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RAZVOJNI POTENCIALI PODEŽELJA OBČINE ŠENTRUPERT
S POUDARKOM NA RAZVOJU MLADINSKEGA TURIZMA
IZVLEČEK:
Avtor osvetljuje pojem razvojnih potencialov podeželja in z ustrezno metodologijo definira
razvojne potenciale nove občine v Mirnski dolini – občine Šentrupert. Pri tem uporabi tudi
benchmarking metodo, s katero analizira primere dobrih praks regije Vulkanland na
Avstrijskem Štajerskem in izbrane mladinske hotele v Sloveniji (MH Pliskovica, MH Stara
šola Korte, MH Celica in MH Situla). Raziskava je pokazala, da so razvojni potenciali občine
Šentrupert zlasti velika koncentracija kulturne dediščine, izjemna kulturna pokrajina,
regionalna arhitektura in prebivalstvo željnega razvoja. Takšni razvojni potenciali omogočajo
razvoj turizma. Z namenom razvoja (mladinskega) turizma bi se lahko uporabila tudi danes
prazna Barbova graščina na Veseli Gori, za katero se tudi išče investitor za obnovo. Interes je
pokazal Zavod Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU). Eden izmed ciljev
diplomskega dela je tudi ugotoviti možnosti za ureditev in razvoja mladinskega hotela v
Barbovi graščini. Avtor ob koncu diplomskega dela ugotavlja, da lahko postane Barbova
graščina na Veseli Gori atraktiven in poslovno uspešen mladinski hotel.
KLJUČNE BESEDE:
podeželje, razvojni potenciali, občina Šentrupert, mladinski turizem

THE REGIONAL POTENTIALS OF RURAL AREAS OF THE ŠENTRUPERT
COMMUNE WITH THE EMPHASIS ON THE DEVELOPMENT OF YOUTH
TOURISM
ABSTRACT:
The Author highlights the developmen potentials of the rural areas and, with the help of a
suitable methodology, defines the developmental potentials of the new commune in the Mirna
valley – the Šentrupert commune. During the research, author also uses the benchmarking
analysis, which helps him to analyse cases of good practice in the Vulkanland Region in
Steiermark, Austria, and analyses selected Youth hostels in Slovenia (YH Pliskovica, YH
Stara šola Korte, YH Celica and YH Situla). The results of the research have shown that the
development potentials of the Šentrupert commune are the high concentration of cultural
heritage, exceptional cultural landscape, the regional arhitecture and the people who are eager
for development. Such development potentials could be best used in tourism. For example,
one of the posibilities of such development could be a new use for the Barbo castle in Vesela
Gora – as a youth hostel, for which the investors are already being searched for. An interest
has been shown by the Student organisation of the University in Ljubljana (ŠOU). One of the
main goals of the diploma thesis has also been to define the possibility of organising and
developing the Youth hostel Barbo castle in Vesela Gora. The Author concludes his diploma
thesis by stating that the Youth hostel Barbo castle has the means of becoming an attractive
and commercially successful youth hostel.
KEY WORDS:
rural areas, development potentials, the Šentrupert commune, youth tourism
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1 UVOD
Podeželje predstavlja izjemno pomemben življenjski prostor. Vloga podeželja pa se
spreminja. Tako danes nima le bivalne in proizvodne (kmetijske) funkcije, temveč še številne
druge, govorimo o večfunkcijskem podeželju. Tega se zaveda že nekaj desetletij tudi Evropa
in od osamosvojitve dalje tudi uradna slovenska politika (kot prvo Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano). Ker je kmetijstvo, nekoč zaposlitveno najpomembnejši sektor,
doživelo korenite spremembe (v prispevku kmetijstva k nacionalnemu bruto družbenemu
proizvodu in v deležu zaposlenih), se je podeželje srečalo s številnimi stihijskimi procesi, ki
so začeli degradirati podeželje: njegovo kulturno pokrajino in socialne odnose. Nezaželene
stihijske procese je država skušala omiliti z usmerjanjem razvoja, finančnimi subvencijami in
z aktiviranjem lokalnega prebivalstva (projekti Celostnega razvoja podeželja - CRPOV).
Občine, kot predstavnice lokalne samouprave, so postavljene pred težko nalogo - usmerjati
razvoj na svojem območju. Občina Šentrupert, ki leži v Mirnski dolini, je po dolgotrajnem
prizadevanju v letu 2006 vendarle postala nova občina. Občani in občinsko vodstvo imajo
številne ideje za razvoj, veliko volje za delo, vendar tudi številne razvojne probleme in kot
večina občin omejen proračun. Odpira se vprašanje na čem graditi bodoči razvoj. Morda na
avtoprevoznikih, malih in srednjih podjetjih, turizmu, ekoloških kmetijah? Ima kmetijstvo
sploh še kakšen pomen?
Eden od vzgibov za pričujočo nalogo je vprašanje, kako oblikovati prihodnji razvoj občine
Šentrupert, tj. definirati razvojne potenciale.
V občini Šentrupert, kot tudi v celotni Mirnski dolini, se srečamo s presenetljivo gosto mrežo
bogate kulturne dediščine, ki jo predstavljajo predvsem kmečke in trške hiše, trška središča,
gradovi in cerkve. Številni objekti so zaščiteni kot kulturni spomeniki in kot taki predstavljajo
na eni strani razvojno oviro in na drugi razvojni potencial. Eden takšnih objektov je tudi
Barbova graščina na Veseli gori nad Šentrupertom, ki ga prebivalci, društva, vodstvo
nekdanje Krajevne skupnosti (KS) in nekatere konservatorske službe (mestni muzej Novo
mesto, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije - ZVKDS) želijo obnoviti in predati
novemu namenu. Zaradi omejenih finančnih sredstev traja obnova že vrsto let, prvotni
interesenti za dejavnosti v Barbovi graščini pa so si poiskali nove prostore ali pa so interes že
izgubili.
Barbova graščina je bila predstavljena tudi Zavodu Šouhostel, ki upravlja zelo uspešen hotel
Celica v Ljubljani in ima v svoji viziji razvoja oblikovanje mreže mladinskih prenočišč in
turističnih informacijskih točk za mlade popotnike po Sloveniji. Kot ena izmed možnih
lokacij bi lahko bila tudi Barbova graščina. Gre za popolnoma drugačno okolje v primerjavi z
glavnim mestom: drugačno z vidika prometne dostopnosti, turistične ponudbe, pokrajine,
doživljanja. Potreben bo drugačen koncept mladinskega turizma. Kljub temu bi lahko bilo to
odlično dopolnjevanje mladinskemu hotelu Celica in tudi drugi turistični ponudbi na
Dolenjskem, npr. projektu Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine, kjer manjka
prenočitvenih kapacitet in ponudb za mlade. Predstavljal bi tudi razvojni impulz v
podeželjskem okolju, ki bi tako spodbudil tudi druge panoge in dejavnosti, kot so kmečki
turizem, gostinstvo, rekreacijske dejavnosti in kulturno dogajanje. Primer mladinskega hotela
Pliskovica na Krasu kaže, da je takšen projekt z izvirnimi in prodornimi idejami lahko zelo
uspešen.
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1.1 NAMEN, CILJI IN DELOVNI HIPOTEZI
Ali se lahko posamezno podeželsko območje izvije odvisnosti od države (finančna podpora)
in urbanih središč (delovna mesta) ter zaživi svoje življenje, v katerem uporablja lastne
naravne vire, lastno znanje in finančni kapital?
Namen naloge je osvetliti pojem razvojnih potencialov podeželja in z ustrezno metodologijo
poiskati oziroma definirati razvojne potenciale nove občine v Mirnski dolini – občine
Šentrupert.
V nalogi bom skušal opredeliti smernice za delovanje nove občinske uprave pri vodenju
razvoja občine Šentrupert. Smernice in ugotovitve pa naj bi služile tudi občanom pri iskanju
novih poti k boljšemu življenju. Rezultati bodo objavljeni tudi v občinski, regionalni in
strokovni publikaciji ter predstavljen občini Šentrupert.
Drugi namen naloge je izbranemu razvojnemu potencialu, razvoju mladinskega turizma,
natančneje opredeliti možnosti za razvoj in zastaviti strategijo razvoja. Rezultati bi služili
potencialnemu investitorju, Zavodu ŠOU, kot pomoč pri odločitvi za investicijo.
Cilji naloge so definirati razvojne potenciale podeželja:
definirati pojem "razvojni potenciali podeželja",
poiskati metodologijo identificiranja razvojnih potencialov,
identificirati razvojne potenciale občine Šentrupert ter
ugotoviti možnosti ureditve in razvoja mladinskega hotela Barbova graščina na Veseli
Gori.
Hipotezi
1. Najpomembnejši razvojni potencial podeželja občine Šentrupert najdemo v prebivalcih
občine Šentrupert: želja po razvoju, delavnost, iznajdljivost, izkušnje, znanje, kultura.
2. Geografsko okolje občine Šentrupert in širše Mirnske doline omogoča razvoj mladinskega
turizma v Barbovi graščini na Veseli Gori.

1.2 METODOLOGIJA
S pomočjo pregleda literature se bom seznanil z obravnavanimi pojmi v nalogi, se spoznal z
obravnavanim območjem in odgovoril na vprašanja, kot so:
Kakšno podeželje želimo/potrebujemo?
Kaj so razvojni potenciali in kako jih poiščemo?
S kabinetnim delom bom analiziral podatke pridobljene iz literature in obdelal statistične
podatke, s pomočjo katerih bom spoznal razvojne procese v občini Šentrupert.
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Na terenu bom popisal turistično ponudbo, opravil intervjuje s predstavniki lokalne oblasti, z
Zavodom za kulturno dediščino Novo mesto in Zavodom za naravno dediščino Novo mesto
ter preverjal ugotovitve iz kabineta na terenu.
Najzahtevnejši metodološki del predstavlja oblikovanje metodologije identificiranja razvojnih
potencialov, ki jo predstavljam v nadaljevanju.
Pristop k obravnavi regije
V nalogi bom predstavil razvojne potenciale občine Šentrupert. Za uspešno identifikacijo
razvojnih potencialov in opredelitev možnosti za razvoj mladinskega turizma moramo regijo
dobro spoznati ter jo analizirati.
V iskanju prave metode, ki bi mi pomagala regijo učinkovito in uporabno preučiti, sem
pregledal številne prispevke strokovnjakov o pristopu k regionalni analizi. "Novi"1
regionalnogeografski pristopi so izredno vabljivi, vendar so navadno primerni le za določen
namen, npr. regionalnogeografski pristop, ki ga je razvil Paasi. Njegov pristop nam lahko
odlično služi, ko iščemo pravo identiteto določenega območja.
"Novi" regionalnogeografski pristopi:
•

compage (Whittlesey cv.Minshull, 1967),

•

Paasijev pristop (Paasi, 1986),

•

sistemska teorija (Klemenčič, 1987),

•

kvantitativni pristop (prim. Topole, 1998).

Uporabljena metodologija v pričujoči nalogi mora slediti namenu naloge, tj. identifikaciji
razvojnih potencialov, in specifičnosti obravnavane regije. Če želimo v izbrani regiji v razvoj
vključiti vse možne potenciale, je nujno, da naredimo analizo vseh njenih sestavin in ne le
izbranih. V nalogi bo tako regija obravnavana s tradicionalnim regionalnogeografskim
pristopom, ki sistematično pregleda vse naravno- in družbenogeografske elemente.
S pomočjo analize bom v sintetičnem delu skušal izpostaviti:
-

vzrok za specifično upravno razdelitev Mirnske doline – ena dolina je razdeljena med
tri občine (s pomočjo genetskega razvoja),
razvojne probleme in ovire,
razvojne potenciale in
možnosti za razvoj mladinskega turizma.

Tradicionalen geografski pristop analitično in nato sintetično prikaže raznolikost naravnoin družbenogeografskih dejavnikov v določeni pokrajini ali regiji. Prikaže in razloži
poglavitne pojave, procese in zakonitosti, ki opredeljujejo obstoječe razmere v izbrani
pokrajini. (Geografija, 2001, str. 472) Kot ugotavlja Gilbertova, je značilnost tradicionalnega
geografskega pristopa tudi genetski ali zgodovinski razvoj regije, torej razlaga zaporedje
1

V navednicah zaradi tega, ker so predstavljeni pristopi znani že nekaj desetletij. "Nov" je v smislu drugačen,
alternativni pristop.

8

Þ Razvojni potenciali podeželja o. Šentrupert s poudarkom na razvoju mladinskega turizma

M. Štepec

dogodkov, skozi katere so bile zgodnejše pokrajine preobražene v kasnejše. (cv. Klemenčič,
2005a, str. 20)
Poglobljen pogled k strokovnim analizam podaja Černe (2005), ki izhaja iz tradicionalne
regionalne analize. Avtorjevo razmišljanje bi lahko povzeli:
analiza, ki se nanaša na preučitve
- strukture: vsota elementov in povezav med njimi,
- funkcije: se nanaša na tokove, ki tvorijo povezave,
- razvoja: pomeni spremembo v strukturi in funkcijah v določenem času.
sinteza in razumevanje
- poskus opisa pravilnosti, katerega cilj je generalizacija prostorske
razporeditve, strukture, organiziranosti ter razmerij (nomotetičen pristop),
- razlaga, ki ni usmerjena le v pojasnjevanje preteklih procesov in sedanjih dejstev,
temveč predvideva tudi težnje v prihodnosti.
V skladu z novo regionalno geografijo pa regionalna analiza ne bo služila le, da regijo
spoznamo, temveč da jo uporabimo za konkretno delovanje. S tem pa se pomikamo proti
prognostični ali aplikativni geografiji (Ilešič, 1979).
V nalogi bom uporabil tudi metodo Benchmarking s katero želim preko primerov dobrih
praks pridobiti nove ideje in izkušnje.
Benchmarking je (Bolli, Emtairah, 2001):
-

Proces izboljšanja izvedbe s stalnim prepoznavanjem, razumevanjem in
prevzemanjem najboljših izvedb in procesov, ki se pojavljajo znotraj ali zunaj
organizacije.
Proces stalnega spremljanja in primerjave dejavnosti nekega podjetja s primerljivimi
procesi v vodilni organizaciji, z namenom, da bi izpopolnili lastno podjetje.

-

Je metoda organizacijskih izboljšav, ki vključujejo stalne sistematične evalvacije
izdelkov, storitev ter procesov v podjetju, z namenom poiskati najboljše možne
izvedbe.

-

Je proces prepoznavanja ter vključevanja najboljših izvedb za izboljšanje dela.

Metodo bom uporabil dvakrat. Prvič bom s to metodo analiziral Avstrijsko regijo Štajerska, ki
ji je z rabo lastnih razvojnih potencialov uspelo izplavati iz gospodarske nerazvitosti,
neprepoznavnosti in ji je uspelo izboljšati slabo podobo (image) regije. Drugič bom to metodo
uporabil pri analizi izbranih primerov mladinskih hotelov v Sloveniji. S tem želim pridobiti
njihove izkušnje in ugotoviti na čem gradijo svoj uspeh.

1.3 PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV
Podeželje je kot zaokrožen geografski prostor vedno bil tema geografskih del. Od prvih
geografskih del, ki so le opisovala dežele do sodobnih kvantitativnih analiz regij, se
raziskovalci sprašujejo o načinu poselitve pokrajine (podeželja), rabi tal, glavni gospodarski
panogi, prometni povezanosti, podnebju, rastju, živalstvu in značilnosti prebivalstva.
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Konec šestdesetih let 20. stoletja se je podeželje začelo spreminjati s hitrostjo kot še nikoli do
takrat, ko se je z industrializacijo in motorizacijo začelo modernizirati. Na podeželju, ki se je
do takrat enačilo z agrarno pokrajino, so začeli vdirati urbani elementi (moderne prometnice,
industrija, mestni tip hiš, mestni način življenja). Eden prvih geografov, ki je prepoznal ta
pojav in ga začel preučevati je bil V. Klemenčič. Kasneje pa tudi M. M. Klemenčič.
Danes, ko ima podeželje le še obrobno agrarno funkcijo (kmetijstvo) so začeli raziskovalci
iskati nove možnosti razvoja tega izjemno pomembnega dela pokrajine, tj. podeželja.
V diplomsko delo vključeni avtorji, ki so pisali s področja razvojnih potencialov podeželja:
-

-

D. Plut, I. Piry ter A. Černe (1984) so bili med prvimi, ki so sistematično razčlenili
razvojne potenciale ob priložnosti zborovanja geografov na Dolenjskem in Beli krajini.
A. Barbič (1991), katere področje je agronomija, je med prvimi leta 1991 izdala obsežno
in temeljno delo, ki obravnava podeželje in njegove razvojne možnosti. Še temeljitejše
delo je opravila leta 2005, ko je izdala Izzivi in priložnosti podeželja.
V. Mlakar (1996) je v svojem diplomskem delu razvojne možnosti podeželja : na primeru
KS Črni vrh nad Polhovim Gradcem razvila dobro metodologijo po kateri je prišla do
razvojnih potencialov regije.
M. Koščak (1999) je z doktorsko disertacijo prinesel v slovenski prostor izkušnje iz
Velike Britanije, ki so mu kasneje koristile pri vzpostavljanju projekta Po poteh dediščine
Dolenjske in Bele krajine. Projekt Po poti dediščine je nato predstavil v številnih revijah
in zborovanjih.
M. Benkovič Kraševec (2005) je raziskovala razvojne možnosti naselij na depopulacijskih
območjih.
M.M. Klemenčič (2005) se podeželja loteva teoretično in skuša definirati sodobne procese
na podeželju. Istega leta je bil tudi nosilec interdisciplinarnega projekta Ciljni raziskovalni
program "Konkurenčnost Slovenije 2001-2006" v katerem se s sodelavci ukvarja s
problemi in razvojni izzivi slovenskega podeželja.

Najtemeljitejše regionalno geografsko delo obravnavanega območja je naredila M. Topole
(1998) z monografijo Mirnska dolina. Leta 2004 pa je objavila v reviji Rast tudi vsebinsko
zelo bogat članek z naslovom Šentrupertska mikroregija. Iz omenjenih dveh del sem črpal
največ podatkov za naravnogeografsko analizo.
V svojem diplomskem delu Regionalna geografija Trebnjega s poudarkom na prsti in rastju je
območje Šentruperta zajela tudi M. Nose (2004). Iz tega dela sem črpal tudi nekatere podatke
za družbenogeografsko analizo. Pomagal sem si tudi s statističnimi podatki Popisa 2002 ter
Krajevnega leksikona Slovenije (1971) ter Krajevnega leksikona Slovenije (1995).
Uporabljeni zborniki in monografije, ki obravnavajo območje Šentruperta:
- I. Steklasa, 1913,
- F. Režun, 1992,
- Župnija Šentrupert: zgodovinske osnove 1993: 1393-1993,
- Razvojni projekt CRPOV za naselje Šentrupert z okolico, 1996,
- J. Zupan, 2002,
- V objemu Temenice in Mirne, 2006.
Značilnosti turizma sem povzel po D. Zorko (1999) in Strategiji razvoja turizma v občini
Trebnje (2006)
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V diplomskem delu sem uporabil kartografsko gradivo, pridobljeno na internetu, in sicer:
-

Interaktivni naravovarstveni atlas, ki vsebuje podatke Agencije Republike Slovenije za
okolje. Internetna stran: http://kremen.arso.gov.si/nvatlas
PISO - Prostorski informacijski sistem občin., ki ga upravlja družba Realis d.o.o.
Internetna stran: http://www.geoprostor.net/piso
Geopedia družbe Cosylab - laboratorij za kontrolne sisteme, d.d. in Umanotere.
URL: http://portal.geopedia.si (citirano junij 2007)
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2 RAZVOJNI POTENCIALI PODEŽELJA
"Podeželje je eden osnovnih razvojnih potencialov države Slovenije." (Koščak, 1999, str. 7)
Geostrateški položaj, izjemna pestra pokrajinska raznolikost in raznovrstnost, ki se kaže med
drugim tudi v stikanju in prepletanju evropskih naravnih, kulturnih in gospodarskih enot, daje
Sloveniji dovolj možnosti za to, da nobena njena pokrajina, kraj in naselje ni navadno in
nezanimivo. Vsak kraj in vsak posameznik lahko s svojimi lastnimi potenciali, v medsebojni
povezanosti in soodvisnosti z drugimi prispeva k razvoju. (Černe, 2005, str. 138)
Individualizacijo, kot reakcijo na globalizacijo, opredeljujejo "novi lokalizmi" postmodernih
družb, za katere je značilno (Barbič, 2005, str. 39):
-

naraščujoča ekološka ozaveščenost lokalnega prebivalstva in vse večje spoštovanje
naravnega okolja,
vse večja vloga lokalne samouprave v reševanju lokalnih problemov in uveljavljanje
neposrednega sodelovanja v procesih odločanja,
"odkrivanje" tradicij, vrednot, običajev, navad in njihovo vključevanje v identiteto
lokalne skupnosti in vsakdanje življenje ter
raba lokalnih virov za lokalno gospodarsko dejavnost.

2.1 PODEŽELJE – KROMPIR
RAZNOVRSTNIH DEJAVNOSTI

IN

KORUZA

ALI

PROSTOR

Tradicionalno agrarno podeželje izginja. To je prva misel, ki se je moramo zavedati, ko
govorimo o podeželju v Sloveniji. Agrarnega podeželja izpred nekaj desetletij danes ni več,
saj je slovensko podeželje šlo skozi proces industrializacije, motorizacije, urbanizacije in
modernizacije. Večina prebivalcev podeželja se ne ukvarja več s kmetovanjem, temveč so
zaposleni v eni od številnih podjetij v bližnji okolici ali v bolj ali manj bližnjem mestu.
Pri sodobni obravnavi podeželja (od 80. let dalje) se je tako v Evropi kot v Sloveniji zgodila
velika sprememba pri dojemanju tega zelo pomembnega dela našega sveta. Podeželje nima le
funkcije pridelovanja hrane (in obremenjevanja okolja), temveč še številne druge – govorimo
o večfunkcijskem podeželju. (Magel, 1994; Leksikon geografije podeželja, 1999, str. 162)
Podeželje ima tako poleg
bivalne in
proizvodne (kmetijske),
tudi naslednje funkcije:
trajnostna raba naravnih virov,
turistično in rekreacijsko,
ohranjanje kulture in tradicije (navade, šege, običaji, rokodelske umetnosti idr.),
vzdrževanje kulturne pokrajine in
ekološko funkcijo (varovanje naravnih virov, ohranjanje biotske raznovrstnosti).
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Kljub temu pomembnemu miselnemu preskoku, pa ostaja kmetijstvo hrbtenica podeželja
(Adelhardt, 1993; Magel, 1994), sicer nič več v smislu gospodarske pomembnosti (npr. visok
prispevek k bruto družbenemu prihodku ali po visokem deležu zaposlenih v kmetijstvu),
temveč kot kreator podeželskega izgleda pokrajine2, pa tudi kot vir narodnih vrednot in
nenazadnje kot vir hrane.
Podeželje ne bi bilo to, kar je, če ne bi prebivali tu ljudje, ki so glavni nosilci vseh sprememb
v pokrajini. Tudi tukaj se je položaj popolnoma spremenil, saj delež prebivalcev, ki se
ukvarjajo s kmetijstvom že dolgo ni več visok, vendar so prebivalci ključni za ohranjanje
kulturne pokrajine. Kljub temu da se je mestni način življenja razširil na podeželje, kjer
izpodriva tradicionalni kmečki način življenja, pa ohranja prebivalstvo nekatere specifičnosti
podeželskega prebivalstva. To sta tip poselitve v obliki razpršenih vasi in podeželskih
mest pa tudi tesnejši medsebojni odnosi ter neposrednejši odnos kraja bivanja3.
Podeželje4 bi lahko definirali kot tip pokrajine, katerega pokrajinski izgled izvira iz
kmetijske rabe tal, značilen je tipičen način poselitve v obliki razpršenih vasi in podeželskih
mest ter tesnejši odnos prebivalcev do sokrajanov in kraja bivanja.
Podeželje je postalo prostor bivanja delavcev oziroma polkmetov, potencialni prostor širjenja
mest (npr. južni del Ljubljane) in industrije (npr. industrijska cona na Mirni) ter prostor za
oddih in s tem povezano gradnjo vikendhiš (npr. Trška Gora pri Novem mestu).
Slovensko podeželje je že nekaj desetletij v intenzivnem spreminjanju, proces deagrarizacije
še vedno traja. Kmetije se še vedno opuščajo. Polkmetje svoj "popoldanski konjiček" ukvarjanje s kmetijstvom, zamenjujejo za popoldansko izmeno v podjetjih.
Če želimo pri usmerjanju razvoja podeželja upoštevati tudi želje in zahteve prebivalcev, se je
potrebno zavedati, da je podeželsko prebivalstvo postalo strukturno pestro. Poleg kmečkega
prebivalstva, ki je v izraziti manjšini, so še upokojenci, aktivno nekmečko prebivalstvo,
zaposleno v najrazličnejših dejavnostih, vikendaši, ki se v precejšnji meri odločajo za stalno
bivanje, izseljeni domačini, ki so se po upokojitvi vrnili v domači kraj ali prihajajo le
občasno, mlade družine, ki jim podeželje nudi cenejši način bivanja, stik z naravo in
primernejše socialno okolje. Vsaka od omenjenih skupin ima svoje interese, zato je sodobno
podeželje postalo, namesto nekdanjih vaških skupnosti, območje križanja številnih interesov.
Pri starostni strukturi prebivalstva je z vidika razvoja pomemben delež mladega
prebivalstva, saj ti omogočajo načrtovanje razvojnih projektov. Visok delež prebivalstva v
aktivni dobi bi pokazal formalno delovno zmožnost nekega območja, vendar ima lahko to le
kratkotrajni učinek. (Klemenčič et al, 2005, str. 155)
Država je že v sedemdesetih5 letih 20. stoletja spoznala, da podeželje potrebuje pomoč.
Podpora je bila namenjena za blažitev regionalnih razlik, saj se je država začela zavedati
pomena kmetijske samooskrbe države, poseljenosti podeželja in s tem manjšim pritiskom na
mesta ter blaženje regionalnih razlik.

2

Za podeželsko kulturno pokrajino je značilen tradicionalni način obdelovanja zemlje, drobni pokrajinski vzorci
in pestra raba tal. (Urbanc, 2002, str. 70)
3
Tesnejši medsebojni odnosi in neposrednejši odnos do zemlje ter kraja bivanja: v nasprotju z mestno
individualnostjo, zasebnostjo in anonimnostjo je stik med ljudmi na podeželju tesnejši in problemi, ki zadevajo
celotno skupnost, le-to združijo, saj je odnos prebivalcev do kraja bivanja močnejši. (Heck, 1993)
4
Podeželje je eden izmed treh tipov pokrajine. NARAVA-PODEŽELJE-MESTO.
5
Zakon o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij, 1971.
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2.2 NAČELA PRI USMERJANJU RAZVOJA
V tem podpoglavju želim omeniti nekaj načel, ki naj bi se upoštevala pri sodobnem razvoju
regij.

2.2.1 Trajnostni razvoj
"Sodobno pojmovanje človekovega napredka, človekove blaginje, vključuje povečanje
ekonomske, socialne in okoljske blaginje." (Plut, 2005, str. 98)
Za okolju prijazen razvoj se je v tuji literaturi uveljavil izraz sustainable development, ki se v
slovenski literaturi različno prevaja in interpretira. Najpogosteje kot vzdržnostni razvoj,
trajnostni razvoj ali sonaravni razvoj z različicami kot npr. trajnostno sonaravni razvoj. Iz
samega pomena posamezne besede, lahko znotraj pojma oziroma pristopa razumemo
določene nianse v pomenu. Tako tudi Plut (2005) razume med pomenoma trajnostnost in
sonaravnost pomenski razloček. Sonaravnost poudarja okvir (zmogljivost, omejitve) narave
oziroma geografskega okolja, ki ga moramo upoštevati pri usmerjanju prostorskega,
gospodarskega in družbenega razvoja. Obsega razvoj poselitve, gospodarstva, infrastrukture
in pokrajinske rabe hkrati z varstvom okolja. Medtem je po Plutovem mnenju pojem
trajnostnost širši in večpomenski, saj vsa tri področja razvoja (okoljski, ekonomski in
družbeno-socialni) upošteva enako in jih združuje. (Plut, 2005; Barbič, 2005, str. 15)
Natančneje pojem trajnostni razvoj opredeljuje tudi Koščak (1999). Ugotavlja, da mora biti
največja pozornost pri razvoju namenjena ljudem – lokalnim prebivalcem, ki v procesu
nastajanja razvojnega programa sooblikujejo svoj lastni razvoj, nastali razvojni proizvod pa
sami upravljajo in so zanj odgovorni. Ena od komponent trajnostnega razvoja je tudi
ekonomska upravičenost, vendar mora biti razvoj načrtovan skladno z možnostmi in
omejitvami, ki jih postavlja okolje. Lokalni potenciali, kapacitete in resursi, se morajo
aplikativno dopolnjevati z novimi primernimi tehnologijami in reinvestiranjem ob
upoštevanju načel varovanja okolja. (Koščak, 1999, str. 13)
Koščak (1999, str. 14) pa povzema tudi glavne temelje trajnostnega razvoja, kakor so bili
sprejeti v Veliki Britaniji,
-

odločitve se morajo opirati na strokovne informacije in analize nevarnosti,
ob sprejemanju ukrepov je potrebno biti še posebno pazljiv, kjer obstajajo nevarnosti
za degradacijo okolja,
stroške zaradi onesnaževanja okolja plačajo povzročitelji.
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Model slika 1: Stebri trajnostno sonaravnega razvoja
Gospodarski razvoj

Gospodarska rast
Zasebni dobiček
Širitev trga
Zunanji stroški

Trajnostno sonaravni
Pravičnost
Sodelovanje
Socialna odgovornost
Primerna tehnologija
Lokalno samozaupanje
Temeljne člov. potrebe

razvoj

Nosilnost okolja
Trajnostni pridelek
Ohranjanje nar. virov
Biotska raznovrstnost

Socialni razvoj
(razvoj skupnosti)

Okoljski razvoj

Vir: Plut, 2005, str. 67
V nalogi bom uporabljal pojem trajnostni razvoj, ki naj bi poudaril razvoj mikroregije
oziroma občine Šentrupert na vseh treh področjih razvoja – gospodarskem, družbenosocialnem in okoljskem.

2.2.2 Endogeni razvoj
Gre za model razvoja, ki v prvi vrsti želi zmanjšati odvisnost regije od zunanjih faktorjev ter
hkrati razvoj oblikovati na učinkoviti izrabi lastnih potencialov. (cv. Lampič, 2005)
Gonilna sila razvoja so lokalni akterji in lokalno prebivalstvo. Kljub vsemu so potrebni tudi
zunanji viri v obliki financiranja in svetovanja. Za uspešno funkcioniranje so potrebne vezi
tako znotraj regije kot tudi vezi z drugimi regijami. Predvsem so pomembne "žive"
komunikacije, živahen pretok informacij, znotraj sektorske in med sektorske povezave
ter sodelovanje. (Klemenčič et al, 2005, str. 146)
V študiji Konkurenčnost Slovenije (Klemenčič et al, 2005) avtorji ugotavljajo, da je učinke
težko enostavno in kvantitativno meriti. Pravi pomen endogenega regionalnega razvoja se naj
bi kazal na družbeno-kulturnem področju, saj se s takšnim pristopom krepi zanimanje
prebivalcev za lokalne probleme, oblikuje se regionalna identiteta, socialna povezanost, kar
vpliva na gospodarski razvoj – motivirani akterji bodo ostali na podeželju in se angažirali za
lokalne zadeve. Cilj usmerjenega endogenega razvoja je trajnostna raba regionalnih
potencialov (endogenih potencialov).
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Model slika 2: Koncept endogenega razvoja

RAZVOJ

Raba endogenih potencialov (regionalnih virov)
Aktivno / podjetno prebivalstvo
Želja po razvoju
Krepitev identitete
Socialno povezovanje
Želja bivati in delati v domači regiji
Tveganje
Inovativnost
VIZIJA

RAZVOJA

Avtor: M. Štepec
Koncept endogenega razvoja temelji na spoznanju, da razvoj regije ne usmerja nekdo od
zunaj (država), temveč prebivalci (lokalna skupnost) sami, ki svoj razvoj v čim večji meri
iščejo znotraj svojih in regionalnih potencialov. Okvir izkoriščanja lastnih potencialov
postavlja le trg in načelo trajnostnega razvoja.
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Pristop endogenega razvoja ima številne pozitivne vplive:
- dobiček ostaja v regiji,
- odpiranje novih delovnih mest v regiji,
- delavno mesto blizu kraja bivanja zmanjšuje stroške dela in zmanjšuje obremenitve okolja,
- lokalna skupnost je bolj povezana in občutljivejša za lokalne probleme,
- lokalna skupnost sama usmerja razvoj,
- krepi se lokalna/regionalna identiteta,
- povečuje se regionalna dodana vrednost.
Pomembno vlogo pri endogenem razvoju ima tudi lokalna samouprava (občina, pokrajina), ki
na razvoj vpliva preko politike urejanja prostora. Vedno bolj prihaja do izraza tudi lobiranje
in aktivno povezovanje s strokovnjaki (domačimi in zunanjimi), investitorji, regionalnimi,
državnimi in evropskimi inštitucijami kar pripomore k učinkovitejšemu razvoju in
uspešnejšemu kandidiranju za različna finančna sredstva. Pri tem pa je pomembno, da ima
lokalna skupnost jasno vizijo razvoja, ki izhaja iz endogenih potencialov in po katerem bo
lokalna samouprava lahko vodila razvoj. Pri tem se odpirajo različne možnosti, različne
usmeritve:
- v kmetijstvo (npr. intenzivno, ekološko, dopolnilne dejavnosti),
- v podjetništvo (npr. mala, srednja, velika podjetja, specializacija),
- v turizem (turizem na kmetijah, ekološki turizem, masovni turizem, kulturni turizem, verski
turizem) in/ali
- v ekološko regijo (vse dejavnosti so prilagojene ekološkim zahtevam).
Pogoji za učinkovit razvoj podeželja so (cv. Koščak, 1999):
-

politična pripravljenost za pospeševanje razvoja ter zadovoljive ekonomske, kulturne
in ekološke razmere,

-

utemeljene predloge s strani prebivalstva je potrebno upoštevati in potrebno je doseči
soglasje glede usmerjanja razvoja tako z vidika posameznih panog, z vidika
posameznih območjih in z vidika časovnega zaporedja,

-

zagotoviti primerno kroženje informacij med posameznimi skupinami znotraj
območja,

-

vsaj nekaj ljudi na ključnih položajih mora biti predanih delu za vsestranski razvoj
območja.
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Klemenčič s sodelavci (2005, str. 160) pa v raziskavi Konkurenčnost Slovenije dodaja še:
-

celovit pristop,

-

zagotovitev

informacijske,

organizacijske

in

strokovne

podpore

domačemu

prebivalstvu,
-

celovita izpeljava ekonomsko upravičenih projektov,

-

intenzivna animacijska dejavnost (osebni pristop),

-

iskanje in vključevanje vseh potencialov v razvojne projekte,

-

naslonitev na pokrajinsko identiteto.

Pri zagotavljanju takšne podpore igrajo zelo pomembne vloge občina (župan, občinski svet,
zaposleni na občini), kmetijsko-pospeševalne službe in razvojno-podjetniški centri. Svojega
poslanstva se morajo zavedati in imeti tudi vso podporo (predvsem finančno in možnost
vplivanja na razvoj). Med vsemi akterji morajo biti odprti komunikacijski in
informacijski kanali.
Pri konceptu endogenega razvoja se odpira tudi vprašanje velikosti. Primeri iz nekaterih
sosednjih držav (Avstrija, Italija) kažejo, da je potrebna tudi dovolj velika kritična masa ljudi,
idej, kapitala, ponudnikov, odvzemnikov, povpraševanja in ponudbe, da je možno izpeljati
mrežni (celostni, sinergijski) pristop (Klemenčič et al, 2005, str. 160), vendar je tudi
pomembno, da je območje dovolj notranje homogeno.
Pomembno vlogo pri razvoju prevzemajo razvojno-podjetniški centri s središči znotraj
pokrajine. Ti ne smejo biti le še ena formalna inštitucija, temveč animator v domačem okolju
za izvajanje novih dejavnosti in koordinator različnih inštitucij (kmetijski pospeševalci,
regijski razvojni centri, turistično-informativni centri, šole ipd.). Zavzemanje domačinov za
razvoj bi olajšalo povezovanje posameznih občin, regijskih razvojnih centrov in ministrstev.
Potrebujejo pa zagonski oz. rizični kapital. Njihov cilj je zmanjšati odvisnost podeželja od
središč odločanja in krepitev lokalne/regionalne (samo)zavesti, ki je temelj učinkovitega
(samo)razvoja. (Klemenčič et al, 2005, str. 160)
Primer razvojno-podjetniškega centra je na področju Dolenjske Razvojni center Novo mesto
d.o.o. (v nadaljevanju RC Novo mesto), katerega prvi cilj je razvoj mikro, majhnih in
srednje velikih podjetij in podjetnikov. Njihova vizija je, da postane RC Novo mesto
center, kjer dobi podjetnik vse storitve za začetek poslovanja, delujoča podjetja pa storitve, ki
jih potrebujejo pri poslovanju in rasti (»one stop shop«).
V Mirnski dolini je bila ob koncu leta 2006 ustanovljena tudi Razvojna agencija Mirnske
doline d.o.o. (v nadaljevanju RA Mirnske doline), ki tako spada med mlajše slovenske
razvojne agencije, obsega pa območje občin Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Trebnje (KS
Mirna). RA Mirnske doline naj bi bila neodvisna podporna strokovna služba novonastalima
občinama in občini Trebnje za področje Mirnske doline, ki bi s svojim znanjem, partnerskim
sodelovanjem z javnimi zavodi in zasebnimi pravnimi subjekti znotraj Mirnske doline skrbela
za razvoj družbenih dejavnosti kot so kultura, šport, zabavne prireditve, kot tudi gospodarstva,
kmetijstva, turizma za kar pa je potreben tudi razvoj infrastrukture, podeželja, človeških
virov, itd. (Skerbiš, 2007)
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2.2.3 Razvoj od spodaj navzgor
"Domačini morajo začutiti, da gre za njihove probleme, ki jih morajo reševati sami."
(Klemenčič et al, 2005, str. 160)
Prebivalci so cilj in nosilci projektov podeželskih skupnost. (Barbič, 1991, str. 18)
Razvojne projekte, če želimo, da so uspešni, nekemu območju ne gre vsiljevati od zunaj.
Pobude za posamezne projekte morajo priti od znotraj – od posameznikov, podjetnikov,
društev, upravnih organov, strokovnjakov, razvojnih agencij. Pri uresničevanju pobud morajo
domačini izkoristiti najprej svoje znanje in možnosti, pri tem pa je zelo koristno sodelovanje
in povezovanje tudi z zunanjimi strokovnjaki in s sosednjimi regijami.

2.2.4 Celovit ali interdisciplinaren pristop
Pri razvojnem načrtovanju je potrebno izhajati iz celote tj. iz obstoječih danosti. Posamezne
raziskovalne discipline (arhitektura, agronomija, krajinska arhitektura, sociologija, ekonomija,
etnologija, biologija, geografija idr.) naj že od samega začetka upoštevajo tudi stanje na
drugih področjih, zaradi česar je poznejša medsebojna uskladitev področnih načrtov lažja, v
nekaterih primerih pa sploh mogoča.
Cilji načrtovanja so celoviti tako na ravni posameznika/gospodinjstva kot na ravni območja.
Na ravni posameznika/gospodinjstva gre za zagotavljanje kakovosti življenja, kakršno si
želijo prebivalci sami. Njihovo uresničitev doživljajo prebivalci kot uresničitev svojih želja,
zaradi česar je tudi udejstvovanje prebivalcev pri doseganju ciljev mnogo večja. (Barbič,
1991, str. 114)
Potrebno je veliko sodelovanja in povezovanja. Pomembno je, da se ve, kdo organizira
okrogle mize, konference. Je to občina (župan), razvojna agencija, kdo drug? Potrebno je tako
horizontalno kot vertikalno povezovanje. Pri horizontalnem povezovanju je mišljena
organizacija medsektorskih odborov (šolstvo, gospodarstvo, politika, šport, turizem) za razvoj
območja ali za pripravo in izvedbo konkretnih projektov. Pri vertikalnem povezovanju pa gre
za povezovanje med vasjo, občino, regijo, pokrajino, državo, naddržavne povezave.

2.3 KAKŠNO PODEŽELJE ŽELIMO OZ. POTREBUJEMO
"Doživeti pravo Japonsko, pomeni doživeti njeno podeželje z vso njegovo raznolikostjo:
naravnimi znamenitostmi, biološko raznovrstnostjo, pestrostjo kmetijskih krajin, ohranjenimi
tradicionalnimi veščinami, običaji, raznoliko kulturno dediščino (kulinarika, tradicionalna
oblačilna kultura itd.)" (Perpar, 2006, str. 27)
Kako bi zvenela ta misel, če jo preberemo še enkrat in zamenjamo besedo »Japonsko« z
besedo »Slovenijo«?
Na slovenskem podeželju se je zaradi specifičnega zgodovinskega razvoja oblikovala
edinstvena kulturna pokrajina.
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Za slovensko podeželje je značilna slovenska kulturna pokrajina, ki sicer ni enotna, kot
ugotavlja tudi Urbanc (2002), vendar je edinstvena:
-

zaradi razgibanosti površja (stik štirih naravnogeografskih enot Evrope)

-

zaradi mozaične strukture rabe tal (drobna razparceliranost kmetijskih zemljišč in
mešana raba tal)

-

ker je kulturna pokrajina (še) vzdrževana.

To so (dobra) izhodišča, ko razmišljamo o prihodnjem razvoju podeželja.
Potrebujemo podeželje, ki bi zadovoljevalo naše potrebe in želje, vendar bi pri tem ohranjalo
kvaliteto, da razvoj ne bi šel na račun okolja. Želje po lažjem in boljšem zaslužku, kmetijstvo
ne more (ni moglo zadovoljevati), zaradi česar prihaja do neželjenih procesov, kot na primer
odseljevanje, propadanje kulturne pokrajine … Da bi to preprečili, je potrebno podeželju
omogočiti nove raznovrstne funkcije, v skladu s številnimi raznovrstnimi potrebami
strukturno pestrega prebivalstva, ki živi na podeželju.
Pomen razvojnih potencialov pri prihodnjem razvoju podeželja
Pri načrtovanju prihodnjega razvoja podeželskega območja je potrebno imeti pred očmi
dejstvo, da podeželje ni več agrarno, temveč postindustrijsko. S tem je povezan način
organizacije prostora, potrebe in želje prebivalcev podeželja, prihodnji gospodarski razvoj.
Pri načrtovanju razvoja se premalo upošteva lokalne razvojne potenciale (nevključevanje
lokalnega prebivalstva, njihovih zmožnosti, potreb, interesov). Tudi Klemenčič (2005)
ugotavlja, da se pri načrtovanju razvoja premalo upošteva zahteve sodobne družbe:
- lasten dom z vrtom v čim manj pozidanem okolju (razpršena poselitev),
- stik z naravo,
- kot vrednota je prepoznana podeželska skupnost, ki ima občutek solidarnosti in druženje,
- doseljenci, ki se ne želijo/se nimajo časa vključiti v lokalno skupnost, želijo nemoteno živeti
v svojem socialnem okolju,
- kulturne-etnološke vrednote povečujejo kakovost življenja,
- višji življenjski standard (primerljiv z mestnim);
a) zahteve mladih družin
- možnost zidave/obnove,
- osnovna šola, vrtec, bližina srednje šole,
- delovna mesta v bližini,
- posodobljene prometnice (dnevna migracija na delo),
- bogato kulturno, športno in družabno življenje;
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b) zahteve srednje generacije
- ohranjena kulturna pokrajina,
- bogato kulturno in družabno življenje,
- bližina narave,
- rekreacijske površine;
c) zahteve ostarele generacije
- zdravstvena in duhovna oskrba,
- mir,
- prostor za druženje.
Klemenčič (2005) nadalje razmišlja, da je potreben temeljit preobrat načina razmišljanja
načrtovalcev razvoja. Potreben je nov pristop. V nasprotju s sedanjim, ki temelji na krepitvi
centralnih krajev kot nosilcev razvoja njihovega zaledja, bi se morali izpostaviti regijski
razvojni potenciali! Zaledje naj ne služi centralnemu kraju, ampak naj centralni kraj služi
zaledju. Novi pristop tudi zahteva neposredno soočenje z razvojnimi problemi. Eden izmed
zelo pomembnih razvojnih izzivov je staranje prebivalstva, katerega se je potrebno lotiti takoj.
Gospodarski razvoj naj sloni na domačih podjetnikih, ki rabijo regionalne vire, potrebna pa je
tudi ugodna družbenogospodarska klima in dejavniki, ki bi posamezne razvojne 'lučke'
povezali v učinkovit razvojni 'kres'. Podeželje potrebuje prehod od "prostorske sociale" k
prostorski aktivizaciji/animaciji.
Opozoriti je potrebno tudi na identiteto regije. Na eni strani krepi samozavest prebivalcev, na
drugi strani pa omogoča lažje trženje produktov iz prepoznavne regije in izdelkom ter
storitvam dodaja dodano vrednost.
Vendar prebivalci tudi skušajo varovati, ščititi prostor na katerem živijo, saj ta izraža najbolj
intimno povezavo z bivanjem človeka. Iz tega vidika je pomembno, da se tistih prebivalcev,
ki nočejo imeti stika s turisti, ne vznemirja, tako da lahko živijo svoje življenje naprej, čeprav
bodo v širšem okolju spremembe tudi za njih pozitivne (infrastruktura, kulturno dogajanje,
ohranjanje tradicije) in negativne (več prometa, nemir, določene omejitve, zahteve).
Negativne vplive je možno omiliti z nemasovnim in usmerjenim turizmom (trajnostnim).
Ponudniki turističnih storitev pa bodo morali poskrbeti, da bo njihova ponudba atraktivna in
kakovostna, saj bodo le tako upravičili višje cene, da bodo investicije in stroški pokriti ob
manjšem obisku.
Identiteta je neposredno povezana z obstojem regije, ki omogoča:
-

lažje povezovanje in delovanje skupnosti in gospodarstva,

-

obstoj določene meje,

-

oblikovanje prostorskih simbolov,

-

političnim, upravnim in gospodarskim ustanovam krepitev in vzdrževanje podobe
regije in identiteto med prebivalci.
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Zanimiv primer je Bovška kotlina, ki je z raftingom in soteskanjem v Sloveniji in v Evropi
postala sinonim za adrenalinski turizem. Šentrupertska mikroregija ali širša Mirnska dolina
zahodni Sloveniji težko konkurira z naravnimi lepotami in naravnimi možnostmi za
adrenalinski turizem. Lahko pa bi postala prepoznavna na kakšnem drugem področju, ki ga je
potrebno le identificirati in izpostaviti (promocija, trženje) ter na njem graditi bodoči
dolgoročni razvoj. Identiteta pomeni prepoznavnost.

