli so navado, da so na

pustni torek hodili od hiše do hiše ter
nabirali darove, med njimi je bila obvezna ocvirkova potica.
Na pepelnico (pepelnično sredo) se je
začel štiridesetdnevni post, ki je trajal
vse do velike noči. Jedli so prežganko,
narejeno na olju, pa tudi skupaj zmešana olnat krompir ter fižol v zrnju.
Postni jedilnik pa se marsikje ni razlikoval od vsakdanjega, meso je bilo
tudi sicer poredko na mizi.

Svinjska suha župa (svinjska suha juha)
SESTAVINE:

PRIPRAVA:

suho meso, voda, čebula, česen, lovor, korenje, koleraba, močnik ali domače testenine.

Suho meso (pleče, šijek, kračo, rebra) večer pred kuhanjem namočimo v vodo. Vodi, v kateri kuhamo meso, dodamo čebulo,
česen, lovor, korenje (da pobere sol s suhega mesa) in kolerabo.
Kuhano meso odstranimo, v suho župo pa zakuhamo močnik
ali domače testenine (nudeljne ali bleke). Zelenjavo iz suhe župe
lahko narežemo v juho.

Miške
SESTAVINE:

PRIPRAVA:

moka, domača sladka smetana, jajca, mleko, sladkor, sol, olje
ali mast za cvrenje.

Iz sestavin, izmed katerih je največ jajc, naredimo redko testo. V
posodi segrejemo olje ali mast. Žlico namočimo v razgreto maščobo, z njo zajamemo testo in ga polagamo v vročo maščobo,
da se ocvre. Da je maščoba dovolj segreta, vidimo, ko prva miška
takoj splava na površje. Miške se hitro ocvrejo. Lahko jih tudi
obrnemo. Zlato rjavo ocvrte polagamo na krožnik, jih potresemo s sladkorjem v prahu in postrežemo.
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Ocvirkova potica
SESTAVINE:

PRIPRAVA:

za kruhovo testo bela moka, kvas, sol, mlačna voda; za nadev
ocvirki; za premaz jajce.

Za ocvirkovo potico naredimo navadno kvašeno testo kot za
kruh. Vzhajano testo razvaljamo in namažemo z raztopljenimi
ocvirki, na tesno zvijemo, položimo v potičnik oz. pekač in pustimo vzhajati. Vzhajano namažemo z razžvrkljanim jajcem in
spečemo. Ocvirkova potica je najboljša, dokler je še topla.

Mojca Ramovš
Delno povzeto po Mama kašo kuhala: Kulinarična dediščina v šentruperski dolini. Etno družabno društvo, Draga pri Šentrupertu 2013.

»Prijatlje«
so letos posvetili Stanetu Pečku
Ob slovenskem kulturnem prazniku vsako leto v Temeniški in Mirnski
dolini gostijo tradicionalno prireditev
Prijatlji, ki jo pripravlja trebanjska izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD). Zaradi epidemije je bila medobčinska proslava občin
Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Trebnje drugič zapored spletna, letos pa je bila posvečena januarja
preminulemu vsestranskemu kulturniku Stanetu Pečku.
Po krožnem pravilu so tokratno slovesnost gostili na Mirni, v domove pa
smo jo ponesli s pomočjo sodobne
tehnologije. V imenu županov občin
Temeniške in Mirnske doline je na prireditvi pozdravil župan Občine Mirna
Dušan Skerbiš, slavnostna govornica
pa je bila organizatorka, moderatorka
in novinarka Petra Krnc Laznik.
Program prireditve je oplemenitila Glasbena šola Trebnje s posnetki tolkalca Jana Čibeja, saksofonista
Jana Gričarja in pianista Zoltana Petra. Nastali so prav na pobudo Glasbene šole Trebnje v prostorih Galerije likovnih samorastnikov Trebnje, ki
je lani praznovala 50. obletnico svoje-
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ga delovanja. Pri slovenski himni se je
nastopajočim pridružil Matej Kravcar
s trobento. Scenarij prireditve z izborom in interpretacijo literarnih del je
pripravila Kristina Gregorčič, ki je slovesnost tudi povezovala. Gledalci so si

jo lahko ogledali na Televiziji Vaš kanal, še vedno pa je na ogled tudi na YouTube kanalu JSKD OI Trebnje.
Joži Sinur, JSKD OI Trebnje
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Knjižnica v številkah v letu 2021
V letu 2021 so imele knjižnice v knjižnični mreži Knjižnice Pavla Golie
Trebnje 5.051 aktivnih članov, novovpisanih članov je bilo 517.

