
Glasilo Občine Šentrupert Leto: XXIII./1
pomlad 2021

Glasilo izhaja štirikrat letno
Za občane Občine Šentrupert brezplačno
 

Obletnice: Pred šestimi desetletji je prišel v Šentrupert  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . 12

Zaloka: Kjer so doma zgodnja jutra in pozni sončni zahodi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 

Recepti iz Šentruperta: kravajci, potnc in mlinci  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23 

Šentrupert



Dogajanja v občini

 

Županov uvodnik
 Spoštovane občanke, cenjeni občani,

že smo dobro zakorakali v leto 2021 in pred nami je spomladanska 
številka občinskega glasila Šentrupert. Priča smo prehodu v najlepši 
letni čas, ko se narava prebuja, rastlinski in živalski svet zaživita, 
ljudje začnejo z obdelavo vrtov, vinogradov, njiv in polj. 

Glasilo prinaša novice iz naše okolice. V zimskih mesecih se je v 
občini kar veliko dogajalo in zato vam predstavljamo najpomemb-
nejše zadeve, za katere verjamemo, da vas bodo zanimale.

Drugi val pandemije koronavirusa vztraja, vendar vsi nestrpno pri-
čakujemo preklic ukrepov in ponovno vrnitev družabnega življenja. 
V prvih dneh marca so zaživele gostinske terase. A dokler epide-
miološka slika ne bo drugačna, moramo VSI spoštovati veljavne in 
priporočene ukrepe, da bomo vendarle uspeli ustaviti širjenje koro-
navirusa. V občini se je konec februarja število okuženih zmanjšalo 
in ta trend moramo nadaljevati, da bomo prišli na želeno ničlo. 
Otroci so se vrnili v šolo in vrtec; upam, da bodo kmalu odprte tudi 
vse ostale dejavnosti. 

Od zadnje številke glasila se je v občini veliko dogajalo. Verjetno 
najpomembnejša naložba je komunalno opremljanje obrtno-pod-
jetniške cone Šentrupert, za farovškem hribom. Dela potekajo ne-

moteno, k čemur pripomore tudi vreme. Prva kamnita zložba je 
že zaključena, druga se premika proti koncu, most čez potok 
Bistrica dobiva končno obliko, pločnik in cestišče tudi. Za naložbo 
smo namenili že približno 450 tisoč evrov. Če bodo vremenske 
razmere še naprej dobre, bo investicija zaključena do konca maja. 
Nič manj pomembna novica pa ni zaključevanje prostorskega po-
stopka 1 SD OPN, ki bo predstavljen na naslednji seji občinskega 
sveta. Prvi dan letošnjega leta je začela pod okriljem zavoda Dežela 
kozolcev poslovati pogodbena pošta. Občani ste z njo zelo zado-
voljni. Zaključni račun poslovanja občine v letu 2020 je objavljen in 
pripravljen za obravnavo na občinskem svetu. Občina se je prijavila 
na razpise za sofinanciranje investicij v zavodu Dežela Kozolcev, za 
sanacijo Barbove graščine, upamo, da nam bo uspelo ujeti še razpis 
za obnovo kulturnega doma.

Pomembno je še, da je občinski svet potrdil nakup zemljišča, na 
katerem bo stala čistilna naprava za aglomeracijo Škrljevo, in tako 
izpolnil pogoje za pridobitev gradbenega dovoljenja. V naslednjih 
mesecih se bodo vaščani Škrljevega, za katere je kanalizacijsko 
omrežje že urejeno, lahko začeli priključevati na javno kanalizaci-
jo. Za ostale štiri aglomeracije (Šentrupert, Slovenska vas, Vesela 
Gora in Vrh-Kamnje) je naročena ekonomska analiza in prevedba 
terenskih dopustnosti za izvedbo javne kanalizacije. Za Šentrupert 
bomo preverili, ali bi ga lahko – ob primernem povečanju ČN – 
priključili na ČN Rusalca v naselju Poštaje. Sprejet je tudi nov Odlok 
o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v 
celotni občini Šentrupert.

V glasilu redno objavljamo informacije o delu in tudi poslovanju 
občinske uprave, tokrat smo pripravili seznam z vsemi odprtimi 
sodnimi postopki, v katerih je vključena občina bodisi kot tožeča ali 
kot tožena stranka. To so zadeve, ki zanimajo občinski svet, verje-
tno pa je prav, da ste z njimi seznanjeni tudi občani. Sodni postopki 
namreč predstavljajo tudi tveganje, če bi občina morala poravnati 
odškodninske zahteve. 

V glasilu boste prebrali veliko zanimivega, denimo o pečatu, ki ga 
v šestih desetletjih v našem kraju pušča Jože Zupan, tu so tudi 
poročila iz vrtca in šole, iz župnije, Dežele kozolcev ... 

Še naprej vsem priporočam veliko previdnosti in odgovorno obna-
šanje ter spremljanje navodil in ukrepov Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje, ki jih redno objavljamo na spletni strani občine in so 
namenjeni preprečevanju širjenja koronavirusa.

Vsem občanom in bralcem glasila Šentrupert želim blagoslov-
ljene velikonočne praznike, naj vstali Kristus podeli vsem veli-
ko zdravja ter osebnega in medsebojnega zadovoljstva.

Andrej Martin KOSTELEC, župan

Župan Občine Šentrupert 

s sodelavci občinske uprave ter 

članicami in člani občinskega sveta

vam želi blagoslovljene  

velikonočne praznike.
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Beseda urednice

Dragi bralci glasila Šentrupert, 

eno leto smo ujeti v ukrepe in omejitve, ki so posle-
dica koronavirusa. Vsak to obdobje doživlja drugače, 
verjetno pa si prav vsi želimo, da se čim prej konča. 

Pod vtisi epidemije je tudi pomladna številka glasila, ki prinaša nekaj 
misli o Gorenjcu, izjemnem človeku, zaljubljenem v slovenski jezik in 
kulturo. V Šentrupert ga je pripeljala hitra obljuba dekletu, a se je 
njegovo srce zaljubilo v podeželsko naselje in njegove ljudi in je ostal. 

Jože Zupan, nekdanji urednik glasila Šentrupert, že šest de-
setletij z izbrano besedo in jasno mislijo spremlja in soustvarja 
kulturno dogajanje v občini in širše. Preprosto HVALA za vse 
vaše ideje, uresničene projekte in spodbude, zaradi katerih 
s(m)o ljudje in dolina bogatejši, boljši.

Med drugim smo se tokrat sprehodili po Zaloki, izbrskali šen-
truperske recepte, pokukali v vrtec in šolo ter obiskali prenov-
ljeno cerkev na Okrogu. Žal je utrip iz društev spet skromen, 
a verjamem, da bo že v junijski številki tudi ta bolj živahen.

Ujemite kak sončni žarek, delite nasmehe in uživajte v toplih 
pomladnih dneh.

urednica Petra Krnc Laznik 

Zaposleni na občinski upravi Obči-
ne Šentrupert vstopamo v leto 2021 
polni optimizma. Čeprav nas pri tem 
nekoliko omejuje preizkušnja v obli-
ki koronavirusa, se trudimo opraviti 
čim več potrebnih delovnih obvezno-
sti. Začrtana delovna smer v letu 2021 
jih prinaša kar nekaj.

Občinski svetniki so se že sesta-
li na dveh rednih sejah, na katerih so 
obravnavali Odlok o razveljavitvi Od-
loka o občinskem podrobnem pro-
storskem načrtu za novo stanovanj-
sko sosesko (ŠEN-64SS), nov predlog 
Odloka o ustanovitvi javnega vzgoj-
no izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert ter 

Odlok o odvajanju in čiščenju komu-
nalne in padavinske odpadne vode v 
občini Šentrupert, imenovali so svet 
zavoda in strokovni svet zavoda De-
žela kozolcev. V postopku sprejema-
nja je tudi Odlok o prvih spremembah 
in dopolnitvah OPN Šentrupert, s či-
mer bodo zaživeli predlagani in upo-
števani predlogi občanov.

Prav tako se je občinski svet seznanil 
s poročili vseh javnih zavodov, kate-
rih (so)ustanoviteljica je Občina Šen-
trupert. 

Sodelavci občinske uprave sledimo 
vsem navodilom, ki nam jih nalagajo 
državne institucije, in tudi tako skuša-
mo storitve približati občanom.

Občinska uprava se je v januarju pove-
čala za eno uslužbenko, ki je zaposle-
na na področju investicij. 

V prihajajočih mesecih nam na delov-
nem področju ne bo dolgčas. Vseka-
kor pa si želimo, da nam uspe izpolniti 
čim več začrtanih aktivnosti, s kateri-
mi bomo naredili občino lepšo in pri-
jaznejšo občanom in obiskovalcem. 

Naj prihajajoči meseci prinesejo čim 
več zadovoljstva vsem in naj bo zdrav-
je na prvem mestu.

Anne Marie Valentar, 
direktorica občinske uprave

O delu občinske uprave in občinskega sveta



4

DOGAJANJA V OBČINI

Realizacija proračuna v obdobju januar-december 2020
Zap.
štev. kto Bilančna postavka

rebalans 
proračuna 2020

realizacija
jan.- december

indeks
real./pror.

I. PRIHODKI SKUPAJ (A+B) 3.735.399,91 3.892.805,82 104,2

A) TEKOČI PRIHODKI (70+71+72+73) 3.495.670,12 3.720.708,95 106,4

1. 70 Davčni prihodki (a+b+c+č) 2.348.370,12 2.561.773,51 109,1

a) 700 Davek na dohodek in dobiček-dohodnine 1.869.000,00 2.069.115,00 110,7

b) 703 Davki na premoženje (premičnine,nepremičnine,dediščine..) 398.590,12 387.362,33 97,2

c) 704 Domači davki na blago in storitve(posebne stor.;drugi davki) 80.780,00 95.487,94 118,2

č) 706 Drugi davki in prispevki 0,00 9.808,24

2. 71 Nedavčni prihodki (a+b+c+č+d) 1.147.300,00 1.158.935,44 101,0

a) 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (obresti) 1.045.476,00 1.047.973,71 100,2

b) 711 Upravne takse in pristojbine 3.100,00 4.225,16 136,3

c) 712 Globe in druge kazni 22.200,00 26.560,60 119,6

č) 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.524,00 4.792,18

d) 714 Drugi nedavčni prihodki 75.000,00 75.383,79 100,5

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

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

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

4. 73 Prejete donacije (a+b) 2.200,00 700,00 0,0

a) 730 Prejete donacije iz domačih virov (nepovratna sredstva!) 2.200,00 700,00

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

B) TRANSFERNI PRIHODKI (74) 237.529,79 171.396,87 72,2

a) 740 Prejeta srestva iz državnega proračuna 237.529,79 171.396,87 72,2

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

II. ODHODKI SKUPAJ 3.115.589,56 2.565.773,43 82,4

A) TEKOČI ODHODKI 1.263.011,61 1.092.796,42 86,5

a) 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 226.997,17 205.484,91 90,5

b) 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 35.064,66 32.685,40 93,2

c) 402 Izdatki za blago in storitve (dobavitelji) 915.849,78 804.646,69 87,9

č) 403 Plačila domačih obresti 53.000,00 19.879,42 37,5

d) 409 Rezerve 32.100,00 30.100,00 93,8

B) TEKOČI TRANSFERI 1.071.430,04 1.003.059,43 93,6

a) 410 Subvencije 9.133,30 9.933,30 108,8

b) 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 671.760,00 643.370,60 95,8

c) 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 27.391,46 21.313,73 77,8

č) 413 Drugi tekoči domači transferi 363.145,28 328.441,80 90,4

C) INVESTICIJSKI ODHODKI 679.695,21 388.519,82 57,2

a) 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 679.695,21 388.519,82 57,2

Č) INVESTICIJSKI TRANSFERI 101.452,70 81.397,76 80,2

a) 431 Inv.transferi pravnim in fizičnim osebam ,ki niso PU 30.752,70 30.674,08 99,7

b) 432 Inv.transferi proračunskim uporabnikom 70.700,00 50.723,68 71,7

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV (44) 10,000.00 10,000.00

c) 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 10,000.00 10,000.00

RAČUN FINANCIRANJA rebalans 
proračuna 2020

realizacija
jan.- december

indeks
real./pror.

A) 500 Domače zadolževanje 0,00 62.700,64 -

B) 550 Odplačilo domačega dolga 638.612,30 1.258.598,18 197,1

C) A-B NETO ZADOLŽEVANJE -638.612,30 -1.195.897,54 187,3

Vir: APPrA-O  
Šentrupert, 08.03.2021

Božena Ojcinger, univ. dipl. ekon. rač. 
             Računovodkinja
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1. Opr. št. P 318/2017: 
Občina Šentrupert je vložila tožbo 
zaradi prenehanja stavbne pravice, 
ker imetnik ni zgradil načrtovanega 
Lesno-predelovalnega centra, zara-
di česar je bila pogodba o ustanovitvi 
stavbne pravice sploh sklenjena. Vred-
nost stavbne pravice je bila ocenjena 
v višini 567.037,50 EUR. Zadeva je na 
sodišču od leta 2017. 2. marca 2021 je 
bil pripravljalni narok in prvi narok za 
glavno obravnavo, sledi vabilo pričam 
in nato verjetno glavna obravnava.

2. Opr. št. I Pg 25/2018: 
Družba GM Kuselj, gradbena meha-
nizacija, d.o.o. na podlagi 2. aneksa k 
pogodbi o ustanovitvi stavbne pravi-
ce na območju Puščave zahteva pod-
pis kupoprodajne pogodbe za pre-
nos lastništva parcele, za katero ima 
pridobljeno stavbno pravico z doda-
tnim plačilom 50.000 EUR. Sodišče je 
s sklepom z dne 11. 03. 2019 sklenilo, 
da se ta postopek prekine do pravno-
močne odločitve v zadevi Okrožne-
ga sodišča v Novem mestu, opr. št. 
P 318/2017, zaradi prenehanja stavb-
ne pravice.

3. Opr. št. Pg 92/2018: 
Družba J-Invest d.o.o., najemodaja-
lec objekta vrtec Čebelica, je vložila 
v letu 2018 tožbo zaradi plačila tak-
rat zapadlih mesečnih najemnin v vi-
šini 74.208,87 EUR. Leta 2019 in del-
no v letu 2020 je občina poravnala vse 
tekoče in zapadle obveznosti iz naslo-
va mesečnih najemnin, nakar je druž-
ba predlagala spremembo tožbe za 
plačilo zamudnih obresti. Občina Šen-
trupert je vložila pritožbo zoper spre-
membe tožbe, vendar jo je sodišče 
zavrnilo. 3. marca 2021 je bil priprav-
ljalni narok in narok za glavno obrav-
navo. Pričakujemo, da bo sodišče 
pripravilo sodbo in jo poslalo stran-
kama v pravdi.