2.4 DEFINICIJA RAZVOJNIH POTENCIALOV
"Kot rastlina tudi regija raste iz svojih potencialov, a sprejema tudi zunanje razvojne
impulze." (Klemenčič, 2005a, str. 9)
"Prebivalstvo predstavlja osnovni in največji razvojni potencial." (Klemenčič et al, 2005, str.
155)
Na področju razvojnih potencialov, opazimo v literaturi, da avtorji uporabljajo različne izraze,
ko raziskujejo ali razmišljajo o možnostih razvoja na podeželju. V uporabi so izrazi kot
razvojni potenciali, razvojne možnosti, regionalni viri in tudi naravni oziroma družbeni
kapital.
Druga težava je v dvojnem razumevanju izraza razvojni potenciali. Ena skupina raziskovalcev
in tudi javnost razume ta izraz kot možnosti za razvoj posamezne dejavnosti, npr. možnosti za
razvoj ekološkega kmetijstva, kmečkega turizma, pohodništva ipd. Druga skupina pa išče
možnosti za razvoj v značilnostih pokrajine – bogata kulturna in naravna dediščina, razgiban
relief, razgledne točke, vodotoki, ugodne demografske značilnosti, specifična znanja
prebivalcev, želje domačinov po določenih aktivnostih ipd.

2.4.1 Kapital
(cv. Plut, 2005, str. 85)
Plut (2005) v svojem prispevku o zasnovi trajnostno sonaravnega napredka uporablja izraz
kapital, ki ga razčlenjuje:
a) okoljski (naravni) kapital: obnovljivi in neobnovljivi viri, habitati, biotska raznovrstnost,
b) ustvarjen (fizičen, gospodarski) kapital: hiše, stroji, infrastruktura,
c) človeški (in družbeni) kapital: znanje, sposobnosti, izkušnje, zdravje.
Okoljski kapital zajema poleg tradicionalnih naravnih virov (les, mineralne surovine, voda)
tudi tisti del naravnih dobrin, ki jim je težko izraziti vrednost v denarju: filtracija zraka, vode,
biološka raznovrstnost idr. Naravni kapital pa vse tiste sestavine narave, ki jih uporabljamo
oz. so potencialno uporabne v ekonomskih in družbenih sistemih. (Plut, 2005, str. 69)

2.4.2 Razvojne dejavnosti
(Klemenčič et al, 2005)
Največkrat se razvojne potenciale oziroma priložnosti razume kot priložnosti za razvoj
posameznih dejavnosti (kmetijstvo, podjetništvo, turizem), ki tako že združujejo številne
zahteve, pogoje in lokalne vire. Tako npr. razvoj turizma na kmetiji zahteva urejeno kmetijo,
dovolj kmetijskih zemljišč, delovno silo, gostoljubnost, znanje, začetni kapital, pomembna je
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lokacija kmetije, zahteve in potrebe trga itd. Tega se prebivalci, ki razmišljajo o tem, da bi se
poskusili v kateri od dejavnosti, dobro zavedajo.
Tako so v okviru raziskave "Konkurenčnost Slovenije 2001–2006" (Klemenčič et al, 2005) na
izbranih podeželskih območjih izvajali anketo o razvojnih priložnostih v povezavi s
posameznimi dejavnostmi. Anketiranci so lahko izbirali med naslednjimi možnostmi:
1. razvoj kmetijstva,
2. razvoj novih oblik kmetijstva (ekološko, zeliščarstvo, ovčjereja …),
3. razvoj turizma nasploh,
4. razvoj turizma na kmetiji,
5. razvoj dopolnilnih dejavnosti,
6. razvoj podjetništva,
7. drugo,
8. nič, ne vidijo razvojnih priložnosti.
Raziskava je ugotovila, da 77,6 % anketirancev (numerus 868) meni, da predstavlja glavno
razvojno priložnost kmetijstvo v "novi preobleki", v smislu dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
novih oblik kmetovanja (ekološko, zeliščarstvo, ovčjereja…) ali v turizmu na kmetiji.
(Klemenčič et al, 2005)
Avtorji raziskave tudi ugotavljajo, da je strateško najpomembnejši naravni vir pitna voda.
Razvojne potenciale predstavljajo tudi zavarovana območja (naravni, regijski in krajinski
parki) ter območja Nature 2000.

2.4.3 Regionalni viri
(Plut, Piry, Černe, 1984)
D. Plut, I. Piry in A. Černe so na zborovanju slovenskih geografov leta 1984 v Dolenjskih
Toplicah razpravljali o vlogi regionalnih virov Bele krajine pri družbenem razvoju.
Regionalne vire so opredelili kot lastne razvojne možnosti določene pokrajine. Nadalje pa
so regionalne vire dodatno razčlenili:
-

naravni viri (peskokopi, kamnolomi, gozd, kmetijske površine),

-

infrastrukturna opremljenost (vodovod, elektrika, telefon, pošta, avtobusna in
bencinska postaja),

-

demografska sestava (značilnosti prebivalstva kot nosilca gospodarskega in
družbenega razvoja).
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Kladnik (1999) natančneje razčlenjuje termin naravni vir kot naravno bogastvo, ki je
dostopno za človekovo izrabo in uporabo. Vključuje:
-

energijo,

-

mineralne snovi,

-

rodovitno prst,

-

les,

-

vodno moč,

-

ribe,

-

živali v divjini,

-

naravne lepote itd.

Naravni viri so nadalje razčlenjeni na:
-

obnovljive (se obnavljajo in so stalno na voljo, vendar podvrženi delovanju človeka, ki jih
lahko primerno izrablja, a tudi povečuje in izboljšuje; mednje spadajo lepa, neokrjena
narava, prsti, gozdovi ipd.),
neobnovljive (z izkoriščanjem se njihove zaloge trajno izčrpavajo; mednje uvrščamo
rudnine in fosilne energetske vire) in
konstantne (na razpolago so vselej, neodvisno od človekovega delovanja; mednje spadajo
na primer sončna, vodna in vetrna energija).

V. Mlakar (1996) je v diplomski nalogi zelo dobro predstavila razvojne možnosti podeželja na
primeru KS Črni vrh. Razvojne potenciale izpeljuje iz regionalnih virov (regionalnih
značilnosti).
Regionalne vire deli na:
-

naravni viri pokrajine (biološka raznovrstnost, ohranjenost naravnega okolja, reliefna
razgibanost …),

-

kulturni viri pokrajine (vzorci agrarne kulturne pokrajine, ambientalno vizualna
privlačnost, regionalne značilnosti arhitekture …),

-

antropogeni viri pokrajine (kmetijska zemljišča, poselitveni vzorec, infrastruktura,
centralne funkcije, tradicionalna znanja …).

V nadaljevanju je avtorica izdelala matriko, ki ponazarja razmerje med regionalnimi viri
(naravni viri, kulturni viri, antropogeni viri) in razvojno dinamiko (spontani stihijski procesi,
npr. zaraščanje; razvojni interesi, npr. kmečki turizem). Na ta način ugotavlja možne
interakcije med njimi (ugodne, neugodne in interakcije ni). Na podlagi velikega seštevka
neugodnih interakcij (več kot 8) med posameznim regionalnim virom in razvojnimi
dinamikami je ugotovila razvojne ovire. V primeru manj neugodnih interakcij (manj kot 5) je
posamezni regionalni vir avtorica opredelila kot razvojni potencial.
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Razvojne ovire oz. problemi so procesi, ki že imajo določene negativne posledice v pokrajini
in ovirajo nadaljnji razvoj, npr. odseljevanje prebivalstva je negativno za nadaljni razvoj.
(Mlakar, 1996, str. 113)
Razvojne potenciale pa opredeli kot dejavnosti ali konstante v prostoru, ki naj bi v prihodnosti
pridobile na pomenu. So ključne za nadaljnji razvoj in se med seboj ne izključujejo, temveč
dopolnjujejo, tako da ustvarjajo razvoj podeželja. (Mlakar, 1996, str. 117)
Iz razvojnih potencialov v zadnjem delu naloge avtorica išče razvojne možnosti za dejavnosti:
- bivalno-poselitvene,
- proizvodne (kmetijstvo, turizem …),
- turistično-rekreativne,
- okoljevarstvene.
Slika 3: Metodologija razvojnih možnosti podeželja

Regionalni viri
načela
trajnostnega

Razvojni potenciali

uravnoteženega

razvojne ovire

razvoja
Konkretne razvojne
možnosti

Vizija
razvoja podeželja

Vir: Mlakar, 1996
Raziskave razvojnih možnosti izbranih naselij na depopulacijskih območjih se je lotila
Benkovič Kraševec (2005), ki je s pomočjo anket najprej preučila naslednje razvojne
elemente:
- prebivalstvo (demografska sestava),
- gospodarsko sestavo,
- infrastrukturno opremljenost naselij in
- naravne potenciale (naravni viri).
Glede na stanje (prednosti, slabosti) posameznega naselja je avtorica v nadaljevanju
opredelila tudi razvojne možnosti:
-

v Brkinih (Tatre in Ostrožno Brdo) so ugodne klimatske razmere za razvoj sadjarstva;
v Halozah (Pohorje) so možnosti za intenzifikacijo vinogradništva;
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v Idrijskem hribovju (Šentviška Gora) pa za razvoj ovčereje in intenzifikacijo govedoreje.
Čeprav naravne danosti omogočajo tržno usmerjeno kmetijstvo, je njihovo izkoriščanje,
ugotavlja Benkovič Kraševec, močno povezano z značilnostmi prebivalstva, ki v
kmetovanju ne vidi prihodnosti;
največ anketirancev je videlo razvojno priložnost v izletniškem turizmu, glavni turistični
potencial naj bi bila mir in privlačna pokrajina. Žal se je turizem kot rešilna bilka pojavljal
povsod, kjer se ni razvijala nobena druga dejavnost.

Barbič (2005) izhaja pri obravnavi razvojnih potencialov iz gospodarskega proizvoda, kar
razlaga kot konkretizacijo izbranih razvojnih potencialov.
Razvojne potenciale vidi v:
- človeških virih,
- nekmetijskih virih,
- naravni in kulturni dediščini,
- zemljiščih,
- drugo.
Avtorica daje veliko vlogo domačinom, ki so istočasno človeški vir, ciljna skupina in nosilci
gospodarskega proizvoda. Opozarja tudi na potrebo po večji pestrosti gospodarskih
dejavnosti. Potrebno je razvijanje več majhnih in srednje velikih podjetij (v smislu števila
zaposlenih, rabe virov in rabi prostora), spodbujanje storitvenih dejavnosti ter oživljanje
tradicionalnih dejavnosti.
Poseben poudarek daje avtorica trženju dobrin in ponudbe. Pomembno je vzpostaviti
blagovno znamko, kakovost, identifikacijo, poiskati tržne niše. Zaradi zakonitosti trga se mora
gospodarski proizvod ves čas prilagajati in spreminjati – je dinamična kategorija. Za uspeh je
potrebno v razvoj usmerjati kapital, zlasti v smislu izboljševanja znanja, tehnologije, procesa
in v boljše poznavanje trga.
Barbič (2005) nato izpeljuje možne oz. dopustne gospodarske dejavnosti:
-

gozdarstvo in kmetijstvo
(pridelava sena, organska pridelava vrtnin, organska pridelava dišavnic, sadja, reja
konj, organska pridelava okopavin, žit itd.)

-

predelava kmetijskih proizvodov
(priprava domačih jedi, peka domačega kruha in peciva, priprava marmelad,
žganjekuha, sušenje mesa, sadni kis, suho sadje itd.)

-

obrt in storitve
(trgovina, kmetija odprtih vrat, drobna popravila, storitve na vrtu, fitnes studio,
storitve v povezavi z rekreacijo itd.)

26

Þ Razvojni potenciali podeželja o. Šentrupert s poudarkom na razvoju mladinskega turizma

-

M. Štepec

turizem
(oddajanje turističnih apartmajev, vodenje krajših izletov, oddajanje prenočišč z
zajtrkom, zagotovitev in vzdrževanje prostorov za piknike ali taborjenje, vožnja
turistov s kočijo, varovanje otrok na igrišču, izposoja športnih pripomočkov, privezi
in oskrba konj, organiziranje dejavnosti za starejše, mlajše, otroke.

Klemenčič (2005) v svojem prispevku o razvojnih možnostih obrobnih območjih izpostavi
dva kompleksnejša razvojna potenciala oziroma pomembna razvojna dejavnika:
h Pokrajinska pestrost
Z novo razvojno stopnjo družba pridobiva na pomenu ravno tista območja, ki so drugačna,
edinstvena in atraktivna. Ena izmed teh posebnosti je v evropskem prostoru tudi pestra
pokrajinska struktura Slovenije.
Kje bi lahko našli dolino, ki bi bila podobna mirnski in naravni amfiteater, kakor je
šentrupertski?
h Upravna razdelitev kot razvojni (ne)dejavnik
Občinske uprave so lahko dejavnik razvoja, če so dovolj kadrovsko usposobljene, da se lahko
poleg reševanja komunalnih in infrastrukturnih problemov, posvetijo tudi razvojnim
vprašanjem, nudijo strokovno pomoč pri razvojnih projektih ter so aktivne pri lobiranju.
O upravni razdelitvi kot razvojni možnosti je opravila raziskavo Benkovič Krašovec (2006),
ki ob koncu razskave ugotavlja: »Čeprav lahko z izgradnjo in posodabljanjem infrastrukture
bistveno izboljšamo življenjske pogoje in omilimo vsakdanje stiske podeželskega
prebivalstva, pa to ne pomeni »pravega razvoja«, ker se zelo malo vlaga v izboljšanje
gospodarske sestave in v izobraževanje prebivalstva. Kljub temu je izboljšanje infrastrukture
prvi korak v smeri razvoja. Šele ko bodo občine uspele odpraviti posledice preteklega
(ne)razvoja se bodo lahko premaknile naprej in se posvetile razvoju drugih dejavnosti.
(Benkovič Krašovec, 2006, str. 239)
Koščak (1999, str. 16) razvije model za vrednotenje in analizo lokalnih potencialov v
projektnem območju. Osnovni cilj (cilj 1) vsakega razvojnega projekta je zagotoviti in
izboljšati kvaliteto življenja prebivalstva (ter okolja), kar pomeni zagotavljati:
-

pogoje za izvajanje pridobitnih dejavnosti (ekonomski aspekt),

-

socialno varnost (socialni aspekt),

-

možnosti za prostočasne dejavnosti (psihološki aspekt),

-

sodelovanje oz. možnost vplivanja na odločanje (aspekt participiranja) in

-

varovanje okolja (ekološki aspekt).
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2.4.4 Sklep
Slika: Metodologija razvojnih možnosti podeželja

Regionalni viri
načela
trajnostnega

Razvojni potenciali

uravnoteženega

razvojne ovire

razvoja
Konkretne razvojne
možnosti

Vizija
razvoja podeželja

Vir: Mlakar, 1996
Razvojni potenciali so tisti regionalni viri, ki se jih da izkoriščati danes ali v bližnji
prihodnosti z namenom trajnostnega razvoja regije. Ovire pri izkoriščanju regionalnih virov
postavljajo tehnologija, okolje in trg. Razvojni potenciali predstavljajo osnovo za razvoj
posameznih dejavnosti na podeželju (bivanje, kmetijstvo, podjetništvo, turizem, rekreacijo,
varovanje okolja).
REGIONALNI VIRI OBČINE ŠENTRUPERT SO:
prebivalstvo
želja po razvoju, znanja, sposobnosti, izkušnje, tradicionalna znanja, strokovnjaki
iz regije
naravni viri
habitati, biotska raznovrstnost, naravna dediščina, mineralne surovine, voda, gozd,
kmetijske površine, toplotna, vodna, vetrna, sončna energija, rodovitna prst, živali
v divjini, naravne lepote, ohranjenost naravnega okolja, reliefna razgibanost,
pokrajinska pestrost
kulturni viri
kulturna dediščina, vzorci agrarne kulturne pokrajine, ambientalno vizualna
privlačnost, regionalne značilnosti arhitekture, kmetijska zemljišča, poselitveni
vzorec
infrastruktura
vodovod, prometnice, komunalna opremljenost, dostop do širokopasovnega
interneta, opremljenost s centralnimi funkcijami
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3 GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE ŠENTRUPERT
3.1 ZGODOVINSKI ORIS / GENETSKI RAZVOJ
Današnja geografska slika Šentruperta ne bi bila popolna brez razumevanja njene zgodovine
in njenega zgodovinskega razvoja. Ravno iz zgodovine črpajo prebivalci energijo za številne
aktivnosti (kulturne, politične, gospodarske) in pomeni temelj njihove identitete.
Prečno lego Mirnske doline so izkoriščala številna ljudstva v različnih preteklih obdobjih kot
prehod med Savsko dolino in Dolenjskim podoljem, na kar pričajo številna arheološka
najdišča. V kolikor so se ljudje v določenem časovnem obdobju odločili tudi za stalno
naselitev, so se najpogosteje odločali za varnejšo gradnjo svojih naselij na pobočjih ali vrhu
vzpetin nad Mirnsko dolino. Šele Rimljani so poskrbeli za toliko varnosti, da so lahko
postavili prva bivališča tudi ob glavne prometnice.
Poglavje je povzeto po delu Naši kraji F. Režuna (1992) in Mirnska dolina M. Topole (1998).
Prva intenzivna poselitev - starejša železna doba (halštat)
Poselitvena struktura se je z naselitvijo Ilirov in kasneje Keltov korenito spremenila.
Prebivalci so se naselili na varnih in dvignjenih točkah (gradiščih) ter ob strateško
pomembnih prometnicah, v bližini rek in rodovitnih polj. Ukvarjali so se z železarstvom,
izdelovanjem nakita in z živinorejo. Iz tega obdobja izvirajo prve obširnejše gozdne krčevine,
pašniki in osnovno prometno omrežje. Najpomembnejša prometnica je tekla po dolini reke
Temenice, od prečnih povezav pa sta pomembni povezavi proti severu preko Tihaboja in
Moravč v Litijo, druga pa je tekla po dolini Mirne preko Mokronoga čez nizek preval (320 m)
v dolino Laknice ter skozi Škocjan v Krško kotlino. Pot skozi Mirnsko deber proti Savi je
imela takrat manjši pomen.
Zaradi naravnih danosti je bilo področje Šentruperta tako že zelo zgodaj poseljeno, o čemer
pričajo številna prazgodovinska selišča in najdbe. Številne arheološke najdbe iz neolitika,
bronaste dobe, železne dobe in pozne antike, ki so jih odkrili pri izkopavanjih v vseh naseljih
na območju nove občine, so dokaz, da naselitveni kontinuiteti lahko sledimo vsaj štiri
tisočletja pr. n. št. Arheološke najdbe so danes večinoma shranjene v Dolenjskem muzeju v
Novem mestu.
Prihod Rimljanov (1. stol. pr. n. št.)
Za ta del Dolenjske je imela zelo velik pomen zgrajena tranzitna državna cesta Emona
(Ljubljana) – Acervo (območje Stične) – Praetorium Latobicorum (Trebnje) – Neviodunum
(Drnovo) – Siscia (Sisak). Vzporedno tej glavni poti je skozi Mirnsko dolino tekla stranska
pot mimo današnjega Mokronoga v dolino Laknice, kjer se je naprej od Škocjana zopet
priključila na glavno pot. Na zahtevo Rima in tudi izboljšane varnosti so se prebivalci začeli
seliti iz višjih leg v doline ob prometnice. Prišlo je do intenzivnega razvoja kmetijstva in
obrti, predvsem lončarstva, pa tudi do živahne trgovine z oddaljenimi kraji.
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Karta 1: Rimskodobne naselbine in poti z grobišči na območju nekdanje skupne občine
Trebnje

Vir: Bavec, Peterle Udovič, 2006, str. 49
Prihod ljudstev z vzhoda (5. stol. n. št.)
Po propadu Rimskega cesarstva so z vzhoda začela prodirati različna ljudstva, ki so uničila
zahodni antični svet, njegovo civilizacijo in kulturo. Obcestna naselja so zamrla, ljudje so se
zaradi varnosti spet umaknili v hriboviti svet. Oprijeli so se kmetijstva, trgovina je upadla. Za
naseljevanje Slovencev je bilo privlačno že izkrčeno dolenjsko gričevje.
Fevdalna kolonizacija (10. stol. n. št.)
V zgodnjem srednjem veku se je utrjevalo krščanstvo, za kar so poskrbeli oglejski patriarhi, ki
so osnovali mrežo prafar in fevdalno kolonizirali pokrajino, cilj kolonizacije je bil čim večja
donosnost zemljiških posestev. Naselje Šentrupert je dobilo ime po cerkvenem zavezniku sv.
Rupertu v 14. stoletju. Prej se je imenovalo po gradu Škrljevo (nem. Chrilouua), na katerem
je bilo upravno središče tamkajšnje zemljiške posesti, ki ga je leta 1044 njena dotedanja
lastnica (H)Ema Breško-Seliška podelila svoji ustanovi, samostanu benediktink na Krki na
Koroškem, oziroma od leta 1072 krški škofiji, ki je bila cerkveno podrejena salzburški
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nadškofiji. (Baraga, 2005, str. 7-12) Na eni od svojih posesti je kneginja Ema postavila
cerkev. V tem času je bil sv. Rupert sedež obsežne župnije, v kateri je bilo leta leta 1163
organiziran posvet na visokem nivoju, in sicer kapiteljsko posvetovanje uglednega oglejskega
patriarha Ulrika II. in drugih predstavnikov cerkve. Po letu 1393 so patronatsko pravico nad
župnijo prevzeli Celjski grofje, ki so cerkev sv. Ruperta prenovili in povečali v današnji
podobi. Po smrti zadnjega celjskega grofa Urha leta 1456 so po dedni pogodbi vse njihove
posesti in pravice podedovali Habzburžani. Cesar Friderik III je po prošnji duhovnikov
ustanovil novomeški kapitelj, šentrupertski župnik Jakob Turjaški pa je postal novomeški
prošt (predstavnik kapitlja). Ta je sicer dokončal gradnjo cerkve (letnica na portalu cerkve
1497), vendar se je pomen župnije formalno-pravno začel zmanjševati.
Po dograditvi je bila cerkev spremenjena v protiturški tabor. Okrog njega se je začel razvijati
trški prostor. Oblikovalo se je strnjeno naselje, katerega strukturo je narekovala težnja po
izogibanju pozidavi rodovitne zemlje. Okrog cerkve, oziroma obzidja, se je že zelo zgodaj
izoblikovala današnja značilna krožna pot s pozidavo stanovanjskih hiš, ki so del posameznih
kmetij. Stanovanjska hiša je bila z licem obrnjena proti trgu, cerkvi, ostali objekti, kot so hlev,
skedenj in kašča z dvoriščem, pa so bili med objekti. Dokončno se je podoba izoblikovala v
prvi polovici 19. stoletja.
Z dodelitvijo trških pravic Mokronogu, naselju, ki leži v jugovzhodnem delu MirnskoMokronoške kotline, je le-ta v 13. stoletju postal najpomembnejši kraj v Mirnski dolini.
Razvijal se je ob pomembnem naravnem prehodu v dolino Laknice. V Mokronogu je cvetela
obrt, obrtniki pa so bili organizirani v cehe z raznimi privilegiji.
Čas med 15. in 17. stol. so zaznamovali turški vpadi in kmečki upori. Pred turško nevarnostjo
so bili gradovi in cerkve dodatno utrjeni z obrambnimi zidovi (Mirna in Šentrupert). Kmečki
upori pa so prizadeli Mirnski, Šentrupertski in Mokronoški grad. (Štepec, 1999, str. 10)
Zgodba (H)Eme Krške
Zgodba se začenja z zahodno-nemškim rimskim cesarjem Henrikom II, ki podeli posesti med
Savinjo, Savo, Sotlo in Mirno savinjskemu grofu Viljemu I. iz koroške dinastije BreškoSeliških. Žena Viljema I., Ema, je bila rojena okoli
leta 973 v Pilštajnu na Kozjanskem in je bila
slovenskega rodu. (Baraga, 2005, str. 7-12)

Slika 1: Ema Breže-Seliška
Vir: Wikipedia, 2007
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V svojem življenju je doživela dve veliki nesreči, saj sta ji umrla tako mož kot tudi eden od
obeh sinov, ki je umrl v bitki. Odločila se je, da posveti svoje življenje Bogu. Zgraditi je dala
številne cerkve, med njimi cerkev posvečeno Mariji devici in samostan benediktink (leta
1043) v Krki (Gurk) na Avstrijskem Koroškem, cerkev posvečeno sv. Rupertu v Šentrupertu
idr. (Sacred Destinations, 2007)
Svoja posestva v Krki, v Savinjski dolini in v Mirnski dolini leta 1043, oz. 1044, podeli na
novo ustanovljenemu nunskemu samostanu v Krki na Koroškem, kamor vstopi tudi sama.
Leta 1045 umre. (Baraga, 2005, str. 7-12)
Slika 2: Ema Krška in njen mož Wilhelm
držita model katedrale v Krki

Slika 3: Katedrala v Krki

Vir: Sacred Destinations, 2007

Vir: Sacred Destinations, 2007

Leta 1938 jo razglasijo za svetnico. Vprašanje njenega porekla (slovenskega ali nemškega), se
ni postavljalo vse do 20. stoletja, ko so jo razglasili za »Nemko«, češ da Slovenci nikoli
nismo imeli lastnega plemstva. Danes se to vprašanje ponovno odpira in vrednoti. (Wikipedia,
2007)
Rodbina Barbo-Waxenstein
Rodbina Barbo-Waxenstein izvira iz Beneške republike. V 16. stoletju so se na Kranjskem
izoblikovale tri linije: rakovniška (po gradu Rakovnik v Mirnski dolini), gotniška in paška. V
grofe so bili povzdignjeni leta 1674. Ustanovitelj rakovniške linije je bil Maksimiljan Valerij
grof Barbo. Člani te rodbine so imeli na Kranjskem že v 18. stoletju pomemben položaj. Tako
sta v drugi polovici 18. stoletja Jošt Vajkard in Marija Dizma opravljala visoki funkciji. Jošt
Vajkard (1767–1811) je bil svetnik reprezentance in komore na Kranjskem, Marija Dizma
(1733–1811) pa je bil sprva tajnik in nato direktor Kranjske kmetijske družbe. (Zupan, 2002,
str. 94-105)
Rakovniška veja je imela v posesti dva gradova, od leta 1665 grad Rakovnik (Kroissenbach)
in od leta 1740 še grad Dob v Straži (Aich, Wazenbach) na levem bregu Mirne. (Smole, 1982,
str. 133 in 414) Oba gradova sta bila do leta 1943 v njihovi lasti, tedaj pa sta zgorela v požaru
in sta danes v ruševinah. (Jakič, 1994, str. 28-30)
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Barbova rodbina je še posebej zanimiva za nas, saj so bili ravno oni pobudniki za zgraditev
objekta, ki je služil potrebam duhovščine, kasneje tudi premožnejšim romarjem, za
opravljanje božje službe v cerkvi sv. Frančiška Ksaverija na Veseli Gori.
Začetek izkoriščanja rudnih bogastev in izgradnja železnice (1908)
Število prebivalcev je počasi naraščalo do 1. svetovne vojne. Vendar se je regija zelo slabo
razvijala in le počasi sledila novostim in razvoju sosednjih regij. Mirnska dolina je bila
odmaknjena od glavnih prometnih tokov, skoraj brez industrijskih obratov in z agrarno
prenaseljenostjo, zaradi česar so se ljudje iz regije začeli izseljevati. Med redke nekmetijske
dejavnosti, ki so nudile delavna mesta, sta bila rudarstvo in usnjarstvo. Tako so pri Krmelju
začeli konec 18. stoletja izkoriščati rjavi premog. Leta 1908 so iz Trebnjega speljali železniški
tir in po njem do leta 1926 odtovorili 53.000 ton premoga. Leta 1938 so zgradili še železniški
odsek Tržišče – Sevnica in Mirnsko dolino elektrificirali. Rudnik so zaradi izčrpanih zalog
zaprli 1962. leta. Pomembna surovina je bila tudi cink, tako je v letih 1863–1878 tu delovala
tudi cinkarna. Med ostalimi rudnimi bogastvi, ki so jih ljudje izkoriščali so še železova,
manganova in svinčeva ruda ter lignit. Od 2. sv. vojne dalje pa nima rudarstvo nobenega
gospodarskega pomena več, izjema je le nahajališče kremenovega peska Irsovec pri Mirni.
V tem obdobju sta nudili kar nekaj zaposlitve tudi usnjarni na Mirni (1850–1952) in
Mokronogu (1815–1943). (Štepec, D., 1999, str. 11; Peček, 2000)
Druga svetovna vojna
Ko govorimo o preteklem razvoju Šentrupertske mikroregije, ne moremo mimo druge
svetovne vojne, ki je bila vzrok za številne žrtve in tragične usode ljudi. Na razvoj
Šentrupertske mikroregije pa je vplivalo še pol stoletja.
Zaradi različnih vzrokov, o izvoru katerih lahko le bolj ali manj ugibamo, se je veliko
prebivalcev teh krajev pod prisilo in zavestno odločilo za nenasprotovanje okupatorju, zaradi
česar je povojna oblast zavirala razvoj Šentruperta in pospeševala razvoj Mirne ter
Mokronoga.
Postavitev industrijskih obratov (šestdeseta leta 20. stol.)
Začetek industrializacije je povezan z izgradnjo ceste Bratstva in enotnosti Ljubljana –
Trebnje – Novo mesto leta 1958 in s politiko decentralizacije. Industrija se je predvsem
osredotočila na Mirni, kjer je največji pomen dobila živilska industrija (Dana, obrat Kolinske,
Greda), tekstilna industrija (Prevent SPM, TOM Oblazinjeno pohištvo) ter industrija nekovin
Kremen, kamor spada že omenjeni rudnik roženca Irsovec. V Mokronogu je bila do pred
kratkim pomembna proizvodnja elektrolitskih kondenzatorjev, danes pa je tako kot v
Šentrupertu obrt in trgovina.
Do druge svetovne vojne bila občina Šentrupert samostojna. Leta 1955 se je občina Mirna
povečala za območje občine Šentrupert, v Mirnski dolini pa se je oblikovala še ena občina –
mokronoška občina, ki je obsegala občini Mokronog in Trebelno. Leta 1959 so se občini
Mirnske doline združile v občino Trebnje. (Krajevni leksikon Slovenije, 1971, str. 582)
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Tabela 1: Primerjava največjih naselij v Mirnsko-Mokronoški kotlini in naselja Trebnje po
prebivalcih
naselje

1869

rang

1931

1961

Šentrupert
Mirna
Mokronog
Trebnje

316
292
843
210

2
3
1
4

373
417
798
344

336
357
348
550
1501 1465
700
702
700
571
2799 3150
Vir: Nose, 2006

3.2
NARAVNOGEOGRAFSKE
MIKROREGIJE

1991

2002

rang
4
2
3
1

indeks
indeks
2002/1931 2002/1991
93,3
97,5
351,3
97,6
87,7
99,7
915,7
112,5

ZNAČILNOSTI

ŠENTRUPERTSKE

Naravnogeografske značilnosti povzemam po M. Topole (1998 in 2004).
Na pokrajinsko podobo Mirnske doline in s tem Šentrupertsko mikroregijo je v največji meri
vplival sam nastanek površja, na katerem se je oblikovala gosta rečna mreža, ki je površje
močno preoblikovala. Omejena prehodnost in omejena možnost poselitve Posavskega in
Krškega hribovja sta izoblikovala že zgodaj značilno poselitev v Mirnski dolini in potek
prometnic. V pričujočem poglavju se bom osredotočil na Mirnsko-Mokronoško kotlino ter
natančneje na Šentrupertsko mikroregijo, kakor jo je utemeljila ter geografsko omejila v
svojem delu M. Topole (1998); mikroregija obsega večji del občine Šentrupert.

3.2.1 Terminološka zagata s poimenovanjem območja
Mir(e)nska dolina in Mirnsko-Mokronoška kotlina
Poimenovanje Mirenska dolina za svet med Mirno in Mokronogom se pojavlja na številnih
predvsem starejših zemljevidih, npr. Atlas Slovenije, 1996, str. 151, medtem ko se v novejših
strokovnih publikacijah uveljavlja poimenovanje Mirnska dolina, kar je slovnično tudi
primernejše, saj pridevnik mirenski prej izhaja iz imena Miren, kakor pa Mirna, prim.
Mirenski grad nad naseljem Miren v Vipavski dolini.
Druga težava z izrazom Mirnska dolina se nanaša na območje, ki ga s tem izrazom
poimenujemo. Sam izraz dolina nam pove, da gre za obliko na zemeljskem površju, ki nastane
pod vplivom linijsko usmerjene rečne erozije v povezavi z denudacijskim uravnavanjem
pobočij. Glede na prečni prerez je najpogostejša oblika doline V-dolina. (Geografija, 2001,
str. 69). Izraz Mirnska dolina se torej predvsem nanaša na dolino ob celotnem toku reke Mirne
in ne le na svet v najširšem delu njenega toka med Mirno in Mokronogom (Pijavice). Glede
na tektonski nastanek gre tu za kotlino, ki bi jo lahko poimenovali Mirnska kotlina. Vendar se
ob toku Mirne pojavi tudi Moravška kotlina, ki se imenuje po naselju Moravče.
Najprimernejše poimenovanje za kotlinski del Mirnske doline bi bilo torej po naseljih. Ker
kotlina nima pomembnejšega naselja v osrednjem delu kotline, temveč tri enakovredna ob
nekoliko dvignjenem obodu, je izbor imena otežen. Reka Mirna vstopi v kotlino pri naselju
Mirna in jo zapusti pri Pijavici. Tako bi bilo možno poimenovanje tudi Mirnsko-Pijavška
kotlina. Vendar je v strokovni literaturi (Topole, 1998; Topole, 2004; V objemu Temenice in
Mirne, 2006) že uveljavljen izraz Mirnsko-Mokronoška kotlina po dveh največjih naseljih v
kotlini.
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Šentrupertske mikroregije
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in

geološke
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značilnosti

Po Šifrerju, 1995 (cv. Topole, 2004) je Mirnsko-Mokronoška kotlina nastala na čelu velikih
alpskih narivnih struktur. Tektonsko območje občine Šentrupert pripada tektonski enoti
Posavskih gub, ki proti jugu prehajajo v Dolenjsko-notranjske grude. V zgornjem pliocenu se
je hkrati s Krško kotlino ugreznila in ima kot večina jugovzhodne Slovenije prevladujočo
balatonsko smer jugozahod – severovzhod, oziroma zahod – vzhod. Debela plast rečnih
naplavin je dokaz za dolgotrajno ugrezanje, ki poteka še danes. Reka poskuša uravnotežiti
svoj profil, zato tu pogosto poplavlja in odlaga ilovnato-glineno gradivo. Dokaz za
neotektonska dogajanja so tudi potresi, ki jih je bilo v 20. stoletju pet z učinki 6. do 8. stopnje
po EMS lestvici, trije v zadnjih petindvajsetih letih pa so imeli učinke 5. do 6. stopnje.
Na razvoj rečne mreže vpliva tektonika. Ker se Krška kotlina ugreza hitreje kot MirnskoMokronoška kotlina, erozijska energija Krke raste, Mirnina pa upada. Leva Krkina pretoka,
Temenica in Radulja, zato hitro napredujeta proti razvodnici z Mirno. Razlike v tektoniki so
tudi razlog neenaki eroziji znotraj porečja in asimetričnosti rečne mreže. Močnejše dviganje v
njegovem severnem delu je vplivalo na podaljševanje levih pritokov Mirne, medtem ko je
zastajanje grude na jugu vodilo h krajšanju njenih desnih pritokov. Mirna dobi najmočnejše
pritoke z leve strani s Posavskega hribovja. Med Dolskim hribovjem in Gobljansko-Vodiško
planoto, oziroma pod streho Posavskega hribovja – Presko, imata svoje povirje tako Mirna
kot Bistrica. Jeseniščica izvira v Šentrupertskem hribovju in Hinja v Šentjanškem hribovju.
Večina levih pritokov Mirne se ujema s tektonskimi prelomi dinarske smeri, kar pomeni, da je
prevladujoča smer od severozahoda proti jugovzhodu.
Pri Pijavicah Mirna zapusti Mirnsko-Mokronoško kotlino in vstopi v Mirnsko deber.
Razdelimo jo na zgornji mlajši in spodnji starejši del. Reka je prvotno vijugala po širši
ravnici, ob dvigovanju hribovja pa se je sproti vrezovala. Tako je nastala epigenetska dolina z
znamenitimi ujetimi okljuki.
Osrednji del porečja Mirne, z obsegom 29 km2, kjer se je oblikovala edinstvena gospodarska
enota na prehodu iz Mirnsko-Mokronoške kotline v gričevje na severu do meje s hribovitim
svetom, je M. Topole (1998) poimenovala Šentrupertska mikroregija, ki obsega velik del
občine Šentrupert. V Šentrupertsko mikroregijo spada 18 naselij od 25-ih občine Šentrupert.
Do razlike prihaja zaradi pretežno naravnogeografskih kriterijev pri omejitvi mikroregije. Ker
v zaledju prevladuje inverzna poselitev, to je poselitev po slemenih, vrhovih in pobočnih
terasah, doline niso povezovalna, temveč ločevalna prvina. Tako je avtorica začrtala meje
večinoma po dolinah. Na jugu jo omejuje tok reke Mirne, na zahodu poteka meja po potoku
Sotla, preči Presko, se spusti v dolino Bistrice ter preide v dolino Kostanjeviškega potoka, ki
predstavlja vzhodno mejo, ki se po sotočju z Globaščico preimenuje v Jeseniščico. Meja nato
v nadaljevanju proti jugu izjemoma poteka po gozdnatem slemenu (Kremenjek, 348 m;
Slančev hrib, 315 m), ki loči šentrupertski kot od jeseniškega. Pri železniški progi preide
mejna črta na potok Bistrico in se sklene ob njenem izlivu v Mirno v Zalogah.
šentrupertski kot leži v osrednjem, najširšem in najprostornejšem delu Mirnsko-Mokronoške
kotline. Ob največjem mirnskem pritoku Bistrici, se kotlina zajeda najgloblje v gričevje in
meri tam kar 5 km v širino. Njeno severno terasasto obrobje nima le ugodne ekspozicije,
ampak tudi v vsej Mirnski dolini največ primernih površin za poselitev in obdelavo. Če
izločimo središčni naselji Mirno in Mokronog, pripade Šentrupertski regiji večina ali kar
devet od dvanajstih največjih krajev Mirnsko-Mokronoške kotline. Daljši levi Mirnini pritoki
so nanosili z višje ležečega sosedstva ogromno gradiva in tako ublažili ostre reliefne poteze.
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Prehodi v gričevnato zaledje so tako lažji, več pa je tudi pred poplavami dvignjenih in varnih
površin.
Karta 2: Reliefna razgibanost Šentrupertske mikroregije

Vir: Geopedia, 2007
Avtor: M. Štepec
Šentrupertska mikroregija je izredno raznolika pokrajina, saj leži na stiku različnih tektonskih
in kamninskih enot. Večji del spada v območje Dinaridov, zato v reliefu povsem prevladuje
dinarska smer od severozahoda proti jugovzhodu. Sledijo ji vsi največji vodotoki: Bistrica
(izvira na območju Velike Preske), Busenka (izvira na pobočju Okroga), Globoščica (izvira
na pobočju Homa) pa tudi občasno tekoči Straški potok imenovan tudi Vosenk ter Sotla. Med
njimi se v dinarski smeri vlečejo obsežna, več kilometrov dolga slemena, ki se znižujejo proti
kotlini in tonejo vanjo. V severnem delu, ki je del Posavskega hribovja, lahko opazimo
interferenco alpske in dinarske smeri. Tu se začenja Litijska antiklinala, ki se prepleta iz
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vzhoda segajočim Šentjanškim narivom. Od tod izvirajo razlike v kamninski sestavi in v
nadmorskih višinah.
Karta 3: Geološka karta 1: 100.000 širšega območja občine Šentrupert
Bistrica

Globaščica

Okrog
523
Zadraga
451
Hrastno

Kostanjeviški potok

Cirnik

Apnenik
463
Vesela
gora

Sotla

Farovški hrib

Kum
333

Kremen
348
Slančev hrib
315

Zapečar
412

Vir: Buser, 1973
Avtor: M. Štepec
Območje Hrastnega, Kremena, Malega in Velikega Cirnika pomenijo v porečju reke Mirne,
poleg območja Zapečarja pri Mokronogu, najjužnejša nahajališča najstarejših, paleozojskih,
permskih neprepustnih kamnin (P2): rdečega kremenovega peščenjaka, konglomerata,
alevrolita in argilita (glineni škrilavec). Na ta ležišča je vezano tudi rudno bogastvo, ki so ga
nekdaj izkoriščali, železovo rudo pri Hrastnem in Velikem Cirniku.
Zgodba o "hrastovcu"
(Uhan, 2002, Uhan, 2005)
Ljudje so temno rjav kremenov peščenjak s hematitnim vezivom (železovo rudo) poimenovali
"hrastov'c" – hrastav kamen. Ob koncu perma in v začetku triasa naj bi prevladovalo
puščavsko podnebje. Kamnine so hitro razpadale, ostanki pa so se ob deževnih obdobjih
spirali v plitve kadunje na območju današnjega Hrastovega. Železovi minerali so prešli v
raztopino in se odložili v obliki prevlek okrog kremenovih in glinenih zrn peščenjaka. V teh
kamninah so pod lastništvom grofa Auersperga začeli kopati železovec. Na podlagi patenta iz
leta 1819 je bil za odkopavanje leta 1833 podeljen Friderikov rov, kasneje pa še številni drugi.
Železovo rudo so pridobivali za topilnico na Dvoru pri Žužemberku, takrat največji
industrijski obrat v Suhi krajini. Nakopano rudo so z vozovi in živinsko vprego vozili na
Dvor.
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Spoštovanje do rudarske dejavnosti so ljudje, po zapisih I. Steklasa (1913), izkazovali 4.
decembra, na čast sv. Barbari, zavetnici rudarjev, z bogoslužjem na Okrogu. S prenehanjem
topilništva na Dvoru leta 1890 se je tudi rudarjenje opustilo.
Zanimanje za hematitno rudo se je sicer še nekajkrat ponovilo, vendar je v poročilu ob zadnjih
geoloških raziskavah (1953) inž. Boris Berce predlagal, da se raziskovanje na območju
Hrastnega popolnoma opusti. Od takrat naprej železovec s Hrastnega tone v pozabo. Spomin
na odlitke železarne Dvor lahko danes najdemo v obliki sramežljivih železnih križih na
šentrupertskem pokopališču. Leta 2002 jih je J. Uhan naštel še triindvajset.
Po starosti permskim kamninam sledijo starejše triasne, skitske plasti (T1). Gre za dolomit s
plastmi laporja, oolitni apnenec, sivi apnenec, peščenjak in arhilit, ki gradijo območje severno
od Homa in Hrastnega, oplenško in veselogorsko sleme, območje Zadrage, desni breg
Kostanjeviškega potoka, gričevnati pas vzdolž potoka Globaščice, sleme Slančevega hriba ter
sleme med farovškim hribom in Prelesjem.
Nekoliko mlajše triasne kamnine, spodnjeladinijske starosti (T22) so še bolj pisane
sestave. Kamnine sestavljajo sivi plastnati dolomit, vulkanski tuf in tufit (območje Homa),
argilit, apnenec in silificiran apnenec, dolomitna breča in konglomerat. Ležijo v območju
severno od Zadrage, segajo pa še na jugozahod do izliva Ločice v Sotlo ter na vzhod in
jugovzhod med povirna kraka Globoščice, v območje Jaršča in Klinčkovega hriba. Gradijo
tudi vrh Vesele gore in Dol v Hrastnem. Le zahodno od sv. Barbare na Okrogu je sestava
enotnejša, saj prevladuje siv dolomit z gomolji roženca. Anizijski svetlo sivi plastnat in
neplastnat dolomit z vključki apnenca sestavljata Markutov hrib v Veselogorskem slemenu,
zahodno pobočje Apnenika in območje med Dolom in Vihrom nad Hrastnem.
Območje triasnih kamnin se ujema z vinogradniškimi nasadi. Od triasnih kamnin na tem
območju so za vinogradniško podlago najboljše starejše triasne kamnine, zlasti peščenjak in
dolomit s plastmi laporja.
Domačini pa so poimenovali še eno vrsto kamnine po svoje – laporno apneni skrilavec so
poimenovali "škrilje" po njem pa je dobilo ime Škrljevo. (Uhan, 2002) Kamnina je služila kot
gradbeni material pri gradnji hiš v bližnji okolici, med drugim tudi za Barbovo graščino na
Veseli gori.
Iz obdobja triasa območje Drage pri Šentrupertu skriva pravi geološki biser. Leta 1983 se je
kraj vpisal v paleontološko znanost kot kraj prve najdbe in prvega opisa treh na novo odkritih
fosilnih školjk Daonella: Daonella ramovsi n. sp., imenovana po slovenskem raziskovalcu
prof. dr. Antonu Ramovšu, Daonella slovenica n. sp., po nahajališču v Sloveniji, in Daonella
buseri s. sp., po najditelju prof. dr. Stanku Buserju. Nahajališče je ovrednoteno kot naravna
vrednota6 državnega pomena z evidenčno številko 4291. (Uhan, 2002; Agencija RS za okolje,
2006)
Posebnost v celotnem mirnskem porečju so terciarne kamnine, ki so ohranjene le na
območjih ugrezanja. Odporen miocenski (M22) litotamnijski beli apnenec in litotamnijski
kalcirudit najdemo med Podvinami in Vrhom pri Šentrupertu, majhno krpo pa celo v središču
6

Naravne vrednote (NV) obsegajo vso naravno dediščino na območju Republike Slovenije in so poleg redkih,
dragocenih ali znamenitih naravnih pojavov tudi drugi vredni pojavi, sestavine žive in nežive narave, naravna
območja, ekosistemi, krajine ali oblikovana narava. Razvrščene so v naravne vrednote lokalnega ali državnega
pomena. Za naravne vrednote so določene podrobnejše varstvene in razvojne usmeritve in druga obvezna pravila
ravnanja za njihovo varstvo. (Interaktivni naravovarstveni atlas, 2007)
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samega Šentruperta. Spodnji, toneči deli slemen iz triasnih kamnin so navadno na debelo
prekriti s plio-pleistocenskimi nanosi (Pl, Q) rjave ilovnate prepereline in jerine, ki je nastala
v sosednjih višjih območjih s preperevanjem karbonatnih kamnin, kar je bilo kasneje sprano v
nižje lege. Take plio-pleistocenske terase so izoblikovane med spodnjimi deli mirnskih
pritokov in zaradi svojih zaobljenih oblik in dvignjenosti nad poplavnim območjem
predstavljajo najugodnejše površine za poselitev in obdelavo. To so območja naselij
Trstenika, Brinja, Straže, Slovenske vasi in južnega dela Šentruperta. Če preperina izvira iz
karbonatno-silikatne kamninske podlage, vsebuje tudi rožence in ima kislo reakcijo (Draga,
Škrljevo, Ravnik). Obsežne najnižje dele regije pa na debelo prekrivajo najmlajše, aluvialne
naplavine (al) Mirne in njenih pritokov, večinoma ilovnato-glinene sestave. Pri Prelesju so
nekdaj kopali opekarsko glino.
Šentrupertska mikroregija s hrastov'cem in zgodovino rudarjenja dopolnjuje rudarsko tradicijo
Mirnske doline, kamor sodi tudi izkoriščanje nekdanje debele plasti rjavega premoga v
krmeljski terciarni kadunji7 in v Gorenji vasi pri Mirni (Vejarska kotlina) nahajališče lignita.

