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Dogajanja v občini

veliko, kaj bodo drugi postorili za njih, ampak sami vidijo 
potrebe in prispevajo svoja sredstva in čas za skupno dob-
ro v poklon prednikom in za doto zanamcem. Tako smo v 
naši lepi dolini dobili izjemno kakovostno obnovljeno neo-
gotsko Kapelo sv. Križa na pokopališču, ki je pomemben 
del naše bogate kulturne dediščine. V imenu naše lokal-
ne skupnosti hvala vsem, ki ste sodelovali pri projektu, še 
posebej pa Marjanu Bartolju, ki je v ta projekt vložil vsa 
potrebna sredstva in del svojega časa. Plemenito dejanje, 
ki zasluži poklon. 

Več o dogajanju v občini, o projektih in načrtih boste prebrali 
na naslednjih straneh. Veseli december je tu in nekaj prire-
ditev je že za nami, nekaj jih še prihaja. V prihodni dneh bo 
tudi na trgu živahno. Lokalni gostinci bodo skupaj z občino 
poskrbeli, da leto ne bo odšlo brez druženja ob hrani, pijači 
in glasbi. Verjamem, da se bomo z marsikaterim med vami 
tam tudi srečali, kakšno rekli in si zaželeli dobro leto, ki je 
pred nami. Vabljeni torej na vse prireditve, z vašim obiskom 
prispevate k temu, da bomo na koncu vsi zadovoljni. 

December je tudi čas za lepe misli. Največkrat si izrečemo 
preprosto Srečno novo leto. Sreča je zelo relativen pojem. 
Lačen jo najde že v kosu kruha, bogat je morda ne najde 
nikoli, ker jo išče na napačnem kraju in v napačnih stvareh. 
Ena izmed modrih misli, ki jo je izrekel Georges Bernanos, 
pravi: »Skrivnost sreče je v tem, da zmoreš najti radost v 
veselju drugega.« Zato vam želim, da bo vaše leto obarva-
no tudi s takšnimi radostmi, ki vam bodo prinesle občutek 
zadovoljstva in sreče. Veselimo se torej veselja in uspehov 
svojih bližnjih, prijateljev, poslovnih partnerjev in vseh, ki 
nas obkrožajo. Naj te radosti ne zamenja zavist, ker v res-
nici to škodi samo nam samim.

Spoštovane občanke, spoštovani občani, želim 
vam vesele božične praznike, v letu, ki prihaja, pa 
naj slabo mine čim prej in naj dobro traja čim dlje!

Rupert Gole, župan

Županova beseda 
 

Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Zima je že pokazala svoje zobe in temperature so se 
spustile krepko pod ničlo. Tudi sneg je že razveselil otroke 
in spet so na plan prišle sanke in smuči. Pravijo, da naj bi 
bila letošnja zima zelo mrzla. Menda je tako tudi prav, saj 
nizke zimske temperature poskrbijo, da se v naravi odvija 
vse tako, kot se mora. Zima je namenjena spanju in počit-
ku ter polnjenju energije za pomladansko rast. 

Ne glede na nizke temperature pa smo na nekaterih od-
sekih občinskih cest zaključevali dela. Cesta v Srasle je 
tako popolnoma na novo asfaltirana in težko pričakovana 
boljša povezava s tem zaselkom je končno realizirana. Ker 
smo imeli pri izboru izvajalcev kar srečo in smo še uspeli 
dobiti ugodne cene, smo glede na prvotno oceno investicij 
v rekonstrukcijo cest lahko izpeljali tudi obnovo celotnega 
odseka po dolini proti Kostanjevici, ki je prav tako že ne-
kaj let čakal na ureditev. Verjetno ste že vsi opazili, da je 
krožišče pred Šentrupertom razširjeno. V preteklosti je bilo 
kar nekaj kritik s strani voznikov avtobusov, tovornih vozil 
in traktorjev o ozkem izvozu in uvozu proti naselju. Pred-
log razširitve je bil uvrščen v letni program, ki ga je potrdil 
občinski svet in bil pred kratkem tudi realiziran. 

Ob pripravi proračuna se bo program investicij v lokalne 
ceste in javne poti noveliral, zato je še čas, da preko svetni-
kov ali neposredno na občinsko upravo predlagate investici-
je. Odbor za okolje in prostor bo predlog obravnaval in pred-
lagal občinskemu svetu sprejem v okviru letnega načrta.

Naslednje leto sta na vrsti dva večja projekta na vpadnici 
Slovenska vas – Šentrupert. Krožišče v Slovenski vasi je v 
recenziji in razpis za izbor izvajalca bo takoj v začetku 
leta. Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo ceste od 
zaključka zadnje etape do trga v Šentrupertu pa je že 
dobila zeleno luč recenzenta, da gre lahko v razpis za 
izbor izvajalca. Vse kaže na to, da bi se dela lahko začela 
na začetku gradbene sezone v naslednjem letu.

Vesel sem tudi tega, da so med nami ljudje, ki ne sprašujejo 
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Beseda urednice

Čas osebnih inventur

Spoštovani prijatelji Šentruperta, pred vami je obsežna, tudi malo 
praznična, številka našega časopisa. Naslovna fotografija vasi Vrh je delo 
srčne domačinke Andreje Udovč. Ponosna sem, da je Vrh četrta vas, ki jo 
letos predstavljamo, kar pomeni, da je rubrika Od vasi do vasi zaživela. 
Upam, da je blizu tudi vam in da se bo tudi med vami opogumil kdo, ki 
bi predstavil svoj košček Šentruperta, kot je to tokrat storila Andreja 
Udovč. K sodelovanju vas vabimo tudi pri ustvarjanju rubrike Na flančni-
ku. V njej bomo v prihajajočem letu predstavljali obhišne vrtove v naši ob-
čini, zato ste vsi, ki imate takšen vrt, ali pa poznate koga, ki je navdušen 
vrtičkar, vabljeni, da se nam oglasite. 

Prazničen čas, ki je pred nami, je čas osebnih inventur, čas razmisleka 
o tem, kaj vse nam je v poslavljajočem se letu uspelo in kaj ne. Tudi de-
cembrska številka občinskega glasila je tako polna pregledov dela šen-
truperskih organizacij. Ja, eno leto prinese veliko. 

Mene pa vedno znova preseneti, kako dobro dene, ko prese-
žeš samega sebe. Ni treba veliko. Če si pozoren, opaziš, da 
prav blagodejno deluje, ko skuhaš nekaj čisto novega, ko si pri-
jazen do zoprnega sočloveka, ko v službi najdeš učinkovito re-
šitev, ko prilezeš na še neosvojeni hrib. Dovolite si biti zadovolj-
ni z majhnimi presežki, sanjajte o velikih in pogumno posezi-
te po njih. Vmes pa si vzemite čas za prijatelje. Priložnosti je v 
tem mesecu ogromno, nekaj predlogov je kar na zadnji strani 
tega časopisa.
Naj bo 2018 leto presežkov, preostanek leta 2017 pa 
poln topline.

 
Mateja Leban in uredniški odbor

21. redna seja,  
18. oktober 2017

Na oktobrski seji so se člani Občin-
skega sveta Občine Šentrupert sez-
nanili z letnim poročilom Skupne 
občinske uprave Mirnska in Temeni-
ška dolina – Medobčinski inšpekto-
rat in redarstvo za leto 2016, ki ga je 
predstavila vodja Brigita Železnik, in-
špektorica. Prav tako je inšpektorica 
predstavila oceno izvajanja občinske-
ga programa varnosti Občine Šentru-
pert v letu 2016, ki so jo svetniki potr-
dili. Sklep o oceni izvajanja občinskega 
programa varnosti Občine Šentrupert 
v letu 2016 je bil objavljen v Uradnem 
listu RS, št. 59, 27. 10. 2017.

Svetniki so se seznanili z letnim po-
ročilom Javnega podjetja Energetika 
Šentrupert d.o.o. za preteklo leto, ki 
so ga predstavili direktor Marko Kos, 
predsednik nadzornega sveta Ervin 
Pfeifer in članica Suzana Leben. Po-
slovanje javnega podjetja v letu 2016 
so ocenili pozitivno.

Občinski svet je sprejel poročilo o iz-
vrševanju proračuna Občine Šentru-
pert v prvem polletju leta 2017. Od 
načrtovanih dobrih 4,072 milijona 
evrov prihodkov je bilo v prvi polo-
vici leta uresničenih dobrih 972 tisoč 
evrov (23,9 %), od načrtovanih 4,033 
milijonov evrov odhodkov pa nekaj 
več kot 907 tisoč evrov (22,5 %). Tako 
kot vsako leto bo realizacija proraču-
na ob koncu leta ustrezno višja.

Člani občinskega sveta so se med dru-
gim seznanili z dokumenti identifika-
cije investicijskih projektov, ki jih je 
po pooblastilu občinskega sveta v letu 
2017 sprejel župan. Gre za investicij-
ske projekte Rekonstrukcija javne poti 
JP 927601 – Srasle, Cesta Kostanjevi-
ca in Cesta Rovnice, ki jih je Občina 
Šentrupert v letu 2017 prijavila v načrt 
porabe za sofinanciranje investicijskih 
projektov občin na podlagi 21. in 23. 
člena Zakona o financiranju občin. Po-
leg teh je bila sprejeta tudi novelacija 
dokumenta investicijskega projekta za 
projekt Komunalna oprema za OPC 

Farovški hrib, s katero je iz projekta 
izločena finalna rekonstrukcija ceste, 
ki vodi do cone in bo predmet loče-
nega investicijskega projekta, ki se bo 
pripravil za izvedbo, ko bodo investi-
torji v OPC Farovški hrib zaključili s 
svojimi investicijskimi vlaganji v coni.

Občinski svet Občine Šentrupert je 
zaradi predlaganih sprememb v član-
stvu Sveta za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu na novo ime-
noval ta organ, ki ga zdaj sestavljajo 
Jože Zaplatar, član občinskega sve-
ta, Aleš Jarc, predstavnik Komunale 
Trebnje, Janez Mirtič, predstavnik Po-
licijske postaje Trebnje, Boštjan Jer-
ko, predstavnik Sveta staršev OŠ dr. 
Pavla Lunačka Šentrupert, Jože Tra-
tar, predstavnik OŠ dr. Pavla Lunač-
ka Šentrupert, Katja Končina, men-
torica prometnega krožka OŠ dr. 
Pavla Lunačka Šentrupert, Ciril Go-
renc, predstavnik Združenja šoferjev 
in avtomehanikov Trebnje, in Bojana 
Tratar, predstavnica Zdravstvenega 
doma Trebnje.

Občinski svet Občine Šentrupert
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Člani občinskega sveta so v okviru iz-
vajanja načrta ravnanja z nepremič-
nim premoženjem Občine Šentru-
pert sprejeli  sklep o ukinitvi statusa 
javnega dobregaa na parc. št. 2623/2, 
2623/3 in 2623/4, vse k. o. Straža. 
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 59, 27. 10. 2017.

22. redna seja,  
29. november 2017
Občinski svet Občine Šentrupert se 
je konec novembra sestal na 22. re-
dni seji v tem mandatu. Sprejet je bil 
Odlok o rebalansu drugega proraču-
na Občine Šentrupert za leto 2017, s 
katerim so znižani prihodki letošnjega 
proračuna na 4 milijone evrov in od-
hodki na 3,9 milijona evrov.

Občinski svet je opravil tudi sploš-
no razpravo o predlogu proračuna 
za leto 2018, ki bo do 30. decembra 
2017 v javni razpravi, med katero lah-
ko zainteresirani posamezniki predla-
gajo dopolnitve in spremembe. Vse 
predlagane dopolnitve ali spremembe 
predloga proračuna morajo upošteva-
ti pravilo o ravnovesju med proračun-
skimi prejemki in izdatki. 

Potrjen je bil dogovor o financiranju 
in finančni konstrukciji za nabavo ga-
silskega vozila za gašenje in reševa-
nje z višin, ki ga bo za potrebne inter-

vencije v vseh štirih občinah, Trebnje, 
Mirna, Mokronog-Trebelno in Šen-
trupert, kupilo PGD Trebnje. Obči-
na Šentrupert bo skupaj v naslednjih 
sedmih letih za sofinanciranje nakupa 
tega vozila namenila 52.740 evrov.

Občinski svet je na predlog Gasilske 
zveze Trebnje potrdil in sprejel Spo-
razum o sofinanciranju plače delavca, 
zaposlenega na Gasilski zvezi Trebnje. 
Gasilska zveza Trebnje načrtuje v letu 
2018 redno zaposliti delavca za opra-
vljanje tajniško-administrativnih del 
ter drugih opravil in nalog, potrebnih 
za nemoteno delovanje zveze, dru-
štev in njenih članov. Občine Trebnje, 
Mirna, Mokronog-Trebelno in Šentru-
pert so se s sporazumom zavezale, da 
bodo plačo zaposlenega delavca finan-
cirale. Ocenjeni delež Občine Šentru-
pert pri sofinanciranju plače zaposle-
nega je 2.643,90 evrov letno.

Svetniki so na novembrski seji obrav-
navali in sprejeli izvedbeni program 
rednega vzdrževanja kategoriziranih 
občinskih cest za leto 2018 in pro-
gram zimske službe na lokalnih cestah 
in javnih poteh v sezoni 2017/2018.

Na predlog Vrtca Čebelica pri OŠ dr. 
Pavla Lunačka Šentrupert je občin-
ski svet potrdil predlagano uskladi-
tev cen programov za oddelke dnev-
nega varstva v Vrtcu Čebelica. Za 

oddelek prvega starostnega obdobja 
bo nova polna cena programa 466,98 
evrov (0,94 odstotka višja) mesečno, 
za kombinirani oddelek 377,31 evrov 
(višja za 1,68 odstotek) in za oddelek 
drugega starostnega obdobja 349,39 
evrov (višja za 4,11 odstotke).

Statutarno-pravna komisija je občin-
skemu svetu v prvo obravnavo posre-
dovala predlog novega Statuta Obči-
ne Šentrupert, ki je bil pripravljen na 
podlagi sprejetega sklepa občinskega 
sveta julija letos, da se začne posto-
pek za sprejem novega Statuta Ob-
čine Šentrupert. Statutarno-pravna 
komisija je nato izvedla potrebni po-
stopek in pripravila predlog besedila 
novega statuta. 

Ob koncu novembrske seje so se sve-
tniki seznanili tudi s povzetkom Regij-
skega izvedbenega načrta na področju 
socialnega varstva za obdobje 2017–
2020 za JV statistično regijo.

Župan je na koncu vsake seje svetni-
ke seznanil s potekom ostalih aktiv-
nosti in projektov, ki jih izvaja Obči-
na Šentrupert.

Zapisniki posameznih sej občinske-
ga sveta so po potrditvi objavljeni na 
spletnih straneh Občine Šentrupert, 
www.sentrupert.si. 

Mateja Jazbec, direktorica občinske uprave

Investicije na področju cestne 
infrastrukture v občini Šentrupert  
v letu 2017

Občina Šentrupert je v letošnjem letu na področju cestne infrastrukture izvedla 
sedem investicij, skupaj je bilo asfaltiranih več kot 2800 metrov cestnih odsekov.

Že v spomladanskih mesecih je bila 
končana III. etapa rekonstrukcije dr-
žavne ceste Slovenska vas–Šentrupert. 
Izvedena je bila prenova 575 metrov 
dolgega odseka do začetka Šentruper-
ta, sledi še rekonstrukcijo do samega 
jedra. Aprila smo rekonstruirali cesto 
od pošte v Šentrupertu do križišča z 
državno cesto pri Gostilni Kutnar. Na 
tem delu smo zamenjali celotni cestni 

ustroj sočasno z menjavo vodovodne 
cevi v dolžini 150 metrov. 

Junija je potekal javni razpis za izbor 
izvajalca za rekonstrukcijo cest Kosta-
njevica, Okrog in Srasle. Izbrani izva-
jalec je z deli začel konec poletja, in 
sicer najprej na Kostanjevici, v dolži-
ni 300 metrov. Cesta, ki pelje po doli-
ni, je pri naselju Kostanjevica, in je bila 

pred ureditvijo makadamska. V sklo-
pu rekonstrukcije prvega dela na tej 
cesti je bilo urejeno odvodnjavanje in 
položen asfalt. 

V jesenskih mesecih je potekala tudi 
rekonstrukcija ceste na Okrogu (Rov-
nice). Tudi ta odsek je bil pred pre-
novo makadamski. Zaradi naklona 
cestišča je še toliko bolj pomembno, 
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da smo na tem delu uredili tudi od-
vodnjavanje, poleg tega je bila zaradi 
visoke brežine zgrajena kamnita zlož-
ba, na celotnem odseku v dolžini 270 
metrov pa je bil položen asfalt.

Pozno jeseni je bila končana tudi re-
konstrukcija ceste do naselja Srasle 
od križišča pri odcepu za Srasle in 
naprej proti naselju v dolžini 890 m. 
Cesta je bila pred izvedbo precej ozka 
in poškodovana, zato je bila izvede-
na širitev ceste in asfaltacija celotnega 

Rekonstrukcija državne cesta 
Slovenska vas – Šentrupert, 
III. etapa

Izvajalec del: Rekon d. o. o.

Dolžina: 575 metrov

Vrednost investicije 
(sofinancerski delež 
Občine Šentrupert):

68.576,04 evrov 

Rekonstrukcija občinske ceste 
JP 927715 v Šentrupertu – 
odsek OŠ – Kutnar

Izvajalec del: JP Komunala Trebnje 
d. o. o.