4. Opr. št. I Pg 97/2019: 
Družba GM Kuselj, gradbena meha-
nizacija, d.o.o. je vložila tožbo zara-
di povečanja ponudbe izvajalca za iz-
gradnjo LPC Puščava, in sicer del za 
izvedbo DO OVE Puščava (ki ga ni 
zgradila) v višini 1.002.650,46 EUR. 
Sodišče je sklenilo, da se ta postopek 
prekine do pravnomočne odločitve v 
zadevi Okrožnega sodišča v Novem 
mestu, opr. št. P 318/2017, zaradi pre-
nehanja stavbne pravice.

5. Opr. št. VII Pg 1421/2019:
Družba Avbreht, Zajc & Partnerji od-
vetniška družba d.o.o., ki je bila prav-
na pooblaščenka s strani Občine Šen-
trupert do 3. januarja 2019, ko so jim 
bila odvzeta pooblastila, je vložila tož-
bo zaradi izplačila treh računov v viši-
ni 8.163,04 EUR iz meseca decembra 
2018, ki jih je občina zavrnila.

6. Opr. št. I Pg 58/2019: 
Občinski zavod Osnovna šola dr. Pa-
vla Lunačka Šentrupert je vložil tož-
bo zaradi plačila 45.154,00 EUR za 
preplastitev velikega šolskega igrišča 
ob koncu leta 2018. Glede na nepra-
vilnosti pri izgradnji investicije je obči-
na Šentrupert zavrnila račun. Izvajalec 
del je na sodišču dosegel, da je morala 
Osnovna šola dr. Pavla Lunačka plačati 
dodatnih 36.987,23 € s pripadajočimi 
stroški in obresti, ki jih je občina Šen-
trupert neposredno plačala izvajalcu. 
Nato je osnovna šola spremenila tož-
bo in zahtevek do Občine Šentrupert 
znižala na 8.220,00 EUR. Zadeva se na 
sodišču nadaljuje v fazi pripravljalnega 
naroka in naroka za glavno obravnavo.

7. Opr. št. I Pg 19/2020: 
Družba Polfin d.o.o. je vložila tožbo 
zoper Občino Šentrupert zaradi pla-
čila obveznosti v višini 1.063.418.60 
EUR iz naslova dane varščine v viši-

ni 840.000,00 EUR za resnost projek-
ta Medgeneracijski center, iz katerega 
je izstopila mesec kasneje, in iz naslo-
va odkupljenih terjatev od družbe JP 
Energetika Šentrupert d.o.o. do obči-
ne Šentrupert v višini 83.781,43 EUR, 
skupaj s pripadajočimi stroški in obre-
stmi. Trenutno so se vlagale priprav-
ljalne vloge, narok za obravnavo na 
sodišču še ni bil sklican.

8. Opr. št. I PG  131/2020: 
Družba GM Kuselj, gradbena meha-
nizacija, d.o.o. je vložila tožbo zara-
di delnega vračila koncesije v višini 
178.989,99 EUR za neizkoriščenje mi-
neralne surovine v Zabukovju, in sicer 
v 10 letih veljavne koncesije ni uspela 
izkopati 300.000 m3 dovoljene količi-
ne izkopa dolomita. Celotna vrednost 
koncesije je bila 210.000 EUR, ki pa ni 
bila nakazana občini. Trenutno se na 
sodišče vlagajo pripravljalne vloge. 

9. Opr. št. 146/2020: 
Država Republika Slovenija je preko 
Ministrstva za obrambo, ki ga vodi mi-
nister Matej Tonin, vložila tožbo zoper 
Občino Šentrupert zaradi ugotovitve 
razveze Pogodbe o brezplačni odsvo-
jitvi nepremičnin na območju Puščave, 
ugotovitve lastninske pravice, vrnit-
ve nepremičnin in premičnin prido-
bljenih na podlagi razvezane pogod-
be v prvotnem stanju brez bremen ali 
odškodnino v višini 480.962,00 EUR. 
Občina Šentrupert je na tožbo odgo-
vorila. Minister Tonin ni sprejel občin-
ske pobude za sestanek in se je odločil 
za vložitev tožbe. Občina Šentrupert 
je tudi predlagala pravno in pravo reši-
tev spora, ki pa ni dobila odziva. Sod-
ni postopek je v fazi vlaganja priprav-
ljalnih vlog.

10. Opr. št. 146/2020: 
Glen, trgovsko podjetje d.o.o., je vlo-
žilo tožbo zoper občino Šentrupert in 

Občina Šentrupert v sodnih postopkih 
(5. marca 2021) 

Ker občani pogosto sprašujete o sodnih postopkih, v katerih nastopa 
občina Šentrupert bodisi kot tožeča ali tožena stranka, na kratko 
predstavljamo označbe in vsebine vseh pravd, ki so na sodiščih. 
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Tožba Ministrstva za obrambo  
proti Občini Šentrupert 

V vsaki številki glasila poslanec 
Blaž Pavlin (NSi) posreduje nekaj 
novic iz Državnega zbora in ob 
tej priložnosti ga javno prosim, 
naj se zavzame, da Republika 
Slovenija, natančneje Ministr-
stvo za obrambo, ki ga vodi 
predsednik stranke Nova Slo-
venija g. Matej Tonin, umak-
ne tožbo zoper Občino Šen-
trupert, opr. št. 146/2020. 

Minister Tonin ni sprejel občin-
ske pobude za sestanek, ampak se 
je odločil za vložitev tožbe. Ob-
čina Šentrupert je tudi predlagala 
pravno in pravo rešitev spora, ki 
je ostala brez odziva. 

Upam in želim, da bi se ta za-
deva uredila izven sodišč, saj 
se drugače Občini Šentru-
pert obetajo še večje finanč-
ne težave. 

Gospodarske in socialne razmere so se 
v letu 2020 v naši državi močno poslab-
šale. V vladi in DZ zboru RS smo spre-
jeli osem protikoronskih paketov zako-
nov, s katerimi smo vsaj delno ublažili 
posledice epidemije. Pripravili smo ob-
sežen program spodbud, ohranili 
300.000 delovnih mest, številna pod-
jetja, obvarovali družine, najranljivejše.  

Tudi  občine so dobile  prepotreben 
denar, občina Šentrupert nekaj več 
kot 350.000 evrov dodatnih sredstev 
za leti 2020 in 2021.

Sprejeli smo tudi zakon, s katerim 
smo spremenili območja nekaterih 
volilnih okrajev. Na moj predlog je ce-
lotna občina Šentrupert vključena v 
volilni okraj Trebnje.

Z novim šolskim letom naj bi zače-
la veljati sprememba zakona o vrtcih, 
ki ponovno uvaja brezplačni vrtec za 
drugega otroka iz iste družine, če je 
hkrati v vrtcu s starejšim bratom ali 
sestro. Brezplačen vrtec bo imel tudi 
vsak tretji in vsak naslednji otrok iz 
družine, ne glede na to, ali je še kateri 
od otrok v vrtcu. S to zakonsko spre-
membo bomo izboljšali finančno dos- 
topnost vrtca vsem staršem.

družbo Eko-Toplota energetika d.o.o. 
zaradi ugotovitve ničnosti dogovora z 
dne 16. 10. 2020 in ničnosti pogodbe 
o prodaji in prenosu poslovnega de-
leža v družbi Energetika Šentrupert 
d.o.o. z dne 16.10.2020 ter ugotovi-
tev ničnosti vpisa po 41. členu ZSReg 
(Pcto. 88.702,89 EUR). Po odgovorih 
na tožbo  je sodišče že zavrnilo pred-
log tožeče stranke za izdajo začasne 
odredbe. Sledila je pritožba družbe 
Glen d.o.o. in odgovor na pritožbo.

11. Občina Šentrupert je vloži-
la več kazenskih ovadb. V dolo-
čenih primerih so bile kazenske 
ovadbe zavrnjene, v nekaterih pa 
so v sodnem postopku.

Andrej Martin Kostelec

NOVICE IZ DRŽAVNEGA ZBORA
Spoštovane občanke in občani,

smo že v tretjem mesecu leta 2021, leta, v katerem bomo zabeležili vrsto 
zgodovinskih dogodkov izpred tridesetih let, ko smo dobili svojo državo.

Hvala vsem, ki kakorkoli prispevate 
k obvladovanju težkih razmer v času 
širjenja koronavirusa. Zavedati se mo-
ramo, da je virus še vedno med nami. 
Ravnajmo odgovorno in se cepimo ta-
koj, ko bomo na vrsti. 

Bodite spodbuda drugim in ostanite 
zdravi.

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 (041/743 644 ali 
blaz.pavlin@nsi.si).

Blaž Pavlin, poslanec 

Skladno s 26. členom Zakona o medijih objavljamo popravek na del pri-
spevka v Glasilu Občine Šentrupert, št. XXII./4, zima 2020. Popravek se 
nanaša na prispevek Kaj smo naredili v letih 2019 in 2020?, ki je bil objav-
ljen na 6. strani glasila. Besedilo objavljamo, kot nam je bilo posredovano.

Uredništvo

__

Zavajanje glede poplačila prenove velikega športnega igrišča
Župan je zapisal, da je občina plačala preplastitve velikega športnega igri-
šča, kar v celoti ne drži. Občina je poplačala le del računa za prenovo, za 
preostali znesek poteka sodni postopek, ki še ni končan. Še več, župan 
želi nezakonito razpolagati s sredstvi, ki jih je kot donacijo prejela osnov-
na šola.

Jože Tratar, ravnatelj OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert
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Občina Šentrupert je na svoji spletni 
strani objavila Javni razpis za sofinan-
ciranje ukrepov ohranjanja in spod-
bujanja razvoja kmetijstva in podeže-
lja v Občini Šentrupert za leto 2021, 
na podlagi katerega bodo razdeljena 
nepovratna finančna sredstva za ure-
sničevanje ciljev ohranjanja in razvoja 
kmetijstva in podeželja za leto 2021, 
ki se dodeljujejo po pravilih o dode-
ljevanju državnih pomoči v kmetijstvu.

Razpisanih je 22.000 EUR sredstev, in 
sicer za:

• Skupinske izjeme v kmetijstvu: 

- UKREP 1: Pomoč za naložbe v 
opredmetena in neopredmetena 

Postopek 1SD OPN, ki obsega celot-
no območje občine Šentrupert, se je 
začel s Sklepom o pripravi prvih (1) 
sprememb in dopolnitev Občinske-
ga prostorskega načrta Občine Šen-
trupert, ki ga je sprejel župan Občine 
Šentrupert in je bil 8. 12. 2017 objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 69/2017 in 
na spletni strani Občine Šentrupert. 

V postopku sprememb in dopolnitev 
so bile obravnavane spremembe na-
menske rabe prostora na podlagi ra-
zvojnih pobud iz javnega in zasebne-
ga sektorja, spremembe in dopolnitve 
prostorsko izvedbenih pogojev ter 
uskladitev vsebin obstoječega občin-
skega prostorskega načrta z novo 
sprejetimi predpisi in zakonodajo. 
Obravnavnih pobud je bilo 106, med 
njimi se je večji del nanašal na pove-
čanje stavbnih zemljišč, predvsem za 
gradnjo stanovanj in kmetijskih objek-

tov. Pripravljavec prostorskega akta je 
podjetje URBI d.o.o. iz Ljubljane. 

Na seji občinskega sveta Občine Šen-
trupert, dne 24. 2. 2021, je bila prva 
obravnava predloga Odloka o razve-
ljavitvi Odloka o občinskem podrob-
nem prostorskem načrtu za novo 
stanovanjsko sosesko (ŠEN-64 SS) 
(Uradni list RS, št. 31/2016). Občin-
ske strokovne službe so preučile ce-
novni vidik izgradnje gospodarske in-
frastrukture (interne ceste, vodovod, 
fekalna in meteorna kanalizacija, javna 
razsvetljava, električno omrežje, te-
lekomunikacijsko omrežje) na obmo-
čju, ki je namenjeno za stanovanjsko 
sosesko, in ga ovrednotile ter ugoto-
vile, da so stroški opremljanja pred-
metnega območja previsoki. Ugoto-
vili smo, da je izgradnja gospodarske 
infrastrukture na območju, namenje-
nem za stanovanjsko sosesko na pod-

Obvestilo o odprtem Javnem razpisu 
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in 
spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v 
Občini Šentrupert za leto 2021 

sredstva na kmetijskih gospodarstvih 
v zvezi s primarno kmetijsko proi-
zvodnjo (Podukrep 1.1: Posodabljanje 
kmetijskih gospodarstev in Podukrep 
1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in 
pašnikov) v višini 20.000 EUR.

• Ostali ukrepi občine: 

- UKREP 8: Podpora delovanju dru-
štev s področja kmetijstva, gozdar-
stva, čebelarstva in razvoja podeželja 
v višini 2.000 EUR.

Sredstva bodo dodeljena na podla-
gi pogojev in meril, ki so sestavni del 
javnega razpisa, skladno s Pravilnikom 
o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Šen-

trupert za programsko obdobje 2015-
2020, podaljšanja shem državne po-
moči po skupinski izjemi v kmetijstvu 
in gozdarstvu ter shem pomoči de mi-
nimis v primarni kmetijski proizvodnji 
ter v ribištvu in akvakulturi.

Celotno besedilo razpisa in prijavne 
obrazce najdete na spletni strani Ob-
čine Šentrupert (www.sentrupert.si). 
Informacije o razpisu dobite tudi v 
času uradnih ur po telefonu 07/34-34-
600 (Marjana Podlesnik). 

Rok za prijavo na javni razpis je 
7. 5. 2021.

Marjana Podlesnik,  
višja svetovalka za splošne zadeve

Zaključek postopka priprave prvih (1) sprememb 
in dopolnitev občinskega prostorskega načrta 
občine Šentrupert 

lagi OPPN nesmotrna in ne bo niko-
li realizirana v obsegu, kot jo določa 
predmetni OPPN. 