3.2.3 Značilnosti naravnih enot Šentrupertske mikroregije
Znotraj regije lahko ločimo tri naravne enote: osrednje mokrotno dno Mirnsko-Mokronoške
kotline, vzpeti kotlinski rob s pragovi, gričevnato in hribovito zaledje.
a) Osrednje mokrotno dno Mirnsko-Mokronoške kotline
Šentrupertska mikroregija s svojim južnim delom obsega tudi osrednje mokrotno kotlinsko
dno preko katere teče Mirna, ki vstopi v skoraj 10 km dolgo kotlino pri Mirni na višini 250
metrov in jo zapusti pri Pijavici na višini 228 metrov. Padec vodnega toka znaša 2,2 metra/km
oziroma dno kotline je nagnjeno le za 2,2°. Reka je v vsem svojem toku preko MirnskoMokronoške kotline regulirana. Debela plast rečnih naplavin je dokaz za dolgotrajno
ugrezanje, ki poteka še danes. Reka skuša uravnotežiti svoj profil, zato tu pogosto poplavlja
in odlaga ilovnato-glineno gradivo. V kotlini je dobri dve tretjini vseh poplavnih površin v
porečju (9 km2). Nedavno pa je bila redno poplavljena na 17,5 %, ob visokih vodah pa še na
nadaljnjih 5,6 % površin. Če upoštevamo samo dno kotline, lahko govorimo kar o poplavni
pokrajini. Največje poplavne površine so ob Mirni. Med pritoki Šentrupertske mikroregije
najbolj poplavljajo Bistrica, Busenka in Sotla (Šifrer, 1983, cv. Tople, 2004).
Zadnje večje poplavljanje reke Mirne je povzročilo močno deževje 30.5.2006, ki je v
nekaterih območjih doseglo celo 150 mm/m2. V kratkem času je tok reke Mirne narasel, se
začel razlivati po travnikih ob reki in začel ogrožati stanovanjske in gospodarske objekte.
Tako je reka na območju Ceste na Gradec na Mirni zalila gospodarsko poslopje, staro
stanovanjsko hišo in ogrozila novo stanovanjsko hišo. Hitri ukrtepi civilne zaščite in gasilcev
so preprečili veliko gospodarsko škodo. oškodovani so ostali tako vrt, njive z žitom kot tudi
nepokošena trava. V nadaljevanju je reka Mirna zalila celotno območje svojega poplavnega
toka ter s tem povzročila na kmetijskih površinah znatno škodo. Še huje je reka narasla na
območju Migolice in mirnskega bazena ter ustavila promet na regionalni cesti Mirna –
Gabrovka. (Mežnaršič, 2006)
7

Rjavi premog so začeli odkopavati leta 1870. Z odkritji nahajališč rjavega premoga in kvalitetne gline, je
življenje v tej dolini pričelo hitreje utripati. Ob premogovniku je bila zgrajena cinkarna, v katero so rudo vozili
celo iz Koroške. Ko je bila leta 1908 do Krmelja zgrajena železniška proga in leta 1938 železniška povezava do
Sevnice, je premogovnik bolj pridobil na pomenu. Premogovnik je deloval do leta 1962, ko so ga zaradi
izčrpanosti in uvajanja novih energetskih virov zaprli. (http://sl.wikipedia.org/wiki/Krmelj)
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Visoka talna voda omogoča med Dobom in Bistrico pri Mokronogu obstoj prvobitnega
poplavnega gozda hrasta in belega gabra. Njegov obseg je bil nekoč večji, a se je zaradi
melioracijskih posegov do danes precej skrčil, kar je velika ekološka izguba. Omejen je le na
območje med Podrakovnikom in Bršljakom. Območje rednih poplav je v srednjem delu
kotline široko 0,25 do 1 km; najširše je na mestih, kjer se v kotlino iztekajo stranske doline.
Po dolinah Sotle, Busenke, Bistrice, Jeseniščice seže poplavni svet tudi v gričevje.
Slika 4: Poplavni gozd med Dobom in Bistrico

Avtor: Štepec, M., marec 2007
V dnu kotline so se razvile različne oglejene prsti: v najnižjih legah ob Mirni in pritokih
srednje močan glej, v nekoliko dvignjenih legah pa obrečne slabo oglejene prsti. Kljub
melioracijam so še najbolj primerne za travniško rabo. Travno rastje je v manj vlažnih
območjih spremenjeno pod vplivom gnojenja in košnje, v območjih občasne ali stalne
nasičenosti tal z vodo pa bolj ali manj kisloljubno.
Reka Mirna ima dežno-snežni rečni režim. V obdobju med letoma 1961 in 1990 je imela
povprečni letni pretok 4,48 m3/s, tako spada med večje dolenjske vodotoke, a je v primerjavi s
Krko, katere povprečni pretok znaša 54,7 m3/s, precej manj vodnata. Maksimalni pretoki se
pojavljajo v marcu in aprilu, v času pomladanskega deževja in topljenja snega. Spomladanski
maksimum je skoraj še enkrat večji kot minimalni pretok v avgustu, septembru in juliju, ko
se odraža poletna evapotranspiracija. Drugi višek novembra in decembra je le nekaj nižji od
pomladanskega. V enem letu se z evapotranspiracijo izgubi dobra polovica padavinske vode,
na kar sklepa M. Topole na osnovi razlik med letno količino padavin 1200 mm in specifičnim
odtokom, ki znaša 17 l/km2 v eni sekundi. Verjetno so izgube z evapotranspiracijo nekoliko
manjše, če upoštevamo, da del padavinske vode, ki pade na porečje Mirne, odteče podzemno
drugam, v Sopoto in zgornjo Temenico.
Osrednje mokrotno dno kotline je preživel podoben proces kot večina slovenskih in evropskih
mokrišč. Poplavni gozd je bil izkrčen, območja pa meliorirana. V Sloveniji je bil eden prvih
in največjih takšnih projektov izsuševanje Ljubljanskega barja in izgradnja Gruberjevega
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kanala leta 1782. Večina drugih nižinskih mokrotnih območij je bilo meliorirano po drugi
svetovni vojni, zlasti v osemdesetih letih 20. stoletja. Tudi v Mirnsko-Mokronoški kotlini se
je izvedla obsežna melioracija, ki je meandrirajoči tok reke Mirne preusmeril v premočrtno
strugo, kot tudi večino njenih pritokov, vključno s potokom Bistrico. Nekoliko višji sušnejši
svet tako danes nudi orne površine, nižji svet ob bregovih reke in pritokov pa travnike.
Številna takšna območja so danes vključena v mrežo varstvenih območij – Naturo 2000, saj
kljub spremenjenim razmeram, takšna območja še vedno nudijo delna zatočišča in življenjski
prostor številnim ogroženim živalskim in rastlinskim vrstam ter habitatom.
V Mirnsko-Mokronoški kotlini je tako deloma še ohranjen specifični biotop prvobitnega
poplavnega gozda doba in belega gabra na območju visoke talne vode med Dobom in Bistrico
pri Mokronogu. Nanj je vezana tudi specifična favna.
Del osrednjega mokrotnega dna je vključeno v Naturo 2000 kot pSCI Mirna – Posebno
ohranitveno območje Mirna. Območje Nature 2000 sega tudi v občino Šentrupert, kjer meri
192,4 ha ali 3,93 % občine. (Skoberne, 2007) Osrednje mokrotno dno Mirnsko-Mokronoške
kotline predstavlja za nekatere vrste (dve vrsti rib - sulec in platnica, polž mokrotnih predelov
- vretenec, vrsta školjke - škržek, sesalec - vidra in vrsta kačjega pastirja - škratec) za
preživetje pomembno območje, saj so te populacije v Evropi ogrožene. Obveza države je, da
na tem območju zagotavlja ugodno stanje za naštete vrste v skladu z Direktivo o habitatih.
Značilnosti omenjenih vrst se nahaja v Prilogi I. (Klenovšek, 2007, Ministrstvo za okolje,
2007)
Karta 4: Naravovarstveno območje Natura 2000 v Mirnsko-Mokronoški kotlini

Vir: Interaktivni naravovarstveni atlas Slovenije, 2007
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b) Vzpeti kotlinski rob s pragovi
Vzpeti kotlinski rob je gospodarsko najpomembnejši del regije. Rob kotline je terasast in
nesklenjen, prekinjajo ga poplavne ravnice spodnjih delov mirnskih pritokov. Vzpeti svet z
relativnimi višinami 10–50 metrov in s povprečnimi nakloni 6° predstavljajo v kotlino
segajoča slemena (Slovenska vas – Dob, Farovški hrib – Prelesje), najpogosteje zgrajena iz
triasnih dolomitov, ki so v spodnjih delih prekriti z debelimi plastmi plio-pleistocenske
ilovice, prenesene s sosednjih višjih dolomitnih območji. Ta slemena so dobro izkoriščena za
poselitev in obdelavo, kjer naklon to omogoča: Straža, Veselogorsko sleme, Dob, Prelesje,
Bistrica pri Mokronogu. Kjer so nakloni večji in presežejo 12°, je plast prsti zelo stanjšana,
zato tu najdemo gozd. Najpogostejša je združba belkaste bekice in hrasta doba. Gozd je lahko
zaradi bližine naselij precej degradiran zaradi intenzivnega izkoriščanja in nekdanjega
steljarjenja. Zato v njegovi sestavi prevladuje manj zahtevni rdeči bor z borovnico. Tak
primer je območje med šentrupertskim in jeseniškim kotom. (Marinček et al 1971–1980;
Seliškar, 1986; cv. Topole, 2004). Sicer so tla tu nagnjena večinoma 6°, redkeje do 9°. Prsti,
razvite na debelih nanosih plio-pleistocenske ilovnate preperine, so močno
antropogenizirane. Za poljedelstvo primeren je le vrhnji del profila, spodnji je močno zbit in
za vodo neprepusten. Kljub majhnim naklonom so te prsti precej občutljive za erozijo, zato je
človek pobočja terasiral.
Če je prst nastala s preperevanjem karbonatno-silikatnih kamnin, vsebuje tudi rožence
oziroma kremenove prodnike. Pred poplavami varni iz tal moleči pragovi in otoki
predstavljajo najpomembnejše mirnsko njivsko območje, hkrati pa najugodnejši prostor
tudi za ureditev komunikacij. Tu tečeta glavna cestna in železniška povezava med Trebnjem
in Sevnico. Prometnica skozi Mirnsko-Mokronoško kotlino je imela velik pomen že v
prazgodovinskem in rimskem času.
c) Gričevnato in hribovito zaledje
Mirnsko-Mokronoško kotlino oklepa 300 do 500 metrov visoko vinorodno Mirnsko gričevje,
ki se proti severozahodu postopno zvišuje in prehaja v Posavsko hribovje visoko do 850
metrov. Mirnsko gričevje je močno razčlenjen slemenasto-dolinasti svet, katere reliefna
energija je tudi ob robu toneče kotline precejšnja, saj se potoki vanjo prebijajo skozi ozke
debri. S tem so povezani veliki nakloni, neredko nad 30° in hkrati močna erozija prsti.
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Slika 4a: Šentrupertski kot z gričevjem (pogled proti severu)

Avtor:Virc, 2007
Gričevje in hribovje, ki kakor v obliki velikega naravnega amfiteatra obdaja šentrupertski kot
gradita dva obsežnejša sistema, ki ju ločuje v dinarski smeri tekoča Bistrica. Ta območje deli
na jugozahodno in severovzhodno polovico. Najdaljše je veselogorsko sleme na zahodu
regije, ki ga na vzhodni strani spremlja Busenka, na zahodni pa Straški potok. Dviguje se iz
praga, segajočega od reke Mirne pri Dobu, prek Slovenske vasi, Straže do Brinja. Sledi dvig
proti Veseli gori (320 m), Ravniku (317 m) čez Rovnice do Koromandije (440 m). Tam se mu
pridruži stransko, oplenško sleme, ki leži med Sotlo oziroma Ločico in Straškim potokom.
Dviga se od Trstenika (300 m) in Kuma (334 m) preko Bojanke (362 m), Plankarice (355 m)
in Apnenika (463 m). Vrhovi so neizraziti in kopasti. Od Koromandije teče sleme proti
severu, zavije okrog povirja Busenke in doseže najvišjo točko 522 m s Sv. Barbaro na
Okrogu. Nato se prek Boršta spusti v Zadrago (451 m) in tone proti Dragi med Busenko in
Bistrico.
Na vzhodni strani Bistrice so slemena bolj razvejana. Najsevernejša slemena Šentrupertske
mikroregije oziroma prvi slemeni južno nad Kostanjeviškim potokom imata alpsko smer, to
sta Artovški hrib (516 m) in sleme od Površnice (558 m), Slevca (537 m) do Medvejega (531
m), kjer zavije proti jugu in se zniža proti Vihru (450 m). Preko tega slemena poteka tudi
cesta, ki povezuje Hrastno s križiščem, od koder je mogoče pot nadaljevati proti severu
(Kostanjevici), proti zahodu (Ravnam nad Šentrupertom) ali pa proti jugu (Šentrupertu).
Od tega slemena se proti jugu in jugovzhodu odcepi več stranskih močno razčlenjenih slemen:
- čez Vederino (450 m) in Kropnik (421 m) proti Škovcu (386 m)
- od Površnice čez Nebesa (602 m) na Jaršč (536 m) od katerega se razcepita dva slemena
– eden se preko Zagrada (400 m) spusti v dolino Globoščice, drugi pa se spusti proti
Klinčkovemu hribu (373 m) oz. Mrdov (386 m).
- od Medvejega (531 m) proti jugu prek Tinčka (490 m), Hriba (502 m), Dolejega v
Hrastnem (426 m) proti Toplejemu in se izteče v Roženberku (300 m).
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Nakloni v gričevju in hribovju so zelo različni. Največje strmine so v območju Homa in
Hrastnega, deloma tudi v povirju Busenke in Straškega potoka, torej strmine okrog Okroga in
Apnenika. Nagnjenost nad 24° na teh območjih prevladuje. To so hkrati tudi območja, ki so
najbolj ogrožena zaradi erozije prsti in usadov, zato so tudi precej podvržena zaraščanju.
Zaradi pestrosti kamninske podlage in nagibov se hitro menjajo tudi tipi prsti. Na silikatnih
kamninah se pojavljajo različno globoke in sprane kisle prsti, na tleh z večjimi nagibi tudi
plitvi rankerji. Sicer je na karbonatnih kamninah z različnimi silikatnimi primesmi pogosta
menjava evtričnih in distričnih rjavih prsti. Kjer so karbonatne kamnine čistejše, kot na primer
okrog sv. Barbare na Okrogu, opazimo tudi srednje globoke rjave pokarbonatne prsti.
V jugovzhodnem delu regije, predvsem pa v delu vzhodno od Bistrice, kjer je značilen
razgiban, srednje strm relief z velikim deležem silikatnih kamnin in kislih prsti, je v prevladi
aconalna gozdna združba bukve in belkaste bekice.
Slika 5: Bukov gozd (Fagus sylvatica L.)
Avtor: Drejc
Vir: http://eionet-si.arso.gov.si/
sokol/displayimage.php?album=5&pos=8

Slika 6: Belkasta bekica (Luzula luzoloides)
Avtorica: A. Mihorič
Vir: http://www2.arnes.si/ ~ssljvzg2s/trave/
trave.html

Na osojah je večji delež smreke. Združba je dokaj nestabilna oziroma biološko neobstojna,
zato so posegi vanjo kočljivi. Kjer je v podlagi več karbonatov in so razvite rendzine,
pokarbonatne in celo rjave prsti, se uveljavlja conalna združba preddinarskega gorskega
bukovega8 gozda. Tako je v ozkih in globokih dolinah, npr. v zgornjem delu doline Bistrice.
Združbi prija vlažnost in je izredno stabilna. Za prisojna pobočja, s prevlado dolomitne
podlage, in razgiban relief, s slabo rodovitnimi, zelo skeletnimi prstmi, je značilen gozd
bukve s črnim gabrom9. Najdemo ga v gričevju zahodno od šentrupertskega kota.
8

Bukev (Fagus sylvatica L.) je v slovenskem prostoru ena izmed najbolj razširjenih listavcev. Kot drevesna vrsta
lahko tvori tudi čiste sestoje. Bukev se dobro počuti v višjih legah (okoli 900 m n. v.) in kot drevo v gostem
sestoju lahko zraste zelo visoko. V tehničnem smislu je, tako kot smreka, tudi bukev zelo pomemben les, tako
zaradi svoje razširjenosti kot tudi zaradi njenih lastnosti. Les bukve ima odtenke od bledo rumenkaste barve pa
vse do rdečkasto rjave barve. Barva je odvisna od načina sečnje in nadaljnje predelave. Bukev lahko vsebuje
"rdeče srce". To je rdeče obarvan les v notranjosti debla, ki nastane zaradi poškodb drevesa. Gostota bukovega
lesa je približno 700 kg/m3. Pri sušenju rad poka in se veži, sicer pa je to trden, žilav in proti obrabi odporen les.
Bukev ni trajen les in v neugodnih okoliščinah hitro razpada, se pa lahko dobro impregnira (zaščiti).
9
Črni gaber je evroazijska vrsta. Raste na strmih prisojnih legah v plitkih tleh. Pri nas se izmenjuje s hrastom ali
pa na kamnitih gruščih tvori samostojne šope. Njegova najpomembnejša vloga je varovanje in zaščita gozdnih
tal in gozdnih združb. Les so zaradi izjemne žilavosti včasih uporabljali v kolarstvu in izdelavi tkalskih
čolničkov, danes pa predvsem za kurjavo.
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Slika 7: Črni gaber (Ostrya carpinifolia)

Avtor: Štepec, M. (junij 2007)
Reka Mirna s svojimi pritoki vpliva na razporeditev območij z različno osončenostjo oziroma
ekspozicijo in s tem na različno mikroklimo. Dna dolin in kotlin so izpostavljena toplotnemu
obratu in zato pogosti megli in zmrzali. V zimski polovici leta se v njih zadržuje hladen zrak.
Vzdolž dolin tudi stalno pihajo vetrovi, kar dodatno znižuje temperaturo. Pomembni so tudi
usmerjenost dolin, njihova širina in globina. Ozke in globoke doline so do dna poraščene z
gozdom, poselitev pa je inverzna. Majhna naselja so omejena le na sončne slemenske lege,
kjer so nakloni blagi. Okrog domov so manjše njivske površine in sadovnjaki, za vinograde pa
so izkoriščena nekoliko bolj strma prisojna pobočja, ki so znotraj toplotnega pasu. Osojna
pobočja do vrha prekriva gozd.
V širših dolinah in kotlinah so vodotoki s svojimi odkladninami uravnali in ublažili naklone,
tako da so ta območja privlačna za naselitev tudi v nižjem svetu. Tu se nahajajo tudi orne
površine ter travniki. Pozidane površine in njive so se zgostile na višjih rečnih terasah, ki so
varne pred poplavami. Posamezne kategorije rabe tal so torej v tesni povezavi z reliefno
razčlenjenostjo.

3.2.4 Podnebne značilnosti
Podnebne značilnosti Šentrupertske mikroregije me zanimajo predvsem z vidika vpliva na
razporeditev rabe zemljišč in potencialnega vpliva na turizem.
Za ugotavljanje podnebnih značilnosti ni na območju Šentrupertske mikroregije
meteoroloških postaj, vendar se lahko dobro ugotovi podnebne značilnosti z meteoroloških
postaj, ki ležijo v relativni bližini obravnavanega območja. Ker so na različnih nadmorskih
višinah, se lahko iz zbranih meritev da ugotoviti podnebne značilnosti kotlinskih
(meteorološka postaja Mirna, 260 m n.v.) in pobočnih oziroma vršnih leg (meteorološki
postaji Malkovec, 400 m n.v., ki leži v vzhodnem porečju Mirne v Krškem gričevju in Sevno,
515 m n.v., ki leži v zahodnem delu porečja Mirna v Posavskem hribovju). Podnebne
značilnosti, kot jih beleži meteorološka postaja Mirna, ki leži ob vstopu reke Mirne v
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Mirnsko-Mokronoško kotlino, lahko prostorsko interpoliramo na celotno osrednje dno kotline
do spodnje meje toplotnega obrata, ki se v Šentrupertskem gričevju začne približno na 90 m
relativne višine (r.v.) oziroma na 370 m n.v. Z naraščujočo relativno višino kraja v primerjavi
z najnižjim delom kotline se zmanjšuje število dni z zmrzaljo.
Podnebne značilnosti, kot jih beleži meteorološka postaja Malkovec, ki leži sredi vinorodnega
območja, lahko predvidevamo, da imajo tudi vinorodna območja Apnenika in Homa podobne
značilnosti, saj vinorodna območja šentrupertskega zaledja tako kot vinorodno območje
Malkovec, ležijo na južnih pobočjih nad temperaturnim obratom.
Podnebne značilnosti, kot jih beleži meteorološka postaja Sevno, ki leži na visoki nadmorski
višini, pa ima že značilnosti podnebja nad temperaturnim obratom z vplivi višje nadmorske
višine.
Karta 5: Lokacije meteoroloških postaj Sevno (515 m n.v.), Mirna (260 m n.v.) in Malkovec
400 m n.v.)

Sevno

Kartografska podlaga 1:300.000 (Vir: Interaktivni atlas Slovenije, 1998)
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Karta 6: Model razporeditve naravnogeografskih enot
občine Šentrupert in lega termalnega pasu
Avtor: M. Štepec
Graf 1: Spreminjanje povprečne letne temperature z višino
oziroma v posamezni naravnogeografski enoti
Avtor: M. Štepec
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Upoštevano je obdobje med letoma 1962 in 1980. Če podatki manjkajo, so bili pridobljeni z
interpolacijo.
Mirnska dolina ima zmerno celinsko vlažno podnebje oziroma leži na prehodu med
panonsko-subpanonskim in srednjeevropskim podnebnim območjem. Prehodnost se odraža v
razširjenosti vinogradov, značilnih za panonski svet. (Gams, 1972, Malovrh, 1972, cv.
Topole, 2004)
Podnebje Mirnske doline lahko glede na Köppenov podnebni sistem tudi uvrstimo v
zmernotoplo vlažno podnebje s toplim poletjem (Cfb). V ta tip Mirnsko dolino uvrščajo
naslednje značilnosti:
-

najtoplejši mesec julij ima povprečno temperaturo pod 22 °C. (Mirna, 18,8 °C; Malkovec,
19,0 °C; Sevno, 18,2 °C),
najmanj štirje meseci imajo temperaturo nad 10 °C (Mirna 5 mesecev, Malkovec 6
mesecev, Sevno 5 mesecev),
ni sušnega obdobja, padavine so enakomerno razporejene preko leta (padavine sicer niso
enakomerno razporejene preko leta (glej Graf), vendar ni sušnih dob),
najsušnejši mesec ima enako ali več kot 60 mm (40 mm) padavin (Mirna 58 mm,
Malkovec 52 mm, Sevno 66 mm).
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Graf 2: Klimogram Mirna
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Avtor: M. Štepec
D. Ogrin (1996) natančneje razčlenjuje Köppenov podnebni sistem, ki ga je prilagodil
razmeram v Sloveniji. Območju Mirnske doline tako pripisuje zmernocelinsko podnebje
osrednje Slovenije, za katerega je značilno:
-

povprečna oktobrska temperatura je višja od aprilskih (razlika pri Mirni znaša 0,2 °C,
pri Malkovcu 0,8 °C, pri Sevnem 1,3 °C)
subkontinentalni padavinski režim (večina padavin pade v poletnih mesecih z razliko
od submediteranskega tipa, ko pade večina padavin v zimskih mesecih),
povprečna letna količina padavin znaša 1000–1300 mm (Mirna 1165 mm, Malkovec
1190 mm, Sevno 1226 mm).

TEMPERATURE
Povprečne mesečne temperature merijo julija 18 do 19 °C, minimum v januarju pa se giblje
okrog -1 °C. Letno povprečje znaša okrog 9 °C.
Sevno je v primerjavi z Mirno rahlo hladnejše zaradi večje nadmorske višine, Mirna pa ima
relativno nizko povprečje zaradi temperaturnega obrata. V primerjavi z Mirno je Sevno
nekoliko toplejše predvsem v jesenskih mesecih (oktober). Malkovec pa ima v primerjavi z
Mirno nekoliko višje povprečne mesečne temperature v toplejši polovici leta (april, maj, julij,
september, oktober) zaradi česar je Malkovec lokalno znano vinogradniško območje.
Tabela 2: Povprečne mesečne in letne temperature v °C (obdobje 1960–1980)
Postaja,
n.v., r.v.
Mirna,
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M
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J

A

S

O

N

D

Leto

-0,9

1,4

5,1

9,1

13,9

17,5

18,8

17,9

13,2

9,3

5,4

0,7

9,1

-1,2

1,4

4,5

9,4

14,0

17,1

19,0

18,1

14,9

10,2

5,3

-0,6

9,3

-1,1

1,1

4,3

8,5

13,1

16,4

18,2

17,7

13,2

9,8

5,2

-0,2

8,9

260 m, 0 m

Malkovec,
400 m, 160 m

Sevno,
515 m, 215 m

(opomba: n.v. – nadmorska višina, r.v. – relativna višina)
Vir: Topole, 2004
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Za vegetacijsko dobo je nižja nadmorska višina še vedno pomembnejša; tako traja na Mirni
262 dni ali 4 dni dlje kot v 140 m višje ležečem Malkovcu in en teden dlje kot v 255 m višje
ležečem Sevnem. Pri poljedelski sezoni se kaže prednost Malkovca, katerega nadmorska
višina ni previsoka, spomladi in jeseni pa je nad plastjo toplotnega obrata; tu traja obdobje s
temperaturo nad 10 °C povprečno 181 dni, kar je 9 dni dlje kot na Mirni. Sevno pa je zaradi
višje nadmorske višine na slabšem, čeprav je zunaj temperaturnega obrata, tako sta z Mirno
izenačena. Topole (2004) sklepa, da so kraji, ki so dvignjeni nad kotlino okrog 280 m glede
dolžine poljedelske sezone primerljivi s kotlinskimi, ki so prikrajšani zaradi temperaturnega
obrata. Anketa glede cvetenja sadnega drevja je pokazala, da imajo kraji, ležeči v nadmorskih
višinah 300 do 500 m, prednost pred kotlino in dolinam. Sem spada večina obrobnega
gričevja oziroma neposrednega kotlinskega zaledja. Pri nadmorskih višinah 500 do 600 m pa
cvetenje kasni 1 teden.
Tabela 3: Vegetacijska doba in poljedelska sezona (obdobje 1960–1980)
Meteorološka
Vegetacijska
doba
postaja
(povp. mes. temp. > 5 °C)
obdobje
število dni
Sevno
20.3. – 1.12. 255
Malkovec
18.3. – 1.12. 258
Mirna
14.3. – 1.12. 262

Poljedelska
sezona
(povp. mes. temp. >10 °C)
obdobje
število dni
25.4. – 13.10 171
19.4. – 17.10 181
21.4. – 10.10 172

Povprečne maksimalne temperature so večinoma najvišje v kotlinski postaji Mirna, ki ima
najnižjo nadmorsko višino. Povprečne mesečne maksimalne temperature so najvišje julija, ko
je beležila postaja Mirna 25,3 °C, Malkovec 0,9 °C manj in Sevno 2,2 °C manj kakor Mirna.
Zaradi večje zračnosti izmerjene absolutne maksimalne temperature ne dosegajo 37 °C
(Mokronog 36,5 °C, Mirna 35,8 °C, Malkovec 34,0 °C). Z naraščujočo nadmorsko višino je
torej poleti ugodnejša klima.
Tabela 4: Povprečne maksimalne mesečne in letne temperature °C (obdobje 1960 - 1980
Postaja,
n.v., r.v.
Mirna,

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Leto

2,4

5,8

10,2

15,4

20,4

23,5

25,3

24,5

21,0

15,6

9,2

1,9

14,6

1,9

5,0

8,7

14,3

19,2

22,2

24,4

23,3

19,8

14,7

8,6

2,2

13,7

1,6

4,3

8,2

13,2

17,9

21,1

23,1

22,3

18,9

13,9

7,8

2,4

12,9

260 m, 0 m

Malkovec,
400 m, 160 m

Sevno,
515 m, 215 m

Na minimalne temperature vpliva toplotni obrat. Najvišje ležeča postaja Sevno kaže v
hladnejši polovici leta najvišje povprečne minimalne temperature. Te so v kotlinski Mirni vse
leto najnižje, le januarja seže inverzijska plast nad Malkovec (400 m n.v.), ko imata tako
Mirna kot Malkovec povprečno minimalno temperaturo okoli -4 °C.
Povprečna letna minimalna temperatura Mirne je kar za 1,7 °C nižja kot temperatura 255
metrov višje ležečega Sevnega, v decembru, v času najmočnejše inverzije, je razlika največja,
kar 3,6 °C. Minimalne temperature pod 0 °C se pojavljajo na vseh postajah v decembru,
januarju in februarju, na Mirni pa zaradi kotlinske lege še v marcu, kar predstavlja
nevarnost pozebe sadnega drevja.
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Najnižjo absolutno minimalno temperaturo je zabeležila Mirna, in sicer -23,5 °C. Malkovec je
zabeležil -19,9 °C, Sevno pa -16,8 °C.
Tabela 5: Povprečne minimalne mesečne in letne temperature °C (obdobje 1960–1980
Postaja,
n.v., r.v.
Mirna,

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Leto

-4,0

-3,0

-0,6

2,8

7,8

10,8

12,0

12,1

9,3

4,4

1,1

-5,4

3,9

-4,1

-2,0

0,2

4,6

8,7

11,9

13,6

13,2

10,2

6,0

2,2

-3,2

5,1

-3,5

-1,5

0,8

4,7

9,0

12,3

13,9

10,8

6,7

2,7

-1,8

5,6

8,9

260 m, 0 m

Malkovec,
400 m, 160 m

Sevno,
515 m, 215 m

Vir: Topole, 2004
Glede števila vročih dni, to je dni s povprečno dnevno maksimalno temperaturo nad 25 °C, je
na prvem mestu najnižje ležeča Mirna s šestdesetimi dnevi v povprečju na leto. Malkovec jih
beleži 36 in Sevno 27 °C.
Tudi glede števila hladnih dni, ko je povprečna temperatura pod 0 °C, je na prvem mestu
Mirna s 109 dnevi, ki se pojavljajo od oktobra do vključno maja. Malkovec beleži 96 dni in
Sevno 91 takšnih dni.
Med vsemi primerjanimi postajami je pod vplivom megle najkrajši čas (51 dni) najvišje
ležeče Sevno. Na slabšem sta tako Malkovec (80 dni) kot Mirna (74 dni). Megle je največ v
jesenskem in zimskem času.
V Mirnsko-Mokronoški kotlini med vetrovi prevladujeta sever in jugozahodnik, ki v poletnih
mesecih nekoliko oslabita. Bolj vetrovni so kraji, ki ležijo ob izstopih stranskih dolin.
TERMALNI PAS V MIRNSKI DOLINI
Posebnost termalnega pasu je v tem, da prihaja do odstopanj od pravila, da temperature z
višino upadajo. Takšna odstopanja se pojavljajo zlasti v pokrajini z izrazitejšimi reliefnimi
depresijami. Hladen zrak se namreč preko noči in v hladnejši polovici leta steka s pobočij v
doline in kotline, zaradi česar prihaja do temperaturnega obrata (temperaturne inverzije). Tako
so povprečne temperature na dnu dolin in kotlin nižje od temperatur na pobočjih vzpetin.
Z ugotavljanjem prisotnosti termalnega pasu v Sloveniji se je ukvarjal I. Gams (1996), ki je v
svoji raziskavi uporabil podatke okrog 100 različnih meteoroloških postaj po Sloveniji, med
njimi tudi postaje Mirna, Malkovec in Sevno, za ugotavljanje termalnega pasu v Mirnski
dolini. Za Slovenijo in s tem tudi za Mirnsko dolino je avtor ugotovil:
a) Vrsta pobočnih postaj odstopa od posplošenega pravila, da so povprečne, minimalne in
maksimalne temperature premočrtno skladne z rastočo nadmorsko višino.
b) Temperaturna inverzija in z njo povezan termalni pas je tako pogost, da se kaže v
dolgoletnih temperaturnih povprečjih.
c) Termalni pas ne vpliva na maksimalne temperature, temveč le na minimalne in povprečne
letne temperature.
d) Na postajah, ki poznajo izrazito temperaturno inverzijo, so povprečne letne temperature na
dnu kotlin in dolin za dobro stopinjo nižje kot pri enako visokih postajah na vzpetinah.
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Za določitev zgornje meje termalnega pasu predlaga I. Gams uporabo povprečne letne
temperature, ki ima prednost pred minimalnimi temperaturami, saj je pod 350 relativne višine
skoraj 300 metrov debela plast s podobnimi minimalnimi temperaturami (izotermna plast v
inverzijski celici). Relativna ali nadmorska višina, kjer se povprečna letna temperatura izenači
s povprečno temperaturo na dnu kotline ali doline predstavlja zgornjo mejo termalnega pasu.
V Mirnski dolini so zabeležile postaje naslednje povprečne letne temperature:
Mirna (n.v. 260 m): povprečna temperatura 9,1 °C,
Malkovec (n.v. 400 m, r.v. 160 m): 9,3 °C,
Sevno (n.v. 515 m, r.v. 215 m): 8,9 °C.
Podobna povprečna temperatura kot na dnu kotline je torej pri okoli 180 metrov relativne
višine ali na n.v. 420 metrov. M. Topole (1995) pa ugotavlja, da je zgornja meja sklenjenih
vinogradov na tem območju malo višja, do 550 m nadmorske višine, a tam pridelujejo vino
pretežno za domačo porabo. Zgornja meja termalnega pasu se lahko ujema z zgornjo mejo
pridelovanja vina za prodajo.
S povezavo temperaturnih razmer ter spodnjih in zgornjih meja vinogradov M. Topole (2004)
loči v Mirnski dolini tri toplotna območja. Spodnji, inverzijski pas, leži pod spodnjo mejo
vinogradov, ki se začnejo okoli 350 do 370 metrov nadmorske višine. V inverzijski pas spada
velika večina Šentrupertske mikroregije z vsemi največjimi naselji. Termalni pas, kjer
uspeva vinska trta, je omejen le na območje Apnenika, Okroga in delno na območje Homa in
Hrastnega. Zgornja meja tega pasu je okoli 200 m nad dnom kotline oziroma 450 do 500 m
nadmorske višine. Najvišji deli Homa pripadajo že višinskemu pasu, kjer letna vsota
temperatur onemogoča gojenje trte.
PADAVINE
Mirnska dolina se uvršča med območja s humidno klimo. Količina padavin raste navadno z
rastočo nadmorsko višino, vendar razlike niso velike. Sevno ima letno 1226 mm padavin, kar
je le 60 mm več kot 279 m nižja Mirna. Padavine so razporejene skozi vse leto, a najmanj jih
je v zimskih mesecih. Najbolj namočeni so poletni meseci julij, junij in avgust, precej tudi
jesenski, kar pomeni, da imajo padavine kontinentalne značilnosti.
Tabela 6: Povprečne mesečne in letne količine padavin v mm (obdobje 1960–1980)
Mirna
Malkovec
Sevno

J
67
64
70

F
58
56
61

M
73
73
83

A
96
109
99

M
93
103
103

J
119
129
126

J
127
133
122

A
107
125
135

S
111
112
116

O
104
88
103

N
125
114
121

D
85
84
87

Leto
1165
1190
1226

Vir: Topole, 2004
V vseh letnih časih, tudi v času vegetacijske in poljedelske sezone, je vodna bilanca v regiji
pozitivna. To pomeni, da je potencialna evapotranspiracija manjša od količine padavin.
Stanje je še najbolj kritično julija, ko sta količini izenačeni.
Podatek o vodni bilanci je pomemben tudi v zvezi z oskrbo prebivalcev in živine z vodo.
Šentrupertsko gričevje in hribovje spadata med tista območja mirnskega porečja, kjer je
oskrba z vodo precej problematična. Tu je bilo leta 1991 brez vodovodne napeljave okrog 16
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% stanovanj, ta delež se je do danes z novim zajetjem Hom precej zmanjšal. Sicer imajo
stanovanja brez vodovodne napeljave lokalne in hišne vodovode oziroma zajetja krajevnih
studencev ali pa črpajo vodo iz bližnjih dolin. Posebej problematične so višinske, zlasti
vršne lege, saj je oskrbno zaledje majhno in vodni viri ob suši hitro usahnejo.
Najpomembnejše vodno zajetje za občino Šentrupert predstavlja vodno zajetje Zabukovje.

3.2.5 Območja naravne dediščine
Območje Šentrupertske mikroregije v širši regiji, na Dolenjskem in v Sloveniji, ni poznano po
naravnih lepotah in izjemnih naravnih pojavih. Kljub temu ima nekaj ohranjene narave celo z
državnim pomenom. Izstopajo predvsem tok reke Mirne s pritoki ter ohranjeni visokodebelni
sadovnjaki. Tu najdemo tudi kamnolom roženca in nahajališče triasnih fosilov.
Karta 7: Naravna naravnih vrednost Šentrupertske mikroregije in dela Mirnsko-Mokronoške
kotline

1

6
1
2
5
4

3
2

10
7
9
8

4

3

6
5
7
Vir: Interaktivni naravoslovni atlas, 2007
Avtor: M. Štepec
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Naravne vrednote z državnim pomenom:
1 Ravne nad Šentrupertom, nahajališče triasnih fosilov,
2 Trstenik, visokodebelni sadovnjak med travniki severozahodno od Trstenika,
3 reka Mirna, reka z ohranjenim zgornjim tokom in mokrišči v Mirnski dolini,
4 Martinja vas, lipa izrednih dimenzij v Martinji vasi,
5 Bačji potok, desni pritok Mirne južno od Ostrožnika s povirjem pod Debencem,
6 potoki Zabrščica, Lanšpreščica in Gomilščica, ki se izlijejo v Mirno,
7 Irsovec, nahajališče roženca v opuščenem delu kamnoloma pod Irsovcem, južno od Mirne,
8 Vejar, desni pritok reke Mirne s poplavnimi travniki nad Mirno.
Naravne vrednote z lokalnim pomenom:
1 Zabukovje, visokodebelni sadovnjak severovzhodno od Gornjega Zabukovja,
2 Zabukovje, mogočni tepki na Mejaševi domačiji v Pečicah,
3 Trstenik, visokodebelni sadovnjak med travniki severozahodno od Trstenika,
4 Škrljevo, večji kal pod gradom Škrljevo,
5 Šentrupert, večje število sadnih dreves severno od Šentruperta,
6 Viher, mogočna stara lipa z značilnim habitusom pri cerkvi sv. Duha na Vihru,
7 Dob, hruškov drevored ob cesti na Dob v Slovenski vasi,
8 Mirna, lipa izrednih dimenzij pred pokopališčem v Mirni,
9 Zaloge, opuščeni glinokopi zaliti z vodo ob reki Mirni južno od Prelesja,
10 Bistrica, hudourna reka z ohranjenim zgornjim tokom, levi pritok Mirne pod
Šentrupertom.

