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Dogajanja v občini

 

občine nemoteno in v prijaznem okolju, za kar smo se trudili tudi v se-
danjih prostorih, ki pa jih je imela občina v najemu. Nova lokacija bo na 
naslovu Šentrupert 5.

Na občini pripravljamo postopek za objavo razpisa za prodajo občinske-
ga podjetja JP Energetika Šentrupert d. o. o., ki bo objavljen takoj, ko bodo 
vsi pogoji izpolnjeni. Izkupiček prodaje, za katero upamo, da bo uspešna, 
bo namenjen vračilu varščine družbi Polfin d. o. o., ki je na sodišče vložila 
tožbo z zahtevkom za vračilo varščine in obresti. Trdno upamo, da bomo 
uspeli odplačati te obveznosti letos oziroma v čim krajšem možnem času.

V letošnjem letu načrtujemo Projekt opremljanja obrtne poslovne cone 
Šentrupert pod Farovškim hribom. V prihodnjih mesecih bo objavljen raz-
pis za izvedbo tega projekta, ki vključuje tudi most čez potok Bistrica, ki 
bo zelo pomemben za nadaljnje načrtovanje obvoznice okoli Šentruperta. 

Takoj po končani zimski sezoni, ki je bila zelo mila in je bilo zato prih-
ranjenega nekaj denarja (zimska služba je bolj mirovala kakor plužila), 
bomo na cestah opravili nekatera nujno potrebna investicijsko-vzdrže-
valna dela.

Zavedamo se, da nas čaka veliko dela. Ocenjujemo, da smo na pravi 
poti, ker smo v lanskem letu nekaj večjih problemov že rešili. Letos bomo 
morali plačevati še obveznosti iz preteklih let in jih bomo predvidoma 
do konca leta tudi poplačali (Eles, vrtec, čistilna naprava Škrljevo …), 
v naslednjem letu pa bomo veliko sredstev, ki jih sedaj namenjamo za 
odplačevanje preteklega zadolževanja, lahko namenili tekočim potrebam 
občinskega poslovanja, ureditvi kanalizacije, vodovodov, kulturi … 

Naj še posredujem informacijo, da imamo odprtih precej sodnih postopkov; 
nekatere smo že uspešno zaključili, za druge pričakujemo uspešne izide, 
za tretje pa se obetajo dolgotrajnejši  postopki. Ti sodni postopki izhajajo 
iz sporov, ki so se začeli v preteklosti ali so nastali zaradi zadev, ki so bile 
storjene v preteklosti. V interesu občine je, da bi bili čim prej zaključeni.

Delo občinskih organov v začetku tega leta je pestro, sodelovanje z drugi-
mi občinskimi organi zelo dobro. Tako člani občinskega sveta, nadzornega 
odbora, kakor seveda vsi zaposleni na občinski upravi vlagajo veliko napo-
ra, da se zadeve iz meseca v mesec izboljšujejo. Vsem se zahvaljujem in 
upam na nadaljnjo dobro voljo za uspešno sodelovanje, kar bo doprineslo 
k rasti blaginje za naše občane.           

V tej številki glasila je objavljen koledar letošnjih dogodkov. Vsa društva 
ste lepo vabljena k sodelovanju in k pripravi dogodkov tudi z namenom 
krepitve povezanosti ljudi v občini. Gradiva v novi številki je veliko, prepri-
čan sem, da boste z veseljem prebrali vse, kar je pripravil uredniški odbor.

Predno se poslovim, priporočam veliko previdnosti in sledenje zdravniškim 
navodilom in državnim ukrepom glede koronavirusa.

Vsem občanom in bralcem glasila želim blagoslovljene prihajajoče veliko-
nočne praznike. Veliko prazničnega miru, obilo dobrega počutja, osebne-
ga in medsebojnega zadovoljstva.

župan Andrej Martin Kostelec

Županov uvodnik
 

Vstopili smo v novo koledarsko leto in s tem v leto novih izzivov. Po bo-
žično-novoletnem času smo že 8. februarja praznovali Prešernov dan, 
slovenski kulturni praznik. Za obeležitev tega dneva in praznično vzdušje 
so prizadevno poskrbeli naši starejši občani, člani Društva upokojencev 
Šentrupert. Zahvaljujem se jim za trud in dobro opravljeno delo. Želim 
jim veliko poguma pri nadaljnjih aktivnostih. V marcu je bil načrtovan tudi 
naš tradicionalni Gregorjev sejem na Veseli Gori, ki predstavlja zanimivo 
ponudbo raznovrstnih izdelkov. Letos je organizacijo dogodka prevzel Jav-
ni zavod Dežela kozolcev v sodelovanju z občino, žal pa smo ga morali 
zaradi ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa prestaviti. Ravno v tem 
spomladanskem času je pred vami tudi prvo letošnje glasilo.              

V začetku leta, in sicer na 3. izredni seji, je občinski svet sprejel prora-
čun občine za leto 2020. Objavljen je bil na spletni strani občine, tako da 
vas vabim, da jo obiščete in si pogledate, čemu bo občina letos namenila 
sredstva. 

Proti koncu zime se je nadaljevala rekonstrukcija državne ceste. Na Di-
rekciji RS za infrastrukturo predvidevajo, da bodo dela zaključena do 
30. aprila letos, in verjamem, da se bodo termina držali. Torej, še dober 
mesec potrpežljivosti nas loči do cilja, do novourejene ceste, kar pa bo 
gotovo pripomoglo k boljši in lepši ureditvi tega dela občine. Približno 
v istem času predvidevamo otvoritev novih prostorov občinske uprave v 
bivši »Kovačiji«, v objektu ob državni cesti pred t. i. Info točko pri vhodu v 
Deželo kozolcev. Trenutno se aktivno pripravljamo na selitev, opremljamo 
objekt s potrebnimi priključki. V lastnih občinskih prostorih bo poslovanje 

Spoštovane občanke, 
cenjeni občani!

Župan Občine Šentrupert 
s sodelavci občinske uprave ter 

članicami in člani občinskega sveta
vam želi blagoslovljene  
velikonočne praznike.
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O delu občinskega sveta in  
občinske uprave

Letošnje leto se je za občinsko upravo Občine Šentrupert in posledično tudi 
za občinski svet začelo v znamenju pomembnih odločitev. Na eni redni, dveh 
izrednih in eni dopisni seji so občinski svetniki sprejeli nekaj aktov, ki bodo v 
letu 2020 osnova za naše delo.

Prvi in najpomembnejši je Odlok o 
proračunu Občine Šentrupert, sprejet 
v januarju. Zanj je bilo potrebne ve-
liko energije, dogovorov in kompro-
misov, kljub temu pa ni uspel zadostiti 
vsem potrebam, ki se kažejo na mno-
gih področjih dela in življenja občine. 

Občinski svet Občine Šentrupert je 
po skrajšanem postopku sprejel tudi 
spremembo Odloka o načinu izvaja-
nja izbirne lokalne gospodarske javne 
službe oskrbe s toploto na ureditve-
nem območju Lesno-predelovalnega 
centra Šentrupert in spremembo Od-
loka o opravljanju gospodarske jav-
ne službe odvajanja in čiščenja komu-
nalne in padavinske odpadne vode na 
delu Občine Šentrupert SLV-01 BDz, 
SDLV-02 BDz in SLV-08 IK.

Na pobudo lastnika, ki si je pri Zavo-
du za varstvo kulturne dediščine za 
to prizadeval več let,  je občinski svet 
sprejel Odlok o spremembah Odlo-
ka o razglasitvi kulturnih spomeni-
kov na območju Občine Šentrupert 
za kulturne spomenike lokalnega po-
mena v skrajšanem postopku, in si-
cer so s spremembo odglasili kulturni 
spomenik lokalnega pomena (Preles-
je – Steklasova domačija). Svetniki so 
sklenili, da občina sprejme v dar kozo-
lec toplar, ki ji ga podarja lastnik, če ga 
v roku treh let prestavi v Deželo ko-
zolcev, sicer kozolec ostane lastniku. 
Kozolec je zapuščina Steklasove do-
mačije in bo tako lahko lepo dopolnil 
muzej na prostem. 

Eden izmed pomembnih odlokov je 
tudi  Odlok o ustanovitvi organa sku-
pne občinske uprave občin Dol pri 
Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno 
pri Litiji. Občina Šentrupert je tako 
dokončno izstopila iz Skupne občinske 
uprave Mirnske in Temeniške doline, 
kar so storile tudi ostale občine, le da 

so se slednje pridružile skupni medob-
činski upravi Novo mesto, Straža in 
Dolenjske Toplice. Občini Šentrupert 
to sicer prinaša kadrovske spremem-
be, nikakor pa ne manj opravljenih na-
log s strani inšpekcijske službe. Odslej 
bosta za inšpekcijske zadeve skrbeli 
inšpektorica Helena Kozlevčar in re-
darka Mija Smrkolj, ki bosta poleg re-
dnih nalog drugo sredo v mesecu, vsak 
mesec, od 14. do 16. ure, v prostorih 
Občine Šentrupert, na voljo občanom 
za vprašanja, pritožbe, pripombe.  

Občinski svetniki so na eni izmed 
sej podali tudi soglasje k imenovanju 
nove direktorice Knjižnice Pavla Golie 
Trebnje, ki jo bo odslej vodila Andre-
ja Pleničar, komandir Policijske posta-
je Trebnje pa jih je seznanili tudi z var-
nostjo v občini Šentrupert. 

Občinski svet Občine Šentrupert pa 
se je seznanil tudi s Poročilom o iz-
vedbi notranje revizije poslova-
nja Občine Šentrupert za leto 2018. 
Ugotovitve revizije so med svetniki 
povzročile nemalo začudenja in pre-
senečenj in so po mnenju večine še en 
dokaz več, da je bilo poslovanje obči-
ne v preteklih letih vse prej kot zgle-

dno in gospodarno. 

V občinski upravi si prizadevamo biti 
čim boljši servis občanom. Zato se 
zahvaljujemo za vse pobude in mne-
nja, ki nam jih posredujete. S skupnimi 
močmi namreč zmoremo več. 

Naj vam pomlad prinese veliko veselja 
in prijetnih trenutkov!
                                                                                                              

Anne Marie Valentar 
Direktorica občinske uprave

ŠENTRUPERT
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ZAKLJUČNI RAČUN Občine Šentrupert za leto 2019 
Zap. 
štev.

kto Bilančna postavka rebalans 2019 realizacija 
ZR-2019

indeks 
real./pror.

I. PRIHODKI SKUPAJ 3.038.936,25 2.611.976,42 86,0

A) TEKOČI PRIHODKI (70+71+72+73) 2.564.211,25 2.365.054,09 92,2

1. 70 Davčni prihodki (a+b+c+č) 2.185.591,25 2.206.962,68 101,0

a) 700 Davek na dohodek in dobiček-dohodnine 1.773.707,00 1.773.707,00 100,0

b) 703 Davki na premoženje (premičnine,nepremičnine,dediščine..) 331.071,25 367.061,63 110,9

c) 704 Domači davki na blago in storitve(posebne stor.;drugi davki) 80.813,00 67.327,64 83,3

č) 706 Drugi davki in prispevki 0,00 -1.133,59

2. 71 Nedavčni prihodki (a+b+c+č+d) 378.620,00 155.957,47 41,2

a) 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (obresti) 180.820,00 7.236,84 4,0

b) 711 Upravne takse in pristojbine 3.100,00 3.933,46 126,9

c) 712 Globe in druge kazni 22.700,00 30.072,28 132,5

č) 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 2.000,00 63.212,70

d) 714 Drugi nedavčni prihodki 170.000,00 51.502,19 30,3

3. 72 Kapitalski prihodki (a+b) 143.331,00 0,00 0,0

a) 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0,00 0,00

b) 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 143.331,00 0,00 0,0

4. 73 Prejete donacije (a+b) 0,00 2.133,94 0,0

a) 730 Prejete donacije iz domačih virov (nepovratna sredstva!) 0,00 2.133,94

b) 731 Prejete donacije iz tujine 0,00 0,00

B) TRANSFERNI PRIHODKI (74) 331.394,00 246.922,33 74,5

a) 740 Prejeta srestva iz državnega proračuna 331.394,00 246.922,33 74,5

b) 741 Prejeta sredstva iz drž.prorač. iz sredstev proračuna EU 0,00 0,00

II. ODHODKI SKUPAJ 3.036.742,75 2.506.604,59 82,5

A) TEKOČI ODHODKI 1.091.514,52 1.007.978,39 92,3

a) 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 207.643,44 201.800,71 97,2

b) 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 34.051,04 33.525,66 98,5

c) 402 Izdatki za blago in storitve (dobavitelji) 798.720,04 728.556,57 91,2

č) 403 Plačila domačih obresti 19.000,00 35.776,24 188,3

d) 409 Rezerve 32.100,00 8.319,21 25,9

B) TEKOČI TRANSFERI 999.546,93 869.271,55 87,0

a) 410 Subvencije 19.400,00 10.154,15 52,3

b) 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 609.785,12 575.291,79 94,3

c) 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 51.908,00 29.063,09 56,0

č) 413 Drugi tekoči domači transferi 318.453,81 254.762,52 80,0

C) INVESTICIJSKI ODHODKI 865.031,30 614.765,81 71,1

a) 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 865.031,30 614.765,81 71,1

Č) INVESTICIJSKI TRANSFERI 80.650,00 14.588,84 18,1

a) 431 Inv. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU 32.450,00 11.336,40 34,9

b) 432 Inv. transferi proračunskim uporabnikom 48.200,00 3.252,44 6,7

RAČUN FINANCIRANJA

A) 500 Domače zadolževanje 0,00 98.492,00 -

B) 550 Odplačilo domačega dolga 187.610,67 157.669,31 84,0

C) A-B NETO ZADOLŽEVANJE -187.610,67 -59.177,31 31,5

Vir: APPrA-O  
Šentrupert, 5.3.2020 Božena Ojcinger, univ. dipl. ekon. rač.
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Stroški, povezani s področjem vzgoje in 
izobraževanja v občini Šentrupert 2018–2020

FINACIRANJE IZOBRAŽEVANJA V OBČINI ŠENTRUPERT

Konta / P.P. Naziv Realizacija 2018 Realizacija 2019 Proračun 2020
19029001 - PREDŠOLSKA VZGOJA

402603 Najemnina Vrtca  81,754.12  229,448.90  234,800.00 
411921 Razlika med ceno programov in plačili staršev  273,687.92  334,731.40  347,000.00 
413300 Transferi za sredstva za plače in druge  10,426.26  13,088.95  7,410.00 
413301 Transferi za sredstva za prispevke za delo  2,798.24  3,674.09  2,080.00 
413302 Transferi za blago in storitve  4,372.26  5,740.79  3,250.00 
413310 Transferi za premije kolektiva  349.76  459.26  260.00 
19001 Dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med ceno in plačilo staršev)  373,388.56  587,143.39  594,800.00 
19002 Dejavnost javnih vrtcev izven občine  48,294.99  41,031.81  50,000.00 
19003 Dodatni programi v vrtcih  1,418.67  1,036.22  1,000.00 
19004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev  3,678.84 0.00 0.00