Dolžina: 150 metrov

Vrednost investicije:

15.989,31 evrov

Rekonstrukcija občinske ceste 
JP 927309 – Kostanjevica I. 
etapa

Izvajalec del: CGP d. d.

Dolžina: 300 metrov

Vrednost investicije:

24.563,92 evrov

Rekonstrukcija občinske ceste 
LC 425332 – Okrog (Rovnice)

Izvajalec del: CGP d. d.

Dolžina: 270 metrov

Vrednost investicije:

36.750,05 evrov

odseka. Zaradi strmega naklona ces-
te je bilo urejeno odvodnjavanje z mu-
ldami in prepusti. Cesta sedaj omo-
goča varno pot in brezhibno srečanje 
nasproti si vozečih vozil.

V preteklih tednih so bile razširjene 
tudi uvozne in izvozne krivine v kro-
žišču v Šentrupertu. Pred  posegom 
je bil izhod iz rondoja v smeri proti 
Šentrupertu precej ozek, zato so iz-
vajalci razširili ožino, ki bo omogoča-
la lažji pretok prometa, predvsem to-

vornih in kmetijskih vozil. Prav tako je 
bil razširjen vhod v rondo iz Šentru-
perta. Proti koncu leta 2017 je sledi-
la še prenova preostalega dela maka-
damskega odseka pod Kostanjevico v 
dolžini 640 metrov. 

V nadaljevanju je tabelarični in slikovni 
pregled izvedenih investicij, v katerem 
so razvidne pomembnejše specifikaci-
je posamezne naložbe.

mag. Janko Zakrajšek
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Občina Šentrupert je marca 2017 iz-
vedla rekonstrukcijo vodovoda in ces-
te na odseku od osnovne šole v Šen-
trupertu do križišča z državno cesto 
v skupni dolžini 150 metrov. Stare vo-
dovodne cevi so bile zamenjane s ka-
kovostnimi duktilnimi, ki na obre-
menjenih cestnih telesih zagotavljajo 
dolgo obstojnost. Z rekonstrukcijo 
vodovoda je bil hkrati zamenjan tudi 
celoten ustroj ceste, na kateri je bil 
položen nov asfalt. Dela je izvajalo 
podjetje JP Komunala Trebnje d. o. o., 
vrednost investicije zamenjave vodo-
voda je 32.419,19 evrov.

Novembra 2017 je bila končana tudi 
gradnja vodovoda Poštaje–Kamnje v 
dolžini 480 metrov. Novi vodovod ima 

Rekonstrukcija občinske ceste 
JP 927601 – Srasle

Izvajalec del: CGP d. d.

Dolžina: 890 metrov

Vrednost investicije:

 98.173,28 evrov

Širitev krivin na rondoju ceste 
LC 425311 v Šentrupertu

Izvajalec del: GM Alojz Globevnik 
s. p.

Vrednost investicije: 

9.018,24 evrov 
(ponudbena vrednost, 
končni obračun še 
sledi)

Rekonstrukcija občinske ceste 
JP 927309 – Kostanjevica II. 
etapa

Izvajalec del: Astplast d. o. o.

Dolžina: 644 metrov

Vrednost investicije:

66.686,60 eur 
(ponudbena vrednost, 
končni obračun še 
sledi)

Investicije na področju vodovodne 
infrastrukture v letu 2017

funkcijo povezovalnega vodovoda, saj 
je s tem izveden tokokrog, ki bo omo-
gočal boljši dotok vode. Dela je izva-
jalo podjetje Korbar gradnje d. o. o., 
vrednost del je bila 24.019,79 evrov. 

mag. Janko Zakrajšek
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V soboto, 9. septembra, je v Dragi pri 
Šentrupertu pred društveno hišo po-
tekal že sedmi Pušelšank oz. po dra-
ško »na pu za šenk«. Tudi letošnji je 
bil prav poseben, saj smo na njem 
prikazali šrango po starem. Šranga 
je navada in šega, ki je ob porokah v 
Sloveniji še vedno zelo živa, se pa raz-
likuje od kraja do kraja. Bistvo šrange 
je, da samski fantje zaračunajo ženi-
nu za nevesto oziroma za njeno ču-
vanje v mladosti. Šranga je bila pra-
va, saj smo jo postavili nevesti Maji in 
njenemu izbrancu Andreju. Andrej je 
moral pokazati kar nekaj spretnos-
ti, na primer likanje, pranje in klepa-
nje kose, na koncu pa je moral tudi 
globoko seči v mošnjiček, da je sam-
skim fantom izplačal odškodnino. Na 
šrangi so si svatje in obiskovalci lah-
ko ogledali tudi balo, kakršno je do-
bila nevesta v starih časih: vsebovala 
je posteljo, omaro, posteljnino in celo 
petelina. Šrangarji pa so mladoporo-
čencema prebrali tudi pismo. 

Pušelšank s šrango je lepo uspel, ena-
ko želimo tudi mladoporočencema na 
skupni življenjski poti.

Rad bi se zahvalil vsem obiskovalcem 
za odlično in pozitivno vzdušje, hva-

26. septembra smo imeli v Cankar-
jevem domu v Ljubljani dva nastopa. 
Najprej na tako imenovanem Odpr-
tem odru. Mimo nastopajočih so pri-
hajali obiskovalci in ostali nastopajo-
či, tako da smo z veseljem nastopali. 
Nastop z naslovom TAKO SE IMAMO 
PRI NAS NA DOLENJSKEM je lepo 
odmeval! Res smo dobro zapeli. Nav-
dušeno so nas poslušali, kar se je vide-
lo na obrazih vseh prisotnih.

Isti dan smo popoldne ob 16. uri na-
stopili v Linhartovi dvorani Cankarje-
vega doma. Vsebina je bila popolnoma 
druga. Dvorana je bila nabito polna, 
odziv občinstva izjemen, mi pa zelo za-

Pušelšank v Dragi:  
Šranga po starem

la pa seveda tudi članom 
Etno družabnega društva 
Draga za vso pomoč pri 
organizaciji prireditve.

Robert Jereb

Nastopa Mešanega pevskega zbora Društva 
upokojencev Šentrupert v Cankarjevem domu

dovoljni. V dokaz nimamo slik, imamo 
pa vstopnice in priznanje za vsak na-
stop posebej! Ker smo bili v progra-
mu prvi, smo vse nastopajoče še tri 
debele ure spremljali na balkonu. Bilo 
je zanimivo, vendar pa smo s ponosom 
ugotavljali, da je bila naša naloga izpe-
ljana odlično, in to na obeh koncertih. 
Ugotovili smo, da marsikateri naš pe-
vec še ni videl notranjosti Cankarjeve-
ga doma, večina pa niti zunanjosti ne.

Kramljali smo, se nasmejali in zra-
ven ugotavljali, kje vse smo že nasto-
pili! Mimogrede, lahko povemo, da 
nam je včasih hudo, ker nas povabi-
jo na nastop še kam izven kraja, mi 

pa nimamo za skupni prevoz do lo-
kacije nastopa! V Cankarjevem domu 
smo bili že drugič, kar pa tudi ni od 
muh! Dobro nam dene, če kam gre-
mo! Dobro nam dene, če nastopamo! 
Dobro nam dene, ko pridemo na vaje! 
Na vajah se večkrat tudi tolažimo, še 
posebno ob rojstnih dnevih. Dejansko 
je tudi to dobro, saj nam vsaka po-
zornost da nov zagon. Staramo se z 
ljudsko pesmijo, in dokler bomo peli, 
bomo še bolj ustvarjalni in še bolj ve-
seli. Če ne verjamete, pridite k nam na 
vajo. Ne bo vam žal, saj pesem daljša 
naše življenje!

Duška Lah Peček
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Vreme nam ni bilo vedno naklonjeno, 
vendar smo znali pohode prestaviti na 
ugodnejši termin, tako da smo lahko 
na naših izletih res uživali v prekras-
nem vremenu v naravi.

Po programu je bil v septembru za dru-
go soboto predviden vzpon na Tolmin-
ski Migavec. Vreme se skisalo, napoved 
padavin sredi tedna se je za soboto ures-
ničila, tako da smo pohod prestavili za 
teden dni. Zaradi zmanjšanega števila 
udeležencev smo se na izlet odpeljali kar 
z osebnimi avtomobili, tudi zaradi ozkih 
cest do našega izhodišča v Tolminskih 
Ravnah je bila to prava izbira. Na pot 
smo se podali v zgodnjih jutranjih urah, 
saj smo za pot potrebovali kar debeli dve 
uri vožnje do našega izhodišča na nad-
morski višini 924 m. Do vrha Tolminske-
ga Migavca smo se vzpenjali po skalnem 
brezpotju in uživali v prekrasnih pogle-
dih na snežne vrhove na zahodu. Sonce 
nas je spremljalo vso pot do vrha na vi-
šini 1881 m. Snega je bilo na poti proti 
vrhu le nekaj centimetrov, so pa v snegu 
in soncu toliko bolj žareli sosednji dvati-
sočaki. Z vrha smo se v dolino spustili po 
isti poti, saj nas je spotoma dohitela gos-
ta megla, ki se je valila iz doline. V vasi, 
kjer smo pustili naša vozila, smo našli in 
nabrali še gobe (orjaške dežnike) ter si 

tako preskrbeli tudi večerjo.

Druga sobota v oktobru je že sedem-
najst let rezervirana za naš tradicional-
ni pohod po Steklasovi poti. Letos smo 
se pri načrtovanju datumov malo ušte-
li, tako da je bil 18. pohod po Steklaso-
vi poti organiziran prvo soboto v okto-
bru. Prekrasno vreme je na pohod po 
obronkih Šentruperta zvabilo približno 
250 pohodnikov. Gotovo je bila ta so-
bota ena izmed najlepših v jeseni, tako 
da so bili pohodniki očarani nad narav-
nimi lepotami in kulturnimi spomeniki 
šentruperske doline, bili so tudi zado-
voljni s tradicionalno kulinarično po-
nudbo pri štirih gostincih in možnostjo 
obiska Dežele kozolcev. Pohod je dob-
ro uspel in postaja vse bolj prepozna-
ven tudi zunaj meja občine. 

V oktobru smo imeli planinci PD Polet 
na sporedu še en tradicionalni pohod. 
Že deseto leto skupaj s PD Trebnje, ki 
je letos praznovalo svojo štiridesetle-
tnico, organiziramo skupen jesenski po-
hod. Pohod izmenoma vsako drugo leto 
vodi in organizira drugo društvo, letos 
so bili na vrsti planinci iz Trebnjega. V 
soboto, 28. oktobra, smo se skupaj od-
peljali proti Primorski. Naš cilj je bil Ve-
liki Kopinj, ki s svojimi 1736 m nadmor-

ske višine ni prav zahteven vrh. Pot je 
bila razgibana, vodila nas je po gozdnih 
in travnatih pobočjih grebena, ki meji na 
tri države: Slovenijo, Italijo in Avstrijo. 
Pot smo začeli v Italiji in sestopili v Av-
striji. Skupaj se je pohoda udeležilo 35 
pohodnikov iz obeh društev. Ob vrnitvi 
smo se strinjali, da je bil ta pohod zaradi 
dobre organizacije, vzdušja med poho-
dom, prekrasnega jesenskega vremena 
in prijetne družbe spet eden izmed pre-
sežkov. V hribih kar pozabiš na vse te-
žave, ki te pestijo v dolini, to je res pra-
va rekreacija za mlade in stare.

V novembru smo želeli pokukati k na-
šim sosedom v Avstrijo – na programu 
je bil vzpon na Ojstrc. Vreme nam ni 
bilo naklonjeno, zato so vodniki razpi-
sali pohod na naši gorenjski strani, na 
Veliko Planino. Odločili smo se, da se 
bomo do našega izhodišča po prelazu 
Volovjek odpeljali kar z osebnimi vozi-
li. Zjutraj je v Šentrupertu sicer z neba 
pršilo, pa tudi na izhodišču pohoda je 
bila megla, a so se oblaki že po dobri 
uri raztrgali. In ko smo po snegu van-
drali po Veliki Planini, so nas greli to-
pli žarki. Naredili smo krožno pot, si 
ogledali kapelico, vhod v jamo in se 
mimo sedežnice povzpeli na vrh Gradi-
šča, ki je visok 1666 m. Pot kljub snegu 
ni bila naporna. Ko smo se vračali, smo 
se spustili še do doma na Kisovcu in si 
privoščili pravo planinsko toplo malico. 
Nekateri so si dali tudi duška s kepa-
njem in tako pokazali, da imajo v sebi 
še vedno tisto pravo otroško dušo.

V decembru je na sporedu še tradici-
onalni izlet v neznano, konec leta pa 
bomo skromno praznovali tudi 15. 
obletnico ustanovitve društva. Načr-
ti izletov in vzponov za naslednje leto 
so že pripravljeni. Spet načrtujemo 
vzpone na nove vrhove, obiske dru-
gih poti in nova srečanja. Vse to nas 
bogati: skrbimo za kondicijo, zdravje 
in za druženje. Vabim vas, da se nam 
priključite na izletih. Ob tako pestrem 
programu se za vsakega kaj najde. 

Martina Ruperčič

Jesensko dogajanje v  
planinskem društvu Polet

Zima je s svojimi mrzlimi jutri in snežnimi obeti 
že dodobra najavila svoj prihod. V teh včasih 
tako pustih meglenih in deževnih dneh nam 
spomini radi uhajajo na sončne dni letošnje 
jeseni, ki smo jih planinci planinskega društva 
Polet dobro izkoristili. 
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Tretjo soboto v oktobru je bil v Šentrupertu že tradicio-
nalno koncert ljudskih in umetnih pesmi v organizaciji Va-
ških pevcev, ki pod vodstvom Maksa Kurenta delujejo v 
okviru Kulturnega društva Mavrica.

Vaški pevci vsako leto v goste povabijo nastopajoče iz so-
sednje občine in od drugod. V letih delovanja so stkali šte-
vilne prijateljske vezi, zato vsako leto na koncert povabijo 
kakšno novo pevsko zasedbo.

Na koncert, ki je bil 21. oktobra 2017 ob 18. uri v župnij-
ski cerkvi, so povabili Ljudske pevce in godce Trebelnega 
(sekcija KUD Emil Adamič Mokronog), Moški pevski zbor 
Barje – Ljubljana, ki ga vodi Venčeslav Zadravec, Ljudske 
pevce iz Tepanja, citrarko Tanjo Zalokar in harmonikarja 
Darka Štamcarja, ki je tudi član Vaških pevcev.

Leto je hitro okrog in tudi letos so v 
Društvu vinogradnikov Šentrupert iz-
vedli Martinov pohod med domači-
mi vinogradi. Tokratni pohod, že če-
trti, je bil prav 11. novembra, na god 
sv. Martina.

Ob devetih zjutraj smo se pohodniki v 
lepem številu zbrali na parkirnem pro-
storu ob kulturnem domu in druženje 
začeli s čajem in rogljički, pa tudi bo-
rovničke niso manjkale.

Pot nas je po asfaltni cesti vodila skozi 
zaselek Mirendol v Sela. Megla je os-
tala v dolini, nas pa so pozdravili mod-
ro nebo, toplo sonce in številna odpr-
ta vrata gostoljubnih vinogradnikov. Ti 
so kljub spomladanski pozebi in dol-
gemu vročemu poletju pridelali od-
lično kapljico, ne le zase, temveč tudi 
za mimoidoče pohodnike. Povsod so 
postregli tudi z okusnimi prigrizki.

Iz Sel smo skozi Golek zagrizli v strmo 
pobočje in prišli na Hom. Tudi v tem 
koncu niso skoparili z gostoljubnostjo. 
Nebeško lep razgled na šentrupersko 
dolino nas je pričakal pri Brcarjevih, 

Vaški pevci in koncert ljudskih in 
umetnih pesmi

Pevci in godci s Trebelnega so svojemu programu doda-
li še dve pesmi, ki so jih zapeli skupaj s cerkvenimi pev-
ci Trebelnega ob spremljavi organista Gorazda Kermca.

Z vezno besedo je v tradicionalni šopek kot že nekaj let 
koncert znova ubrano povezala Darja Krivec. 

Poleg truda organizatorja koncerta je bila dobrodošla po-
moč Občine Šentrupert, Župnije Šentrupert in župnika 
Jakoba Trčka, Območne izpostave JSKD Trebnje ter dob-
rotnikov, ki so naklonjeni Vaškim pevcem. 

Mojca Femec, JSKD OI Trebnje

Četrti Martinov pohod

»Prišel je svet Martin, iz mošta je delal vin.«

najprej pri Francu in nato še pri Boja-
nu. V Bojanovi vinski kleti smo letošnji 
pohod tudi uradno zaključili. Za kosi-
lo ob koncu pohoda in tudi za čaj in 
rogljičke sta tudi letos poskrbela ne-
utrudna in ustrežljiva Nada in Franc 
Špolar.

Andreja Žago, fotografije A. Hlebec



10 ŠentRUPERT

IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV

Triurna delavnica je v sklopu LAS Srce 
Slovenije potekala 24. novembra v 
Šmartnem pri Litiji. Trideset udele-
žencev, ki imajo po koncu izobraže-
vanja možnost opravljanja nacional-
ne poklicne kvalifikacije NPK zeliščar, 
je strnilo glave in misli in v le dvajse-
tih minutah so nastale izvirne ideje šti-
rih skupin o tem, kako področje zelišč 
povezati z izročilom naših prednikov. 