Občina Šentrupert je na podlagi spre-
memb razvojnih potreb in strategije 
zasnove vaškega jedra iskala primer-
no zemljišče v občinskem središču za 
postavitev doma za starejše občane. 
Območje, ki je bilo namenjeno sta-
novanjski soseski je med muzejem na 
prostem Dežela kozolcev in vaškim 
jedrom in kot tako predstavlja pri-
merno lokacijo za postavitev doma 
za starejše občane. Druga obravnava 
predloga Odloka o razveljavitvi Odlo-
ka o občinskem podrobnem prostor-
skem načrtu za novo stanovanjsko so-
sesko (ŠEN-64 SS) (Uradni list RS, št. 
31/2016) bo na naslednji seji občinske-
ga sveta Občine Šentrupert. 

dr. Martina Lavrič,  
višja svetovalka za okolje in prostor



8

DOGAJANJA V OBČINI

Na javnem razpisu izbrani izvajalec 
GRADNJE d.o.o. Boštanj je ravno zak-
ljučil z zahtevno izgradnjo mostu čez 
Bistrico v betonski izvedbi ob pros-
tem pretoku reke, zaključuje se tudi iz-
delava druge kamnite zložbe, kjer za-
radi plazovitosti pobočja za njo dela 
potekajo počasneje in z dodatno pre-
vidnostjo. Potrebna je vgradnja doda-
tnih sider in tulcev, ki bodo zagotavlja-
la stabilnost kamnite zložbe in varnost 
udeležencev v prometu. Prva kamnita 
zložba je že zaključena, v izdelavi je od-
vodnjavanje na celotnem odseku jav-
ne poti Farovški hrib od lokalne ceste 
Prelesje–Šentrupert do mostu čez Bi-
strico, polagajo robnike, instalacije za 
izvedbo javne razsvetljave in opravlja-
jo druga pripravljalna dela ceste na as-
faltiranje. 

Občina Šentrupert je za izvedbo ko-
munalnega opremljanja OPC Šen-
trupert pridobila nepovratna finanč-
na sredstva v višini do 584.699,09 
EUR, ki jih zagotavljata Evropska uni-
ja in Republika Slovenija iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. 

O napredku investicije tedensko ob-
veščamo tudi na spletni strani www.
sentrupert.si. 

V okviru ločenega projekta bo Obči-
na Šentrupert skupaj z izbranim izva-
jalcem zagotovila tudi izgradnjo ploč-
nika in javne razsvetljave na celotnem 
odseku s sodobnimi in varnimi dosto-
pi na okoliške travnike za redno ob-
delavo. Tako bo občina bogatejša za 
novo, celovito opremljeno obrtno-
-podjetniško cono, za katero upamo, 

Komunalno opremljanje  
Obrtno-podjetniške cone Šentrupert

Lepi zimski in zgodnjepomladanski dnevi omogočajo, da komunalno 
opremljanje Obrtno-podjetniške cone Šentrupert poteka po načrtih. 

da bo zanimiva tudi za nove investitor-
je in podjetnike.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo iz-
vajalcem, še posebej pa uporabnikom 
in delujočim podjetnikom v OPC Šen-
trupert ter lastnikom okoliških ze-
mljišč za pripravljenost in sodelova-
nje pri reševanju sprotnih izzivov pri 
gradnji ter za razumevanje ob delni 
zapori javne poti zaradi izvedbe grad-
benih del. 

Alja Rabzelj, 
višja svetovalka za investicije

Izdelava mostu, Zahtevna izdelava druge zložbe, rekonstrukcija ceste.  
Foto: arhiv Občina Šentrupert in Urbing
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Občinski štab civilne zaščite v sesta-
vi: poveljnik Primož Primec, name-
stnik poveljnika Štefan Prijatelj in člani 
Janez Žibert (OZRK Trebnje), Marko 
Tršinar (PGD Sveti Rok), Peter Pav-
lin (PGD Šentrupert), Gregor Škoporc 
(PGD Sveti Rok) in Nataša Zidar (ZD 
Trebnje) redno in vsakodnevno sprem-
lja stanje okužb v občini. Prav tako se 
po potrebi dobivamo na sestankih, ki 
so bili v zadnjem času sicer redki. 

Tedensko spremljamo podatke oku-
ženosti v ZPKZ Dob, ZD Trebnje, 
DSO Trebnje, OŠ dr. Pavla Lunačka 
Šentrupert in Vrtcu Čebelica. Stanje 
v vseh zavodih je spodbudno.  

Občinski štab je ocenil, da razmere ne 

Poročilo covid-19 – 2. val epidemije

Kot je videti, so pred nami zadnji meseci trdega boja proti epidemiji, ki 
je v naše domove zakorakala pred enim letom. 4. marca 2020 je bil 
potrjen prvi primer koronavirusa v Sloveniji, 28. marca pa prvi v Občini 
Šentrupert. 12. marca 2020 je bila v Sloveniji razglašena epidemija. 

zahtevajo dodatnih aktivnosti same-
ga štaba, saj Občina v dovoljšni meri 
izpolnjuje zahteve organov pri izvaja-
nju nalog zaščite, reševanja in pomoči  
med razglašeno epidemijo. Vsakodnev-
no pošiljamo poročilo o aktivnostih na 
URSZR – Izpostava Novo mesto. 

Podjetja, gostince in sorodne subjekte 
smo redno obveščali o ukrepih, ki so 
povezani z njihovo dejavnostjo. 
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Občina Šentrupert je leta 2020 začela samostojno prip-
ravljati prehrambne pakete za najbolj ogrožene občane. 
Razdelili smo jih oktobra in decembra 2020 ter marca 
2021. Pred božičem in veliko nočjo so paketi tudi praznič-
no obarvani. 

Letos poleg marčevskega načrtujemo še tri delitve pake-
tov, ki vsebujejo osnovne živilske in higienske proizvode. 

Za pomoč pri distribuciji paketov se zahvaljujemo prosto-
voljcem Silvi in Pavlu Ruglju, Anici Bačar, Majdi Medved, 
Mileni Jaklič, Rozi in Joži Podlogar, Andreji Cesar in Jože-
tu Bartlju.

Primož Primec, občinska uprava 

Občanke in občane še enkrat 
pozivam, da nosite masko, 
vzdržujete medsebojno razda-
ljo, si redno umivate in razku-
žujete roke ter prezračujete 
prostore, v katerih se zadržu-
jete. Če je le možno, delajte od 
doma. Namestite si aplikacijo 
#OstaniZdrav.

Stanje okužb v Občini Šentrupert:
Od 4. marca 2020 do vključno 1. marca 2021 je bilo v občini Šentrupert 
287 primerov okužbe covid-19. To je 9,6 % prebivalstva (imamo 2983 pre-
bivalcev) oz. statistično 9.621,2 potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev.

Številke se dnevno spreminjajo, spremljate jih lahko na povezavi:  
https://covid-19.sledilnik.org

Če potrebujete kakršno koli pomoč ali zaščitno opremo, se lahko obrnete na: 

• župan Občine Šentrupert, Andrej Martin Kostelec: 041 316 805, elektronska 
pošta: andrej.kostelec@sentrupert.si 

• poveljnik štaba civilne zaščite Občine Šentrupert, Primož Primec: 040 839 004, 
elektronska pošta: primoz.primec@sentrupert.si

Če potrebujete zaščitno opremo (maske), nas, prosim, kontaktirajte. 

Zdržimo še teh nekaj mesecev, saj je luč na koncu tunela že vidna. 
                    Primož Primec,  

poveljnik štaba civilne zaščite Občine Šentrupert                                

Cepljenje bo 
pripomoglo, da 
bomo v polni 
meri zagnali vsa 
področja življenja

Cepljenje je enostaven, varen in 
najučinkovitejši ukrep za zašči-
to pred covid-19. Ne ščiti le cep-
ljenih posameznikov, temveč z 
zmanjševanjem širjenja bolezni 
tudi druge. Ključno je, da zašči-
timo svoje in tudi zdravje naših 
družinskih članov, prijateljev, so-
sedov, znancev in sodelavcev.

S cepljenjem proti covid-19 v Slo-
veniji sledimo naslednjim ciljem:

• zmanjšanje umrljivosti 
zaradi covid-19,

• zmanjšanje števila hospi-
talizacij zaradi covid-19,

• zaščita prebivalcev, ki so 
najbolj izpostavljeni tve-
ganju za okužbo covid-19.

Pomembno je, da se za cepljenje 
odločamo na osnovi dejstev. Na 
spletni strani Nacionalnega inšti-
tuta za javno zdravje boste našli 
zanesljive informacije, znanstve-
no podprte nasvete o cepljenju, 
pripravljene na osnovi dela na-
ših in tujih strokovnjakov javne-
ga zdravja.

Prehrambeni paketi za najbolj ogrožene
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1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Občina Šentrupert podeljuje priznanja zaslužnim obča-
nom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, dru-
štvom in skupinam, združenjem in pravnim osebam za 
dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, zna-
nosti, športa, ekologije, zaščite in reševanja in na drugih 
področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljše-
mu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in 
imajo pomen za razvoj in ugled Občine Šentrupert.

Priznanja, ki se lahko podelijo v letu 2021, so:

- Naziv Častni občan in
- Priznanje Občine Šentrupert.

V letu 2021 se lahko podeli en (1) naziv Častnega občana 
in največ dve (2) priznanji Občine Šentrupert.

O podelitvi naziva Častni občan in priznanj Občine Šen-
trupert bo odločil Občinski svet Občine Šentrupert na 
predlog Odbora za priznanja.

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

2. KRITERIJI ZA PODELITEV PRIZNANJ

Naziv Častni občan

Naziv Častni občan se lahko podeli posameznikom, ki so 
s svojim delovanjem vidno prispevali k ugledu, prepoznav-
nosti in razvoju Šentruperta oz. občine doma ali v tuji-
ni, ali imajo pomembne dosežke na področju znanosti, 
umetnosti in kulture ter za druge izjemne dosežke.

Priznanje Občine Šentrupert

Priznanje Občine Šentrupert je najvišje občinsko prizna-
nje, ki se lahko podeli posameznikom, podjetjem, zavo-
dom, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim 
za izjemne uspehe na posameznih področjih družbenih 
dejavnosti in gospodarstva, ki prispevajo k nadaljnjemu 
razvoju in ugledu občine.

3. PREDLAGATELJI

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

NA PODLAGI ODLOKA O PRIZNANJIH OBČINE ŠENTRUPERT  
(URADNI LIST RS, ŠT. 25/09 IN 26/11)

ODBOR ZA PRIZNANJA
objavlja

JAVNI RAZPIS 
ZA PODELITEV PRIZNANJ  

OBČINE ŠENTRUPERT V LETU 2021

4. PREDLOG ZA PRIZNANJE

V predlogu za podelitev naziva Častni občan ali priznanja 
Občine Šentrupert mora biti navedeno:

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

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

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

- pisno soglasje kandidata h kandidaturi za prejemnika pri-
znanja,

- utemeljitev predloga za podelitev priznanja in
- datum predloga.

5. ROK ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV 
IN NAČIN ODDAJE

Predlogi morajo biti oddani na naslov: Občina Šentrupert, 
Šentrupert 5, 8232 Šentrupert, osebno ali po pošti.

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

Skrajni rok za oddajo predlogov za priznanja Občine Šen-
trupert v letu 2021 je do vključno 30. aprila 2021.

6. INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU

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

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zain-
teresirani prejmejo na Občini Šentrupert, kontaktna ose-
ba Anne Marie Valentar, tel. 07 34 34 602 ali na e-naslov 
obcina@sentrupert.si. 

Odbor za priznanja 
Andreja Žago, predsednica
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»Primanjkovalo je  
učiteljev …«
V začetku šolskega leta 1960/61 je bilo 
v občini Trebnje od 94 razpisanih uči-
teljskih mest zasedenih le 65, manjka-
la je skoraj tretjina potrebnih učiteljic 
in učiteljev. Dolenjski list je takrat po-
ročal o pomanjkanju predmetnih uči-
teljev tudi na »popolni osemletki v 
Šentrupertu«, kjer je pri več kot 300 
učencih primanjkovalo najmanj šest 
učiteljev. Materialne razmere so bile 
prav v občini Trebnje med najslabši-
mi na Dolenjskem. »Naše šole pone-
kod nimajo niti za kurivo in kredo do-
volj denarja!« je v začetku septembra 
pred šestdesetimi leti pisal Dolenj-
ski list. Začetek šolskega leta 1960/61 
pa je takratni šef odseka za prosveto 

in kulturo v novomeškem oddelku za 
družbene službe pospremil z željo in 
pričakovanjem, »da prosvetni delavci 
v novem šolskem letu še bolj revo-
lucionarno obravnavajo sedanjost in 
nedavno preteklost.« 

»Bom pa jaz prišel …«
V take razmere je v Šentrupert, 
zamaknjeno podeželje v občini 
Trebnje, pred šestdesetimi leti pri-

šel poučevat dvaindvajsetletni Jože 
Zupan, takrat še študent slavistike. 

V ozadju njegove odločitve, da pri-
de v Šentrupert, ni bila želja, da bi v 
neki mali dolenjski vasici »revolucio-
narno obravnaval sedanjost in nedav-
no preteklost«. Kot Jože piše v svoji 
knjigi V objemu življenja (Karantanija, 
2018), je šlo za nekaj več, za obljubo 
svojemu dekletu Danici, da se pridruži 
njenemu učiteljskemu kolektivu v Šen-
trupertu, ko mu je potožila, »kako bo 
pri njih pouk po novem letu težaven, 
ker bo šla delavka na porodniški do-
pust, nimajo pa nikogar, ki bi učil v pe-
tem razredu.« Jožetova spontana po-
nudba: »Bom pa jaz prišel …«, je bila 
z navdušenjem sprejeta ne le pri Dani-
ci, ampak tudi pri takratnem ravnate-
lju šentruperske osnovne šole Bojanu 
Brezovarju. V zadnjih dneh leta 1960 
je Jože še pisal diplomo, jo tik pred 
novim letom oddal svojemu mentor-
ju na ljubljanski Filozofski fakulteti, se 
v Novem mestu na silvestrovo poročil 
z Danico in s 1. januarjem 1961 je že 
začel svoje delo na šoli v Šentrupertu, 
ki ji je ostal zvest do konca poklicnega 
obdobja. »Prvi mesec sem urejal knji-
žnico, pred razred pa sem prvič stopil 

6. februarja 1961; dopoldne in popol-
dne sem imel po tri ure pouka … pri 
slovenščini sem govoril o zaimku …« 
se Jože Zupan v svoji knjigi spominja 
začetkov v Šentrupertu. »Prva gene-
racija učencev mi je še posebej sedla 
v spomin …«

»Mlad, postaven, sposoben, 
delaven …«
Med učenkami tiste prve Zupanove 
šentruperske generacije je bila tudi 
Anica Us iz Gorenjih Jesenic, ki ima 
Jožeta Zupana še vedno v spominu 
kot mladega in postavnega gospoda, 
zagnanega in požrtvovalnega učitelja 
s polno načrti. »Gospod Zupan nas 
je učil slovenski in srbohrvaški jezik, 
pa likovni pouk … Bil je strog učitelj, 
toda zelo razumljivo je znal razlagati, 
vedno pomagati in ponovno razložiti 
snov, če je bilo treba. Tako smo lah-
ko vsi razumeli, če smo le hoteli. Kot 
razrednik nas je spremljal od petega 
do osmega razreda. Veliko smo hodili 
na izlete. Na koncu osemletke smo šli 
za tri dni na morje v Strunjan, obiskali 
smo Koper in Piran. Marsikdo od nas 
je tedaj prvič videl morje,« se tiste-
ga časa z navdušenjem spominja Ani-
ca. »Še sedaj, po šestdesetih letih, so 
se ohranili spoštljivi odnosi. Sošolci se 
pogosto srečamo in vedno povabimo 
tudi gospoda Zupana in obujanju spo-
minov ni konca.«

