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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO CEROV LOG
Prostovoljno gasilsko društvo je nastalo iz gasilske desetine
prostovoljnega gasilskega društva Orehovica in se je formiralo pred
letom 1973. V letu 1973 po hujšem požaru v vasi Cerov Log je na
svojem prvem občnem zboru sprejelo sklep o ustanovitvi lastnega
Prostovoljnega gasilskega društva Cerov Log ter nadaljevalo delo vse do
današnjih dni. V vseh letih delovanja je večkrat obnovilo svoj gasilski
dom, dvakrat zamenjalo svoj gasilski avtomobil, nabavilo 800 litrsko
motorno brizgalno, visoko tlačno brizgalno in veliko gasilne ter zaščitne
opreme. Vseskozi se redno udeležuje tudi vseh gasilskih tekmovanj na
nivoju gasilske zveze in regije.
Na začetku je bilo povezano v Gasilsko zvezo Novo mesto, kot član
Gasilskega sektorja Šentjernej, nato Gasilskega sektorja Orehovica in
Občinskega gasilskega poveljstva Šentjernej ter Gasilske zveze
Šentjernej, katere je bilo soustanovitelj.
V vsem tem času je svoje aktivnosti usmerjalo predvsem v požarno
preventivo na svojem požarnem rajonu ter usposabljanju članov v
tekmovalnih disciplinah in pridobivanju gasilskih činov.
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PROSTOVOLJNEMU GASILSKEMU DRUŠTVO CEROV LOG
SPOMINSKO PLAKETO OBČINE ŠENTJERNEJ ZA 40 LET
AKTIVNEGA DELOVANJA NA PODROČJU ZAŠČITE IN REŠEVANJA

SKAVTSKA SKUPINA STEG ŠENTJERNEJ 1 OGNJEVITI PETELINI
V Šentjerneju so prvi skavti uradno ustanovili steg leta 2003, začeli pa so
se ustanavljati že nekaj let prej. Zbrali so se trije fantje in tri dekleta ter
takratni kaplan. V nekaterih od njih je že dolgo gorela želja po skavtstvu.
Glavna pobudnika sta bila Dejan Pavlin in Katja Janškovec, ki sta leto
dni hodila na sestanke k novomeškim skavtom in kasneje zraven
povabila kaplana Luka Zidanška, Jerneja Kovača, Simona Blatnika,
Marinko in Vesno Premru. Ta majhna, vendar uspešna ekipa se je zopet
eno leto dobivala. Kot prvi šentjernejski skavti so slovesno obljubili in
medse povabili še druge mlade, ki bi si želeli postati skavti.
Trenutno je aktivnih 99 članov, vseh skupaj pa jih je bilo preko 220. Z
rednimi tedenskimi srečanji za vse štiri starostne skupine skavtov in
skavtinj, s številnimi drugimi dejavnosti znotraj in zunaj meja našega
kraja ter s skavtsko metodo dela se trudijo za vzgojo otrok in
mladostnikov ter za njihovo aktivno preživljanje prostega časa. Skozi
nenehno napredovanje so se razvili v močno in prepoznavno skavtsko
skupino. Tudi na državni ravni se udejstvuje kar veliko skavtov s
šentjernejsko skavtsko rutko za vratom, zato si je skupina pridobila velik
ugled na ravni celotnega Združenja slovenskih katoliških skavtov in
skavtinj.
OBČINSKI SVET OBČINE ŠENTJERNEJ PODELJUJE SKAVTSKI
SKUPINI STEG ŠENTJERNEJ 1 OGNJEVITI PETELINI SPOMINSKO
PLAKETO OBČINE ŠENTJERNEJ ZA 10 LET AKTIVNEGA
DELOVANJA NA DRUŠTVENEM PODROČJU