Vsako skupino je na mizi pričaka-

la zdravilna rastlina. Divje rastlinje 
je predstavljala kopriva (Urtica dio-
ica), vrtne rastline netresk (Semper-
vivum tectorum), kulturne rastline 
lan (Linum usitatissimum) in drevnino 
črni bezeg (Sambucus nigra). Skupi-
na »Kopriva« verjame v moč butalske 
soli, saj so na podlagi zgodbe o Butal-
cih razvili idejo o otroških delavni-
cah. Prav tako se je reka, da na mladih 
svet stoji, držala skupina »Netresk«, 

Ko za razvoj dobre ideje 
zadostuje že 20 minut

Da za razvoj dobre ideje lahko zadostuje že 
dvajset minut, se je pokazalo na predavanju s 
praktično delavnico z naslovom Ljudsko znanje 
o zdravilnih rastlinah - dediščina za prihodnost, 
ki smo jo izvedli člani Zavoda Rožlin v sklopu 
izobraževanj za obstoječe in potencialne 
zeliščarje v okviru projekta Integralni turistični 
produkt zeliščarske dediščine, ki ga je zasnovalo 
šest lokalnih akcijskih skupin iz celotne Slovenije. 

katere člani so razvili otroško igrico 
o Uhcu, ki se v hudem neurju čisto 
sam, sredi noči, povzpne na slamna-
to streho in jo s tem obvaruje pred 
udarom strele. Na duhovit in šaljiv na-
čin je idejo skupine »Lan« predstavi-
la njihova vodja na podlagi svojih izku-
šenj iz otroštva; navdahnjeni z znanim 
probiotikom Linex so razvili izdelek z 
imenom Laneks (s sloganom »Lan na 
eks«), ki bi pomagal uravnavati pre-
bavo in zdravo črevesje. Tudi zadnja 
skupina »Bezeg« se je v mislih več kot 
učinkovito povezala s svojimi predni-
ki, kajti poleg številnih moči, ki so jih 
včasih pripisovali bezgu, naj bi ta sam-
skim ženskam pomagal najti fanta oz. 
moža; tako se je porodila ideja o »be-
zgovi poroki«, na kateri bi pili bezgov 
sirup, jedli žvrkljana jajca z bezgovim 
cvetjem, posladkali bi se z marmelado 
iz bezgovih jagod, nevesta pa bi nosila 
prelep bezgov šopek. Delavnico smo 
zaključili s predstavitvijo etnobotanič-
nih projektov Zavoda Rožlin, kamor 
sodijo Jernejevo – zeliščarski dan, 
Flančnik – vrt dolenjske gospodinje in 
Etnobotanične flancarije.  

Veseli nas, da smo lahko prispevali 
kanček v mozaiku razvijajoče se in vse 
bolj priljubljene zeliščarske dejavnosti 
v Sloveniji, še bolj pa bomo veseli, če 
bo kateremu od udeležencev izobra-
ževanja z lastno idejo uspelo prodre-
ti na trg tudi s pomočjo vključevanja 
dediščine.

Maja Gregorčič, Zavod Rožlin

Predstavnica skupine, ki je razvila produkt na osnovi lanenega semena. 
Foto: Liljana Jantol Weber 

Skupina, ki je za osnovo svoje ideje izbrala netresk.  
Foto: Liljana Jantol Weber
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11. novembra je 90. rojstni dan praznoval Anton Škarja 
z Ravnika. Domači so mu pripravili presenečenje in prav 
posebno praznovanje, kot se za tako visok jubilej spodo-
bi. Najbolj so ga presenetili in tudi razveselili fantje an-
sambla Dolenjskih 5, ki so mu zaigrali in zapeli kar nekaj 
domačih viž. Gospoda Antona so na domu obiskali tudi 
predstavniki KORK Šentrupert, župnik Jaka Trček in žu-
pan Rupert Gole. Slavljenec se je razveselil obiskovalcev 
ter z njimi veselo pokramljal in nazdravil. Med drugim je 
povedal, da je bil v mladih letih zaposlen v Ljubljani na zelo 
pomembnem delovnem mestu, vendar je delo pustil in se 
vrnil v domači kraj, kjer je potem ves čas kmetoval. Delo 
na kmetiji nadaljujeta sin in snaha, sam pa se veliko posve-
ča pravnukom, ki so mu v veliko veselje. Dobre volje smo 
se poslovili in mu obljubili obisk tudi naslednje leto.

Peti spominski pohod v spomin na pokojno Frelihovo 
mamo Justi je bil letos nekaj posebnega, saj se je pohod-
nikom na poti od Lukovka do Šentruperta pridružil Vik-
tor s „spremljevalko“ harmoniko. Pohod je imel tudi hu-
manitarno noto, saj smo zbrane prostovoljne prispevke 
namenili socialno šibkejši družini. KORK Šentrupert se 
zahvaljuje družinam Frelih, Breznikar in Ratajc za prisrčen 
sprejem in pogostitev pohodnikov. Hvala tudi župniku za 
blagoslov pohodnikov, fotografu Francu Pepelnaku in pre-
vozniku Prijatelju.

DELO KRAJEVNE ORGANIZACIJE RK ŠENTRUPERT

Naši 90-letniki so praznovali

Peti spominski pohod

Božično-novoletni obiski

Prostovoljci KORK Šentrupert že tradicionalno ob bo-
žično-novoletnih praznikih obiščemo naše občane po do-
movih starejših, in sicer v Trebnjem, Črnomlju, Šmarjeti, 
Novem mestu in Sevnici, ter varovance Varstveno-delov-
nega centra Trebnje. Ravno tako obiščemo tudi vse ob-
čane naše občine, stare nad 75 let. Ti obiski so zelo ču-
stveni in lepi, prostovoljci jim ob tem izročimo voščilnice, 
ki jih s svojimi mentorji izdelajo učenci OŠ dr. Pavla Lu-
načka Šentrupert, in priložnostna darila. Ob tem se pro-
stovoljci lepo zahvaljujemo našim dolgoletnim donator-
jem, podjetjem Povše Metal, d.o.o., Plasti Šentrupert in 
Terci Šentrupert, ki nam pri izvedbi programa finančno 
zelo pomagajo.
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Fotografije in prispevki: Ruža Brcar, predsednica KORK Šentrupert

Prvošolce je v mesecu septembru obiskal policist in jih 
seznanil s prometno varnostjo, potem pa so se skupaj 
odpravili po domačem kraju in na različnih mestih varno 
prečkali cesto.

17. september je dan zlatih knjig in začetek branja za bral-
no značko. Prvošolci so slovesno stopili v bralno sezono. 
Društvo Bralna značka Slovenije jim je podarilo slikanico 
Petra Svetine: Kako je gospod Feliks tekmoval s kolesom.

Mednarodni akciji DROBTINICA smo se že sedmič prid-
ružili tudi prostovoljci Krajevne organizacije Rdečega kri-
ža Šentrupert. Prostovoljci smo skupaj z mladimi člani 
Rdečega križa OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert z mento-
rico Marto Mencin in otroki vrtca Čebelica z vzgojiteljica-
mi Vesno in Nino na dveh stojnicah na trgu v Šentrupertu 

Že sedma Drobtinica v Šentrupertu
za denar ponujali različne dobrote. Tudi tokrat je bil izku-
piček nad pričakovanji, saj smo zbrali kar 1.101,39 evrov.

V Šentrupertu je zelo razvit čut za dobrodelnost in huma-
nost. Da smo prav v Šentrupertu tako uspešni pri izvedbi 
akcije DROBTINICA, gre zahvala predvsem vodstvu šole 
in učiteljem, ki že vsa leta s pomočjo učencev motivira-
jo starše, ki na stojnico prinesejo različne dobrote, ki jih 
nato prostovoljci skupaj z otroki tudi uspešno prodajo. 
Prostovoljci KORK se ob tej priložnosti iskreno zahvalju-
jemo Pekarni Bistrica, ki nam vsako leto donira svoje iz-
delke, Marjani in Juretu Bizjak, Nadi Špolar, Marti-
ni Kurent, Martini Krnc, Zinki Gorenc ter seveda 
vsem učencem in njihovim staršem za darovane 
izdelke in finančna sredstva. Seznam bi bil zelo dol-
go, če bi vse poimensko naštela. Zbrana sredstva smo 
tudi tokrat v celoti namenili šolskemu skladu kot 
pomoč učencem iz socialno šibkejših družin.

O delu na naši šoli

Šentruperski šolarji že dobre 
tri mesece pridno nabirajo 
znanje v šolskih klopeh.  Veliko 
ustvarjajo in pridobivajo znanje 
tudi pri drugih dejavnostih, ki jih 
organizira šola.

26. september, evropski dan jezikov, so v podaljšanem bi-
vanju zaznamovali s pogovorom o različnih jezikih in o 
reku več jezikov znaš – več veljaš. Izdelali so plakat, na ka-
terega so zapisali pozdrave v vseh jezikih EU.

Zadnji petek so se učenci-pohodniki odpravili po Steklaso-
vi poti. To je bil 1. športni dan.

V začetku oktobra (v tednu otroka) so potekale najrazlič-
nejše dejavnosti. Prvošolci in tretješolci so se podali na 
skupno dogodivščino v bližnji gozd. V podaljšanem bivanju 
je učence pisano jesensko listje navdušilo za ustvarjanje.

11. oktobra je bila na šoli evakuacijska vaja. Šolo so učen-
ci in zaposleni varno zapustili v treh minutah po sprožitvi 
požarnega alarma. Učencem so svoje delo predstavili poli-
cisti, gasilci in reševalci.

Tudi v novembru je bilo pestro. V šolski knjižnici je knjižni-
čarka z učenci pripravila razstavo najlepših slovenskih sli-
kanic. Učenci 1. triade so si ogledali gledališko predstavo 
Štirje muzikantje. Zanimiv je bil obisk dveh upokojenih uči-
teljev iz Združenih držav, ki sta osmošolcem in devetošol-
cem pripravila drugačno uro angleščine. 

To je le delček dejavnosti, več pa si lahko preberete na šol-
ski spletni strani.

Janja Jerovšek
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Učenci 3. triade smo se v četrtek, 5. oktobra, z avto-
busom odpeljali v Ljubljano, kjer smo naravoslovni dan 
preživeli v Muzeju iluzij. V tem nenavadnem muzeju, ki 
se poigrava z našimi zaznavami resničnosti, smo vide-
li nemogoče: voda je počasi kapljala od spodaj navzgor. 
Ko smo hodili po sobi, so se osebe večale in manjšale. V 
enem kotu je stal velikan, v drugem škrat. Vesoljni vrti-
nec nam je spodnesel tla pod nogami, na mizi smo našli 
servirano glavo sošolke. Smejali smo se, ko smo prečkali 
most, ki je vodil skozi vrteči se tunel. Sprehodili smo se 
skozi prostor za igro, kjer smo lahko preizkusili miselne 
igre, sestavljanke, zapletene vozle in matematične igre.

Po prihodu domov smo staršem povedali, da smo se na 
zelo zabaven način naučili veliko novega o fiziki in delo-
vanju možganov, tako da nezadostnih ocen pri fiziki go-
tovo ne bo veliko. Med nami ni bilo nikogar, ki bi rekel, 
da ga v tem muzeju ni prav nič zanimalo.

Nika Majcen, 8. r.

V petek, 24. novembra, smo se učenci zadnje triade odpra-
vili v Ljubljano na knjiži sejem. Ustavili smo še v Velikem 
Gabru, kjer smo »pobrali« tudi tamkajšnje pridne bralce. 

Knjižni sejem je potekal v Cankarjevem domu kar v treh 
nadstropjih. Na njem so gostovale: Avstrija, Nemči-
ja ter nemško govoreči del Švice. Na knjižnem sejmu se 
je predstavilo mnogo založb, med njimi: Mladinska knjiga, 
DZS, Mohorjeva družba, Sanje, Miš, Didakta, Tehniška za-

Zadnji novembrski ponedeljek smo 
imeli na šoli tehniški dan. Delo je po-
tekalo po oddelkih z razredniki in uči-
telji, ki so učencem pomagali pri delu. 

V našem razredu za slovenščino nas je 
razredničarka Janja Jerovšek razdelila 
v skupine. Pripravili smo potrebni ma-
terial in omizja. Večinoma smo izdelo-
vali izdelke za božični bazar. Prva sku-
pina je izdelovala zahtevne voščilnice, 
druga novoletne namizne dekoracije, 
tretja prikupne snežake, ki bodo do-
movali na smreki v Deželi kozolcev, 
četrta skupina pa je izdelovala snežin-
ke iz papirja. V razredu ni bilo nikogar, 
ki bi se dolgočasil. Ta dan je bil res za-
baven in komaj čakam naslednjega.

Nina Tratar, 6. r.

Veliko smeha in zabave v Muzeju iluzij

Pridni bralci obiskali knjižni sejem
ložba Slovenije, Učila, Karantanija, Založba Filozofske fa-
kultete in Mladika Trst. 

Kljub temu, da smo bili po ogledu precej utrujeni, smo 
bili tudi zadovoljni, saj smo spoznali veliko novih  založb 
in knjig. Te smo seveda – sicer po nižjih cenah – lahko 
tudi kupili. 

Ida Ramovš, 8. r.

Ustvarjalni na tehniškem dnevu
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Skupina učencev z naše šole se je udeležila dvodnevne de-
lavnice, na kateri smo se učili izdelati strip. 

Prvi dan, v petek, se nam je delavnica začela ob 17.00. Pre-
den smo se lotili dela,  smo se predstavili mentorju San-
tiagu. Ta nam je najprej razložil, kaj strip sploh je. Na in-
ternetu nam je pokazal tudi različne zvrsti stripov. Na 
začetku smo morali na list A3 po spominu narisati kolo, 
slona, pištolo, računalnik, torbo, škarje, čopič, smrkca, ja-

Na šoli smo pripravili razstavo ob 100-letnici izida prve 
slovenske slikanice z naslovom Najlepše slovenske slikani-
ce po izboru učencev.

Razstavo smo pripravili v šolski knjižnici. Sodelovali so 
učenci od 1. do 6. razreda, ki so pripravili razredni izbor 
najljubših slikanic. Z učenci smo potem pripravili razsta-
vo teh slikanic, ki jih imamo na šoli v slovenskem in različ-
nih svetovnih jezikih. V najožji izbor so se uvrstile: Maček 
Muri, Zmaj Direndaj, Zvezdica Zaspanka, Šivilja in škar-
jice, Mojca Pokrajculja, Sovica Oka in Muca Copatarica.

Veseli smo, da lahko ob branju teh slikanic uživajo tudi ot-
roci po svetu. 

Mira Brezovar

Delavnica stripov

JSKD OI Trebnje je v sodelovanju z OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert 24. in 25. 
novembra 2017 na OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert organizirala Delavnico 
STRIP: Šolstvo v Šentrupertu nekoč in danes. Ta tema je med drugim rdeča nit 
projektov na osnovni šoli v šolskem letu 2017/18 ob 400. obletnici prve omembe 
šolstva v Šentrupertu. Mentor delavnice je bil stripar Santiago Martín Sánchez, 
ki je med drugim v preteklem letu za Knjižnico Pavla Golie Trebnje pripravil strip 
Golievega dela Princezka in pastirček. 

bolko, kemični svinčnik in telefon. Ko smo to dokončali, 
pa smo morali po svoje narisati nemi strip, in sicer najprej 
s svinčnikom, potem pa še tuširati. Med odmorom smo 
odšli po šoli in Santiagu v galeriji pokazali svojo najljubšo 
slikanico. Prvi dan je delavnica trajala samo dve uri, torej 
do sedmih zvečer. 

Naslednji dan, v soboto, pa se je delavnica začela že ob 
osmih zjutraj. Na začetku smo po svoje na list narisali 
pet moških in pet ženskih obrazov. Nato si je vsak izbral 
enega in ga narisal na tablo, mi pa smo morali ugotovi-
ti kakšno počutje, razpoloženje izraža narisan obraz. Po 
odmoru nam je mentor Santiago dal nalogo, da na list A3 
narišemo čim večjo figuro po lastni izbiri, zraven figure pa 
smo morali napisati, kako ji je ime, kje živi, kaj rada dela, 
koliko je stara in kako živi. Figuro smo morali še tuširati in 
pobarvati. Ko smo vsi končali, smo odšli na šolsko igrišče, 
kjer smo se razgibali in nadihali svežega zraka. Po dvajset-
minutnem odmoru smo se znova lotili dela. Mentor Santi-
ago nam je rekel, naj napišemo zgodbo in jo naredimo kot 
strip. Kot začetniki smo vsi izdelali dobre stripe.

Na koncu smo naredili skupinsko sliko z našimi stripi, ob 
slovesu pa je mentor Santiago rekel, da bo mogoče delav-
nica stripov še enkrat marca ali aprila.

Jošt Sovinc, 7. r.

Razstava ob 100-letnici izida prve slovenske slikanice
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V Evropski uniji vsako leto zavržemo več kot dve milijardi 
ton odpadkov, v Sloveniji več kot štiri milijone ton. Vsak 
od nas zavrže na leto več kot 400 kg odpadkov, od tega 
je kar petina hrane in veliko še uporabnih stvari. Prepre-
čevanje nastajanja odpadkov je v Evropski uniji in Sloveni-
ji zato že dolgo prioriteta.

Ena najbolj uglednih in prepoznavnih ozaveščevalnih ak-
cij na področju preprečevanja nastajanja odpadkov je 
Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO), ki jo od 
leta 2009 organizira Evropska komisija s podporo pro-
grama LIFE+.

Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO) je letos 
potekal od 18. do 26. novembra, tokratna tema je bila po-
novna uporaba predmetov. Zato smo na razredni stopnji 
izvedli akcijo Miza izmenjav. Učenci so prinesli različne ra-
bljene predmete: igrače, oblačila, knjige ipd. Vse to smo 
zložili na mizo, nato pa si predmete med seboj izmenjali. 