»Okrog šole je vsak dan kaj 
novega …«
Profesor Jože Zupan nikoli ni bil le uči-
telj, učencem je bil zgled s svojo delav-

Obletnice: Pred šestimi desetletji je 
prišel v Šentrupert

Pred šestdesetimi leti je v Šentrupert prišel poučevat Jože Zupan. 
Prepričan je bil, da le za nekaj let, pa je tu ostal do danes. Vzljubil je 
Šentrupert in Šentruperčani njega, postal je častni občan, nepozabni 
učitelj, ljubitelj jezika, govorjene in zapisane besede, občudovalec vsega 
lepega, glasnik kulture v tistem najširšem pomenu. Pa ne le glasnik, 
profesor Jože Zupan kulturo enostavno živi in jo že šest desetletij na 
različne načine neutrudno vgrajuje v življenje Šentruperta.

foto: Alenka S. Lamovšek
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nostjo in zavzetostjo. Njegovi učenki 
Anici Us je ostalo v dobrem spominu, 
kako so pod njegovim vodstvom zag-
nano urejali okolico šole in preureja-
li park. Po končanju gradbenih del na 
šolski stavbi v letih 1957/58 je okoli-
ca šole ostala neurejena in mladi uči-
telj se je lotil tega izziva skupaj z učen-
ci. Preko dela v »estetskem krožku« 
je učence navduševal za vse lepo. Tak-
rat so sadili liguster, vrbe žalujke, ra-
znovrstno okrasno grmičevje in že 
kmalu po njegovem prihodu v Šen-
trupert je Dolenjski list objavil kratko 
notico o »delavnih pionirjih v Šentru-
pertu«, ki so se vključili v tekmova-
nje »Moj kraj, včeraj, danes in jutri«. 
Šentruperski otroci so ob starejših 
sovaščanih poglabljali vedenje o svo-
jem kraju in njegovi dediščini, ureja-
li so šolski vrt, pionirski park in špor-
tno igrišče. »Okrog šole je vsak dan 
kaj novega, kar kaže, da bi pionirji radi 
najprej v okolici šole pokazali, kakšen 
naj bi bil njihov kraj v prihodnosti,« je 
takrat poročal Dolenjski list. Šlo je za 
res skromno časopisno vest, ob kateri 
pa je bralec lahko zaznal, da se v Šen-
trupertu nekaj spreminja, ne le okoli 
šole, ampak tudi v sami šoli.

»Vzbujanje ljubezni do Šen-
truperta kot poslanstvo …«
Preko branja za bralno značko in pi-
sanja za novinarski krožek sta nam 
Danica in Jože, usklajen učiteljski par 
Zupan, odpirala svetove, poglabljala 
znanje, spodbujala ustvarjalnost, opo-

zarjala na kulturno dediščino in nav-
duševala za vse lepo. Prvi del poklicne 
poti profesor Jože Zupan v svoji knji-
gi V objemu življenja imenuje »sreč-
nih 20 let«, ko mu je bilo dano po-
učevati materinščino in biti v tesnem 
stiku z učenci. V drugi polovici svoje 
poklicne poti pa se je moral kot rav-
natelj ukvarjati z marsičem, kar mu ni 
bilo najbližje. »Moj življenjski cilj ni bil, 
da bi postal ravnatelj,« je nekje zapi-
sal. Sanjal je o delu nekje v večji knji-
žnici, o delu med knjigami in bralci. 
Ampak tudi delo ravnatelja Osnovne 
šole dr. Pavla Lunačka je opravljal z ve-
liko predanostjo in rezultati njegove-
ga dela so močno zaznamovali šolo in 
kraj. Vzbujanje ljubezni do Šentruper-
ta je v vseh teh letih postalo njego-
vo življenjsko poslanstvo in pečat tega 
poslanstva je izjemen in neizbrisen. 

»Povsod sem o njem slišal 
veliko dobrega …«
Sedanji ravnatelj Osnovne šole dr. Pa-
vla Lunačka v Šentrupertu Jože Tra-
tar je o pečatu, ki ga je Jože Zupan dal 
šoli, učencem in kraju zapisal: »Pro-
fesor Jože Zupan rad poudarja, da je 
njegov vzornik ravnatelj Aleksander 
Lunaček, ki je na našo dolino imel zelo 
velik vpliv tudi izven izobraževanja, 
predvsem na področju sadjarstva in 
čebelarstva. Podobno je zame vzornik 
prof. Zupan. Neizbrisnega pečata ni 
pustil le v šolstvu, na področju slove-
nistike, knjižničarstva in vodenja šole. 
Uspešen je bil in je še na številnih pod-

ročjih. Vsakodnevno na šoli občuduje-
mo stalne razstave, katerih začetnik in 
avtor je prof. Zupan. Stene šole kra-
sijo izvirne ilustracije mladinskih del, 
vitrine se šibijo pod težo edinstvene 
zbirke slikanic. Portreti številnih kul-
turnikov, ki jih je gostil na naši šoli, nas 
opominjajo, da lahko tudi na majhni 
podeželski šoli dosežemo velike stva-
ri. Rastoča knjiga občine, katere av-
tor je prof. Zupan, je s prepoznavnimi 
osebnostmi z delovanjem na področju 
občine navdih in spodbuda za mno-
ge učence in tudi učitelje. Po mojem 
mnenju je vrh dela prof. Zupana nje-
govo delo na področju založništva. 
Zborniki in ostala gradiva so neizčr-
pen vir informacij o šolstvu in življe-
nju nasploh v Šentrupertu in okolici. 
S svojim delovanjem na področju za-
ložništva in bralne značke je presegel 
tudi državne meje. Za svoje delova-
nje je več kot zasluženo prejel števil-
na priznanja, tudi najvišje priznanje na 
področju založništva, Schwentnerje-
vo nagrado. S svojim delom je naredil 
našo šolo prepoznavno. Ničkolikokrat 
so me ob različnih priložnostih na raz-
ličnih krajih takoj, ko sem povedal iz 
katere šole sem, povprašali po prof. 
Zupanu. Povsod sem o njem slišal ve-
liko dobrega.« 

»Tudi v majhnem kraju se da 
doseči veliko …«
»Življenje in delo profesorja Jožeta 
Zupana nam je spodbuda za delo na 
področju kulture, ohranjanja kulturne 
dediščine in tudi založništva. Da smo 
pri tem vsaj delno uspešni, dokazuje 
tudi pridobljen naziv Najbolj kulturna 
šola leta 2019 v kategoriji malih in po-
družničnih šol,« s ponosom zaključuje 
svoje misli Jože Tratar. 

Da, tudi v majhnem kraju in na majhni 
podeželski šoli se da doseči veli-
ko. Potrebna je tista uravnoteženost 
»smiselne zakoreninjenosti in ustvar-
jalne svobode«, kot šentruperski ro-
jak antropolog dr. Jože Ramovš ime-
nuje domoljubje, ter odločenost in 
predanost boljšemu, lepšemu, svetlej-
šemu … in o vsem tem priča tudi 
šestdeset let življenja in dela profe-
sorja Jožeta Zupana v Šentrupertu.

Hvala za to pričanje, profesor Zupan.
Zbral in uredil Jože Uhan
joze.uhan@telemach.net

Učenci 8. razreda z razrednikom Jožetom Zupanom leta 1964
(Vir: Mira Brezovar: 400 let šolstva v Šentrupertu 1618-2018, Osnovna šola dr. Pavla Lunačka 
Šentrupert, 2018)
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Spomini
Prijazni spomini nam svetijo um.
Prešerno Prešernove pesmi budijo.
Zraven še ljudska je pesem zapeta,
je grla svežila, je ušesa s petjem veselila.

                             Pevsko veselje je imelo koncert.
                             Upokojenski glas je bil tam zavzet.
                             Kar deset se zvrstilo je lepih vsebin,
                             pa čeprav trema; ni bil nihče trpin.

Sedaj pa korona utiša kar vse!
Ni več veselja in petja tudi ne!
Najlepše je Prešernu, da še vedno živi!
Tako naj tudi ljudska pesem vsaj v mislih zveni!

                                                        Duška Lah Peček

Še na mnoga leta, Rozi!
Zadnjo soboto v februarju, 27. 2. 2021, je svoj 90. rojstni 
dan praznovala Rozi Gracar z Rakovnika. Njen visoki jubi-
lej so obeležili tudi sovaščani, ki so ji na vrtu postavili mlaj. 

Na sliki sta skupaj s sinom Ivanom Gregorčičem. 

Rozi, želimo ti še mnogo zdravih let! 
Rakovničani

Uspeli pa smo izpeljati nekaj projek-
tov, kot je urejanje sadovnjaka s te-
čajem obrezovanja sadnega drevja, je-
seni smo pripravili prvi jabolčni sok 

foto: Vili Lamovšek

Kako je bilo v letu 2020?

Delovanje muzeja Dežela kozolcev je bilo v letu 
2020 okrnjeno. Čeprav smo muzej na prostem, smo se morali držati 
ukrepov za zajezitev virusa covid-19 in zato biti zaprti za obiskovalce 
tako v prvem kot tudi drugem valu. 

iz Dežele kozolcev, skupaj z občino 
smo izpeljali dogodek Pleš'mo in poj-
mo v Šentrupertu in predavanje o kavi 
dr. Božidarja Jezernika, gostili smo 

razstavo akademskega slikarja Lovra 
Inkreta, nekdanjega občana, z naslo-
vom Barvni utrinki Šentrupertske do-
line. V okviru Muzejske poletne moči 
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smo imeli projekcijo filma “Kozolci na 
Slovenskem - podobe sedanjosti”, av-
torja Tinčka Ivanuše, ki nas je vse od 
nastajanja Dežele kozolcev (2012) za 
potrebe filma večkrat obiskal in po-
snel denimo vdevanje sena, košnjo, 
puljenje lanu, trenje lanu, vdevanje 
ajde, pšenice, tesanje, ljudske plese. V 
več motivih so sodelovali tudi doma-
čini. Eden večjih projektov za muzej 
je bil vsekakor odprtje razstave Kra-
ljevi kozolci, na kateri smo predstavi-
li fotografsko zapuščino Nika Kralja. V 
lanskem letu smo namreč v muzej pri-
dobili 4550 diapozitivov njegovega te-
renskega dela na temo kozolcev, o če-
mer je želel narediti doktorat, pa mu 
žal ni uspelo. Gradivo nam je podari-
la njegova hči Veronika Kralj-Iglič. V 
okviru Dnevov evropske kulturne de-
diščine so starejši občani obirali jabol-
ka v sadovnjaku, ki smo ga s starostni-
ki zasadili v letu 2013.

Mesečno je Turistično društvo Šen-
trupert organiziralo tržnice, sep-
tembra pa se je začela tudi vsako-
dnevna rekreacijska vadba za občane 
z naslovom 1000 gibov, ki jo organizi-
ra Društvo Šola zdravja.

Lani smo pridobili tudi certifikat do-
stopnosti muzeja, tako imenovani 
certifikat COME-IN!

V primerjavi z letom 2019 se je šte-
vilo vseh evidentiranih obiskovalcev 
(tu niso šteti obiskovalci na dogodkih) 
zmanjšalo za nekaj več kot polovico. 
Največji upad je bil pri skupinah in vo-
denih ogledih, saj smo morali zaradi 
upoštevanja znanih ukrepov žal odpo-
vedati veliko že naročenih skupin. Ve-
lik upad je bil tudi pri številu šolskih 
skupin, ki nas sicer redno obiskujejo 
od marca do junija ter od septembra 
do novembra. Se je pa za več kot 100 
odstotkov povečalo število individual-
nih obiskovalcev in tudi število družin-
skih ogledov muzeja. Obiskovalci so 
bili večinoma Slovenci, ki so preživljali 
dopust v okoliških krajih. Povečalo se 
je tudi število romarjev po Emini ro-
marski poti. 

Dogodkov na daljavo nismo imeli, smo 
pa predstavili muzej (predvsem štu-
dentom) preko spletnih aplikacij ter 
se javnosti javljali s kratkimi posnetki.

Zelo mi je žal, da nismo mogli izpeljati 
projekta Roke nam niso zastonj zrasle, 
saj je bil ravno pred dogodkom spre-
jet ukrep o zaprtju muzejev in smo ga 
morali odpovedati. Smo pa imeli skozi 
leto nekaj rokodelskih tečajev.

Novost lanskega leta je sodelovanje z 
muzejem Lojzeta Slaka, ko smo obli-
kovali posebno poletno ponudbo za 
ogled obeh muzejev. 

V veliko veselje je tudi sodelovanje s 
sosednjim lokalom San Tropez, kjer so 
na voljo vstopnice za muzej, obiskoval-
ci lahko tam dobijo informacije o širši 
ponudbi Šentruperta in Mirnske doli-
ne. Storitev v lokalu opravljajo prosto-
voljno, za kar smo zelo hvaležni.

V letu 2020 smo želeli prestaviti Ste-
klasov kozolec iz Prelesja, a je žal »pa-
del« v neurju konec poletja. Velik us-

peh pa je bil poplačilo vseh kreditov, 
posojil in terjatev Dežele kozolcev 
d.o.o., da smo podjetje konec junija 
2020 zaprli in sedaj deluje le javni za-
vod Dežela kozolcev.

foto: Alenka Stražišar Lamovšek

POVABILO:
Za razstavo, ki jo prip-
ravljamo v juniju, iščemo 
starejše fotografije Šen-
truperta in okolice, gre 
tako za fotografije kraji-
ne kot tudi posameznih 
stavb, šeg in navad, dela 
in podobno. Veseli bomo, 
če nas boste poklicali na 
040 256 737.
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V Deželi kozolcev smo se prijavili na 
nekaj razpisov, projekti pa vključuje-
jo tako nove vsebine kot tudi nekaj in-
vesticij. Vsekakor bomo letos dali več 
poudarka vsebinam za individualne 
obiskovalce. Za skupine, šolske skupi-
ne in podobno imamo vsebine dokaj 
dodelane, jih vedno posodabljamo in 
prilagajamo posameznim interesom in 
željam, za individualne obiskovalce pa 
imamo v mislih nove vodnike, zložen-
ke, spletne aplikacije, kjer lahko pri-
dobijo vsebino, ter avdiovodiče.