ŠENTRUPERT

2016

2017

2018

2019

2020

2021

%
2021/20

novi

32

23

16

19

9

29

322%

aktivni

382

359

359

328

444

558

126%

Članstvo v KK Šentrupert

Kljub epidemiji in številnim ukrepom, ki so se tedensko
spreminjali, smo imeli v primerjavi z letom 2020 skoraj
podvojeno število vpisov novih članov. Na splošno smo z
našim delom v letu 2021 zelo zadovoljni, saj smo dosegli
rezultate nad načrtovanimi in močno presegli tudi rezultate iz preteklih let skoraj na vseh parametrih.
Osrednja in krajevne knjižnice skupaj so bile za uporabnike odprte 4.679 ur na leto oz. 0,21 ure na prebivalca, KK
Šentrupert 660 ur, od tega 67,5 ur brezkontaktno.
V letu 2021 smo zabeležili v KK Šentrupert 4.514 obiskov,
torej je vsak član prišel povprečno osemkrat v knjižnico in si ob obisku izposodil povprečno 1,8 knjige.
Krajevna knjižnica je lani povečala gradivo v zbirki za 812 izvodov, od tega je bilo 109 darov uporabnikov, ostalo pa smo
kupili s sredstvi občine Šentrupert in Ministrstva za kulturo,
tako da je bila zaloga zadnji dan minulega leta 17.814 izvodov, od tega 16.800 kosov knjig in časopisov ter revij.

v računalniški učilnici OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert,
udeležilo se je je 14 otrok.
Občina Šentrupert je sofinancirala našo tretjo knjigobežnico, ki je postavljena v Deželi kozolcev. Tudi v KK
Šentrupert nas obiskujejo Tačke pomagačke, knjižnica pa
je lani sodelovala tudi na dnevu za seniorje, ki ga je občina
organizirala v Deželi kozolcev.
Ob koncu leta smo občino opozorili na razpis Ministrstva
za kulturo za sredstva za nujne investicije na področju kulture za javne zavode v občinski lasti, ki so del javne kulturne infrastrukture. Če občina na razpisu uspe, bi lahko
sanirali prostore krajevne knjižnice, jih povezali v funkcionalno celoto in opremili, hkrati pa bi knjižnica pridobila
dodatnih 50 m2 obnovljenih funkcionalnih površin.
Andreja Pleničar, direktorica KPGT

V KK Šentrupert smo pripravili razstave Bralna potepanja: Hrana, Jurčkov nahrbtnik, Vesolje bralnih zakladov bralni paketi, Bralna potepanja: Slovenski avtorji in Jurčkov nahrbtnik 2.

Prireditve
OBČINA

ŠENTRUPERT
ŠTEVILO IZVEDB

ŠTEVILO OTROK

URE PRAVLJIC

1

8

BIBLIOPEDAGOŠKE URE

6

71

DELAVNICE ITD.

3

236

RASTEM S KNJIGO

2

26

KNJIŽNA UGANKA

10

26

SKUPAJ

22

367

Zaradi covida-19 se je več dogodkov preselilo na splet.
Temu smo se prilagodili tudi v knjižnici.
Izvedli smo 131 prireditev v živo, ki jih je obiskalo 3.832
odraslih in otrok, ter 17 spletnih prireditev, ki si jih je
ogledalo 23.755 ljudi.
3D modeliranje in prikaz tiskanja: Organizirali smo delavnice modeliranja in 3D tiskanja z mentorjem Petrom
Mravincem iz RIC-a Novo mesto. Četrta delavnica je bila
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Obvestilo vlagateljem zbirnih vlog
V trebanjski območni izpostavi Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto opažamo zaskrbljujočo število blokiranih zbirnih vlog zaradi vnosa aktualnih in posodobljenih
ortofoto posnetkov, kjer kakršno koli neskladje z dejanskim stanjem v naravi in realno rabo kmetijskih površin pomeni blokado vnosa zbirne vloge. Da bi se izognili težavam pri vnosu vlog, vse upravičence do uveljavljanja
sredstev iz ukrepov kmetijske politike pozivam, naj poskrbijo za odpravo neskladij površin na pristojni upravni enoti vsaj en dan pred vnosom zbirne vloge (UE TREBNJE, št.
07 34 82 284).

osebni dokument in izpolnjeno in podpisano pooblastilo
v dveh izvodih, kadar na vnos ne pride nosilec.