Evropski teden zmanjševanja odpadkov

Posledica tega je bilo veselje učencev zaradi nečesa »no-
vega« in dober občutek, da smo vsaj malce pripomogli k 
čistejšemu okolju.

Sandra Slunjski, koordinatorica Ekošole

Blagoslov obnovljene cerkve  
na pokopališču (8. 9. 2017)

Pred 158 leti je cer-
kev blagoslovil župnik 
Vincencij Vovk. Cer-
kev takrat še ni bila 
dokončana, a počasi je 
dobila današnjo podo-
bo.

Čas in vojna sta terjala 
svoj davek in cerkev je 
bila potrebna temeljite 
obnove.

Pred več kot dvanajsti-
mi leti je takratni žu-
pnik Mirko Simon-
čič s pomočjo Občine 
Trebnje delno preno-
vil ostrešje, na novo 

prekril streho in v bakreno pločevino oblekel vrh zvonika.

Župnik Jože Brečko je skupaj s farani z betonskim vencem 
rešil razpadajoče stene, z injiciranjem rešil razpoke, pre-
novil fasado na ladijskem delu cerkve in zamenjal okna.

Notranjost in zvonik pa sta bila še vedno potrebna res-
ne obnove.

Božja previdnost nas vedno preseneča. Spraševali se 
bomo, kako to, zakaj, kaj ima od tega itd., toda Bog se je 
dotaknil našega farana Marijana Bartolja in odločitev je 
padla. Na pokopališču je zdaj lepo obnovljena cerkev, ču-
dovit biser, na katerega smo lahko ponosni.

V nekaj mesecih so različni mojstri: 

- v cerkev pripeljali elektriko in jo razpeljali po cerkvi ter 
dodali razsvetljavo

- kamnoseško obnovili zvonik in vse detajle
- strokovno obnovili fasado zvonika
- restavrirali vrata in okna na zvoniku
- v preddverju dodali kovana vrata
- obnovili rozete in stropno okrasje, ki je večinoma že od-

padlo
- popravili in dopolnili poslikavo, ki je zaradi vlage odpadla
- zamenjali razpadajoči tlak z novim, bolj kakovostnim ma-

terialom
- obnovili razpadajoči oltar
- zaščitili okna pred zunanjim vplivom in zasteklili krogo-

vičje
- prebarvali stene in vrnili prvotno barvo, kot je bila ob 

prvem pleskanju
- očistili in zaščitili križ in Križanega nad oltarjem 
- pred vhodna vrata dodali železna vrata, da je cerkev lah-

ko vedno na ogled.
Ob prazniku rojstva Device Marije je obnovo blagoslovil 
škof ordinarij msgr. Andrej Glavan. Po slovesni sveti maši 
in blagoslovu je sledila pogostitev in praznovanje. Vsak je 
namesto podobice dobil skledo polno pasulja, leseno žli-
co in vrečko. Na skledi je odtisnjena pokopališka cerkev, 
ki bo kot spomin krasila naše domove.
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Začetek veroučnega leta 
(10. 9. 2017)

Veroučno leto smo začeli s sveto mašo. Boga smo prosi-
li, naj nam stoji ob strani, tudi ko sami nanj pozabimo. Vsi 
razredi so na različne načine sooblikovali sveto mašo in 
pred oltar položili svoje prošnje, darove in zahvale.

Po sveti maši, čeprav nam je nagajalo vreme, smo ime-
li lov na zlato ribico. Tokrat je bil ta lov v obliki kviza kar 
v cerkvi. Veliko smo znali, toda samo najboljši so dobi-
li nagrado. 

Farovški hlapci
Kaj bi župnik brez njih?

Zadostuje telefonski klic, prošnja, ali pa samo namig, kaj 
bi bilo treba storiti. Že samo, da je vinograd obdelan kot 
pri najboljšem gospodarju, je lepa in čudovita slika za našo 
župnijo. Naj Bog poplača našim hlapcem za njihov trud.

Letos so kar nekajkrat postavili in podrli gradbeni oder, pa 
naj bo to okoli cerkve na pokopališču ali okoli župnišča. O 
drugih majhnih stvareh raje ne govorim. 

Nekaj pa je še treba omeniti - namreč, da so dobili svo-
je vino. Župnijsko vino se od zdaj naprej imenuje Farou-
ški hlapec, dobite pa ga lahko samo v župnišču. Pridite, ga 
bomo skupaj poskusili.

Fasada in temelji župnišča
Tik pred zimo smo v topel ovoj (fasado) oblekli verouč-
ne učilnice, ki so zdaj dobile tudi zunanjo podobo. Delo 
je strokovno opravil mojster Marjan Bedene pod budnim 
očesom Jožeta Urbiča, ki je vodil nadzor celotne obnove. 
Obema sem za njuno delo zelo hvaležen, prav tako hvala 
tudi vsem, ki ste finančno pomagali, da so se stroški grad-
nje in obnove sproti pokrivali, zato smo lahko sanirali in 
utrdili tudi temelje župnišča in uredili odvodnjavanje. Res 
nas spomladi čaka še okolica, toda to naj ne bi bil finanč-
no velik zalogaj.

Obnova tlaka pri zvonikih
Dotrajan in od črvov načet tlak pri zvonovih je naše pri-
trkovalce spravljal v strah že kar nekaj časa. Odločili so 
se, da bodo popravilo izvedli kar sami. Za pomoč so pok-
licali še kakšnega prijatelja in delo je steklo. Delo je bilo 
narejeno strokovno in vrhunsko, da se bodo ob praznikih, 
ko bodo pritrkovali, počutili bolj varno.

Kostanjev piknik (28. 10. 2017)

Kostanj je pekel skoraj vsak udeleženec, saj to sploh ni 
bilo težko. Moral si le počasi vrteti boben, v katerem je 
bil narezan kostanj, pod bobnom pa je gorel ogenj. Čar 

kostanja je v tem, da je vedno dober, bilo pa ga je do-
volj za vse. 

Odigrali smo tudi veliko igro, v kateri tekmujejo vsi ude-
leženci. Razdelili smo se v dve skupini in vsak je dobil 
kartonček, ki si ga je privezal na čelo. Na kartončku je 
bila registrska tablica, ki si jo moral prebrati nasprotni-
ku in paziti, da nasprotnik ne vidi tvoje. Bilo je zabavno, a 
kostanj je kljub temu še vedno zakon.

Martinovanje s farovškimi 
hlapci (4. 11. 2017)

Tokrat smo sv. Martina malo prehiteli in ga prosili, da na-
redi izjemo in v farovški kleti malo pohiti. Ne samo, da 
smo iz mošta dobili vino, tudi krstili smo ga. Dobil je ime 
Hlapec, botrica pa je bila sama vinska kraljica Maja Žibert.

Na krstu in martinovanju je bilo izjemno lepo. Župnik je iz 
nič izvlekel steklenico, da o kozarcu, polnem vina, ki ga je 
potegnil iz rokava, sploh ne govorimo. Kje je vse to skrival? 

Sledila je pogostitev, ki je nastala s pomočjo Grebenčevih 
z Bistrice, vse skupaj pa je bilo začinjeno s petjem in ske-
či ter poučnimi zgodbami o vinu. Župnik je tudi razkril, 
da ima gosko, ki iz kompleta kart potegne tisto, ki si jo je 
predhodno nekdo izbral, to je potem tudi pokazal, goski 
je celo zavezal uči, a ji je vseeno uspelo. Bilo je zabavno, 
poučno in polno smeha.

Izlet ministrantov in 
nabiranje mahu (18. 11. 2017)

Božič se bliža in postaviti bo treba jaslice, zato smo se mi-
nistranti odločili, da mah naberemo še pred snegom. Na-
biranje smo združili z obiskom Logatca, kraja, v katerem 
je naš župnik preživel otroštvo, in vožnjo po Ljubljanici.

Župnikov prijatelj Miran Janežič – Žička nas je s svojim 
splavom oziroma barko popeljal po Ljubljanici. Bilo je en-
kratno doživetje, saj smo Ljubljano gledali iz čisto druge 
perspektive. Počutili smo se kot najbolj imenitni turisti, ki 
si lahko privoščijo tako avanturo, ali pa kot Rimljani, ki so 
Ljubljanico uporabljali še za trgovsko pot.

Že med vožnjo so spregovorili tudi naši želodci, zato smo 
odšli v picerijo Julči in si naročili Pico, da te kap. Čeprav 
nas je bilo štirinajst, smo jo s težavo pospravili, za spomin 
pa pustili nekaj oliv. 

Pred vrnitvijo domov smo si na Barju ogledali še Plečni-
kovo cerkev sv. Mihaela, ki je nekaj posebnega. Trenu-
tno župnija nima župnika, župnijo pa iz Rakovnika vodi žu-
pnik Mirko Simončič. Ugotovili smo, da nas je večino krstil 
prav on. Povedal nam je nekaj o župniji in cerkvi, nato pa 
smo obsijani s soncem odšli domov.

Rubriko je pripravil župnik Jaka Trček
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Ana Krašovec, Draga pri Šentrupertu
Anton Zaplatar, Mali Cirnik
Anton Gričar, Straža
Ema Marija Strajnar, Dolenje Jesenice
Ciril Ravnikar, Šentrupert
Majda Bašelj, Ljubljana
Ivica Kos, Veliki Cirnik
Ivana Ahlin, Zaloka
Matilda – Tilka Prelogar, Hom
Marija Zupan, Draga pri Šentrupertu
Jožefa Gračan, Rakovnik

POSLOVILI SO SE ...
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Spomini 

Letos smo zaznamovali 222. obletni-
co najstarejšega 'prebivalca' Deže-
le kozolcev, Lukatovega toplarja, ki je 
eden najstarejših svoje vrste na svetu. 
Ima edinstven zatrep, slamnato 'glavo' 
in stoji brez enega samega žeblja. Pra-
znovanju so se pridružili tudi nekdanji 
lastnik toplarja Anton Jerovšek in eki-
pa TV Slovenija, ki je pripravila doku-
mentarec Tipično slovensko: kozolci. 
V filmu skušajo med drugim odgovori-
ti na vprašanje: Ali sploh še potrebuje-
mo kozolce? Odgovor je, tako kot do-
godek, pozitiven.

Pogum
Okrog nas so številne priložnosti, le 
upati si je treba, so se strinjali ude-
leženci okrogle mize o turizmu v Te-
meniški in Mirnski dolini. V Deže-
li kozolcev smo veseli nosilne vloge 
trajnostnega turizma in sodelovanja 
z negovalci ljudske kulture in izročila. 
Predsednik Društva turističnih novi-
narjev Slovenije Drago Bulc je pouda-

ril, da lahko razcvet turizma spodbudi 
ureditev postajališč za avtodomarje in 
obuditev železniškega prometa. Nu-
jen pa bo tudi skupni turistično-infor-
macijski center.

Ustvarjalnost 
Še vedno odmeva Lesena čipka, prva 
klekljarska čajanka med kozolci. S po-
močjo klekljarske skupine Žnurce iz 
Trebnjega smo privabili ljubiteljice in 
ljubitelje čipke iz vse Slovenije. Ob 
glasbi, plesu in zabavnih igrah pevske 
skupine Ragle, folklornih skupin Jut-
ranja Zaraja in Nasmeh ter ansamblu 
Jasmin smo si obarvali sivo popoldne. 
Šentruperske šmarnice so dodale šče-
pec domače ustvarjalnosti. 

Presenečenja
V Deželi kozolcev si lahko odslej ogle-
date edinstvene ostrnice. Člani Turi-
stičnega društva Loški potok so nas 
pocukali za rokav in nam prišepni-
li, da gre za posebno sušilno napra-
vo, kakršne še nimamo v muzeju. Ob 

jesenskem obisku v Šentrupertu so 
ostrnice tudi postavili in nam marlji-
vo pokazali, kako so jih uporabljali ne-
koč. Posebna zahvala velja pobudnici 
Blanki Bartol. 

Zdravje 
Ljudje smo ob napredku tehnologije 
v primerjavi z našimi predniki naredi-
li velik korak nazaj na račun zdravja. 
Kako ob pritisku in stresu ohraniti psi-
hično zdravje, nam je na dobro obiska-
nem predavanju razložil Peter Kapš, 
dr.med, spec. psihiatrije. Hvala dru-
štvu Ozara Slovenija za poučen večer.

Bližina 

Najlepše želje,  
shranjene pod kozolcem
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Ponosni smo, da smo gostili posebno 
družinsko srečanje pod Ziherletovim 
toplarjem. Več kot 50 potomcev dru-
žine Ziherl iz Slepška pri Mokrono-
gu, kjer je ta kozolec prvotno stal ob 
domačiji, je obujalo spomine in spoz-
nalo veliko novih informacij, zbra-
nih v strokovni raziskavi o kozolcih v 
Mirnski dolini. 

Veselje 
Na Žmavčevem kozolcu je 'zrasel' ze-
leni obroč, našli smo še žogico iz žit in 
nastala je nova igra 'kozol-šarka'. Prvi 
jo je preizkusil izjemni košarkar Mar-
ko Milič. 

Učenje 
V našem muzeju si prizadevamo, da se 
znanje in veščine naših prednikov ne 
bi izgubili v poplavi sodobnih tehno-
logij. Z društvom podeželskih žena in 
deklet Šentruperske Šmarnice in Etno 
družabnim društvom Draga pri Šentu-
pertu smo obudili ličkanje in izmenjali 
še uporabne predmete. 

Povezovanje 
Prijatelj Dežele kozolcev in njen redni 
gost je tudi evropski poslanec Franc 
Bogovič. Dober glas o muzeju kozol-
cev seže daleč in privabi številne gos-
te iz vse Evrope. 

Sodelovanje 
Gostili smo motoriste Gold Wing klub 
Dolenjska. Znova so se izkazali kot vzor-
ni obiskovalci, ki so pazili na čim manj-
šo obremenitev okolja in poskrbeli, da 
je pri nas čisto tudi po njihovem obisku. 

Uspeh 
Dež lahko prinese tudi kaj lepega. Marjan Borovnik je na fotografski delavnici, 
ki jo je v Deželi kozolcev pripravila ekipa Visit Dolenjska, ujel ta izjemen kon-
trast narave. 

Izpopolnjenost 
Sklenili smo še en letni krog. Poglejmo levo in desno. Tu so tisti, ki nam poma-
gajo biti. Ne spustimo jih iz rok. Večkrat jim namenimo pogled in besedo. Vze-
mimo si čas zanje. 

Branka Brcar, Dežela kozolcev
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Zdelo se mi je čudovito (in to se sko-
zi sipanje časa ni prav nič spremenilo), 
da naslov velikega romaneskenga dela 
odzvanja v imenu moje domače vasi, 
in od tistega prvega cvetnega obdob-
ja, ko sem brala ta roman, je bil Vrh 
nad Šentrupertom po tisti logiki, ki ni 
slepa za čar vzporednic med literar-
nim in resničnim svetom, zame vedno 
tudi Viharni vrh.

Vrh nad Šentrupertom: pomladno 
razcveten, romaneskno viharen, zlato 
rodoviten in snežno zasanjan

V ime vasi Vrh, ki se kot čuvar vzpenja nad Šentrupertom in je moja rojstna 
zibelka, sem se prvič zaljubila v zgodnjih najstniških letih. Takrat sem očarana 
prebirala stran za stranjo enega izmed najlepših romanov angleške romantične 
literature – literarno delo izpod peresa pisateljice Emily Brontë, ki nosi naslov 
Viharni vrh, ubeseduje pa ljubezensko zgodbo med Cathy in Heathcliffom, 
močnejšo celo od same smrti.

Zvezda, ki se na Vrhu zdi tako bli-
zu, da bi se jo lahko dotaknil s ko-
nicami prstov, je zvezda danica; do 
nadmorske višine 320 m vzpenjajo-
či se grič leži vzhodno od Šentruper-
ta in se dotika vzhodne strani neba. 
Z vrha hriba se kot na dlani ponuja 
prelep panoramski razgled na Šen-
trupert; morda najbolj dramatičen 
je tisti, ko se visoka silhueta zvoni-

ka šentrupertske gotske lepotice za-
risuje na filmsko lepi kulisi sončnega 
zahoda, najbolj sanjavo slovanski pa 
pogled v zgodnjih jutranjih urah, ko 
nad vasjo kot otočki še plavajo me-
glice, med raztrganimi kosmi se be-
lijo šentrupertske hiše, proti zahodu 
pa nad dolino bedi tisočletni Škr-
ljevski grad. Zemlja na Vrhu je rodo-
vitna, tu se nahaja tisti del mirnske-
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ga porečja, kjer prihajajo na dan stare 
permo-karbonske kamnine. Menjava 
različno starih karbonatnih in silika-
tnih kamnin na razdalji nekaj metrov 
ustvarja pisan reliefni vzorec – geo-
grafska značilnost, tipična za velik del 
mirnskega porečja. Vas Vrh se razte-
za na površini 2,29 km2. 

V med krajani Šentruperta pose-
bej znameniti knjigi Zgodovina župnije 
Šent Rupert na Dolenjskem, ki jo je leta 
1913 objavil zgodovinar prof. Ivan Ste-
klasa, je Vrh omenjen kot ena izmed 
vasi, ki spadajo pod župnijo Šentru-
pert, deli pa se na šest manjših zasel-
kov: Breg, Lopata, Pužmanica, Hujev-
na, Volčjak in Grič. Tudi dandanes ta 
imena ostajajo v zavesti prebivalcev 
in so v vsakdanji rabi. Na začetku 20. 
stoletja je po navedbah prof. Stekla-
se v vasi Vrh stalo 41 hiš, imela pa je 
209 prebivalcev – ali, z lepim, z ar-
haično patino obarvanim izrazom, ki 
ga v knjigi pogosto uporablja Stekla-
sa, 209 duš. Po podatkih Statističnega 
urada RS Slovenije iz leta 2017 sedaj 
Vrh šteje 138 prebivalcev, ki so, prav 
kakor v času pisanja prof. Steklase, še 
vedno duše, v dobesednem in prene-
sem pomenu. 

