ANTON KOVAČIČ
Tone Kovačič je mož z veliko začetnico.
Rojen Šentjernejčan je od vedno predan kraju in ljudem. Po osnovnem poklicu mizar je začel
svojo delovno pot v podjetju Podgorje, kjer je bil zaposlen kot obratovodja. Leta 1965 se je
zaposlil v nekdanji Iskri in bil sprva zadolžen za področja, ki so se dotikala sodelovanja
podjetja z okoljem. Opravljal je delo gospodarja, kasneje je bil odgovoren za varstvo pred
požarom, saj je opravil tudi izpit za poklicnega gasilca; bil je tudi vodja vzdrževanja. Ob
adaptaciji stare šole, so v njenem pritličju uredili menzo podjetja. Tone Kovačič je bil
odgovoren za ta projekt, kasneje pa je vodenje menze tudi prevzel. Vzpostavitev kuhinje in
jedilnice, ki je dnevno – svoj čas tudi v treh izmenah – pripravila do 1100 malic, je bila
zahtevna logistična naloga. Kasneje je opravil izpit iz varstva pri delu in zadolžitve nadzora
varstva opravljal vse do odhoda v pokoj leta 1992.
G. Tone Kovačič je bil pri svojem delu vseskozi vztrajen, zanesljiv, aktiven in ustvarjalen.
Poleg tega pa je imel izrazit čut za družbeno odgovornost in bil 5 let tudi predsednik Krajevne
skupnosti Šentjernej. Bil je izredno delaven in si zelo prizadeval za razvoj kraja. Angažiran je
bil pri izpeljavi velikih projektov, od oskrbe s pitno vodo, do izgradnje kanalizacije, sodeloval
je pri gradnji hipodroma in pomožnih objektov ter še bi lahko naštevali.
Bil je tudi vodja različnih gradbišč. Navezoval je stike z direktorji podjetij in bil v dobrih
odnosih s takratnim priorjem Janezom Drolcem iz Pleterij. Poslovno in osebno se je angažiral
na številnih področjih, posebej pa moramo izpostaviti njegovo vpetost v Šentjernejski oktet.
Tone Kovačič je s Šentjernejskim oktetom organizacijsko sodeloval od same ustanovitve v
letu 1962. 5 let kasneje se jim je priključil kot pevec in zasedel glas drugega tenorista. Tudi v
oktetu je imel je več funkcij: vrsto let je bil predsednik in organizacijski vodja s skrbjo za
finance. V najbolj aktivnem času je imel oktet tudi po tri nastope dnevno. Tone Kovačič je
prepeval je z dušo in srcem, pevcem je bil pripaden in jih držal skupaj. V letu 1972 je bil g.
Tone soustanovitelj vinogradniškega okteta – ta je bil zbran z namenom promocije društva in
dolenjskega posebneža - cvička.
Tone Kovačič se nikoli ni želel posebej izpostavljati, kljub temu, da je za kraj storil veliko. Pri
svojih dejavnostih je bil samostojen in iznajdljiv, njegova neprecenljiva vztrajnost,
natančnost in odgovornost do sočloveka so ga gnali naprej. Bil je dober in spoštovan
sodelavec, vsi občani pa so cenili njegovo prizadevnost, predanost in navduševanje nad
nenehnim iskanjem nečesa novega za Šentjernej.
Šentjernejčani smo ponosni na Toneta Kovačiča. Ob tej priložnosti se mu zahvaljujemo za
naštete ure, dneve in leta, ki jih je nesebično namenil sodelavcem, oktetu in celemu
Šentjerneju. Hvala in srečno!