Skupaj Varstvo in Vzgoja predšolskih otrok  426,781.06  629,211.42  645,800.00 

19029002 - DRUGE OBLIKE VARSTVA IN VZGOJE OTROK
19006 Izvedba programa Veseli December  3,750.01  4,081.63  3,000.00 

Skupaj Druge oblike varstva in vzgoje otrok  3,750.01  4,081.63  3,000.00 

19039001 - OSNOVNO ŠOLSTVO
413003 Sredstva prenesena drugim občinam  1,744.15  2,143.21  2,200.00 
413302 Transferi za blago in storitve  68,783.18  69,293.83  75,671.00 
19007 Varovanje zgradb in prostorov - zavarovalne premije  70,527.33  71,437.04  77,871.00 
402999 Drugi operativni odhodki  1,204.75 0.00 0.00
413302 Transferi za blago in storitve  3,995.19  2,855.52  2,700.00 
19008 Dodatni programi v Osnovni šoli  5,199.94  2,855.52  2,700.00 
19011 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole  102,610.69  3,052.44  50,700.00 

Skupaj osnovno šolstvo  178,337.96  77,345.00  131,271.00 

19039002 - GLASBENO ŠOLSTVO
19012 Materialni stroški v glasbeni šoli (prostor, oprema…)  4,057.00  2,000.00 0.00

Skupaj Glasbeno šolstvo  4,057.00  2,000.00 0.00

19059001 - IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
19023 Dejavnost Javnih zavodov za izobraževanje  1,414.00  1,375.00  1,500.00 
19038 Sofinanciranje izobraževanja odraslih - univerza za 3 življensko obdobje  1,852.00  1,375.00  1,500.00 

Skupaj Izobraževanje Odraslih  3,266.00  2,750.00  3,000.00 

19069001 - POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU
19009 Varstvo vozačev  3,577.00  3,185.00  3,960.00 
19029 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo  98,577.48  80,002.47  117,544.86 
19030 Subvencioniranje šolske prehrane  1,814.88  485.12 0.00

Skupaj Izobraževanje Odraslih  103,969.36  83,672.59  121,504.86 

19069003 - ŠTIPENDIJE
19033 Štipendije na področju Turizma in Kmetijstva  1,440.00  840.00 0.00
19034 Štipendije za nadarjene  2,640.00  1,300.00 0.00
19035 Štipendije za deficitarne poklice  861.76  878.00 0.00

Skupaj Štipendije  4,941.76  3,018.00 0.00

19 Skupaj Financiranje Izobraževanja v Občini Šentrupert  725,103.15    802,078.64    904,575.86   
Povečevanje stroškov 100% 111% 125%

Stroški, povezani s področjem vzgoje 
in izobraževanja v občini Šentrupert 
so bili v zadnjih mesecih deležni precej 

pozornosti, tudi medijske, zato je po-
membno, da jih predstavimo vsem ob-

čanom, še posebno pa staršem šolo-
obveznih in vrtčevskih otrok. 
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Stroški, povezani z vzgojo in izobraže-
vanjem, se postopoma dvigujejo, kar je 
razvidno iz priložene razpredelnice, v 
kateri so prikazani vsi stroški, ki jih je 
financirala občina Šentrupert v letih 
2018 in 2019 in so predvideni v prora-
čunu za leto 2020. 

Najpomembnejša postavka je razli-
ka med ceno programov predšolske 
vzgoje, ki se izvajajo, in plačilom, ki ga 
prispevajo starši otrok. Pri tej točki je 
treba omeniti, da so se v letu 2019 pla-
če zaposlenih povečale za dva plačilna 

razreda, kar je krepko povečalo stro-
ške programov in posledično finančno 
prizadelo tako starše kakor občino. 

Drugi največji strošek je tudi povezan 
z vrtcem, in sicer gre za plačilo naje-
mnine za objekt, v katerem se izvaja 
dejavnost predšolske vzgoje. Objekt 
je namreč v lasti družbe J-Invest d. o. 
o. V letu 2017 in 2018 mesečni obro-
ki najemnine niso bili redno plača-
ni, zato smo morali v letu 2019 po-
leg tekočih odplačevati tudi zapadle 
obroke. Tako je tudi letos. Upamo, da 
bomo do konca leta poplačali vse za-
padle obveznosti do najemodajalca. 
Pogodba o najemu vrtca sicer velja 
do  31. decembra 2025.

Tretji največji strošek so prevozi otrok 
iz kraja bivanja do šole. Na tej točki 
bomo iskali možnosti za racionalnej-
šo organiziranost prevozov. Stroški pri 
drugih proračunskih postavkah so bolj 
stabilni, nekateri pa tudi izredni. 

Andrej Martin Kostelec

Čeprav Zakon o lokalni samoupravi na-
tančno določa izvirne naloge občine, se 
tako župan kot občinska uprava sreču-
jeta še z drugimi zadevami, ki so po-
membne za občanke in občane.

Ena od njih je društveno življenje, ki je 
v veliko občinah motor druženja ob-
čank in občanov, promocije kraja in 
njegovih posebnosti ter organizator 
pestrih kulturnih, športnih in turistič-
nih prireditev, ki so namenjene bodi-
si malemu krogu specifične publike ali 
pa so znane daleč naokoli in se jih ude-
ležuje res veliko obiskovalcev. Občina 
Šentrupert in Zavod Dežela kozolcev 
sta se že prej odločila, da zaradi težav 
pri organizaciji sama izpeljeta letoš-
nji Gregorjev sejem na Veseli gori, 14. 
marca 2020. 

Zavedajoč se težke finančne situacije je 
župan v sredo, 26. februarja 2020, skli-
cal sestanek z društvi, na katerem so 
bile na dnevnem redu štiri točke: ak-
tivnosti v letu 2020, občinska čistilna 
akcija (bo v soboto, 28. marca 2020) 
in aktivnosti ob občinskem prazniku. 
Pod točko razno se je župan dotak-
nil še najbolj problematične zadeve za 
društva, to je financiranje prireditev.

Na sestanku so društva predstavila na-
črtovane aktivnosti, rezultat pa je ko-
ledar prireditev, del katerega je že ob-
javljen na zadnji strani glasila ter na 
spletni strani www.sentrupert.si. 

Zadnjo soboto v marcu bo v Šentru-
pertu občinska čistilna akcija, ki se je 
bodo udeležila tudi društva, kar so po-

Koledar prireditev v Občini Šentrupert v letu 2020

DOGAJANJA V OBČINI

trdila na tem sestanku. Za pripomoč-
ke pri čiščenju in urejanju sta poskrbe-
la Komunala Trebnje d. o. o. in Občina 
Šentrupert, slednja tudi za malico vseh 
udeležencev. 

Eden večjih zalogajev pa je organizaci-
ja in izvedba praznovanja občinskega 
praznika, 2. junija, ko bodo tudi društva 
prispevala levji delež dogajanja. 

Kljub težki finančni situaciji so si bila 
društva enotna, da tudi letos izvede-
jo svoje aktivnosti, župan pa je obljubil, 
da bodo sredstva za izvedbo priredi-
tev v občinskem proračunu zagotovlje-
na v letu 2021.

Primož Primec,  
višji svetovalec za splošne zadeve

ZBOR OBČANOV
OBČINE ŠENTRUPERT

nedelja, 3. maj 2020, ob 15. uri,
dvorana Vinske hiše Frelih, Šentrupert 35, Šentrupert

Andrej Martin Kostelec l.r.
župan Občine Šentrupert

Zbor občanov sklicuje Župan Občine Šentrupert Andrej Martin Kostelec na podlagi 53. člena  
Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/2018)

Občinska čistilna akcija 
je prestavljena. O novem 

terminu vas bomo 
pravočasno obvestili.  

Ostanite zdravi!

Občina Šentrupert
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Delovno področje splošnih zadev je 
prepleteno tudi z aktivnostmi z dru-
gih področij delovanja Občinske upra-
ve Občine Šentrupert. 

Prvi meseci leta so namenjeni pred-
vsem poročanju o delu v letu 2019 na 
različna ministrstva. Na Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter 
Ministrstvo za finance je bilo poslano 
poročilo o dodeljenih sredstvih upravi-
čencev Javnega razpisa za sofinancira-
nje ukrepov ohranjanja in spodbujanja 
razvoja kmetijstva in podeželja v Obči-
ni Šentrupert za leto 2019. Poročilo o 
reševanju upravnih zadev in zaključno 

Novoletna obdaritev otrok
Tudi v lanskem decembru je bila v Šentrupertu novoletna obdaritev otrok. Zaradi težke finančne situacije občine so 
na pomoč priskočila domača podjetja in posamezniki, ki so zagotovili sredstva za praznična darila. Mesečni sejnimi so 
se odpovedali tudi vsi občinski svetniki. 

• Plasta d. o. o.
• Tomaž Ramovš
• Prevozi in gradbena mehanizacija  

Tomaž Povše s. p. 
• Terca d. o. o.
• Montažno mizarstvo Dejan Kurent s. p. 
• Fizioterapija, Andrejka Hlebec s. p.
• Franc Bartolj 
• Matjaž Štrukelj
• Boštjan Nemec 

• Folijaplast d. o. o.
• Apolonija Rugelj 
• Ključavničarstvo Bartolj d. o. o.
• Andreja Žago 
• Gostilna Jaklič Jaklič Peter s. p.
• Štefan Vavtar s. p. 
• Jožica Berk
• Prevozi Breznikar Ignac Breznikar s. p.
• M Tom d. o. o.

• Tomaž Kurent 
• Mizarske storitve 
• Mirko Štrukelj s. p.
• Stanko Jaki 
• Integral prevozi d. o. o.
• Franci Bartolj 
• GI Zakrajšek d. o. o.
• Alojzij Gregorčič 
• Storitve TGM Aleš Gorjup s. p.

Za vaš dar se vam iskreno zahvaljujemo!

Nadaljevanje rekonstrukcije se je po 
dolgi pavzi aktivno začelo v drugi po-
lovici februarja in sedaj izvajalci hitro 
napredujejo. Po terminskem načrtu, ki 
ga je izvajalec predložil za dokončanje 
pogodbenih del ob sklepanju aneksa k 
pogodbi, je dokončanje gradbenih del 

O delu na področju splošnih zadev
poročilo za leto 2019 je bilo posredo-
vano na Ministrstvo za javno upravo, na 
Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za 
zaščito in reševanje, pa je bilo posre-
dovano poročilo o porabi požarne ta-
kse v letu 2019.

Veliko časa smo namenili organizaci-
ji tradicionalnega Gregorjeva sejma na 
Veseli Gori, ki poteka že od leta 1760. 
Zadnja sobota v marcu bo namenjena 
občinski čistilni akciji. 

V Deželo kozolcev se je napovedala 
»in situ« kontrola predstavnice Agen-
cija RS za kmetijske trge in razvoj po-

deželja, Sektorja za razvoj podeželja, 
v okviru pregleda namenske porabe 
sredstev za projekt Oživitev kozolcev. 
O ugotovitvah vas bomo obvestili v 
naslednji številki glasila. 

Velik del časa je bil namenjen tudi seli-
tvi arhiva Občine Šentrupert na novo 
lokacijo, ki je predpogoj selitve Občin-
ske uprave Občine Šentrupert v nove 
prostore – »Kovačijo« v Deželi kozol-
cev, kar se bo zgodilo predvidoma do 
konca marca.

Primož Primec,  
višji svetovalec za splošne zadeve

DOGAJANJA V OBČINI

Rekonstrukcija državne ceste Slovenska vas-
Šentrupert (IV. etapa) in sočasna novogradnja 
komunalne infrastrukture

predvideno do 30. aprila 2020, izdelava 
po pogodbi določene dokumentacije in 
komisijski pregled pa do 31. maja 2020.

Investitor (DRSI) in sofinancer (Obči-
na Šentrupert) sta uskladila spremem-
bo sofinancerskega sporazuma zaradi 

potrebnih nujnih dodatnih del ter ra-
cionalizacije projekta, ki občini ne nala-
ga novih finančnih obveznosti. Izvajalec 
bo dodatna dela zaračunal investitorju. 
Pogodbena dela so se z aneksom po-
večala za 198.087,57 evrov z DDV.
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DOGAJANJA V OBČINI / IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV

V sklopu rekonstrukci-
je ceste se urejajo tudi 
površine za pešce, jav-
na razsvetljava in vsa 
komunalna infrastruk-
tura, obnova vodovoda 
in vodovodnih priključ-
kov, ločena kanalizaci-
ja za meteorno vodo in 
fekalno tekočino, pola-
ganja cevi za električ-
ne vode v gospodinjstva 
in telefon ter optika.  V 

Svet Nove Slovenije je podprl vstop 
stranke v vlado. Najprej smo zagovar-
jali predčasne volitve, ker nismo verje-
li, da je na vse pretekle izjave političnih 
strank mogoče sestaviti vlado. V dvole-
tnem mandatu vlade se bomo osredo-
točili na ključne probleme na področju 
zdravstva, varstva okolja, demografije, 
decentralizacije in debirokratizacije.

Koalicijska pogodba je za večino čla-
nov NSi sprejemljiva, ni pa optimalna. V 
stranki smo pričakovali bolj drzne po-
teze predvsem na področju zdravstva, 
saj želimo odločno in hitrejšo odpravo 

12. decembra 2019 je 90. rojstni dan 
praznovala Frančiška Ravnikar iz 
Kamnja, ki jesen življenja preživlja v 
Domu starejših občanov Trebnje. Gos-
po Frančiško smo tega dne v domu 
obiskali predstavniki KORK Šentru-
pert, župnik Jaka Terček ter predse-

stra in živahna, je obiskovalce sprejela 
z nasmehom in zelo prešerno razpolo-
žena, saj se v domačem okolju v krogu 
družine in sosedov počuti zelo dobro. 
Sosed Peter je pripravil slavnostni go-
vor, ki ni ganil le slavljenke, ampak tudi 
vse prisotne. V prijetnem klepetu in 
obujanju spominov je čas hitro minil. 
Vsi skupaj smo slavljenki nazdravili in ji 
zaželeli predvsem zdravja in še naprej 
veliko pozitivne energije. 

tem času je črpališče za fekalno kanali-
zacijo nemoteno delovalo.

Vse občanke in občane Šentruperta 
ter podjetnike še enkrat lepo prosimo 
za strpnost zaradi hrupa, prahu, zapo-
re ceste, obvoza po lokalnih cestah in 
ostalih nevšečnosti. Dela se pomikajo 
proti koncu. Hvala za razumevanje.