3.2.6 Raba tal
Raba tal (glede na letalske posnetke iz leta 1986) je odvisna predvsem od lege v morfološki
enoti. V ravninskem in nekoliko vzpetem svetu kotline prevladujejo orne in pozidane
površine. Najnižji deli vzdolž potokov so travnati. Gozd zajema le majhen odstotek površin
in je omejen le na najnižje poplavno dno kotline ob levem bregu Mirne in na teme praga med
Šentrupertom in Prelesjem.
Slika 7: Raba tal med Drago, Šentrupertom in Škrljevim (pogled proti jugu)
Avtor: Virc,
2007
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Karta 8: Raba tal v Mirnsko-Mokronoški kotlini – izsek južno od Šentruperta (Brinjsko polje)

Vir: Geopedia, 2007
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V gričevju in hribovju prevladuje gozdna raba tal (nad dve tretjini površin). Po obsegu v
gričevju sledijo vinogradi. Najpomembnejša vinogradniška območja so Apnenik, Okrog in
Zadraga ter nižji deli Homa. Zaradi prevelikih naklonov je za njive primernih površin tu le
malo. Orne površine lahko opazimo le v ožjem delu Ravnika, Homa in Hrastnega ter
Roženberka. Tudi za travnike ni veliko prostora, pa še ti se v erozijsko ogroženih povirjih
Homa in Hrastnem zaraščajo. Relativno malo je tudi sadovnjakov. Nekaj več se jih lahko
opazi na meji med kotlino in gričevjem ter na območju Homa ter Hrastnega.
Karta 9: Raba tal v gričevju – Ravnik na slemenu Apnenika, 463 m n.v.

Vir: Geopedia, 2007
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3.2.7 Geoekološke razmere za kmetijstvo in pozidavo
Kot glavne kriterije za opredelitev geoekoloških razmer je M. Topole (1996) uporabila
nadmorsko višino, naklone, reliefno energijo, nosilnost tal ali posredno kamninsko podlago,
morfološke enote površja, tip prsti, način vodnega odtoka, erozijo prsti, ekspozicijo, toplotne
pasove in poplavne razmere.
Za analizo obstoječe rabe tal je omejila tri oziroma štiri kakovostne geofaktorje oziroma
naravne dejavnike. Pripadnost četrtemu razredu pomeni, da geofaktor določeno rabo
onemogoča.
Razvrščanje enot v kakovostne razrede glede na:
a) Nadmorsko višino
Tabela 7: Nadmorske višine posamezne rabe tal glede na uvrstitev v posamezen kakovostni
razred
prvi
kakovostni drugi
kakovostni tretji
kakovostni
razred
razred
razred
pozidava
< 400 m n.v.
400–600 m n.v.
> 600 m n.v.
orne površine
< 370 m n.v.
370–650 m n.v.
> 650 m n.v.
vinogradništvo
370–499 m n.v.
300–369 m n.v.
< 300 m n.v.
sadjarstvo
350–699 m n.v.
300–349 m n.v.
200–299 m n.v.
Četrti razred M. Topole ugotavlja pri vinogradništvu lege nad 600 m n.v. in sadovnjakih 800
m n.v.
Korelacijski koeficienti med nadmorsko višino in rabo tal so povsod pokazali trdne
medsebojne povezave, tako je nadmorska višina pri vseh tipih rabe tal eden najpomembnejših
dejavnikov.
b) Naklon
Površinska enota je uvrščena v prvi kakovostni razred, če je naklon:
- z vidika pozidave: < 12°
- z vidika ornih površin: < 11°
- z vidika vinogradništva: 15 – 30°
- z vidika sadjarstva 6 - 16°
c) Stopnjo erozije prsti
Topole ugotavlja, da lahko nekatere površine zavzemajo zelo strma pobočja, vendar le, če so
tla tam dovolj odporna proti eroziji. Tako je erozija prsti prvi in najpomembnejši kriterij pri
iskanju površin, primernih za pozidavo in za njive, med najpomembnejšimi pa je tudi v
primeru sadovnjakov in vinogradov.
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č) Ekspozicijo
V prvi razred spadajo površine, če so obrnjene priti jugu, jugozahodu, jugovzhodu in zahodu
pri vseh tipih rabe, pri pozidavi in njivah pa spadajo v prvi razred tudi ravne površine.
V drugi razred spadajo površine obrnjene proti vzhodu, severovzhodu, severozahodu, pri
vinogradih pa le vzhodne.
Korelacija je pokazala, da je ekspozicija bolj pomembna pri vinogradih in sadovnjakih, kot pri
pozidavi in njivah.
d) Toplotni pas
Pri treh tipih rabe, pri pozidanih površinah, njivah in sadovnjakih je izločila kot prvi razred
termalni pas, kot drugi razred inverzijski pas in kot četrti razred višinski pas. Izjema so
vinogradi, kjer predstavlja termalni pas prvi kakovostni razrede, inverzijski tretjega in višinski
pa četrtega.
e) Tip prsti
Prvi razred ornih površin predstavljajo rjave pokarbonatne in različne rjave prsti, ki se
nahajajo predvsem na karbonatnih tleh. Sem spadajo tudi prsti na meljnato-ilovnatem koluviju
in slabo oglejene prsti, kjer sta močno antropogenizirana. Sestava prsti na meljnato-ilovnatem
koluviju, ki ima pogosto karbonatno osnovo, se je sčasoma z globokim oranjem spremenila. V
višje horizonte so zašli karbonatni delci (grušč) in postali dostopni rastlinam.
Vinogradi se držijo prsti, katerih podlaga vsebuje tudi precej silikatnih primesi (karbonatne
skrilavce in peščenjake, rožence). Za sadovnjake so prvorazredne podobne prsti kot za njive,
ki pa so lahko nekoliko plitvejše in z več silikatnih primesi.
f) Poplavno ogroženost
Tabela 8: Poplavna ogroženost ornih in pozidanih površin glede na uvrstitev v posamezni
kakovostni razred

orne površine
pozidava

prvi
kakovostni drugi kakovostni razred tretji
kakovostni
razred
razred
ni poplav
izredne poplave
redne poplave
ni poplav
ni poplav (vlažno)
izredne poplave

PRIMERNOST NARAVNIH RAZMER ZA POSAMEZNE RABE TAL
Za pozidavo sta še posebej ugodna okolica Vrha pri Šentrupertu in območje Markutovega
hriba, primerne površine so tudi na kotlinskem robu:
-

Med Šentrupertom in Prelesjem ter na gozdnem robu vzhodno od tod.

-

Ugodne lokacije so tudi na nižjem delu gričevja, severovzhodno od potoka Bistrice
vse do Roženberka, na zahodu pa med Markutovim hribom, Škrljevim in Bojanko.
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Za njive zunaj kotline ni zelo primernih površin, v kotlinskem delu pa so najprimernejše že
izkoriščene.
Za vinsko trto so najprimernejše površine severno od Šentruperta, med Vederino in
Zagradom, manj na območju Hrastnega, precej pa na zahodu od Okroga do Zadrage. Velik
delež teh tal je že izkoriščenih za vinograde.
Za sadovnjake je največ strnjenih primernih površin na območju Matičkovega hriba med
Homom in potokom Bistrico ter na območju Hrastnega. Sadjarstvo je panoga, ki je v regiji
dokaj zapostavljena, čeprav so naravne razmere za njen razvoj zelo ugodne.
Slika 8: Primeri prve kategorije zemljišč za izbrano rabo tal
Orne površine zahodno od Šentruperta, 280 m n.v.
Za poselitev primerno prisojno sleme Škovec-Vrh nad Šentrupertom, 300–380 m n.v.
Vinogradniške lege Zagrad, 400 m n.v.

Avtor: M. Štepec
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3.3 DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
3.3.1 Osnovni statistični podatki občine Šentrupert – Izkaznica občine Šentrupert
(Republika Slovenija – Popis 2002)
Število prebivalcev leta 2002: 2283
Površina občine: 49 km2 (4901,637 ha)
(Skoberne, 2007)
Gostota poselitve 2002: 46,6 prebivalcev/km2
Stopnja brezposelnosti 2002:
- 10,1 (po metodologiji Statističnega urada RS)
- 6,8 (po metodologiji Eurostat)
Število prebivalcev največjega kraja v občini – naselja Šentrupert leta 2002: 348
Število naselij: 25
Bistrica, Brinje, Dolenje Jesenice, Draga pri Šentrupertu, Gorenje Jesenice, Hom,
Hrastno, Kamnje, Kostanjevica, Mali Cirnik pri Šentjanžu, Okrog, Prelesje, Ravne nad
Šentrupertom, Rakovnik pri Šentrupertu, Ravnik, Roženberk, Slovenska vas, Straža,
Šentrupert, Škrljevo, Trstenik, Vesela Gora, Vrh, Zabukovje, Zaloka.
Karta 9: Naselja občine Šentrupert

Vir: Interno gradivo KS Šentrupert, 2003
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3.3.2 Demografsko stanje
Gibanje števila prebivalcev
Šentrupertska mikroregija je imela vedno dobre naravne razmere za kmetijstvo in s tem za
preživljanje prebivalstva. Za poljedeljstvo so bile primerne površine na Brinjskem polju, ki so
se raztezale še mimo Šentruperta vse do Drage. Gojili so predvsem krompir in žitarice. Nekaj
polj je bilo tudi v vzpetem svetu na uravnavah v bližini naselij. Na strmejših predelih višjega
sveta in na mokrotnih tleh v nižini so bili za živinorejo urejeni travniki in pašniki. Leta 1902
je bila v Šentrupertu ustanovljena Kmečka zadruga s svojo hranilnico in posojilnico, v okviru
katere se je organizirala mlekarna, trgovina, sušilnica sadja ter organiziral odkup kmetijskih
pridelkov. V času med obema svetovnima vojnama je bil v vasi sedež občine s policijo, pošto
in telegrafom, šestrazredno osnovno šolo, javno knjižnico, katoliškim posvetnim domom,
podružnico Ciril-Metodove družbe, Rdečega križa, Sokolsko društvo, Vrtnarsko, Sadjarsko in
Čebelarsko društvo. Tako je število prebivalcev šentrupertske regije ostajalo razmeroma
stabilno vse do druge svetovne vojne.
Po 2. sv. vojni naselje ni več doseglo nekdanjega razvoja, niti ni sledilo takratni
industrializaciji. Ker v Šentrupertu zaposlitve ni bilo, cestne povezave pa so bile slabe, so se
prebivalci začeli izseljevati, najprej in najbolj iz zaselkov in naselij po gričevju in hribovju.
Številni manjši obrtniki (čevljarji, kolarji, mlinarji), ki so bili zelo znani v Šentrupertu, so
zaradi konkurence začeli zapirati svoje delavnice.
Relativno dobremu gospodarskemu stanju do druge svetovne vojne, ko je gospodarstvo
slonelo še na kmetijstvu in obrti, je bilo temu ustrezno tudi število prebivalcev, ki jih je bilo
na območju naselij današnje občine Šentrupert največ na prelomu iz 19. v 20 stoletje.
Graf 3: Gibanje števila prebivalcev na območju občine Šentrupert 1869–2002
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Vir: Krajevni leksikon Slovenije, 1971; Krajevni leksikon Slovenije, 1995
Avtor: M. Štepec
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Po drugi svetovni vojni je sledilo gospodarsko zaostajanje ter odseljevanje prebivalstva.
Število prebivalcev se je od leta 1961 do 2002 zmanjšalo za 436 ali 16 %. (Glej Prilogo:
Gibanje števila prebivalcev …) Takšen trend je do sedemdesetih let 20. stoletja beležila tudi
ostala Mirnska dolina in nekatera sosednja območja. Razlika je bila v tem, da se je v
sedemdesetih letih 20. stoletja ta trend v ostalih delih Mirnske doline (Mirna, Mokronog,
Sevnica) in sosednjih območjih (Trebnje) obrnil navzgor, območje Šentruperta pa je še vedno
stagniralo, tako v gospodarskem smislu, v prebivalstvenem pa je beležilo upad. V zadnjem
desetletju (1991–2002) se je intenzivnost upadanja števila prebivalstva bistveno zmanjšala in
se približuje ničelni rasti. Število prebivalcev se je v obdobju 1991–2002 zmanjšalo za 14 ali
0,6 %.
Natančnejša analiza skozi časovni izsek 1969–2002 po posameznih naseljih nam pokaže tri
obdobja v razvoju naselij na območju današnje občine Šentrupert (Glej Prilogo: Gibanje
števila prebivalcev …):
-

Do druge svetovne vojne (do prvega povojnega popisa prebivalcev – 1948). V tem
obdobju je bilo število prebivalcev relativno stabilno. Lahko bi rekli, da je bila nosilnost
okolja v tistem času okrog 3000 prebivalcev. Prebivalstvo je doseglo agrarno
prenaseljenost, zato se je moral višek prebivalstva odseliti iz regije, največkrat v tujino.

-

V povojnem obdobju, 1948–2002, je kar 20 naselij od 25 doživelo več kot 20 % upad
števila prebivalcev, najbolj Zabukovje, kjer je bil upad prebivalstva 62,7 % in Hom, kjer
je bil upad 60,5 %. V obeh primerih gre za razloženi naselji s pobočno ali vršno lego
globoko v zaledju Mirnskega gričevja. Podobno usodo deli večina naselij v gričevju,
vendar tudi številna naselja v kotlini (Bistrica, Dolenje Jesenice, Draga pri Šentrupertu,
Prelesje, Rakovnik pri Šentrupertu, Škrljevo in Trstenik). Na drugi strani so le tri naselja
zabeležila rast prebivalstva: Brinje 9 %, G. Jesenice 21,1 % in Slovenska vas 215,4 %.
Slovenska vas je izjema, tako velik porast v številu prebivalcev je zabeležil zaradi
priselitve delavcev – uslužbencev Zavoda za izvrševanje kazni zapora Dob.

-

V obdobju po osamosvojitvi, 1991–2002, lahko opazimo bistveno spremembo. V tem
obdobju sta le še dve naselji beležili več kot 20 % upad števila prebivalstva. To sta Mali
Cirnik nad Šentjanžem in Ravne nad Šentrupertom, naselji v zaledju MirnskoMokronoške kotline. Po osamosvojitvi se je začelo gospodarstvo prenavljati in
modernizacija cest, tudi gričevnatega zaledja, je omogočilo prebivalcem teh območij
dnevno migracijo v dolino. Asfaltiranje cest so omogočili krajani z uvedbo samoprispevka
in občinsko pomočjo.
Starostna sestava

Glede na delež mladega (0-19 let), zrelega (20-59 let) in starega (60 let in več) prebivalstva
ločimo več starostnih tipov prebivalstva. Občina Šentrupert je imela leta 2002 24,5 %
mladega prebivalstva, 53,8 % zrelega prebivalstva in 21,6 % starega prebivalstva, kar uvršča
prebivalce, tako kot Slovenijo, v četrti ali ostarel tip prebivalstva. To grafično nazorno
prikazuje tudi graf starostne piramide občine (Glej spodaj!).
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Tabela 9: Število in delež prebivalcev občine Šentrupert po starostnih tipih prebivalstva
starost v letih
0-19
20-59
nad 60
število prebivalcev
560
1229
494
delež
24,5
53,8
21,6
Vir: Republika Slovenija - popis 2002
Avtor: M. Štepec
Starostna piramida primerja število moških in žensk v družbi po starostnih skupinah. Leta
2002 je bilo 49,2 % moških in 50,8 % žensk. To razmerje pa je v posameznih starostnih
skupinah lahko zelo neenako. Velika razlika je bila zlasti v starostni skupini 25-39 let, kjer je
57 ali 11 % več moških.
Graf 4: Starostna piramida občine Šentrupert leta 2002
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Vir: Republika Slovenija - popis 2002
Avtor: M. Štepec
Po izobrazbeni strukturi prebivalstvo, staro nad 15 let, v primerjavi s slovenskim
povprečjem, zaostaja. Zelo visok delež prebivalcev občine Šentrupert, 74,7 %, ima enako ali
nižjo izobrazbo kakor srednjo nižjo in poklicno, v Sloveniji 60,3 %. Delež prebivalcev občine
Šentrupert s srednjo strokovno in srednjo splošno pa znaša 25,3 %, v Sloveniji 39, 9 %.
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Tabela 10: Število in delež prebivalstva, staro 15 let in več, po izobrazbi
brez
nepopolna
osnovna
skupaj izobrazbe osnovna
Šentrupert 1872
Šentrupert 100
delež
100
Slovenija
100
delež
100

13
0,7

286
15,3

srednja

višja

nižja in
poklicna

strokovna
in splošna

549
29,3

550
29,4

362
19,3

26,1

27,2

26,9

74,7
0,7

6,3
60,3

visoka
dodipl. podipl.

46
59
2,5
3,2
25,3
5,1
6,9
39,9

7
0,4
1,0

Vir: Republika Slovenije - popis 2002
Avtor: M. Štepec
Z Grafa 5 se lahko nazorno razbere, da je pri nižjih stopnjah izobrazbe delež prebivalstva
občine Šentrupert v primerjavi s Sloveniji višji, medtem ko je pri višjih stopnjah izobrazbe ta
delež nižji.
Graf 5: Delež prebivalstva, staro 15 let in več, po izobrazbi
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Vir: Republika Slovenija - popis 2002
Avtor: M. Štepec

63

Þ Razvojni potenciali podeželja o. Šentrupert s poudarkom na razvoju mladinskega turizma

M. Štepec

Zaposlitvene značilnosti
Tabela 11: Število in delež prebivalstva po aktivnosti.
Šentrupert delež
Aktivno prebivalstvo
1.016
44,5
- delovno aktivno prebivalstvo 913
40,0
- brezposelni
103
4,5
10
Neaktivno prebivalstvo
1267
55,5
Skupaj
2.283
100,0
Vir: Republika Slovenija - popis 2002
Avtor: M. Štepec
Ostarel tip družbe se kaže tudi v razmerju med delovno aktivnim prebivalstvom, 40 %, in
neaktivnim prebivalstvom, 55,5 %, saj mora manjšina poleg sebe vzdrževati še neaktivno
prebivalstvo. Na ta način je delovno aktivno prebivalstvo obremenjeno in nima finančnih
sredstev za morebitno vlaganje v razvoj.
Tabela 12: Stopnja brezposelnih
Šentrupert Slovenija
Stopnja brezposelnosti glede na
skupno število prebivalcev
4,5
6,7
Stopnja brezposelnosti
(SURS11)
10,1
13,8
Stopnja brezposelnosti
(Eurostat12)
6,8
9,5
Vir: Republika Slovenije - popis 2002
Avtor: M. Štepec
V občini Šentrupert stopnja brezposelnosti ni problematična, saj je pod slovenskim
povprečjem. Vendar natančnejši pogled na zaposlenost po skupinah dejavnostih, kaže, da je še
vedno relativno veliko delovno aktivnih prebivalcev občine Šentrupert zaposlenih v
kmetijstvu, 10,7 %, v Sloveniji, 4,0 %. Največ delovno aktivnih prebivalcev pa je zaposlenih
v nekmetijski skupini dejavnosti (industrija plastičnih mas – Plasta, Šentrupert; avtomobilska
industrija – Renault, Novo mesto; predelovalna industrija – Dana, Mirna; pohištvena
industrija – Tom, Mokronog; industrija kovinskih konstrukcij – Trimo, Trebnje idr.), vendar
so delovna mesta v večini izven občine Šentrupert, tudi izven Mirnske doline (Trebnje, Novo
mesto). To obremenjuje zaposlene zaradi večje porabe časa za dnevno migracijo in zaradi
okoljskih obremenitev.
V storitveni skupini dejavnosti je zaposlenih le 33,3 % prebivalcev. Primerjava s Slovenijo
kaže, da je v Sloveniji zaposlenost v storitvenih dejavnostih bistveno višja – 52,7 %.

10

Učenci, dijaki, študentje, upokojenci, drugi.
Statistični urad RS (SURS) upošteva kot stopnjo brezposelnosti razmerje med nezaposlenimi in
aktivnim prebivalstvom.

11

12

Mednarodna primerljivost: Eurostat upošteva kot stopnjo zaposlenosti razmerje med nezaposlenimi
in delovno sposobnim prebivalstvom v starosti 15-64 let.
64

Þ Razvojni potenciali podeželja o. Šentrupert s poudarkom na razvoju mladinskega turizma

M. Štepec

Graf 6: Delovno aktivno prebivalstvo po skupinah dejavnosti v občini Šentrupert in v
Sloveniji
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Vir: Vir: Republika Slovenija - popis 2002
Avtor: M. Štepec

3.3.3 Infrastrukturna opremljenost
Železniška in cestna dostopnost
Mirnsko-Mokronoška kotlina je vedno predstavljala pomembno lažje prehodno prečno
povezavo v strmem in razgibanem Posavskem in Krškem hribovju med lahko prehodnima
Dolenjskim podoljem in Savsko dolino. V modernem obdobju je razvoj pomembno
zaznamovala izgradnja železniške povezave mimo Trebnjega leta 1894. Kasneje, leta 1908,
so potegnili rudniško progo, danes potniško, do Krmelja, potem pa so z izgradnjo odseka
Tržišče – Sevnica leta 1938 povezali Dolenjsko z Obsavsko regijo.
Do danes je železniški promet zelo izgubil na nekdanjem pomenu. Železniški potniški promet
skozi Mirnsko dolino je danes omejen na nekajkrat dnevno. Koristijo ga predvsem
srednješolci za pot v šolo. Sodobna prometna politika prepoznava številne prednosti v
železniškem prometu, vendar pa bo za oživitev in rentabilnost proge potrebno pripraviti dober
program in posodobitev proge. Smiselna bi bila predvsem povezava z razvijajočim se
podjetniškim okoljem, kateremu bi lahko sodobna železniška povezava predstavljala
primerjalno prednost.
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Karta 10: Model najpomembnejših cestnih povezav Šentruperta

Avtor: M: Štepec
Šentrupert nima najboljše prometne lege, saj ne leži na pomembnejši prometni liniji, kakor
npr. Dolenjsko podolje ob reki Temenici, po katerem teče avtocesta Ljubljana – Novo mesto –
Krško – Zagreb, ali Savska dolina, po kateri teče cestna povezava Krško – Zidani most.
Šentrupert leži v Mirnsko-Mokronoški kotlini, ki predstavlja prečno povezavo med tema
dvema pomembnima prometnima linijama. Prva povezuje torej Ljubljansko s Krško kotlino,
druga pa Krško kotlino z Ljubljanskim poljem in preko Savinje tudi Celjsko kotlino. Iz
Mirnsko-Mokronoške kotline je možen pri Mirni tudi prečen prehod na severozahod preko
Posavskega hribovja v Litijo in pri Mokronogu prečen prehod na jugovzhod v Škocjan ali
Šmarjeto in s tem v Krško kotlino. Tudi sama lega Šentruperta v Mirnsko-Mokronoški kotlini
z vidika prometne dostopnosti ni najboljša, saj leži nekoliko severneje od cestne povezave
Trebnje – Sevnica, od katere se odcepita dve cestni povezavi do Šentruperta. Prva pri
Slovenski vasi, druga pri Prelesju, obe pa sta v slabem stanju, saj ne omogočata neoviranega
prometa.
Občina Šentrupert ima skupaj 31 kilometrov lokalnih cest in ~ 80 kilometrov krajevnih cest.
(Razvojni projekt CRPOV…, 1996)
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Slika 9: Slabo stanje glavne cestne vpadnice Slovenska vas – Šentrupert (pri Križevem potu
pod Veselo Goro)

Avtor: A. Virc, 2006
Prometna dostopnost in oddaljenost od turističnih centrov
Iz osrednje Slovenije je Mirnsko-Mokronoška kotlina dostopna v 40 minutah, do Trebnjega
po avtocesti, nato po regionalni cesti do Mirne in naprej do Šentruperta. Iz vzhodnih regij iz
smeri Zagreba, mejnega prehoda Bregana in Brežic je občina Šentrupert dostopna v eni uri, iz
severa iz Celovca preko Ljubelja mimo Ljubljane je dostopna v manj kot eni uri in pol. Iz
Trsta mimo Ljubljane je oddaljena približno 145 km oziroma dostopna v eni uri in trideset
minut.
Šmarješke Toplice so oddaljene od Šentruperta 18 km, Dolenjske Toplice 31 km in Terme
Čatež 46 km.
Od železniške postaje Ljubljana je postaja Šentrupert (Rakovnik) oddaljena 66 km (čas
potovanja 2 uri) in Novega mesta 29 km (čas potovanja 40 do 60 minut). Gostota lokalnega
potniškega prometa je srednja (Ljubljana – Šentrupert 5 krat dnevno, Novo mesto –
Šentrupert 6 krat dnevno). Najbližje mednarodno letališče je Ljubljana, ki je oddaljeno 80 km
oziroma dosegljivo v eni uri, sledita Trst in Celovec v oddaljenosti manj kot 150 km.
(Vozni red železnice, 2007)
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Karta 11: Lega Šentruperta v širšem sistemu cestnih povezav.

Avtor: M. Štepec
Po Dolenjskem podolju teče po drugi svetovni vojni (1958) zgrajena t.i. Cesta bratstva in
enotnosti, ki je sedaj že nekaj let v fazi modernizacije v dvopasovno avtocesto. Po izgradnji
odseka mimo Trebnjega v prihodnjih dveh letih in neposredno navezavo Mirnske doline na
avtocesto, bo avtocesta predstavljala priložnost za ohranjanje poseljenosti Mirnske doline kot
tudi za razvoj podjetništva in turizma.
Že desetletje pa je stara tudi ideja tretje razvojne osi, ki naj bi pripomogla k hitrejšemu
razvoju Koroške in Dolenjske z Belo krajino. Ta projekt je bil najprej predviden po letu 2015,
zdajšnja vlada pa želi na podlagi možnosti črpanja evropskih sredstev v obdobju 2007–2013
ta projekt uresničiti prej.
Začenja se na severni meji z Republiko Avstrijo ter poteka preko Koroške in Savinjske regije
do avtoceste A1 Koper – Šentilj, se nadaljuje proti Novemu mestu in naprej skozi Dolenjsko
in Belo krajino do meje z Republiko Hrvaško. Severni del osi, skozi Koroško in Savinjsko
regijo, večinoma poteka po obstoječih prometnih koridorjih, medtem ko osrednji del med
avtocestama A1 in A2 predstavlja gradbeno tehnično najzahtevnejši del, saj poteka preko
grebenov tam ležečega hribovja v prečni smeri. Najustreznejši koridorji poteka tretje razvoje
osi skozi posamezne regije bodo določeni v postopku sprejetja Državnega lokacijskega načrta.
(Ministrstvo za promet, 2006)
Z navedenimi projekti razvojnih osi se zagotavlja javno dobro v obliki cestne infrastrukture,
ki je eden od potrebnih (vendar ne tudi zadostnih) pogojev za doseganje ciljev celovitega in
trajnostnega razvoja družbe. Projekti bodo prispevali k doseganju konkurenčnosti,
skladnejšega regionalnega razvoja in k uravnoteženi prostorski politiki. Predvsem bodo z
izvedo teh projektov bolje izraženi regionalni razvojni potenciali, kar bo omogočilo tako
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razvoj gospodarstva in tudi kakovostno življenjsko okolje za ljudi v regijah. (Ministrstvo za
promet, 2006)
Karta 12: Trase razvojnih osi 3, 3a in 4

Vir: Ministrstvo za promet, 2006
Oskrba z vodo
Prebivalci današnje občine Šentrupert so imeli zelo dolgo velike težave pri oskrbi s kvalitetno
pitno vodo. Zaradi številnih majhnih naselij na pobočjih in slemenih šentrupertskega hribovja
se je oskrba s pitno vodo kvalitetno začela reševati šele v devetdesetih letih 20. stoletja. Danes
se občina Šentrupert oskrbuje z vodo preko vodovoda Šentrupert, ki je v upravljanju občine
Šentrupert in preko vodnega zajetja Zaloka, ki je v upravljanju Komunale Trebnje d.o.o.
Vodovod Šentrupert
Za Šentrupert zajemajo vodo v dveh vrtinah – Kamenje in Hom. Leta 1958 je bil zgrajen prvi
vodovod, ki je takrat zadostoval le za potrebe Šentruperta. Kasneje so vodovod dograjevali,
tako da danes (2005) znaša skupna dolžina cevi 5300 metrov. V veliki večini so cevi ustrezne,
le najstarejši deli vodovoda v Šentrupertu so še iz azbestnih cevi. Količina distribuirane vode
znaša 196 m3 na dan, ima 402 priključka, izgube vode v sistemu znaša 14 m3/dan.
Vodovod Zaloka
(Harlander, Štrucelj, 2007)
Na tem področju (severozahod občine Šentrupert) so bili manjši lokalni izviri, iz katerih so se
prebivalci oskrbovali s pitno vodo, še največ pa so uporabljali kapnice. Leta 1993 je bil
izdelan idejni projekt, z izgradnjo pa so začeli leta 1996. Leta 1997 se je pričelo z distribucijo
vode. Zajetje se nahaja v dolini Bistrice pod zaselkom Zaloka oziroma Zabukovje s kapaciteto
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od 0,4 do 1,5 l/s vode. Kakovost vode se spreminja glede na vremenske razmere. Sistem se je
dograjeval, trenutno je v teku dograditev za naselje Vesela Gora v dolžini 1980 metrov.
Tabela 13: Podatki vodovodnega sistema Zaloka
dolžina cevovodov
število uporabnikov
količina prodane vode
število vodohranov
kapaciteta vodohrana
število črpališč
število oskrbovanih naselij

26.000 m
260
11.664 m3
1
100 m3
1
5
Vir: Harlander, Štrucelj, 2007

Pri vodovodu Zaloka se je nekajkrat ugotovilo, da je zajetje izpostavljeno negativnim
površinskim vplivom, zato je bila v letu 2003 izdelana vrtina globine 38 m z izdatnostjo 3 l/s.
Vrtina je pričela obratovati maja 2005 in od tedaj je pitna voda zdravstveno ustrezna. Še
vedno pa je potrebna priprava vode in sicer z dezinfekcijo (kloriranje) in UV obdelavo.
Odvajanje in čiščenje komunalnih voda
(Nose, 2006; Interaktivni naravovarstveni atlas Slovenije, 2007)
Kanalizacijski sistem Šentrupert odvaja neprečiščene odpadne vode v potok Bistrico. V letu
2006 je skupna količina odpadnih voda kanalizacijskega sistema Šentrupert znašala 7.978 m3.
V načrtu je izgradnja skupne čistilne naprave z zapori Dob pri Dobu. Na čistilno napravo bi se
priključili poleg Šentruperta še Prelesje, Ravnik, Straža, Vrh, Kamenje, Rakovnik, Slovenska
vas in Trstenik (Rupert, 2007)
Centralna čistilna naprava (CČN) na Mirni, ki jo upravlja GOP Mirna, ima zmogljivost 6000
polucijskih enot (PE), voda, očiščena na terciarni ravni, se izteka v reko Mirno. Letno se očisti
172.000 m3 odplak. Učinek čiščenja po KPK (%) je znašalo 98,7 (za leto 2005), učinek
čiščenja fosforja pa 90,2 % (za leto 2005). Dušika čistilna naprava ne čisti.
Smrdeča zgodba
Dne 13.5.2003 je zaradi neporavnanih obveznosti upravljalca centralne čistilne naprave GOP
d.o.o. do Elektra Celja, le-to odklopilo električno energijo na CČN na Mirni, zaradi česar so
več mesecev odtekale fekalne vode neprečiščene v reko Mirno. Odgovornost za poplačilo
računov so si kakor vroč kostanj podajali KS Mirna, Občina Trebnje, Komunala Trebnje,
Ribiška družina Sevnica, ki je tudi solastnik CČN, ter družba GOP d.o.o. Tragika je, da so
tehnološki in finančni problem spremenili v političnega, medtem pa je veliko škodo utrpelo
okolje in gospodarstvo. (Povšič, 2003)
Čistilna naprava v Mokronogu, ki jo upravlja Komunala Trebnje d.o.o., ima 1000 PE.
Sekundarno očiščena voda odteka v Strajniški potok. Prečisti 35.849 m3 odplak. Učinek
čiščenja po KPK (%) je znašalo 41,5 % (za leto 2005), fosfor in dušik čistilna naprava ne
čisti.

70

Þ Razvojni potenciali podeželja o. Šentrupert s poudarkom na razvoju mladinskega turizma

M. Štepec

Odgovorno ravnanje z odpadnimi vodami je pomembna naloga, ki omogoča razvoj naselij,
obrti, industrije, turizma in najbolj pomembno, preživetje rastlinstva in živalstva vodotokov
Mirnske doline. Zaradi razgibanega terena je bilo in bo tudi v prihodnje zelo otežena
izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja, kar pa naša zakonodaja (zakonodaja Evropske
unije) zahteva za naselja, ki povzročajo obremenitev nad 50 PE. Ta zakonodaja pa ne
vključuje naselja, manjša od 50 PE. Če želimo živeti v čistem okolju in želimo razvijati
turizem, moramo odgovorno ravnati z odpadnimi vodami. Priložnost predstavljajo rastlinske
čistilne naprave in male komunalne čistilne naprave za eno hišo, skupino hiš ali posamezno
vas. Za postavitev takšne naprave je možno dobiti posojilo pri Ekološkem skladu republike
Slovenije, z delovanjem čistilne naprave pa investitor postane upravičen do plačevanja 85 %
znižane okoljske dajatve za onesnaževanje voda. Takšno malo čistilno napravo bodo lahko
lastniki stanovanjskih in gospodarskih objektov lahko naročili tudi v Komunali Trebnje. Po
okoljski zakonodaji praktično ne bo več možno graditi greznic po letu 2017, zato bodo vsi, ki
ne bodo priključeni na javno kanalizacijo, morali imeti nekakšno čistilno napravo – rastlinsko
ali omenjeno hišno čistilno napravo. Primer: I. Zajc z Goljeka pri Čatežu pod Zaplazom z
delujočo malo komunalno čistilno napravo. (Žnidaršič, 2007, str. 3)

3.3.4 Gospodarstvo
KMETIJSTVO
Mirnski dolini daje osnovni pečat kmetijstvo (predvsem živinoreja). Za take namene so gozd
krčili že v prazgodovini. Dejavnost se je ohranila kot poglavitna še dolgo po 2. svetovni vojni.
Kmetije so imele avtarkičen značaj. Gojili so največ ajdo, koruzo, pšenico, rž, oves, ječmen,
krompir in krmne rastline. V sedemdesetih je bil začetek specializacije predvsem v mlečno in
mesno govedorejo, vzrejo plemenske živine, perutninarstvo in ponekod pridelava jedilnega in
semenskega krompirja. Do šestdesetih let se je zaradi slabih možnosti zaposlitve večina
prebivalstva ukvarjalo samo s kmetijstvom (več kot 70 %). Ostali, manjši delež prebivalstva
je bil zaposlen v premogovniku v Krmelju, v podjetju "Kremenica" in opekarni v Prelesju ter
v nekaterih manjših industrijskih (Dana in Kolinska na Mirni) in obrtnih podjetjih. (Topole,
1998)
Kmetijstvo je danes usmerjeno v govedorejo, saj zaradi konfiguracije terena ni mogoča
poljedelska pridelava, razen v ravninskem delu. Vinogradništvo je razvito kot dopolnilna ali
ljubiteljska dejavnost na kmetiji. Sadjarstvo je ekstenzivno.
Večina ljudi, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, je polkmetov. Najstabilnejši vir dohodkov jim
pomeni zaposlitev izven kmetijstva, v industriji. Zaposleni so v bližnjem Šentrupertu,
Mokronogu ali Mirni. Večina pa se jih dnevno vozi na delo v Trebnje ali pa celo v Novo
mesto in Ljubljano.
Na območju reke Mirne in nekaterih potokov (Jeseniščica, Rakovniški potok, Bistrica,
Mokronoški potok, Glinščica, Vejer, Zabršca) je velik del zemljišč zamočvirjen. Prva
hidromelioracija je bila izvedena na površinah Doba in na območju Volčjih njiv v velikosti
približno 150 ha. Med leti 1985–1990 sta bila realizirana dva programa hidromelioracij:
Jeseniščica in Rakovniško polje, na skupni površini 570 ha. Po letu 1990 se hidromelioracije
niso več izvajale. V letih 1987/88 je bil izdelan idejni projekt za del hidromelioracijskega
sistema Mirna, ki je obsegal 528 ha kmetijskih površin, vendar projekt ni bil realiziran.
Osnovni problem danes je, da na območjih, kjer so bile izvedene hidromelioracije ni
ustreznega upravljalca, ki bi skrbel za vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov, kar zahteva
košnjo brežin jarkov in čiščenje drenažnih cevi. (Kmetijsko-gozdarski zavod, 2002)
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Na uspešnost kmetij vpliva veliko neugodnih dejavnikov. Njivske in travniške površine na
ravnem delu Brinjsko-Bistriškega polja so drobno razparcelirana, kar povzroča izgubo časa
pri obdelovanju in zmanjšuje možnost uporabe večje mehanizacije. Kmetije so majhne
(večina manjših od 1 ha) in netržno usmerjene. Kmetje imajo premalo znanja s področja
podjetništva in trženja svojih produktov. Težavo predstavlja tudi velika konkurenca iz tujine.
Klasično konvencionalno kmetovanje (velika in slabo kontrolirana uporaba gnojil in
fitofarmacevtskih sredstev) se izteka. Na velikih kmetijah prihaja v poštev usmeritev v
integralno kmetovanje, na manjših pa ekološko kmetovanje.
Ostali svet je hribovski, kjer je obdelava otežena in so za obdelavo vseh kmetijskih površin
potrebni specializirani stroji, ki lahko obdelujejo površine, zlasti travnike, tudi pod večjimi
nagibi. V teh območjih imajo kmetje predvsem perspektivo preusmeritve v ekološko
kmetovanje in razne dopolnilne dejavnosti (turizem na kmetiji, sadjarstvo, vinogradništvo,
domača obrt). Zaradi velikega deleža travniških površin preusmeritev v ekološko kmetovanje
ne bi smelo biti pretežko. Pridelke pa bi bilo potrebno čim bolje tržiti, bodisi z vključitvijo v
blagovno znamko Biodar ali pa z oblikovanjem regionalne oz. lastne blagovne znamke.
Vinogradniška območja ležijo v zelo ugodnem termalnem pasu, vendar se proizvajalci vina
cviček srečujejo z zelo močno konkurenco na vinskem trgu. Potrebno je močnejše
povezovanje na trgu cvička, hkrati pa iskati tudi lastni regionalni proizvod, s katerim bi
osvojili tržno nišo lahkih rdečih vin. Potrebno je tudi več vlaganja v kvaliteto tako
proizvodnje kot predelave. Tudi tukaj velja usmeritev v integralno pridelavo in ekološko
pridelavo, kar bi istočasno predstavljalo konkurenčno prednost na vinskem trgu. Premalo
izkoriščene ostajajo zidanice, ki bi se jih dalo izkoristiti v turizmu, saj je preko vinorodnega
območja speljana tudi Gornje dolenjska vinska turistična cesta, ki je sedaj praktično
neizkoriščena. Vendar se pri trženju dolenjskih zidanic pojavljajo številne ovire, ena največjih
je ta, da je večina zidanic narejena na črno, druga pa, visoke zahteve države pri urejanju
prenočitvenih oz. gostinskih objektov. Potrebno bo povezovanje vseh zainteresiranih na
širšem dolenjskem in belokrajnskem območju in zakonska ureditev tega odprtega vprašanja.
M. Kurent izpostavlja v eni od delovnih sej ob pripravi Razvojnega projekta CRPOV za
Šentrupert in okolico, da je bilo v preteklosti prisotno sadjarstvo, ko sta delovali dve sušilnici
sadja, saj ima območje za sadjarstvo dobre naravne pogoje. Vzrok opuščanja skrbi za
sadovnjake pripisuje pomanjkanju časa kmetov, ki so postali polkmetje z dodatno zaposlitvijo
izven kmetijskega sektorja (v industriji). Kmetijska zadruga Šentrupert je pripravila leta 1994
program izgradnje sadne sušilnice, katerega bi dopolnjeval še programom zdravilnih zelišč.
Program se kasneje ni izvedel (op.a.). Mlekarna, v kateri se je izdeloval sir, je bila opuščena,
zaradi premalo kvalitetnega mleka. Predelava mesa je za Šentrupert zamujena, ker ga je
prehitel Mokronog. (Razvojni program CRPOV …, 1996)
Na delovni seji je bila podana tudi kritika na delo Kmetijske zadruge (KZ) Trebnje, ki naj bi
pospeševala samo proizvodnjo krompirja in živine, drugih panog kmetijstva pa niso podpirali.
Menim, da bi KZ lahko odigrala pomembno vlogo tudi pri trženju domačih kmetijskih
pridelkov, saj imajo KZ tudi svoje prodajalne, kjer sedaj prodajajo franšizo drugih velikih
trgovskih verig (Mercator). KZ, ki združuje številne kmetijske pridelovalce, bo morala s svojo
trgovsko ponudbo konkurirati drugim trgovskim verigam, kar pa bo težko storila z nizkimi
cenami, lahko pa to stori s ponudbo raznovrstne in pestre lokalne, tradicionalne, okolju
prijazne in za potrošnika zdrave hrane ter pijače.
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V Mirnski dolini lahko pogosto naletimo na sadovnjake, ki so zasajeni še z visokodebelnimi
sortami sadnih dreves. Predstavljajo možnost razvoja dodatnih kmetijskih produktov, kot so
sadni kis, vino, jabolka … Potrebna je dovolj velika količina, kakovost in oblikovanje tržne
znamke. Kot kažejo primeri iz Avstrijske Štajerske, so lahko takšni proizvodi tržno zelo
uspešni. (Glej Poglavje 4.3, str. 97)
Kmetijsko-gozdarski zavod iz Novega mesta je uspel na razpisu Sosedskega programa
Slovenija-Madžarska-Hrvaška (INTERREG III A) s projektom "Visokodebelni travniški
sadovnjaki kot element ohranjanja biotske raznovrstnosti in estetske vrednosti krajine." V
projekt so vključene slovenske regije Jugovzhodna Slovenija, Spodnje Posavje in Savinjska in
hrvaške županije Primorsko-goranska, Karlovačka, Zagrebačka in Krapinsko-zagorska. Cilji
projekta so (Visokodebelni travniški sadovnjaki …, 2007):
-

ohranjanje in revitalizacija visokodebelnih sadnih dreves in travniških sadovnjakov,
ohranjanje biotske raznovrstnosti sadnih vrst in sort,
trajnostni način kmetovanja in zagotavljanje podpornega okolja mreži območij
NATURA 2000,
ohranjanje tradicionalne rabe sadja v gospodinjstvih na podeželju.