LEON KUŠLJAN, Dol. Stara vas 125, 8275 Škocjan
Gospod Leon Kušljan je rojen 5. avgusta 1934 v Šentjerneju, zadnja leta
živi na Vinjem vrhu.
Leon Kušljan je aktivno deloval na družbenem področju ter s svojo
zagnanostjo veliko prispeval k boljšemu jutri na ozemlju občine
Šentjernej. Bil je aktivist mnogih delovnih akcij in dobrotnik v družbenem
življenju občanov.
V letih 1975 in 1990 je bil eden prvih obrtnikov, ki je izdeloval cementne
izdelke. Svoje znanje in delo je radodarno podarjal za skupno dobro.
Pomagal je s svojimi izdelki gasilcem pri gradnji gasilskih domov ter
drugih družbenih objektov.
V njegovi delavnici so pomagali tudi socialno šibkejši delavci. Zaposloval
je tudi Rome in veliko pripomogel pri njihovem razvoju ter socialni
neodvisnosti.
Je zvesti član organizacije Zveze združenj borcev za vrednote NOB ter
dolgoletni organizator dela v tej organizaciji. Po letu 1991 je bil eden
prvih članov, ki je organiziral stranko SDP poznejšo združeno listo in
stranko socialni demokrati Šentjernej.
OBČINSKI SVET OBČINE ŠENTJERNEJ PODELJUJE NAGRADO
OBČINE ŠENTJERNEJ GOSPODU LEONU KUŠLJANU ZA USPEŠNO
IN VEČLETNO DELO NA RAZLIČNIH PODROČJIH DRUŽBENEGA
ŽIVLJENJA

JANEZ KUHELJ, Resslova cesta 7, Šentjernej
Gospod Janez Kuhelj je po opravljenem študiju leta 1961 prišel v naš
kraj Šentjernej. Kot učitelj zgodovine in telesne vzgoje je močno
zaznamoval dogajanje na športnem in kulturnem področju v kraju.
Odlikoval se je po številnih inovativnih strokovnih pristopih. Kot učitelj
športne vzgoje je bil nagrajen z državnim Bloudkovim priznanjem za
dosežke v rokometu in atletiki. Aktiven je bil tudi na lokalnem področju,
saj je kar nekaj let vestno opravljal funkcijo tajnika Krajevne skupnosti
Šentjernej. Dolga leta je bil aktivni član Šentjernejskega okteta. Ras je
zahajal tudi v Pleterje, kjer še dandanes prostovoljno pomaga pri
urejanju tamkajšnjega arhiva.
Leta 1962 je poln delovne vneme in športnega entuziazma ustanovil
šolsko športno društvo Polet, ki je pomenilo začetek športne dejavnosti v
kraju. Začela so se graditi igrišča ob šoli, skakalnice in smučišče na
Javorovici. Bil je aktiven član smučarskega društva, še posebno je delal
na področju smučarskih skokov in pri organizaciji veleslalomov za
Cankarjev memorial na Javorovici. Z njegovo pomočjo se je začel v
sedemdesetih letih v našem kraju razvijati tudi namizni tenis. Bil je
zaslužen za razvoj ženskega rokometa. Žensko rokometno ekipo je
pripeljal do prve slovenske lige. Deloval je tudi pri moškem rokometnem
klubu.
Leta 1994 je bil ustanovljen Atletski klub Šentjernej, v katerem je aktivno
deloval vsa leta. V vseh letih so naši učenci krojili atletski vrh ne le na
dolenjskem ampak tudi v slovenskem merilu. Atleti niso postavljali le
novih šolskih rekordov, ampak tudi državne. Kot pionirji , mladinci ali
člani so se uvrščali v državne reprezentance ter sodelovali na evropskih
in svetovnih prvenstvih ter olimpijskih igrah.
Bil je prvi predsednik atletskega kluba in v devetnajst letnem obdobju
opravljal funkcijo predsednika kar 15 let. Pri atletiki je bil gonilna sila
tekmovanj za mednarodne atletske mitinge Jernejevo in bil državni
atletski sodnik.
Zagotovo je še mnogo področij na katerih je nagrajenec deloval, ustvarjal
in se potrjeval. Predvsem je to oseba, ki jo poznajo daleč naokoli, tako v
vrstah pedagoških delavcev, atletskih vrstah, na rokometnem področju,
družbenih dejavnostih, glasbenih krogih in v širokem krogu znancev.
Veliko ljudi pozna gospoda Janeza Kuhlja kot delovnega, predanega,
zavzetega, doslednega in nadvse odgovornega človeka. Zato se mu
iskreno zahvaljujemo in mu želimo vse dobro tudi v prihodnosti.
OBČINSKI SVET OBČINE ŠENTJERNEJ PODELJUJE NAZIV
ČASTNEGA OBČANA OBČINE ŠENTJERNEJ GOSPODU JANEZU
KUHLJU ZA ŽIVLJENJSKO DELO NA KULTURNEM, ŠPORTNEM IN
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM PODROČJU