Vrh je ena od turističnih točk na 
obronkih Šentruperta, skozi kate-
re poteka tudi v širšem slovenskem 
prostoru vse bolj prepoznavna Ste-
klasova pohodna pot, za šentrupert-
sko dolino pa je pomemben tudi v 
gospodarskem smislu, saj je tu sedež 
industrijskega obrata Ključavničar-
stvo Bartolj.

Letni časi mi odkrivajo mnogo obra-
zov rojstne vasi Vrh; v poletnih av-
gustovskih popoldnevih je pogosto 

res viharen, prav tako kakor v meni 
ljubem romanu Viharni vrh. Ko se 
razcveti pomlad, dehti v vonju ro-
žnih popkov, jeseni je zlato rodovi-
ten, pozimi zasanjan pod pomrznje-
no, debelo snežno odejo, stkano iz 

snežink … v vseh letnih časih pa os-
taja vrhunski kraj za uživanje v lepo-
tah narave in toplo zavetje vsem, ki 
mu pravijo dom.

Fotografije in tekst:  
Vrhovčanka Andreja Udovč
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Po letih izčrpavajoče prve svetovne 
vojne in po smrti cesarja Franca Jože-
fa novembra 1916 se je pod novim ce-
sarjem Karlom pomladi leta 1917 obe-
tala obnovitev parlamentarnega dela 
avstro-ogrske monarhije. Slovenski, 
hrvaški in srbski poslanci v dunajskem 
parlamentu so zaznali politično pri-
ložnost in se povezali v Jugoslovanski 
klub pod vodstvom dr. Antona Koro-
šca, ki je skupaj z dr. Janezom Evange-
listom Krekom in somišljeniki prip-
ravil kratko politično besedilo, ki ga 
danes poznamo kot Majniška deklara-
cija. To politično pomembno izjavo o 
zahtevi po samostojnem državnem te-
lesu na demokratičnem temelju je dr. 
Korošec v dunajskem državnem zbo-
ru odločno prebral 30. maja leta 1917: 
»Podpisani poslanci, združeni v Jugoslo-
vanskem klubu, izjavljajo, da zahtevajo 
na temelju naravnega načela in hrvaške-
ga državnega prava, naj se vsa ozemlja 
monarhije, v katerih prebivajo Slovenci, 
Hrvati in Srbi, zedinijo pod žezlom habs-
burško – lotarinške dinastije v samostoj-
no državno telo, ki bodi prosto vsakega 
narodnega gospostva tujcev in zgrajeno 
na demokratičnem temelju. Za uresni-
čevanje te zahteve svojega enotnega na-
roda se bodo zavzeli z vso silo. S tem 
pridržkom se bodo podpisani udeleževali 
parlamentarnega dela.«

Odziv monarhije je bil izrazito odklo-
nilen, deklaracija ni dobila podpore 
niti vlade niti cesarja in nekaj mese-
cev kasneje je sledila nova izjava Jugo-
slovanskega kluba, da bo podprl samo 
takšno vlado, ki bi kot svoj program 
sprejela Majniško deklaracijo. Začelo 
se je obdobje spretne politično opo-

zicijske taktike in agitacije, kateri je 
v jeseni 2017 na pobudo ljubljanske-
ga škofa Antona Bonaventure Jegliča 
sledil podpis t. i. Ljubljanske izjave, s 
katero so predstavniki slovenskih po-
litičnih strank podprli Majniško dekla-
racijo in začelo se je obsežno Dekla-
racijsko gibanje.

V široki akciji po vsem slovenskem 
ozemlju je deklaracijo podprlo 507 
občin in občinskih odbo-
rov, v podporo deklaraci-
ji so zbrali okoli 150.000 
podpisov. Poleg tega pa so 
zbrali še 200.000 podpisov 
žena in deklet, ki jih je Fra-
nja Tavčar, žena ljubljanske-
ga župana in pisatelja Ivana 
Tavčarja, na velikem dekla-
racijskem shodu 24. marca 
1918 v Ljubljani slovesno iz-
ročila predsedniku Jugoslo-
vanskega kluba dr. Koroš-
cu.

Temu deklaracijskemu gi-
banju so se pridružili tudi 
v Šentrupertu. V občini in 
fari Št. Rupert na Dolenj-
skem so zbrali 657 pod-
pisov in jih skupaj z izjavo 
naslovili na načelnika Jugo-
slovanskega kluba na Duna-
ju. Šentrupersko deklaracij-
sko gibanje je vodil ugledni 
šentruperski posestnik in 

gostilničar Josip Frelih (1859 – 1923), 
ki se je narodnozavedno kalil ob svo-
jem stricu, ljudskem pisatelju in du-
hovniku, trebanjskem župniku in de-
kanu Mateju Frelihu (1828 – 1892). Po 
smrti strica duhovnika Mateja se je Jo-
sip Frelih poročil in iz Trebnjega, kjer 
je bil v pomoč pri upravljanju »farov-
ške posesti«, preselil v Šentrupert. Z 
nakupom dotedanje Skedlove hiše na 

SPREHOD MED ARHIVSKIMI DOKUMENTI: 

»Za majniško deklaracijo 657 podpisov 
odločnih žena in deklet naše občine …«

Pred sto leti je bilo iz Šentruperta na dunajsko poslansko zbornico naslovljeno 
prav posebno politično pismo, ki mu v krajevni zgodovini Šentruperta verjetno ni 
primere. Dokumente hrani Pokrajinski arhiv v Mariboru, nanje pa je opozoril naš 
rojak Leopold Mikec, arhivski svetovalec in višji bibliotekar v omenjenem arhivu. 
Izjavi v podporo majniški deklaraciji so v Šentrupertu priložili kar 657 podpisov 
»odločnih žen in deklet«.

Pismo Josipa Freliha iz Šentruperta 
dr. Antonu Korošcu na Dunaj, (Vir: 

Pokrajinski arhiv Maribor, Izjave za 
majniško deklaracijo, aš 3/615) 
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šentruperskem trgu (1892) in s prido-
bitvijo koncesije za gostilno (1893) sta 
Josip in Ana Frelih začela šentruper-
sko zgodbo Frelihovih, ki pa jo je leta 
1915 pretresla žalostna vest iz vzhod-
ne fronte prve svetovne vojne: v Gali-
ciji je padel njun dvajsetletni sin Ger-
man. Josipova predanost takratni ideji 
o osvoboditvi, samostojnosti in kon-
čanju krvave vojne je bila samoumev-
na. V dopisu velečastitemu gospodu 
dr. Antonu Korošcu, ki ga je 31. janu-
arja 1918 podpisal Josip Frelih, je zapi-
sano: »S tem vljudno predlagamo izja-
vo, ki jo je vzlic nekaterih nezavednih 
sebičnežev in ponovne agitacije za dr. 
Šušteršiča (…) podpisalo 657 odloč-
nih žen in deklet naše občine.«

Dopisu je bila priložena izjava z nasle-
dnjo vsebino: »Podpisane žene in dekle-
ta občine in fare Št. Rupert na Dolenj-
skem v svojem imenu in v imenu odsotnih 
v krvavi vojni se nahajajočih naših mož 
in bratov, očetov in sinov in v imenu na-
ših otrok slovesno izjavljamo, da smo z 
dušo in srcem za majniško deklaracijo Ju-
goslovanskega kluba, da se naš doslej za-
tirani in zaničevani Jugoslovanski narod 
osvobodi nam sovražnega tujega vpliva in 
zedini v samostojno jugoslovansko državo 
pod habsburškim žezlom. Iskreno zahva-

Josip Frelih (1859 - 1923), (Vir: Arhiv družine Frelih iz Šentruperta)

Jože Frelih v pogovoru o njegovem starem očetu Josipu,  
(foto: J. Uhan, 2017)

lo in udanost izrekamo 
našemu prevzvišene-
mu knezoškofu dr. An-
tonu Bonaventuri Jeg-
liču za njegov jasni in 
odločni nastop za edi-
nost in blagobit naše-
ga naroda. Srčno želi-
mo skorajšnjega konca 
te krvave vojne, ki uni-
čuje naše može in fan-
te na bojiščih, nam pa 
povzroča le žalost in 
trpljenje, številnim si-
rotam nepopisno gor-
je. Zato tudi hvaležno 
pozdravljamo prizade-
vanje sv. očeta pape-
ža Benedikta za mir 
in pravico. Našim poslancem pa kliče-
mo: Složno v Jugoslovanskem klubu de-
lujte neustrašno za ujedinjenje, samostoj-
nost in neodvisnost in s tem za srečnejšo 
bodočnost našega naroda. V občini Št. 
Rupert na Dolenjskem ob 2. nedelji po 
razglašenju Gospodovem 1918.« (Pokra-
jinski arhiv Maribor, Izjave za majniško 
deklaracijo, aš 3/615)

Še pred koncem leta 1918 so se ures-
ničile največje zahteve Majniške dekla-
racije in izpolnila velika pričakovanja 

Deklaracijskega gibanja: vzpostavi-
li so samostojno državno telo Drža-
vo Slovencev, Hrvatov in Srbov, raz-
pustili so Avstro-Ogrsko monarhijo 
in končali morijo prve svetovne voj-
ne. Ob tem zgodovinskem dogajanju 
pa Šentruperčanke in Šentruperčani 
niso stali ob strani.

joze.uhan@telemach.net
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Domačija Ravnikarjevih je v zaselku 
Kovačev hrib, na koncu Lenartove do-
line. Hiša in hlev Ravnikarjevih stojita v 
bregu, kozolec cvitar in nekdanja mlin-
ska stavba pa pod domačijo ob poto-
ku Globoščica. V potok priteče voda 
iz Kopovca, druga pa izpod Starčkov-
ih v Goleku. Mlinščica je bila na mlin 
speljana od mesta, kjer sta se obe vodi 
združili v en potok. Zasuta mlinščica 
je še vidna, mlinska stavba pa je ob-
novljena in preurejena za drug namen. 

Mlin na zgornjo vodo ter kolesom na 
korce so Ravnikarjevi postavili leta 
1941. Na mestu mlina so po pripove-
dovanju sogovornika Cirila Ravnikar-
ja nekdaj stale stope. Nova mlinska 

stavba je imela le en prostor, v kate-
rem so bile mlinske naprave. Smrekov 
les so posekali doma, na žago so ga 
peljali h Kotarju v Šentrupert. Načrt 
stavbe in vsa tesarska dela je naredil 
tesar Anton Hribar, po domače Šklan-
drov iz Kamnja. Naredil je tudi streho 
ter znotraj mlina oder, ki so mu rek-
li štajnpoden. Zidarska dela je opravil 
Slak iz Slovenske vasi in Gvidan Konči-
na z Ravnika, omet pa Ludvik Kozolec 
iz Sotle. Mlinsko opremo, kot so obuti 
(obodi) za kamne, pajtelj (pajkelj), zaj-
beri (tresilniki) in sita, je naredil Karol 
Štamcar st. s Poštaje v Šentrupertu, 
ki je bil poklicni mlinar. Mreže za sita 
so bile različnih gostot, številka sita je 

označevala določe-
no gostoto. Štamcar 
je mreže kupoval v 
Ljubljani pri Brcarju, 
ki je imel trgovino 
z mlinskimi potreb-
ščinami blizu glav-
ne železniške posta-
je. Drugi deli mlina 
so bili delo Nace-
ta Kreglja. Vodo 
za mlin so spelja-
li po isti mlinščici, 
ki je bila narejena 
za nekdanje stope. 
Na mlinsko kolo je 
padala v višini treh 
metrov. Kolo je bilo 
povezano z jerme-
nico, ki je poganja-
la tudi stope. Te so 
bile ves čas v po-
gonu, za poganja-
nje mlinskih kam-
nov pa je bilo vode 
predvsem v času 
suše premalo. Tako 
se je mlin za kakšen 
teden tudi ustavil. 

»Včasih je šlo, kadar je bila velika voda, 
mlin – kamni so laufal in stope. Včasih 
samo stope. Kakor je bilo.« Ustavil se je 
tudi pozimi v času hude zmrzali. »Včasih 
smo po tri, štiri ure sekal led pa stran me-
tali, tako da ni bilo že kam metat stran. 
Pa se je tri, štiri ure mlelo pa se je spet 
ustavilo.« Voda je bila včasih velikokrat 
zelo visoka. »Ali je včasih po tistih ška-
lah hrmelo, kot bi Sava šla!« Nasploh je 
bilo vode na potoku v preteklosti več 
kot danes.

V Ravnikarjev mlin so nosili mlet žito 
največ iz Kamnja, Vrha in Homa. »Tudi 
iz Straže so vozili, ker so vedeli za tole, 
ker je bilo na belih kamnih smelen, da je 
boljša kvaliteta. Ker gotovim ni bilo toliko 
za količino kot kvaliteto.« Mlin je imel 
namreč le en par belih kamnov ter dve 
stopi, na katerih so stopali ajdo, pro-
so in ječmen. »Včasih so bili po mlinih 
beli kamni. Tudi mi smo imeli bele. Eni so 
bili kot eno srednje. Eni so bili pa za črno 
moko. Ta beli kamni so dali boljši izdelek 
ven, ampak ne toliko [količinsko op. za-
pis] kot ti ta zadnji,« se spominja sogo-
vornik. Mlinske kamne so na priporo-
čilo mlinarja Zidarja z Bistrice naročili 
v Stražišču pri Kranju; na Dolenjsko 
so jih pripeljali z vlakom.

Ravnikarjeva domačija je bila majhna, 
družina pa velika. Jože Ravnikar 
(1889-1953), ki je dal postaviti mlin, 
je bil eden izmed sedmih otrok; do-
mačinom je bil dobro poznan tudi kot 
čebelar. V času delovanja mlina je bila 
kmetija majhna, z malo zemlje in nekaj 
glav živine; navadno so imeli dve kravi 
in prašiče. Mlin pa je predstavljal do-
daten vir zaslužka. V njem so mleli le 
domači, nikoli niso imeli najetega mli-
narja. Oče je znanje prenesel na svoje 
otroke, ki so v mlinu pomagali takoj, 
ko so bili dovolj stari, da so bili kos 
delu. Največkrat sta za delo v mlinu 

Jože Ravnikar (1889-1953), kmet, čebelar in mlinar iz Kamnja. Avtorica Zalka 
Valas, okrog l. 1946 ali 1947, hrani Čebelarsko društvo Šentrupert.

Smo v maln prpelal
Ravnikarjev mlin na Globoščici

Prvi izmed dveh mlinov na Globoščici, ki pod Roženberkom skupaj s Kostanjščico 
tvori Jeseniščico, je bil manjši družinski mlin pri Ravnikarjevih v Kamnju. Mlin na 
zgornjo vodo z enim parom kamnov je obratoval dobrih 20 let. 
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prijela Ciril in Aleksander, le mama ni 
nikoli mlela. Očeta je mlinarske obrti 
naučil Nace Ravnikar, ki je kot poklic-
ni mlinar služboval v več mlinih. Rav-
nikarjevi so na en par belih kamnov 
mleli vse, vsak je nazaj dobil moko iz 
svojega žita. »Vse na tiste kamne. Zato 
ni toliko dal izplena, ampak veliko bolj 
kvaliteten izplen. /…/ Vse kar je kdo pri-
nesel v mlin, smo vsakemu posebej mleli. 
Da je tisto dobil nazaj.« Katero žito je 
čigavo, so si kar zapomnili. V mlin so 
prinesli peš ali pa pripeljali. Vedno so 
žito pustili, moko in otrobe so priš-
li iskat, ko je bilo zmleto. Največkrat 
so prinesli en žakelj, ki je držal približ-
no en mernik. Za plačilo so vzeli meri-
co od moke, navadno je bilo to 10 od-
stotkov, torej en kilogram od desetih; 
vzeli pa so tudi nekaj otrobov. V eni 
uri so zmleli približno en mernik žita. 
Od mlina niso nikoli plačevali davka, 
saj obrti niso imeli prijavljene.