S tem namenom se izvajajo številne aktivnosti kot so ozaveščanje, izobraževanje in
usposabljanje različnih ciljnih skupin (demonstracije obrezovanja visokodebelnih sadnih
dreves) ter tudi vzpostavitev drevesnice z namenom oskrbe s sadikami tradicionalnih
(avtohtonih) sort visokodebelnih sadnih dreves. V okviru tega projekta oz. na Kmetijsko
gozdarskem zavodu je možno dobiti vse potrebne informacije in nasvete o obnovi in oskrbi
travniških sadovnjakov ter o postopkih predelave sadja: sadni sok, sadno vino, sadni kis,
sadno žganje ter suho sadje. (Visokodebelni travniški sadovnjaki … 2007)
V Mirnski dolini, kamor spada občina Šentrupert, je področje z velikim deležem gozdov
(60 %). Gozd skorajda popolnoma prevladuje na strmih osojnih pobočjih goric in hribov.
Prevladujejo bukovi gozdovi (77 %). Ravno bukova drva so med najprimernejšimi za
ogrevanje stavb, saj imajo visoko kurilno vrednost. Tako ima 1 m3 bukovih drv (pri 15 %
vlažnosti) 3078 kWh, kar je ekvivalentno 308 litrom kurilnega olja. (Fašalek, Mori, 2006)
V upravni enoti Trebnje znaša letni prirastek 41.300 m3, dejansko pa se poseka le 29.400 m3,
kar znaša 71,2 % možnega poseka, kar je sicer več od državnega povprečja (57 %), vendar
kljub temu kar 11.900 m3 drv ostaja v gozdovih neizkoriščenih. Lahko bi rekli tudi drugače, v
gozdu ostaja na milijone litrov kurilnega olja. (Marinček, Mori, 2006)
Koriščenje lesa predstavlja priložnost posameznih gospodinjstev za ogrevanje stavb, namesto
rabe fosilnih goriv. Priložnost je tudi v postavitvi sistema za ogrevanje na lesno biomaso za
več gospodinjstev ali gospodarskih objektov. Možna lokacija je tudi na Veseli Gori, kjer
predstavljajo potencialne odjemalce vsa gospodinjstva in bodoči mladinski hotel Barbova
graščina. Dobavitelj lesne biomase bi lahko bil v sodelovanju z lokalnim lastnikom gozda
lesarska delavnica Peter Kurent. Drugi sistem bi lahko ogreval OŠ dr. Pavla Lunačka v
Šentrupertu, pošto, kulturni dom in občinsko zgradbo. Les se izkorišča tudi v nekaterih
mizarskih delavnicah, ki imajo možnosti še v dvigu dodane vrednosti svojim proizvodom.
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Omejitveni dejavniki na področju kmetijstva: v Mirnsko-Mokronoški kotlini obstaja
nevarnost onesnaženja podtalnice z gnojili in pesticidi. V spomladanskem in/ali jesenskem
času lahko pride do dviga podtalnice, ki poplavi travnike, takrat pa lahko pride do
kontaminacije travnikov. Obstaja tudi nevarnost onesnaženja vodotokov – Mirna in Bistrica
sta že onesnaženi, kar je nesprejemljivo in je potrebno takojšnja sanacija.
Nevarnost predstavljajo prekomerna uporaba gnojil na travnikih, prekomerna uporaba gnojil
in pesticidov na višje ležečih njivah ter prekomerna uporaba pesticidov v vinogradih.
NEKMETIJSKI SEKTOR
Nekmetijski sektor je bil na današnjem področju občine Šentrupert in tudi v širši MirnskoMokronoški kotlini zelo slabo razvit. Šele sredi osemdesetih let 20. stoletja se pojavijo prva
majhna podjetja.
Danes je ponudba delovnih mest v občini Šentrupert, kot tudi v Mirnsko-Mokronoški kotlini,
omejena, tako po številu kot po raznovrstnosti. Večina zaposlenih se vozi v Trebnje, Novo
mesto ali celo v Ljubljano.
Pogled v evidenco družb z omejeno odgovornostjo in samostojnih podjetnikov, ki jo vodi
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES),
nam razkrije, presenetljivo pestrost in številčnost podjetnikov ter obrtnikov v občini
Šentrupert. Podjetniki in obrtniki imajo najpogosteje registrirano svoje dejavnosti kot:








proizvodnjo in predelavo izdelkov iz plastičnih mas,
proizvodnjo in predelavo kovinskih izdelkov,
izdelavo strojev,
predelavo živil (vina iz grozdja, kruha ter peciva),
mizarstvo,
tekstilstvo,
proizvodnja betonskih izdelkov.

PRIMER DOBRE PRAKSE IZ DOMAČIH LOGOV
Eden najbolj pronicljivih in podjetnih družin v občini Šentrupert je
družina Frelih, ki je svojo podjetnost uveljavljala že pred
osamosvojitvijo Republike Slovenije, ko je bila privatna pobuda
zelo ovirana. Iz tistega časa izvira podjetje Plasta d.o.o., ki se je
tako razvilo iz obrti v veliko podjetje, ki ga vodi Franc Frelih.
Plasta proizvaja izdelke iz plastičnih mas, zlasti folije in vrečke.
V njegovi delni lasti je tudi S.E.P. Šentrupert, v katerem
sestavljajo komponente in gotove izdelke s funkcijo pranja stekel v
vozilih za potrebe tovarne avtomobilov REVOZ (Renault). Plasta
je v letu 2003 prevzela proizvodnjo pijač DANA z Mirne, ki ima
široko ponudbo alkoholnih in brezalkoholnih pijač. Največ
dobička jim prinaša izvirska voda Dana.
Posebno zgodbo pa predstavlja zgodba o cvičku in ustanovljena
Vinska klet Frelih d.o.o. Družina Frelih je bila ena prvih, ki je
kakovost cvička močno dvignila in ga začela sredi devetdesetih let
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20. stoletja tudi stekleničiti ter mu dala zaščiteno ime: Cviček od fare. Za prepoznavni znak
na etiketi je bila uporabljena podoba cerkve sv. Ruperta v Šentrupertu, ki se uporablja še
danes. S tem so dosegli prepoznavnost med ostalimi cvički, ki je ravno v tistem obdobju začel
pridobivati na veljavi. Ker je na trgu raslo zanimanje za penine so naredili penino
Kappelman. Sledila ji je Penina od fare, ki je boljša polovica od Cvička od fare in je narejena
iz istih sort kot cviček.
V Zadragi so leta 1993 zasadili nov vinograd zelenega silvanca in kasneje leta 1996 še nov
vinograd žametne črnine. Začeli so razvijati tudi barrique vina, ta zorijo v hrastovih sodih
pripeljanih iz Francije. Tako je modra frankinja barrique požela velik uspeh.
Leta 2000 so začeli z gradnjo nove vinske kleti, ki jo je izpeljal sin Jožeta Freliha, Peter
Frelih. Leta 2003 je bil zaradi toče popolnoma uničen star vinograd v Zadragi. Leto zatem so
začeli vinograd obnavljati, hkrati so ga tudi povečali, tako da sedaj na približno petih
hektarjih obdelujejo 23.000 trt žametne črnine, modre frankinje, pinota in zelenega silvanca.
Krmilo Hiše vina Frelih je Jože Frelih leta 2006 predal sinu Petru, ki bo k 100 letni tradiciji
vinogradništva in vinarstva Frelih dodal oz. ponovno obudil tudi gostilniško dejavnost.

Omejitveni dejavniki na področju podjetništva:
-

majhni pretoki potokov in rek (Bistrica, Mirna); razvoj obrti in podjetij, ki potrebujejo
v proizvodnji večje količine vode iz vodotokov ali večje količine vode izpuščajo v
vodotoke, je omejen.
kotlinska lega: razvoj obrti in podjetij, ki v ozračje izpuščajo večje količine prahu in
dima, je omejen,
pomanjkanje visoko strokovnega kadra,
slaba prometna infrastruktura,
pomanjkanje na eni strani poceni delovne sile, po drugi strani delavcev z visoko
usposobljenostjo.

STORITVE
Storitvene dejavnosti so močno povezane s proizvodnimi dejavnostmi. Dopolnjujejo se zlasti
z gradbeništvom. Močno so zastopane storitve v povezavi s prometom: prevozništvo in
popravila motornih vozil. Nekaj je tudi trgovin (specializiranih, trgovine na drobno, trgovine
na debelo) in gostiln (6). Prisotne so tudi družbe za pomoč pri upravljanju z nepremičninami.
Turizem
O turizmu kot gospodarski panogi v občini Šentrupert do sedaj nismo mogli govoriti, čeprav
se je na področju turizma po osamosvojitvi veliko spremenilo. Največ zaslug za to gre
Turističnemu društvu Šentrupert, ki mu v zadnjih letih pomaga pri organiziranju tudi nekatera
druga društva, zlasti Planinsko društvo Polet. Uredili so Steklasovo pohodno pot po obronkih
vinogradniških goric in vsako leto prirejajo prireditvi Poletje v Šentrupertu ter Cviček v
Šentrupertu. V okviru projekta Po poti dediščine Dolenjske in Bele krajine je bila z
informativno tablo označena p.c. sv. Frančiška Ksaverija na Veseli Gori, v projekt pa je
vključena tudi ž.c. sv. Ruperta v Šentrupertu. V občini Šentrupert le ena kmetija oddaja sobe v
najem – Turistična kmetija Pri Deželanu, kjer nudijo 3 sobe in 10 postelj.
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Turistične delavce čaka še veliko dela. Slabo je označena in sploh neizkoriščena trasa
Gornjedolenjske vinske poti, neoznačene in neurejene so kolesarke poti, ni prenočitvenih
kapacitet, turistično informacijski center je daleč v Trebnjem, neizkoriščene so tudi zidanice.
Karta 13: Pohodniške poti na območju Občine Šentrupert

Pot k
slapu Bena

Steklasova pot
Steklasova pot
Pot romarjev

Pot romarjev

Vir: Geopedia, 2007
Avtor: M. Štepec
Za Občino Trebnje, kamor je do leta 2007 spadala Krajevna skupnost Šentrupert, je bilo
značilno, da turizem nikoli ni bil prepoznan kot možnost razvoja (do zadnjih občinskih volitev
jeseni 2006), kar je tudi bila ena izmed razlik v kandidaturi nekdanjega župana C. Pungartnika
in sedanjega župana A. Kastelic. V kolikor je bilo nekaj turističnega obiska pred
osamosvojitvijo Republike Slovenije in vojnami na Balkanu, se je v tem obdobju turistični
obisk skoraj popolnoma prekinil. Najslabši turistični obisk je občina Trebnje beležila leta
1995, ko je občino registrirano obiskalo manj kot 1.000 turistov. V devetdesetih letih 20.
stoletja se je vlagalo predvsem v razvoj industrije, saj je bila to tista panoga, ki je konec
sedemdesetih let 20. stoletja območje začela vleči iz velike zaostalosti, ko je spadala občina
Trebnje med najbolj zaostale občine v Sloveniji z velikim deležem kmečkega prebivalstva.
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Danes je občina Trebnje ena najbolj razvitih občin. Vendar takšen uspešen razvoj ni zajel
celotnega območja občine, temveč predvsem Trebnje in Mirno. Šentrupert in gričevnato
zaledje pa je zaostajalo, mladi izobraženi ljudje so se izseljevali in kulturna dediščina je
propadala.
Graf 7: Turistično povpraševanje v občini Trebnje v izbranih letih

Vir: Strategija razvoja turizma v občini Trebnje, 2006
Velika želja in samoiniciativnost svetnikov Krajevne skupnosti Šentrupert, nekaterih
posameznikov in društev (zlasti Turistično društvo Šentrupert) je pripomoglo k uvedbi
samoprispevka, s čimer so lahko hitreje začeli obnavljati in posodabljati infrastrukturo in
nekatere najbolj prizadete kulturne spomenike (cerkev sv. Ruperta, cerkev sv. Frančiška
Ksaverija, Barbovo graščino, grad Škrljevo).
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Tabela 14: Nastanitvene zmogljivosti občine Šentrupert in širše okolice Mirnsko-Mokronoške
kotline
Turistična kmetija
/ gostilna
Turistična kmetija
Pri Deželanu
Gostilna
Pri
Francki
Turistična kmetija
Obolnar
Gostišče Deu

število sob število
ležišč
3
10
9

18

8

29

5

10

Posestvo Pule

7

18

Gostilna Repovž

4

10

naslov

občina

Hrastno 5,
8232 Šentrupert
Glavna cesta 11,
8233 Mirna
Dolenja vas pri Čatežu
17, 8212 Velika Loka
Stari trg 3,
8233 Mokronog
Drečji Vrh 16,
8231 Trebelno
Šentjanž 14,
8297 Šentjanž

Šentrupert
Trebnje
Trebnje
MokronogTrebelno
MokronogTrebelno
Sevnica

skupaj
36
95
Vir: Prijazno podeželje: Cenik 2005/06, http://www.stare1.com, http://www.pule.si,
http://www.gostilna-repovz.si (citirano junij 2007)
Avtor. M. Štepec
Pregled turističnih kmetij Občine Šentrupert

TURISTIČNA KMETIJA PRI
DEŽELANU
Gorenc Terezija
Hrastno 5
8232 Šentrupert
Telefon:
++386 7 304 00 25,
++386 31 402 302

-

Tip kmetije: nastanitvena kmetija, izletniška kmetija
Nadmorska višina : 430 m
Kategorija: 2 jabolki
Možen dostop z avtobusom
Velikost kmetije : 40 ha
Aktivnosti na kmetiji: pohodništvo, konjeništvo
Aktivnosti v okolici: kopanje v pokritem bazenu,
kopanje v odprtem bazenu, kolesarjenje, zmajarstvo,
lov
Število sedežev : 60
Dostop : Iz Šentruperta so do vasi Hrastno štirje
kilometri asfaltne ceste. Na vsakem odcepu je kažipot.
Informacije o obratovanju : 1.1.-31.12.
Število postelj : 10
Število sob : 3
Osnovna ponudba:
seminarska soba, parkirišče, pralni/sušilni stroj, prostor
za piknik
Gostinska ponudba: regionalne specialitete,
vegetarijanska hrana
Dodatne storitve:
transfer do avtobusa, transfer do železniške postaje
Jeziki sporazumevanja: slovenski, angleški, nemški,
hrvaški
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IZLETNIŠKA KMETIJA
MOŽINA
Jožica Golob
Draga pri Šentrupertu 25
8232 Šentrupert
Telefon:
++386 7 304 02 39

-

TURISTIČNA KMETIJA
PRI VIDI
Vida Končina
Okrog 11
8232 Šentrupert
Telefon:
++386 7 304 00 54,
++386 41 396 157

VINOTOČ DRUŽINE
BRCAR
Peter Brcar
Hom 62
8232 Šentrupert
Telefon:
++386 7 304 01 76,
++386 51 322 496
e-mail: peter.brcar@siol.net

-

-

M. Štepec

Tip kmetije: izletniška kmetija
Velikost kmetije : 12 ha
Možen dostop z avtobusom
Kmetija je opremljena za invalide
Leži ob vinski cesti : da
Aktivnosti na kmetiji: pohodništvo
Aktivnosti v okolici:
pohodništvo, konjeništvo, kolesarjenje, zmajarstvo, lov
Število sedežev znotraj : 45
Število sedežev zunaj : 6
Gostinska ponudba: a-la-carte, regionalne specialitete
Jeziki sporazumevanja: slovenski
Izletniška turistična kmetija Možina se nahaja v
neposredni bližini Šentruperta pri Trebnjem. Imajo
ribogojnico in nudijo postrvi iz lastnega ribnika. V
ponudbi imajo domače, sveže, prekajene postrvi ter
druge jedi in domača vina.
Tip kmetije: izletniška kmetija
Možen dostop z avtobusom
Aktivnosti na kmetiji:
pohodništvo, kolesarjenje, zmajarstvo
Aktivnosti v okolici: pohodništvo, konjeništvo,
kolesarjenje, lov, ribolov
Število sedežev : 50
Gostinska ponudba: regionalne specialitete
Jeziki sporazumevanja: slovenski
Turistična kmetija Pri Vidi se nahaja v bližini
Šentruperta. V ponudbi imajo domačo hrano in vino.
Tip kmetije: vinotoč
Nadmorska višina : 520 m
Velikost kmetije : 2 ha
Možen dostop z avtobusom
Leži ob vinski cesti : da
Aktivnosti na kmetiji: pohodništvo, kolesarjenje,
zmajarstvo
Aktivnosti v okolici:
pohodništvo, konjeništvo, kolesarjenje, zmajarstvo
Število sedežev : 50
Gostinska ponudba: klet
Možnost plačila samo z gotovino
Jeziki sporazumevanja: slovenski, nemški
Vinotoč Brcar se nahaja v bližini Šentruperta in sicer na
Gornjedolenjski vinski cesti.
Nudijo ogled kleti in vodene degustacije za skupine do
50 ljudi po dogovoru.
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TURIZEM KOVAČEV HRIB Peter Jaklič
Šentrupert 31
8232 Šentrupert
Telefon:
++386 7 304 00 30,

M. Štepec

Tip kmetije: vinska klet
Možen dostop z avtobusom
Aktivnosti v okolici: pohodništvo, lov
Število sedežev : 190
Število sedežev znotraj : 40
Število sedežev pod nadstreškom : 150
Za zaključene skupine po dogovoru.

e-mail:
gostilna.jaklic@volja.net
Vir: Občina Trebnje, 2006
Gostinska ponudba
Gostilna Jaklič v Šentrupertu
Je najstarejša šentrupertska gostilna in leži v neposredni bližini župnijske cerkve sv. Ruperta.
V gostilni postrežejo z dobro domačo hrano in vini iz šentrupertskega vinorodnega okoliša.
Gostilna je odprta vse dni v tednu. V njej je prostora za 120 gostov, kjer jim nudijo tudi
možnost pogostitve v domači zidanici v Zadragi in v Kovačevem hribu ter organizacijo
izletov po obronkih Šentruperta.
Gostilna Javornik na Rakovniku
Gostilna leži ob cesti Trebnje - Sevnica. V restavraciji imajo 100 sedežev, v točilnici 10 in v
sobi za poslovna srečanja še 25 sedežev. Gostilna je znana po gostoljubnosti in predvsem
jedmi iz krušne peči. V ponudbi imajo tudi pogostitev na terenu – cataring. Posebno skrb
namenjajo tudi sladicam in vinski karti najkvalitetnejših slovenskih vin. Svojo ponudbo imajo
zgledno urejeno tudi na spletni strani, kjer je mogoče najti tudi številne turistične informacije
o Šentrupertu in okolici. Njihovo spletno stran je mogoče najti na naslovu:
http://www.javornik.com/si/
Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine
(Po poteh dediščine …, 2007)
Projekt Po poteh dediščine je pripravljen kot razvojna možnost za ekonomsko oživitev
podeželja, tako da pomaga širiti turizem iz že obstoječih središč na nova in malo obiskana
področja. Cilj projekta je izboljšati življenjski standard podeželskega prebivalstva, ne da bi pri
tem korenito spremenili ali uničili lokalno kulturo ali obstoječi način življenja.
V središče turistične ponudbe postavlja naravno in kulturno dediščino neke regije. V projekt
se lahko stalno vključujejo partnerji zasebnega sektorja, pod pogojem, da zadovoljujejo
določenim standardom kakovosti, saj so le-ti nato tudi nosilci ponudbe na območju. Iz
Mirnske doline sta v ponudbo vključena cerkev sv. Ruperta in cerkev sv. Frančiška Ksaverija
na Veseli Gori.
Poročilo (Pavlin, 2007) o delu turistične agencije Kompas Novo mesto na projektu "Po poteh
dediščine Dolenjske in Bele krajine" je bilo naslednje (povzetek):
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Turistična agencija Kompas Novo mesto je v letu 2006 organizirala skupaj 58 avtobusov
izletnikov Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine, od tega 22 po Beli krajini in 36 po
Dolenjski. Značilnost teh skupin je, da so manjše, kot so bile nekoč. Če je bilo pred leti v
enem avtobusu od 40 do 50 izletnikov, jih je danes od 30 do 40, včasih pa tudi samo okoli 20.
Domači turisti prihajajo predvsem iz različnih krajev Slovenije (Ljubljana, Primorska,
Štajerska), imeli pa so tudi tuje goste in sicer:
Graf 8: Delež domačih in tujih turistov po letih
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Vir: Pavlin, 2007

Leto 2006 je bilo ponovno uspešno na domačem trgu, kjer je projekt zares dosegel zavidljivo
prepoznavnost po celi Sloveniji. Žal pa še vedno ni pravega preboja na tuje tržišče. Nujno se
bo potrebno pojavljati na raznih borzah, sejmih in workshopih po evropskih državah, če se
projekt želi prebiti iz anonimnosti. Brez bolj načrtnega prodora na tuji trg se bo težko naredil
korak naprej. Samo na eni agenciji tak prodor ne more sloneti, ampak bi sredstva obvezno
morali združiti vsi sodelujoči v projektu, saj bi koristi seveda imel celoten prostor.

3.3.5 Društva in kulturna dediščina13 območja
Na območju občine Šentrupert deluje izjemno veliko društev. To so:
-

Prostovoljni gasilski društvi Šentrupert in Zabukovje,
čebelarska družina,
lovska družina,
turistično društvo,
planinsko društvo,

13

Kulturna dediščina so območja in kompleksi, grajeni in drugače oblikovane objekti, predmeti ali skupine
predmetov oz. ohranjena materializirana dela kot rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti,
družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja v slovenskem in širšem prostoru, katerih
varstvo je zaradi njihovega zgodovinskega, kulturnega in civilizacijskega pomena v javnem interesu.
Dediščina so predvsem arheološka najdišča in predmeti; naselbinska območja; oblikovana narava in kulturna
krajina, stavbe … umetnostne, zgodovinske ali tehnične pričevalnosti; stavbe in drugi predmeti,ki so v zvezi s
pomembnimi osebami in dogodki …arhivsko gradivo; knjižnično gradivo; predmeti ali skupine predmetov
zgodovinskega, arheološkega, umetnostnega …pomena, ki izpričujejo zgodovinska dogajanja na Slovenskem.
Dediščina so po tem zakonu nepremičnine … in premičnine.(Uradni list, 1999, str. 555)
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društvo upokojencev,
rdeči križ,
društvo (aktiv) kmečkih žena,
kulturno društvo,
športno društvo,
društvo taroka,
društvo vinogradnikov,
Pevski zbor vinogradnikov Šentrupert,
konjeniško društvo,
zmajarsko društvo,
Godba sv. Ruperta.

V nasprotju z manj znano in cenjeno naravno dediščino območja, je občina Šentrupert znana v
Sloveniji, z vključitvijo v projekt GOTHICmed pa lahko rečemo tudi v Evropi, in sicer z
izjemno gosto mrežo nepremične kulturne dediščine, med katerimi so nekateri primeri
izjemne kulturne umetniške ali etnološke vrednosti.
Najimenitnejši in najpomembnejši nepremični kulturni dediščini sta gotska cerkev sv. Ruperta
in Simončičev toplar v Bistrici, ki sta kulturna spomenika državnega pomena.
Kulturna pokrajina
"Nekako zaokrožena krajinska podoba spominja na gnezdo, ki znotraj celotne Mirnske doline
oblikuje svoj svet, odmaknjen od prehodnih magistral in prometnih vozlišč ter modernih
hrupnih mest, kar daje okolju zadah provincialnosti, na drugi strani pa ustvarja v današnjem
času iščočo idilo z naravo povezanega mirnega oddiha." (Zupan, 2002, str. 31)
Šentrupertska mikroregija se ponaša z izjemno pokrajinsko podobo, svojevrstnim pejsažom.
Gre za amfiteatersko izoblikovan svet šentrupertskega kota, kjer se nad dnom kotline dvigajo
vinogradniški homi in gričevje, ki prehaja v Posavsko hribovje. Tako oblikovan svet je človek
s svojim bivanjem in delovanjem nadgradil z rabo tal, z razporeditvijo naselij in s potekom
prometnic. Kulturna dediščina pa dajejo tej pokrajini piko na i oz. poudarjajo silhueto
pokrajine.
Slika 10: Vesela Gora
Vir: V objemu
Temenice in
Mirne, 2006
Avtor: Repše,
2006
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Glavne dominante območja, ki predstavljajo najpomembnejšo veduto, gledano od juga proti
severu, so: na zahodni strani predel z Veselo Goro, nekoliko nižje v ozadju grad Škrljevo, v
sredini Šentrupert s farno cerkvijo, na vzhodu grič s pokopališko kapelo. Pri bodočem
prostorskem razvoju bo potrebna velika pazljivost pri umeščanju objektov v ta izjemen
prostor. Največje nevarnosti predstavljajo neprimerne pozidave (lokacija, gabarit), razpršena
gradnja in nespoštovanje kvalitete dediščine.
PRIMER DOBRE PRAKSE
Kot dober primer je projekt Pletene vrbe, ki je nastal po ideji D. Popelarja in društva Zagon iz
Tržišča. Štiriindvajsetim vrbam so v zaselku Prapreče pri Slovenski vasi v Mirnski dolini
spletli novo obleko. S projektom so opozorili na eno izmed značilnosti Mirnske doline – vrbe,
ki soustvarjajo kulturno pokrajino nižinskega dela Mirnske doline, vendar počasi izginjajo iz
našega prostora zaradi novih tehnologij, ki ne potrebujejo več vrbovih šib, kakor so se
uporabljale v preteklosti. Nekdaj razširjeno pletenje se je danes umaknilo v domeno redkih
mojstrov in izginja iz našega vsakdana. Stare, preživele vrbe propadajo, novih se ne sadi več.
Pletene vrbe so nujen odgovor na aktualno problematiko. Vrbe so izgubile nekdanji pomen,
zato jim je treba dati novega in novo vrednost.
Delo je bilo izrazito socialno angažirano, saj so se vanj neposredno vključili domačini in
preostali prostovoljci. Ljudem
so inovativno približali staro
obrt pletenja. Delo je bilo zato
vzgojno in kreativno. Rezultat
dela je urejena pokrajina starih
vrb, živa razglednica Mirnske
doline in odnosa do nje, ki bo s
časom in menjavanjem letnih
obdobij izrazito spreminjala
svojo podobo in posredovala
nova sporočila. Dodatno težo
delu daje tudi lega vrb v
neposredni bližini regionalne
ceste, ki z baročno cerkvijo
romarske Vesele Gore tvorijo
identiteto Mirnske doline. (Pletene vrbe… 2007)
Slika 11: Pletena vrba
Vir: Pletene vrbe… 2007
Sakralni objekti
Če dolino Krke poznamo kot dolino gradov, je Mirnska dolina danes poznana po številnih
cerkvah, med katerimi zaseda najodličnejše mesto župnijska cerkev sv. Ruperta v
Šentrupertu. (Peskar, 2001, str. 3) Cerkve takšnih dimenzij in slogovno oblikovanostjo
ponavadi najdemo v mestnih okoljih, kjer odražajo moč in bogastvo meščanov. V primeru
cerkve v Šentrupertu, ki v času njene gradnje ni imelo niti trških pravic, pa lahko le ugibamo
o ambicijah pobudnika gradnje, to je grofa Hermana II. Celjskega. Arhitektura šentrupertske
cerkve je predstavljala zgled pri gradnji številnih drugih cerkva, med njimi tudi kapiteljske
cerkve v Novem mestu. Župnijska cerkev, na katero bi bilo upravičeno ponosno vsako
evropsko mesto, skupaj z ostalo kulturno dediščino predstavlja pomembno duhovno in
materialno osnovo za širši razvoj in razcvet kraja. (Ahlin, 2004, str. 16)
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Slika 12: Cerkev sv. Ruperta

Vir: GOTHICmed, 2007
Pomen cerkve sv. Ruperta dokazuje tudi vključitev cerkve v projekt GOTHICmed Virtualni muzej gotske14 arhitekture v Mediteranu. Projekt poudarja pomen skupnega znanja
in arhitekturne dediščine iz omenjenega obdobja. V okviru programa so partnerji pripravili
virtualni muzej gotske dediščine v Mediteranu, ki je dostopen preko svetovnega spleta in na
mednarodni potujoči razstavi gotskih umetnin po Evropi. (GOTHICmed, 2007)
Soorganizator projekta v Sloveniji, Mednarodni inštitut za turizem, je v sodelovanju z
Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) pripravil maketo gotskega
umetnostnega spomenika, ki specifičnost gotskega obdobja na slovenskih tleh predstavlja na
potujoči razstavi v Španiji, na Portugalskem, Grčiji in Italiji. Izbrana gotska cerkev sv.
Ruperta iz Šentruperta in izdelana maketa sta le del predstavitve sicer bogate gotske dediščine

14

Obdobje gotike na Slovenskem obsega čas od začetka 13. stoletja do izteka 16. stoletja. Zaradi različne
politične pripadnosti slovenskih dežel je bila umetnostna tvornost podvržena vplivom iz različnih smeri, na obali
(Koper, Piran) iz Benetk in njenega zaledja, drugod pa predvsem iz severnih dežel. Prvi gotski stilni elementi so
po zaslugi meniških redov prišli neposredno iz Francije in Ogrske, od sredine 14. stoletja naprej pa z Dunaja in
Prage. Okoli leta 1400 je po zaslugi gradbene vneme grofov Celjskih gradbena produkcija (Ptujska Gora,
Šentrupert) dosegla svoj vrhunec.
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pri nas. Tako se v tujini predstavljajo tudi ostali umetnostni spomeniki v sliki in besedi,
možen pa je tudi virtualni sprehod.
Ob slavnostni predstavitvi makete je dr. R. Peskar, direktor ZVKDS- ja, poudaril, da cerkev
sv. Ruperta predstavlja najpomembnejšo gotsko cerkev na Dolenjskem. Poleg tega pa je
po njegovih besedah pomembna tudi z umetnostnozgodovinskega vidika, saj dolgi kor in
zvonik z obočnim sistemom, ki poleg Ptujske Gore in Hajdine pri Ptuju, predstavlja enega
najzgodnejših sistemov te vrste v Sloveniji. Ostali objekti, vključeni v omenjeni projekt so še:
Kostanjevica na Krki – Samostan, Pleterje – Cerkev sv. Trojice, Ptuj – Cerkev sv. Jurija,
Ptujska gora – Cerkev Marije zaščitnice, Crngrob – Cerkev Marijinega oznanjenja, Kranj Cerkev sv. Kancijana, Koper – Mestni trg, Piran – Hiša Benečanka. (GOTHICmed, 2007)
Ostali sakralni objekti v občini Šentrupert so (Marin, 1993):
-

kapela sv. Križa na pokopališču v Šentrupertu
Kapela je utelešen ideal novogotskih stavbnih ambicij, ki so se pojavile in razširile po
Evropi sredi 19. stoletja. Kapelo so naročili grofje Barbo za grobnico svoje družine.
Blagoslovljena je bila leta 1859.

-

p.c. sv. Frančiška Ksaverija na Veseli Gori (324 m n.v.)
Najlepši primerek visoke baročne umetnosti na Slovenskem iz prve polovice 18. stoletja.
Zgrajena je bila na ostankih cerkve sv. Marjete na Gori, ki je izpričana z letnico 1489.
Novi cerkvi je postavil temeljni kamen novomeški prošt in škof Jurij Frančišek Ksaverij
de Marotti leta 1723, posvečena je bila leta 1735.

-

Križev pot pod Veselo Goro in kapela žalostne Matere božje
Zidane kapelice ustvarjajo poetično kuliso za sicer žalostno liturgično pobožnost, ki se
konča s tremi križi na vrhu holma. S Kalvarijo je šentrupertska župnija bogatejša še za en
biser okolja in umetnostnega spomenika v njem. Prvi križev pot so postavili leta 1730,
kapelico pa leta 1749 po zgledu božjega groba v Palestini. Leta 1879 so sezidali novo
kapelo v novorenesančnem slogu z enotnim prostorom in svetlo notranjostjo.

-

p.c. sv. Barbare na Okrogu (521 m n.v.)
Cerkev predstavlja ideal podeželske podružniške cerkve na vrhu razglednega hriba. Gre za
samosvoj gotski stilni produkt, ki se je nekoliko dopolnil z renesančnimi in novo gotskimi
prvinami. Cerkev je nastala pod vplivom delavnice, ki je izdelala obok ladje v župnijski
cerkvi v Šentrupertu.

-

p.c. sv. Duha na Vihru (536 m n.v.)
Posebej dragoceno spomeniško gradivo predstavljajo srednjeveške freske na slavoloku in
svetišču.

-

p.c. sv. Neže v Zaloki, p.c. sv. Kancijana v Gorenjih Jesenicah, p.c. sv. Križa na Velikem
Cirniku
Notranjost teh cerkev daje skromen vtis, ki pa je značilen za renesančne podeželske
cerkvice, ki so se udomačile prav na območju nekdanje šentrupertske fare, in katere vrh
predstavlja p.c. sv. Florijana v Mokronogu. Cerkve so večinoma nastala sredi 17. stoletja
na pobudo protireformacije, ki je intenzivno pospeševala katoliško versko prenovo na
podeželju.
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Gradovi
Mirnsko-Mokronoška kotlina je imela številne gradove, ki pa so bili med drugo svetovno
vojno požgani, po vojni pa prepuščeni propadanju. Takšno zgodbo sta doživela tako Mirnski
kot Mokronoški grad, na območju današnje občine Šentrupert pa tudi gradova Dob (rodbina
Wazenbergi) in Rakovnik (rodbina Barbo). Vojna vihra je prizanesla graščinam Škrljevo, Kot
in Barbovi graščini na Veseli Gori. Vse pa so potrebne temeljite prenove. Trenutno se
obnavlja le Barbova graščina. Obnova poteka zelo počasi.
Najimenitnejši in zgodovinsko najpomembnejši grajski objekt v Mirnsko-Mokronoški kotlini
predstavlja grad Škrljevo, ki je "tako zelo povezan z zgodovino te pokrajine, da bi se
odpovedali sebi, če bi mu namenili usodo, kakršno sta doživela že omenjena gradova Dob in
Rakovnik". (Zupan, 2002)
Slika 13: Grad Škrljevo

Avtor: Virc, 2006
Grad Škrljevo je ena najstarejših v pisnih virih dokumentiranih lokacij. Območje Mirnske
doline je predstavljalo južni del Savinjske krajine, ki je segala (do leta 1035) preko Save do
zgornje in srednje Krke. Mož grofice Eme je bil Savinjski krajišnik Viljem I., ki naj bi kot
sedež posesti v Mirnski dolini določil Škrljevo. Grad je imel številne lastnike. Zadnja lastnica
je bila Antonija Podobnik, ki je leta 1941 dala grad za nedoločen čas selezijancom, ti pa so se
morali po vojni, leta 1950, prisilno izseliti.
Po številnih predelavah sedanjo podobo gradu zaznamujejo predvsem vhodni stolpič z
glavnim vhodom, dva obrambna stolpa in severni del stavbe, ki je v osnovi ohranjen
srednjeveški stolpasti dvor. Zaradi neizrazite podobe, zlasti zunanjščine, in baročne
preobleke, ki je dodobra zakrila srednjeveško poreklo gradu, se danes stavbo dojema bolj kot
baročni dvorec, okoli katerega se je v baroku razvila celo parkovna zasnova. (Peskar, 2002)
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Želja je, da se grad obnovi in preda novemu namenu. Tako se je Kranjska investicijska družba
že prijavila na razpis Ministrstva za kulturo z idejnim projektom za pridobitev gradbenega
dovoljenja in projektom za izvedbo obnove gradu. Za leto 2007 znaša odobreni znesek
2.013.531 SIT. (Ministrstvo za kulturo, 2006) Eden od idejnih projektov predvideva
preureditev gradu v namene kongresnega turizma z visokim standardom ponudbe.
Med ohranjene grajske objekte spada še Barbova graščina na Veseli Gori. Zgrajena je bila z
namenom nudenja prenočišč duhovnikom in premožnejšim romarjem, ki so obiskovali
romarsko pot k sv. Frančišku Ksaveriju na Veseli Gori.
Kozolec
(Štepec, D., 2002)
"Arhitektura kozolca tako v zasnovi, v redu, v konstrukciji, v izvedbi in v uporabi tudi v svetu
predstavlja vrhunski dosežek. Vrhunski dosežek kmečke pameti. Naše pameti. Slovenske
pameti." (Juvanec, 2007, str. 12)
"Glede na dosedanje poznavanje stavbnega tkiva na Dolenjskem in v Beli krajini lahko
ugotovimo, da sodijo kozolci na ravninskem območju Mirnsko-Mokronoške kotline, glede na
tehniko izdelave, vrsto in kvaliteto uporabljenega lesa ter likovno okrašenost, med najbolj
kvalitetne in zanimive skupine kozolcev na Slovenskem." (Štepec, D., 2002, str. 172)
Eden najbolj znanih izmed kozolcev je Simončičev kozolec na Bistrici, ki je upodobljen tudi
na naslovnici knjige Slovenski kozolec avtorjev J. Čopa in T. Cevca. Kozolec je 1936 izdelal
tesarski mojster j. Gregorčič, po domače Miklavžin iz Slovesnke vasi. Avgusta leta 2001 je
bil razglašen za spomenik državnega pomena.
Danes kozolci vse bolj izgubljajo na pomenu, zato jih lastniki ne vzdržujejo in propadajo. Po
mnenju D. Štepca bi bilo potrebno najpomembnejše kozolce razglasiti za kulturne spomenike,
jih obnoviti in jim dati novo vzgojno-izobraževalno, muzejsko in turistično namembnost ter
jih tako vključiti v turistične projekte kot eno izmed turističnih zanimivosti.
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Slika 14: Simončičev toplar na Bistrici

Avtor: Štepec, D., 2006
Karta 15: Lokacije kulturnih spomenikov in njihova vplivna območja

Vir: PISO - Prostorski informacijski sistem občin, 2007
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Za kulturne spomenike lokalnega pomena so bili z odlokom Občine Trebnje razglašeni
objekti, ki imajo zaradi kulturnih, zgodovinskih, arheoloških, urbanističnih, etnoloških in
umetnostno-zgodovinskih lastnosti, poseben pomen za občino Trebnje. V 3. členu odloka je
zapisano, da je potrebno za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika in za vsak
poseg v spomenik ali zemljišče predhodno kulturnovarstveno soglasje pristojne strokovne
službe za varstvo kulturne dediščine. (Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju
krajevne skupnosti Šentrupert v občini Trebnje za kulturne spomenike lokalnega pomena,
2003)
Kulturni spomeniki lokalnega pomena:
1-4 Šentrupert na Dolenjskem – vaško jedro, kapela sv. Križa, Rakovniško znamenje,
spomenik NOB,
5 Grad Škrljevo (umetnostnozgodovinski spomenik),
6 Brinje pri Šentrupertu – gomilno grobišče Brezje (arheološki spomenik),
7-9 Hom – arheološko najdišče Jaršč, hiša Hom 24, Mežnarjev pod,
10 Gorenje Jesenice – cerkev sv. Kancijana (umetnostnozgodovinski spomenik),
11-12 Okrog – cerkev sv. Barbare, Rugljeva zidanica,
13-14 Vesela Gora – kapela Žalostne Matere božje s križevim potom, Barbova graščina,
15 Viher – cerkev sv. Duha,
16 Zaloka – cerkev sv. Neže,
17-19 Bistrica pri Mokronogu – hiša Bistrica 8, kamnita mostova,
20 Dolenje Jesenice – Boltetov mlin,
21 Draga pri Šentrupertu – Kraševčev kozolec,
22-23 Prelesje – Steklasova domačija, Jurgličev toplar,
24 Ravnik pri Šentrupertu – Gorevčeva kašča,
25 Rakovnik pri Šentrupertu – Kamnarjev toplar,
26 Roženberk – Kregljev mlin,
27-28 Trstenik pri Mirni – Lukov toplar, kovačija Mandelj,
29 Slovenska vas pri Šentrupertu – hiša Slovenska vas 11,
30 Dob – hruškov drevored (spomenik oblikovane narave).

3.4 PRETRES ZNAČILNOSTI OBRAVNAVANEGA
REGIONALNI VIRI OBČINE ŠENTRUPERT

OBMOČJA

/

V pričujočem poglavju želim narediti pretres oz. povzetek naravno- in družbenogeografske
analize. Značilnosti obravnavanega območja predstavljajo hkrati tudi regionalne vire občine
Šentrupert. Druge značilnosti območja pa predstavljajo razvojne ovire.
Regionalni viri so v poglavju 2.4.4 razčlenjeni kot:

3.4.1 Naravni viri
Občino Šentrupert sestavljajo geološko pestre kamnine. Tu najdemo zelo stare, paleozojske,
permske kamnine, nato starejše in mlajše triasne kamnine, miocenski apnenec ter pliopleistocenske nanose. Kamnine so vododržne, zato se je na njih razvila gosta rečna mreža.
Ker na območju najdemo med kamninami nekatere kovine (železo, cink), plasti premoga,
glino in roženc so jih prebivalci v manjšem ali večjem obsegu v preteklosti izkoriščali, dokler
je bilo to rentabilno. Danes se izkorišča le še dolomit v peskokopu Zabukovje in roženec v
kamnolomu Irsovec pri Mirni v občini Trebnje. Kamnine pa skrivajo tudi fosilne ostanke
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nekdanjega življenja iz obdobja triasa. Območje je zavarovano kot naravna vrednost
državnega pomena.
Osrednje poplavno dno Mirnsko-Mokronoške kotline, kamor še sega občina Šentrupert,
predstavlja mokrišče, ki je kot ostala mokrišča po svetu in v Sloveniji zelo pod pritiski
kmetijstva (izsuševanje), prometa (gradnja prometnic), industrije (gradnja industrijske cone).
Območje je zavarovano kot Natura 2000 zaradi nekaterih evropsko ogroženih živalskih vrst.
(Glej Prilogo I)
Reka Mirna ima v osrednjem kotlinskem delu rezervne površine v primeru povečanih količin
padavin, tako da se lahko brez škode razlije. Območje poplav so v preteklosti skrčili in tok
reke v celotni dolžini regulirali. Tako so prebivalci pridobili veliko dodatnih površin za
kmetovanje. Levi pritok Bistrica teče skozi naselje Šentrupert, ki še nima čistilne naprave.
Vpliv na potok je zelo velik.
Nekoliko dvignjen svet ob pragovih, ki segajo s Posavskega hribovja v kotlino, zaradi česar to
območje poplave ne zajamejo, predstavljajo prvovrstne kmetijske površine, kjer so njive in
travniki. Hkrati tu potekajo prometnice in se razprostirajo naselja.
Gričevnato in hribovito zaledje zaznamujejo strme lege, zaradi česar je obdelava površin
otežena. Hkrati zajema to območje termalni pas, ki z višjimi povprečnimi temperaturami in z
južno ekspozicijo nudi izjemne lege za rast vinske trte in sadovnjakov. Poselitev je zaradi
ozkih in globokih dolin inverzna. Razpršena naselja po slemenih zaznamuje zelo redka
gostota poselitve, zaradi česar se območje srečuje z velikimi težavami pri posodabljanju
prometnic in pri oskrbi z vodo ter telekomunikacij. Območje se je zaradi omenjenih razlogov
v zadnjih petdesetih letih populacijsko močno spraznilo.
Kulturna pokrajina vinogradniških goric tvori z izjemnimi razgledi prvovrstno atrakcijo za
turiste. V ta namen je po tem delu speljana Steklasova pohodna pot in Gornjedolenjska vinska
cesta.
Na osojni strani gričevja se nahajajo strnjeni sestoji bukovega gozda.

3.4.2 Prebivalstvo
Zaradi gospodarske stagnacije in slabe infrastrukturne opremljenosti se je po drugi svetovni
vojni (1961-2002) izselilo 16 % prebivalstva, predvsem iz hribovitega zaledja, pa tudi iz
naselij v kotlini. Po osamosvojitvi je zaznati, da se je izseljevanje ustavilo, na kar je vplivala
možnost samozaposlovanja in razvoj nekaterih podjetij v Šentrupertu, Mirni in Mokronogu. Z
izboljšanjem cest pa je postala bližja tudi zaposlitev v Trebnjem in Novem mestu.
Prebivalci imajo veliko željo po razvoju. Na to kaže zelo dejaven svet nekdanje krajevne
skupnosti Šentrupert, ki je s pomočjo samoprispevka uspelo počasi uresničevati številne
projekte, ki so se nanašali predvsem na cestno in komunalno infrastrukturo. V devetdesetih
letih so tako uredili vodovod, številne preplastitve lokalnih cest, uredili mrliško vežico,
prenovili kulturni dom idr.
Na veliko aktivnost prebivalstva kaže tudi močno društveno življenje ter pestre kulturne in
zabavne prireditve.
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Za večji gospodarski preboj je bil tako zbran denar premalo, zato so veliko sil usmerili v
ustanavljanje lastne občine, kar jim je s 1. 1. 2007 tudi uspelo. Z novo občino bodo tako z
državno poravnavo ter državnimi in evropskimi razpisi razpolagali z nekajkrat večjo vsoto
denarja. Prebivalci in lokalna samouprava (župan) imajo zelo veliko idej in že pripravljenih
projektov (prenova gradu Škrljevo v protokolarni objekt s prenočišči, ureditev obvoznice
mimo Šentruperta, ureditev trga v Šentrupertu, čistilna naprava, prenova Barbove graščine na
Veseli Gori). Pri uresničevanju teh projektov bo zelo veliko odvisno od tega ali bo uspelo
županu privabiti v svojo sredino usposobljene in zavzete strokovnjake, ki bodo tudi dovolj
poznali lokalne razmere.
Glede na starostne skupine prevladuje staro prebivalstvo. Mladi z izobrazbo, ki ne najdejo
primerne zaposlitve, se izseljujejo iz regije. To se kaže tudi v slabi izobrazbeni strukturi, saj
prevladuje prebivalstvo z enako ali nižjo izobrazbo kakor srednja poklicna.
Delavno aktivno prebivalstvo je v večini zaposleno v nekmetijstvu oziroma v industriji ali v
obrti. Nekatera delovna mesta sicer tvorijo višjo dodano vrednost proizvodom, večina pa je
nizko intenzivna in ne tvori dodane vrednosti. Tudi stopnja inventivnosti je nizka, saj veliko
podjetij dela v kooperaciji z avtomobilsko industrijo. S tem v povezavi je prihodnost teh
podjetij na dolgi rok, tako kot celotna avtomobilska industrija, negotova. Z izjemo avto
prevozništva je storitveni sektor zelo slabo razvit.
Infrastrukturna opremljenost je slaba. Sodobna avtocesta mimo Trebnjega še ni
dokončana, regionalna cesta Trebnje – Sevnica je bila posodobljena, tako da omogoča tekoči
osebni in tovorni promet. Cesta, ki se odcepi od povezave Trebnje – Sevnica proti
Šentrupertu, je zelo slaba in ne spodbuja razvoja turizma in podjetništva. Lokalne ceste
gričevnatega in hribovitega zaledja so bile v zadnjih petnajstih letih asfaltirana. Kljub temu
gre za zelo ozke ceste. Za razvoj turizma, torej dostop z avtobusom in varen dostop s
kolesom, bo potrebno na tem področju še veliko vlaganj. Železniška povezava je zastarela in
ljudje nemotivirani za njeno uporabo.
Opredelitev prebivalstva (Razvojni projekt CRPOV …, 1996) glede bodočega razvoja:
Krajani vidijo možnosti tudi v kmetijstvu: intenziviranje proizvodnje, sadjarstvo,
vinogradništvo, živinoreja.
Krajani vidijo možnosti razvoja zlasti v turizmu, saj ima regija:
-

bogato zgodovino
pomembne kulturne spomenike,
ohranjeno kulturno pokrajino.