EKIPA PRVA POMOČI CIVILNE ZAŠČITE OBČINE ŠENTJERNEJ
Mirjam MARTINČIČ, Marjeta ŠVALJ, Alenka BREŽNJAK, Irena MUZGA,
Alenka SIROTKA, Anton LUZAR in Gregor KOS so člani ekipe z velikimi
dosežki.
Pripadnice in pripadnika ekipe CZ Občine Šentjernej so izobraževanje za
bolničarja opravili v letu 2008. Od takrat so svoje pridobljeno znanje
izkoristili tako, da so že 5-krat osvojili 1. mesto na Regijskem preverjanju
usposobljenosti ekip Prve pomoči CZ in RK. S tem so si zagotovili
udeležbo na državnem tekmovanju, kjer so osvojili 3-krat 3. mesto, 1-krat
6. mesto in 1-krat 4. mesto. Leta 2010 je bila ekipa deležna posebne
časti in sicer je prejela srebrni znak CZ poveljnika CZ Republike
Slovenije. Vse to so dosegli z resnim in vestnim delom, kar jih je
spodbudilo k še večji zagnanosti in motivaciji za tedensko urjenje skozi
celo leto.
Člani ekipe PP so se vključili tudi v humanitarno delo. Večina od njih
sodeluje v krajevni organizaciji RK Šentjernej s prostovoljnim delom,
nekateri pa so aktivni tudi v drugih humanitarnih in prostovoljnih društvih.
Priznanje naj bo članom ekipe PP CZ Občine Šentjernej skromna
zahvala za dosedanje, predvsem pa v spodbudo za nadaljnje delo.
ŽUPAN OBČINE ŠENTJERNEJ PODELJUJE EKIPI PRVE POMOČI
CIVILNE ZAŠČITE OBČINE ŠENTJERNEJ PRIZNANJE ZA AKTIVNO
DELOVANJE NA PODROČJU ZAŠČITE IN REŠEVANJA

POLICIJSKA POSTAJA ŠENTJERNEJ
V našem življenjskem in delovnem okolju je veliko odklonilnih dejavnikov
in pojavov, ki zmanjšujejo občutek varnosti. Vrsto nalog za zagotovitev te
dobrine v prvi vrsti opravlja policija, ki je za to tudi poklicana. Poleg nje
pa bi moral svoj delež prispevati tudi vsak posameznik, lokalna skupnost
in druge institucije. Delovanje policije v lokalni skupnosti razumemo kot
partnerski in enakovreden odnos. In prav takšen odnos imata Občina
Šentjernej in Policijska postaja Šentjernej.
Pomoč policije je nepogrešljiva pri izvedbi občinskih prireditev, kot so
Javorovica, Jernejevo, Štefan dan.
Policijska postaja Šentjernej tesno sodeluje tudi s Svetom za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu Občine Šentjernej. Skozi vse leto na
skupnih sestankih rešujejo problematiko prometa, prometne ureditve,
cest ter varnih šolskih poti. V Svetu za preventivo in vzgojo je tudi
predstavnik iz policijske postaje.
ŽUPAN OBČINE ŠENTJERNEJ PODELJUJE POLICIJSKI POSTAJI
ŠENTJERNEJ PRIZNANJE ZA USPEŠNO SODELOVANJE IN
POMOČ PRI ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI IN REDA V OBČINI
ŠENTJERNEJ

PAVEL TURK, Prvomajska cesta 4, Šentjernej
Gospod Pavel Turk je bil rojen 21. januarja 1941 v majhni podgorjanski
vasi Podgrad, kjer je po končani 2. svetovni vojni obiskoval in končal
osnovno šolo. Leta 1962 je v Novem mestu končal učiteljišče in se še
istega leta zaposlil kot učitelj na Osnovni šoli Šentjernej. Leta 1963 je šel
na služenje vojaškega roka in se ob koncu te obveznosti vrnil na
Osnovno šolo Šentjernej, kjer je delal celo svojo delovno dobo, vse do
upokojitve. Do leta 1977 je poučeval različne predmete, predvsem
zemljepis. Od leta 1977 do leta 1991 je bil pomočnik ravnatelja, od leta
1991 do leta 2003 pa ravnatelj OŠ Šentjernej.
Delo ravnatelja je opravljal v času takoj po osamosvojitvi Slovenije, ko so
si tudi na področju šolstva zelo hitro sledile izrazite spremembe, zato je
bilo njegovo delo še toliko težje in odgovornejše. Med tem časom je pod
okrilje OŠ Šentjernej prišel Vrtec Čebelica, tako da je njegovo delo
postalo še obsežnejše, odgovornejše in težje. Poleg vsebinskih in
organizacijskih sprememb v šoli in šolstvu na sploh je OŠ Šentjernej
pod njegovim vodstvom temeljito obnovila stavbo podružnične šole v
Orehovici, zunanje športne površine pri matični šoli in pripravila vse
potrebno za zadnjo veliko prostorsko pridobitev na matični šoli v
Šentjerneju. Pavel Turk je bil uspešen ravnatelj OŠ Šentjernej vse do
svoje upokojitve 31. avgusta 2003.
Bil je dolgoletni predsednik Turističnega društva Šentjernej, še vedno
aktivni član Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto,
predsednik Rotary kluba Novo mesto in poleg vsega naštetega je
vključen še v mnoga društva, ki delujejo na območju občine Šentjernej in
tudi izven nje. Kar težko si je zamisliti prireditev brez njegove prisotnosti,
še posebej v času Jernejevega, saj je član Odbora za pripravo prireditve
Jernejevo in podpredsednik Turističnega društva, ki je poleg Občine
Šentjernej soorganizator Jernejevega. Za posameznika vedno najde lepo
besedo in nam s svojim optimizmom daje moč in spodbudo.
ŽUPAN OBČINE ŠENTJERNEJ PODELJUJE GOSPODU PAVLU
TURKU
PRIZNANJE ZA USPEŠNO IN VEČLETNO DELO NA
PODROČJU DRUŠTVENEGA IN DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA V
OBČINI ŠENTJERNEJ