Ob nedeljah in praznikih niso mleli; 
ponoči le poredko, takrat so prenoči-
li v mlinu. »Zraven smo imeli na tistem 
štajnpodnu eno blazino pa si se uležal pa 
pokril.« Največ dela pa so imeli pred 
prazniki, predvsem pred božičem in 
veliko nočjo. »Za takrat je bila bolj pše-
nica. So rekli /…/, je bel kruh takrat, ko 
se je buh rodil, pa ko je umrl.« Pšenico 
so navadno pred mletjem oprali. »Go-
tove pšenice je bilo treba oprat. So imel 
rjuhe, take … platno. /…/ Edino Plavčev 
mlin je imel pa take precej dolge pa mre-
žo. Da sta lahko dva prijela pa nesla pod 
streho. Take mreže, recimo dva metra 
dolgo.« Mreže so bile dvignjene od tal. 
Žito so morali mešati, da se je lepo 
posušilo. »Oprat si moral hitro, da se ni 
preveč namočilo. O, veliko se je to pralo. 
Al včasih je bilo /…/, če je imel kdo med 
pšenico veliko tele ljunke. /…/ Če si se tis-
tega kruha najedel, si bil tudi malo pijan. 
To je ravno tako bilo, kot da bi alkohol 
spil.« V dveh stopnicah so stopali ajdo, 
proso in ječmen. Žito je moralo biti 
suho in čisto. Ajdo so pred stopanjem 
velikokrat zbrisali z vlažno krpo. »Pro-
so, če si dal v stope, je moral bit suh. Če 
bolj je bil suh, prej je bilo narejeno pa lep-
še je bilo narejeno. To smo v glavnem su-
šil na peči, doma. Vem, da je enkrat ena 
prinesla eno vrečo, cirka en mirenk pro-
sa za sestopat. Pa je oče vprašal: 'Kaj je 
proso suh?' 'Seveda, saj je vreča stala tri 
dni pri peči na klopi!' 'A,' je rekel, 'tam 
pa ni bilo suho.' Se mora na peč dat.« 
Tudi za ajdovo in ječmenovo moko, 

ki so ju uporabljali za žgance, so žito 
najprej ostopali, šele nato mleli. »Naj-
bolj fejst za žgance je bilo, če si dal 10 kil 
ajde obstopane, 10 kil ječmena obstopa-
nega vsaj malo, da je vsaj malo tiste svi-
njarije šlo stran. Pa 10 kil bele koruze. 
Danes je ni nikjer več. /…/ 30 kil pa to 
zmlel na tele kamne, to so bili taki žgan-
ci! /…/ Nobeno žito nima toliko svinjari-
je na sebi, kot jo ima ajda. To smo najprej 
lepo obstopal. Potem na rešeto. Potem pa 
v eno tako trugo ali mevtergo, so rekel. 
Smo imeli trugo na enih stojalih. Noter pa 
z vlažno krpo pa zbrisat toliko, da je šlo 
vse to dol. Da je bilo čisto. /…/ Pa na be-
lih kamnih. /…/ Takrat se je to melel, ko 
so bili gladki kamni, predno so šli na kle-
panje.« Pri mletju so se kamni velikok-
rat zapacali. »Če je bila ajda, poseben 
če je bila tista, ki ji pravijo hrvatica, da 
je taka zelena ajda. Če ni bilo dosti suho, 
se je naredilo po dolnjem kamnu takole 
skozi en venec tako širok. /…/ Prijelo se 
je. In si moral to vse razdreti pa to okle-
pat stran pa spet to nazaj napravit. Dol 
pa da ni šlo noter v ta pajtelj, si moral pa 
lepo zaprt, zamašit.«

Pri delu v mlinu so morali biti pazlji-
vi. Posebno previdnost je zahtevalo 
klepanje mlinskih kamnov. »To si dvig-
nil najprej gor ta grob, ki je bil, si dol dal. 
Potem si dal ta obut dol, ta kamen, ki je 
laufal, ta gornji. Ta spodnji je bil pa sta-
bilen. Smo dvignili tega dol, naslonil si tja 
na steno, da si videl kje moraš poklepat. 
Smo imeli največkrat saje z vodo zmeša-
ne. To se fejst nerado sprime skupaj, voda 
pa saje. To zmešano. Potem pa eno tako 
plazmo pravijo, kot imajo zidarji za gladit. 
Pa si potegnil takole po kamnu in kjer je 
bilo črno, tam si moral klepat. /…/ Temu 

Zasuta mlinščica Ravnikarjevega mlina je bila 
prvotno narejena za stope, ki naj bi stale na 

mestu mlina.

so pa rekli, ko si kamne klepal, škrli.« Že-
leznemu drogu, na katerem je bil na-
sajen zgornji kamen, so rekli koprivca.

Ravnikarjev mlin je deloval še nekaj 
časa po Jožetovi smrti leta 1953. Prib-
ližno leta 1960, ko je mlin dokončno 
prenehal mleti, je mama Terezija pro-
dala mlinske naprave v Pavletov mlin na 
potoku Bistrica pod Hudimi Ravnami.

Sogovornik: Ciril Ravnikar

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

vedeni tudi vsi viri in literatura.

Liljana Jantol Weber in Mojca Ramovš 
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Znanje o zdravljenju domačih živali se je 
prenašalo iz roda v rod, načini zdravlje-
nja pa so bili mnogokrat podobni kot 
pri zdravljenju ljudi. Med najstarejše 
oblike ljudskega živinozdravstva sodi-
jo poganski obredni čarovni postopki, 
prepleteni s krščanskim verovanjem. 
Tako je bila živina ob vseh pomemb-
nejših praznikih deležna enakih blagos-
lovov kot ljudje. Po ljudskem prepriča-
nju naj bi na zdravje domačih živali tudi 
v teh krajih ugodno vplivalo kropljenje 
z blagoslovljeno vodo in pokajevanje s 
cvetnonedeljskimi butaricami in cvet-
jem, blagoslovljenim ob kresu, ter s so-
ljo, blagoslovljeno na štefanovo. Živino, 
še posebej konje, še danes tudi v Šen-
trupertu priporočajo sv. Štefanu, An-
ton Puščavnik je znan kot zavetnik pra-
šičev, sv. Neža pa kot zaščitnica ovac 
in kokoši.  Skupaj s čarovnim zdravlje-
njem, pri katerem je šlo za obvarova-
nje živine pred boleznimi in uroki, za 
kar so uporabljali predvsem zaščitne 
predmete (npr. rdeči trakovi), simbo-
le (pentagram), čarovne besede (zago-
vori) in čarovne postopke (pretikanje 
skozi odprtine kot npr. vstavljanje telo-
hove korenine v prerezan uhelj prašiča 
proti rdečici), so zdravili tudi z zdravil-
nimi rastlinami, o čemer pričajo številni 
ljudskomedicinski rokopisi iz 18. stole-
tja. Kmetom je v tem času pri zdravlje-
nju živine nemalokrat pomagali kakšen 

kovač, ki je znal konja ne samo podko-
vati, pač pa tudi pozdraviti, pogosto pa 
so se po nasvet zatekli tudi k ljudskim 
zdravilcem. Med njimi je bil tudi v teh 
krajih najbolj znan in obiskan Jurij Hu-
mar (1819 – 1890), duhovnik s Primsko-
vega, ki je zdravil s pomočjo magnetiz-
ma, marsikateri tukajšnji prebivalec pa 
se je za nasvet za svoje zdravje in zdrav-
je svojih živali, predvsem prašičev, za-
tekel k zdravilki Mariji Wambolt (1848 
– 1915), baronici na gradu Hmeljnik pri 
Novem mestu, o čemer priča ohranje-
no arhivsko gradivo s podatki o njenih 
zdravljencih iz začetka 20. stoletja. 

Tako kot v ljudskem zdravilstvu je bilo 
tudi v ljudski veterini najbolj razširje-
no zdravljenje domačih živali z zdravil-
nimi rastlinami, predvsem goveda, ko-
njev, drobnice, prašičev in perutnine. 
Ko je imela živina prebavne krče ali jo 
je napenjalo, so ji dali čaj iz kolmeža ali 
navadnega vratiča, zaprtost pa so odp-
ravljali z lanom, pelinom, otrobi, kuha-
nim ječmenom, kislo repo in tobakom. 
Govedo, ki ni prežvekovalo, so zdravili 
z luštrekom, kamilico, kumino, janežem, 
čebulo, česnom, poprom, soljo, lanenim 
in brinovim oljem, jajci in apnom, vne-
ta vimena pa so mazali z zajčjo ali kurjo 
mastjo ter medom in umivali z ovseno 
vodo, repnico, kamiličnim čajem in mle-
kom. Odvajanje urina so pospeševali s 
peteršiljem in preslico, glistavost mladih 

prašičev pa so preganjali s čebulo in čes-
nom, ki sta pomagala tudi bolnim koko-
šim. Posebne nege so bile domače živa-
li deležne tudi ob skotitvi, saj so hlev in 
živali najprej okadili z dimom žegnane-
ga brina, konoplje ali rožmarina, nato pa 
so živali napojili z zeliščnim čajem iz ka-
milice, mete, materine dušice in rmana. 
Za zunanje zdravljenje in spiranje ran so 
uporabljali gabez, pelin, slez, slezenovec, 
lučnik in brezo. Ljudsko živinozdravstvo 
pa je poznalo tudi nekatere strupene 
rastline, ki so jih uporabljali kot mazi-
lo za zunanje vtiranje pri kožnih obo-
lenjih, v majhnih odmerkih pa tudi not-
ranje, predvsem proti bolečinam: mak, 
volčja jagoda, črni zobnik, trobelika in 
črni teloh. Za ohranjanje zdravja so živi-
no krmili z repo, korenjem, peso, kole-
rabo ter z lanenimi tropinami in otrobi. 
V preventivne namene pa so marsikje za 
hlevom posadili tudi bezgove veje, ki naj 
bi živino obvarovale pred govejo kugo, 
ali pa luštrek na vse štiri vogale hleva kot 
zaščito proti kačam. 

Liljana Jantol Weber 

Viri: 
• Vlasta Mlakar: Rastlina je sveta, od korenin do 

cveta. Samozaložba, 2015.
• Nena Židov: Ljudska veterina. Nesnovna kulturna 

dediščina. Zbirka Dnevi evropske kulturne 
dediščine, 2005.

• Splet: countrysidenetwork.com, bonnieplants.com

Rastline za zdravljenje domačih živali

Domače živali so bile za kmetijo dragocene in če je prišla bolezen v hlev, je 
bilo pogosto ogroženo preživetje celotne kmetije, zato so živalim posvečali 
posebno skrb in ljubezen. O pomenu živine, posebej goveje, in o večji koristnosti 
živinoreje v primerjavi s poljedelstvom pričata tudi pregovora, ki ju je leta 1878 na 
Dolenjskem zabeležil pisatelj Janez Trdina: Kmet se preredi z žitom, še bolj pa s 
travo. Na polju rastó krajcarji, na travniku pa cekini. 
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VABIMO VAS K SODELOVANJU 
Z letom 2018 bomo v rubriki NA FLANČNIKU začeli s predstavitvijo obhišnih vr-
tov v naši občini. Vabljeni vsi, ki imate takšen vrt, ali pa poznate koga, ki je navdušen 
vrtičkar, da se nam oglasite v uredništvo, na spletni naslov zavod.rozlin@gmail.com 
ali po telefonu 031 874 213. Prav tako vabimo k sodelovanju starejše občane, ki se še 
spominjate, kako so gospodinje nekoč skrbele za svoje vrtove. Veseli bomo tudi va-
ših fotografij. 

Sklop kulturnih dogodkov so sofinanci-
rale vse štiri občine naše doline, soor-
ganizirali pa Center za izobraževanje in 
kulturo Trebnje, Glasbena šola Trebnje 
in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
Območna izpostava Trebnje. 

Kulturni dogodki med septembrom in 
3. decembrom letos so potekali pod 
finančnim okriljem Občine Trebnje. 
V ta sklop sodi tudi tretji natis Drob-
cev sonca avtorja Franceta Režuna in 
ilustratorja Lucijana Reščiča, ki je bil 
predstavljen na Ta veseli dan kulture 
v avli CIK Trebnje. Predstavitveni do-
godek so obogatili hči avtorja Milena 
Režun z umetniško besedo ter Lado 
Jakša s fotografijami in z avtorsko 
glasbo. Skupaj sta v multivizijo zlila 
Podobe sveta Franceta Režuna.  Pro-
fesor Jože Zupan je predstavil ustvar-
jalni opus ilustratorja Lucijana Rešči-
ča, Kristina Gregorčič pa je vse skupaj 
povezala v celoto in povabila na ogled 
razstave izvirnikov ilustracij Lucijana 
Reščiča, ki jih kot darilo avtorjev hra-
ni Knjižnica Pavla Golie Trebnje. Ob 
tej priložnosti je Knjižnica izvirnike 
posodila trebanjski območni izposta-
vi, da je kot organizator dogodka lah-
ko pripravila razstavo.  

Prof. Jože Zupan, urednik tretjega na-
tisa Dobcev sonca, je zapisal: 

FRANCE REŽUN                           LUCIJAN REŠČIČ
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FRANCE REŽUN

Rojen 25. novembra 1926 v Znojilah pri Zagorju ob Savi,
umrl 9. avgusta 2002 v Novem mestu, pokopan je v Trebnjem.

Objavljal je predvsem v Samorastniški besedi, Dolenjskih 
razgledih in Rasti. Drobci sonca (objavljeni leta 1980) so 
njegova prva samostojna pesniška zbirka. Pozneje je objavil še 
dve: Občutenja in videnja (1991) ter Med lučjo in temo (1998). 
Izdal je še dve knjigi proze: Na meji z neznanim (1993) in 
V objemu letnih časov (1996).

S poljudno zasnovano monografijo Naši kraji (1992) je 
predstavil preteklost in sedanjost Občine Trebnje.

LUCIJAN REŠČIČ

Rojen 26. junija 1946 v Šempetru pri Novi Gorici,
umrl 14. avgusta 2003 v Trebnjem, kjer je tudi pokopan.

Udeležil se je več Taborov likovnih samorastnikov v Trebnjem. 
Sodeloval je na dvaindvajsetih skupinskih razstavah, 
samostojno pa je razstavljal dvajsetkrat. Za različne slovenske 
založbe je ilustriral več kot trideset knjig; opremil ter likovno in 
grafično uredil tudi več knjig.

Bil je likovni urednik Samorastniške besede in otroške revije 
Srečanja. Od vsega začetka je dajal likovno podobo ugledni 
dolenjski reviji Rast.

DROBCI SONCA Franceta Režuna z upodobitvami v 
trinajstih ilustracijah Lucijana Reščiča so izšli v prvi izdaji v 
obliki pesniških listov kot posebna številka tedaj izhajajoče 
literarne revije SAMORASTNIŠKA BESEDA (leto VI. 
štev. 1 - 1980).
Ponatis Drobcev sonca je bil predstavljen 11. aprila 2003; 
tedaj sta bila oba avtorja vključena v prvo stalno razstavo 
Rastoča knjiga Temeniške in Mirnske doline.
Tretji natis je bil predstavljen 3. decembra 2017 ob Ta veselem 
dnevu kulture kot sklepno dejanje Leta kulture Temeniške in 
Mirnske doline 2017.

France Režun / Lucijan Reščič
DROBCI SONCA

Trebnje, december 2017

Leto kulture Temeniške in Mirnske doline

Leto 2017 so župani občin Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Trebnje ob 
pomembnem jubileju, 50. Mednarodnem taboru likovnih samorastnikov Trebnje, 
razglasili za Leto kulture Temeniške in Mirnske doline. 

Vsako rojstvo knjige je praznik;
če pa knjiga doživi tretji natis, 
je to praznik brez primere!

Pesniški prvenec FRANCETA REŽU-
NA DROBCI SONCA z razpoznavni-
mi ilustracijami LUCIJANA REŠČIČA 
je s svojo prvinsko lepoto ponovno 
med nami. 

To je priložnost za nove generacije 
bralcev, ki bodo prodrli v Režunov pe-

sniški svet ustvarjanja in se navduševali 
nad lepoto ilustracij Lucijana Reščiča. 

Letošnji TA VESELI DAN KULTURE, 
obletnica Prešernovega rojstva, pra-
znik vsega lepega, pa je dobil doda-
ten lesk. 

Naj bo vse to slavospev Letu kulture 
Temeniške in Mirnske doline 2017. 

Mojca Femec, JSKD OI Trebnje
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JSKD OI Trebnje v sodelovanju z OŠ dr. Pavla Lunačka 
Šentrupert organizira Delavnico FILM: Šolstvo v Šentru-
pertu nekoč in danes. Ta tema je med drugim rdeča nit 
projektov na osnovni šoli v šolskem letu 2017/18 ob 400. 
obletnici prve omembe šolstva v Šentrupertu. Na delav-
nici, ki jo vodi mentor Tomaž Pavkovič, bodo učenci ob 
pomoči strokovnih delavcev šole pripravili kratki igrano-
dokumentarni film. 

Mojca Femec, JSKD OI TREBNJE

JSKD OI Trebnje že tradicionalno v sodelovanju z Obči-
no Šentrupert, OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert in s pri-
znanimi slovenskimi lutkovnimi ustvarjalci izvaja uro gle-
dališke vzgoje na OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert. Letos 
smo k sodelovanju povabili Lutkovno gledališče FRU-FRU. 
Izjemna lutkarja Marjan Kunaver in Matevž Gregorič sta 
mlademu občinstvu iz Vrtca Čebelica pri OŠ dr. Pavla Lu-
načka Šentrupert in iz prve triade OŠ dr. Pavla Lunačka 
Šentrupert odigrala predstavo Štirje muzikantje. 

Po predstavi je sledil pogovor z učenci, ki so jih lutke 
zelo pritegnile, saj so imeli o predstavi veliko vprašanj. 
V predstavi sta lutkarja uporabljala lutke na palici, ki jih 
imenujemo javanke. Poleg tega so učenci spoznali še dru-
ge tipe lutk, kot so prstne, mimične, marionete, siciljanke 
in senčne lutke. Poleg tega so spoznali, da je lutka pravza-

V decembru v Krajevni knjižnici Šentrupert nadaljujemo 
s tradicionalnimi dejavnostmi za otroke, mladino in odra-
sle. Predšolski otroci redno obiskujejo naše ure pravljic, 
ki potekajo vsako drugo sredo ob 17.00, berejo in zbira-
jo štampiljke v knjižici ter si izposojajo Jurčkove kovčke. 
Naši odrasli obiskovalci in mladina so pravi bralni potepu-
hi in letos berejo knjige, po katerih so posneli znane fil-
me. Že peto leto zapored pa smo v sodelovanju z Zavo-
dom za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni pripravili 
projekt Naš klub domišljije, ki ga sofinancira Občina Šen-
trupert. Na letošnjih bralnih srečanjih smo gostili Petro 
Škarja in Alena Štritofa. 