Vsi tisti, ki jih tovrstna blokada vnosa zbirnih vlog ne zadeva, so že v postopku vnašanja zbirnih vlog in tudi že individualno vabljeni k pristojnemu kmetijskemu svetovalcu. Vnos vlog bo aktualen do predvidoma 6. maja 2022 na
Izpostavi Trebnje, Stari trg 2, 8210 Trebnje (upravna stavba KZ Trebnje-Krka). Ob vnosu zbirne vloge potrebujete

Istočasno vam bomo v izpostavi z vnosom zbirne vloge
pomagali tudi pri vnosu povračila trošarine za pogonsko
gorivo kmetijske mehanizacije (s seboj imejte podatek o
količini porabljenega goriva in številu računov).

Za ukrep Dobrobit živali govedo, drobnica (paša) s sabo
prinesite seznam živali, ki bodo na paši. Blato za koprološko analizo je treba opraviti za vse živali, ki se bodo pasle
(vsaj 8 dni pred oddajo zbirne vloge). Analiza blata mora
biti vnesena v aplikacijo VOLOS.

Ana Moder, vodja izpostave Trebnje, KGZ Novo Mesto

Digitalna kompetenca – nujna veščina 21. stoletja

Na CIK Trebnje že vrsto let prepoznavamo potrebo po
spodbujanju razvoja te kompetence. Še večji poudarek pa
smo temu namenili med pojavom covida-19. Digitalno opismenjevanje različnih ciljnih skupin smo izvajali v okviru
UTŽO Trebnje, VGC Marela, programov ZRSZ Aktivna
politika zaposlovanja ter projekta Pridobivanje temeljnih
in poklicnih kompetenc.
DZ RS je konec februarja sprejel zakon o spodbujanju digitalne vključenosti. Med poglavitni rešitvami je pridobivanje digitalnih veščin s pomočjo tečajev, ki se bodo izvajali
in subvencionirali prek javnih razpisov in bodo namenjeni
starejšim od 55 let. Prvi javni razpisi za izvedbo tečajev so
predvideni za jesen.
Na CIK Trebnje si bomo prizadevali, da bomo tudi mi
med ponudniki teh tečajev. Do takrat pa se nam lahko pridružite na ostalih tečajih digitalnega opismenjevanja.

Več informacij www.ciktrebnje.si, 07 34 82 100 ali info@
ciktrebnje.si.
Tanja Vrčkovnik, CIK Trebnje

Spoštovane občanke in občani

Naročnik oglasa je NSi.

Digitalna kompetenca je ena od osmih ključnih kompetenc. Nanaša se na samozavestno in kritično rabo digitalne tehnologije za pridobivanje in izmenjavo informacij,
komunikacijo in reševanje osnovnih problemov na vseh življenjskih področjih. Digitalna kompetenca je tako ključnega pomena za izobraževanje, delo in aktivno sodelovanje v družbi.

Za štiriletni poslanski mandat,
ki se počasi končuje, lahko rečem, da je bil nekaj posebnega, zahteven, odgovoren in
poln izzivov, ki jih ob prevzemu
dolžnosti ni bilo mogoče predvideti. Skoraj dve leti smo se
spopadali z epidemijo covid-19,
ki je pokazala na krhkost naših
življenj in sistema, ki nam zagotavlja blaginjo. Zdaj pa se je
zgodilo nekaj, kar se v osrčju
Evrope ne bi smelo zgoditi. Ruska agresija na Ukrajino dobiva
z dneva v dan večje razsežnosti.
Projektov in potreb v občinah, kjer sem bil izvoljen, je bilo veliko. Trudil sem
se po svojih najboljših močeh in jih pomagal realizirati s pomočjo države,
kjer je bilo to mogoče. V začetku leta je bil podpisan sporazum med državo
in občino Šentrupert in Mirna za sofinanciranje izgradnje obvoznice mimo
Mirne, ki je predpogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izgradnja obvoznice bo razbremenila promet skozi središče Mirne, omogočila hitrejšo
in bolj varno vožnjo vsem prebivalcem Mirnske doline ter širše dolenjske
regije.
Tudi v prihodnje se bom pogovarjal z občani in skušal s svojo osebno zavzetostjo stvari premakniti na bolje. Predvsem se mi zdi pomembno, da to, kar
govorimo, tudi delamo.
Verjamem v politiko, ki postavlja v ospredje skrb za skupno dobro.
Vrednote, ki jih živim, želim čim bolje udejanjiti v vsakdanjem življenju in
tako prispevati za blaginjo Slovenije.
Vaša mnenja, predloge, pobude in vprašanja mi lahko sporočite po telefonu
041/743 644 ali na blaz.pavlin.