Andrej Martin Kostelec

NOVICE IZ DRŽAVNEGA ZBORA

Na prvo mesto postavljamo interese Slovenije
čakalnih vrst. Ker ne bežimo pred od-
govornostjo, smo izbrali izjemno težke 
resorje, socialo, infrastrukturo in ob-
rambo. To so področja, kjer nas čaka-
jo številni izzivi.  

Za nami je že skoraj polovica mandata 
tega državnega zbora. Tudi v prihodnje 
se bom trudil uresničevati pogumne ide-
je v skupno dobro vseh ljudi, predvsem 
pa naših občank in občanov. To je pospe-
šena izgradnja mirnske obvoznice, sana-
cija hitre ceste H1 z izgradnjo novega 
nadvoza v Štefanu in krožišča pod gra-
dom v Trebnjem. Prav tako si bom priza-

deval za dolgotrajno oskrbo starejših in 
skrajšanje čakalnih vrst v zdravstvu.

Če želite, me lahko obiščete v pos-
lanski pisarni v Trebnjem na Gubčevi 
cesti 16 (nad SKB banko), vsak pone-
deljek med 9.30 in 11.00 ter vsak dru-
gi ponedeljek v mesecu med 16. in 18. 
uro. V občini Šentrupert se lahko sre-
čamo po dogovoru. Moja telefonska 
številka je 041/743 644 ali po blaz.pa-
vlin@nsi.si.

Blaž Pavlin, poslanec 

DELO KRAJEVNE ORGANIZACIJE RK ŠENTRUPERT

Naši 90-letniki so praznovali

dnik DU Šentrupert Peter Pavlin in ji 
zaželeli zdravja in dobrega počutja v 
novem okolju. 

Gospa Frančiška ima tri hčerke in sina, 
ki so ji v domu skupaj pripravili prisrčno 
praznovanje. Nežni zvoki harmonike so 
ustvarili pravo praznično vzdušje. Priso-
tne so bile solze sreče in nekaj solz ža-
losti, saj je še vedno živ spomin na po-
kojnega moža Petra, s katerim sta dolga 
leta delila srečne trenutke.

30. decembra 2019 je 90. rojstni dan 
praznovala tudi Anica Lampret z Vesele 
gore. Domačim in sosedu Petru Kuren-
tu so se tega dne pridružili tudi pred-
stavniki KORK Šentrupert, župnik Jaka 
Trček in predsednik DU Peter Pavlin.

Gospa Anica, ki je kljub letom zelo bi-

Rekonstrukcija ceste, foto: Alenka Stražišar Lamovšek
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Na praznični 2. januar 2020 pa je čas-
titljivih 90 let dočakala tudi Marija Kos 
iz Straže, ki ravno tako jesen življenja 
preživlja v Domu starejših občanov 
Trebnje. Gospo Marijo, ki ji zadnje čase 
nekoliko nagaja zdravje, smo ta dan 
poleg svojcev – sina Franca z družino 
in hčerke Ani – obiskali predstavniki 
KORK Šentrupert z gospodom župni-
kom in predsednikom DU Šentrupert. 
Hčerka Martina pa se je obiskovalcem 
pridružila nekoliko kasneje. Tudi gospe 
Mariji smo vsi skupaj zaželeli le zdravja.

IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV

Tako kot vsako 
leto smo se pro-
stovoljci KORK 
Šentrupert pred 
božično-novo-
letnimi prazniki 
odpravili v DSO 
Trebnje, Šmar-
jeta in Sevnica 
ter varovancem 
iz naše občine 
s skromnim da-
rilom in voščil-
nico - izdelkom 

Šahovski utrip 
Šahovsko društvo Šentrupert je or-
ganiziralo tradicionalni Božično-no-
voletni turnir, ki je bil 26. decembra 
v gostilni Jaklič. Turnir je hkrati štel 
tudi kot zadnji v letnem ciklusu me-
sečnih tekmovanj. Tekmovanje je po-
tekalo ločeno v članski in osnovno-
šolski konkurenci.

Pred začetkom turnirja je udeležence 
pozdravil župan Andrej Martin Kostelec.

Na članskem turnirju je nastopilo 35 
igralcev iz Dolenjske, Posavja, Go-
renjske in Ljubljane.

Po odigranih devetih kolih je zmagal 
Cvetko Jakša z Mirne s 7,5 točkami 
pred Ivico Miličem (7,0 točk) in Mar-
janom Stokanovičem (6,5 točk), oba 
iz Šahovskega društva Krka Novo 
mesto. Najuspešnejši domačin je bil 
Matej Brcar, ki je s šestimi točkami 
osvojil sedmo mesto in prejel nagra-
do za najuspešnejšega mladinca.  

Na ločenem osnovnošolskem tek-
movanju je bil najuspešnejši Tilen 
Ravnikar iz Dolenjskih Toplic.

V skupnem seštevku celoletnega ci-

klusa mesečnih turnirjev je bil lani 
najboljši Cvetko Jakša (130 točk) 
pred Andrejem Brcarjem (125 točk) 
in Matejem Brcarjem (103 točke).

A. Brcar

S Hedvi Jaklič sva tega dne v DSO 
Trebnje obiskali tudi Veroniko Gregor-
čič, ki  je takrat praznovala 85. rojstni 
dan. Gospa Veronika obiska ni pričako-
vala in je bila zelo vesela, predvsem pa 
ganjena. V prijetnem pogovoru je pove-
dala, da je zelo ponosna na vnukinjo Li-
dijo in vnuka Denisa in da je žalostna, 
ker nima stikov s sinom Janezom, ki ga 
zelo pogreša. Janez že nekaj let namreč 
biva v Zavodu Dom Lukavci Križevci 
pri Ljutomeru in se le občasno slišita 
po telefonu. Obljubili sva ji, da ga bova 
v kratkem obiskali ter mu prenesli nje-
ne lepe pozdrave.

In ker obljuba dela dolg, smo se Tonči 
Ahlin (ki je bila Janezova sošolka in bo 
letos praznovala okroglih 60 let), Feli-
ks, Hedvi in jaz odpravili v dom Luka-
vec. Srečanje je bilo nepopisno in zelo 

čustveno. Janez nas je vse po vrsti po-
imensko pozdravil ter jokal od sreče, 
saj ga do sedaj, kot je povedal, ni še nih-
če obiskal. Obljubilo smo mu, da bomo 
objavili prispevek s fotografijo v našem 
glasilu in mu ga ob izidu tako kot mami 
Veroniki tudi poslali. Žal se je mama Ve-
ronika v času do izdaje glasila za vedno 
poslovila, a ljubezen in vse besede nak-
lonjenosti, ki smo si jih izmenjali, osta-
jajo. Res malo je potrebno, da nekoga 
osrečiš in mu polepšaš vsakdan, zato to 
lahko naredi prav vsak od nas, ki nosi 
srce na pravem mestu!

Obisk in voščilo varovancev DSO in VDC Trebnje
učencev OŠ dr. Pavla Lunačka Šentru-
pert - voščili praznike. Varovanci so bili 
še posebej veseli lepega angelčka in 
smrekice, izdelanih iz lesa, ki jih je prav 
za ta namen izdelala in podarila Maja 
Šantej Kodrič. Maji se ob tej priložnos-
ti lepo zahvaljujemo za zares lepo in 
domiselno darilo.

Obiskali smo tudi varovance Varstve-
no-delovnega centra Trebnje, ki se na-
šega obiska vsako leto zelo, zelo raz-
veselijo. Kot pravijo, vsako leto komaj 
čakajo, da jih obiščemo. Mi pa se rav-
no tako veselimo srečanja z njimi, za-

vedajoč se, da smo jim vsaj za kratek 
čas polepšali dan. 

Predsednica KORK je ob božično no-
voletnih praznikih obiskala ter skro-
mno obdarila tudi mlade člane RK ter 
njihovo mentorico, pedagoginjo Marto 
Mencin iz OŠ dr. Pavla Lunačka ter jim 
ob krajšem pogovoru ter predstavitvi 
dela KORK Šentrupert zaželela lepe 
praznike. Ob voščilu se jim je tudi zah-
valila za njihov prispevek pri pripravi 
novoletnih voščilnic ter odličnem so-
delovanju v akciji Drobtinica.

Ruža Brcar, KORK Šentrupert
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pa je zgovorno samo po sebi: na Go-
lakih so svoj čas pasli živino, zaradi če-
sar so bili vrhovi goli. Sedaj jih prekriva 
ruševje. V sončnem, mrzlem vremenu 
smo se vzpenjali po kamnitem kolovo-
zu skozi gozd vse do vrha. Na senčni 
strani je ležalo še nekaj zaplat snega in 
pot je bila proti vrhu in spustu precej 
ledena, zaradi česar so male dereze, ki 
sodijo med obvezno planinsko opremo 
za pot v zimskih razmerah, prišle zelo 
prav. V zavetju gozdnih vej nas je na poti 
domov pozdravila Izakova koča.

Februarja smo moči društva usmerili 
še v vsakoletni zbor članov PD Polet 
Šentrupert pod predsedstvom Danie-
la Pejovića, na katerem smo pregledali 
delovanje društva v preteklem letu, po-
trdili poročila vodstva in načelnikov in 
sprejeli programe dela za letošnje leto. 
Marčevska polna luna pa ni ostala brez 
občudujočih pogledov lunohodcev, ki 
so se dan po praznovanju mednaro-
dnega dneva žensk napotili v Nebesa 
na tradicionalni vsakomesečni pohod. 

»V gorah je vse polno lepot, ki mami-
jo, in korak jim nadvse lahkotno sle-
di. Vodijo v širjave, da zavonjaš duh ne-
znanega sveta. V njem se sliši le udarec 
lastnega srca. Zveni tišina, ki jo pijem 
iz kristalne čaše.« Tako navdahnjeno 
je o gorskih lepotah v knjigi Ožarjeni 
kamen pisal slovenski alpinist Franček 
Knez, eden velikih, a nikdar samopo-
veličujočih se. Da bi besede lahko po-
letele na krilih navdiha, je lepoto prej 
moral doživeti. Enako velja tudi za nas: 
zajemimo kapljice iz kristalne čaše tiši-
ne, povzpnimo se na vršace, kjer je vi-
zija čista in prebujenje plane iz besede 
v dejanje, ne pustimo si vzeti svobode 
duha in – zavedajoč se, da najhujši virus 
kroži nad človeštvom v obliki malou-
mja, podrejanju vsega dobičku in brez-
srčnosti – ostanimo zdravi. 

Andreja Udovč, PD Polet Šentrupert

IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV

Zoja Brcar osma na DP
Na Otočcu je od 15. do 22. februarja potekalo državno mladinsko prven-
stvo. Uspešno se ga je udeležila Zoja Brcar, ki je v konkurenci do 10 let med 
15 udeleženkami osvojila osmo mesto. Zmagala je Taja Levstik iz Kočevja 
pred Sofijo Timagino iz Mengša in Anjo Beber iz Postojne.

A. Brcar

Uresničevati smo jih pričeli že sredi ja-
nuarja, ko se je trideset planincev po-
dalo na pohod na 888 metrov visok, 
deloma poraščen hrib Sv. Peter v Suhi 
krajini, ki se boči nad vasjo Dvor. Tudi 
skozi meglo nas je zložna, le proti kon-
cu strmejša pot iz Mrzle doline sreč-
no privedla na vrh, kjer stojita manjše 
zavetišče in lesen razgledni stolp, s ka-
terega se ponuja razgled po Suhi Kra-
jini. Po prijetnem počitku, ko so nas v 

zavetišču prijazno sprejeli planinci in 
postregli s planinskim čajem in žganji-
co, smo si ob sestopu na Dvoru ogle-
dali Železolivarski muzej in galerijo.

V nedeljo, 16. februarja, smo odšli na 
skupni izlet s planinci iz PD Trebnje; ob 
tej priložnosti se je zbralo kar 42 pla-
nincev. Tokratni cilj je bil Mali Golak, ki 
je s 1495 metri najvišji vrh gorovja Go-
laki in Trnovskega gozda, njegovo ime 

Stopinje Planinskega društva 
Polet v zimskih mesecih 

Planinci Planinskega društva Polet smo v 
leto 2020 zakorakali s svežino, ki zaveje s 
sanjami o novih ciljih. 
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DEŽELA KOZOLCEV

Tečaj pletarstva 
z Antonom 
Zakrajškom
V soboto, 15. februarja 2020, smo v 
Deželi kozolcev pletli košare z moj-
strom pletarstva na Slovenskem. An-
ton Zakrajšek je pletar, ki se s to ro-
kodelsko dejavnostjo ukvarja že od 
otroštva. Pridobil je naziv mojster 
pletarstva in za svoje izdelke certifi-
kat Art & Craft Slovenija. Med izdel-
ki so zanimive opletene steklenice, pe-
harji, sejalnice, košare, koši, gnojni koši 
in podobno. Pri delu uporablja vrbove 
beke in slamo.

Na delavnici smo se udeleženci nauči-
li splesti košaro od začetka do konca – 
spletli smo dno, naredili opornike, op-
letali obod ter izdelali ročaj. Za tečaj 
pletarstva je bilo veliko zanimanja, zato 
so bila mesta kmalu zasedena. Vseka-
kor bomo tečaj ponovili v prihodnjih 
mesecih.

Tečaj vzgojne rezi 
visokodebelnih 
dreves
V soboto, 7. marca 2020, smo v Deželi 
kozolcev izvedli tečaj vzgojne rezi viso-
kodebelnih dreves v našem sadovnja-
ku. Z nami je bil Janez Gačnik, direktor 
Zavoda Jabolko, zavoda za širjenje sad-
jarske kulture in ekološkega kmetova-
nja. Janez Gačnik, univ. dipl. ing. agro-
nomije, je večino svojega dosedanjega 
poklicnega življenja posvetil sadjarstvu, 

predvsem ohranjanju in vzpostavljanju 
travniških sadovnjakov. Vrsto let je de-
lal kot kmetijski svetovalec, specialist 
za sadjarstvo, sedaj pa z nasveti kot sa-
mostojni svetovalec za kmetijstvo so-
deluje pri izvedbi usposabljanj za eko-
loško kmetijstvo, pri vzpostavljanju 
šolskih vrtov in sadovnjakov.

V prvem delu smo se udeleženci sez-
nanili z osnovami obrezovanja, si ogle-
dali praktičen prikaz in spoznali ostala 
tehnološka opravila v nasadih (gnoje-
nje, zaščita, cepljenje). V drugem delu 
smo se navzoči lahko sami preizkusi-
li v obrezovanjem. 

Z izvedbo tečaja in pridobljenega zna-
nja smo vsi udeleženci zelo zadovolj-
ni in bomo izvedli tudi poletno rez čez 
nekaj mesecev. 