MATISA MM MARJAN MATIČEVIČ S.P. ŠENTJERNEJ
Podjetje Matisa MM je ustanovil Marjan Matičevič, leta 1990. Za ta korak
se je odločil zaradi novo nastalih priložnosti in bogatih izkušenj s
področja proizvodnje elektroagregatov v podjetju Rade Končar. Trenutno
je v podjetju zaposlenih 22 ljudi, vendar zaradi nenehne rasti in razvoja
število zaposlenih hitro narašča.
Z letom 2007 so se preselili v nove proizvodne prostore v Šentjernej.
Novi prostori so jim zelo olajšali delo in nadaljnji razvoj podjetja.
Njihova osnovna dejavnost je tehnološki razvoj, proizvodnja, trženje in
servisiranje sistemov in naprav za napajanje z električno energijo (,
prevozništvo in trgovina.
Poleg vsega tega pa se ukvarjajo tudi z izposojo elektro agregatov,
montažo na samem objektu, izdelavo projektne dokumentacije, s po
prodajnimi uslugami ter nudijo vso tehnično pomoč in podporo.
Vsi delavci delajo v skladu z ISO 9001 sistemom, ki zagotavlja večjo
kakovost dela, tako v administrativnem, kot v fizičnem smislu.
Dobri dve desetletji razvoja strokovnih znanj na področju razvoja,
proizvodnje, trženja in servisiranja sistemov in naprav za napajanje z
električno energijo in širjenja strokovnih delovnih mest, zagotavljajo
nadaljnje uspehe tako podjetju Matisa kot lokalni skupnosti, ki so ji tako
uspešni gospodarski gradniki v veliko spodbudo.
ŽUPAN OBČINE ŠENTJERNEJ PODELJUJE PODJETJU MATISA MM
MARJAN MATIČEVIČ S.P. ŠENTJERNEJ PRIZNANJE ZA USPEŠNO
DELOVANJE NA PODROČJU GOSPODARSKEGA RAZVOJA

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA NOVO MESTO
Območno združenje RK Novo mesto pripravlja in usmerja izvajanje
programskih nalog Krajevne organizacije Rdečega križa Orehovica in
Šentjernej. V občini v sodelovanju z obema krajevnima organizacijama
opravlja aktivnosti, kot so:
- srečanja starostnikov
- novoletna obdaritev starostnikov, bolnih in invalidnih oseb
- občasno nudenje pomoči na domu bolnim in ostarelim občanom
- skrb za socialno ogrožene posameznike, družine in skupine
občanov
- organiziranje predavanj za občane o preventivnem zdravstvenem
varstvu
- merjenje tlaka, holesterola v krvi
- srečanje krvodajalcev
- organiziranje letovanje otrok
OZ RK Novo mesto je nesebično sodeloval z ekipo prve pomoči Civilne
zaščite Občine Šentjernej, katera je že šest let zapovrstjo osvojila prvo
mesto na Regijskem preverjanju usposobljenosti ekip PP CZ in RK.
ŽUPAN OBČINE ŠENTJERNEJ PODELJUJE OBMOČNEMU
ZDRUŽENJU RDEČEGA KRIŽA NOVO MESTO PRIZNANJE ZA
AKTIVNO DELOVANJE NA HUMANITARNEM PODROČJU.