Blaž Pavlin, poslanec NSi
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Razstava Tomaža Hartmana Koščki
V Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje gostuje razstava
Tomaža Hartmana, nagrajenca 53. Mednarodnega tabora
likovnih samorastnikov v letu 2020. Razstava z naslovom
Koščki je bila javnosti premierno predstavljena 24. februarja 2022 v otvoritvenem filmu na spletni strani galerije.
Tomaž Hartman se predstavlja z zloženkami iz materialov,
ki jih nabira v gozdovih, starih in zapuščenih hišah, večino
koščkov za svoja dela pa najde ob morski obali. Uporablja materiale, kot so kamen, star in že obdelan les, delčke
stekla, keramiko in železo, torej predvsem tisto, kar navadno razumemo kot že odsluženo in neuporabno. S tem,
ko jih sestavlja, ustvarja nove celote, predmete preobrazi
in jim pripiše nove pomene.
Avtor skozi dela povezuje preteklost in sedanjost ter
spodbuja k razmisleku o odnosu med človekom in naravo.
Na ta način naslavlja mnoga aktualna vprašanja, obenem pa
gledalcu odstre pogled v delčke svojega življenja, potovanja in nenazadnje tudi nekatere najbolj intimne trenutke.

Razstava Koščki bo na ogled do 18. maja 2022. Pridružite
se nam tudi na pogovoru z mozaicistom Aljažem Vidrajzom, ki bo potekal v galeriji 14. aprila 2022 ob 18. uri.
Vljudno vabljeni!
Stella Cavalleri, GLS Trebnje

Priporočila proti raku naj bodo
popotnica za zdravo življenje
Ali veste, da bi bilo mogoče skoraj polovico rakavih obolenj preprečiti?
Zdrav življenjski slog, udeležba na preventivnih presejalnih programih za raka, cepljenje pred okužbo s HPV in
virusom hepatitisa B ter življenje v čim manj onesnaženem bivalnem in delovnem okolju imajo na zdravje velik
vpliv. Zato vsak dan znova sprejemajmo odločitve ZA svoje zdravje in k temu spodbujajmo tudi svoje bližnje.
Evropski kodeks proti raku opredeljuje nasvete in ravnanje, ki lahko posamezniku pomagajo pri preprečevanju
raka in tako zmanjšujejo ogroženost z rakom:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ne kadite.
Ne kadite v navzočnosti drugih.
Vzdržujte zdravo, normalno telesno težo.
Vsak dan bodite telesno dejavni.
Prehranjujte se zdravo.
Omejite pitje alkoholnih pijač.
Čim manj se izpostavljajte sončnim žarkom.
Na delovnem mestu se primerno zaščitite.
Ženske, dojite svoje otroke.
Varujte se pred ionizirajočim sevanjem.
Poskrbite, da bodo vaši otroci cepljeni.
Udeležujte se organiziranih presejalnih programov:

-

ZORA: zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb
materničnega vratu;

-

DORA: zgodnje odkrivanje raka dojk;

-

SVIT: zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in
zgodnejših oblik raka na debelem črevesu in danki.

Nanizani nasveti proti raku pomembno vplivajo tudi na
zmanjšanje ogroženosti pred ostalimi kroničnimi nenalezljivimi boleznimi kot bolezni srca in žilja, sladkorna bolezen in osteoporoza, zato naj postanejo naša popotnica za
zdravo življenje.
po NIJZ povzela P. K. L.
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Napovednik dogodkov v Občini Šentrupert
KDAJ