Prošnja za 
prestavitev kozolca
Sedanji lastnik Steklasove domačije je 
Občino Šentrupert obvestil, da bo za-

Napovedujemo:

radi prodaje zemljišča odstranil objek-
te z območja Steklasove domačije, za 
kar je predhodno pridobil kulturno-
varstveno soglasje pristojnega ministr-
stva. Ob tem je lastnik ponudil občini v 
dar kozolec toplar, vendar ga mora do 
12. decembra 2022 prestaviti na lastne 
stroške. Z dogovorom se je strinjal 
tudi Občinski svet Občine Šentrupert.

Ker so za prestavitev kozolca potreb-
na precejšnja finančna sredstva, ki so 
na občini zelo omejena, Občina Šen-
trupert prosi za pomoč morebitne 
donatorje, ki bi bili pripravljeni prispe-
vati sredstva za prestavitev kozolca na 
območje Dežele kozolcev. S prestavi-
tvijo kozolca bomo za vedno ohranili 
kulturni spomenik in objekt, ki je edi-
ni ostanek nekdanje Steklasove doma-
čije. Pod sam kozolec načrtujemo po-
stavitev muzejske zbirke predmetov 
povezanih s dr. Ivanom Steklaso.

Lepo vabljeni, da finančno podprete to 
pobudo.

V Deželi kozolcev samo se odločili, da 
bomo v letošnjem letu izvajali več te-
čajev s področja uporabnih znanj, kot 
so pletarstvo, oblikovanje iz lesa, ure-
janje sadovnjaka, vrtov in podobno. O 
vsem bomo sproti obveščali na spletni 

strani Zavoda Dežela kozolcev, spletni 
strani občine in socialnih omrežij.

Prav tako bomo v maju in juniju obe-
ležili mednarodni dan muzejev (18. 5. 
2020), občinski praznik (2. 6. 2020), 
muzejsko noč (20. 6. 2020). 

Alenka Stražišar Lamovšek
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VABILO
Vabimo vas k sodelovanju pri pripravi in izvajanju vsebin v Deželi kozolcev. 
Vsako leto več društev, zavodov, posameznikov izrazi željo za izvedbo dogod-
ka v muzeju. Zelo ste dobrodošli!

Alenka Stražišar Lamovšek

Vrtec Čebelica  
pri OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert  

VABI K VPISU  
PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC  

za šolsko leto 2020/2021

V vrtec sprejemamo otroke, stare od 11 mesecev do vstopa v osnovno šolo.

VPIS POTEKA OD 16. 3. DO 27. 3. 2020.
Vlogo oddajo:
• starši, ki otroka prvič vpisujejo v naš vrtec,
• starši otroka, ki je na čakalnem seznamu v šol. l. 2019/20,
• starši, ki so vlogo oddali po 30. 3. 2019 in otrok ni bil sprejet v vrtec.

Obrazce za vpis dobite v tajništvu šole, v vrtcu ali na spletni strani Vrtca Čebelica  
pri OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert.
Izpolnjene obrazce vrnite najkasneje do 27. marca 2020 osebno ali po pošti na 
naslov: OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, Šentrupert 57, 8232 Šentrupert.
Veselimo se sodelovanja z vami.
Pomočnica ravnatelja: Ravnatelj: 
Antonija Berk Nemec Jože Tratar

V mesecu januarju smo spoznavali poklice. V prvih dveh tednih 
sta nas obiskali medicinska sestra Karin in zobna asistentka 
Katarina. Medicinska sestra nam je predstavila, kako je zgraje-
no naše telo in katere pripomočke uporablja zdravnik pri pre-
gledu, zobna asistentka pa nam je predstavila, kako poskrbimo 
za zdrave zobe. Dva tedna smo posvetili predvsem igri s pri-
pomočki, ki jih uporablja zdravnik. Naučili smo se tudi oskrbe-
ti rane, zlome in zvine.

Nato smo spoznavali poklic kmeta. Obiskali smo kmetijo pri 
Lamovškovih, kjer smo lahko nahranili krave in bike. Videli smo 
tudi, koliko in katere živali živijo na kmetiji, najbolj zanimivi pa 
so bili seveda traktorji in vsi priključki. Teden je potekal v zna-
menju kmetije, zato smo tudi v igralnici imeli kmetijo iz kock, 
in njivo, na kateri so se otroci preizkušali v vlogi kmeta.

V skupini Lizike smo spoznavali poklice 
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Obiskala sta nas tudi frizerja Bernarda in Staš in nam predsta-
vila poklic frizerja. Nato sta vsem otrokom naredila frizure in 
jim pobarvala lase v vseh čarobnih barvah.

Zadnji teden spoznavanja poklicev smo se posvetili poklicu sli-
karja. Življenje slikarja nam je predstavila slikarka in vzgojitelji-
ca Damijana Bijek. Spoznali smo, kje slika, katere pripomočke 
uporablja pri svojem ustvarjanju, kaj slika in še in še. Ob naši 
prisotnosti nam je naslikala abstraktno drevo, ki smo ga poi-
menovali Drevo lizik. Kasneje pa so se tudi otroci preizkusili v 
vlogi slikarjev in ustvarjali abstraktne slike.

Špela Starič

Prešernov dan je osrednji slovenski kulturni praznik, ki ga 
praznujemo 8. februarja, na obletnico smrti našega najve-
čjega slovenskega pesnika, dr. Franceta Prešerna. Letos so 
se tudi otroci iz skupine Pikapolonice prvič seznanili s tem 
praznikom. Najprej smo recitirali pesem o pesniku, se pogo-
vorili, kdo je pesnik, nato pa prešli na pesnikovo življenje in 
ustvarjanje. Otroci so se preko slik seznanili z njegovo roj-
stno hišo v Vrbi, njegovo neuslišano ljubeznijo Primičevo Ju-
lijo, spoznali pesniško zbirko Poezije, slovensko himno Zdra-
vljico, in tudi to, kako rad je imel otroke in jim neprestano 
delil fige. Zato so ga klicali tudi dr. Fig. Zaključek dejavnosti 
smo naredili z umetniškim ustvarjanjem. Otroci so s pomoč-
jo naravnih materialov izdelali lik dr. Franceta Prešerna z le-
pljenjem na podlago, lase pa so pobarvali z ogljem, s katerim 
je narisanih tudi večina njegovih portretov.

Zdenka Simončič

V petek, 31. januarja, smo osmošolci in devetošolci s spre-
mljevalci obiskali Kraški rob. Iz Šentruperta smo se na pot 
odpravili ob pol osmi uri. Peljali smo se po slovenskem ce-
stnem križu (Sloveniki) do Ljubljanske kotline, nato se pre-
usmerili proti JZ, mimo Postojnskih vrat do Primorske. Z 
avtoceste smo izstopili na odcepu Črni Kal, kjer sta nas pri-
čakala vodnika Franc in Violeta, ki sta nam najprej  predsta-
vila zgodovino Črnega Kala in nas popeljala po vaških zna-
menitostih. Sledila je vožnja do naselja in gradu Socerb. Grad 
Socerb je nastal na previsni steni Kraškega roba. Od tu se je 
razprostrl prečudovit pogled na Tržaški zaliv oziroma oba-
lo. Sprehodili smo se po borovem gozdu in prišli do kraške 
jame, imenovane Sveta jama. V jami smo bili skrivnostno tiho, 
da ne bi prebudili spečega netopirja. Sveta jama je posebna 
kraška jama, ker je v njej edina podzemna cerkev v Sloveni-
ji. Okoli trinajste ure je sledil premik do Pokopališča ško-
ljk v Ankaranu. Školjčna sipina je nastala po letu 1990, ko je 
Luka Koper s poglabljanjem dna prečrpavala mulj iz morske-
ga dna. Dež je spral blato in ostale so le apnenčaste lupine 
(135 vrst mehkužcev).

Dr. France Prešeren tudi v skupini Pikapolonice

Na Krasu je krasno
Dan dejavnosti smo zaključili s petnajstminutnim vzponom 
do zatrepne stene v naselju Osp. Kraški rob si bomo za-
pomnili po vetrovnem vremenu, vonju morja, primorski ar-
hitekturi in kraškem svetu.

Alenka Drobnič
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V petek, 7. februarja 2020, smo s prire-
ditvijo počastili slovenski kulturni pra-
znik, ki nas vsako leto spomni, da so 
temelji slovenstva slovenski jezik, kul-
turna dediščina in vrednote, ki nas po-
vezujejo že več kot tisoč let. Na šolski 

Četrtošolci na 
zimovanju
V ponedeljek, 10. februarja 2020, smo se četrtošolci odpra-
vili na zimovanje na Ravne na Koroškem. Namestili smo se 
v mladinskem hotelu Punkl. Zajtrk smo jedli v hotelu, kosi-
lo in večerjo pa v bližnji šoli.

Ob 9. uri smo vsako jutro odšli na smučišče Poseka, kjer 
smo nabirali smučarsko znanje. Popoldne smo ponavljali 
učno snov, zvečer pa smo morali pod tuš, ker smo bili zelo 
prepoteni od smučanja. 

Na zimovanju je sošolec Franci praznoval  10. rojstni dan. 
Poleg smučanja smo šli tudi na plavanje, na predstavitev 
juda, na sprehod v mesto in v kino. Za valentinovo smo 
ustvarjali pikapolonice, zadnji večer pa sta po sprehodu uči-
teljici pripravili večer s karaokami in podelitvijo nagrad in 

pohval.

Zadovol jn i 
in siti smo se 
v petek vrni-
li domov.

Klara 
Omahen

Zimski športni dan
V četrtek, 13. februarja, smo se učenci druge in tretje tria-
de odpravili smučat na Roglo. 

V zgodnjih jutranjih urah smo se zbrali pred šolo, v avtobu-
su odložili smučarko opremo in nahrbtnike, se udobno na-
mestili na sedeže in se odpeljali proti Rogli. V Celju smo se 
ustavili na avtobusni postaji, kjer se nam je pridružila uči-
teljica Teja. Po dveh urah smo prispeli na Roglo, kjer smo 
najprej pomalicali, se preoblekli in preobuli ter odšli do 
smučišča, kjer nam je učiteljica Katja razdelila smučarske 
karte in telovnike. Z učiteljico Tejo smo se najprej ogre-
li, nato pa se podali po zasneženih strminah. Bil je čudovit 
sončen dan, odličen za 
smuko. Ob 12.30 smo 
se zbrali pred kočo, 
kjer smo pojedli mali-
co, nato pa smo smu-
čali do 14.30. 

Z avtobusom smo se 
odpeljali proti Celju in 
se ustavili v McDonal-
dsu, kjer smo poteši-
li lačne želodce. Siti in 
zadovoljni smo se okoli 
pol sedme ure pripelja-
li pred šolo, kje so nas 
pričakali starši.
Živa Uhan in Lara Njeguš

Maškarada v vrtcu
Kljub počitnicam je bilo v vrtcu na pustni torek živahno in 
veselo. Maškare so se najprej družile, plesale in se smeja-
le v večnamenskem prostoru vrtca, nato pa so se starejše 
skupine sprehodile po Šentrupertu in s cingljanjem, piska-
njem in petjem preganjale zimo, za kar so bile nagrajene z 
bonboni.

Antonija Berk Nemec

Ob prazniku slovenske kulture
prireditvi v večnamenskem prostoru 
so se predstavili osmošolci, ki so ob-
likovali scenarij o Prešernovem življe-
nju in ustvarjanju. Prešerna sta obi-
skala Čop in jezikoslovec Kopitar, 
zanimivo je bilo tudi srečanje z Ur-

ško, Zaliko, Ano Jelovšek in Primičevo 
Julijo. Dramsko-recitatorski nastop je z 
glasbenimi točkami obogatil šolski pev-
ski zbor.

Janja Jerovšek

Maškarada, foto: Alenka Stražišar Lamovšek



15

ŠENTRUPERSKA FARA

Žive jaslice
Božič in vse dogajanje ob njem je že samo po sebi zelo lepo 
in duhovno bogato, še prav posebej za nas, kritjane. Če vse-
mu temu dodaš še božične pesmi, žive jaslice in maše, je 
mera polna. 

Žive jaslice v areni župnišča so povzdignile sveti večer v do-
godek podoživljanja Jezusovega rojstva v polni meri. To ni 
bil večer teatra in nastopanja, temveč večer molitve in hre-
penenja po Odrešeniku, večer petja in topline srca. Skrat-
ka, bil je večer oznanjevanja in hrepenenja po Bogu, ki nas 
ima neskončno rad. 

Naj bo ta članek zahvala animatorjem in še prav posebej 
Sari in Ani Krnc za njihov trud in pričevanje.

Koledniki
Kot že vrsto let, so tudi tokrat ob božičnih praznikih priš-
li skoraj v vsako hišo koledniki in prinašali mir in veselje ob 
Jezusovem rojstvu. Sredstva, ki so jih zbrali, bodo mislijo-
narjem v misijonih prišla še kako prav. Ta skrita ljubezen bo 
povrnjena, kajti pri Bogu se dobrote množijo. 

Peka piškotov in 
devetdnevnica
Na Jezusov rojstni dan so se pripravili tudi otroci in to 
na poseben način, z devetdnevnico pred božičem in kraše-
njem piškotov, ki so jih razdelili ob praznovanju rojstnega 
dneva našega Kralja in Odrešenika. 

To pestro dogajanje ob božiču ostane v srcih in človeka bo-
gati. Bog lahko vstopa v tisti prostor, ki je zanj pripravljen, in 
so mu vrata odprta. Otroci so to naredili, seveda s pomoč-
jo odraslih, in to je prav in gotovo blagoslovljeno.

Duhovne vaje za 
birmance

Na duhovnem vikendu v Želimljah smo z birmanci od 24. 
do 26. januarja razmišljali o našem življenju in odnosih ob 
dveh temah. Prva tema je bila nesreča v podzemni železni-
ci in druga knjiga življenja. 

Ob prvi temi smo odkrivali, kaj pomeni, če je res zelo tem-
no in v to temo vstopi luč. Kakšno olajšanje. Ponovno se 
rodi upanje in prizadevanje za rešenje – odrešenje. Take 
lučke smo lahko vsi v vsakdanjem življenju, doma, v šoli, pri-
jateljem, bolnim, trpečim itd. Birmanci so razmišljanje sku-
šali spraviti tudi na plakate in tako prenesti to sporočilo 
tudi drugim, ki bodo te plakate gledali in prebirali. 