Od projektov bomo sodelovali pri 
Dnevu muzejev, Muzejski noči, Dne-
vih evropske kulturne dediščine. Iz-

V začetku leta 2021 smo začeli op-
ravljati poštne storitve za Pošto Slo-
venija d.o.o. kot pogodbena pošta. 
Okrepili smo se kadrovsko in pro-
storsko in opravili izpite za opravlja-
nje dejavnosti na pogodbeni pošti. 

Pošta je ostala v kraju in je odprta 
28 ur na teden. Na pogodbeni pošti 
v Šentrupertu poteka sprejem pošiljk, 
sprejem pošiljk od pogodbenih strank, 
poizvedovanje po pošiljkah, izročitev 

Načrti za 2021

foto: Alenka S. Lamovšek

vesti želimo Pleš'mo in pojmo v Šen-
trupertu, Roke nam niso zastonj 
zrasle, Razstava nekdanje in dana-
šnje podobe Šentruperta, razstava o 
poštni dejavnosti v Šentrupertu, ro-
kodelski tečaji in pa 
urediti nova »igrala« 
v povezavi z obrt-
mi v Mirnski dolini, 
seveda v sodelova-
nju z lokalnimi moj-
stri. Zadnji projekt 
je pravzaprav magi-
strska naloga, ki je 
še v izdelavi, na od-
delku za Etnologijo 
in kulturno antropo-
logijo. Nekaj dogod-
kov je odvisnih tudi 
od rezultatov prijav 
na razpise. 

Vsekakor pa vabimo lokalna društva, 
zavode, organizacije in posameznike, 
da s svojimi vsebinami popestrite do-
gajanja v muzeju. 

Pogodbena pošta Šentrupert 8232
pošiljk, ki niso bile vročene na dosta-
vi, dvig gotovine preko POS termina-
la, vplačila poštnih nakaznic, vplačila, 
varčevanja in izplačila do 1.000 EUR s 
TRR Nove KBM, plačila UPN QR do 
3.000 EUR s TRR pri Novi KBM, pro-
daja znamk, embalaže, kuvert in vo-
ščilnic. 

Seveda pa pripravljamo tudi dodatno 
ponudbo, kot so knjige, sveče, drob-
na darilca lokalih rokodelcev, vse kar 
lahko pošljete svojim bližnjim tudi po 
pošti. Na pošti vas bomo tudi podrob-
neje obveščali o dogodkih in vsebinah 
v muzeju in v kraju. 

Je pa zanimivo, da je v preteklosti v 
prostorih sosednje stavbe, kjer je da-
nes občina, že delovala pogodbena 
pošta. Zgodovino poštne dejavnosti 
v Šentrupertu so poleg Marjete Bre-
gar iz Dolenjskega muzeja Novo mes-
to raziskovali tudi učenci osnovne 
šole dr. Pavla Lunačka Šentrupert pod 
mentorstvom Mire Brezovar. V svo-
ji raziskovalni nalogi so zapisali, da je 
pogodbena pošta v Šentrupertu delo-
vala med letoma 1932 in 1938, v pro-
storih nekdanje kovačnice. V zgodo-
vinski raziskovalni nalogi z naslovom 
Ko v Šentrupertu še ni bilo mobitelov 
so učenci zapisali: »Hiši so rekli "tas-
tara" Prahova hiša. V tej hišici je od 
leta 1932, ko se je preselil v Šentru-
pert, živel Jože Kutnar z družino. Kut-
narjevi so imeli vhod od strani, stano-
vali pa so nad pošto. Iz prostora stare 

kovačije je oče naredil poštne prosto-
re. Gospod Kutnar je imel pogodbe-
no pošto. Za vse je skrbel sam. Sam je 
tudi izbiral delavce in jim določal pla-
čilo. Mnogokrat so morali delavci op-
ravljati tudi dela, ki niso bila njihova 
služba. Morali so na primer pripravi-
ti drva za pošto, jih nažagati in nase-
kati.«

Nova moč v Deželi kozolcev za potre-
be pogodbene pošte je Špela Kodrič, 
sicer tudi študentka podiplomskega 
študija Etnologije in kulturne antropo-
logije Univerze v Ljubljani. Špela pri-
haja z Mirne, v Deželi kozolcev pa je 
že od leta 2018, ko je opravljala štu-
dentsko prakso. 

besedilo in fotografije:  
Alenka Stražišar Lamovšek

Pogodbena pošta Šentrupert med leti 1932 in 
1938 (vir: Ko v Šentrupertu še ni bilo mobitelov, 
raziskovalna naloga, mentorica Mira Brezovar, 
OŠ dr. Pavla Lunačka, šolsko leto 2006/2007)
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Otrokom smo strokovne delavke kljub 
številnim omejitvam v tem času omo-
gočala kar se da brezskrbno bivanje in 
igro v vrtcu in bile ob tem pozorne, 
da so otroci prihajali v varno in zdra-
vo okolje. Spremembe, ki so se vrsti-
le iz tedna v teden, so bile naša stalni-
ca, vendar smo se v vrtcu vedno trudili, 
da otroci pritiska niso in ne bodo čutili.

Veliko časa smo preživeli v naravi – 
na sprehodih, na snegu s sanmi in v 
gozdu, saj sta narava in gibanje v tem 
šolskem letu naši prednostni podro-
čji delovanja. Otroci so se gibali in za-
bavali tudi ob pripravljenih poligonih 
in gibalnih igrah v večnamenskem pro-
storu, manjkalo ni niti plesa in rajanja 
ob prazničnih decembrskih melodijah. 
V veselem decembru smo vzgojitelji-
ce pripravile manjši bazar z izdelki, ki 
so si jih lahko ogledali le starši in otro-
ci, ki so obiskovali vrtec; prireditve, ki 
jo vsako leto pripravljamo ob vstopu 
v veseli praznični čas, pa nismo imeli. 
Tudi dedku Mrazu v tem času žal nis-
mo mogli sesti v naročje, a za otroke 
je bilo najpomembnejše to, da jih dob-
ri mož ni pozabil obdariti.

V zimskem času otrokom rade prebi-
ramo zimske pravljice in pesmi, ki jih 

tudi tokrat ni manjkalo. Večji del časa 
pa smo namenili ustvarjanju – z otro-
ki smo izdelovali praznične voščilnice 
in se priključili akciji zbiranja voščilnic 
za slovenske starostnike v domovih za 
starejše. Pozabili pa nismo niti na ot-
roke, ki vrtca med zaprtjem niso obi-
skovali, in jih tako poskušali razveseliti 
s praznično voščilnico in posredova-
njem dejavnosti in idej prek spleta, ki 
bi popestrile vsakodnevno domačo ru-
tino. Ustvarjali smo tudi razne izdelke 
– slike in okraske – s katerimi smo ok-
rasili naše vrtčevske prostore, nekate-
re oddelke bolnišnice v Novem mestu, 
z najbolj izvirnimi pa smo sodelovali v 
ustvarjalnih nagradnih natečajih.

Podobno vzdušje je bilo tudi janu-
arja in vse do ponovnega odprtja, ki 
smo se ga vsi – tako starši kot zapos-
leni v vrtcu – neizmerno veselili. Fe-
bruar smo tako poimenovali kar novi 
september, v katerega smo vstopili s 
pustno norčavimi maskami.

Pustno rajanje je tokrat potekalo v 
mirnejšem vzdušju v vsaki skupini po-
sebej, saj združevanje in druženje ot-
rok še vedno ni dovoljeno. Ob upo-
števanju ukrepov smo se z norčavimi 
maskami sprehodili po Šentrupertu, 

Vrtec Čebelica – od zaprtja do odprtja

V vrtcu Čebelica smo v začetku februarja le dočakali dan, ko sta se v 
prav vse igralnice vrnila otroški smeh in dobra volja. Že od oktobra je 
naše delo potekalo – tako kot po vseh drugih vrtcih po Sloveniji – v 
manjših skupinah, kot smo jih vajeni, delovali pa smo le za potrebe 
nujnega varstva otrok. 

po skupinah pa smo ponovno pričeli z 
načrtovanim delom, ki smo si ga zadali 
na začetku šolskega leta. Z odprtjem 
vrtcev je v našo najmlajšo skupino 
vstopilo tudi nekaj novinčkov, ki se že 
uspešno navajajo na novo življenje in 
bivanje v vrtcu – še malo in tudi oni 
bodo z nasmehom na obrazu poveda-
li, kako pri nas »luštno je«.

Nastja Kos
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Ob kulturnem dnevu smo skupaj z 
učenci pripravili šolsko virtualno kul-
turno proslavo, s katero smo počastili 
našega največjega pesnika dr. France-
ta Prešerna. 

Proslavo smo obogatili z likovnimi pri-
spevki naših petošolcev, Hana Božič 
in Filip Tratar pa sta predstavila tudi 
svojo pesnitev, ki je nastala na razre-
dni literarni delavnici. Glasbene točke 
so pripravili učenci, ki letos obiskuje-
jo GŠ Trebnje, in sicer Staš, Kazimir 
in Ljudmila Hysz ter Zala Gole. Ema 
Erna Weber se je predstavila na bas 
kitari z interpretacijo Kreslinove pe-
smi Če bi midva se kdaj srečala, šesto-
šolka Meta Cugelj pa je s svojim lepim 
glasom in pesmijo Nekega jutra, ko se 
zdani, ravno tako avtorja Vlada Kresli-
na, nežno pobožala naše duše. 

Šestošolca Neža Kisovec in Žiga Si-
mončič sta na humoren način predsta-

Učno temo ŽIVLJENJE NEKOČ učenci vedno sprejme-
jo z navdušenjem. Tudi sama jo kot učiteljica vedno rada 
obravnavam, saj mi privrejo spomini na moje stare star-
še, naše prednike, ki so ustvarili neizmerno bogastvo kul-
turne dediščine in ljudskega izročila. Življenje nekoč je 
bilo težko, še posebej za ženske in otroke. Bilo pa je tudi 
pristnejše, saj so bili ljudje nenehno v stiku z naravo. In 
ravno to želim učencem skozi obravnavo snovi približati. 

Naredili smo razstavo starih predmetov, ki so jih otro-
ci prinesli v šolo, jih poimenovali in razložili njihovo na-
membnost. Spoznali so tudi različna glasbila, pesmi, plese, 
igre, praznike, šege in običaje. Enega izmed njih, tepežka-
nje, so spoznali tudi preko zgodbe, ki jim jo je preko zoo-
ma predstavila upokojena učiteljica Slavka Kramer. 

Žal nam je situacija, vsakodnevno spopadanje s covi-
dom-19, močno okrnila medgeneracijska srečanja v živo, 
ki so pomembna tako za mlade kot za starejše, saj drug 

VRTEC IN OSNOVNA ŠOLA

Virtualna proslava ob kulturnem  
prazniku na OŠ dr. Pavla Lunačka

Narisala Lena Konestabo

vila 1. kitico Prešernove pesmi Zdravlji-
ca in s tem dokazala, da je lahko branje 
klasikov prav zabavno. Drugošolec  Maj 
Germovšek nas je navdušil z recitaci-
jo pesmi O, Vrba, petošolca Hana Br-
car in Anže Vidmar pa sta ob prelepi 
animaciji odrecitirala Povodnega moža. 
Predstavila se je tudi šolska Orffova 
skupina, ki deluje pod okriljem učitelji-
ce Nataše Dragar, ter plesalke, ki letos 
obiskujejo IP ples pod vodstvom men-
torice Katje K. Simončič. 

Naj za konec povemo tudi to, da naša 
šola ponosno nosi ime po dr. Pav-
lu Lunačku, ki je dvakratni Prešernov 
nagrajenec, in smo le nekaj dni pred 
letošnjo kulturno proslavo obeležili 
njegovo rojstvo (31. 1. 1900).  

Veseli smo, da se je na vabilo k so-
delovanju odzvalo tako veliko število 
učencev naše šole in prav vsem iskre-
na hvala.

mentorice Nataša Dragar, Sandra Kirm in 
Andreja Sokol 

Življenje nekoč

drugemu bogatimo življenje. Narod, ki spoštuje svojo pre-
teklost, bo poskrbel tudi za svojo prihodnost.

Katja Kramer Simončič, razredničarka 3. razreda
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Letošnje šolsko leto bo našim prvošolcem zagotovo osta-
lo v spominu, saj smo 10. februarja podoživeli prvi šolski 
dan. Po nekaj mesecih šolanja na daljavo smo se ponovno 
vrnili v šolske klopi. 

Z otroki se navajamo na šolski ritem ter ponavljamo in 
utrjujemo snov, ki smo se jo učili na daljavo. Nismo po-
zabili na gibanje, zato se enkrat tedensko odpravimo na 
krajše pohode po okoliških gričih in vzpetinah. Spoznava-
mo življenje nekoč in raziskujemo, kako so v preteklosti 
lahko živeli brez elektrike in računalniške tehnologije. V 
razredu smo pripravili pestro zbirko predmetov, ki so jih 
uporabljali naše babice in dedki.

Z razglasitvijo epidemije v državi so 
se zaprla tudi vrata cerkva v naši žu-
pniji. Maše so bile brez fizične priso-
tnosti vernikov, lahko pa smo jih spre-
mljali na spletu. Težko se je bilo spet 
navaditi na socialno distanco, pred-
vsem zato, ker smo bili v adventu, v 
času, ki smo ga v normalnih okoliš-
činah preživeli obdani z množico lju-
di. Kljub temu smo doma pripravili 
adventne venčke, ki jih je gospod žu-
pnik blagoslovil na daljavo. 

Kljub epidemiji je otroke obiskal in 
obdaril tudi Miklavž. Z njim so se sre-
čali posamezno v župnišču. Verouk je 
bil prilagojen razmeram. Otroci od 3. 
razreda so ga spremljali preko face-

VRTEC IN OSNOVNA ŠOLA / ŠENTRUPERSKA FARA

Ponovno v šolo

Veseli smo, da v razredu ponovno odmeva otroški smeh. 
Pošteno smo ga pogrešali. 

Tea Škarja

Življenje v župniji med  
epidemijo covid-19 

booka, katehistinji mlajših razredov 
pa sta vsebine pošiljali staršem po ele-
ktronski pošti. Otroci so lahko sode-
lovali tudi pri štirih kvizih z bogatimi 
nagradami, ki jih je pripravil gospod 
župnik. 

Pred božičem so se vrata cerkev po-
novno odprla, vendar za omejeno šte-
vilo vernikov. Zaradi omejitev ni bilo 
niti tradicionalne polnočnice. Lahko 
smo se udeležili družinske svete maše, 
pri kateri smo počastili rojstvo Jezusa. 

Pomembno je, da tudi v teh časih osta-
nemo močni in se z molitvijo priporo-
čamo Bogu, v upanju na čim prejšnjo 
vrnitev v normalni vsakdan. 

Helena Krnc 

POSLOVILI  
SO SE ...