KAJ

KJE

ORGANIZATOR

SOBOTA, 26. MAREC 2022,
MED 9.00 IN 12.00

OBČINSKA ČISTILNA AKCIJA

OBČINA ŠENTRUPERT

OBČINA ŠENTRUPERT

SOBOTA, 2. APRIL 2022, OB 9.00

VELIKONOČNA DELAVNICA

DEŽELA KOZOLCEV, ŠENTRUPERT

ZAVOD DEŽELA KOZOLCEV

NEDELJA, 3. APRIL 2022, OB 16.00

KONCERT POMLAD V PESMI

HIŠA VINA FRELIH

MEPZ DRUŠTVA UPOKOJENCEV
ŠENTRUPERT

SOBOTA, 9. APRIL 2022,
MED 8.00 IN 15.00

MESEČNI SEJEM V ŠENTRUPERTU

PLOŠČAD PRED DEŽELO KOZOLCEV

DEŽELA KOZOLCEV, ŠENTRUPERT

SOBOTA, 14. MAJ 2022,
MED 8.00 IN 15.00

MESEČNI SEJEM V ŠENTRUPERTU

PLOŠČAD PRED DEŽELO KOZOLCEV

DEŽELA KOZOLCEV, ŠENTRUPERT

SOBOTA, 28. MAJ 2022

LIONS KLUB

DEŽELA KOZOLCEV, ŠENTRUPERT

LIONS KLUB TREBNJE

SOBOTA, 28. MAJ IN NEDELJA,
29. MAJ 2022

DVODNEVNI DOGODEK SREČANJA
KONJENIKOV IN TRADICIONALNO
TEKMOVANJE V NABADANJU KLOBAS

ČETRTEK, 2. JUNIJ 2022, OB 19.00

PROSLAVA OB OBČINSKEM PRAZNIKU:
SLOVENSKI OKTET, PODELITEV
OBČINSKIH PRIZNANJ

NA TRGU, ŠENTRUPERT

OBČINA ŠENTRUPERT

PETEK, 3. JUNIJ 2022, OB 16.00

OTROŠKO ZABAVNO POPOLDNE:
NAPIHLJIV GRAD, PREDSTAVA ZA
OTROKE, DELAVNICA ZA OTROKE

NA TRGU, ŠENTRUPERT

OBČINA ŠENTRUPERT, JSKD OI TREBNJE,
ZAVOD DEŽELA KOZOLCEV

PETEK, 3. JUNIJ 2022, OB 20.00

KONCERT ANSAMBEL PETRA FINKA

NA TRGU, ŠENTRUPERT

OBČINA ŠENTRUPERT

SOBOTA, 4. JUNIJ 2022

CVIČKARIJA NA TRGU

NA TRGU, ŠENTRUPERT

DRUŠTVO VINOGRADNIKOV
ŠENTRUPERT

NEDELJA, 5. JUNIJ 2022

SVETA MAŠA IN BLAGOSLOV
OBNOVLJENE CERKVE NA VIHRU.
SVETO MAŠO BO DAROVAL NOVOMEŠKI
ŠKOF ANDREJ SAJE

PODRUŽNIČNA CERKEV
SV. DUHA NA VIHRU

ŽUPNIJA ŠENTRUPERT

TOREK, 7. JUNIJ 2022

VRTEC SE PREDSTAVI - Z EMO IN
RUPERTOM PO ŠENTRUPERTU

ŠENTRUPERT

VRTEC ČEBELICA

PETEK, 10. JUNIJ 2022, OB 20.00

KONCERT POSEBEN GUŠT

DEŽELA KOZOLCEV, ŠENTRUPERT

OBČINA ŠENTRUPERT

SOBOTA, 11. JUNIJ 2022,
MED 8.00 IN 15.00

MESEČNI SEJEM V ŠENTRUPERTU

PLOŠČAD PRED DEŽELO KOZOLCEV

DEŽELA KOZOLCEV, ŠENTRUPERT

SOBOTA, 11. JUNIJ 2022

PUŠELŠANK V DRAGI

DRAGA PRI ŠENTRUPERTU 35

ETNO DRUŽABNO DRUŠTVO DRAGA
PRI ŠENTRUPERTU

PETEK, 17. JUNIJ 2022, OB 20.00

KONCERT PRIFARSKI MUZIKANTJE

DEŽELA KOZOLCEV, ŠENTRUPERT

OBČINA ŠENTRUPERT

SOBOTA, 18. JUNIJ 2022

POLETNA MUZEJSKA NOČ 2022

DEŽELA KOZOLCEV, ŠENTRUPERT

ZAVOD DEŽELA KOZOLCEV

SOBOTA, 18. JUNIJ 2022, OB 16.00

OTROŠKO ZABAVNO POPOLDNE:
NAPIHLJIV GRAD, PREDSTAVA ZA
OTROKE, DELAVNICA ZA OTROKE

DEŽELA KOZOLCEV, ŠENTRUPERT

JSKD OI TREBNJE

SOBOTA, 25. JUNIJ 2022

BREZPLAČEN OGLED DEŽELE KOZOLCEV

DEŽELA KOZOLCEV, ŠENTRUPERT

ZAVOD DEŽELA KOZOLCEV

PETEK, 1. JULIJ 2022, OB 20.00

KONCERT NINA PUŠLAR

DEŽELA KOZOLCEV, ŠENTRUPERT

ZAVOD DEŽELA KOZOLCEV

SOBOTA, 9. JULIJ 2022,
MED 8.00 IN 15.00

MESEČNI SEJEM V ŠENTRUPERTU

PLOŠČAD PRED DEŽELO KOZOLCEV

DEŽELA KOZOLCEV, ŠENTRUPERT

KONJEREJSKO DRUŠTVO ŠENTRUPERT
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