Letos smo v naši knjižnici izdali tri zanimive knjižne izdaje. 
V aprilu smo izdali strip Princezka in pastirček, ki ga je po 
dramski predlogi Pavla Golie v strip priredil Santiago Mar-
tin. V oktobru sta luč sveta zagledali kar dve deli, roman 
Netopir vsestranskega kulturnika Staneta Pečka ter znan-
stvena monografija Dvorec Mala Loka: sledi časa in lastni-
kov, ki jo je napisal zgodovinar Matjaž Grahornik. 

DELAVNICA FILM: 

Šolstvo v Šentrupertu nekoč in danes

Ura gledališke vzgoje z Lutkovnim gledališčem FRU-FRU

Zimski čas v Krajevni knjižnici Šentrupert
22. decembra 2017 ob 18.00 vas v večnamensko dvorano 
Osnovne šole dr. Pavla Lunačka Šentrupert v sodelovanju 
s Planinskim društvom Polet vabimo na predavanje An-
dreja in Marije Štremfelj o osemtisočakih.

Lepo preživite praznične dni!
Patricija Tratar, Knjižnica Pavla Golie Trebnje

prav lahko karkoli, tudi zgolj lutkarjeva roka. 

Izvedbo lokalnega programa sofinancira Občina Šentrupert. 
Mojca Femec, JSKD OI Trebnje
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Tudi v naši občini je sedem društev, ki jim lahko podarite 
del svoje dohodnine in tako pomagate pri njihovih priza-
devanjih, v nasprotnem primeru gre vašega pol odstotka 
nazaj v proračun. Tam vsako leto ostane več kot štiri mili-
jone evrov neporabljenih, naša društva pa bi jih zagotovo 
znala najbolje in najkoristneje porabiti. Svojega pol odstot-
ka dohodnine lahko razdelite med največ pet prejemnikov. 

In kako darujete? Preko sistema e-Davki, povprašate pri 
društvih samih ali obiščete spletno stran dobrodelen.si, 

Podprite naša društva, ker vas nič ne stane

Društveno dogajanje je pomemben del življenja v naši občini. Veliko občanov je 
tudi članov  društev, ki s ponosom in vnemo skrbijo, da je vsakdan v občini lepši, 
varnejši, športno in kulturno pestrejši. In vsakdo, ki plačuje dohodnino, lahko 
društvom še dodatno pomaga, tako da jim podari do 0,5 % svoje dohodnine ... to 
ga nič ne stane, pomeni pa veliko. 

kjer vas čaka seznam vseh društev iz občine. Poiščete jih 
po poštni številki, označite jih, vpišite svoje podatke, na-
tisnite obrazec in ga do konca leta odnesite ali pošljite 
na finančni urad. Vaša odločitev velja do preklica oziroma 
spremembe prejemnikov. 

Bodite dobrodelni še letos, da bo že naslednje leto tudi 
zaradi vas življenje v naši občini še lepše, boljše, varnej-
še. Hvala.

Povzela Petra Krnc Laznik

Da bi osvežili lepe, manj lepe in zanimive spomine, malce 
poklepetali, se družili in imeli predvsem lepo, smo se v so-
boto, 21. oktobra 2017, torej po štiridesetih letih, ponovno 
srečali. Šestnajst nekdanjih učencev se nas je zbralo pred 
šolo, kjer sta nas pričakala prof. Jože Zupan, naš razrednik 
v sedmem in osmem razredu, ter Danica Zupan, razredni-
čarka v petem razredu. Profesor Zupan nas je popeljal po 
prelepi šoli, nam razkazal stalno razstavo Izvirnih ilustracij 
mladinskih del, Slovenske slikanice za otroke sveta, Rasto-
čo knjigo občine Šentrupert, Rastočo knjigo svetovne mla-
dinske književnost in Rastočo knjigo OŠ. dr. Pavla Lunačka 
Šentrupert. Ponosni smo, da je prav naš nekdanji razre-
dnik avtor omenjenih razstav. Vsi, sploh pa tisti, ki so pred 
davnimi leti odšli iz Šentruperta, smo bili izredno presene-
čeni in navdušeni, saj je naša nekdanja šola danes tako “bo-
gata”, učilnice lepe, sodobno opremljene. Vse je popolno-
ma drugače, komaj smo ugotovili, v katerem razredu smo 
pred 48 leti prvič prestopili prag učenosti.   

Po ogledu šole smo se zunaj fotografirali ter odšli na po-
kopališče in prižgali sveče tedanjemu ravnatelju Bojanu 
Brezovarju, učitelju matematike in fizike Romanu Šišku in 
žal pokojnim sošolcem Jožetu Rataju, Rupiju Ramovšu in 
Toniju Hribarju.

40. obletnica valete

Kar hitro je minilo 40 let, 
ko smo nazadnje sedeli v 
učilnici OŠ dr. Pavla Lunačka 
Šentrupert. 

Bila je že tema, ko smo se odpravili na Turistično kmeti-
jo Možina, kjer smo ob zakuski in pijači nadaljevali naše 
druženje.

Srečanje je bilo izredno prijetno, nepozabno, prof. Zupan 
in žena Danica pa sta s svojo prisotnostjo obogatila naše 
srečanje, za kar se jima prisrčno zahvaljujemo. Lepa hvala 
tudi ravnatelju OŠ Jožetu Tratarju, ki se je prijazno odzval 
na našo prošnjo ter omogočil ogled šole.

Vsi že komaj čakamo naslednje srečanje. 
Jožica Starič, fotografija: Franc Pepelnak
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osebja, ki se po najboljših močeh tru-
di stanovalcem doma nuditi najboljše, 
kar zmore in zna, res pa je, da je naš 
sistem tisti, ki zavira, da bi bile stvari 
še boljše. Saj veste, varčevanje, pa še 
enkrat varčevanje, celo pri tem, da bi 
bilo več ljudi zaposlenih, ljudi, ki ima-
jo znanje in notranji čut za sočloveka.

Vsem občankam in občanom želijo 
članice Kresničk in poslušalke bralnih 
uric blagodejne, z ljubeznijo in mirom 
napolnjene božične praznike, v no-
vem letu pa naj sreča pogosto obisku-
je vaše domove, na pragih pa pusti da-
rilo, ki ga želite ali potrebujete.

Enake želje poklanjam vsem vozni-
cam in voznikom, ki meni, štoparki v 
Trebnje in nazaj, ustavite. S tem de-
janjem mi pomagate biti prostovoljka, 
zato iskrena hvala in še mnogo varnih 
in srečnih poti. Za lepše praznovanje 
vam poklanjamo pesem »Skrivnostna 
noč«, ki je obenem tudi vabilo k dob-
rim in sočutnim delom.

prostovoljka Pavlina Hrovat

POVEZAVE

Vonjate toplino domačih ognjišč, ob-
čutite božanje sap, ki se pode po gri-
čih okrog Šentruperta, po gozdovih 
Zaloke, Vihra, Homa …

Skupini Kresničke prikličejo v spo-
min odmev zvonov okoliških in far-
ne cerkve. Potegne jih v mladost, ki 
se tajno prepira z modrostjo staranja. 
Prav ganljiv je pogled na sestri, ki v avli 

doma pijeta kavo, nameščena v domu 
pa počasi grizlja malico, ki ji jo je pri-
nesla sestra iz domače shrambe. Obe 
sta prijetni, iz obeh sije sestrsko pri-
jateljstvo, prva je še odeta z globoko 
ljubeznijo sestre.

Ob takem videnju ugotoviš, kako moč-
na so čustva ljudi, ki jih veže bližnje 
sorodstvo. Krivično bi bilo ne omeniti 

Minilo bo eno leto, odkar so Dobrote Dolenjske odprle svoja 
vrata v starem jedru Ljubljane, na Mestnem trgu, kjer tako do-
mačinom kot turistom ponujajo lokalne domače kulinarične in 
rokodelske izdelke ter storitve, kot so degustacije in pogostitve.  

Čeprav ljubljanska trgovinica stoji na majhni površini, ni 
samo trgovinica, ampak bi ji lahko rekli kar »dolenjska am-
basada«, saj celostno promovira Dolenjsko z njenimi biseri. 
Je tudi turistična informacijska točka, ki obiskovalcem ponu-
ja turistične informacije in promocijski material.  

Pred mesecem dni so bile Dobrote Dolenjske omenjene v 
članku New York Timesa kot ena izmed top točk vrednih 
obiska v Ljubljani. Tako se glas o Dolenjski širi izven meja 
naše države pa tudi celine. 

Barbara  Jerovšek

Prazniki so tu

V teh dneh si izrekamo veliko želja, napisanih 
z roko, pa tudi s telefonskimi ali elektronskimi 
sporočili. Članice skupine Kresničke ne bomo 
pisale, a bomo skrbno izbrale besede, ki bodo 
povedale, kako zelo mislimo na vas, dragi ljudje 
občine Šentrupert, ki ste še doma v svojih 
okoljih, med domačimi. 

Dobrote Dolenjske v New York Timesu

Foto: Franc Pepelnak
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Čudeži obstajajo!
Le verjeti je treba vanje.

Naj bo novo leto
polno čudežev za vse.

(neznani avtor)

Simona Slak, Andrejka Vabič Nose

POVEZAVE

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje svoje dejavno-
sti izvaja na območjih vseh štirih občin ustanoviteljic. De-
javnosti, ki jih izvajamo, je vsako leto več in tako je tudi za 
uporabnike vedno bolj pestra. 

V oktobru smo že tradicionalno zakorakali v novo, že 
dvajseto študijsko leto UTŽO Trebnje. Poleg tedenskih 
delavnic, ki se odvijajo na CIK-u, se izvajajo tudi posame-
zni krožki po občinah. V Šentrupertu tako letos delujeta 
Ustvarjalni krožek Šentrupert in Računalniški krožek. Če 
ste še vedno delovno aktivni, se nam lahko pridružite na 
brezplačnih delavnicah Večgeneracijskega centra Dolenj-
ske in Bele krajine Marela in Centra medgeneracijskega 
učenja Trebnje. V okviru VGC Marela vam je enkrat me-
sečno v Krajevni knjižnici Šentrupert na voljo računalniški 
tečaj. Na Osnovni šoli Šentrupert bomo v okviru CMU 
Trebnje v decembru izvedli ustvarjalno delavnico, na ka-
teri bodo otroci ustvarili svoje božične izdelke. 

Še vedno pa v okviru projekta Temeljne in poklicne kom-
petence osrednja JV regija potekajo tudi brezplačni tečaji 
tujih jezikov in računalništva za zaposlene. Si želite prido-
biti novih znanj in kompetenc? Pokličite v naše svetovalno 
središče na 07 34 82 108 ali se oglasite osebno. Z veseljem 
vam bomo svetovali. Tečaji računalništva in tujih jezikov 
kot tudi svetovanje so za udeležence brezplačni, saj jih so-
financirata Evropski socialni sklad in Republika Slovenija.

Več informacij o programih najdete na naši spletni strani 
www.ciktrebnje.si ali na CIK Facebook strani.

Tanja Vrčkovnik, CIK Trebnje                                                                                                                                  

Pestro dogajanje na CIK Trebnje

Leto 2017 je za Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje 
jubilejno, saj smo junija organizirali že 50. Mednarodni ta-
bor likovnih samorastnikov. Razstavno leto smo zaključi-
li oktobra z novo razstavo Na+ključ+je štirih zgodb in s 
prenovljeno stalno razstavo. Dela, razstavljena na začasni 
razstavi, si bo mogoče ogledati vse do 11. februarja 2018. 
Letošnji jubilej je ponudil tudi lepo priložnost za po 13 le-
tih težko pričakovano prenovo stalne razstave, na katero 
smo zelo ponosni, zato vabljeni k ogledu! 

Obiskovalci si v naši galeriji sedaj lahko ogledate tudi 
kratki dokumentarni film, ki vas bo na izviren način po-
peljal skozi čas in predstavil sam razvoj taborov in gale-
rije. V filmu podporo taboru in galeriji izrazi tudi Rupert 
Gole, župan Občine Šentrupert, sicer ene od ustanovite-
ljic naše galerije. Prelistate lahko tudi nov katalog del ga-
lerijske zbirke, ki smo ga izdali v decembru.

Tudi v letu 2018 načrtujemo bogato paleto dogodkov in pri-
reditev. Aktualne informacije o razstavnem in pedagoškem 
programu, o likovnih delavnicah in drugih aktivnostih so na 
voljo na naši spletni strani http://www.galerijatrebnje.si/.

Galerijske novice

Na razstavi Na+ključ+je štirih zgodb si lahko ogledate dela umetnikov 
Janeza Štrosa, Darje Štefančič in Sama (foto: GLST)
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POVEZAVE

torijske in druge preiskave. To je tudi 
priložnost za pogovor o morebitnih 
preventivnih ukrepih za ohranjanje 
zdravja in dobrega počutja. 

V tem zimskem času predvsem za sta-
rejše in kronično bolne toplo pripo-
ročamo cepljenje proti sezonski gripi 
in pljučnici. Cepljenje izvajamo osebni 
zdravniki, načeloma se samo za cep-
ljenje ni treba posebej naročati. 

Veseli bomo vaših dodatnih vprašanj in 
obiska v našem ZD Trebnje!

V imenu zdravstvenih delavcev ZD Trebnje, 
Špela Jenkole, specializantka družinske 

medicine

Kronični bolniki praviloma potrebuje-
jo, poleg ustreznega življenjskega slo-
ga, prilagojenega bolezni, zdravljenje 
z zdravili. Vedno pa potrebujejo na-
tančno spremljanje, ki se začne s po-
govorom in nadaljuje s kliničnim pre-
gledom in/ali z laboratorijskimi ter 
slikovnimi preiskavami. 

Kronične bolnike vodimo izbrani 
zdravnik družinske medicine v sode-
lovanju s kliničnimi specialisti različ-
nih strok. Zdravnik družinske medi-
cine ima s svojim bolnikom praviloma 
dolgotrajen in zaupen odnos, poz-
na svojega bolnika in njegovo druži-
no ter okolje, ki pomembno vplivata 
na zdravljenje. Slednje mu daje edin-
stveno priložnost, da bolniku poma-
ga pri oblikovanju v posameznega bol-
nika usmerjenega načrta zdravljenja. 
V zadnjem času imajo v našem timu 
zelo pomembno vlogo diplomirane 
medicinske sestre, t. i. »sestre v refe-
renčni ambulanti«, ki sodelujejo v vo-
denju najpogostejših kroničnih bolez-
ni kot so visok krvni tlak, sladkorna 
bolezen, povišane vrednosti maščob 
v krvi, astma, kronična obstruktiv-
na pljučna bolezen … Njihova vloga 
je nepogrešljiva; izvajajo zdravstveno 
vzgojo, motivirajo za zdravljenje, iz-
vajajo diagnostične postopke in pred-
stavljajo pomemben vezni člen med 
bolnikom in zdravnikom.

Zelo pomembno je, da je prenos in-
formacij med bolnikom in zdravni-
kom dvosmeren. Praviloma izvide in 
odpustnice iz bolnišnice dobi le bol-
nik, ki potem dokumentacijo posredu-
je osebnemu zdravniku. Bolnike prosi-
mo, da nam kopije izvidov specialistov 
in odpustnice, katerih originale zadrži-
jo zase,  prinesejo ob pregledu oz. nas 
z izvidi seznanijo po elektronski ali na-
vadni pošti. Samo tako je lahko naša 
dokumentacija popolna in nam omo-
goča res celostno obravnavo brez ne-
potrebnega ponavljanja preiskav in 
zaključkov, ki so osnovani na osnovi 
rezultatov vseh opravljenih preiskav. 

Na skupnih zbiralnicah in 
ekoloških otokih je ločevanje 
odpadkov še vedno velika 
težava
V zadnjem letu opažamo povečano količino odpadkov na skupnih zbiralni-
cah in ekoloških otokih, stanje je pri tem porazno. Odloženi so odpadki, ki 
ne sodijo na skupne zbiralnice oz. ekološke otoke, če pa že, so nepravilno 
odloženi. Največja težava je, da odpadki niso ločeni med seboj in da so raz-
metani oz. odloženi v bližini zabojnikov.

To povzroča nezadovoljstvo občanov, kvari videz okolja in povečuje stro-
ške komunalnih storitev.  

Javnost obveščamo, da bodo inšpektorji Medobčinskega inšpektorata v so-
delovanju z javnim podjetjem Komunala Trebnje d. o. o. v prihodnje op-
ravljali poostren nadzor nad ravnanjem s komunalnimi odpadki na skupnih 
zbiralnicah in ekoloških otokih v občinah Trebnje, Mokronog-Trebelno, 
Mirna in Šentrupert. Pozivamo pa tudi vse uporabnike, naj odlagajo odpad-
ke na ekološke otoke in skupne zbiralnice skladno z navodili, ki določajo, 
kaj se sme oz. ne sme odlagati v tipizirane zabojnike (upoštevajte nalepke 
na tipiziranih zabojnikih).

Brigita Železnik, Medobčinski inšpektorat

Kronični bolniki v ambulanti 
družinskega zdravnika

Medicina se srečuje z naraščajočim trendom števila kroničnih bolnikov, mnogi 
imajo več kot eno kronično bolezen. 