Jožef Slapšak
Ivan Hrenk

Marija Jeram
Leopold Mikec

Božo Dukić
Alojz Jarc
Jožefa Jarc

Sašo Majerle
Metoda Lamovšek

Stanislav Tratar
Jožefa Tratar
Mihael Petje

Frančiška Ravnikar
Veronika Lovk
Danijel Vovk
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Listine, ki bi govorile, kdaj so cerkev zgradili, niso zna-
ne. Na splošno se je čaščenje mučenke sv. Barbare v slo-
venskih deželah začelo širiti od 14. stoletja naprej, ko so 
jo uvrstili v skupino 14 pomočnikov v sili in je postala za-
vetnica proti udaru strele, zavetnica rudarjev, zidarjev, to-
pničarjev in vseh, ki jim grozi nagla smrt. V njeno čast je 
bilo v Sloveniji zgrajenih 17 cerkva. 

Iz cerkve na Okrogu je razvidno, da sta bila prezbiterij 
s kitastim obokom in pravokotna ladja zgrajena v drugi 
četrtini 15. stoletja. Okoli leta 1500 so cerkev okrasili s 
stenskimi slikami. Leta 1613 je cerkev doživela obsežno 
obnovo, ki je zajela zazidavo treh gotskih oken v sklepnih 
stranicah in prebitje novega, pravokotnega, v južni stra-
nici, in še dve novi okni v južni steni ladje ter nov šilast 
glavni portal. Istočasno je nastal nov lesen poslikan strop. 
Predelavo cerkve časovno označuje letnica 16 LM 13 nad 

Končana obnova podružne cerkve sv. 
Barbare na Okrogu

Cerkev sv. Barbare stoji na vrhu 521 m visokega Okroga. Vas s tem 
imenom se v virih prvič omenja leta 1404, cerkev pa leta 1526 v popisu 
kranjskih cerkvenih dragocenosti. Tedaj je imela le en kelih, bratovščino in 
komajda kaj gotovine. 

ŠENTRUPERSKA FARA

portalom. Do leta 1823 je imela cerkev, krita s skodlami, 
še lesen zvonik. Kmalu zatem je sledila prenova. Današnji 
zvonik s spodnjo kvadratno osnovo in mlajšim osmeroko-
tnim nadstropjem je bil sezidan med letoma 1837 in 1861, 
ko je dal župnik Vincenc Vovk v ladji zgraditi še nepo-
srečen lesen psevdogotski obok. Tedaj so odstranili oba 
stranska oltarja in predelali okenske odprtine. Cerkev je 
do začetka 19. stoletja obkrožalo obrambno obzidje. Leta 
2000 se je začela obnova cerkve, ki je bila zaključena s ce-
lovito prenovo notranjščine leta 2020, ko je stavba dobila 
nov kamnit tlak, rekonstruiran leseni strop in nekaj novo-
odkritih stenskih slik t. i. Podpeškega mojstra ter resta-
vrirana gotska okna. V ladji še visi svečnik iz 17. stoletja, 
glavni oltar s kipi sv. Barbare, sv. Katarine in sv. Lucije pa 
je nastal konec 19. stoletja.  
 dr. Robert Peskar

foto: Jakob Trček
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Zaloka
Kjer so doma zgodnja jutra in pozni sončni zahodi

Ko sta bili na tisto spomladansko popoldne Šentruperska in Mirnska 
dolina že v senci, se je 550 metrov nad morjem ležeča vas Zaloka 
bleščala od sonca. Kar ni in ni hotelo zaiti. Ves čas obiska je grelo in še 
lepšalo idilično in hribovito vas, ki je obdana z gozdovi, travniki in njivami.   

Nanjo me vežejo bežni spomini iz 
otroštva, saj je bila tu doma moja sta-
ra mama. In pa sošolka iz osnovnošol-
skih klopi Dani Ahlin, ki si je z družino 
ustvarila dom pri domačih na Zalo-
ki. “Lega in nadmorska višina sta ravno 
pravšnji, da zjutraj zgodaj ulovimo son-
ce, se izognemo megli ter pozimi med 
prvimi občutimo zimske radosti. Vse te 
danosti odtehtajo odročnost bivanja na 
Zaloki,” pripoveduje Danica. “Okolje, 
ki ponuja mir, naravo, zgodnja sončna 
jutra in pozne sončne zahode, je zame 
popolna izbira domovanja. Na Zalo-
ki so ljudje preprosti in prijazni, med-
sosedska pomoč pa je samoumevna. V 
njej sem odraščala, zato sem na Zaloko 
zelo navezana. Dovolj razlogov, da smo 
se z družino odločili ostati tukaj.”

Vaščani Zaloke znajo stopiti 
skupaj
Razpršeno naseljena vas z več manjši-
mi zaselki meri tri kvadratne kilometre, 

ima 12 naseljenih hiš in 11 počitniških 
hišic oziroma vikendov, po podatkih 
Statističnega urada RS ima 43 prebival-
cev, Dani pa jih je naštela 45.

Da ni topla le s soncem obsijana Zalo-
ka, ampak tudi njeni prebivalci, je po-
vedala še mlajša predstavnica, srednje-
šolka Alja Sirk: "Vaščani so prijazni, 
družabni in vedno pripravljeni na med-
sebojno pomoč. Za okrogle obletnice 
vaščanom postavimo mlaj. Sodelujemo 
skoraj vsi v vasi. Podremo smreko, jo 
olupimo in okrasimo, ter dan pred slav-
ljenčevim rojstnim dnem pridemo z njo 
pred hišo in jo postavimo. S seboj ima-
mo vedno tudi malico in pijačo, da se 
okrepimo po končani postavitvi." 

Da so ljudje v tej vasi močno povezani, 
sta povedala Ludvik Ahlin in Peter Pa-
vlin. To je bil pogoj, da so skupaj tudi 
marsikaj naredili za boljšo kakovost živ-
ljenja. Tako pripovedujeta o udarniš-
kih akcijah: “Vaščani so močno poveza-
ni, vedno pripravljeni na medsosedsko 

Zaselek Drenovec z Drobiževim križem.

Gasilska vaja, na kateri so vaščani preizkusili 
delovanje gasilne opreme.

Delovna akcija, v kateri so vaščani zgradili novo 
cesto med Zaloko in Zabukovjem.
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pomoč. Elektriko smo dobili okrog leta 
1960. Leta 1967 smo s skupnimi moč-
mi zgradili cesto od Okroga do Zalo-
ke, nato smo si izborili še asfalt. Po iz-
gradnji telekomunikacijskega omrežja 
smo leta 1996 sodelovali še pri gradnji 
vodovoda, med letoma 2016 in 2018 pa 
znova stopili skupaj in zgradili novo po-
vezovalno cesto med Zaloko in Zabu-
kovjem.” Veliko del so opravili tako, da 
so zbirali samoprispevek. Nazadnje so 
tako, da je vsak nekaj prispeval, priskr-
beli tudi opremo za gašenje morebitne-
ga požara, omarico in pripadajočih 150 
metrov cevi, s katerimi pokrivajo celot-
ni zaselek Drenovec. Opremo so preiz-
kusili na dveh vaških gasilskih vajah, pri-
poveduje Dani.

V slogi je moč, kar se na Zaloki še ved-
no pokaže tudi pri kmečkih opravilih. 
Alja Sirk, Zaločanka in dijakinja 1. le-
tnika Srednje šole za gostinstvo in turi-
zem, je v svoji šolski nalogi zapisala ta-
kole: “Na Zaloki imamo tudi vinograde. 
Tukaj se tudi vidi, kako zelo so vaščani 
pripravljeni pomagati. Nekateri vinog-
rad spomladi prekopljejo, da se izogne-
jo košnji, in tu sodelujejo moški vašča-
ni. Jeseni na trgatvi pa sodelujemo tudi 
ženske in otroci. Tudi pri ličkanju koru-
ze se zberejo vaščani. Ličkanje je zabav-
no, saj se pripovedujejo vici, včasih pa 
kdo zaigra na harmoniko."

Cerkev sv. Neže kot simbol 
Zaloke
Pomemben del vaškega družabnega živ-
ljenja se je zgodil v zavetju cerkve svete 
Neže. Ludvik Ahlin pravi, da je ta sim-
bol Zaloke. Profesor Ivan Steklasa je v 
knjigi Zgodovina župnije Šentrupert za-
pisal, da je cerkev svete Neže na Zalo-
ki od vseh šentruperskih podružničnih 
cerkva na najvišjem mestu, in sicer na 
551 m nadmorske višine. 

Sredi 17. stoletja (v času protireforma-
cije) zgrajeno cerkev so vaščani sami 

pred približno 25 leti temeljito obnovili, 
pripoveduje Ludvik Ahlin: “Še posebej 
mi je ostalo v spominu, da smo jo vašča-
ni zunaj in znotraj v lastni režiji obnovi-
li z novimi ometi in ji prenovili ostreš-
je.” Tudi Ludvikovo hči Dani na cerkev 
svete Neže vežejo lepi spomini: “Otroci 
smo vsako leto imeli pri tej cerkvi maj-
ske šmarnice, ki so se jih udeležili tudi 
starejši. Najbolj zabavno je bilo seveda 
ročno zvonjenje. Otroci smo marsikdaj 
poskrbeli, da je večernica odbila pred 
mrakom.”

Sveta Neža goduje 21. januarja in na ne-
deljo, ki je bližja datumu, je v tej cerkvi 
maša z žegnanjem. Vesela druženja so 
se po žegnanjih nadaljevala pod Mejaše-
vim toplarjem, ki stoji pod cerkvijo. Pol-
ni štanti žita so pomenili, da so bili Me-
jaševi premožni in ugledni, pripoveduje 
Ludvik, in se spominja, da so ga postav-
ljali v njegovih otroških letih, leta 1962. 
Mojster je bil Janko Gregorčič iz Sloven-
ske vasi. “Ob postavitvi se nas je zbralo 
18 močnih fantov in mož, ki smo ga roč-
no postavili,” se spominja Peter Pavlin.

Dr. Marko Marin je takole povzel ume-
tniško vrednost cerkve: »V svetišču je 
bil leta 1855 postavljen nov oltar na sta-
rejšo kamnito menzo, ki ima spodnji 
rob posnet. Spredaj jo zapira antipendij 
z naslikano masko zavese, patronirano 
z ornamentiko vrtnice in medaljonom 
na sredini, v katerem je slika sv. Jože-
fa, izvrstno umetniško delo slikarja An-
tona Postla iz 2. polovice 18. stoletja. V 
oltarni niši je bila slika Sv. Neža Valen-
tina Metzingerja, ki zdaj zaradi varnos-
ti visi v šentrupertski župnijski cerkvi. 
Stranska oltarja sta še prvotna, levi je 
posvečen sv. Mateju in je zelo predelan, 
desni pa sv. Jožefu. V srednji niši je stal 
kip sv. Mateja, ki so ga ukradli. V resta-
vratorski delavnici v Novem mestu pa 
so še oljna slika na lesu sv. Dominika in 
sv. Neže, domnevno slikarja H.G.G., in 
kipa sv. Dominika in sv. Mateja.«

Zaloka je zanimiv cilj tudi 
zaradi Jelovke
Tri kvadratne kilometre velika vas Za-
loka z Zabukovjem meji na občino Mir-
na, z Brezovim pa na občino Litija, od 
Šentruperta je oddaljena 6 km oziroma 
en lep nedeljski pohod. Združenje bor-
cev za vrednote narodnoosvobodilnega 
boja je na primer organiziral Miklavžev 
pohod v tamkajšnji nekdanji partizanski 
tabor Jelovka, ki stoji med Zabukovjem 
in Zaloko. “Za lokacijo svojega bazne-
ga tabora so izbrali gozdnati predel, ki 
mu domačini pravijo Jelovka. Po grapi, 
ki deli Jelovko, teče hudourniški poto-
ček, ki izvira pod Zaloko in se nato iz-
liva v reko Mirno. Ta kraj je bil izbran 
tudi, ker je bil sovražniku težje dosto-
pen in hkrati blizu hribovskih vasi,” je 
zapisal član združenja Boštjan Sladič. 
»Tam so med drugo svetovno vojno 
imeli partizani svoj tabor, sestavljen iz 
več objektov. Kuhinjo, ambulanto za nu-
denje prve pomoči in druge pomožne 
objekte. Okoli Jelovke so bile postavlje-
ne straže, njihova mesta so še danes oz-
načena.” “Ker do nje vodi prijeten spre-
hod, si jo z družino večkrat ogledamo,” 
pravi Dani. 

K cerkvi svete Neže, na ogled Meja-
ševega toplarja, Drobiževega križa, 
Jelovke, klepet s prijaznimi in po-
vezanimi domačini. Zaloka vabi na 
prijeten sprehod z obilico sonca in 
sončnih ljudi!

Mateja Leban in Dani Ahlin

Mejašev kozolec, pod katerim so se družili po 
žegnanjih v cerkvi svete Neže.

Cerkev in Hrovatov hram. Mama lastnika 
Hrovatovega hrama je najstarejša vaščanka vasi 
Zaloka.

Cerkev svete Neže
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Raziskava kmečke prehrambene kul-
ture je prinesla kar 116 receptov lo-
kalnih jedi, ki smo jih raziskovalke 
Liljana Jantol Weber, Tanja Jereb, Ma-
teja Leban in Mojca Ramovš zapisale 
po ustnem izročilu. Zbrani recepti so 
razdeljeni v tematske sklope, in sicer 
kruh, potice, sladki priboljški, meso 
in mesne jedi, juhe, kaše, riž in polen-
ta, močnate jedi, kamor sodijo žganci, 
štruklji, močnik, žličniki in cmoki ter 
testenine, nato mleko in mlečni izdel-
ki, zelenjavne jedi, kot so krompir, ze-
lje in repa, solate in ostale zelenjavne 
jedi, pa še sadje in gobe. 

Kmečka prehrambena kultura je bila 
kljub majhnemu naboru prehranskih 
surovin raznolika in bogata, vezana 
na domače okolje in primerna letnim 
časom. Gojene rastline pa so imele v 
preteklosti poleg osnovne prehranje-
valne vloge tudi močan obredni po-

Namesto kvasa za vzhajanje testa so gospodinje uporabljale 
doma pripravljene droži. Pogosteje so temu domačemu pri-
pravku za peko kruha rekli kravajci, ponekod tudi krovajci 
ali droži. To so bili kot dlan veliki posušeni hlebčki iz moke 
in mošta, navadno belega, ki je ravno začel vreti. Delali so 
jih tudi iz tropin ali droži, ko vre mošt; kakovost je bila od-
visna od mošta. Sušili so jih na lesenih deskah zunaj na son-
cu, položeni pa so bili na trtne liste. Suhe so shranili v skrinje 
ali posode v shrambi ali na podstrešju. V jeseni je gospodinja 
naredila kravajce za celo leto. 