Druga tema je bila zelo skrivnostna. Spraševali smo se, kdo 
in kaj je pravzaprav knjiga življenja, kako jo beremo in razu-
memo. Zgodba je bila zelo napeta in konec je bil presene-
čenje za vse. Vsi skupaj smo na koncu zagledali svoj obraz, 
kar pomeni, da smo vsi knjiga življenja, ki je napisana na raz-
lične načine, z različno vsebino in z različnimi vrednotami. 
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Vso to duhono razglabljanje smo popestrili z molitvijo, ve-
liko petja, plesa, zabave in z veselimi večeri. 

V nedeljo popoldan smo duhovne vaje zaključili s sveto 
mašo, ki so se je udeležili tudi nekateri starši. Na domo-
ve in v vsakdanje življenje smo odnesi lepe spomine, hkra-
ti pa smo tudi bogatejši v osebni rasti v pripravi na birmo.

Izlet in romanje 
faruških hlapcev
S faruškimi hlapci smo se odpravili 1. februarja na enodnev-
ni izlet v Goriška Brda. Najprej smo se zaustavli na Uncu, 
kjer smo pobrali našega vodiča Sandija Osojnika, ki je tudi 
pripravil zelo zanimivo pot ali bolje: zelo lep in pester dan.

Najprej smo se zaustavili v župnijski cerkvi sv. Primoža in 
Felicijana v Vrhpolju. Tam smo si ogledali mozaik patra Mar-
ka Rupnika. Koliko simbolike in duhovnega sporočila. Prak-
tično je na stenah s kamenčki napisana zajetna knjiga z bo-
gato vsevbino. Ko smo poslišali župnkovo razlago o idejnih 
začetkih in izvedbi, smo ostali odprtih ust. Ob razlagi spo-
ročil mozaika in globini razmišljanja patra Rupnika lahko 
samo onemiš in občuduješ.

Pot smo nadaljevali na Kostanjevico, kjer smo si ogleda-
li cerkev, ki je bila popolnoma porušena med prvo svetov-
no vojno in kasneje obnovljena in vrnjena v prvotno sta-
nje z vsemi freskami. Sprehodili smo se skozi knjižnico, ki 
jo je vredno videti. Preko čudovitega vrta vrtnic pa smo se 
odpravili tudi v grobnico rodbine Burbonov, kjer je poko-
pan francoski kralj Karel X.

Danica – Dana Vidmar
Maja Baš

Marija Ivana Prislan
Peter Starič
Jožefa Lukek
Herman Kos

Veronika Gregorčič
Slavka Simončič

POSLOVILI SO SE ...

Nekaj – želodec – nas je neprestano opominjalo, da je 
čas za kosilo, ki smo ga imeli v vasi Gonjača pri Bizjaku. 
Postregli so nam s tipičnimi jedmi za ta kraj, da o vinu raje 
ne govorim. 

Siti in zadovoljni smo si ogledali še grad Dobrovo, ki je bil 
med vojno in po njej popolnoma izropan in je še sedaj sko-
raj prazen, stene in sobane pa dokazujejo, da je tu bilo ne-
koč razkošje. 

Sledila je dolgo pričakovana degustacija vin, ki smo jo imeli 
pri zelo znanem vinarju Sosoliču v Zalem Bregu. Poučil nas 
je, kako pridela tako raznovrstne sorte vin in vinarje z Do-
lenjske učil kletarjenja. 

Po res čudovitem dnevu se je bilo treba vrniti v rodni Šent- 
rupert, a spomini ostajajo.
     Jaka Trček 
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V petek, 6. marca 2020, smo se na šentruperskem poko-
pališču poslovili od naše sokrajanke, ljudske pesnice ter 
cerkvene pevke Vere Gregorčič. Rojena je bila pred 85 leti 
v Brinju, v delavski kmečki družini kot četrti otrok, po do-
mače se je reklo pri Fridelnovih. Oče je bil zaposlen pri 
grofu Barbo, mati je bila gospodinja.

Po težkem otroštvu sta si z možem Ivanom ustvarila dom 
v Šentrupertu, kjer sta se jima rodila dva sinova. Prva nje-
na zaposlitev je bila na kmetijskem posestvu na Dobu, svo-
jo delovno dobo pa je zaključila v Tovarni opreme Mirna.

Napisala je več kot 30 pesmi, ki so predvsem pripovedo-
vale o težkem kmečkem življenju, ki ga je živela tudi sama. 
Njena zadnja pesem je Pesem o Šentrupertu, ki jo radi po-
jemo Vaški pevci, ki smo tudi organizirali pogrebno slove-
snost, sodelovali so tudi Ljudski pevci s Trebelnega.  Na 
pogrebu sem nekaj poslovilnih besed spregovoril tudi jaz.   

Za prispevek k orga-
nizaciji pogreba naj-
lepša hvala Občini 
Šentrupert, gospodu 
župniku za opravljen 
obred ter pevcem za 
zapete pesmi. 

Skupina Vaški pevci, 
zanjo Maks Franc 

Kurent

Pesem o Šentrupertu
Šentrupert, najlepši dolenjski si kraj,

za našo deželo ti pravi si raj.
Kdor s tvojega kraja odšel je nekdaj, 

ta rad se bo vračal nazaj.
Sred' naše vasi lepa cerkev stoji,

po svoji lepoti naokoli slavi.
V njej »Sveti je Rueprt«, naš farni patron,

mogočen je veliki zvon.
V tej naši dolini je žitno polje,
okol' jo obdajajo vinske gore.

Po gričih zelenih pa bele cerkve
to našo dolino krase.

Pod Vihrom in Cirnikom Škocjan stoji,
svet' Blaž v tej cerkvi svoj žegen deli.
Z Okroga pa Barbara v Zaloko zre

in do do Vesele gore.
Pa pesmi najlepše se tukaj galse, 
saj v naši dolini smo dobri ljudje.

Kdor rad jih prepeva ne misli slabo,
zato je med nami lepo.

In kadar mi pesem utihnila bo
in zadnjič zvonovi v slovo zapojo,

v šentruperski zemlji bom spaval sladko,
na hribčku tam gor za vasjo.

Veronika Gregorčič

NAŠI IZZIVI 

Tako je bilo tudi prvo marčevsko so-
boto. Dežela kozolcev se je bleščala v 
soncu in vetru, skupina ljudi je obrezo-
vala drevje, pod Ziherlovim toplarjem 
je klepetalo nekaj domačinov. Prišli so 
na tržnico domačih izdelkov.

Tam je bil tudi predsednik Turistične-
ga društva, organizator tržnice v De-
želi kozolcev, Alen Žago. Povedal je, da 
društvo želi, da bi tržnica postala tradi-
cionalna in da bi ljudem sprehod med 

stojnicami s kakovostno ponudbo vsa-
ko prvo soboto v mesecu prišel v na-
vado. Poudaril pa je tudi družabni vidik 
tega dogodka: »Vsako dogajanje v občini 
po mojem mnenju pozitivno vpliva na ljudi. 
Pomembno je povezovanje in pristni prija-
teljski odnosi, gre pa seveda tudi za spod-
bujanje prodaje doma pridelanih živil.«

Da je druženje ključen del dogaja-
nja na tržnici, so poudarile tudi člani-
ce Društva podeželskih žena in deklet 

Slovo od Vere Gregorčič

TRŽNICA V DEŽELI KOZOLCEV

Vsaka prva sobota v 
mesecu je dan za tržnico

Vsako prvo soboto v mesecu vas Dežela 
kozolcev vabi še bolj kot običajno. Turistično 
društvo namreč na ta dan od 8.00 do 12.00 
organizira tržnico z domačimi izdelki.

Vaški pevci - foto: A. S. Lamovšek
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ni, veseli pa bomo, če se za prodajo svojih 
pridelkov ali izdelkov odloči tudi kdo iz so-
sednjih občin. Morda bi promocijo izvajali 
tudi izven občinskih meja. Če bodo proda-
jalci želeli, bomo v toplejših mesecih tržni-
co izvajali tudi ob najavljenih večjih skupi-
nah turistov.«

Turistično društvo si sicer želi, da bi se 
mu pridružilo čim več novih aktivnih 
članov, saj želijo popestriti družabno 
dogajanje v občini. Eden glavnih ciljev, 
ki si jih je Alen Žago z upravnim odbo-
rom zadal kot novi predsednik društva, 
je obuditev društva in organizacija ak-
tivnosti, ki bi občane povezale: »Zače-
tno in trenutno finančno stanje nam ne 
dopuščata večjih projektov, zato smo se 
odločili, da ustvarjamo enostavne. Tako se 
je rodila ideja o tržnici, na kateri lokal-
ni pridelovalci različnih živil ter rokodelci 
prodajajo svoje pridelke in izdelke, hkrati 
pa skrbijo za samopromocijo in druženje 
v ambientu Dežele kozolcev.« 

Da je tržnica v Deželi kozolcev iz-
redno dobrodošla pa je povedala di-
rektorica Alenka Stražišar Lamovšek: 
»Mislim, da je treba vztrajati, da se ljudje 
navadijo, da pridejo na tržnico po različne 

Šentrupertske Šmarnice, ki svoje pri-
delke in ročne izdelke na tržnici ponu-
jajo vsak mesec. Poleg njih na tržnici 
vsakič znova sodeluje tudi Ivan Škar-
ja z unikatnimi izdelki v steklenicah z 
žganjem in gospa Berk z zelenjavo. Tudi 
to soboto je bilo tako. Šmarnice so 
se sicer soglasno strinjale, da bodo še 
naprej vztrajale in v Deželo kozolcev 
prišle še vse naslednje prve sobote v 
mesecu, čeprav je bil tokrat obisk tr-
žnice skromen. 

Tržnico je na prvo marčevsko soboto 
obiskal tudi župan Andrej Martin Kos-
telec, ki je povedal:  »Prijetno je nakupi-
ti sveže in okusne doma narejene dobro-
te. Poleg nakupa lokalnih dobrot je tržnica 
tudi priložnost za srečanje občanov in za-
nimive klepete. Dežela Kozolcev je odlič-
no okolje za tržnico, ponuja tudi zavet-
je pred morebitnim slabim vremenom. 
Upam, da bo prišlo še več ponudnikov, z 
njimi pa tudi več obiskovalcev.«

Več prodajalcev in obiskovalcev si se-
veda želijo tudi organizatorji. »Občani 
so bili o tržnici obveščeni na različne nači-
ne (facebook, plakati, časopis, jumbo, leta-
ki), a bi si tako organizatorji kot tudi pro-
dajalci želeli še večjega obiska,« sobotno 
udeležbo komentira Alen Žago, ki pa 
ima s Turističnim društvom v načrtu 
širjenje tržnice: »Privabiti želimo še več 
ponudnikov. Seveda imajo prednost obča-

Turistično društvo Šentrupert v petek, 27. 3. 2020, ob 19. uri vabi v kulturni dom na 
občni zbor.  Vabljeni predvsem morebitni novi člani.

V glasilu Šentrupert vi soustvarjate rubriko Naši izzivi. V prihodnji številki bomo od 
pisali o vzpostavljanju mreže AED. Če imate s tem povezana vprašanja, jih do 15. 
aprila 2020 pošljite na e-naslov glasilo@sentrupert.si, in v uredništvu bomo poiskali 
odgovore nanje in jih objavili v prihodnji, junijski številki.  

Vabljeni k sodelovanju!
Uredniški odbor

NAŠI IZZIVI 

stvari, ki jih uporabljajo v vsakdanjem živ-
ljenju. Zelo bom vesela, če se bodo društva 
odločila tudi za druge vsebine, ki jih lah-
ko organizirajo v Deželi kozolcev. Vsi so 
dobrodošli.«

Mateja Leban
foto: Alenka Stražišar Lamovšek  

in Franc Pepelnak

NAŠI IZZIVI 
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Kamnje od hiše do hiše

Kamnje je razloženo naselje severno od Šentruperta, ki danes šteje 95 
prebivalcev. Kar je precej manj kot pred malo več kot pred 100 leti, ko 
je Ivan Steklasa v Zgodovini župnije Šent Rupert na Dolenjskem navajal, 
da jih vas šteje 135. Spomini sogovornikov zajemajo čas od 19. stoletja 
do današnjih dni. Hišna in ledinska imena v vasi so bila v preteklosti 
bolj v rabi kakor danes. Nekaterih hiš ni več, spet druga hišna imena so 
se spreminjala z menjavo gospodarja, pri tretjih pa se le to ohranja že 
več rodov. Le kdo danes ne pozna Šklandrovih, Janezkovih, Hostenkovih, 
Grčarjevih, Koščakovih … Le redki Kamenčani pa se spominjajo 
Rihtarjevih, Petričkovih, Sabenčkovih, Grabljevčevih in drugih, za katerimi 
tudi v pokrajini ni več spomina. 

Hišna in ledinska imena so del jezikov-
no kulturnega izročila prostora, v ka-
terem ljudje živijo in delajo. Slovenski 
etnološki leksikon razlaga, da je hišno 
ime domače ime ali vzdevek, ki ga za 
člane kake družine oziroma hiše upo-
rablja okolica. Je drugačno od priim-
ka in je vezano na hišo, se ne spremi-
nja, četudi dobi hiša novega lastnika. 
V njih se ohranja dediščina krajevne-
ga imenja; večina je nastala iz mikro-
toponimov, ledinskih imen, imen živali, 
rastlin, dreves, dejavnosti. Včasih se kot 
hišno ime obdrži lastno ime ali vzde-
vek kakega starega gospodarja, govori 
o njegovi vlogi v vaški skupnosti, legi 
ali starosti hiše, poklicu, dejavnosti ali 
lastnostih prebivalcev. Ledinsko ime 
pa je domače poimenovanje zemljiš-
ča po obliki in kakovosti tal, predme-
tu na zemljišču, živalih rastlinah, dreve-
sih in osebnih imenih. Večinoma so v 4. 
in 5. sklonu, ker odgovarjajo na vpraša-
nje, kam greste delat ali kje ste delali. 
So odličen vir za etnologe. Ob njih se 
pogosto prepletajo najrazličnejše ljud-
ske razlage in etimologije in govorijo 
o svojevrstni podobi ljudskega znanja.

Za razloženo naselje, kot je Kamnje, 
je značilno, da je sestavljeno iz več po-
sameznih domačij, ki so raztresene po 
celotnem območju. Za lažjo predstavo 
hišna imena v nadaljevanju opisujem 
kar skupaj z ledinskimi imeni. Steklasa 
za Kamnje našteva dele vasi oziroma 
ledinska imena Uzidje, Škovec, Brod, 

Vajsarija in Mirdol. Krajevni leksikon 
Slovenije iz leta 1971 pa navaja, da je na 
severu vasi pripadajoči zaselek Škovec, 
južni del zaselka se imenuje Podvinc. 
Pod Škovcem je gozd Bukovje. Severno 
od Kamnja je globoka kraška kotanja 
Dolina; nad njo grič Mrdov, na vzhodu 
soteska Globoko, sredi Kamnja pa do-

Družina Grčar iz Kamnja pred hlevom, ki ga je naredil tesar Šklander, pred letom 1941. Hrani 
družina Grčar, Kamnje.
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lina Vejar. Če gremo lepo po vrsti, slika 
postane jasnejša. 