Originale izvidov, ki jih imate doma, 
vzemite s seboj vedno, ko obišče-
te dežurno službo ali različne speci-
alistične ambulante (kamor sodi tudi 
Antikoagulacijska ambulanta v ZD 
Trebnje) oz. greste v bolnišnico.

Tudi če imate kronično bolezen in 
nimate posebnih zdravstvenih težav, 
morate vsaj enkrat letno obiskati 
svojega izbranem osebnega zdravni-
ka, saj lahko ob pregledu prepozna-
mo morebitne zaplete zdravljenja 
ali poslabšanja bolezni še preden se 
pojavijo težave oziroma jih še lahko 
preprečimo.

Ob kontrolnem pregledu se bo zdrav-
nik z vami pogovoril, vas pregledal in, 
če je treba, opravil določene labora-
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Kdo je najbolj ogrožen?
• bolniki z obstoječimi srčno-žilnimi 

in pljučnimi boleznimi
• starejši ljudje, majhni otroci
• sladkorni bolniki
• zdravi odrasli, ki so zaradi poklica ali 

športa intenzivno fizično aktivni na 
prostem (dihajo globlje, hitreje)

Ob zelo povečanih vrednostih delcev 
v zraku so najbolj prizadeti akutni bol-
niki. Kratkoročno so najbolj ogrože-
ni tisti, ki trpijo zaradi že obstoječih 
dihalnih in srčno-žilnih bolezni, saj se 
lahko njihova osnovna bolezen hitro 
poslabša. 

Kako ravnati v času povi-
šanih ravni delcev PM10 v 
zraku?
Svetujemo, da prebivalci ravnajo po 
priporočilih objavljenih na spletni 
strani NIJZ. 

Ob povišanih koncentracijah pripo-
ročamo zmanjšanje fizičnih aktivno-
sti, zlasti na prostem, in še posebej 
pri osebah, ki imajo že od prej teža-
ve z dihali, srcem in ožiljem oziroma 
zaznavajo težave. Še posebej smo na 
to pozorni v obdobjih, ko so vrednos-
ti delcev več dni skupaj močno pre-
sežene. 

Priporočljivo je spremljati podat-
ke o onesnaženosti zraka v Sloveni-
ji, ki jih na svoji spletni strani redno 
objavlja Agencija Republike Sloveni-
je za okolje (ARSO): www.arso.gov.si 
(sklop Zrak/Podatki o kakovosti zra-
ka). Na tem spletnem mestu so 

POVEZAVE

Delci so različnih velikosti: od saj, ki 
jih vidimo s prostim očesom, do naj-
manjših ultrafinih nanodelcev. Od veli-
kosti delcev je odvisno, kako globoko 
v dihala prodrejo in kakšne posledice 
povzročajo. Najmanjši delci prodrejo 
najgloblje do pljuč in gredo naprej v 
kri. Manjši kot so, dlje v telo prodrejo 
in bolj so škodljivi.

Kaj povzročajo v našemu 
telesu?
• Osnova njihovega škodljivega delo-

vanja je povzročanje vnetja. Z vdi-
havanjem pridejo v naša pljuča in 
povzročajo draženje, poškodbe tki-
va in vnetje. Najmanjši delci iz pljuč 
vstopajo v kri, se s krvjo odplavijo v 
različne organe: v srce, jetra, ledvi-
ce, možgane ... in tudi tam povzro-
čajo vnetja in različne škodljive kro-
nične učinke.                        

• Največji so vplivi na srce, ožilje in 
na dihala: povzročajo vnetja dihalnih 
poti, pospešujejo nastanek astme.

• Pri dolgotrajnem delovanju povzro-
čajo spremembe v krvi in na ožilju, 
ki lahko povzročijo nevarnost za na-
stanek krvnih strdkov in infarkta. 

• Delci so tudi rakotvorni. Onesna-
žen zrak, ki je posledica gorenja fo-
silnih goriv (nafta, premog, les, naf-
tni derivati), sodi namreč v prvo 
skupino rakotvornih snovi, ki doka-
zano povzročajo raka.

• V zadnjem času povezujejo delce 
tudi z nekaterimi nevrološkimi bo-
leznimi in s sladkorno boleznijo. 
Škodljivo vplivajo praktično na celo 
telo.

dostopne tudi stopenjske napo-
vedi onesnaženosti zraka z delci 
in priporočila za ravnanje v obliki 
barvne lestvice, ki smo jih pripra-
vili na NIJZ skupaj z ARSO. Raz-
ličnim stopnjam onesnaženosti 
zraka (od nizke, zmerne, visoke 
do zelo visoke), ki so označene z 
zeleno, rumeno, oranžno in rde-
čo barvo, so priloženi ustrezni 
zdravstveni nasveti.

Hkrati z napovedjo prekomerne one-
snaženosti zraka podaja ARSO tudi 
osnovna priporočila za ukrepanje 
(priporočila glede kurjenja in pravil-
ne priprave drv, zmanjšanja ogrevanja, 
uporabe javnega prevoza ...).                       

Za boljši zrak smo odgovorni vsi; 
država, pa tudi vsak posameznik, 
ki z odgovornim ravnanjem lah-
ko veliko naredi: uporaba jav-
nega prometa, dobra izolacija 
stavb, ogrevanje s centralnim da-
ljinskim sistemom, vzdrževane 
in dobro delujoče peči z dobrim 
izgorevanjem, ogrevanje na plin, 
toplotne črpalke ... Če uporabljamo 
les, pa le kakovostna, čista in pravilno 
posušena drva ali druge oblike pravil-
no pripravljene lesne mase.  Kurjenje 
onesnaženega, lakiranega, barvanega 
odpadnega lesa, smeti, tekstila, plasti-
ke je silno škodljivo. S tem povzroča-
mo sproščanje strupenih snovi skozi 
dimnik, ki jih neposredno vdihavamo 
vsi, mi sami in naši otroci. 

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Center za zdravstveno ekologijo

člani strokovne skupine za Zmanjševanje 
vplivov onesnaženega zraka na zdravje ljudi

Kurilna sezona prinaša tudi  
onesnažen zrak 

Onesnažen zrak je v razvitem svetu najpomembnejši okoljski problem. Prispeva 
namreč k nastanku številnih bolezni in skrajšuje življenjsko dobo ljudi. Zrak je v 
času kurilne sezone pri nas onesnažen, še posebej so problematični delci (PM). 
Gre za mešanico trdnih in tekočih snovi, razpršenih v zraku. Njihova glavna 
sestavina je ogljik, na katerega so vezane različne škodljive snovi, kot so npr. 
strupene kovine, organske spojine. 
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Dogajanja v občini

kratkem času pregledajo hišo in iz nje 
največkrat ukradejo denar in zlatnino.

Svetujemo vam, da zato zavarujte svo-
je hiše. Najbolj preprost ukrep je, da 
naredite vtis, da v hiši nekdo je. Ob 
odhodu s pomočjo stikal s časovnim 
zamikom prižgite v hiši kakšno luč, 
koristno je, da tudi televizijo. To niso 
veliki porabniki električne energije, 
nekoga na ulici pa prepričate, da ste 
doma in ga odvrnete od vloma.

Opozarjamo vas, da večje količine go-
tovine in zlatnine ne hranite doma. Če 
pa se temu ne morete izogniti, svetu-
jemo vgradnjo alarmnih naprav in dru-
gih sistemov za zaščito hiš.

Vaša varnost je najpomembnejša, zato 
nikoli ne poskušajte vlomilca prijeti 
sami, zlasti če je fizično močnejši ali 
celo oborožen. TAKOJ POKLIČITE 
POLICIJO. Lahko pa veliko pomagate 
pri izsleditvi vlomilca, če si dobro za-
pomnite ali takoj zapišete predvsem, 
kako so bile sumljive osebe videti, re-
gistrsko številko, barvo, znamko in 
tip vozila ter smer pobega vlomilca. 
Če vas je vlomilec že »obiskal«, ne-
mudoma pokličite policijo. Do njene-
ga prihoda ničesar ne premikajte in ne 
pospravljajte, da ne boste uničili ko-
ristnih sledi, ki bi lahko pripomogle k 
odkritju storilca.

Janez Mirtič, PP Trebnje

Obravnavali smo šest tatvin, sedem 
velikih tatvin, dve poškodovanji tuje 
stvari, eno goljufijo in izsiljevanje, tri 
neupravičene proizvodnje in promet s 
prepovedanimi drogami, po eno lah-
ko telesno poškodbo, kršitev nedo-
takljivosti stanovanja, nevestno delo 
v službi, zlorabo uradnega položaja ali 
uradnih pravic in kršitev človeškega 
dostojanstva z zlorabo uradnega po-
ložaja ali uradnih pravic.  

Vsako leto v novembru in decembru 
ugotavljamo povečano število tat-
vin domačih živali iz hlevov. Obča-
nom svetujemo, da na vrata objektov, 
v katerih so živali, namestijo ključav-
nice. Ponovno jih pozivamo, da nas 
obveščajo o pojavu sumljivih vozil ali 
neznancev, ki bi si lahko ogledovali 
objekte in se tako pripravljali na ka-
znivo dejanje. Podatki občanov so pri 
preiskavi tovrstnih kaznivih dejanj iz-
jemno pomembni in lahko bistveno 
pripomorejo k uspehu.

Ugotavljamo, da se je v zadnjem času 
ponovno povečalo število vlomov 
v stanovanjske hiše. Če imate po-
poldne in v večernem času hišo ne-
razsvetljeno, vlomilcem olajša odlo-
čitev za vlom. Storilci pogosto iščejo 
nerazsvetljene stanovanjske hiše in po 
krajšem ogledovanju vanje vlomijo, 
najpogosteje skozi pritlična balkonska 
oz. terasna vrata ali pritlično okno. V 

Delo Policijske postaje Trebnje

Na območju Občine Šentrupert smo policisti s Policijske postaje Trebnje od 1. 
septembra do 31. oktobra letos obravnavali skupno 25 kaznivih dejanj, med 
katerimi izstopajo kazniva dejanja premoženjske kriminalitete.

VABILO
Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Trebnje, vabi na krvodajalsko 
akcijo, ki bo v ponedeljek, 8. januarja, in v torek, 9. januarja 2018 od 7. do 
13. ure v restavraciji Galaksija v Trebnjem. 

Vsem, ki se je boste udeležili, že vnaprej hvala!
RKS-OZ TREBNJE
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Dogajanja v občini

Če pa želite, da se vodja policijske-
ga okoliša zglasi pri vas doma, ker ste 
postali žrtev kaznivega dejanja, potre-
bujete pomoč ali nasvet policije, ima-
te konkretne varnostne probleme na 
območju vaše lokalne skupnosti, želi-
te predlagati ukrepe ali dejavnosti za 
izboljšanje varnosti v vašem okolju ali 
ker želite neformalni razgovor, pa lah-
ko pišete na elektronski naslov janez.
mirtic@policija.si.

Vsem prebivalcem Občine Šentrupert 
policisti Policijske postaje Trebnje že-
limo veselo in prijetno praznovanje, 
v letu 2018 pa obilo sreče, osebne-
ga zadovoljstva, poslovnih uspehov, 
predvsem pa, da bi se v svojem oko-
lju počutili kar najbolj varno, za kar se 
bomo še naprej trudili tudi mi.

Janez Mirtič, PP Trebnje

vikendih, se udeležil silvestrovanja na 
prostem. Se boste na zabavo odpelja-
li z avtomobilom? Boste voznik? Bos-
te vozili tudi z zabave domov, potem 
ko ste spili nekaj alkoholnih pijač? NI-
KAR! Razmišljate, da se vam ne more 
nič zgoditi? Napačno. Pa ne zaradi po-
licistov. To, da vam policisti začasno 
odvzamejo vozniško dovoljenje, pre-
povejo nadaljnjo vožnjo in izreče-
jo globo, je še NAJMANJ in NAJCE-
NEJE. Zakaj? Vprašajte tistega, ki je 
vinjen povzročil prometno nesrečo. 
Vprašajte tistega, ki je zaradi vožnje 
pod vplivom alkohola nekomu vzel 
življenje. Vsi so bili prepričani, da se 
njim to ne more zgoditi. In vprašajte 
tistega, ki so mu policisti potrkali na 
vrata in prekinili praznovanje z novi-
co, da je vinjen voznik povzročil pro-
metno nesrečo in njihovemu najbliž-
jemu vzel življenje. In vprašajte tudi 
policiste, kako je hudo, ko morajo 
sporočiti svojcem, da njihovega bliž-
njega ni več … Besede so odveč. Pre-
več je smrti na slovenskih cestah. Za-
radi alkohola, ki pelje v objestnost, 
navidezen pogum, hitrost, nerazso-
dnost … smrt. Naj se ne zgodi vam, 
naj se ne zgodi vašim bližnjim, naj se 
ne zgodi nikomur več. Verjemite, ne 
želite vedeti, kako je, ko se.

Tatvino, vlom v vozilo ali stanovanje ali 
kakšen drug neprijeten dogodek takoj 
prijavite policistom PP Trebnje na šte-
vilko 07 3462700 ali na številko 113. 

Prodaja pirotehničnih izdelkov kate-
gorije 1, katerih glavni učinek je pok, 
je dovoljena le od 19. do 31. decem-
bra, njihova uporaba pa je dovoljena 
samo od 26. decembra do 2. januarja. 

Ognjemetni izdelki kategorije 1 so iz-
delki, ki predstavljajo zelo majhno ne-
varnost, povzročajo zanemarljivo ra-
ven hrupa in so namenjeni uporabi v 
strnjenih naseljih, vključno z ognje-
metnimi izdelki, ki so namenjeni upo-
rabi v stanovanjskih zgradbah in drugih 
zaprtih prostorih. Ne glede na to je iz-
delke, ki imajo glavni učinek pok, pre-
povedano uporabljati v strnjenih sta-
novanjskih naseljih, zgradbah in vseh 
zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, 
v prevoznih sredstvih za potniški pro-
met in na površinah, na katerih pote-
kajo javni shodi in javne prireditve.

Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih 
izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni 
učinek je pok (npr. petarde), je v Repu-
bliki Sloveniji strogo prepovedana.

Raztrgane dlani, odtrgani prsti, roke, 
poškodbe oči, trajna oslepelost in 
druge poškodbe zaradi nepravilne 
uporabe pirotehničnih izdelkov se 
zgodijo vsako leto. Je vredno zara-
di enega poka ali svetlobnega učinka 
postati invalid? 

Vsak izmed nas se bo verjetno v času 
božičnih in novoletnih praznikov, pa 
tudi v dneh pred in po praznikih, zaba-
val. Doma, v gostinskih lokalih, kočah, 

Previdno s pirotehničnimi izdelki

Uporabljajte jih izključno po navodilih proizvajalca in v skladu z Zakonom o 
eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, ki ga, tako kot ostale zakone, najdete na 
internetni strani policije www.policija.si.
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Veseli december v Šentrupertu

Četrtek, 21. 12. 2017
Predstava za predšolske otroke z obdarovanjem 
ob 16.00 v Deželi kozolcev (v primeru slabega vremena v 
telovadnici OŠ)
organizator: JSKD OI Trebnje in Občina Šentrupert

Petek, 22. 12. 2017
Praznovanje 15. obletnice delovanja Planinskega 
društva POLET Šentrupert
ob 17.00 razstava prof. Dušana Klenovška (Javni zavod 
Kozjanski park): Pisani svet metuljev
ob 18.00 predavanje alpinistov Andreja in Marije Štremfelj: 
Osemtisočaki
v prostorih OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert
organizatorja: PD Polet Šentrupert in Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

Sobota, 23. 12. 2017
Slavnostni koncert ob 20. obletnici delovanja
Moškega pevskega zbora vinogradnikov 
Šentrupert
ob 18.00 v galeriji OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert
povezovalka programa: Maja Žibert, gosti: MoPZ Papirničar 
Jagnjenica 

Ponedeljek, 25. 12. 2017
Božični koncert Vokalne skupine Lilith 
ob 19.00 v cerkvi sv. Ruperta Šentrupert
organizator: Vokalna skupina Lilith 

Torek, 26. 12. 2017
Božično-novoletni šahovski turnir
ob 10.00 v Hiši vina Frelih Šentrupert
organizator: Šahovski klub Trebnje, sekcija Šentrupert

Prihod konjenikov in blagoslov konj
ob 11.30 na trgu v Šentrupertu
organizator: Konjerejsko društvo Šentrupert

Popoldne v Deželi kozolcev 
13.00: Igre povezane z življenjem pod kozolci v zimskem 
času
13.30: Projekcija filma "Tipično slovensko"
14.00: Predstavitev zbornika "Muzeji na prostem in eko 
muzeji"
14.30: Kulinarika povezana z življenjem pod kozolci nekoč
15.00: Odprtje mednarodne razstave poprtnikov
15.30: Kulturno življenje pod kozolci
16.00: Predstavitev zgoščenke "Zvočne podobe Šentruperta"
17.00: Žive jaslice v Deželi kozolcev

Četrtek, 28. 12. 2017
Zabavni program s skupino NOVI SPOMINI
ob 19.00 na trgu v Šentrupertu
organizatorji: lokalna društva in gostinci

Petek, 29. 12. 2017
Zabavni program s skupino BRACERA iz Šibenika
ob 19.00 na trgu v Šentrupertu
organizatorji: lokalna društva in gostinci

Sobota, 30. 12. 2017
Zabavni program s skupino DRUGI VAGON
ob 19.00 na trgu v Šentrupertu
organizator: Bar MAXIM Šentrupert

Nedelja, 31. 12. 2017
Tradicionalni pohod v Nebesa na silvestrovo
ob 18.00 s trga v Šentrupertu
organizator: Planinsko društvo Polet Šentrupert