Recepti iz Šentruperta:  
kravajci, potnc in mlinci

Etnološka raziskava o kulinarični dediščini v Šentrupertu na Dolenjskem 
in okoliških vaseh od konca 19. stoletja do druge polovice 20. stoletja je 
bila projekt Etno družabnega društva Draga pri Šentrupertu. Dragocen 
zapis o raznovrstnosti vsakdanje in praznične lokalne kulinarične 
dediščine je ohranjen v brošuri Mama kašo kuhala: Kulinarična dediščina 
v šentruperski dolini, ki jo je omenjeno društvo izdalo decembra 2013. 

men. Človeka so spremljale skozi nje-
gov celoten življenjski cikel, še prav 
posebej pa so prišle do izraza med 
pomembnejšimi prazničnimi letnimi 
in življenjskimi mejniki. Najštevilčnej-
ša in najpogostejša skupina jedi, ki se 
je znašla na jedilniku šentruperskega 
kmeta in mlinarja, so bile kašnate in 
močnate jedi; v ospredju pa je bil kruh 
kot osnovno živilo, z močno simbolno 
vrednostjo in obrednim pomenom.

Osnova kruha je bila seveda moka, 
pomembno pa je bilo tudi sredstvo 
vzhajanja, največkrat so bile to doma 
pripravljene droži iz mošta, ki so jih 
imenovali kravajci ali krovajci. Pozna-
li so več vrst moke in pekli različne 
vrste kruha. Kruh je bil predvsem ko-
ruzen, pogosto tudi ječmenov. Pone-
kod so največkrat pekli kruh iz pol-
bele moke, ki so mu rekli kar ta bel 
kruh. Predvsem med 2. svetovno voj-

no pa so kruh pekli s krompirjem, saj 
je primanjkovalo moke, ker so kme-
tom sproti pobrali vsa žita. Navadno 
so gospodinje pekle zmesen kruh iz 
zmesne moke, to je mešanica različnih 
žit; rekli so mu tudi črn kruh. Zmesna 
moka je bila različnih sestavov; pri eni 
hiši le iz ječmena in koruze, pri drugi iz 
pšenice, ječmena in koruze - vse vrste 
moke v enakem razmerju, pri tret-
ji pa iz koruzne, ajdove, ječmenove in 
pšenične moke. Ta kruh je rad razpa-
dal. Pekli so tudi soržen kruh (soržič-
ni kruh), ki je imel spodaj v notranjo-
sti nad skorjo vedno žilo. Soržna moka 
je mešanica pšenične in ržene, obe žiti 
pa so že posejali skupaj. Bel kruh, to je 
kruh iz pšenične bele moke, so pekli le 
ob posebnih priložnostih, za praznike 
in za večja dela.

SESTAVINE: 
prosena ali koruzna moka ali zmleto proso, mošt.

PRIPRAVA: 
Iz moke in mošta, ki je komaj dobro začel vreti, umesimo ne pre-
več trdo testo in naredimo kot dlan velike hlebčke. Položimo 
jih na trtne liste na leseni deski. Zunaj na soncu jih sušimo toli-
ko časa, da so suhi in trdi; čez noč jih spravimo pod streho. Do 
konca jih lahko posušimo na krušni peči. V prvih dneh sušenja 
se kravajc nekoliko vzdigne, to je znak, da so v njem kvasovke. 
Shranimo jih na suho in uporabimo kot nadomestek kvasa pri 
peki kvašenih jedi.  

Kravajci, krovajci ali droži
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Zapisani recepti ne vsebujejo količin, 
prav tako ne točnega časa priprave in 
kuhanja. Kuharski recepti so se namreč 
prenašali ustno iz roda v rod, med so-
sedi, na tečajih ipd. Gospodinje so jih 
znale kar iz glave, količine sestavin pa 
so bile vedno po občutku. »Toliko, ko-
likor je bilo ljudi. Takrat nismo nič me-
rili, takole po pesteh,« pripoveduje so-

Pri peki kruha v krušni peči je šentruperska gospodinja na-
redila še potnc ali potnčk, ki so ga pojedli, še preden se je spe-
kel kruh. Ko je zamesila za kruh, je takoj vzela stran ne-
kaj testa, še preden je vzhajal, ga razgrnila ali razvaljala ter 
spekla v roru (pečici štedilnika); ponekod v pekaču, drugod 
pa kar tako. Povrhu testa navadno niso dali ničesar; neka-
tere gospodinje pa so testo premazale z jajcem ter na drobno 
posule narezano meso ali pa le drobtine zmešane z jajcem, 
lahko tudi sladkor. Pečen potnc, ki je bil čisto nizek, so razlo-
mili in še toplega pojedli za zajtrk, navadno poleg bele kave. 

Med peko kruha so gospodinje v krušni peči spekle tudi mlince. 

SESTAVINE: 
za testo: moka, jajca, olje, sol, mlačna voda; za poparek: voda, 
sol; za zabelo: domača smetana, ocvirki.

govornica. Tehtnice so imeli navadno 
le v mlinih, trgovinah in mesnicah. 

Nekaj tematik iz brošure je bilo v pre-
teklih letih v glasilu Šentrupert že 
predstavljenih, recepti pa še niso bili 
objavljeni. Ponujajo se ravno v času, 
ko smo zaradi pandemije več doma in 
imamo več časa tudi za pripravo hrane. 
Naj vam bodo recepti navdih za pou-

stvarjanje naše kulinarične dediščine ali 
pa kot osnova za nove kreacije. Njiho-
va uporabnost naj oplemeniti sodobne 
prehrambene navade, predvsem pa naj 
nas jedi združijo za isto mizo. 

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

Mojca Ramovš

SESTAVINE: 
nevzhajano kruhovo testo, po želji jajce, meso, sladkor ali 
drobtine.

PRIPRAVA: 
Ko zamesimo testo za kruh, takoj vzamemo stran nekaj še nev-
zhajanega testa. Lahko ga razvaljamo ali razgrnemo z roko in 
spečemo. Testo lahko pred peko po želji premažemo z jajcem 
in po vrhu posujemo na drobno narezano meso (suho meso, 
slanino ipd.) ali sladkor, lahko pa ga premažemo z drobtina-
mi, zmešanimi z jajcem.

PRIPRAVA: 
Iz sestavin za testo ugnetemo testo, ga razvaljamo in spečemo 
v pekaču ali na dnu krušne peči. Pred peko mlince večkrat pre-
bodemo z vilicami. Pečeni morajo biti svetlo rumeni in me-
hurčasti. Mlince nato poparimo s slanim kropom in pustimo. 
Ko se zmehčajo, jih odcedimo. Mlince zabelimo z domačo 
smetano in ocvirki. Ponudimo poleg solate ali sladkega zelja. 

Spletna obeležitev kulturnega praznika
Ob slovenskem kulturnem prazni-
ku vsako leto v Temeniški in Mirnski 
dolini gostijo tradicionalno prireditev 
Prijatlji, ki jo pripravlja trebanjska iz-
postava Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti (JSKD). A zaradi epidemi-
je je letos medobčinska proslava ob-
čin Mirna, Mokronog-Trebelno, Šen-
trupert in Trebnje potekala drugače, 
kot smo bili vajeni. 

Po krožnem pravilu je letošnjo slove-
snost gostil Šentrupert, v domove pa 

je prišla s pomočjo sodobne tehnolo-
gije, ki v zadnjem letu kroji naš vsak-
dan. V imenu županov občin Temeni-
ške in Mirnske doline je na prireditvi 
pozdravil župan Občine Šentrupert 
Andrej Martin Kostelec, slavnostna 
govornica pa je bila dr. Vera Smole, 
predavateljica dialektologije in zgo-
dovine slovenskega jezika na Oddel-
ku za slovenistiko Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani, ki je razmišljala o 
znanosti in kulturi.

"Da je znanost nujno potrebna, se več 
ali manj strinjamo vsi; pomaga k za-
dovoljevanju materialnih in razumskih 
potreb, pomaga k vsestranskemu ra-
zvoju. Zakaj pa potrebujemo potem 
kulturo? Jo potrebujemo vsi? Verje-
tno, a ne v enaki meri. Kot je beseda 
sčasoma spreminjala pomen, tudi člo-
veštvo kot celota le počasi prihaja do 
višje zavesti, v kateri je potrebno nah-
raniti tudi srce in dušo, ju zadovolje-
vati z njima primernimi umetniškimi 
doživetji, ki bodo namesto sovraštva 

Potnc ali potnčk

Mlinci
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zbujali ljubezen in dobroto, »da koder 
sonce hodi, prepir iz svéta bo preg-
nan, da rojak prost bo vsak, ne vrag, 
le sosed bo mejak!« Naj Prešernovi 
verzi iz naše himne ne ostanejo mrtev 
državni simbol, ampak jih končno zač-
nimo živeti," je med drugim poudarila 
letošnja slavnostna govornica.

Program spletne prireditve so oboga-
tili Glasbena šola Trebnje, MePZ Leo 
Fortis Trebnje, Vokalna skupina Lilith, 
Gledališka skupina P.L.I.N. in Kristina 
Gregorčič z interpretacijo besedil iz li-
terarnega zbornika Besede povezujejo 
2018–2020, o kulturi so razmišljali Jože 
Zupan, Barica Kraljevski, Luka Bregar 
in Polonca Bartolj, v okviru projekta 
Fotografski laboratorij pa so predsta-
vili fotografije z natečaja Lepota vsak-
dana in Uvodnega tečaja fotografiranja.

Prireditev, katere glavni namen je bil 
pokazati, da kultura kljub zaostrenim 

razmeram še vedno živi med nami, je 
povezovala Petra Krnc Laznik, omogo-
čile pa so jo občine Mirna, Mokronog-
-Trebelno, Šentrupert in Trebnje. Gle-
dalci so si jo ob slovenskem kulturnem 
prazniku lahko ogledali na Televiziji Vaš 

kanal, še vedno pa je na voljo tudi na 
YouTube kanalu JSKD OI Trebnje.

Joži Sinur, JSKD OI Trebnje

Prireditev Prijatlji! Medobčinska proslava ob 
slovenskem kulturnem prazniku je objavljena 
na You Tube kanalu JSKD OI Trebnje.

Varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo 
je ena najpomembnejših dobrin za nor-
malno življenje ljudi. Voda je vsako-
dnevno živilo, zato ne sme vsebovati 
mikroorganizmov, parazitov ali njiho-
vih razvojnih oblik, ki predstavljajo ne-
varnost za zdravje. Zagotavljanje ne-
motene in kakovostne vodooskrbe je 

Poročilo o kakovosti pitne vode iz 
javnih vodovodnih sistemov v letu 2020 
v občini Šentrupert

VODOVOD MIKROBIOLOŠKE ANALIZE FIZIKALNO-KEMIČNE ANALIZE

javni vodovodni 
sistemi

skupno šte-
vilo odvzetih 

vzorcev

%  ustreznih 
vzorcev

št. neustrez. 
vzorcev

vzrok 
neustr.

skupno 
število 

odvzetih 
vzorcev

%  ustreznih 
vzorcev

št. neustrezn. 
vzorcev

vzrok 
neustr.

Šentrupert
13 100% 0 / 3 100 % 0 /

Nadzor atrazina in desetilatrazina / 4 75 % 1 DA

Mokronog 15 100 % 0 / 5 100 % 0 /

Zaloka 11 90,9 % 1 / 4 100 % 0 /

Mali Cirnik 2 100 % 0 / 1 100 % 0 /

Selo pri Mirni 7 100 % 0 / 3 100 % 0 /

z vidika odgovornosti do uporabnikov 
ena najzahtevnejših dejavnosti. Pitna 
voda, ki se distribuira v javno vodovod-
no omrežje, je izpostavljena strogemu 
nadzoru. Za notranji nadzor kakovosti 
vode je lani skrbel Nacionalni labora-
torij za zdravje, okolje in hrano (NL-
ZOH) iz Novega mesta, ki je nenapo-

vedano odvzemal vzorce pitne vode za 
mikrobiološke in kemijske analize. Po-
leg ustaljenega nadzora se vsakodnevni 
nadzor pitne vode skrbno prilagaja tre-
nutnim razmeram na vodovodnem sis-
temu in ugotovitvam državnega moni-
toringa vode ter drugim informacijam, 
ki jih dobimo od uporabnikov.

V tabeli so prikazani rezultati notranjega nadzora v letu 2020
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Rezultati preskušanja pitne vode ka-
žejo, da je njeno uživanje varno in da 
je voda, ki priteče iz pip, zdrava, dob-
ra in sveža. Uporabniki morate sami 
poskrbeti za redno izpiranje inter-
nega omrežja, da ne prihaja do gnit-
ja vode v interni napeljavi. Priporoča-

V prvih spomladanskih dneh intenziv-
no začnemo z raznimi gospodarskimi 
deli, deli v vinogradih, na poljih in v 
sadovnjakih. Ker smo policisti v pre-
teklih letih ravno v tem času beleži-
li večje število kaznivih dejanj vlomov 
v vozila, tatvin iz vozil in vlomov v vi-
kende oz. stanovanjske hiše, občane 
opozarjamo predvsem na naslednja 
samozaščitna ravnanja:

-  Iz vozila vedno izvlecite kontaktne 
ključe, zaprite vsa okna in vrata ter 
zaklenite vozilo. Pri tem ne pozabite 
na prtljažnik.

-  V vozilu ne puščajte vrednejših 
predmetov, kot so denarnice, kredi-
tne kartice, torbice, kovčke, jakne in 
podobno. Ti predmeti privabljajo ta-
tove in povečujejo verjetnost, da bo 
vlomljeno ravno v vaše vozilo.  

mo, da zaprete zasun pri vodomeru 
in odprete pipo v najnižjem delu stav-
be, da voda izteče iz hišne napeljave 
(internega omrežja). Na pipah odstra-
nite in očistite mrežice in druge na-
stavke. Nato izpirajte hišno omrežje 
v sunkih z odpiranjem in zapiranjem 

zasunov ali pip, da se čimbolj izperejo 
usedline iz hišne napeljave. 

Podrobnejša pojasnila v zvezi s kako-
vostjo pitne vode in varnostjo vodo-
oskrbe, lahko pridobite v delovnem 
času pri vodji oskrbe s pitno vodo na 
sedežu Komunale Trebnje d.o.o.

Neskladni vzorci v letu 2020

Z mikrobiološkimi raziskavami se 
ugotavlja prisotnost bakterij in parazi-
tov v vodi. Najpogostejši vzrok za ne-
ustreznost vzorcev je v povečanju šte-
vilo koliformnih bakterij. Koliformne 
bakterije so pokazatelj stoječe vode v 

mrtvih rokavih, kar je zelo pogost po-
jav v hišnih napeljavah.