Grčarjeve kmetije se sogovorniki spo-
minjajo kot velikega grunta, ki je imel 
vso zemljo okoli domačije; v Status 
Animarum pa je Franc Gerčar izpričan 
kot pol zemljak, to se pravi pol gruntar. 
Predniki Grčarjevih, ki so v Status ani-
marum zapisani kot Gerčar, izhajajo iz 

župnije Brdo pri Lukovici, od tam na-
mreč izvira Franc Gerčar (1851–1919), 
začetnik rodu Grčarjevih v Kamnju. Po 
posredovanju sorodnika je kupil do-
mačijo na Vajseriji v Kamnju pri Šen-
trupertu in tam zaživel. Žena je osta-
la z otroki doma, Franc pa je odšel po 
zaslužek v Ameriko in tam tudi umrl. 
Na istem naslovu je pred Grčarjevimi 
stanoval Florijan Simončič, rojen 1836, 
vendar pa Grčarjevim prejšnji lastniki 
domačije niso poznani. Domačija nima 
hišnega imena, kraj, kjer stoji, pa ima 
ledinsko ime Vajserija, tudi Vajsarija ali 
Besarija, ki je izpeljanka iz ledinske-
ga imena Mesaria. Le to je navedeno 
v Franciscejskem katastru za Kranjsko 
(1823–1869) in Reambulančnem kata-
stru za Kranjsko (1867–1882). Verje-
tno je bila tam nekdaj mesarija ali pa je 
živel mesar. Po vojni je na domu ostal 
najmlajši sin Peter (1935–2008) v virih 
zapisan že kot Grčar, in kot tako se je 
ime hiše ohranilo do danes. Zanimivo 
je, da iz Grčarjevega rodu izhajajo kar 
štirje duhovniki.

Na domačiji je na začetku 20. stole-
tja stal manjši kozolec, ki je imel dva 
štanta. Leta 1914 so ga podrli in pos-
tavili novega. Delo je opravil tesarski 
mojster Franc Urbič (1851–1932), po 
domače Bajščev iz Drage. Nov kozolec 
toplar je imel prvotno dva para štan-
tov, pozneje, tam nekje do 30. let 20. 
stoletja, so dogradili še en par štantov. 
V letih 2010 do 2012 je v Šentrupertu 
nastajal muzej kozolcev imenovan De-
žela kozolcev; tja je bil prestavljen tudi 
Grčarjev toplar. 

Naslednja kmetija je pri Gorevčevih, 
kjer je hišno ime ves čas isto. Ta del ima 
ledinsko ime Brod (redkeje Polje Brod), 
kar je razvidno tako iz franciscejskega 
kot tudi reambulančnega katastra. Za-
kaj ime Gorevc, beremo v zborniku 
Korenine naše preteklosti. »To ime se 

je uveljavilo že okoli 17. stoletja. Neki 
trije bratje, ki so prišli iz Nemčije na 
Gorenjsko, so se pisali Gorenc. Po čud-
nem naključju so se nastanili v Šentru-
pertu. Bili pa so zelo bogati, zato so ku-
pili veliko posestvo na polju. Zakaj so 
postali Gorevc, ni nihče vedel točno 
povedati. Bile pa so razne ugotovitve: 
Kot da je nekdo rekel namesto Gorenc 
Gorevc, ali pa so si dali sami ime iz na-
vade, ali pa jim je nekaj pogorelo, in na-
mesto da bi rekli Pogorevc, so skrajšali 
v Gorevc. Ko so Gorevci izumrli, se je 
spremenil priimek v Novak, Gorevc pa 
je ostalo hišno ime.« Ena izmed sogo-
vornic pripoveduje, da je bila Gorevče-
va bajta preužitkarska hiša, ime pa naj 
bi izhajalo iz tega, ker so pogoreli. Nji-
vam blizu Gorevčevih še danes rečejo 
na Gorevčevem. 

Potok Bistrica, ki teče skozi ravnin-
ski del Kamnja proti Šentrupertu, se 
nad bivšim Plavčevim mlinom (danes 
Možinovi) razcepi na dva dela. Izko-
pan manjši kanal oziroma mlinščica, ki 
ji rečejo Derečinka, teče vzporedno z 
glavnim potokom in se kmalu za Gr-
čarjevimi izlije nazaj v glavni potok. De-
rečinka je blizu Gorevčevih poganjala 
Cjanov mlin; danes tu živi družina Tur-
šič. Po pripovedovanju sogovornikov 
je bil poznan tudi pod imenom Anto-
nov mlin, mlinar je bil Antonov Žanek. 
V glasilu Šentrupert pa v predstavitvi 
hišnega imena Cjanov maln piše, da 
je bil prvi gospodar tega mlina Andrej 
Ruperčič oziroma Andrečk, po kate-
rem se je imenoval Andrečkov malen. 
Mlin se je imenoval tudi Ruperčičev 
ali Cjanov mlin, po zadnjem lastniku, 
ki mu je bilo ime Vinko, Vincenc oziro-
ma Cene, in so ga klicali Cjan. Slednje 
je bilo nato tudi hišno ime. Po izročilu 
naj bi bil mlin iz leta 1884, z mletjem pa 
je prenehal leta 1974. Mlin na tri pare 
kamnov in stope je deloval podnevi in 

Grčarjeve hiša, ki naj bi bila iz leta 1910, pod kostanjem parkiran 
avtomobil iz Amerike z registrsko oznako USA, lastnik Francelj, tudi 
Frenk Grčar. Kamnje okoli leta 1950. Hrani družina Grčar, Kamnje.

Ledinski imeni Mesaria in u Grizhu na 
Franciscejskem katastru za Kranjsko, 1823 
– 1869. N237 k. o. Št. Rupert, oznaka lista 
N237A08 list A08. 

Cjanov mlin leta 1976. Avtor Andrej Dular. 
Hrani Dolenjski muzej Novo mesto.

Peter Grčar kot muzikant na poroki med leti 1950 in 1960. Hrani 
družina Grčar, Kamnje.
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ponoči, tudi ob nedeljah. Za plačilo so 
od mernika vzeli dva kilograma. Kam-
ne je Ruperčič kupoval pri Brcarju ali 
Novaku. Med obnovo stavbe so na njej 
odkrili napis Šklandrov malen, saj so 
bili pred Ruperčičevimi lastniki Šklan-
drovi. Mlin so leta 1989 v celoti presta-
vili v Tehniški muzej Slovenije v Bistro 
pri Vrhniki, kjer deluje še danes.

Blizu Ruperčičevih je živela Marovčeva 
Hana, že na vzpetini pod Škovcem je bila 
Adamčeva domačija, pisali so se Simon-
čič. Na vrhu hriba so bili na eni stra-
ni Urabčevi, ki se pišejo Kuselj, na dru-
gi strani pa je bil Sabenčkov hrib, kjer 
so bili Sabenčkovi, nazadnje s priimkom 
Kovač. Hišno ime Sabenčk verjetno iz-
haja iz izraza sabenšna za malo kmetijo. 
Zadnji prebivalec Sabenčkov Francelj je 
bil čebelar. Vinska gorica je posejana z 
vinogradi, zidanicami in vikendi, še da-
nes ji rečejo Škovc ali Škovec. V fran-
ciscejskem in reambulančnem katastru 
iz 19. stoletja je zapisano Skoutz. Pod 
Škovcem je Podvinc ter poleg Birčevna, 
kjer je včasih stala domačija. 

Pod Sabenčkovim hribom so Hribarje-
vi, po domače Šklandrovi. Od kje izha-
ja hišno ime, ni znano. Predniki pa so 
se na domačijo priselili iz Šklandro-
vega mlina. Šklander je namreč mlin, 
ki ga poznamo pod imenom Cjanov 
mlin, prodal in nato kupil domačijo v 
Kamnju. »Fina je prodal pa slabi kupil.« 
Dalje sogovornik pripoveduje, da po-
ročen par ni imel otrok, zato sta na 
starost kmetijo v propadajočem sta-
nju prodala Šklandru; na njej pa sta os-
tala vse do smrti. Šklander se je pisal 
Kurent, hči Štefka se je poročila Ca-
puder, njena hči Štefka pa Hribar. Tudi 

Ledinski imeni Brod in Skoutz v Reambulančnem katastru za Kranjsko, 1867 – 1882. N237 k. o. 
Št. Rupert, oznaka lista N237C05 list C05. 

Mlinska kolesa Cjanovega mlina leta 1976. 
Avtor Andrej Dular. Hrani Dolenjski muzej 
Novo mesto.

Stope Cjanovega mlina leta 1976. Avtor Andrej 
Dular. Hrani Dolenjski muzej Novo mesto. 

Marija Simončič nese štruco žanjicam na Veliko 
mašo. Kamnje leta 1961. Orlove terenske ekipe, 
Teren 18 – Šentrupert na Dolenjskem. Hrani 
Arhiv Slovenskega etnografskega muzeja. 

Anton Hribar (1909–1944), ki se je k 
Šklandrovim priženil iz Zabukovja in 
prinesel nov priimek, ni izpodrinil sta-
rega hišnega imena, po katerem je hiša 
poznana še danes. Anton Hribar, veči-
ni ljudem poznan kot Šklandrov Anton, 
je bil tesar, v Status Animarum zapisan 
kot kolar, ki se je obrti izučil doma. Po-
zneje je svoje znanje pridobival pri Av-
guštinu Uršiču iz Škrljevega, ki je bil 
znan bognar (kolar). Šklander je nare-
dil štalo s podom pri Grčarjevih, prav 
tako njihovo zidanico v Škovcu. Njego-
vo delo sta bila tudi Repovžev pod in 
Ravnikarjev mlin.

Se nadaljuje.
Mojca Ramovš

Sogovorniki:
Hribar Geli, roj. 1939, Kamnje; Hribar Janez, roj. 
1938, Kamnje; Koščak Milka, roj. 1935, Kamnje; 
Kurent Stanko, roj. 1935, Kamnje, pokojni; Mali 
Ana, roj. 1930, nazadnje Radovljica, pokojna; 
Ramovš Jože, roj. 1960, Kamnje.
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V zgodovini podeljevanja nagrad, ki se od leta 1955 ime-
nujejo po Francetu Prešernu, se ni dogodilo prav pogos-
to, da bi kdo prejel dve ali več nagrad. To veliko prizna-
nje je dosegel zdravnik dr. Pavel Lunaček (1900–1955), 
sin Aleksandra Lunačka, uglednega učitelja in ravnatelja 
Osnovne šole v Šentrupertu. Pred letom 1961 so Pre-
šernove nagrade podeljevali tudi za področje znanosti 
in leta 1950 je dr. Pavel Lunaček dobil nagrado za orga-
nizacijo ginekološke klinike v Ljubljani, leta 1951 pa še 
za knjigo Porodniške operacije. Medicinska stroka oh-
ranja spoštljiv spomin na delo dr. Pavla Lunačka, profe-
sorja in dekana Medicinske fakultete, rektorja Medicin-
ske visoke šole in člana Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti z doprsnim kipom v avli največje zdravstve-
ne ustanove v državi, v avli Univerzitetnega kliničnega 
centra v Ljubljani. Tudi v Šentrupertu, kraju njegovega 
rojstva, odraščanja in prvega šolanja, so leta 1983 odkri-
li njegov doprsni kip, po njem poimenovali osnovno 
šolo, ga umestili v Rastočo knjigo Občine Šentrupert, 
prof. Jože Zupan pa je ob stoletnici njegovega rojstva 
zbral in uredil gradivo za dragoceno monografijo o tem 
velikem Šentruperčanu.

SOŠOLCA LOJZE  
IN ANDREJ
Lojze Prah in Andrej Biček sta bila sošolca, osem let sta 
hodila v isto šolo, v isti razred. Okolja njunega odrašča-
nja pa so bila kljub temu precej različna: Lojze je odraščal 
v tradicionalnem vaškem okolju Šentruperta, Andrej pa je 
otroštvo preživljal med priseljenimi vrstniki novega stano-
vanjskega naselja v bližnji Slovenski vasi. 

Lojzetov stari oče Andrej Prah je bil lastnik ene od sedmih 
gostiln v takratnem Šentrupertu. Takrat je veljalo, da »pr' 
Prah vedno veš, kaj piješ« in menda je bila to edina od šen-
truperskih gostiln, v katero je na kozarec rad prišel tudi žu-
pnik, čeprav je bil Prah liberalec. Verjetno pa ne le zaradi 
dobrega vina, ampak predvsem zaradi preudarnih pogovo-
rov. Lojzetov stari oče Andrej je bil eden od spoštovanih 
predvojnih šentruperskih županov in tudi zaradi tega so pri 
Prahovih tekli marsikateri zaupni pogovori, se rojevale ide-

je, kresala mnenja, gradili mostovi … tudi dobesedno … ob 
regulaciji Bistrice proti koncu 19. stoletja je Šentrupert dobil 
velik enoločni kamniti most in cesto na Poštaje, menda prav 
po zaslugi Andreja Praha. Pa tudi Lojzetov oče, Aleksander 
(Sandi) Prah, je veliko prispeval k razvoju kraja v času tež-
kega povojnega življenja, ko se je trdo delalo in slabo žive-
lo. Lojze pa se spomni, da se je kljub obilici dela v Prahovi 
rodbini vedno tudi nekaj risalo, tudi Lojzetov projektantski 
poklic je povezan z obilico znanja in spretnosti risanja, kar je 
nedvomno vplivalo tudi na sina Nejca, na njegovo zanimanje 
in strokovni razvoj, ki ga je pripeljal do izstopajočih obliko-
valskih del in nagrade Prešernovega sklada.

Drugače je bilo pri Bičkovih, ki so se v Slovensko vas pri 
Šentrupertu preselili, ko je imel Andrej komaj pet let. 
Andrejev oče je leta 1958 dobil službo bolničarja v ambu-
lanti Kazensko poboljševalnega doma Dob, leto kasneje 
pa še stanovanje v enem od bližnjih novih stanovanjskih 
blokov. Petčlanska družina Biček se je leta 1959 na Do-
lenjsko preselila iz Goriških Brd. Mali Andrej se je zna-
šel v povsem novem okolju dolenjskega podeželja, v no-
vem stanovanjskem naselju s priseljenci z vseh koncev 
Slovenije, od Štajerske do Primorske. Takrat je Sloven-
ska vas postala »slovenska« v pravem pomenu besede, 
kar se je odražalo tudi v narečjih, ki so jih priseljenci, 
»blokovčani«, kot so jim takrat rekli domačini, prinesli iz 
svojih okolij. Tudi njihovim otrokom so domačini doda-

POVEZAVE

Med nagrajenci Prešernovega sklada 
tudi Nejc Prah in Rok Biček

Ob letošnjem Prešernovem dnevu, slovenskem kulturnem prazniku, sta 
na svečani prireditvi v Gallusovi dvorani ljubljanskega Cankarjevega doma 
prejela nagradi Prešernovega sklada tudi oblikovalec Nejc Prah in režiser 
Rok Biček, oba povezana s Šentrupertom. Njuna očeta Lojze in Andrej sta 
bila osnovnošolska vrstnika, sošolca v šentruperski osnovni šoli, ko se ta še 
ni imenovala po dr. Pavlu Lunačku, tudi dobitniku Prešernove nagrade.