Stanje je bilo leta 1996 še zelo slabo. Ni bilo turističnih vodnikov, turističnih prospektov,
usmerjevalnih tabel, turistično-informativnih tabel, gostinci so bili nezainteresirani, stanje
kulturnih spomenikov je bilo slabo, ni bilo pohodnih poti, ni bilo prenočitvenih kapacitet.
Do danes se je stanje precej spremenilo. V okviru Po poti dediščine in Bele krajine je dobila
regija nekaj lokalnih turističnih vodnikov, številne turistične prospekte (Steklasova pot, o
cerkvi sv. Ruperta, o cerkvi sv. Frančiška Ksaverija na Veseli Gori), urejeno Steklasovo
pohodno pot in Po poti romarjev. Tukaj se napredek na področju turistične infrastrukture in
ponudbe konča. Označevalnih in usmerjevalnih tabel, razen pri cerkvi sv. Frančiška Ksaverija
ni. Stanje številnih kulturnih spomenikov je še vedno slabo (nedokončana obnova Barbove
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graščine, propadajoč objekt Škrljevskega gradu, kužno znamenje na Brinjskem polju), še
vedno ni prenočitvenih kapacitet.

3.4.3 Kulturni viri
Šentrupertska mikroregija, kot tudi Mirnska dolina, imata izjemno bogato zgodovino iz
obdobja starega veka, zlasti pa iz srednjega veka, ko je bil Škrljevo sedež obsežne posesti
Eme Krške in Šentrupert sedež obsežne župnije. Kulturni spomeniki so bili po 2. svetovni
vojni prepuščeni sami sebi in so propadali. Danes se prebivalci začenjajo zavedati pomena in
vrednosti teh spomenikov in počasi že črpajo iz bogate zgodovine svojo identiteto,
edinstvenost in samozavest.
Občina Šentrupert ima bogato kulturno dediščino, zlasti nepremično kulturno dediščino.
Zlasti izstopa izjemna kulturna pokrajina, ki je ambientalno vizualno močno privlačna.
Najmarkantnejša in najbolj prepoznavna točka občine Šentrupert je gotska cerkev sv.
Ruperta, po kateri ima največji kraj in celotna župnija ter občina tudi ime. S tem objektom in
imenom se tudi prebivalci najbolj identificirajo.
Območje Šentruperta je povezano tudi s podobo Eme Krške, kar povezuje to območje s
širšim slovenskim prostorom (Kozjansko) kot tudi evropskim prostorom (Avstrija).
Ohranjena je tudi regionalna arhitektura, ki se dopolnjuje z ljudskim stavbarstvom. Poleg
hlevov, čebelnjakov, kašč, zidanic, mlinov, žag, najbolj izstopajo kozolci. Žal so kozolci
ostali brez prvotne namembnosti, tj. sušenje in spravilo žitaric ter detelje. Danes se v
najboljšem primeru izrablja pokriti prostor za parkiranje kmetijske mehanizacije, bal ali drv.
V slabšem primeru pa za parkiranje počitniške prikolice. Najslabše se godi tistim objektom, ki
nimajo nikakršne uporabne vrednosti in so prepuščene propadanju.

3.4.4 Infrastruktura
Slabo stanje na področju infrastrukture predstavlja trenutno razvojno oviro, vendar se
stanje počasi izboljšuje. Napredek je opazen na vseh področjih, z novo občino, pa je glede na
izkušnje ostalih majhnih občin, pričakovati še hitrejši razvoj na področju infrastrukture.
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3.4.5 Razvojne ovire
Največje razvojne ovire predstavljajo:
 Slaba izobrazbena struktura:
- zelo visok delež z nepopolno osnovno šolo, z osnovno šolo in z nižjo ter poklicno
srednjo šolo.
 Slabo stanje infrastrukture:
- ceste so potrebne prenove,
- kanalizacija je neurejena,
- težave z vodooskrbo,
- premalo parkirišč v središču Šentruperta,
- manjkajoča obvoznica za razbremenitev trga v Šentrupertu,
- slabo stanje ne spodbuja razvoja podjetništva in turizma.
 Ostarelo prebivalstvo:
- malo je mladih ljudi, ki bi vodili razvoj v prihodnje,
- malo je izobraženih in strokovno usposobljenih mladih,
- velika je potreba po socialni in zdravstveni oskrbi starejših.
 Pomanjkanje prenočitvenih objektov:
- večja skupina obiskovalcev ne more prenočiti v regiji, temveč se mora odpeljati izven
regije,
- manjka tudi raznovrstnost ponudbe, tako glede na ceno, ponudbo kot lokacijo.
 Pomanjkanje podjetniške tradicije, zlasti v kmetijstvu:
- primanjkuje znanja in izkušenj iz podjetništva,
- primanjkuje znanja iz marketinga,
- premalo sodelovanja in povezovanja.
 Premalo kmetij je usmerjenih v integralno in ekološko pridelovanje.
 Premalo inovativnosti tako v kmetijstvu, podjetništvu kot v turizmu.
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4 BENCHMARKING ANALIZA RABE RAZVOJNI POTENCIALOV
AVSTRIJSKE ŠTAJERSKE (STEIRISCHES VULKANLAND)
4.1 NAMEN
Strokovna ekskurzija na Avstrijsko Štajersko, ki sem se je udeležil od 31. 5. do 2. 6. 2007, je
bila organizirana z namenom ogleda in izmenjave dobrih praks, s pomočjo katerih bi se
spodbudil razvoj inovativnih rešitev na področjih:
F razvoja regijskih projektov s področja turizma, oblikovanja in vzpostavitve vodilnih
akcijskih skupin ter projektnega managmenta,
F razvoja produktov (oblikovanje in trženje ponudbe podeželja, sodelovanje turizma,
trgovine in kmetijstva),
F mednarodnih projektov sodelovanja podeželskega, gorskega in kulturnega turizma
(predstavitev rezultatov raziskave turističnega trga in trendov, usposabljanje v turizmu,
razvoj turizma na temeljih kulturne dediščine - Historikhotel in Eurovillages),
F povezovanja lokalne obrti, trgovine in turizma.
Strokovno vodenje ekskurzije:
Dr. Marko Koščak, Zavod Po poteh dediščine Dolenjske in Bele Krajine.
Organizacija ekskurzije:
Regionalno razvojna agencija Notranjsko-kraške regije, d.o.o.
Postojnska jama, turizem, d.d.
Ingenos ZIVILTECHNIKER GMBH, Gleisdorf, Avstrija.

4.2 ZNAČILNOSTI REGIJE AVSTRIJSKA ŠTAJERSKA (STEIRENMARK)
Štajerska je mejna regija, še vedno močno usmerjena v kmetijstvo. Kot taka je še do
devetdesetih let 20. stoletja veljala za obrobno, nerazvito in s slabo podobo (image). Mladi so
iz regije bežali, z njimi pa znanje (ang. braindrain).
V devetdesetih letih je regija naredila velik korak k prepoznavnosti, boljši podobi, tržnemu
pristopu in gospodarskemu razvoju.
Kako jim je to uspelo?
Odločilno je bilo spoznanje, da so vsi, ki živijo in delujejo v tem območju, del iste zgodbe –
so del regije, ki ima potenciale. Te potenciale lahko uspešno koristijo samo, če se združijo in
nastopijo na trgu z enotno ponudbo. Tako je prišlo leta 1994 do prvih občinskih povezav na
območju Feldbacha.
Iz tega spoznanja so izšli številni projekti:
- regionalna hiša (Haus der Region), odprta 1997,
- regionalna oznaka Vulkanland (Steirisches Vulkanland), prvič predstavljena leta 1999,
- Razvojna agencija in Inovativni center.
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zelo pomemben prijekt je bil oblikovanje regionalne blagovne znamke znamke
"Vulkanland", ki danes združuje že 77 občin, saj je pomembno prispevala k:
- regionalni identiteti,
- regionalni vrednosti (Was hier wächst und entsteht, hat Wert),
- regionalnem zaupanju,
- regionalnem povezovanju.

4.3 PRIMERI DOBRIH PRAKS
V tem poglavju predstavljam nekatere uspešne primere razvojnih projektov na Avstrijskem
Štajerskem z namenom pridobiti izkušnje na področju rabe razvojnih potencialov podeželja za
razvoj podeželja.

4.3.1 Razvojna agencija in Inovativni center v Auersbachu

-

-

ustanovile občine,
izhodišče: družba je že preveč civilizirana (nem. "zuvielisation"), zato se pojavlja potreba
po vračanju k naravnemu, h koreninam,
velik poudarek povezovanju: horizontalno (grozdenje - povezovanje podjetij z različnimi
usmeritvami) in vertikalno (povezovanje podjetij z enako usmeritvijo),
velik poudarek tudi mladim: nagrade za diplomska dela, ki se navezujejo na domačo
regijo, saj s tem regija dobiva nove ideje, rešitve ter mladi, zaradi poprejšnjih stikov, lažje
najdejo delo v domači regiji,
pri razvoju in uveljavljanju regionalne oznake (blagovne znamke) je potreben čas,
zavestna odločitev regije k proizvodnji z visoko dodano vrednostjo, kar je najboljša
možnost za srednja in majhna podjetja (ang. small and midium size- SMS), saj ne morejo
drugače konkurirati velikim proizvajalcem, ki znižujejo ceno z veliko proizvodnjo;
majhna in srednje velika podjetja lahko konkurirajo s kvaliteto, enkratnostjo in osebno
noto,
visoko kvalitetni produkti predstavljajo rastoči trg, ki raste na račun srednje kakovostnih
produktov.
Tabela 15: Trend spreminjanja
deleža prodaje nizko cenovnih,
srednje cenovnih in visoko cenovnih
izdelkov

100

Visoko cenovni produkti
[delež prodaje]

-

Srednje cenovni produkti

Nizkocenovni produkti
preteklost

danes

prihodnost

[cas]

Vir: Inovativni center Auersbach, 2007
Avtor: M. Štepec
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4.3.2 Projekt Eurovillages (Podeželje evropskih regij)
(www.eurovillages.net; www.ingenos.at; citirano 6. 6. 2007)
Evropske regije se med seboj pisano razlikujejo zaradi različnega podnebja, vegetacije,
zgodovine, kulture, tradicije in zaradi karakteristik prebivalstva. Območja koncentracije
prebivalstva v urbanih središčih to raznolikost izgubljajo in postajajo uniformirana.
Projekt eurovillage predstavlja mednarodno marketinško platformo, ki jo sestavljajo mreža
evropskih regij s ponudbo avtentičnega podeželskega turizma. Visokokakovostne nastanitve
so urejene v tradicionalnih kmečkih stavbah, kar lastnikom omogoča višjo dodano
vrednost in s tem povezan ekonomski učinek. Štajerski Vulkanland je bil iniciator projekta, v
katerega je sedaj vključenih že 14 regij iz Avstrije, Italije, Cipra in Grčije.
Posebnost njihove ponudbe je v tem, da obiskovalcu, preko evrovillage ponudbe (nastanitev
in storitve) in s pomočjo regionalne kulturne, naravne in gastronomske ponudbe, približajo
življenje v regiji.
Na skupni internetni strani predstavljajo kulturno, naravno in kulinarično raznolikost, ki
privablja zainteresirane turiste. Sodelujoče regije:
Feldbach, Avstrijska Štajerska, Avstrija,
Parnas, Penopoles, Grčija,
Tachni, Ciper,
Severni Pennines, Cumbria, Italija,
Santa Maria di Luca, Apulia, Italija.
Prednosti sodelovanja:
- profesionalna mednarodna promocija,
- večanje mednarodne prepoznavnosti regije,
- dvig evropske zavesti in mednarodnega sodelovanja.

4.3.3 Projekt Landlust (Ugodje podeželja)
(www.landlust.at, citirano 6. 6. 2007)
Projekt predstavlja ponudbo več kmetij (trenutno 22), ki izpolnjujejo določene pogoje:
- hiša je starejša od 100 let,
- originalna notranja oprema,
- lastna (vrtna) terasa.
Vse kmetije v tej kooperaciji se ogrevajo na lesno biomaso.
Agencija kooperacije vodi marketing, imajo profesionalnega fotografa, saj je zelo pomembno
imeti lepe in atraktivne fotografije. Vsaka kmetija namenja agenciji za marketing 300 evrov
letno.
Prednosti članstva v projektu:
- profesionalna promocija (internet, sejmi),
- sodelovanje med kmetijami, ki so vključene v projekt,
- zaposlena oseba, ki je zadolžena za tedensko čiščenje.
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3 Projekt Historik Hotel
Horst Hönig
horst.hoenig@ingenos.at
Ideja: Z izrabo kulturno-zgodovinsko zanimivih praznih starih zgradb, vrniti življenje v stare
dele mest.
V projekt se vključi ponudnike raznih storitev, kooperante. S tem se zanimanje za
gospodarstvo v središču mesta ponovno obudi, sodeluje se z obstoječimi turističnimi
agencijami, obudi oz. prenovi se turistični koncept kulturnega turizma. Ker projekt vključuje
širši razvoj (obuditev) mestnega središča, je možno pridobiti evropska sredstva (LEADER +,
Prim. Historik hotel Hallstatt).
Krovno društvo (projektna skupina) Historik hotel na podlagi atraktivnosti starega mestnega
središča (izjemna kulturno-zgodovinska in izvirni izgled zgradb - zgrajene pred 1914) ter
potencialne atraktivnosti objektov, njihove lokacije in možnosti trženja, predstavi idejo
Historik hotel lastnikom teh objektov. Pri tem ni pomembno, da so prenočitvene kapacitete le
v enem objektu, temveč so lahko v različnih objektih razpršenih po mestu, vendar navzven v
končni obliki delujejo kot en hotel z enotnim upravljalcem. Vendar morajo zgradbe
izpolnjevati določene pogoje:
zgrajene pred 1914,
možnost ureditve wellness in zajtrkovanja v sami zgradbi,
mirna okolica,
arhitektonska kvaliteta,
v poštev lahko pridejo: nekdanji samostani, stare hiše, stare letne rezidence, dvori, palače,
nekdanji muzeji, nekdanji hoteli, nekdanje upravne zgradbe,
možnost ureditve vsaj ene prenočitvene sobe z velikostjo 35 m2 neto koristne površine.
Ustanovi se podjetje, ki z lastniki, krovno organizacijo Historik hotel in investitorji podpiše
pogodbo, v kateri natančno opredelijo:
- kdo so ustanovitelji podjetja,
- kdo bo investiral v strokovno obnovo objekta (zaželjeno je, da lastniki),
- kdo bo investiral v notranjo opremo (ustanovljeno podjetje s finančno pomočjo
razpisov, kreditov in finančnimi vložki privatnih in javnih investitorjev),
- kakšne so finančne ugodnosti lastnikov objektov pri delitvi dobička,
- kakšne so finančne ugodnosti investitorjev v projekt pri delitvi dobička.
Podjetje Historik hotela skrbi za:
- notranjo opremo in najem objektov,
- poslovanje hotela,
- organizacija storitev hotela,
- marketing in prodaja,
- rezervacija nočitev,
- odgovornost za razdelitev dobička.
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Ciljna skupina:
 gosti, ki so za prenočevanje pripravljeni plačati 70-90 evrov,
 gosti z visoko afiniteto za kulturo in udobje,
 poslovni turisti.
Historik hoteli nudijo:
- individualne razkošne sobe,
- wellness,
- prijetno kombinacijo starega in novega.
- standard 4 zvezdic,
- visoko kvalitetne in edinstvene storitve (zajtrk v postelji, večerja ob soju sveč,
pripravljanje večernega obroka na dvorišču hotela …),
- individualni pristop do gostov.
Stroški investicije se porazdelijo med lastnikom zgradbe in upravljalcem/najemnikom
(podjetje Historik hotel).
Slika 15: Porazdelitev investicije v Historik hotel

upravljalec/najemnik zgradbe
(Podjetje Historik hotel)

lastnik zgradbe
najem

notranja
oprema

sanacija
zgradbe

HISTORIK HOTEL
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Slika 16: Organizacijska struktura podjetja Historik hotel

izbrani objekti
določenega mesta
vključeni v projekt
v najemu

Krovno društvo
Historik hotel
Izvede prvo fazo projekta
Podjetje
Historik hotel
Investicije, dogovor o
storitvah in delitev dobička

Partnerji v kooperaciji
(lastniki objektov, trgovci,
gostinci, nosilci ostalih storitev)

Poslovanje hotela,
organizacija oskrbe
in storitev,
opremljanje
objektov,
najem objektov,
marketing in
prodaja,
rezervacija nočitev,
dogovori o delitvi
dobička.

SLABOST: Velika podobnost s projektom Historik hotels (www.historikhotels.com/), ki ima zelo
podobno filozofijo – bivati v starem ambientu, le da ne daje toliko poudarka na lokaciji objekta in
kulturno-zgodovinski vrednosti mestnega središča. Tudi ne dajejo poudarka sodelovanju s kooperanti,
zaradi tega je tudi manjši učinek na širši razvoj lokacije hotela.

PRIMERNOST: V nekoliko modificiran koncept bi se lahko vključil grad Škrljevo, za
katerega je predviden višji nivo turistične ponudbe oz. kongresni turizem. V tem primeru bi
šlo za povezovanje trških središč na regijskem področju, npr. Dolenjska in Bela krajina.

4.3.4 Dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Kmečki turizem na posestvu Schifermayer.
Reith 13
8341 Paldau, Austria
Tel.: +43(3150)2712
E-mail: vulkanlandhof@gmx.at
http://www.tiscover.at/vulkanla
ndhof
Slika 16a: Turistična kmetija
Schifermayer
Avtor: D. Štepec, 2007
Posebnost obiskane kmetije je,
da so bile stavbe v slabem stanju, ko se je družina odločila za popolno prenovo v
tradicionalnem stilu. Za prenovo in opremo domačije s tradicionalno staro notranjo opremo
ter prenova gospodarskega poslopja so porabili 300.000 evrov. Ogrevajo se na lesno biomaso
(sekanci).
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Danes ima kmetija 3 apartmaje in 15 ležišč. Rekreacijsko sobo s fitnes napravami in savno.
Zasedeno imajo kar 300 dni na leto. (V Sloveniji znaša povprečje 75 dni na leto) Gostje
opravijo rezervacije v polovici primerov preko interneta.
Turistična kmetija je vključena v organizacije:
- Počitnice na kmetiji, Avstrija (Urlaub am Bauernhof );
- Počitnice na kmetiji, Štajerska;
- Landlust (Bivanje v tradicionalnih kmečkih hišah; http://www.landlust.at)
Turistična kmetija nosi oznako štirih planik (v Sloveniji jabolka).
Cena : apartma za dve osebi znaša 48 evrov. Doplačilo za zajtrk 5 evrov.
Apartmaji Sonnenhaus Grandl
Gabriele in Wolfgang Grandl
Auersbach 71
A-8330 Auersbach
http://www.sonnenhausgrandl.com
Slika 17: Kmetija Grandl
Avtor: D. Štepec, 2007

Gre še za en primer turizma na podeželju, kjer so nekdanjo kmečko hišo iz leta 1890
preuredili v turistične apartmaje s staro opremo. Njihovo geslo se glasi: "spati v babičini
postelji" – "Schlafen im Grossmutters Bett". Kmetija je vključena v združenje LANDLUST,
kjer predstavlja ponudbo več kmetij (trenutno 22), vendar morajo vse izpolnjevati določene
pogoje (www.landlust.at):
- hiša je starejša od 100 let,
- originalna notranja oprema,
- lastna (vrtna) terasa.
Vse kmetije v tej kooperaciji se ogrevajo na lesno
biomaso. Agencija kooperacije vodi marketing, imajo
profesionalnega fotografa, saj je po besedah ga.
Grandl zelo pomembno imeti lepe in atraktivne
fotografije. Vsaka kmetija namenja agenciji za
marketing 300 evrov letno.
Slika 18: Notranja oprema
Avtor: D. Štepec, 2007
Imajo 5 apartmajev in 10 postelj. Apartmaji imajo
štiri planike. Njihova zasedenost je 130 dni/leto.
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Cena: apartma za dve osebi znaša 48 evrov. Doplačilo za regionalni zajtrk 5 evrov.
Pridelava in predelava šunke, Kmetija Habel, (Vulkano Schinken Manufaktur)
Johann Habel
A-8330Feldbach
Tel.: 03114/2151
Slika 19: Kmetija Habel
Avtor: D. Štepec, 2007

Kmetija redi prašiče, ob tem pa se je specializirala za sušenje svinjskega mesa, zlasti šunke.
To uslugo nudijo tudi drugim kmetijam, saj je regija usmerjena v prašičerejo. S svojimi
suhomesnatimi izdelki dopolnjuje kulinarično podobo regije. Skupaj z drugimi kmetijami se
pojavljajo pod znamko Genussregion Österreich - Steirischer Vulkanland Schinke (šunka
Štajerske dežele Vulkanov). Kmetija ima urejen tudi poseben prostor, kjer lahko tudi avdiovizualno predstavijo produkte ter prodajajo tudi ostale produkte Vulkanland regije (vino, kis,
čokolado, med idr.)
Proizvodnja plemenitega žganja in kisa Gölles (Manufaktur für edlen Brand und
feinen Essig Gölles)
Stang 52
A-8333 Riegersburg
tel. +43 3153/75 55
E-mail: obst@goelles.at
http://www.goelles.at
Gre za primer, kako lahko z izpopolnjeno tehnologijo pridelovanja, blagovno znamko in
oblikovanjem dodajamo vrednost. Posebnost pri proizvodnji kisa je, da ga proizvajajo iz
različnih vrst sadja in tudi zelenjave (paradižnik), nato pa ga starajo v hrastovih sodih. Imajo
lastno blagovno znamko Gölles in posebno oblikovane steklenice ter etikete.
Tabela 16: Primer dodajanja vrednosti na primeru kisa in sadjevca iz jabolk.
tri leta zorenja
jabolčni kis

0,5 litra = 5,30 €

dolgoletno zorenje nad 20 let zorenja
balzamičen kis
kvintesenca balzamičnega
kisa
0,25 litra = 12,00 € 0,1 litra = 60,00 €

kratkotrajno zorenje nad osem let zorenja dolgoletno zorenje
v steklenih balonih
v lesenih sodih,
kvintesenca,
43 % vol.
40 % vol.
primer letnika 1989,
40 % vol.
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sadjevec (iz jabolk)

0,70 litra = 29,50 €

0,70 litra = 34,50 €

M. Štepec

0,70 litra = 110 €

Slika 20: XA Balsam Apfel
Essig
Avtor: D. Štepec, 2007

4.3.5 Proizvodnja čokolad Zotter (Chocolade Manufactory Zotter)
Bergl 56
A-8333 Riegersburg
Tel.: +43 3152/5554
E-mail: schokolade@zotter.at
http://www.zotter.at
Slika 21: Vodenje skozi
čokolad
Avtor: D. Štepec, 2007

proizvodnjo

Primer družinskega podjetja, ki lahko razvija in trži tudi tako zahtevne proizvode kot je
čokolada. Svojo konkurenčno prednost ustvarjajo z inovativnostjo, z BIO-sestavinami, s
pravičnim pridobivanjem surovin iz tujine (kakav in nekatere sestavine dobavljajo izključno v
organizaciji Pravična trgovina, ang. Fairtrade), veliko raznolikostjo izdelkov (preko sto),
dovršenim oblikovanjem, osebnim vodenjem skupin skozi proizvodnjo in degustacijo.
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4.4 IZKUŠNJE BENCHMARKING
POTENCIALOV REGIJE

ANALIZE

–

RABA

M. Štepec

RAZVOJNIH

Tabela 17: Raba razvojnih potencialov regije Vukanland
h Razvojni potenciali regije
h značilni regionalni
kmetijski proizvodi:
svinina, buče, grozdje, sadje
h lesna biomasa
h tradicionalno znanje: obrt
h geološka zgodovina (vulkanizem)
h kulturna pokrajina
h mladina

h starejši

Raba razvojnih potencialov
značilna regionalna kulinarika (posodobljeni stari
recepti, babičina kuhinja) in proizvodi (sušeno
meso, bučno olje, vino, kis)
ogrevanje na lesno biomaso
z inovativnostjo ustvarjajo nova delovna mesta
preimenovanje v štajersko vulkansko pokrajino
(Steirischen Vulkanland); vulkan kot simbol
razvoja pokrajine
vir življenjskih moči; preživljanje prostega časa,
'polnjenje baterij'
pestrejše kulturno in športno dogajanje,
izdelava diplomskih nalog z regionalno tematiko,
(samo)zaposlovanje izobražene delovne sile,
ohranjanje števila prebivalcev
prenašanje izkušenj na mlajše,
ohranjanje tradicije

Avtor: M. Štepec
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5 RAZVOJNI POTENCIALI PODEŽELJA OBČINE ŠENTRUPERT
Tisti izmed regionalnih virov, ki jih danes ali v bližnji prihodnosti lahko rabimo z namenom
trajnostnega razvoja, predstavljajo razvojne potenciale. Ovire pri izkoriščanju regionalnih
virov predstavljajo tehnologija, okolje in trg. Razvojni potenciali predstavljajo osnovo za
razvoj posameznih dejavnosti na podeželju (bivanje, kmetijstvo, podjetništvo, turizem in
rekreacijo. (Glej poglavje 2.4.4)

5.1 BIVANJE
Prebivalci občine Šentrupert lahko izkoristijo potenciale na področju bivanja tako, da
zmanjšajo stroške samega bivanja. To jim omogoča izkoriščanje naravnih danosti: lesna
biomasa za ogrevanje stanovanj in sončna energija za ogrevanje vode. Na drugi strani pa z
dobro toplotno izolacijo varčujejo s toploto in elektriko ter z varčevanjem z vodo ohranjajo
tudi vodne vire. Sončno energijo lahko dobro izkoristijo tudi s pravilno umestitvijo
novogradenj – na sončne lege južnih pobočij in slemen.
% Lega naselij in zidanic na pobočnih in vršnih legah nad inverzno plastjo ter njihova južna
ekspozicija predstavlja priložnost za izkoriščanje sončne energije za ogrevanje vode.
% Raba lesne biomase zmanjšuje stroške ogrevanja stanovanj.
% Privlačno okolje vabi zlasti izseljence, zdomce in upokojence, da se priselijo (nazaj) v to
območje, potrebno je poskrbeti za zazidljive parcele oz. predstaviti katalog starih hiš za
obnovo in prodajo.
% Ugotovitve in predlogi urbanistično-arhitekturne delavnice (2003), kako urediti naselje
Šentrupert.
% Izgradnja čistilne naprave bo omogočila čistejše okolje s tem pa posredno na razvoj
turizma – pohodništvo, občudovanje in raziskovanje narave.
% Tretja razvojna os bo zmanjšala čas potovanj tistim, ki se vozijo izven regije na delo ali
v šolo.
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5.2 KMETIJSTVO
Kmetijstvo je še vedno perspektivna dejavnost, vendar je potreben drugačni pristop. Tudi
kmet je podjetnik in tako naj razmišlja. S tem je povezana specializacija, dvig kakovosti,
oblikovanje blagovne znamke in tržna naravnanost.
Tistim, ki ne želijo nastopiti na trgu, ki obdelujejo kmetijo oz. svojo posest za svoje potrebe
(prosti čas), naj bo cilj pridelovanje zdravju neoporečne hrane.
3 Rodovitna prst v ravnem delu kotline omogoča intenzivno, lahko tudi mehanizirano rabo
površin. Priporočljiva je usmeritev zlasti v pridelovanje zelenjave. Zaradi vpliva na okolje
in zdravje ljudi nujno potrebna preusmeritev v integrirano ali ekološko kmetovanje.
3 Termalni pas predstavlja ugodne klimatske pogoje za gojenje vinske trte in sadnih
dreves.
3 Ohranjeni sadovnjaki visokodebelnih dreves za pridobivanje domačih avtohtonih vrst
sadja in proizvodov iz njih (sadni kis, sadno vino, žganje, likerji).
3 Gozd kot vir lesne biomase za ogrevanje in les kot proizvodni in oblikovalski material.
3 Gojenje tradicionalnih avtohtonih vrst domačih živali, kar prispeva k ohranjanju
biotske raznovrstnosti in izkorišča tržne niše.
3 Z razvojem turizma več priložnosti za dopolnilne dejavnosti na kmetiji (poleg
vinogradništva, sadjarstva tudi vodenje turistov, animacija turistov, izposoja koles, peka
kruha in peciva, nudenje prenočišč).
3 Povezovanje kmetov z isto proizvodnjo (vertikalno povezovanje), npr. vina, da skupaj
oblikujejo blagovno znamko, imajo skupno polnilnico in enotno nastopijo na trgu.
3 Povezovanje kmetov z različno proizvodnjo (horizontalno povezovanje), da nastopijo
na trgu pod enako blagovno znamko.
3 Oblikovanje blagovne znamke: priporočljivo je, da se oblikuje skupna blagovna znamka
celotne Mirnske doline ali vsaj Mirnsko-Mokronoške kotline (Šentrupert, MokronogTrebelno, Trebnje (KS Mirna), Litija (KS Dole pri Litiji), Sevnica (KS Šentjanž);
povezovalni element bi lahko bila reka Mirna ali Ema Krška.
3 Regionalna hiša, v kateri bi bila predstavljena celotna regija Mirnske doline in kjer bi
bila prodajalna regionalnih proizvodov.
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5.3 PODJETNIŠTVO IN OBRT
Z razvojem turizma se odpirajo možnosti za razvoj storitvenih dejavnosti, ki bi pokrivale
celotno Mirnsko dolino in Dolenjsko z Belo krajino.
Pomemben bo tudi razvoj podjetniške miselnosti v kmetijstvu, kjer naj se kmetje osredotočijo
na znanje, ki ga imajo, to znanje nadgradijo z izpopolnjevanjem na seminarjih in delavnicah
ter nato kot obrtniki ali samostojni podjetniki s svojimi izdelki, proizvodi ali storitvam
nastopijo na trgu.
Tradicionalna znanja posodobiti in z inovativnim pristopom priti do novih proizvodov
in storitev.
Izgradnja čistilne naprave bo omogočila razvoj podjetij, naselij in turizma.
Ureditev obrtne cone v Prelesju bo predstavljala prostor tako za domače kot tudi tuje
investitorje.
Tretja razvojna os ter posodobitev prometnic bo zmanjšala časovno oddaljenost med
proizvajalcem, dobaviteljem in trgom ter povečala konkurenčnost turizma in podjetništva.

5.4 TURIZEM
Občina Šentrupert ima najboljše razvojne potenciale na področju turizma, ker ima:
F izjemno vizualno privlačno kulturno pokrajino,
F gosto mrežo kulturnih spomenikov, med njimi so nekateri spomeniki državnega pomena
(cerkev sv. Ruperta in Simončičev toplar) ter celo evropskega pomena (cerkev sv.
Ruperta),
F bogato srednje evropsko zgodovino.
Razvojni potenciali na področju turizma:
 Vsa kulturna dediščina, še zlasti pa kulturni spomeniki (sakralni objekti, oba gradova,
trško središče Šentruperta, kamniti mostovi, tradicionalne hiše, lokacije arheoloških
izkopavanj, kjer se vsebina izkopavanj in pomen lahko predstavi z informacijskimi
tablami).
 Vsi naravni spomeniki, potrebno je urediti dostop in jih ustrezno predstaviti z
informativnimi tablami.
 Zidanice (ureditev prenočitvenih kapacitet, ureditev degustacijskih prostorov, ureditev
vinotočev).
 Razgiban teren z razglednimi slemeni (ureditev kolesarskih poti in poti za jahanje konj).
 Jahalno znanje in nudenje šole jahanja konj ter izposoja jahalnih konj.
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 Območje Nature 2000 – ureditev učnih poti, priložnost za dvig ekološke zavesti in
priložnost za vključevanje ekoloških vsebin v turistično promocijo ter ponudbo.
 Regionalna hiša, kjer bi bila v obliki projekcije predstavljena naravna in kulturna
dediščina ter ponudba Mirnske doline (lahko v Barbovi graščini na Veseli Gori).
 Razgledni vrhovi (pohodništvo, kolesarstvo, jahanje konj, spuščanje z zmaji).
 Park kozolcev (celotna Mirnsko-Mokronoška kotlina kot park kozolcev, ideja je tudi
prestavitev nekaterih kozolcev na zelene površine zunanjega roba Šentruperta).
 Obstoječa turistična infrastruktura: Gornjedolenjska vinska cesta, Steklasova pohodna
pot, Pot romarjev pa tudi infrastruktura širšega območja, Urbanova pot, Vorančeva pot
idr.)
 Vse kulturne, športne, zabavne prireditve, ki se organizirajo na območju Mirnske
doline morajo biti terminsko in vsebinsko usklajene in medsebojno promovirane
(Gregorjev sejem, živinsko kramarski sejem v Mokronogu, pohodne poti, Kresna noč,
Poletje v Šentrupertu, Cviček v Šentrupertu, Iz trebanjskega koša, itd.)
 Reka Mirna: naravovarstvene aktivnosti, izobraževalne dejavnosti, rekreacijske
aktivnosti.
 Potok Bistrica: rekreacijske aktivnosti, kampiranje, obnovljeni mlini in kovačije.
 Želja prebivalstva po razvoju turizma.
 Enoten razvoj turizma v celotni Mirnski dolini: ureditev dostopa do naravnih in
kulturnih zanimivosti, enotne usmerjevalne table, skupna blagovna znamka, skupno
trženje in nastop na trgu.
 Agencija za razvoj Mirnske doline, ki bo povezovala celotno območje in nudila servis
za pridobivanje različnih informacij in pomoči pri pridobivanju slovenskih in evropskih
finančnih sredstev.
 Železniška povezava Trebnje – Sevnica kot sredstvo prihoda v regijo: omogočiti
brezplačne karte ob posameznih prireditvah, organiziranje vožnje z muzejskim vlakom.
 Toplarji: izjemna dopolnitev kulturne pokrajine, možnost ureditve prenočitvenih
kapacitet.
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5.5 REKREACIJA
Občina Šentrupert ima dobre naravne pogoje za rekreacijo, ki je vedno bolj pomembna tudi za
domačine (sodoben način življenja, zaposlitev v pisarnah, vedno manj kmetov) ter turistična
ponudba za goste in obiskovalce območja. Kljub dobrim naravnim razmeram (razgiban relief,
vizualno privlačna kulturna pokrajina), pa ima območje zelo slabo infrastrukturo (neurejene in
nezavarovane kolesarke poti, pešpoti, prehodi čez ceste za jahače, športna igrišča, ni kopališč,
ni možnosti vodnih športov na reki Mirni ali Bistrici). Tu bo pomembno vlogo odigralo
medobčinsko sodelovanje k skupni izgradnji in rabi rekreacijskih površin. Povezovalno vlogo
bo lahko odigrala Agencija za razvoj Mirnske doline, ki ima v programu tudi urejanje
rekreacijskih in športnih površin.
E Ureditev kolesarskih poti: najboljša možnost bi bila ureditev kolesarske poti ločeno od
ceste po vzoru iz Avstrije, drugače pa dovolj široke ceste, da je srečanje z osebnim ali
tovornim vozilom varno.
E Označene in urejene pohodne poti.
E Možnost učenja ali izposoja jahalnih konj.
E Ureditev športnih površin: igrišča ob osnovni šoli v Šentrupertu, Mokronogu, Mirni,
Tržišču, prenova teniških igrišč in nogometnega igrišča na Mirni, prenova odbojkarskih
igrišč v Mokronogu.
E Možnost letenja z zmajem z Nebes.
E Ureditev plavalnega bazena na Mirni.
E Kopališča in zdravilišča v Šmarjeških Toplicah, Dolenjskih Toplicah in Čateških
Toplicah.
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5.6 VIZIJA RAZVOJA OBČINE ŠENTRUPERT
Gospodarstvo in prepoznavnost občine Šentrupert temelji na turizmu, saj učinkovito,
inovativno, domiselno in raznovrstno rabi razvojne potenciale. Tako bo občina Šentrupert
prepoznana po:

F cerkvi sv. Ruperta v Šentrupertu, kot eni najlepših poznogotskih cerkva na
Dolenjskem,
F Emi Krški, izjemni osebnosti iz zgodnega srednjega veka,
F po gradu Škrljevo, ki bo obnovljen in preurejen v kongresno središče višjega
standarda,
F po številnih kulturnih dogodkih na visokem nivoju,
F po kozolcih, zaradi česar bodo v regij vsakoletne delavnice na temo iskanja novih
namembnosti kozolcev, urejanje parka kozolcev in urejanje namestitvenih
kapacitet,
F po kakovostni blagovni znamki, ki bo združevala celotno Mirnsko dolino ter vse
panoge gospodarstva (kmetijstvo, obrt in industrijo ter storitve),
F po posodobljeni tradicionalni kulinariki, ki bo zdrava, lahka in inovativna,
F po mladinskem hotelu Barbova graščina, ki ponuja izjemno kombinacijo doživetja
nekdanjega romanja ter doživetja dolenjskega podeželja in gostoljubnosti.
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6 MOŽNOSTI ZA RAZVOJ MLADINSKEGA TURIZMA V BARBOVI
GRAŠČINI NA VESELI GORI
Izhodišče mladinskega turizma lahko predstavljajo izbrani primeri mladinskih hotelov v
Sloveniji, predstavljeni v nadaljevanju. Njihova skupna značilnost je, da se dejavnost, ki se je
izvajala v preteklosti in se je zaradi določenih razlogov opustila, ponovno obudi na nov in
sodoben način v obliki nove namembnosti. Kot npr. koncept mladinskega turizma Celica, kjer
so nekdanje zaporniške celice postala edinstvena prenočišča z rešetkami, tako lahko nekdanja
romarska Barbova graščina na Veseli Gori postane začasni dom popotnikom in izhodišče za
mir in lepoto izjemnega koščka Dolenjske.
Pri iskanju identitete in zgodbe Barbove graščine se moramo ozreti v zgodovino Vesele Gore,
kateri je dala največji pečat cerkev sv. Frančiška Ksaverija in z njim povezano romanje v 18.
stoletju. Koncept MH Barbova graščina bi lahko temeljil tudi na osebi Frančiška Ksaverija, ki
je bil popotnik in misijonar v Indiji in Indoneziji. Koncept lahko temelji na sodobnem
romarstvu – potovanja po pokrajinah, odkrivanje njihovih posebnosti, kulture, kulinarike,
običajev, tujega jezika, glasbe. Odkrivanje kulturne različnosti in podobnosti, kar končno vodi
k strpnosti in prijateljstvu.
Posamezne predmete iz zbirke kmečkega orodja, ki se nahaja v prostorih Barbove graščine se
tudi lahko vključi, po vzoru MH Situla v Novem mestu (glej poglavje 6.5.4, str. 130), kot
sestavni del notranje opreme mladinskega hotela. Ostale predmete bi skupaj z interaktivno
predstavitvijo predstavili v kateri od sob Barbove graščine, v katerem od zunanjih objektov ali
v kateri od zapuščenih hiš na Veseli Gori, ki so registrirane kot kulturna dediščina.

6.1 ZNAČILNOSTI TURIZMA
Poglavje je povzeto po Uvod v turizem D. Zorko (1999).
"Turistične potrebe so raznovrstne, v osnovi so vezane na spremembo okolja, na začasno
zapustitev stalnega bivališča in bivanje v drugem kraju, na začasno spremembo načina
bivanja, na določene aktivnosti, ki v domačem okolju niso nujno prisotne, njihova
zadovoljitev pa vpliva na dobro duševno in telesno počutje, na obnovo življenjskih moči in
duhovnih sposobnosti, obogati posameznika z novimi spoznanji, doživetji in izkušnjami ter
uresničuje pričakovanja. Prav zato je človek (turist) izhodišče turizma." (Zorko, 1999, str. 11)
Za denar, ki ga turisti potrošijo na potovanju in v namembnem kraju, praviloma ne dobijo
materialnih dobrin, temveč porabljeni denar nadomestijo doživetja. Potovanje samo postane
cilj. (Zorko, 1999, str. 15)
Možnosti turizma v občini Šentrupert/Mirnski dolini glede na motiv:
rekreativni
kulturni,
planinski,
popotniški,
verski,
lovni,
ribolovni,
poslovni,
sejemski.
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Zanimiva je primerjava turističnih počitniških motivov kot protiutež enoličnemu delovnemu
času (cv. Zorko, 1999, str. 55):
Čas prebit v delovnem okolju
prisila, norme
naprezanje, hitrost
suženjstvo ure
napor
napetost, stres
suženjstvo tehnike, izumetničenost
enoličnost
veliko mesto
siva, kamnita in puščobna naselja
umazan zrak

Čas počitnic
početi, kar se nam zahoče
mir, lagodnejši ritem
razporejanje časa po mili volji
lenarjenje
sprostitev, več časa
živahnost, spontanost
novi vtisi, nekaj čisto drugega
podeželje, vas
narava
svež in čist zrak

Ocena elementov turistične ponudbe glede na oceno, ki so jim jo prisodili tuji turisti na
podlagi svojih vtisov o Sloveniji,. (Anketa o tujih turistih … 2003, str. 27)
Največkrat so bili pozitivno ocenjeni naslednji elementi:
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

kakovost okolja,
osebna varnost med bivanjem v Sloveniji,
mir in tišina,
gostoljubnost prebivalstva,
urejenost kraja,
možnost sporazumevanja v tujih jezikih,
raven čistoče in
kakovost gostinskih storitev.