Na vodnem viru Kamnje so zaznavali 
vsa leta prisotnost desetilatrazina. Iz 
rezultatov je razvidno, da se koncen-

tracija z letni zmanjšuje, tako da je bil 
lani samo en vzorec od štirih čez do-
voljeno mejo.

                    Marko Povše,  
JP Komunala Trebnje

Št. 
vzorca Območje Parameter Kratica Rezultat 

obdelan
Mejna  

vrednost Enota

27803 VODOVOD ŠENTRUPERT Desetilatrazin DA 0,12 <0.1 µg/L

89618 VODOVOD ZALOKA Koliformne bakterije KB 3 0 CFU/100 mL

91361 VODOVOD ZALOKA Koliformne bakterije KB 4 0 CFU/100 mL

Skrbite za svoje premoženje
-  Ko izvajate razna dela, ne puščajte 

objektov odklenjenih, niti takrat, ko 
objekt zapustite za krajši čas. 

V letu 2020 smo na področju krimina-
litete zabeležili porast skupnega števi-
la kaznivih dejanj v primerjavi z letom 
2019. Največ kaznivih dejanj je bilo 
storjenih s področja splošne krimina-
litete (predvsem premoženjska kazni-
va dejanja – tatvine in vlomi). 

V Občini Šentrupert je bilo v letu 
2020, poleg ostalih kaznivih dejanj, 
storjenih 37 kaznivih dejanj s področja 
splošne kriminalitete. Od tega je bilo 
9 vlomov in 28 tatvin. Storilci so iz 
objektov odnašali denar, zlatnino, hra-
no, razno električno in vinogradniško 
orodje, v nekaj primerih pa so storilci 
le pregledali notranjost objekta, ne da 
bi kaj odtujili.

Dela na poljih, v gozdovih in 
onesnaženje ceste
Policisti občane pri delih na poljih in v 
gozdovih opozarjamo, da morajo vo-
zniki po Zakonu o cestah, preden se 
vključijo v promet na javni cesti s ko-
lovozne poti, nekategorizirane ceste, 
individualnega priključka, območja iz-

vajanja del ali druge zemljiške površi-
ne, odstraniti z vozila zemljo ali blato, 
ki bi lahko onesnažilo vozišče. Z glo-
bo 1.000 evrov se kaznuje za prekr-
šek posameznik, ki ravna v nasprotju 
s tem, prav tako je globa zagrožena za 
pravne osebe, samostojne podjetnike 
posameznike in posameznike, ki sa-
mostojno opravljajo dejavnost ter za 
njihove odgovorne osebe.

Kolesarji, otroci in motoristi 
na cesti
Prvi spomladanski dnevi nas vabijo 
tudi h gibanju na prostem. S tem pa se 

Skupaj za varnost, 
vaša policija.
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v prometu povečuje tudi število šibkej-
ših prometnih udeležencev, kot so ot-
roci, kolesarji in motoristi, ki so med 
bolj izpostavljenimi in ranljivimi udele-
ženci v cestnem prometu, zato vsem 
voznikom svetujemo večjo previdnost.

Če opazite karkoli sumljivega, kar bo 
zmotilo vaš mir in občutek varnosti, 
osebo ali vozilo, ki ne »sodi« v vašo 
okolico, si zapomnite podrobnosti, 
zabeležite znamko in registrsko šte-
vilko vozila ter nemudoma obvesti-

te policiste na PP Trebnje na tel. št. 
07 3462700, po elektronskem naslo-
vu pp_trebnje.punm@policija.si ali na 
številko 113.

Suzana Kostrevc, policistka PP Trebnje

 »Ne živi v preteklosti, ne sanjaj o pri-
hodnosti, osredotoči se na sedanji 
trenutek.« (Buda)

Med pomembne sedanje trenutke, na 
katere se moramo osredotočiti, spa-
da tudi razvoj digitalnih kompetenc. 
Razvijane digitalnih kompetenc ni cilj, 
ampak sredstvo za vseživljenjsko izo-
braževanje ter udejstvovanje v vsak-
danjem (osebnem in delovnem) okolju 
21. stoletja. Predvsem s pojavom epi-
demije covid-19 se je pokazala potreba 
po obvladovanju računalniških znanj za 

Prostore našega začasnega razstavne-
ga prostora od četrtka, 4. marca dalje, 
krasijo slike iranske umetnice Sama-
neh Atef. Otvoritev je tokrat poteka-
la z ogledom filma o razstavi Samaneh 
Atef, Zavedanje | Awareness, na Fa-

Digitalno je lahko tudi zabavno
vse generacije. Na CIK Trebnje smo 
se na to kar hitro odzvali. Za izobra-
ževanja na daljavo smo usposobili tudi 
naše slušatelje, člane UTŽO Trebnje, 
zaposlene in brezposelne, ki obiskuje-
jo tečaje tujih jezikov, osnovno šolo za 
odrasle, srednješolske programe …

Vse, ki si želite nadgraditi svoja zna-
nja, vabimo, da se nam pridružite na 
brezplačnih tečajih projekta Pridobi-
vanje temeljnih in poklicnih kompe-
tenc ter delavnicah našega Večgenera-
cijskega centra Marela. Več informacij 

info@ciktrebnje.si, 07 34 82 100 ali 
ciktrebnje.si.

 Tanja Vrčkovnik

Galerijska paleta

cebook strani in Yo-
uTube kanalu Galerije 
likovnih samorastni-
kov Trebnje. Razsta-
vo je otvoril župan 
Občine Trebnje, Aloj-
zij Kastelic, glasbeni 
program pa je prip-
ravila Glasbena šola 
Trebnje. Ogled filma 
je še vedno mogoč na 
omenjenih kanalih.

Samaneh Atef De-
rakhshan se na samostojni razstavi 
predstavlja kot nagrajenka 52. Medna-
rodnega tabora. Na ogled je le nekaj 
del njenega obstoječega in obsežnega, 
vsak dan naraščajočega opusa. Z izbo-

rom, ki nam ga je poslala, nam avtori-
ca ponudi določeno, domnevno skrb-
no izbrano zgodbo, ki pa opozarja, da 
je njeno delo razpršeno med mnoge 
diskurze, ki se dotikajo zavestnega in 
podzavestnega, osebnega in družbe-
nega, feminizma in patriarhata.

Razstavo si lahko ogledate v naših pro-
storih od torka do petka med 10.00 in 
18.00 ter v soboto med 14.00 in 18.00. 
Za več informacij nas lahko pokličete 
na 07 34 82 106 ali pišete na galerija@
ciktrebnje.si.

Vljudno vabljeni.
Andrejka Vabič Nose

Prispevke za poletno številko časopisa pošljite do četrtka, 3. junija 2021, 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: XXIII./1, pomlad 2021 – 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 – Avtorica naslovne fotografije je Mateja Leban – 
GRAFIČNA PRIPRAVA in TISK: Piktogram d. o. o., Dobrova – Glasilo izhaja štirikrat letno - Naklada: 1050 izvodov – Glasilo je za občane Občine Šentrupert 
brezplačno.



Napovednik dogodkov v Občini Šentrupert

Izvedba dogodkov je odvisna od epidemiološkega stanja v državi in z njim povezanimi omejitvenimi ukrepi.  
Vsi dogodki se bodo izvajali skladno s priporočili NIJZ in veljavnimi ukrepi zbiranja ljudi ter zagotavljanja varnosti. 

Hvala za razumevanje!

Več na www.sentrupert.si

KDAJ KAJ KJE ORGANIZATOR

SOBOTA, 3. APRIL 2021,  
MED 8.00 IN 12.00 TRŽNICA PRED DEŽELO KOZOLCEV PRED DEŽELO KOZOLCEV TURISTIČNO DRUŠTVO ŠENTRUPERT

SOBOTA, 8. MAJ 2021,  
MED 8.00 IN 12.00 TRŽNICA PRED DEŽELO KOZOLCEV PRED DEŽELO KOZOLCEV TURISTIČNO DRUŠTVO ŠENTRUPERT

SOBOTA, 15. MAJ 2021, OB 19.30
PRIREDITEV OD 10-LETNICI DRUŠTVA 

PODEŽELSKIH ŽENA IN DEKLET 
ŠENTRUPERTSKE ŠMARNICE

DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA IN DEKLET 
ŠENTRUPERTSKE ŠMARNICE

SOBOTA, 29. MAJ 2021, OD 9.00 R'D BAJKAM ŠENTRUPERT START PRED BAROM SAN TROPEZ, 
ŠENTRUPERT REKREATIVNO DRUŠTVO ŠENTRUPERT

NEDELJA, 30. MAJ 2021,  
OD 13.30 DALJE

20. TRADICIONALNO SREČANJE KONJENIKOV 
IN TEKMOVANJE V NABADANJU KLOBAS DRAGA PRI ŠENTRUPERTU KONJEREJSKO DRUŠTVO ŠENTRUPERT

TOREK, 1. JUNIJ 2021,  
MED 11.00 IN 13.00 OLIMPIJSKA BAKLA TEČE PO ŠENTRUPERTU PRED INFO TOČKO DEŽELA KOZOLCEV

OBČINA ŠENTRUPERT, OKS SLOVENIJE, R'D 
BAJKAM ŠENTRUPERT, OSNOVNA ŠOLA 

DR. PAVLA LUNAČKA ŠENTRUPERT, JSKD OI 
TREBNJE

TOREK, 1. JUNIJ 2021,  
MED 11.00 IN 13.00

POSLIKAVE OBLAČIL 
MENTORICA: NATAŠA ZALETELJ PRED INFO TOČKO DEŽELA KOZOLCEV JSKD OI TREBNJE IN OBČINA ŠENTRUPERT

TOREK, 1. JUNIJ 2021 OTVORITEV OBRTNO-PODJETNIŠKE CONE 
ŠENTRUPERT OPC ŠENTRUPERT OBČINA ŠENTRUPERT

SREDA, 2. JUNIJ 2021, OB 18.00 SLAVNOSTNA SEJA OB 14. PRAZNIKU  
OBČINE ŠENTRUPERT HIŠA VINA FRELIH OBČINA ŠENTRUPERT

ČETRTEK, 3. JUNIJ 2021, OB 20.00 VEČER LJUDSKEGA PETJA:  
ŠENTRUPERTSKI SLAVČKI POJEJO DEŽELA KOZOLCEV, ŠENTRUPERT OBČINA ŠENTRUPERT IN DEŽELA KOZOLCEV

PETEK, 4. JUNIJ 2021, OB 18.00
PREDSTAVITEV ZNANSTVENE MONOGRAFIJE 

ŽUPNIJSKA CERKEV V ŠENTRUPERTU NA 
DOLENJSKEM: 500-LETNICA IZGRADNJE, 

OPRAVE IN POSVETITVE

ŽUPNIJSKA CERKEV SV. RUPERTA, 
ŠENTRUPERT

OBČINA ŠENTRUPERT, ZVKD SLOVENIJE, 
ŽUPNIJA ŠENTRUPERT

SOBOTA, 5. JUNIJ 2021,  
MED 8.00 IN 12.00 TRŽNICA PRED DEŽELO KOZOLCEV PRED DEŽELO KOZOLCEV TURISTIČNO DRUŠTVO ŠENTRUPERT

NEDELJA, 6. JUNIJ 2021 SVETA MAŠA OB 500-LETNICI POSVETITVE 
ŽUPNIJSKE CERKVE CERKEV SV. RUPERTA, ŠENTRUPERT ŽUPNIJA ŠENTRUPERT

ČETRTEK, 10. JUNIJ 2021, OB 18.00 PODOBE ŠENTRUPERTA DEŽELA KOZOLCEV, ŠENTRUPERT OBČINA ŠENTRUPERT IN DEŽELA KOZOLCEV

PETEK, 11. JUNIJ 2021, OB 18.00
LUTKOVNA PREDSTAVA: TRI SLOVENSKE 

LJUDSKE PRAVLJICE 
IZVAJALEC: LS MOKRE TAČKE (KUD EMIL 

ADAMIČ MOKRONOG)
DEŽELA KOZOLCEV, ŠENTRUPERT JSKD OI TREBNJE IN OBČINA ŠENTRUPERT

PETEK, 11. JUNIJ 2021, OB 19.00 OGLARSKA DEŽELA V ŠENTRUPERT: 
PREDAVANJE IN PRIŽIG OGLARSKE KOPE DEŽELA KOZOLCEV, ŠENTRUPERT DRUŠTVO OGLARJEV SLOVENIJE IN OBČINA 

ŠENTRUPERT

NEDELJA, 13. JUNIJ 2021 BREZPLAČNE MERITVE KRVNEGA TLAKA, 
SLADKORJA IN HOLESTEROLA V KRVI KORK ŠENTRUPERT

PETEK, 19. JUNIJ 2021 KONCERT VOKALNE SKUPINE LILITH OB 
10-OBLETNICI DELOVANJA DEŽELA KOZOLCEV, ŠENTRUPERT VOKALNA SKUPINA LILITH

PETEK, 19. JUNIJ 2021 MUZEJSKA NOČ DEŽELA KOZOLCEV, ŠENTRUPERT ZAVOD DEŽELA KOZOLCEV

SOBOTA, 20. JUNIJ 2021,  
OD 20.00 DALJE

10. TRADICIONALNO KRESOVANJE NA 
KMETIJI PRI JANEZKOVIH

TURISTIČNA KMETIJA PRI JANEZKOVIH, 
KAMNJE TURISTIČNA KMETIJA PRI JANEZKOVIH

SREDA, 24. JUNIJ 2021, OB 16.00
ODKRITJE SPOMINSKE PLOŠČE V POČASTITEV 

30-LETNICE OSAMOSVOJITVE REPUBLIKE 
SLOVENIJE

PRI ŽUPNIŠČU OBČINA ŠENTRUPERT, ZDRUŽENJE SEVER

ČETRTEK, 25. JUNIJ 2021, OB 20.00 VEČER  STAND UP KOMEDIJE PRED INFO TOČKO, DEŽELA KOZOLCEV OBČINA ŠENTRUPERT

PETEK, 26. JUNIJ 2021, OB 20.00
KONCERT ZIMZELENIH PESMI OB 30-LETNICI 

OSAMOSVOJITVE: POLETNA NOČ V DEŽELI 
KOZOLCEV

DEŽELA KOZOLCEV, ŠENTRUPERT OBČINA ŠENTRUPERT

SOBOTA, 27. JUNIJ 2021,  
MED 20.00 IN 23.00 KONCERT PRED INFO TOČKO, DEŽELA KOZOLCEV OBČINA ŠENTRUPERT

NEDELJA, 28. JUNIJ 2021 SLOVENIJA KOLESARI: TRADICIONALNI 
KOLESARSKI VZPON V NEBESA ZMAJARSKO DRUŠTVO PRELET ŠENTRUPERT

ZBOR OBČANOV HIŠA VINA FRELIH OBČINA ŠENTRUPERT