Lojze in Nejc Prah ter Rok in Andrej Biček po slavnostni podelitvi nagrad 
Prešernovega sklada 7. februarja 2020 v avli ljubljanskega Cankarjevega 
doma (foto: J. Uhan)
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li pridevnik »blokovski«, kar je bila med kmečkimi otro-
ci takrat nekakšna sopomenka za »imeti veliko prostega 
časa«, »se brezskrbno igrati«, »raziskovati ruševine ra-
kovniškega gradu«, »igrati nogomet na grajskem igrišču«, 
»se kopati v zajezenem potoku« in podobno. To je ned-
vomno zaznamovalo tudi Andreja, ki pa sta ga šolanje in 
služba že kmalu »odpeljala« iz Slovenske vasi, nove dru-
žinske korenine dolenjskega Bičkovega rodu so pognale 
v neki drugi dolenjski vasi, v Meniški vasi pri Dolenjskih 
Toplicah. To je okolje, kjer je odraščal tudi Andrejev sin 
Rok, kjer so se mu oblikovala tista prva hotenja in tiste 
takrat skoraj nedosegljive sanje o igralstvu, režiji in filmu. 
To je okolje, kjer je začel snemati s podarjeno očetovo 
filmsko kamero, kjer je v desetletju vzpostavil neverjeten 
odnos z eno od družin v soseščini, kjer je desetletje nas-
tajal film Družina, ki je prepričal strokovno komisijo in 
upravni odbor Prešernovega sklada.

NAGRAJENCA NEJC  
IN ROK
Za oba nagrajenca velja, da pogumno brišeta meje in 
prestavljata mejnike, vsak na svojem področju in vsak 
na svoj način. Za Nejca Praha so v obrazložitvi za nag-
rado Prešernovega sklada zapisali, da virtuozno pret-
varja ideje v vidna sporočila in briše meje med obliko-
vanjem in umetnostjo. Za Roka Bička pa pravijo, da je 
monumentalno zarezal v slovensko filmsko dokumenta-
ristiko in svojevrstno zabrisal mejo med filmom in osu-
pljivo resničnostjo življenja. 

V pogovoru za časopis Delo je Nejc o svojih začetkih po-
vedal: »Že kot učencu na osnovni šoli Škofljica so mi bile bli-
zu likovne vsebine. Veliko sem risal, nikoli pa nisem bil pose-
bej talentiran, bil sem nekoliko boljši od povprečja. Profesorica 
na gimnaziji Poljane pa mi je svetovala, naj grem študirat obli-
kovanje, prej res nisem vedel, kaj bi počel v življenju. Na Aka-
demijo za likovno umetnost in oblikovanje prvo leto nisem bil 
sprejet. V drugo pa mi je uspelo in takoj sem ugotovil, da je 
to zame.« Tudi pri izbiri šole za magistrski študij ni šlo 
vse gladko, na koncu pa je bil sprejet na eno najbolj ug-
lednih ameriških univerz Yale University School of Art in 
Nejc pravi: »Izšlo se je najbolje možno.« Z velikim uspehom 
in mednarodno nagrado je končal študij na tej prestižni 
ameriški univerzi in se za nekaj časa preselil v New York 
ter tam oblikoval za Bloomberg Businessweek. Njegova 
naslovnica za posebno decembrsko številko tega časnika 
iz leta 2015 visi tudi na steni galerije Osnovne šole dr. Pa-
vla Lunačka v Šentrupertu. Za občinsko glasilo ŠentRU-
PERT je Nejc pred leti dejal: »Šentrupert je bil zame vedno 
zanimiv kontrast mestnemu življenju … kontrast pa je v vsa-
kem ustvarjalnem procesu ključen za ustvarjanje zanimivih 
momentov … tako v svoje projekte, ki so sicer bolj vezani na 
urbana okolja, včasih namenoma, pogosto pa podzavestno, 
vnašam tudi elemente podeželja ter Dolenjske.«

Tudi na Rokovo odločitev je menda imela pomemben vpliv 
njegova gimnazijska profesorica slovenščine in zanimivo 
je, da tudi Rok prvo leto ni bil sprejet na Akademijo za 
gledališče, radio, film in televizijo. Naslednje leto je bilo 
drugače – Rok je postal študent akademije in ob začetku 
študija mu je oče Andrej podaril kamero. To je bila tista 
kamera, s katero je Rok posnel prve prizore za svoj štu-

POVEZAVE

Nagrajenca Prešernovega sklada za leto 2020, grafični oblikovalec Nejc 
Prah in f ilmski režiser Rok Biček (foto: J. Uhan)

dijski film, s snemanjem pa nadaljeval in se v desetih letih 
neverjetno spretno približal »intimi družinske skupnosti, 
njihovim medčloveškim odnosom na osupljivo resničen 
način in z ogromno mero umetniške in etične občutljivo-
sti.« V predlogu nominacije za nagrado Prešernovega skla-
da so zapisali, da se je Roku s filmom Družina posrečilo 
skoraj nemogoče: »Biti prisoten, ko je bil odsoten, in od-
soten, ko je bil prisoten.« Za ta njegov nagrajeni film Rok 
pravi: »Ne režiser ali snemalec, v prvi vrsti sem moral biti člo-
vek.« To je tisto izjemno Rokovo sporočilo in prav goto-
vo tudi ena od skrivnosti njegovega uspeha: »Najprej je 
potrebno biti človek.« Že v bežnem pogovoru z njim lahko 
začutimo tistega človeka, ki se ne uvršča niti v kategori-
jo "drugačnosti" niti "normalnosti", upa si le gledati širše 
in iti dlje. Kljub tej ustvarjalni širini in daljavi, ki ga vleče v 
svet, pa se Rok s posebno nostalgijo rad spominja svoje-
ga prvega filma v okviru filmske delavnice, ki ga je posnel 
na Straži, nedaleč stran od dedkove in očetove Slovenske 
vasi in Šentruperta.

»VIZUALNA OSUPLJIVOST« IN 
»OSUPLJIVA RESNIČNOST«
Grafična dela Nejca Praha opisujejo kot vizualno osuplji-
va, ki od opazovalca terjajo in hkrati nudijo nekaj več, kot 
le sprejem gole informacije. Nejčeva likovna govorica je 
polna »na prvi pogled nerazumljivih asociacij, ki pa se iz-
kažejo za zelo premišljene«. Po mnenju kritikov Nejc v 
slovensko grafično oblikovanje vnaša posebno svežino in 
spremljevalci njegovega oblikovalskega razvoja trdijo, da 
se v njegovih delih »vonja vznemirljiva prihodnost«. 

»Resnica, ki jo oklestiš ali pokažeš skozi filter, ni več res-
nica,« pravi Rok, ki preko filma z osupljivo resničnostjo 
»izziva bistvo gledalčeve lastne človečnosti«. »Tišina in iz-
razi na obrazih ljudi po projekcijah so zgovorni,« pravi 
Rok. Počutje gledalca po ogledu Bičkovega filma Druži-
na je še najbližje počutju »pretepenega«, ki si zaželi, kot v 
neki izjavi pravi tudi Rok, »da bi bilo vse skupaj le filmska 
zgodba, ne pa kruta resničnost«.

Iskrene čestitke obema nagrajencema, Nejcu Prahu in 
Roku Bičku. Želeli bi si, da njuna dela še naprej »dvigujejo 
prah« in »bičajo občinstvo«, da še naprej poskušajo širiti 
pogosto preozke in preplitke prostore našega zaznavanja, 
razmišljanja in čutenja.

joze.uhan@telemach.net
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Z brstenjem prvih pomladnih popkov se v Krajevni knji-
žnici zaključujejo naši projekti in dejavnosti za spodbuja-
nje bralne kulture vseh generacij (Jurčkov nahrbtnik, ure 
pravljic in Bralna potepanja), zato le pohitite in do konca 
marca oddajte knjižice in zloženke v eni od enot naše knji-
žnice. Zaključek Bralnih potepanj bo na rojstni dan Pavla 
Golie, 10. aprila, naši najmlajši pa bodo uživali na zasluže-
ni nagradni predstavi s prejemom simboličnih daril v sredo, 
15. aprila. Letošnjo Noč z Andersenom bodo učenci višjih 
razredov OŠ lahko preživeli v Knjižnici Pavla Golie Treb-
nje, če bodo izpolnili bralne izzive, ki jih dobijo v knjižnici.

Jože Okoren je nekdanji paraolimpijec in dobitnik dveh pa-
raolimpijskih medalj v metu diska ter dolgoletni predse-
dnik Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posav-
ja. Šentruperčan po rodu, ki že vrsto let živi v Trebnjem, je 
ob lanskem osebnem jubileju izdal knjigo Dvajset nageljnov 
in voziček, v kateri pripoveduje svojo osupljivo življenjsko 
zgodbo z veliko mero humorja. Obljubo, ki jo je dal ob izi-
du knjige, da bo izkupiček od prodaje knjige namenil v do-
brodelne namene, je v nedeljo, 8. decembra 2019, tudi iz-
polnil. Društvu za pomoč prezgodaj rojenim otrokom je za 
nakup novega inkubatorja doniral 3000 evrov. 

Za tovrstno donacijo se je odločil, ker je bil njegov vnuk 
Pan nedonošenček. Kot večkrat poudari Jože, je pred-
vsem po zaslugi zdravstvene ekipe oddelka intenzivne 
nege v ljubljanski porodnišnici danes lahko v veliko vese-
lje dedku (in babici). 

Ponovno uporabimo
V Sloveniji deluje 25 centrov ponovne uporabe, kamor lahko prine-

semo izdelke, ki jih ne potrebujemo več, a so še uporabni. Po potrebi 
jih popravijo ali preoblikujejo v nove izdelke, da se z novimi lastniki podalj-
ša njihova življenjska doba. V prostorih nekdanjega Centra ponovne upora-
be danes na deponiji Globoko deluje Reciklarna. Tam lahko oddate ali poi-
ščete za svojo uporabo staro, a še uporabno pohištveno opremo, tekstil in 
oblačila, igrače, knjige, športno opremo, računalniško opremo, dekorativne 
elemente in drugo. Reciklarna vabi v svoje prostore od torka do petka med 
8. in 15. uro ter ob sobotah med 8. in 12. uro.

P. K. L. 

POVEZAVE

Pomlad, polna  
bralnih izzivov

Šentruperčani, čestitke ob 110. obletnici knjižnične dejavnosti. 
Prav Šentrupert ima najdaljšo tradicijo knjižničarstva v Mirnski 
dolini, na kar ste lahko upravičeno ponosni. Slovencem je v naj-
težjih trenutkih ravno kultura omogočila, da so znali videti le-
poto, smisel in imeli upanje v boljšo prihodnost, zato vas vabi-
mo na naše kulturne dogodke in med naše police, na katerih bo 
vsak našel nekaj zase.

Patricija Tratar, Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Jože Okoren izpolnil obljubo

Ob predaji donacije so se Okornovi takole fotografirali s 
»posadko oddelka« - sestrsko ekipo in vodjo, dr. Lilijano 
Kornhauser Cerar.

P. K. L.

foto: osebni arhiv
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Univerza za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) Trebnje de-
luje že 22. leto. V Šentrupertu se Ustvarjalni krožek UTŽO 
Šentrupert srečuje enkrat tedensko. V preteklem študij-
skem letu je našo univerzo obiskovalo več kot 270 članov, 
ki so se učili in družili v več kot 25 krožkih ter na več kot 
20 predavanjih in strokovnih ekskurzijah. 

Enkrat mesečno nas lahko obiščete v Krajevni knjižnici 
Šentrupert na brezplačnem računalniškem tečaju, ki ga or-
ganiziramo v okviru projekta VGC Marela. V sodelovanju z 
OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert smo junarja izvedli delav-
nico varne rabe interneta za osnovnošolske otroke Sple-
tno nasilje in ustrahovanje, v okviru projekta CMU Trebnje.

Še vedno pa se nam lahko pridružite na številnih brezplač-
nih programih, ki jih sofinancirata Evropski socialni sklad 
in Republika Slovenija, s področja računalništva, tečajih 
tujih jezikov in programih za osebno rast, ki potekajo v 
okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kom-
petenc 2018-2022. Izkoristite možnost brezplačnih pro-
gramov, ki jih trenutno financirajo ministrstva s pomočjo 
evropskih sredstev.

Vas zanima? Pokličite v svetovalno središče na našem cen-
tru na 07 34 82 108 ali se oglasite osebno in z veseljem vam 

POVEZAVE

Formalna izobrazba bo temelj 
vseživljenjskega učenja

Svet se v ritmu tehnološkega razvoja spreminja tako hitro, da mu 
brez nenehnega učenja ne bo več mogoče slediti. Formalna izobrazba 
bo mladim generacijam temelj vseživljenjskega učenja in menjavanja 
področja dela. 

bomo svetovali. Informiranje in svetovanje je za udeležen-
ce brezplačno, saj ju sofinancirata Evropski socialni sklad 
in Republika Slovenija. Več informacij pa lahko prejmete na 
naši spletni strani, FB profilu ali na info@ciktrebnje.si.

Tanja Vrčkovnik, CIK Trebnje
foto: Alenka Stražišar Lamovšek
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Kot je še dejal Kurent, je pomemben 
del kulture tudi ljudska pesem, ki jo 
med drugim izvajajo Vaški pevci Šen-
trupert, katerih vodja je. "Preprosto 
povedano, naše petje pomeni zdravilo 
za človeško dušo in ranjeno naravo. Pe-
sem je sooblikovala naša življenja, zato 
zveni pristno in se dotakne srca naših 
poslušalcev. Vedno znova nas navdihu-
je in v nas prebuja naravnanost za dob-
ro in Slovenstvo," je povedal o pome-
nu ljudskega petja in dodal: "Kultura pa 
seveda ni samo pesem in petje, ampak 
tudi vse ostalo ustvarjanje na podro-
čju kulture in vsak ustvarjalec prispe-
va svoj kamenček v mozaik kulturnega 
življenja. Vsak si zasluži pohvalo in zah-
valo za svoje delo." Tako so na sinočnji 
medobčinski slovesnosti, poimenova-
ni Prijatlji!, izpostavili lanske presežke 

POVEZAVE

Prijatlji! so se tokrat 
zbrali v Mokronogu

"Kultura je čisto veselje, plemenitost duha, 
dobrota srca, smisel življenja. Zaradi 
kulture smo obstali, zaradi kulture smo 
preživeli. Ohranili smo svoj jezik, ohranili 
svojo identiteto, svoj prostor pod soncem," 
je med drugim na Medobčinski proslavi 
ob slovenskem kulturnem prazniku občin 
Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in 
Trebnje dejal letošnji slavnostni govornik 
Maks Franc Kurent, predsednik Kulturnega 
društva Mavrica Šentrupert.

ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na ob-
močju štirih občin Mirnske in Temeni-
ške doline. 

Medobčinsko prireditev, ki jo pripravlja 
trebanjska območna izpostava Javnega 
sklada RS za kul-
turne dejavnosti 
(JSKD), omogo-
čajo pa jo občine 
Mirna, Mokrono-
g-Trebelno, Šen-
trupert in Mirna, 
so letos po krož-
nem pravilu gos-
tili v Mokrono-
gu. V imenu občin 
Mirnske in Teme-
niške doline je 
tako ob tej prilož-
nosti zbrane na-

govoril župan Občine Mokronog-Tre-
belno Anton Maver.

Obiskovalce prireditve so sicer uvodo-
ma tradicionalno pozdravili člani Ob-
činskega pihalnega orkestra Trebnje 
pod vodstvom dirigenta Primoža Krav-
carja in Trebanjske mažorete (sekci-
ja Senior), ki so jih na nastop pripravi-
li trenerki Špela Strmec in Špela Doles. 
Na osrednji medobčinski slovesnosti 
pa so se predstavili učenci Osnovne 
šole Mokronog z odlomkom iz pred-
stave Kulturna okrepčevalnica, ki so 
jo pripravili za septembrsko zaključ-
no prireditev projekta Kulturna šola 
v organizaciji JSKD-ja. Na nastop jih je 
pripravila mentorica Polonca Bartolj, ki 
je tudi avtorica predstave. 

Poseben glasbeno-besedni šopek pa 
so sooblikovali Godalno komorni se-
stav Glasbene šole Trebnje, ki ga vodi 
Ana Avšič, in Godalni orkester Glas-
bene šole Trebnje, ki bo letos prazno-
val 20-letnico svojega delovanja, vodi 
ga Marko Fabiani. Izbrane odlomke li-
terarni del Ivana Cankarja, Josipa Mu-
rna, Lili Novy, Gregorja Strniše, Jožeta 
Udoviča in Cirila Zlobca pa je v glas-
beni izbor nanizala Kristina Gregorič. 
Osrednjo medobčinsko prireditev je 
vodila Petra Krnc Laznik.

JSKD OI Trebnje
foto: Alenka Stražišar Lamovšek
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Prispevke za poletno številko časopisa pošljite do petka, 5. junija 2020, na e-naslov glasilo@sentrupert.si. Priporočena dolžina je 1500 znakov 
s presledki vred. Fotografijo dodajte posebej, ne prilepljeno v word, ampak kot priponko vsaj velikosti 1024x***. Pripišite avtorja prispevka in 
fotografije. Uredništvo si pridržuje pravico od krajšanja in lektoriranja besedil. Anonimnih in ne več aktualnih prispevkov ne bomo objavili. V 
glasilu objavljeni prispevki izražajo stališče avtorja in ne uredništva.

Šentrupert
Glasilo Občine Šentrupert – Leto: XXII./1, pomlad 2020 – USTANOVITELJICA: Občina Šentrupert, zanjo Andrej Martin Kostelec – UREDNIŠKI ODBOR: Petra 
Krnc Laznik, urednica, člani: Janja Jerovšek, Mateja Leban, Mojca Ramovš, Jakob Trček, dr. Jože Uhan – Avtor naslovne fotografije je Franc Pepelnak – GRAFIČNA 
PRIPRAVA in TISK: Piktogram d. o. o., Dobrova – Glasilo izhaja štirikrat letno - Naklada: 1150 izvodov – Glasilo je za občane Občine Šentrupert brezplačno.

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Občina Šentrupert podeljuje priznanja zaslužnim občanom, drugim 
posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združe-
njem in pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, šol-
stva, kulture, znanosti, športa, ekologije, zaščite in reševanja in na 
drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, 
kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in imajo pomen za 
razvoj in ugled Občine Šentrupert.

Priznanja, ki se lahko podelijo v letu 2020, so:

• Naziv Častni občan in

• Priznanje Občine Šentrupert.

V letu 2020 se lahko podeli en (1) naziv Častnega občana in največ dve 
(2) priznanji Občine Šentrupert.

O podelitvi naziva Častni občan in priznanj Občine Šentrupert bo od-
ločil Občinski svet Občine Šentrupert na predlog Odbora za priznanja.

Priznanja bo podelil župan na slavnostni seji Občinskega sveta Občine 
Šentrupert ob občinskem prazniku.

2. KRITERIJI ZA PODELITEV PRIZNANJ

Naziv Častni občan

Naziv Častni občan se lahko podeli posameznikom, ki so s svojim de-
lovanjem vidno prispevali k ugledu, prepoznavnosti in razvoju Šentru-
perta oz. občine doma ali v tujini, ali imajo pomembne dosežke na po-
dročju znanosti, umetnosti in kulture ter za druge izjemne dosežke.

Priznanje Občine Šentrupert

Priznanje Občine Šentrupert je najvišje občinsko priznanje, ki se lahko 
podeli posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom ter drugim or-
ganizacijam in skupnostim za izjemne uspehe na posameznih področjih 
družbenih dejavnosti in gospodarstva, ki prispevajo k nadaljnjemu ra-
zvoju in ugledu občine.

3. PREDLAGATELJI

Predlagatelji za podelitev naziva Častni občan in priznanja Občine Šen-
trupert so lahko fizične in pravne osebe, to so društva, organizacije, 
ustanove in drugi.

Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 25/09, 26/11)
ODBOR ZA PRIZNANJA

objavlja
JAVNI RAZPIS 

ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE ŠENTRUPERT V LETU 2020

4. PREDLOG ZA PRIZNANJE

V predlogu za podelitev naziva Častni občan ali priznanja Občine Šen-
trupert mora biti navedeno:

• podatki o predlagatelju (ime oz. naziv, naslov, kontaktni podatki),

• vrsta priznanja, za katero se poda predlog (naziv Častni občan ali 
priznanje Občine Šentrupert),

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

• pisno soglasje kandidata h kandidaturi za prejemnika priznanja,

• utemeljitev predloga za podelitev priznanja in

• datum predloga.

5. ROK ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV IN NAČIN ODDAJE

Predlogi morajo biti oddani na naslov: Občina Šentrupert, Šentru-
pert 33, 8232 Šentrupert, osebno ali po pošti.

Predlogi se oddajo v zaprti kuverti z navedenim polnim imenom ali na-
zivom predlagatelja na zadnji strani kuverte in z oznako »Javni razpis 
– priznanja občine« na prvi strani kuverte.

Skrajni rok za oddajo predlogov za priznanja Občine Šentrupert v letu 
2020 je do vključno 15. aprila 2020.

6. INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU

Javni razpis bo objavljen v Dolenjskem listu, glasilu Občine Šentrupert, 
na spletni strani Občine Šentrupert www.sentrupert.si in na oglasni 
deski Občine Šentrupert.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani 
prejmejo na Občini Šentrupert, kontaktna oseba Anne Marie Va-
lentar, tel. 07 34 34 602 ali na e-naslov obcina@sentrupert.si. 

Odbor za priznanja
Andreja Žago, predsednica



Napovednik dogodkov v Občini Šentrupert

KDAJ KAJ KJE ORGANIZATOR

TOREK, 31. MAREC 2020 ZADNJI DAN ZA ODDAJO ZLOŽENK  
ZA BRALNA POTEPANJA KRAJEVNA KNJIŽNICA ŠENTRUPERT KNJIŽNICA PAVLA GOLIE TREBNJE

TOREK, 31. MAREC 2020 ZADNJI DAN ZA ODDAJO ZLOŽENK  
JURČKOVEGA NAHRBTNIKA KRAJEVNA KNJIŽNICA ŠENTRUPERT KNJIŽNICA PAVLA GOLIE TREBNJE

SOBOTA, 4. APRIL 2020,  
MED 8:00 IN 12:00 TRŽNICA V DEŽELI KOZOLCEV DEŽELA KOZOLCEV, ŠENTRUPERT TURISTIČNO DRUŠTVO ŠENTRUPERT

SOBOTA, 4. APRIL 2020, OB 16:00 TRADICIONALNO POSTAVLJANJE  
BUTARE V ŠENTRUPERTU TRG, ŠENTRUPERT ETNO DRUŽABNO DRUŠTVO  

DRAGA PRI ŠENTRUPERTU

NEDELJA, 5. APRIL 2020, OB 7:00 V 
CERKVI, OB 10:30 PRED CERKVIJO

BLAGOSLOV CVETNONEDELJSKIH BUTAR IN 
SVETA MAŠA CERKEV SV. RUPERTA, ŠENTRUPERT ŽUPNIJA ŠENTRUPERT

NEDELJA, 5. APRIL 2020, OB 9:00 BLAGOSLOV CVETNONEDELJSKIH BUTAR IN 
SVETA MAŠA CIRNIK ŽUPNIJA ŠENTRUPERT

NEDELJA, 5. APRIL, OB 15:00 KRIŽEV POT IN LITANIJE VESELA GORA ŽUPNIJA ŠENTRUPERT

ČETRTEK, 9. APRIL 2020, OB 19:00 OBREDJE VELIKEGA ČETRTKA CERKEV SV. RUPERTA, ŠENTRUPERT ŽUPNIJA ŠENTRUPERT

PETEK, 10. APRIL 2020, OB 19:00 OBREDJE VELIKEGA PETKA CERKEV SV. RUPERTA, ŠENTRUPERT ŽUPNIJA ŠENTRUPERT

SOBOTA, 11. APRIL 2020, OB 19:00 VELIKONOČNA VIGILIJA CERKEV SV. RUPERTA, ŠENTRUPERT ŽUPNIJA ŠENTRUPERT

NEDELJA, 12. APRIL 2020, OB 6:30 VSTAJENJSKA MAŠA S PROCESIJO CERKEV SV. RUPERTA, ŠENTRUPERT ŽUPNIJA ŠENTRUPERT

NEDELJA, 12. APRIL 2020, OB 9:00 VELIKONOČNA MAŠA CIRNIK ŽUPNIJA ŠENTRUPERT

NEDELJA, 12. APRIL 2020, ob 10:30 VELIKONOČNA MAŠA CERKEV SV. RUPERTA, ŠENTRUPERT ŽUPNIJA ŠENTRUPERT

NEDELJA, 19. APRIL 2020 SREČANJE STAREJŠIH NAD 75 LET DVORANA HIŠE VINA FRELIH, ŠENTRUPERT 35 KORK ŠENTRUPERT

SOBOTA, 2. MAJ 2020, MED 8:00 IN 
12:00 TRŽNICA V DEŽELI KOZOLCEV DEŽELA KOZOLCEV, ŠENTRUPERT TURISTIČNO DRUŠTVO ŠENTRUPERT

NEDELJA, 3. MAJ 2020, OB 15:00 ZBOR OBČANOV DVORANA HIŠE VINA FRELIH (ŠENTRUPERT 
35) OBČINA ŠENTRUPERT

SOBOTA, 9. MAJ 2020 FOTODELAVNICA NA VESELI GORI VESELA GORA KUD KLATI VITEZ

17. MAJ 2020, OB 15:00 SAMOSTOJNI KONCERT Z VAŠKIMI PEVCI 
FANTJE IZ VASI IZ ŠKOCJANA DOLE PRI LITIJI KUD MAVRICA ŠENTRUPERT

PONEDELJEK, 18. MAJ 2020 DAN MUZEJEV V DEŽELI KOZOLCEV DEŽELA KOZOLCEV ZAVOD DEŽELA KOZOLCEV

ČETRTEK, 28. MAJ 2020 ZAKLJUČNA PRIREDITEV  
OŠ DR. PAVLA LUNAČKA ŠENTRUPERT OŠ DR. PAVLA LUNAČKA ŠENTRUPERT OŠ DR. PAVLA LUNAČKA ŠENTRUPERT

SOBOTA, 30. MAJ 2020, OD 9:00 DALJE RD BAJKAM ŠENTRUPERT 4 (SAN TROPEZ) REKREACIJSKO DRUŠTVO ŠENTRUPERT

NEDELJA, 31. MAJ 2020 BREZPLAČNE MERITVE SLADKORJA, 
HOLESTEROLA IN TLAKA V KRVI DEŽELA KOZOLCEV KORK ŠENTRUPERT

NEDELJA, 31. MAJ 2020, OB 14:00 19. SREČANJE KONJENIKOV IN TEKMOVANJE 
V NABADANJU KLOBAS DRAGA PRI ŠENTRUPERTU

KONJEREJSKO DRUŠTVO ŠENTRUPERT.

ZBOR KONJENIKOV OB 13:00

TOREK, 2. JUNIJ 2020, OB 19:00 PROSLAVA OB OBČINSKEM PRAZNIKU  
OBČINE ŠENTRUPERT DVORANA HIŠE VINA FRELIH, ŠENTRUPERT 35 OBČINA ŠENTRUPERT

PETEK, 5. JUNIJ 2020, OB 19:00 FOLKLORNI VEČER V DEŽELI KOZOLCEV DEŽELA KOZOLCEV, ŠENTRUPERT OBČINA ŠENTRUPERT IN ZAVOD DEŽELA 
KOZOLCEV

SOBOTA, 6. JUNIJ 2020,  
MED 8:00 IN 12:00 TRŽNICA V DEŽELI KOZOLCEV DEŽELA KOZOLCEV, ŠENTRUPERT TURISTIČNO DRUŠTVO ŠENTRUPERT

SOBOTA, 6. JUNIJ 2020 TRADICIONALNA PRIREDITEV CVIČEK NA TRGU TRG, ŠENTRUPERT DRUŠTVO VINOGRADNIKOV ŠENTRUPERT

SOBOTA, 6. IN NEDELJA, 7. JUNIJ 2020 DAN ODPRTIH VRAT NA VESELI GORI VESELA GORA KUD KLATI VITEZ

SOBOTA, 20. JUNIJ 2020 MUZEJSKA NOČ DEŽELA KOZOLCEV ZAVOD DEŽELA KOZOLCEV

ČETRTEK, 25. JUNIJ 2020 KRESOVANJE NA VASI TK PRI JANEZKOVIH TK PRI JANEZKOVIH