Večina teh elementov je bila najpogosteje ocenjena že v anketah leta 1994, 1997 in 2000 in so
očitno najpomembnejši pri oblikovanju vtisov o Sloveniji.
Največ negativnih ocen so turisti prisodili elementom:
kakovost cest in storitve ob cestah,
možnosti za razvedrilo in zabavo,
možnosti za nakupovanje in
ponudba kulturnih prireditev.
Za območje občine Šentrupert bi lahko, glede na ponudbo in značilnosti Šentruperta,
pričakovali zelo podoben rezultat. Občina Šentrupert ima tako zelo kakovostno okolje, je
varno, glede na to, da ni večjih industrijskih in obrtnih dejavnosti, lahko pričakujemo mir,
prebivalci so gostoljubni, kraji so urejeni, možnsot sporazumevanja v tujih jezikih (prvi jezik
v osnovni šoli Šentrupert je nemški, mlajši znajo zelo dobro tudi angleško), v nekaterih
gostilnah je visoka raven gostinskih storitev.
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Tabela 18: Primerjava različnih konceptov potovanj
"trda" potovanja
množični turizem
malo časa
hitra prevozna sredstva
določen program
potovanje po modi okolice
uvožen življenjski stil
znamenitosti
udobno in pasivno
malo ali nič duhovnih priprav
nepoznavanje tujih jezikov
malo stikov z domači
kupljene fotografije in razglednice
živ-žav
Vir: cv. Mihalič, 2006

"mehka" potovanja
posamična, družinska in prijateljska potovanja
veliko časa
redna (tudi počasna) prevozna sredstva
spontane odločitve
potovanje v skladu s svojimi željami
za deželo značilen življenjski stil
doživetja
naporno in aktivno
predhodno zanimanje za obiskano deželo
učenje tujih jezikov
spoznavanje novih ljudi
fotografiranje, zapisovanje, risanje
mir

6.1 ZGODOVINA CERKVE SV. FRANČIŠKA KSAVERIJA NA VESELI GORI
Na začetku 18. stoletja se je božjepotništvo močno razširilo. Med njimi je zaslovela božja pot
na Stražo pri Gorenjem Gradu na Štajerskem, kjer so sezidali cerkev posvečeno sv. Frančišku
Ksaveriju. V tem obdobju je bil v Novem mestu imenovan škof Jurij Frančišek Ksaverij de
Marotti, ki je dobro poznal razmere v Šentrupertski župniji in cerkvico sv. Marjete15. Odločil
se je, da se postavi novo cerkev posvečeno sv. Frančišku Ksaveriju. Denar so prispevale
predvsem bogate in pobožne družine iz bližnjih graščin. Temeljni kamen so položili 1.
septembra 1721, ob tej priložnosti pa je škof Marotti izjavil, naj se od takrat naprej to mesto
imenuje Vesela Gora (lat. mons gaudiosus, nem. Freudenberg). Za novo božjo pot se je med
ljudstvom hitro razvedelo in je še pred posvetitvijo postala znana božja pot. Začetek prave
božje poti je bil na drugo nedeljo v oktobru 173216, ko je bil razglašen popolni odpustek
papeža Klemensa XII. (1730-1740). Cerkev je bila posvečena 4. septembra 1735. leta. Sv.
Frančiška Ksaverija se je častilo kot zaščitnika v smrtnem boju, v nevihtah, za trdno vero, za
vsakdanji kruh in zoper živinsko kugo. (Steklasa, 1913, str. 189-201; Marin, 1993; Razvojni
projekt CRPOV, 1993)

15

Kakor je raziskoval I. Steklasa (1913) v starih cerkvenih arhivih, se je izvedelo, da je pred današnjo cerkvijo
sv. Frančiška Ksaverija na tem mestu stala cerkvica sv. Marjete na Gori in sicer na tistem mestu, kjer je zdaj
kapela sv. Marjete. Cerkve sv. Marjete spadajo med starejše, saj so se v Evropi posvečale že v 7. in 8. stoletju
n.š. Na ozemlju današnje Slovenije so bile prve cerkve pogosto posvečene prav sv. Marjeti na mestih, kjer so
bile že pred prihodom krščanstva gradišča in svetišča slovanskih in predslovanskih ljudstev, kakor je to primer
tudi na Veseli Gori. Sv. Marjeta je poznana v družbi s sv. Mihaelom in sv. Jurijem kot borko proti zmaju ter se jo
časti kot zmagovalko pravice nad hudobijo. Nekatere cerkve, posvečene sv. Marjeti so kasneje opustili, pogosto
pa zamenjali z večjimi in zidanimi cerkvami, na mesto sv. Marjete pa so stopili drugi, takrat aktualni, svetniki,
kakor je bilo tudi v primeru na Veseli Gori.
16
Zanimivo je tudi to, da je novomeški škof Marotti za ravnatelja (upravnika) cerkve leta 1732 imenoval
šentrupertskega kaplana Ivana Lužnarja ter ga izločil izpod oblasti šentrupertskega župnika. Lužar je bil rojen
Šentruperčan in je ostal ravnatelj na Veseli Gori do svoje smrti 1759. Za novega ravnatelja je bil imenovan
Andrej Sprer, ki je ostal ravnatelj do konca božje poti, do leta 1784. Najzaslužnejši član ksaverijskih duhovnikov
pa je bil Mihael Walli, rojen Ljubljančan, vendar je njegova rodbina segala v Šentrupert. Na Veselo Goro je
prišel 1733 kot pomočnik. Med drugim je redno pisal tudi cerkveni letopis, kjer je zapisoval o bogoslužjih in
romanjih na Veselo Goro. Umrl je leta 1777. (Steklasa, 1913, str. 201 in 210)

113

Þ Razvojni potenciali podeželja o. Šentrupert s poudarkom na razvoju mladinskega turizma

M. Štepec

Največje število obhajanih ljudi je bilo leta 1747, ko je bilo obhajanih kar 27.500 ljudi.
(Steklasa, 1913, str. 201)
Največji romarski shodi, procesije in slovesnosti so bile ob binkoštih, na dan sv. Marjete, na
malo mašo in na angelsko nedeljo.
Verski značaj romanj je bil priprošni in zahvalni. Ljudje so se priporočali za zdravje, za mir,
za srečno zadnjo uro, za srečno vrnitev iz vojske, za blagoslov pri delu, zoper poljske
škodljivce. Romali so tudi zaradi bolj osebnih namenov, ki si jih niso pripovedovali; lahko
tudi za pokoro ali v zahvalo.
Redne procesije z duhovniki, ki so vsako leto prihajale na Veselo Goro, so bile iz Šentruperta,
Mokronoga, Mirne, Trebelnega, Trebnjega, Sevnice, Polšnika, Sv. Križa, Žužemberka,
Dobrniča, Mirne Peči, Novega mesta, Šmihela, Straže, Škocjana, Boštjana, Loke na
Štajerskem, Radeč, Svibnja, Mehovega. Razen teh rednih procesij so prihajale še mnoge
druge ob raznih priložnostih. Romarji so prihajali iz vseh krajev Dolenjskega, Bele krajine pa
tudi z Gorenjskega in celo s Hrvaške. V poletnem času je bilo zaradi številnih procesij z več
sto ljudi na Veseli Gori in Šentrupertu zelo živahno. Ker je bilo premalo prostora v hišah
okoli cerkve, kjer so spali tudi na senikih, in je tudi romarska hiša z gostilno priskrbela
prostor le delu romarjev, je mnogo romarjev moralo ostati preko noči v cerkvi ali kar na
prostem. Odličnejši romarji so prenočevali v duhovniški hiši, še posebno od kar je bila
zgrajena Barbova graščina leta 1767. (Steklasa, 1913, str. 209) Zaradi velikega števila
romarjev ob velikih romarskih shodih, je bila ob teh dogodkih vključena celotna vas in
bližnja okolica z nudenjem prenočišč in tudi z ostalo oskrbo, zlasti s hrano in pijačo. Gostilno
oz. t.i. pušelšank so imeli skoraj pri vsaki hiši. Ne da bi plačali davek, so točili domače vino.
Ponekod so romarjem ponudili tudi topel obrok. (Razvojni projekt CRPOV… 1996)
Z romanji so se Na Veseli Gori pojavili tudi sejmi. Največji so bili ob sobotah pred velikimi
romarskimi shodi. Kupiti se je dalo praktično vse od kmečkega orodja, suhe robe, kovaških,
pletarskih in lonačarskih izdelkov do čevljev, blaga in oblek. Manjkale niso nabožni predmeti
– slike, kipi, kropilniki, križi, svetinjice, rožni venci, podobice, sveče idr. Med obema
svetovnima vojnama so v velikem obsegu preprodajali tudi živino. Dnevi sejmov so bili na
Gregorjevo – 12. marca, 27. aprila, v četrtek pred binkoštmi, 27. oktobra in v soboto pred
angelsko nedeljo. Največja sta bila na Gregorjevo in pred žegnanjem. (Razvojni projekt
CRPOV… 1996)
V drugi polovici 18. stoletja se je do takratno zelo veliko število praznikov močno skrčilo.
Papež Benedikt XIV. je leta 1753 izdal pismo, s katerim je dovolil, da se v avstrijski državi
odpravijo nekateri prazniki. Ker se je ljudstvo težko odreklo starim navadam in obhajanju
praznikov se je opustitev praznikov strožje izvajalo šele po strogem ukazu cesarice Marije
Terezije leta 1780. Za vsak prestopek je bila določena kazen. Kmalu nato je cesar Josip II.
odpravil vse bratovščine, vse izredne cerkvene pobožnosti in vse izredne procesije. Ti ukazi
so zatrli znano in priljubljeno božjo pot na Veseli Gori, ki se je končala leta 1782. (Steklasa,
1913, str. 205, 210 in 218)
Cerkev na Veseli Gori je tako po približno petdesetih letih prešla pod upravo Šentrupertske
župnije. Številne dragocenosti so se prodale.
Kljub prepovedi se je romarstvo sčasoma obnovilo, a nikoli več tako množično. Delno je na
to vplivala tudi bližina drugih božjepotnih cerkva. Ljudem je bilo bliže čaščenje kakega
drugega svetnika kot sv. Frančiška Ksaverija, predvsem je postalo zelo priljubljeno čaščenje
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Marije. Prvo cerkvico na bližnjem Zaplazu posvečeno Marijinemu vnebovzetju so začeli
graditi okoli 1800, dokončali 1850.
Po 2. sv. vojni so bili sejmi in romanja prepovedani. Ljudje so prihajali v cerkev, kjer so
pokopani med vojno ubiti bogoslovec Janez Hočevar ter duhovnika Franc Nahtigal in Franc
Cvar. Tedanja oblast naj bi tedanjemu župniku zagrozila z miniranjem cerkve, če se
obiskovanje grobov ne bo prenehalo.
Romanja v nekdanji obliki so po drugi svetovni vojni postopoma zamrla, procesije pa so se
ohranile. Redni procesiji na Veselo Goro sta bili na dan sv. Marka – 25. aprila in na križev
teden.
Od sedemdesetih let dalje si v Turističnem društvu prizadevajo oživiti Veselo Goro. Tako so
ponovno uvedli sejem na Gregorjevo, ki je postal že tradicionalen. Ponovno uvajajo tudi
septembrski sejem. Cerkev sv. Frančiška Ksaverija pa je vključena v turističen projekt Po
poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine. Tradicionalna je postala tudi Pot romarjev, ki
poteka od Žalostne Gore nad Mokronogom, mimo sv. Ruperta in sv. Frančiška Ksaverija do
cerkve Marijinega vnebovzetja na Zaplazu. Ne gre za romanje v ožjem pomenu besede,
ampak za pohodno pot, ki poteka po trasi romarske poti in posrečeno združuje prvine romanja
(blagoslov romarjev na začetku poti, molitev pri znamenjih in križih med potjo, sveta maša ob
zaključku) in moderno pohodništvo.
Karta 16: Pot romarjev

Vir: http://potromarjev.sentrupert.eu/

6.2 ZGODOVINA BARBOVE GRAŠČINE NA VESELI GORI
Po zgraditvi in posvetitvi cerkve sv. Frančiška Ksaverija leta 1735 je Veselo Goro obiskovalo
vse več romarjev, zato so se povečale potrebe po nastanitvenih prostorih, tako za številčno
duhovščino, kot za romarje. Ob večjih romanjih je maševalo tudi do 12 duhovnikov, ki so
prihajali tudi iz oddaljenih dežel. Tako so v 30. letih 18. stoletja gradili hiše za duhovnike in
romarje. Najstarejša takšna hiša je stala v bližini cerkve, nato pa so že leta 1732 na mestu
sedanje graščine zgradili duhovniško hišo. Zemljišče je za stavbo namenil grof Barbo, lastnik
bližnjega rakovniškega gradu. Sredi 18. stoletja je bila hiša že premajhna, zato so leta 1768
zgradili večjo enonadstropno hišo za duhovnike in odličnejše romarje. (Steklasa, 1913, str.
209)
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Z opustitvijo romanja je graščina prešla ponovno v posest rodbine Barbo, ki je ostala v njihovi
lasti do leta 1945. Kot prvi lastnik je bil 19. julija 1853 v zemljiško knjigo vpisan Josef
Emanuel Barbo grof Wasenstein. Nato so si sledili različni lastniki rodbine Barbo do leta
1938, ko je kot zadnji zasebni lastnik vpisan Winzor Edeltranto, doma iz Vesele Gore.
(Hazler, 2002, str. 11)
Po 2. svetovni vojni je oblast graščino nacionalizirala. Lastnica je postala občina Trebnje,
upravljanje je bilo leta 1967 dodeljeno krajevni skupnosti Šentrupert z namenom preureditve
v turistično točko. (Odločba Skupščine občine Trebnje, 1967). Danes je lastništvo preneseno
na novo občino Šentrupert.
Po opustitvi romanj je graščina bolj ali manj samevala. Postopoma so jo preurejali v
najemniška stanovanja. Do srede 70. let 20. stoletja je v stavbi bivalo več družin, ki pa so si
poiskali nova stanovanja ali so zgradili zasebne hiše. (Hazler, 2002, str. 12)
Ko je graščino zapustila zadnja družina, so domačini pod pokroviteljstvom TD Šentrupert in
KS Šentrupert ljubiteljsko lotili obnove Barbove graščine. V pritličju so obnovili del
prostorov in jih namenili postavitvi etnološke muzejske zbirke. Leta 1974 je Turistično
društvo Šentrupert uredilo Kmečki muzej z razstavljenim kmečkim orodjem. Leta 1984 pa so
v prvem nadstropju uredili in odprli spominski sobi čebelarjema Patru Pavlu Glavarju in
Pavlu Lunačku. V vzhodnem delu pritličja so uredili začasni točilni pult, ki ga uporabljajo v
času tradicionalnih Gregorjevih sejmov na Veseli Gori.
Zaradi nerednega vzdrževanja sta stavba in zbirka kmečkega orodja hitro začeli propadati.
Dodatno škodo sta zbirki povzročila vloma v graščino (ukradena je bila numizmatična zbirka
in zbirka pušk). Lata 1986 je bila zbirka kmečkega orodja prvič strokovno popisana in
inventarizirana, kar je opravil Dolenjski muzej iz Novega mesta.
Leta 1996 je bila graščina kot razvojni potencial vključena v projekt Celostnega razvoja
podeželja in obnova vasi (CRPOV). V njem je M. Kapus (1996) med drugim pripravil tudi
razvojne usmeritve za revitalizacijo Barbove graščine, v katerih je povzel rezultate
študentskega raziskovalnega tabora Šentrupert 1992, strokovne podlage Dolenjskega muzeja
in Zavoda za varstvo narave in kulturne dediščine in Novega mesta (danes ZVKDS, OE NM).
Načrt je bil podlaga za nadaljevanje obnove graščine. (Razvojni projekt CRPOV… 1996)

6.3 OPIS BARBOVE GRAŠČINE
Barbova graščina se nahaja na veselogorskem slemenu (324 m. n. v.), ki je razpotegnjeno
jugozahodno od Šentruperta nad Brinjskim poljem v smeri sever − jug. Vrhnji del slemena je
toliko široko in uravnano, da je tukaj nastalo več stanovanjskih in gospodarskih objektov
vzdolž ceste, ki vodi preko slemena. Na Veselo Goro lahko pridemo s severa mimo gradu
Škrljevo do cerkve sv. Frančiška Ksaverja, kjer je prostor najbolj odprt. Od tu se rahlo
spustimo mimo posameznih hiš do Barbove graščine.
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Slika 27: Barbova graščina

Če pot nadaljujemo proti jugu se po nekaj ostrih in strmih serpentinah spustimo nazaj na
Brinjsko polje. Na severovzhodnem pobočju se nahaja križev pot, na strmem in gozdnem
vzhodnem pobočju pa opuščen kamnolom, na zahodni strani pa se nahaja peskokop.
Na veselogorskem slemenu najdemo veliko koncentracijo zanimivosti, izjemna je lega cerkve
sv. Frančiška Ksaverja vrh griča, od daleč se vidita tudi graščina, Križev pot in grad Škrljevo.
Skozi naselje lahko sledimo številnim stanovanjskim stavbam, ki so bile zgrajene še v 19.
stoletju. Med najpomembnejšimi je pritlična kmečka hiša (brez hišne številke), Majclova
hiša, s podaljškom v gospodarsko poslopje, ki stoji v zavetju mogočne lipe. Po izročilu je
bila stavba nekoč romarska hiša. Kasneje je imela stanovanjsko funkcijo, sedaj je že nekaj let
prazna. Druga po pomenu je stanovanjska hiša Vesela Gora 1117, v lasti družine Lukek, ki z
glavnim pročeljem zapira osrednji vaški prostor pred cerkvijo. Stavba je pritlična. Osrednji
poudarek stavbe je portal iz temnega apnenca. Na usločeni prekladi sta vklesani letnica 1896
in inicialki J.S. Ob jugovzhodnem vogalu graščine stoji opuščena domačija Vesela Gora 818,
Patronova domačija. Sestavljata jo stanovanjska hiša in gospodarsko poslopje. Stavbi imata
vrednost kulturne dediščine in sta bolj ali manj neokrnjeni dosežek razvite in lokalno
razpoznavne gradbeniške dejavnosti iz 19. stoletja. Po zasnovi sodi hiša med delno zidane in
ob breg prislonjene vrhkletne stavbe s črno kuhinjo tako kot tudi stanovanjska hiša Vesela
17

Stavba je vpisana v Register kulturne dediščine Uprave RS za kulturno dediščino v Ljubljani z evidenčno
številko dediščine (EŠD) 9678, zaradi tega se lahko posegi na objektu izvajajo le v skladu z Zakonom o varstvu
kulturne dediščine (1999).
18
Objekt je predlagan za vpis v Register kulturne dediščine Uprave RS za kulturno dediščino, številka predloga
je 710262.
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Gora 4, ki se nahaja le dober lučaj jugozahodno od graščine. Na kletnih vratih najdemo
letnico 1885 in inicialko J.M. Na južnem delu naselja je v zavetju gabrovega gozda
postavljena iz železa ulita Črna Marija, ki stoji na visokem stebru. (Hazler, 2002, str. 8)
Graščinski kompleks Vesela Gora 10 sestavljajo enonadstropna graščina19, delno porušeno
gospodarsko poslopje in dvorišče med stavbama. obsega 632 m2 stavbišča, 500 m2 dvorišča
in 618 m2 pašnika. Večji del graščine leži na parcelni številki 38, k.o. Bistrica, del pa na
parcelni števili 41/6, k.o. Šentrupert. Od leta 2003 je razglašena za kulturni spomenik
lokalnega pomena.(Odlok … 2003).
Karta 17: Prostorskih ureditveni pogoji za naselje Vesela Gora

Vir: Spremembe in dopolnitve Prostorskih ureditvenih pogojev… 2002
Avtor: M. Štepec

19

Evidenčna številka dediščine 7845.
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Karta 18 in Slika 28 : Lokacija Barbova graščine na topografski karti 1:5.000 in na
ortofotoposnetku (stanje leta 2003)
Vir: Interaktivni naravovarstveni atlas Slovenije, 2007

Barbova graščina

Barbova graščina
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Graščina je v dobrem gradbenem stanju. Stene in temelji so trdni. Nikjer niso vidne razpoke
ali večje poškodbe ometov. Ob zadnji sanaciji so temeljito sanirali kletne prostore, ki so od
vseh prostorov v stavbi obnovljeni najbolje. Na obeh vhodih v klet so vgradili nova hrastova
vrata, obnovili line, položili opečne tlakovce in pobelili stene. Drugi prostori so bili deležni le
najnujnejših vzdrževalnih del in ne vedno najboljših izvedb. (Hazler, 2002, str. 14)
Po zasnovi in tipu je graščina ob breg prislonjena nadstropna zidana stavba izrazito
podolžnega tlorisa. Današnjo podobo je dobila leta 1768, o čemer priča letnica, vklesana na
kamnit vhodni portal. Stavba je zgrajena v baročnem gradbenem slogu iz sredine 18. stoletja.
Ohranjenih ima še vedno več baročnih sestavin.
Graščina je bila zgrajena iz kamna in vezivne apnene malte. Prvotno je bila ometana z grobim
maltnim ometom, ki pa je danes razen na posameznih mestih odpadel. Na glavnem in
dvoriščnem pročelju so štirje vhodi, ki pa se razlikujejo glede na namembnost. Oblikovno
najbolj izrazit je glavni vhod, ki je izklesan iz apnenca in z vklesano letnico 1768. Vhod vodi
v vhodno vežo, ki se pod pravim kotom poveže z vzdolžnim hodnikom. V levi del glavnega
pročelja je vgrajen ozek vhod s kamnitim pravokotnim portalom, ki je očitno predelan iz
prvotnega okna. Vhod vodi v priložnostni lokal. Na dvoriščnem pročelju sta vhod v klet in v
pritličje. Prvi je kamnit in širok, drugi ozek in pravokoten.
Večina oken ima kamnite pravokotne okvirje. V pritličju imajo okna in kletne line vgrajene
kovane okenske mreže.
V pritličju je več različno velikih prostorov v skupni izmeri 306,84 m2. Skozi glavni vhod
vstopimo v banjasto obokano vežo, ki se pod pravim kotom spoji z vzdolžnim, prav tako
banjasto obokanim hodnikom. Iz hodnika je možno vstopiti v osem različno velike prostore,
dve manjši stranišči in hodnik, ki povezuje pritličje z nadstropjem v izmeri 331,28 m2. Vrata v
notranjih prostorih so v prvotni obliki le delno ohranjena. Najstarejša so značilnih baročnih
oblik: imajo poudarjeno in bogato profiliran okvir.
Voda je napeljana v priložnostni lokal v pritličju in v vsa stranišča. Elektrika je razpeljana po
vseh prostorih.
Na podstrešje vodijo betonske stopnice, ki so brez končne obdelave. Podstrešje je prostorno,
vendar še nima urejenih pohodnih površin. Na lesene strope je položena izolacijska volna, ki
je prekrita le s plastično folijo. Ostrešje je masivno in dobro ohranjeno. Streha je oblikovana
kot somerna dvokapnica s polnimi čopi oziroma kot streha na štiri kapi. Kritina je bobrovec.

6.3.1 Dediščinska vrednost Barbove graščine in zbirke kmečkega orodja
Spomeniškovarstveni pomen Barbove graščine je v tem, da sodi med značilne, vendar danes
redko kje še ohranjene romarske hiše. Sodi med večje tovrstne stavbe v Sloveniji in kot taka
predstavlja pomemben primer za preučevanje razvoja tipologije stavbarstva na Dolenjskem.
Poleg omenjenega je za graščino značilno, da stoji na krajinsko zelo izpostavljeni legi.
Značilna sta zlasti dva pogleda nanjo: pogled s Trstenika in z gradu Škrljevo. Oba pogleda
sodita med najslikovitejše na Dolenjskem. Poseben pomen daje graščini tudi etnološka zbirka
kmečkega orodja. (Štepec, Simič, 2002)
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Stavba je vpisana v Register kulturne dediščine Uprave RS za kulturno dediščino v Ljubljani
pod imenom Vesela Gora – Barbova graščina20. Zaradi tega se vsa obnovitvena dela na
graščini izvajajo v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (1999). V letu 2003 pa je
bila tudi razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena s strani občine Trebnje. (Odlok o
razglasitvi … 2003). Nenačrtno prenavljanje po 2. svetovni vojni so okrnili njen spomeniški
pomen. Današnja podoba stavbe odstopa od prvotnega baročnega videza, ki je bil skrbno
načrtovan, kakovostno izdelan in predvsem enostaven. Pomembno je, da novi uporabnik
načrtuje obnovo oziroma prenovo po zastavljenem programu, ki mu je podlaga konservatorski
program, ki ga je v letu 2002 pripravil dr. Vito Hazler. (Hazler, 2002)
Zbirka kmečkega orodja je ljubiteljska zbirka, ki je nastala po zaslugi takratnega ravnatelja
OŠ Šentrupert Bojana Brezovarja. V upravljanje in last pa jo je dobilo Turistično društvo
Šentrupert. Predmeti so bili večinoma zbrani v neposredni bližini Šentruperta, zato so
pomembni s stališča prikaza načina življenja na tem območju. Zbirka je prvotno obsegala
predmete zbrane s področja kmetijstva, vinogradništva, tradicionalne obrti, kmečke
stanovanjske opreme, gasilske opreme, zbirko orožja in denarja. Žal je bilo v zbirko v 80.
letih vlomljeno in je bila ukradena celotna zbirka denarja, žepnih ur in večina orožja. Zbirko
je Dolenjski muzej popisal in inventariziral. (Hazler, 2002)

6.4 PREDLOGI UREDITVE BARBOVE GRAŠČINE IN NJENE OKOLICE
6.4.1 Celostni razvoj podeželja in obnova vasi (CRPOV) za naselje Šentrupert z
okolico
(Razvojni projekt CRPOV … 1996)

Za območje Vesele Gore so bili predvideni naslednji projekti (Razvojni projekt CRPOV …
1996):






študija ureditve objekta in zasnova delovanja Kmečkega muzeja na Veseli Gori,
tržna zasnova Kmečkega muzeja na Veseli Gori,
Mandljeva kovačija,
ureditev vasi Vesela Gora – smernice razvoja,
ureditev trga pred cerkvijo na Veseli Gori.

Projekti programa CRPOV za Veselo Goro se niso izvedli. Finančna sredstva so bila
namenjena predvsem za obnovo Barbove graščine, ki se še vedno ni zaključila. Program je bil
dobro zamišljen v tem, da se je problema lotil celostno – v obnovo in revitalizacijo je program
vključil tako naselje Vesela Gora kot tudi najpomembnejša kulturna spomenika – Barbovo
graščino in cerkev sv. Frančiška Ksaverija. Največja pomanjkljivost programa na drugi strani
je, da ni našel prave tržne usmerjenosti celotnega programa, ki bi bil nujno potreben za
privabitev zasebnega kapitala, saj bi šele ta pripomogel, da bi se obnovitvena dela lahko
zaključila in vzpostavila dejavnost, ki bi bila rentabilna in ne bi (ali v čim manjši meri) po
zaključku programa potrebovala finančne podpore države ali nove občine.

20

Evidenčna številka dediščine (EŠD) 7845.
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6.4.2 Predlog ureditve Barbove graščine iz leta 1997
(Vesel, 1997)
Podjetje SPINO d.o.o. je v letu 1997 pripravil projektno gradbeno dokumentacijo za
pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je nastalo na podlagi nekaterih idejnih predlogov
Razvojnega projekta CRPOV. Pomanjkljivost projekta je bila, da pri pripravi ni bil vključen
Zavod za varstvo kulturne dediščine Novo mesto, saj je bil objekt prepoznan kot kulturna
dediščina.
Predlogi ureditve kakor je razvidno iz projektne gradbene dokumentacije:
 V kleti bi se predstavili posamezni vinorodni okoliši takratne KS Šentrupert. Vsak
vinorodni okoliš bi imel manjši prostor, kjer bi bilo vino s tistega okolja in z
možnostjo degustacije. V središčnem prostoru bi bila večja miza za pogostitev.
 V pritličju bi se uredila kuhinja in trije gostinski prostori za približno 38 gostov. En
prostor bi bil namenjen za spominke, prospekte ter izdelke domače obrti, sosednja
soba bi bila razstavna, ena soba bi bila namenjena prireditvam. V enem od prostorov
bi dodatno uredili stranišča.
 V nadstropju bi uredili muzej etnološkega orodja, za to dejavnost bi namenili dve sobi
in dodatno sobo za kustosa. Glavno dvorano bi uredili za sklepanje porok, k njej bi
pripadala še sprejemna soba oziroma soba za matičarja. Ostali trije prostori bi bili
namenjene čebelarskemu društvu.
 Podstrešje ostaja neizkoriščeno.
Na podlagi projektne gradbene dokumentacije, vendar brez strokovnega spomeniškega
nadzora( do leta 2002), je upravitelj izpeljal naslednja dela:
zamenjal dotrajano strešno kritino,
obnovil dimnike,
obnovil obokano klet,
okrog stavbe izvedel drenažni sistem, in
v prvem nadstropju obnovil stenske omete.

6.4.3 Konzervatorski program za nadaljevanje obnove graščine Vesela Gora 10 v
Mirnski dolini iz leta 2002
(Hazler, 2002; Štepec Dobernik, 2006)

V letu 2001 se je vodstvo KS Šentrupert, na podlagi pobude ZVKDS, odločilo, da je potrebno
nadaljevati z obnovo Barbove graščine, ki je še vedno trajala. Tokrat so se obnove lotili bolj
sistematično. K sodelovanju so povabili sodelavca Oddelka za etnologijo in kulturno
antropologijo Filozofske fakultete iz Ljubljane, prof. dr. Janeza Bogataja in doc. dr. Vita
Hazlerja, ki sta pripravila načrt za ureditev stalne muzejske zbirke in konservatorski program
za postopno obnovo stavbe. (Hazler, 2002; Bogataj, 2002; Štepec Dobernik, D., 2005)
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Vsebina nalog je bila naslednja (Hazler, 2002, str. 4):
 evidentiranje in fotografiranje predmetov (izvedeno)
 restavriranje predmetov (izvedeno; restavratorska delavnica Milojka Kumra iz
Šoštanja)
 priprava scenarija muzejske postavitve (izvedeno)
 izdelava konzervatorska programa obnove stavbe (izvedeno)
 fizična obnova stavbe v več fazah (se izvaja)
 ureditev okolice (ni izvedeno)
 priprava promocijskega materiala (ni izvedeno)
 ureditev usmerjevalnih in pojasnjevalnih tabel (ni izvedeno)
 vključitev v turistično življenje (ni izvedeno)
V letih 2003−2007 so bila pod strokovnim spomeniškim nadzorom izvedena naslednja dela:
izdelana in v stavbo vgrajena okna21 v prvem nadstropju,
zamenjani neustrezni stropi iz osemdesetih let 20. stoletja z novimi22 lesenimi
tramovnimi stropi na preklop in
zamenjana talna obloga.

6.4.4 Predlog ureditve Mladinskega hotela Barbova graščina na Veseli Gori
Do danes se iz različnih razlogov projekt Celostnega razvoja podeželja in obnova vasi
(CRPOV) iz leta 1996, ni izvedel. Predvsem je manjkala močnejša privatna iniciativa, ki bi
bila podkrepljena tudi s finančnim vložkom. Edini vir obnove je bila lokalna skupnost (25%
občina, 25% KS) in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (50%) v okviru
projekta CRPOV, ki pa je bil premajhen, da bi bila obnova objekta že končana. Čeprav so
kletni prostori najbolje obnovljeni, se predstavitve in pokušine vin ne odvijajo. Delni razlog je
v tem, da se del teh dejavnosti odvija že zasebno, npr. v Vinski kleti Frelih v Šentrupertu.
Za gostinstvo v pritličju ni bilo pravega zanimanja. V nadstropju ima prostore Čebelarsko
društvo Petra Pavla Glavarja, ki pa ima svoje prostore zapuščene. Napori Turističnega društva
Šentrupert so bili zaradi pomanjkanja denarja le delno uspešni. Uspelo jim je skupaj s študenti
etnologije izvesti popis etnološke zbirke in jo predati konservatorjem, da so eksponate
zaščitili. Del restavriranega kmečkega orodja je začasno shranjenega v stavbi občine
Šentrupert, del pa v pritličju graščine.
Odgovorni konservator Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS, Območna enota Novo
mesto, za obnovo Barbove graščine na Veseli Gori, Dušan Štepec, je na podlagi obstoječe
dokumentacije o več kot tridesetletni obnovi graščine in stanju v naravi menil, da vsebinski
program, ki je bil določen v projektu CRPOV ni več primeren in da je potrebno poiskati
novo vsebino. Lokalni skupnosti je podal pobudo za ureditev mladinskega hotela. S tem se je
strinjal tudi nekdanji predsednik KS Šentrupert Tone Rugelj. (Zapisnik sestanka v zvezi z
obnovo in vsebino … 2006)
Na pobudo odgovornega konservatorja se je Barbova graščina ponudila direktorju Zavoda
ŠOU (upravljalec Mladinskega hotela Celica) o možnostih za ureditev mladinskega hotela.
Zavod Šouhostel je izrazil zainteresiranost upravljanja mladinskega prenočišča v Barbovi
graščini, v kolikor bi prišlo do ureditve objekta. (Štefe, arhiv ZVKDS, 2006)
21
22

Izdelana po vzoru ohranjenega starega okna v pritličju stavbe.
Stropi so bili izdelani po vzoru ohranjenega stropa iz sosednje hiše Vesela Gora 6.
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Do tega predloga se je opredelil tudi že ZVKDS in sprejel pozitivno mnenje (Štepec
Dobernik, 2007):
1. Program, ki je bil prvotno zamišljen za Barbovo graščino se kaže kot neuresničljiv in bi ga
bilo potrebno temeljito prevetriti.
2. Pri ureditvi nove namembnosti je potrebno biti izredno natančen, katere so tiste
spomeniškovarstvene kvalitete, ki se morajo pri obnovi ohranjati.
3. Ureditev mladinskega hotela je zelo smiselna tudi z vidika oživljanja drugih kulturnih
spomenikov v Mirnski dolini.
4. Smiselno je nazaj pozidati gospodarsko poslopje, ki stoji na dvorišču, vzporedno z
graščino. Po možnosti se v njem uredijo servisni prostori (pralnica, kotlovnica).
5. Dvorišče naj bo prehodno in prevozno, povezavo med graščino in gospodarskim
poslopjem je možno urediti pod zemljo.
6. V primeru funkcionalne izrabe podstrešja na graščini je potrebno predhodno izdelati
statično presojo. V primeru prenočišč je potrebno razmisliti kje bodo sanitarije.
7. Smiselno bi bilo zbirko kmečkega orodja predvideti na kakšni drugi lokaciji v Šentrupertu
ali okolici ali vsaj razmisliti, da se jo v graščini prestavi na primernejše mesto, npr. v
pritličje.
8. Razmisliti je potrebno o potrebi po požarnih stopnicah in dvigalu. Ali so potrebe, kakšna
bi bila izvedba?
9. Mnenje o ureditvi doma za ostarele v Barbovi graščini je negativna, saj bi takšna vsebina
zahtevala vrsto posegov v spomeniškovarstvene kvalitete.
Za uspešno izvedbo projekta je potrebno imenovati strokovno, ki bi ga sestavljali:
predstavnik Zavoda Šouhostel,
predstavnik občine Šentrupert,
odgovorni konservator, dr. Vito Hazler, dr. Janez Bogataj,
izbrani gradbeni izvajalec.

6.5 BENCHMARKING ANALIZA IZBRANIH MLADINSKIH HOTELOV V
SLOVENIJI
Mladinske hotele (ang. Youth hostle, nem. Jugendherberg) poznamo predvsem iz večjih
evropskih mest kot možnost poceni prenočitve. Eden najuspešnejših, tudi svetovno
prepoznavnih, je mladinski hotel Celica v Ljubljani. Princip delovanja mladinskih hotelov v
mestih ali pomembnejših turističnih središčih (Bled, Portorož) je drugačen, kakor na
podeželju. V kolikor so prireditve ter znamenitosti v mestih in turističnih območjih
samoumevne ter (mladinski) hoteli nudijo le prenočišča, morajo mladinski hoteli na podeželju
biti mnogo aktivnejši, ne le v ustvarjanju dogodkov v mladinskem hotelu, temveč tudi v svoji
bližnji okolici. Seveda danes najboljši mladinski hoteli tudi niso več le pasivni opazovalec
dogodkov in ne nudijo le postelj, temveč so tudi v mestih kreator kulturnega in zabavnega
dogajanja, ki so dostopni tudi zunanjim obiskovalcem, kot je to v primeru MH Celica.
S pomočjo vprašalnika (glej prilogo IV) želim na primeru treh mladinskih hotelov ugotoviti
njihovo dodatno ponudbo, nastanitvene kapacitete, ceno nočitve in oceno višine stroškov
ureditve mladinskega hotela. Zanima me tudi število in struktura gostov ter povprečno število
nočitev na gosta. Dobljene rezultate bom nato tabelarično primerjal z namenom ugotavljanja
uspešnosti mladinskih hotelov in njihove ponudbe, ki lahko služi potencialnemu bodočemu
investitorju pri načrtovanju urejanja MH Barbova graščina.
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Gre za štiri primere dobre prakse mladinskih hotelov. Prva dva, MH Pliskovica in MH Stara
šola Korte, sta mladinska hotela, ki se ne nahajata v mestu ali na znanem turističnem
območju, temveč se nahajata na podeželju. MH Celica je primer mladinskega hotela, ki deluje
v mestu, MH Situla pa je hotel, ki se ureja v Novem mestu in se bo predvidoma odprl v letu
2007.

6.5.1 Mladinski hotel Pliskovica na Krasu
(Mladinski hotel Pliskovica, 2007)
Mladinski hotel Pliskovica je bil eden prvih mladinskih hotelov na podeželju, ki tudi zelo
uspešno deluje.
Slika 24: MH Pliskovica
Vir: http://vodnik.kras-carso.com/
images/slike/422.jpg

Način ustanovitve:
Idejo je nastala v Mladinskem centru Podlaga iz Sežane in v Medobčinskem društvu
prijateljev mladine Sežana. Idejo je podprla občina Sežana in domačini, prebivalci Pliskovice,
manj pa je bilo razumevanja pri Razvojni agenciji Koper. Za primeren objekt se je izkazala
Slamčeva domačija, zavarovana kot kulturni spomenik, vendar že nekaj let zapuščena.
Lastnik jo je bil pripravljen prodati občini, tako je mladinski hotel dobil lokacijo. Sledila je
vsesplošna mobilizacija človeških virov in ustanovitev razvojnega društva Pliska, ki skrbi za
aktivnosti v domačem kraju.
Projekt je dvotretjinsko financirala občina Sežana in enotretjinsko Phare. Čas od ideje do
otvoritve mladinskega hotela je znašal 3 leta (2000-2003).
Upravljanje MH:
Javni zavod z dvema enotama, mladinskim centrom v Sežani in mladinskim hotelom v
Pliskovici. Skozi Zavod se mladina aktivno vključuje v upravljanje doma in v reševanje
drugih družbenih problemov na Krasu. Poleg dejavnosti mladinskega hotela deluje Zavod na
lokaciji Mladinskega hotela tudi kot Turistično informacijska točka (TIC) za območje občine
Sežana in opravlja tudi druge javne funkcije (organizacija prireditev, izdaja turističnih
vodnikov)
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Ponudba MH:
doživetje bivanja v kmečki kraški domačiji
nočitev z zajtrkom
čajna kuhinja
pralnica
večnamenska dvorana
na velikem ograjenem dvorišču je na voljo igrišče za nogomet in odbojko
izposoja koles
pomoč pri organizaciji izletov
dostava kuhane hrane (catering)
možnost kampiranja
internet (adsl)
Število zaposlenih: 2 stalno + nekaj študentov preko študentske servisa
Nastanitvene kapacitete:
6 sob, skupaj 35 postelj in 10 dodatnih ležišč
Cenik23
Nočitev v večposteljnih sobah: 13,00 €
Nočitev v dvoposteljni sobi: 14,99 €
Nočitev v skupinski sobi z blazinami: 11,00 €
Obisk v štirih mesecih (februar-maj):
Število gostov: 1800
Število nočitev: 3700 (leto 2006 30 % zasedenost)
Povprečna dolžina bivanja: 1,9 dni
Ocena starostne strukture: Večina gostov je starih do 27 let, manjši delež odpade na
starejše, čeprav ne tako majhen (cca. 1 tretjina).
 Delež tujih gostov: 49 %





Ocena stroškov povezanih z ureditvijo mladinskega hotela: ~ 0,63 mio € 24

6.5.2 Mladinski hotel Stara šola Korte
(Mladinski hotel Stara Šola Korte, 2007; Koderman, 2007)
Slika 25: Mladinski hotel Stara šola
Korte
Vir: http://www.hostel-starasola.si
23

Uporaba lastne spalne vreče. V ceno nočitve
je vključen zajtrk. DDV je obračunan v ceni.
Obvezno je doplačilo turistične takse v višini
0,73 € na osebo na dan.
24
Stroški obnove se ocenjuje na ~ 150 mio SIT,
kar znaša preračunano v evrsko valuto glede na
tečaj na dan 1.1. 2007, 1 € je enako 239,64 SIT,
0,63 mio €.
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Dodatna ponudba:
izjemna lokacija v zaledju Slovenske Istre s pogledom na Šavrinsko gričevje
doživetje bivanja v nekdanji šoli (prostori so barvno urejeni po semestrih)
pralnica in čistilnica
seminarski prostori
internet kotiček in internet dostop v vseh sobah
soba za prtljago
sef
soba za druženje in tv-soba
sposoja koles
informacije o okoliški turistični ponudbi
organiziran brezplačni prevoz do okoliških krajev
Trenutno sta dva stalno zaposlena. Za čiščenje in izvajanje gostinskih del imajo sklenjeno
pogodbo z zunanjim izvajalcem, za izvajanje del na recepciji imajo najete študente. V
prihodnjih letih bo število zaposlenih predvidoma naraslo na 5.
Nastanitvene kapacitete
2 apartmaja in 4 ležišča
17 sob in 58 ležišč
- 6 sob s štirimi ležišči, lastno kopalnico in wc-jem
- 6 sob s štirimi ležišči, skupno kopalnico in wc-jem
- 3 sobe z dvema ležiščema, skupna kopalnica in wc
Cenik25

1/2 TWC26
(število sob: 3)
1/4 TWC
(število sob: 6)
1/2 skupni TWC
(število sob: 2)
1/4 skupni TWC
(število sob: 6)

sezona A
(15.9. - 14.4.)

sezona B
(15.4. - 14.9.,
28.12 - 2.1.)

44 € / sobo

48 € / sobo

19 € / osebo

21 € / osebo

40 € / sobo

44 € / sobo

17 € / osebo

19 € / osebo

25

Vse cene vsebujejo DDV. Internet v vseh sobah. Obvezno je doplačilo turistične takse v višini 0,73 € na osebo
na dan. Zajtrk in druge obroke trenutno nudijo le organiziranim skupinam (vsaj 15 oseb).
26
Tuš in sanitarije.
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Obisk v štirih mesecih (februar-maj):
 Število gostov: 320
 Število nočitev: 727
 Povprečna dolžina bivanja: 2,3 dni
 Ocena starostne strukture: 80 % je mlajših od 30 let
 Delež tujih gostov znaša 26 % in iz meseca v mesec narašča
Ocena stroškov povezanih z ureditvijo mladinskega hotela: en milijon evrov

6.5.3 Mladinski hotel Celica
(Hostel celica – mladinski hotel, galerija, nekdanji zapor, 2007; Pavlica, 2007)
Slika 26: Hostel Celica
Vir: www.zigaokorn.info
(citirano junij 2007)

Upravljanje MH
Šouhostel je eden izmed sedmih zavodov, ki jih je ustanovila Študentska organizacija v
Ljubljani (ŠOU), za promocijo in razvoj mladinskega turizma. Na podlagi razpisa o
imenovanju direktorja Zavoda Šouhostel je Svet Zavoda Šouhostel dne 1. 9. 2004 imenoval
Tomaža Štefe za mandatno obdobje 4 let.
Glavna dejavnost Zavoda Šouhostel je upravljanje Hostla CELICA, kjer skrbijo za kvalitetno
namestitev in postrežbo gostov, posredujejo pri prodaji izletov in potovanj po Sloveniji,
nudijo kakovostne turistične informacije, izvajajo kulturni program, prispevajo k promociji in
razvoju mladinskega turizma v Sloveniji.
Dodatna ponudba MH:
bivanje v nekdanjih zaporniških celicah
brezplačni internetni kotiček
shranjevanje nahrbtnikov
turistično-informacijski kotiček za mlade popotnike
sef
kuhinja za goste
pralnica in sušilnica perila
sposojevalnica turističnih vodičev
TV soba
prostori za druženje
seminarski prostori
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gostinska ponudba
Trenutno število zaposlenih v Zavodu Šouhostel: 8, od teh je 1 oseba na porodniškem
dopustu.
Prenočitvene kapacitete
29 sob in 90 ležišč:
- skupna ležišč – »dorm«,
- večposteljne sobe,
- apartma,
- soba prilagojena invalidom in
- v 20 CELICAH. Za te posebne sobe je ohranjeno ime celica, saj imajo nekdanje
jetniške celice še danes rešetke na vratih in oknih.
Cenik27
Tip namestitve

TWC

Celica

skupna

Soba

v sobi

Apartma

v sobi

Skupna ležišča

v sobi

Št. postelj

Cena
1.3.-31.10.

Cena
1.11.-28.2.

2

24,00 EUR

23,00 EUR

3

19,00 EUR

18,00 EUR

3, 4, 5

22,00 EUR

20,00 EUR

4,5

24,00 EUR

23,00 EUR

6,7

19,00 EUR

18,00 EUR

12

17,00 EUR

16,00 EUR

Obisk v letu 2006:
Število gostov: 14.451
Število nočitev: 26.297
Povprečna dolžina bivanja: 1,85 noči
Delež gostov po starostni strukturi: 59 % vseh gostov v starostni skupini nad 18 do 27
let. Na drugo mesto so uvrščeni gostje iz starostne skupine nad 27 do 36 let z 23 %.
Najmanjši deleži gostov so bili v starostni skupini do 18 let (7 %), od 36 do 54 let (6
%) in v starostni skupini nad 54 let (5 %).
 Delež tujih gostov: 98 % - največ iz Velike Britanije (21 % vseh gostov), sledijo
gostje iz ZDA (10 %), Avstralija (9 %), Nemčija (7 %), Italija (6 %), Francija (5 %),
Španija (4 %), iz drugih držav (36 %)






Ocena stroškov povezanih z ureditvijo mladinskega hotela: 1,25 milijonov Eurov

27

Vse navedene cene so cene na osebo na noč in vključujejo: nočitev za izbrano namestitev, samopostrežni
zajtrk, posteljnino, brisače, DDV.
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6.5.4 Mladinski hotel Situla - Muzej kot življenjski prostor
(Grobler, 2007)
Dilančeva 1
SI-8000 Novo mesto
Telefon: vodja projektov YH Situla B. Grobler 07/33-74-606
Spletna stran: http://www.situla.si/
Partnerji v projektu ureditve MH:
Kot partner sodeluje Dolenjski muzej na naslednjih področjih:
- svetovanje pri izdelavi arhitekture objekta;
- svetovanje in pomoč pri izdelavi digitaliziranega filma o arheoloških najdbah;
- postavljanje razstave v hostlu;
- pomoč pri sestavi predstavitvene brošure;
Kot partner sodeluje Zavod Lokalpatriot (poleg Založbe in knjigarne GOGA ter Zavoda
Situla eden izmed treh zavodov, ki jih je ustanovilo Društvo novomeških študentov) na
naslednjih področjih:
- postavitev Cyber caffe-ja
- oblikovanje internetnih strani
- postavitve programske in ostale informacijske tehnologije v prostor
- projekt SitulaSalutiS pa Lokalpatriot v sodelovanju z Zavodom Situla zavzema vlogo
nosilca in izvajalca projekta in s tem programa.
SitulaSalutiS (Pozdravljena Situla) je skupna oznaka za vsebine, ki so se in se bodo izvajale
vzporedno z nastavitveno dejavnostjo Hostla Situla. »Hostel« bo poleg osnovne ponudbe
prenočišč svoje goste ali obiskovalce tudi animiral. V sklopu programa, ki bo sledil duhu
»carpe diem« bodo ponudili izlete, predavanja, kulturne prireditve, delavnice, katerih namen
bo med drugim tudi predstavitev halštatskega fenomena in kulturne dediščine dolenjske in s
tem sledenju zgodbi »Muzej kot življenjski prostor«.
Pridobivanje finančnih sredstev:
Projekt Youth hostel Situla - Muzej kot življenjski prostor so septembra 2005 prijavili na
razpis Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma. Konec marca
2007 so s podpisom pogodbe s Finančnim mehanizmom EGP dobili sobvenncijo v vrednosti
465.450 evrov. Projekt pokriva dve področji razpisa, ki jih omenjeni finančni mehanizem
podpira in sicer:
oživljanje mestnega jedra in
ohranjanje kulturne dediščine
Hostel Situla bo najbolj »dejaven« ravno na teh dveh področjih. Na eni strani je tu Novo
mesto oz. njegovo mestno jedro, ki bo toliko bolj zaživelo na račun novih gostov in novih
prireditev, na drugi strani pa so tu edinstvene arheološke najdbe. Izstopajo predvsem bogate
arheološke najdbe na področju Kapiteljske njive, iz časa starejše železne dobe (8. do 4.
stoletje p.n.š.), ki dokazujejo, da je Novo mesto imelo v takrat "barbarski" Evropi kot sedež
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halštatskega kneza izjemen pomen in ugled. Hostel Situla strmi k cilju, da vsak gost ali
obiskovalec v ambientu in celotni ponudbi hostla postane del takratnega triumfa halštada.
Ponudba MH:
cyber caffe in restavracija
informacije o ponudbi mesta z okolico
tri mini kuhinje
jedilnica s TV
večnamenska soba za seminarje in druženje
Namestitvene kapacitete
18 sob in 80 ležišč: skupna, eno-, dvo- in štiri posteljne sobe, ki bodo tudi tematsko
opremljene.

6.5.5 Ugotovitve obravnave izbranih mladinskih hotelov
F Mladinski hoteli imajo prihodnost, saj oba MH (MH Pliskovica in MH Celica), ki delujeta
že več kot dve leti, imata dobro zasedenost sob in poslujeta uspešno.
F Mladinski hotel spodbuja domačine za aktivnejše delovanje v smeri razvoja svojega
kraja in iskanju svoje identitete (primer ustanovitev Razvojnega društva Pliska).
F Mladinski hotel pozitivno vpliva na ohranjanje kulturne dediščine (prenovljena
nekdanja osnovna šola Korte, obnovljena Slamčeva domačija v Pliskovici).
F Ideja za MH je prišla s strani mladih – študentov, ki so organizirani v študentsko
organizacijo (Mladinski center Podlaga iz Sežane, Študentska organizacija Koper,
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Društvo novomeških študentov), v katerih
se združuje strokoven in deloven kader, imajo nekaj investicijskega denarja in željo po
razvoju domačega okolja. Ostali del denarja za investicijo pridobijo s strani občine in iz
evropskih sredstev. Za neposredno upravljanje z MH se navadno oblikuje zavod in
imenuje direktorja oz. upravnika.
F Vsak od mladinskih hotelov je edinstven po svoji vsebini, zgodbi, lokaciji in podobi. MH
Pliskovica je nastanjen v tradicionalni kraški hiši, MH Korte ima izjemen razgled po
Šavrinskem gričevju in je nastanjen v nekdanji osnovni šoli, MH Celica je nastanjena v
nekdanjih zaporih, MH Situla se ureja kot muzej.
F Ponudba MH mora biti sodobna in pestra (internet, kuhinja, sobe z različnim številom
postelj, družabni prostor, prostor za seminarje, notranji in zunanji prostor za dogodke –
koncerte, predstavitve, tematske večere, sposoja koles, zajtrk, možnost naročila kosila,
prevoz do najbližje postaje javnega prometa, prevoz do diskotek).
F Animacija gostov s koncerti, predstavitvami, degustacijami, tematskimi večeri,
organizacijo izletov v bližnjo okolico.
F Večina obiskovalcev je mladih (med 18 in 30 let) – prilagojena notranja opremljenost in
ponudba mladim.
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F Pomemben delež obiskovalcev predstavljajo tujci – osebje mora obvladati več tujih
jezikov, večjezične publikacije, promocija mora potekati predvsem na tujem trgu (Evropa,
Severna Amerika), interaktivna spletna stran z možnostjo rezervacije in plačila nastanitve.
Tabela 19: Prenočitvene kapacitete in značilnosti obiska izbranih mladinskih hotelov (MH) v
letu 2006.
Mladinski hotel
(leto
začetka
obratovanja)/
(podatki za leto
2006)
število postelj
število sob
število
gostov/mesec
število nočitev
na mesec
povprečna
dolžina bivanja
delež
obiskovalcev
mlajših od 27 let
delež
tujih
gostov
ocena stroškov
prenove
in
ureditve MH

MH Pliskovica
(2003)

MH Stara šola
Korte28
(2007)

MH Celica
(2004)

MH Situla
(predvidoma v
letu 2007)

45
6
150

62
19
80

90
29
1204

80
18
/

308

182

2191

/

1,9

2,3

1,9

/

~ 2/3

~ 80 % starih pod 30
let

59 %

/

49 %

26 %

98 %

/

~ 0,63 mio €

1 mio €

1,25 mio €

1 Mio €

Avtor: M. Štepec
V mladinskem hotelu je pričakovati predvsem maloštevilne nočitve na osebo. Zato je
potrebno programske komplete pripraviti kot eno-, dvo- ter tridnevne. Programe pa bi bilo
potrebno prilagoditi tudi za vsako skupino turistov posebej; zanimivosti z opisom in karto
zanimivosti, navedene in opisane aktivnosti, opremljene s telefonskimi številkami)
Programi glede na starostne struktore gostov:
Mladi: šolski izleti, ekskurzije, maturantski in absolvenstski izleti, šola v naravi,
kolonije, taborjenja (raziskovanje in spoznavanje novih krajev, pokrajin in ljudi).
Akivna promocija (vabila študentskim društvom na taborjenje, strokovne
ekskurzije, delavnice – geografi, arheologi, arhitekti, etnologi, bilogi, gozdarji,
agronomi).
Mlade družine: sprehajalne poti, igrala, animacija, varstvo, spoznavanje živali,
spoznavanje življenja na kmetiji, spoznavanje rastlin in narave, obisk naravnih
zanimivosti, jahanje konj.
Aktivnosti: kolesarjenje, jahanje konj, pohodništvo, ribolov.
28

Podatki se nanašajo na prve štiri mesece v letu 2007 (februar–maj)

132

Þ Razvojni potenciali podeželja o. Šentrupert s poudarkom na razvoju mladinskega turizma

M. Štepec

Zanimivosti: arheološka dediščina, etnološka dediščina, sakralna dediščina,
romarske poti/romanja, planinske poti, reka Mirna.
Gosti srednjih let: večji poudarek udobju, kakovosti, poudarek tudi na zdravju –
rekreacija (so najpogostejši udeleženci turističnih potovanj),
Gosti v tretjem življenjskem obdobju: druženje, varnost, udobje, doživetja (skupina
obiskovalcev, ki se vedno bolj krepi in ima željo po novih spoznanjih in doživetjih).
MH bi moral biti povezan s kmetijami, kamor bi si lahko turisti šli ogledat kmečka opravila in
kjer bi bili aktivni.
Potencialni turistični trgi:
Trebnje, Sevnica, Novo mesto (enodnevni gostje)
Ljubljana, (enodnevni do dvodnevni gostje)
druga območja Slovenije (enodnevni do dvodnevni gostje)
tujci: Nemčija, Avstrija, Italija, Anglija, drugi (dvodnevni do več dnevni gostje)

6.6 UGOTOVITVE O MOŽNOSTIH UREDITVE
MLADINSKEGA HOTELA BARBOVA GRAŠČINA

IN

RAZVOJU

Na tem mestu bom strnil argumente, s katerimi bom skušal prepričati bodočega investitorja,
da ima Barbova graščina dobre možnosti za uspešno delovanje Mladinskega hotela Barbova
graščina.
1. Mirnska dolina ima izjemno kulturno pokrajino, ki jo odlikujejo agrarni tip rabe tal,
bogata kulturna dediščina (kmečke hiše, kozolci, trško zasnovana naselja - Mirna, Šentrupert,
Mokronog ter številni umetnostnozgodovinski kulturni spomeniki, med katerimi najbolj
izstopa gotska cerkev sv. Ruperta).
2. V Mirnski dolini je že razvita turistična infrastruktura: pohodne poti (Steklasova
pohodna pot, Romarska pot, Pot k slapu Bena, Vorančeva pot, Urbanova pot, Krekova pot,
Od Litije do Čateža), Gornjedolenjska vinska cesta, za kulturne spomenike so že izdelane
informativne zloženke, informacijska turistična panoramska karta v središču Šentruperta.
3. V Mirnski dolini se preko leta zvrstijo številne kulturne, zabavne in športne prireditve:
Poletje v Šentrupertu, Cviček v Šentrupertu, Gregorjev sejem na Veseli Gori, živinsko
kramarski sejem v Mokronogu, Kresna noč, Iz trebanjskega koša, Festival Brežice s koncerti
v cerkvi sv. Frančiška Ksaverija na Veseli Gori, v Šentrupertu, na Mirni, na Žalostni Gori nad
Mokronogom), turnir v odbojki v Mokronogu, kolesarski maraton, tekaški maraton.
4. V Šentrupertu aktivno deluje Turistično društvo, ki lahko sodeluje pri animaciji gostov in
pri organizaciji kulturnih ali zabavnih prireditev ter dogodkov.
5. Pri gospodarskem razvoju Občine Šentrupert bo imel turizem prioriteto in podporo.
Razvoj turizma tako podpirajo župan in občinska uprava. Podporo projektu mladinskega
hotela dali tudi vaščani Vesele Gore.
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6. Novoustanovljena Agencija za razvoj Mirnske doline lahko nudi strokovno pomoč pri
iskanju ustreznega razpisa in pomoč pri prijavi.
7. Izjemna lega naselja na razglednem slemenu Vesele gore, kjer stoji Barbova graščina.
Slika 27: Cerkev sv. Frančiška
Ksaverija na Veseli Gori in v
ozadju cerkev sv. Barbare na
Okrogu.
Avtor: neznan

8. V naselju Vesela Gora se nahajajo številni objekti kulturne dediščine (kmečke hiše, križev
pot), od katerih cerkev sv. Frančiška Ksaverija in Barbova graščina predstavljata kulturni
spomenik lokalnega pomena.
9. Vesela Gora ima zgodbo: božjepotna romanja k sv. Frančišku Ksaveriju v 18. stoletju ter s
tem povezani sejmi. Oboje je ohranilo tradicijo do današnji dni – Po poti Romarjev in
Gregorjev sejem.
10. Objekt Barbove graščine je dovolj prostoren za ureditev MH in dodatne dejavnosti
(informacijska točka, Muzej kmečkega orodja, poročna dvorana, vinska klet, gostilna). K
objektu pripada tudi gospodarsko poslopje, ki bi se ga lahko izkoristilo ter obsežno dvorišče.
11. V Mirnski dolini primanjkuje prenočitvenih kapacitet.
12. Izbrani primeri MH kažejo na dobre izkušnje z delovanjem MH, tudi v podeželskem
okolju (MH Stara šola Korte in MH Pliskovica na Krasu)
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Potrebno je omeniti tudi nekatere ovire:
Slaba cestna, kolesarska in železniška infrastruktura.
Na tem področju, zlasti cestna infrastruktura, se bo v prihodnjih nekaj letih (dveh,
treh) izboljšala. Projekt modernizacije cestne povezava Slovenska vas – Šentrupert –
Prelesje se bo v roku enega leta začel izvajati. ☺
Vesela Gora ni priključena na javno kanalizacijsko omrežje
Izgradnja rastlinske čistilne naprave ali majhne komunalne čistilne naprave, kar bi
prispevalo k okolju prijazni podobi mladinskega hotela. ☺
Kulturna dediščina – kmečke hiše na Veseli Gori so razen Vesela Gora 11, zapuščene in
propadajo ter na tak način ustvarjajo neurejen videz.
objekte je potrebno vključiti v projekt Mladinskega hotela Barbova graščina. ☺
Prometna odmaknjenost od glavnega mesta in glavnih prometnic.
z izgradnjo avtoceste mimo Trebnjega v roku dveh let se bo situacija izboljšala. ☺
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7 ZAKLJUČEK
Podeželje se že vrsto desetletij spreminja iz agrarne pokrajine, kjer je rasel "krompir in
koruza", v pokrajino, kjer ljudje okoli hiš nimajo zelenjavnega vrta, temveč "angleško travo",
bazen in parkirana najmanj dva avtomobila. Prebivalci podeželja se ne ukvarjajo več s
kmetovanjem (kmetovanje ni več njihova glavna zaposlitev), temveč so zaposleni v industriji,
obrti ali storitvenih dejavnostih v bližnjem večjem kraju, v kolikor je to v bližini. V
nasprotnem primeru se morajo dnevno voziti do delovnega mesta, ki je lahko oddaljen tudi
več kot 50 km.
Območje današnje občine Šentrupert v Mirnski dolini (samostojna občina je postala 1. 1
2007) je gospodarski razvoj po drugi svetovni vojni obšel, saj se na območju občine ni razvil
noben večji obrat vse do osamosvojitve Republike Slovenije. Prav zaradi tega se je v
šentrupertskem kotu Mirnske doline ohranila izjemna kulturna pokrajina, katere značilnosti
so:
3 svojevrsten pejsaž (gre za amfiteatrsko izoblikovan svet šentrupertskega kota, kjer se nad
dnom kotline dvigajo vinogradniški homi in gričevje, ki prehaja v Posavsko hribovje),
3 agrarna raba tal, naselja so ostala v nekdanjih mejah in se niso širila s tipskimi
novogradnjami po kmetijskih zemljiščih,
3 značilna razporeditev naselij (gručasta v ravninskem delu in razpršena ter inverzna v
gričevju) in
3 številna kulturni dediščina (cerkve, gradovi, mostovi, kozolci), ki poudarjajo veduto
pokrajine.
Izjemna kulturna pokrajina zahteva tudi odgovornost pri nadaljnjem načrtovanju in
usmerjanju prostorskega razvoja. Ali je v tem prostoru torej smiselno urejati uniformirane
obrtno-industrijske cone, oziroma katere gospodarske dejavnosti je smiselno razvijati glede na
razvojne potenciale, ki jih ima občina Šentrupert?
Cilji naloge so bili:
Definirati pojem "razvojni potenciali podeželja".
Razvojni potenciali so tisti regionalni viri, ki se jih da izkoriščati danes ali v bližnji
prihodnosti z namenom trajnostnega razvoja regije. Ovire pri izkoriščanju regionalnih virov
postavljajo tehnologija, okolje in trg. Razvojni potenciali predstavljajo osnovo za razvoj
posameznih dejavnosti na podeželju (bivanje, kmetijstvo, podjetništvo, turizem, rekreacijo,
varovanje okolja).
Poiskati metodologijo identificiranja razvojnih potencialov.
Pri metodologiji sem si pomagal s shemo V. Mlakar (1996), ki pot do razvojnih potencialov
prikazuje z modelom, prikazanem spodaj.
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Model slika 3: Metodologija razvojnih možnosti podeželja

Regionalni viri
načela
trajnostnega

Razvojni potenciali

uravnoteženega

razvojne ovire

razvoja
Konkretne razvojne
možnosti

Vizija
razvoja podeželja

Vir: Mlakar, 1996
Kadar želimo ugotoviti razvojne potenciale regije, moramo najprej spoznati regionalne vire,
do teh pa pridemo z naravno- in družbenogeografsko analizo regije. Tisti regionalni viri, ki se
jih da izkoriščati danes ali v bližnji prihodnosti z namenom trajnostnega razvoja regije,
predstavljajo razvojne potenciale. Vsi regionalni viri ne morejo biti razvojni potenciali, saj pri
izkoriščanju regionalnih virov postavljajo ovire tehnologija, okolje in trg. Razvojni potenciali
predstavljajo v nadaljevanju osnovo za razvoj posameznih dejavnosti na podeželju (bivanje,
kmetijstvo, podjetništvo, turizem, rekreacijo, varovanje okolja).
Identificirati razvojne potenciale občine Šentrupert.
V občini Šentrupert predstavljajo najmočnejše razvojne potenciale:
1. Bogata kulturna dediščina: predvsem sakralni objekti, gradovi, kmečke hiše, izjemna
kulturna pokrajina, arheološka najdišča, arhitektura ljudskega stavbarstva ter trško
naselje Šentrupert.
2. Bogata zgodovina: obdobje srednjega veka, ko je bil Škrljevo sedež obsežne posesti
Eme Krške in sedež obsežne župnije; prebivalci se zgodovine začenjajo zavedati in iz
nje črpajo svojo identiteto, edinstvenost in samozavest.
3. Regionalna arhitektura, ki se dopolnjuje z ljudskim stavbarstvom.
4. Ugodne naravne razmere:
- termalni pas predstavlja ugodne klimatske pogoje za gojenje vinske trte in
sadnih dreves,
- gozd predstavlja vir lesne biomase za ogrevanje ter proizvodni in oblikovalski
material.
- Naravna dediščina.
5. Prebivalci z željo razvoja, idejami, pobudami ter s (tradicionalnim) znanjem, kulturo
in gostoljubnostjo.
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Ugotoviti možnosti ureditve in razvoja mladinskega hotela Barbova graščina na
Veseli Gori.
Glede na razvojne potenciale regije, ki so privlačne ravno za turiste, glede na mikrolokacijo
Barbove graščine na razglednem slemenu Vesele gore, glede na unikaten objekt Barbove
graščine, ki ima tudi zgodbo (romarstvo) in glede na pozitivne izkušnje iz drugih mladinskih
hotelov ugotavljam, da lahko postane Barbova graščina na Veseli Gori atraktiven in poslovno
uspešen mladinski hotel.
S to ugotovitvijo pravzaprav tudi že potrjujem v uvodu zapisano drugo hipotezo, ki se je
glasila: "Geografsko okolje občine Šentrupert in širše Mirnske doline omogoča razvoj
mladinskega turizma v Barbovi graščini na Veseli Gori".
Prva hipoteza pa se je glasila: "Najpomembnejši razvojni potencial podeželja občine
Šentrupert najdemo v prebivalcih občine Šentrupert: želja po razvoju, delavnost, iznajdljivost,
izkušnje, znanje, kultura", ki jo potrjujem z naslednjimi dejstvi:
- uvedba samoprispevka
S plačevanjem samoprispevka so prebivalci takratne Krajevne skupnosti Šentrupert povečali
razpoložljivi denar za investicije kar za 40 % (obdobje 1991-1995), s katerim so zgradili
mrliško vežico, asfaltirali in rekonstruirali več kot 16 kilometrov krajevnih cest, sofinancirali
delovanja društev in urejali oskrbo z vodo – dokumentacija, vrtine, cevovodi, vodohrami.
- osamosvojitev občine
Po desetletju vlaganj pobud za izvedbo referenduma o osamosvojitvi občine, jim je to z
izvedbo referenduma v jeseni 2006 in uradno osamosvojitvijo 1.1. 2007 končno uspelo, kar
občini omogoča razpolaganje z večjo vsoto občinskega proračuna.
- prirejanje kulturnih prireditev
Želja po tem, da se tudi v Šentrupertu nekaj dogaja je bilo glavno vodilo Turističnega društva
Šentrupert, da je organiziral prve odmevnejše kulturne in zabavne dogodke v Šentrupertu.
Odmevnejša prireditev je Poletje v Šentrupertu, ki je gostilo že nekaj velikih in znanih imen iz
glasbenega in plesnega sveta. Pri tem so dejavni tudi Kulturno društvo Šentrupert,
Prostovoljno gasilsko društvo Šentrupert ter drugi.
- publicistična dejavnost
Bogata publicistična dejavnost kaže na interes prebivalcev vedeti več o bogati zgodovini in
domačem kraju. Prvi, ki se je lotil območja občine Šentrupert je bil I. Steklasa (1913), čemur
so sledila še številna druga dela in zborniki:
Šentrupert, moj kraj – posebna številka šolskega glasila,
Šentrupeška župnija, 1989, zbornik,
Župnija Šentrupert: zgodovinske osnove leta 1993, 1993, zbornik,
Šolstvo v Šentrupertu, 1994, zbornik,
Anton Postl, 1997, avtor F. Šerbelj,
Dr. Pavel Lunaček, 2000, zbornik,
Šentrupert na Dolnejskem, 2001, avtor R. Peskar,
Korenine naše preteklosti, 2002, avtor: J. Zupan.
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8 SUMMARY
The rural areas have, for many decades now, been changing from a rural landscape, where
farmers grew “potatoes and maize”, into a more suburban landscape, where people no longer
have a vegetable garden surrounding the house; instead, it has been replaced by a neat lawn, a
swimming pool and at least two cars parked in front of the house. People inhabiting the
countryside no longer make a living by farming; nowadays, they mostly seek employment in
the industry, craft and service activities in a nearby town, preferably located close to their
home. Otherwise, they have to drive to their workplace, which can be over 50 km from where
they live, every day.
The area of the present-day Šentrupert commune in the Mirna Valley (it became an
independent commune on 1 July 2007) did not enjoy any economic development after the
Second World War since no major industries developed until Slovenia gained independence.
That is the reason why such an exceptional cultural landscape was preserved in this particular
part of the Mirna Valley; it has the following characteristics:
3 unique scenery (the Šentrupert area is shaped like a natural amphitheatre with
viticultural hills and knolls rising above the basin, which extend to the Posavje hills),
3 agrarian land use, the settlements remained within former boundaries and did not
spread out by building new houses on top of farm land,
3 typical settlement layout (grouped together in the plain area and spread out in the
hills) and
3 rich cultural heritage (churches, castles, bridges, hayracks), which underpins the
silhouette of the landscape.
The aims of the thesis were:
To define the term “development potential of the countryside”.
The development potentials are those regional resources that can be used in the present or in
the near future with the purpose of providing sustainable development in the region. The
exploitation of resources is limited by technology, the environment and the market. The
development potentials represent the foundation for the development of individual activities
in the countryside (residence, farming, entrepreneurship, tourism, recreation, environmental
protection).
To find the methodology for identifying the development potentials.
As an aid to the methodology, I implemented Mlakar’s (1996) block diagram of development
potentials as shown below.

139

Þ Razvojni potenciali podeželja o. Šentrupert s poudarkom na razvoju mladinskega turizma

M. Štepec

Figure: The methodology of the development options of the countryside
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Source: V: Mlakar, 1996
If we wish to determine the development potentials of the region, we must, first of all,
familiarise ourselves with the regional resources, which can be achieved by conducting a
natural and social geographic analysis of the region. Those regional resources that can be used
in the present or in the near future with the purpose of providing sustainable development in
the region represent the development potentials. All regional resources can not be considered
development potentials since the exploitation of resources is restrained by technology, the
environment and the market. The development potentials represent the foundation for the
development of individual activities in the countryside (residence, farming, entrepreneurship,
tourism, recreation, environmental protection).
To identify the development potentials of the Šentrupert commune.
The most prominent development potential in the Šentrupert commune is demonstrated by:
1. The rich cultural heritage: churches, castles, farm houses, cultural landscape and the market
town of Šentrupert.
2. Rich history; especially in the medieval period.
3. Vernacular architecture; especially hayracks.
4. Favourable natural conditions:
- the thermal zone: favourable climate conditions for growing vines and fruit trees,
- the woods as a source of wood biomass,
- high quality farmland
5. The inhabitants, who want development, who have ideas, (traditional) knowledge and
culture.
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to define the possibility of organising and developing a youth hostel Barbova
graščina in Vesela Gora.
With regard to the development potentials of the region, which particularly appeal to tourists,
as well as the micro location of the Barbova graščina situated in Vesela Gora on top of a ridge
with a lookout spot; with regard to the uniqueness of the building itself, which has a story to
tell (pilgrimage) and based on the success of other youth hostels, I have come to the
conclusion that Barbova graščina in Vesela Gora has all the attributes of becoming an
attractive and commercially successful youth hostel. This conclusion, in fact, already
confirms my second hypothesis, as stated in the introduction: "The geographic environment
of the Šentrupert commune as well as the surrounding area of the Mirna Valley enables the
development of youth tourism at Barbova Graščina in Vesela Gora ".
The first hypothesis went as follows: "The most important development potential of the
Šentrupert commune’s countryside can be found in the inhabitants of Šentrupert: the
aspiration for development, diligence, resourcefulness, experience, knowledge, culture”,
which is supported by the following facts:
-

the introduction of the self-imposed contribution
By paying the self-imposed contribution, the inhabitants of the local community of
Šentrupert accelerated the modernisation of the infrastructure.

-

gaining independence
After ten years of effort, on 1 January 2007, Šentrupert finally became a commune,
which enables the commune leadership to have a larger sum of money at their
disposal.

-

organising cultural events

-

heightened publishing activity
The numerous published works about Šentrupert indicate the interest of the inhabitants
to learn more about their hometown and its rich history.
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10 PRILOGE
PRILOGA 1: Natura 2000 – Mirna (pSCI Mirna - Posebno ohranitveno območje Mirna)
Vrste, zaradi katerih je osrednje mokrotno dno Mirnsko-Mokronoške kotline uvrščeno v
Natura 2000:
 sulec (Hucho hucho)
Sulec, po svetu bolj znan kot Hucho hucho, je naša največja riba iz družine salmonidov.
(Salomonuidae). Znan je predvsem po svojem bakrenem odtenku, značilnem predvsem za
starejše osebke samcev. Spolno dozori med 4. in 5. letom pri velikosti od 60 do 70 cm. V
naših rekah se drsti od sredine februarja do konca marca. Naseljuje donavsko porečje in je ena
najbolj ogroženih vrst rib v Srednji Evropi (po IUCN ima statusop. ogrožene vrste). V
Sloveniji ga najdemo v Savi Bohinjki, Savinji, Krki, Kolpi in Ljubljanici, najštevilnejši pa je
v Savi, od koder potuje v svojo najbolj priljubljeno reko, v kateri se drsti, namreč v Selško in
Poljansko Soro. Ta ga privablja predvsem zaradi svoje temperature in sestave vode ter zaradi
obilice podusti, ki so glavna hrana v njegovem življenjskem ciklu. Ko enkrat premaga vse
vodne ovire in predvsem človeške prepreke (predvsem jezove in elektrarne), priplava v
nebesa za sulce, v reko Soro, kjer preživi ostanek življenja ob obilici svoje najljubše hrane.
Povprečna velikost sulca v Sori je od 60 do 90 cm, največji pa presežejo mejo 120 cm.
(http://huchohucho.com/slo/osulcu.html, http://en.wikipedia.org/wiki/Huchen)
Slika 28: Sulec

Vir: www.josko.org
Tabela 20: Ogroženost na lestvici Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN): ogrožena
(endangered)
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Slika 29: Sulec 2

Vir: http://en.wikipedia.org
•

Rutilus pigus)

Slik 30: Platnica

Vir: http://www.rdslbistrica-drustvo.si

Platnica je sladkovodna riba iz družine krapovcev, endemit donavskega porečja. V
dolžino lahko doseže tudi 45 cm, povprečno pa te ribe živijo do 15 let. Spolno dozorijo v
tretjem letu starosti, drstijo se aprila in maja na plitvih prodiščih ali v gostem rastlinstvu
rečnih rokavov, kamor samice prilepijo od 40.000 do 60.000 iker. Platnica se hrani z vodnim
rastlinjem, občasno pa tudi z raznimi vodnimi žuželkami in ličinkami. Živi v jatah le v
spodnjih delih vseh večjih pritokov reke Donave od Bavarske navzdol ter v Donavi sami. Pri
nas jo je najti v reki Krki, spodnjem toku reke Save, v Dravi, Muri in večjih pritokih teh rek,
predvsem v pasovih mrene in ploščiča. Populacija platnice v Evropi močno upada, vzrok za
to pa ni znan in je verjetno povezan z onesnaževanjem. Za oceno ogroženosti po IUCN je
premalo podatkov (DD – data deficient). (http://sl.wikipedia.org/wiki/Rutilus_pigus_virgo)
Lov: Ima varstveno dobo od 01.03. do 31.05. in najmanjšo dolžino 30 cm.
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 ozki vretenec (Vertigo angustior)
Slika 31: Vertigo angustior (spodaj skala v mm)

Vir: http://www.animalbase.unioettingen.de/zooweb/servlet/AnimalBase/home/picture?id=1399
Ozki vretenec ali ozki vijačnik je kopenski polž iz družine Vertiginidae. Hišica polža je
levosučna, visoka 1,8 mm in široka 0,9 mm. Živijo predvsem na vlažnih, zamočvirjenih
travnikih, tudi v pasu obrežne vegetacije. Prazne hišice lahko najdemo v rečnih naplavinah.
Ekologija vrste je razmeroma dobro poznana (Slapnik, 2004), manj je znano v katerih
mikrobiotopih je značilna. Vrsta ni na rdečem seznamu ogroženih mehkužcev v Sloveniji (Ur.
l. RS, 82/02), je pa na prilogi II Direktive o habitatih, saj je na mednarodnem seznami
ogroženih vrst (IUCN) s statusom Conservation depended (kategorija IUCN za vrste, ki so
odvisne od konzervatorskih prizadevanj, da vrsta ne postane ogrožena, zato je bila RS dolžna
predlagati posebna varstvena območja. (Vaupotič, M., 2002. Popis potočnega škržka (Unio
crassus) in ozkega vrtenca (Vertigo angustior) s predlogom conacije Natura 2000 območja
Goričko)
Karta 32: Razširjenost ozkega vretenca v Sloveniji

Vir: http://www.ckff.si/dokumenti/goricko_mollusca.pdf
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Tabela 21: Ogroženost po IUCN: Conservation depended
Vir: http://en.wikipedia.org

 koščični škratec (Coenagrion ornatum)
Slika 32: Koščični škratec : Schutzgemeinschaft
Libellen in Baden-Württemberg
Avtor: Bernd Kunz,
Vir: http://www.sglibellen.de/
hauptteil_foto-galerie.html)

Redka vrsta kačjega pastirja svetlomodre barve.
Njegova redkost izvira iz zahtev po zelo
specifičnem življenjskem okolju, saj živi le na
majhnih, zelo čistih tekočih vodah. V primeru, da
se takšna voda onesnaži, mu grozi izginotje.
(http://www.biologie.uni-ulm.de, 2007)

 vidra (Lutra lutra)
Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Vidra, http://www.lutra.si
Slika 33: Vidra.
Avtor: Marjana Hoenigsfeld Adamič

Ta sesalec temno rjave barve je povsem prilagojen življenju v vodi. Zraste povprečno 90 cm
v dolžino, izjemoma tudi preko enega metra, plečna višina pa doseže okoli 30 cm. Odrasla
žival tehta povprečno okoli 10 kg. Žival je izjemno hidrodinamično oblikovana, saj večino
časa preživi v vodi, kjer lovi svoj glavni plen - ribe. Pri plavanju si pomaga z močnim
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repom, s katerim se poganja skozi vodo in, ki predstavlja polovico vidrine skupne dolžine.
Poleg rib so njena hrana tudi manjši sesalci in dvoživke, pa tudi rastlinska hrana. Vidre so
pretežno nočne živali, zato jih v naravi le redko opazimo tudi tam, kjer sicer ta ogrožena
živalska vrsta živi. Najbolje se počuti v čistem vodnem toku, širokem več kot 5 m in dolgem
najmanj 15 do 20 km, ki ima močno razčlenjeno obrežje in je po možnosti povezan z drugimi
vodnimi tokovi in izviri. Pomembno je, da so bregovi gosto porasli z drevesi z bogato
razvejanim koreninskim sistemom, kjer najde dovolj skrita in varna počivališča in brloge. K
dobrim življenjskim razmeram spada tudi izobilje lahko dosegljivega plena. Take pogoje v
Sloveniji najde na Goričkem, kjer živi od 40 do 60 odstotkov slovenske populacije, ob reki
Muri in Dravi ter v okolici Pesniških jezer. Najdemo jo tudi na Kozjanskem ob Sotli, Bistrici
in Dramlji, ob Krki in njenih pritokih in ob Kolpi. V osrednji Sloveniji živi na Ljubljanskem
barju in ob Ljubljanici s pritoki ter na Cerkniškem jezeru in okolici. Občasno jo opazijo ob
Ščavnici in v Posočju. Po zgodovinskih podatkih je bila doma tudi v Vipavski dolini.
Ocenjujejo, da v Sloveniji leta 1984 živelo 121 vider. Po naravi so vidre samotarske živali, ki
se srečujejo le ob parjenju, točno obdobje v katerem parjenje poteka pa do danes še ni
ugotovljeno. Tako strokovnjaki predvidevajo, da je obdobje parjenja odvisno od starosti
živali. Parjenje poteka v plitvi vodi, brejost samice pa traja okoli dva meseca. Samica povrže
med dva in pet mladičev, ki jih v t.i. vidrini vzgaja sama, brlog pa zapustijo po 8 do 10
tednih. Sprva so jo preganjali zaradi škode, ki jo je povzročala ribičem, kasneje pa so jo
lovili zaradi njenega gostega krzna, ki je postalo statusni simbol. Zaradi pretiranega izlova
in človekovega poseganja v njeno naravno okolje pa je postala vidra ena nabolj ogoroženih
vrst sesalcev v Evropi. Dodatno jo ogrožajo regulacije vodnih tokov, hidromelioracije ter
odstranjevanje obrežnega rastlinstva. Intenzivno kmetijstvo, organske in industrijske odplake
pa onesnažujejo vodo in zastrupljajo njeno hrano. Danes je vidra strogo zaščitena živalska
vrsta v 24 evropskih državah, ponekod pa so začeli vidre celo umetno vzrejati in jih vračati v
njihovo naravno okolje. (http://sl.wikipedia.org/wiki/Vidra, www.lutra.si)
Tabela 22: Ogroženost po IUCN: potencialno ogrožena (near threatened)
Vir: http://en.wikipedia.org

IUCN kategorije ogroženosti so:
•
•

•
•
•
•

izumrla vrsta (Ex - Extinct): Vrsta je izumrla, če ni nobenega dvoma, da zadnji osebek
ne živi več.
izumrla vrsta v divjini (Ew - Extinct in the wild): Vrsto štejemo v to kategorijo, če so
predstavniki poznani samo v kulturah, ujetništvu ali so drugače udomačeni in torej ne
živijo v prvotnem naravnem okolju.
domnevno izumrla vrsta (Ex? - Probably extinct): Vrsta za katero obstaja sum, da je ni
več. Bila je dokazano prisotna vendar je že dalj časa ne najdejo več.
skrajno ogrožena vrsta (Cr - Critically Endangered): Vrsta je skrajno ogrožena, če mu
v naravnem okolju grozi izumrtje že v neposredni prihodnosti.
prizadeta vrsta (EN - Endangered): Ogroženost vrste ni skrajna, vendar se populacija
zmanjšuje.
ranljiva vrsta (VU - Vulnerable)
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manj ogrožena vrsta (LR - Lower Risk): Sem štejemo tiste vrste, ki jih še ne moremo
uvrstiti v nobeno od skupin ogroženih (CR, EN, VU). Razdeljeni so v tri
podkategorije:
(cd) varstveno nadzorovan (Conservation Dependent)
(nt) varstveno opazovan (Near Threatened)
(lc) varstveno upoštevan (Least Concern)

•
•
•

vrsta zunaj nevarnosti (NT - not threatened)
neopredeljena vrsta (NE - Not Evaluated)
premalo podatkov (DD - Data Deficient)
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PRILOGA 2: Število prebivalcev po naseljih občine Šentrupert29 v obdobju 1869-2002

Bistrica
Brinje30
Dolenje Jesenice
Draga pri Šentrupertu
Gorenje Jesenice
Hom
Hrastno
Kamnje
Kostanjevica
Mali Cirnik pri
Šentjanžu
Okrog
Prelesje
Ravne nad Šentrupertom
Rakovnik pri
Šentrupertu
Ravnik
Roženberk
Slovenska vas
Straža
Šentrupert
Škrljevo
Trstenik
Vesela Gora
Vrh
Zabukovje
Zaloka
Občina Šentrupert

2002
121
11631
61
98
111
87
56
94
39

Indeks
1948-1991
68,0
109,0
64,6
77,9
121,1
39,5
50,5
59,5
77,0

85
70
105
48

62
77
121
34

71,4
78,7
87,5
61,5

72,9
110,0
115,2
70,8

124
75
26
145
107
332
85
135

113
77
30
123
116
356
86
106

57,4
60,2
76,9
315,4
78,9
96,7
72,3
71,1

95,6
100,0
80,0
110,6
105,2
97,8
95,3
98,1

103

97

108
77
24
136
122
348
82
104
46
100

61,4

103,1

60
45
2283

37,3
61,1
73,9

87,0
102,3
99,4

1869
151
118
74
156
102
214
123
119
67

1880
168
113
69
142
107
213
118
166
67

1890
168
116
101
147
114
220
145
145
67

1900
159
97
106
127
108
224
132
140
68

1910
186
97
111
158
110
230
142
125
68

1931
165
86
109
135
113
211
114
120
69

1948
172
111
99
131
95
205
105
121
61

1953
148
125
78
127
97
190
107
114
61

1961 1971 1981 1991
151 130 130 117
125 111 135 121
77
72
76
64
111 117 110 102
120 102 109 115
146 129 88
81
85
69
55
53
94
89
73
72
54
61
56
47

93
78
109
64

108
79
110
62

109
104
118
62

99
109
122
60

124
98
103
77

69
79
132
94

119
89
120
78

119
75
119
78

99
70
121
63

89
59
119
50

102
67
115
48

147
113
28
12
122
316
112
163

143
103
32
18
151
336
116
174

137
124
38
24
169
334
118
183

123
123
27
17
193
383
96
181

126
132
45
17
188
336
84
158

156
110
45
17
190
373
73
178

197
128
39
39
147
368
119
149

140
127
33
108
147
350
92
136

125
100
27
184
115
336
79
141

114
87
31
183
118
310
84
147
109

191

169

175

192

194

175

158

135

123

172
76
2920

172
75
3011

173
79
3170

179
78
3143

200
65
3174

177
37
3027

185
72
3107

158
74
2938

114 111
93
69
59
48
47
44
2719 2539 2436 2297

Vir: Krajevni leksikon Slovenije, 1971; Krajevni leksikon Slovenije, 1995.
Avtor: M: Štepec

Indeks
1991-2002
103,4
95,9
95,3
96,1
96,5
107,4
105,7
130,6
83,0
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PRILOGA 3: Vprašalnik primerjalne raziskave izbranih mladinskih hotelov v Sloveniji
Zanimajo me podatki o obiskovalcih vašega mladinskega hotela. Podatke bom uporabil za potrebe
svojega diplomskega dela (Razvojni potenciali podeželja občine Šentrupert s poudarkom na razvoju
Mladinskega turizma).
Za odgovore se Vam najlepše zahvaljujem.
1. Na katero časovno obdobje se bodo nanašali odgovori?
2. Prenočitvene kapacitete?
3. Koliko dni na leto imate zasedene postelje?
4. Delež/število gostov, ki prenočijo pri vas, po državi izvora?
5. Delež/število gostov, ki prenočijo pri vas, po starostni strukturi?
6. Povprečna dolžina bivanja gostov v mladinskem hotelu?
7. Število gostov, ki so pri vas prenočili?
8. Število nočitev?
9. Strošek obnove in ureditve nekdanje šole v mladinski hotel?
10. Število zaposlenih (trenutno in predvideno)?

29

Občina Šentrupert z imenom in v obsegu (25 naselij), kakršnega ima po ustanovitvi občine Šentrupert
1. 1. 2007
30
Pod naselje Brinje spada do leta 1992 tudi naselje Vesela Gora; za lažje spremljanje trenda, se tudi za leto
2002 podatki za naselje Vesela gora prišteti k naselju Brinje.
31
Brinje 70 prebivalcev, Vesela Gora 46 prebivalcev, skupaj 116 prebivalcev.
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PRILOGA 4: Seznam prilog
Seznam model slik
Model slika 1: Stebri trajnostno sonaravnega razvoja
Model slika 2: Koncept endogenega razvoja
Model slika 3: Metodologija razvojnih možnosti podeželja
Seznam slik
Slika 1: Ema Breže-Seliška
Slika 2: Ema Krška in njen mož Wilhelm
Slika 3: Katedrala v Krki
Slika 4: Poplavni gozd med Dobom in Bistrico
Slika 4a: Šentrupertski kot z gričevjem (pogled proti severu)
Slika 5: Bukov gozd (Fagus sylvatica L.)
Slika 6: Belkasta bekica (Luzula luzoloides)
Slika 7: Črni gaber (Ostrya carpinifolia)
Slika 7a: Raba tal med Drago, Šentrupertom in Škrljevim (pogled proti jugu)
Slika 8: Primeri prve kategorije zemljišč za izbrano rabo tal
Slika 9: Slabo stanje glavne cestne vpadnice Slovenska vas – Šentrupert (pri Križevem potu
pod Veselo Goro)
Slika 10: Vesela Gora
Slika 11: Pletena vrba
Slika 12: Cerkev sv. Ruperta
Slika 13: Grad Škrljevo
Slika 14: Simončičev toplar na Bistrici
Slika 15: Porazdelitev investicije v Historik hotel
Slika 16: Organizacijska struktura podjetja Historik hotel
Slika 16a: Turistična kmetija Schifermayer
Slika 17: Kmetija Grandl
Slika 18: Notranja oprema
Slika 19: Kmetija Habel
Slika 20: XA Balsam Apfel Essig
Slika 21: Vodenje skozi proizvodnjo čokolad
Slika 22: Barbova graščina
Slika 23: Lokacija Barbova graščine na ortofotoposnetku (stanje leta 2003)
Slika 24: MH Pliskovica
Slika 25: Mladinski hotel Stara šola Korte
Slika 26: Hostel Celica
Slika 27: Cerkev sv. Frančiška Ksaverija na Veseli Gori in v ozadju cerkev sv. Barbare na
Okrogu.
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Slika 29: Sulec 2
Slika 30: Platnica
Slika 31: Vertigo angustior (spodaj skala v mm)
Slika 32: Koščični škratec : Schutzgemeinschaft Libellen in Baden-Württemberg
Slika 33: Vidra.
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