DARKO DROBEŽ
Darko Drobež je mlad Vrhpoljčan po izobrazbi diplomiran inženir agronomije in
hortikulture. Ima veliko veselje do svoje kmetije, kjer se ukvarjajo z živinorejo, letno
pa pridelajo tudi nekaj ton ajde. Je oče dveh predšolskih otrok in družina mu pomeni
največ.
Ima pa Darko Drobež še eno ljubezen – šport.
Nekoč atlet in državni prvak je danes registriran in kategoriziran športnik Slovenske
zveze tajskega boksa, ter vpisan v register Olimpijskega komiteja Slovenije. Je
reprezentant Slovenije v tajskem boksu, AKTUALNI državni in prvak Mednarodne lige
tajskega boksa. Tako predan športu je tudi Ambasador tajskega boksa, kjer v različnih
projektih dokazuje, da je možno s predanostjo in vztrajnostjo premagati še tako velike
ovire.
Svoje znanje in pozitivne vrednote prenaša na vse generacije, zato so v njegovem
klubu Skorpion gym iz Novega mesta še posebej ponosni nanj.
Darko Drobež – jekleni mož!

IVAN CERJAK
Ivan Cerjak, po poklicu kovač, nato pa mojster, je pri svojih 40ih letih odprl prvo
obrtno delavnico, kjer so izdelovali kardanske gredi. Z ženo Jožico sta proizvodnjo
nadgradila in razširila trg po celotni nekdanji Jugoslaviji. Leta 1990 je g. Ivan odprl
svojo trgovino, ki poleg kardanskih gredi ponuja tudi vse potrebno za urejanje vrta,
njive, vinograda in sadovnjaka. Nekoliko kasneje ga je prevzel Šentjernej, kjer je videl
velik potencial. Investicija v gostinsko – poslovni objekt je bila velika a je družini
Cerjak in Šentjernejčanom prinesla nove poslovne priložnosti.
Življenje Ivana Cerjaka je zaznamovano z izzivi, v katere pa je vedno vpletal svojo
družino. Sin Matjaž in hči Polona uspešno nadaljujeta zastavljeno očetovo pot, ki kljub
upokojitvi vedno priskoči na pomoč. G. Ivan je dokaz, da zrela leta niso ovira za
dolgoročne odločitve. Pomembna je vizija: biti dostopen, ljudem v pomoč in imeti
pogum.

GALLUS SM
Podjetje GALLUS SM d.o.o.je bilo ustanovljeno leta 2006. Pod enakim imenom pa je
delovalo že od sredine 90 let kot s.p. začetnika Cirla in potem še Marjana Selaka.
Podjetje GALLUS SM d.o.o. se ukvarja s proizvodnjo, servisiranjem, projektiranjem in
prodajo gasilne protipožarne opreme. Glavna dejavnost je dobava protipožarne
opreme in požarno vzdrževanje poslovnih objektov ter prodaja vseh vrst gasilne
opreme za potrebe poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot. Danes podjetje s 13imi
redno zapslenimi deluje v sodobnih prostorih v Obrtni coni Šentjernej, ima pa še dve
poslovni enoti in sicer v Ljubljani in v Kopru.
V prihodnosti želijo še utrditi svoje obstoječe dejavnosti in jih nadgrajevati s tržnimi
novostmi. Svojo prednost vidijo predvsem v znanju in kadru ki ga imajo. Glede na
njihovo vseslovensko prisotnost pa možnost širitve vidijo predvsem na tujih trgih.

LOK
LOK orodjarstvo JE DRUŽINSKO podjetje z dolgoletnimi izkušnjami na področju
orodjarstva in kovinarstva. Prvotna vlaganja v mlado podjetje so se obrestovala, saj
ima danes 25 zaposlenih.
Dejstvo, da so manjše podjetje jim dovoljuje hitro prilagajanje tržnim razmeram.
Sprejemajo manjša in večja – tudi serijska dela, saj jim vsestranska usposobljenost
zaposlenih omogoča hitro odzivnost in maksimalno fleksibilnost. Naročniku
zagotavljajo individualen, oseben pristop, kar krepi odnose in zaupanje. Polovico
prometa podjetju predstavljajo domača podjetja – TPV, Akrapovič, Krka in drugi,
polovica proizvodnje pa gre v tujino. Izdelki LOKa se vgrajujejo v vetrne elektrarne,
električne vlake, tovornjake dnevnih kopov ter v skoraj vse avtomobilske znamke.
V prihodnost vstopajo optimistično, še naprej bodo delovali v dobro vseh zaposlenih,
okolice in poslovnih partnerjev. Vztrajajo na kvaliteti, kratkih dobavnih rokih in
kompetentnih zaposlenih.

TRAC
Leta 1992 se je začela pisati zgodovina podjetja TRAC kjer kljub razpadu takratne
Iskre, ni manjkalo poguma in optimizma.
Podjetje TRAC d.o.o., se ukvarja z razvojno-aplikativno dejavnostjo na področju
procesne kontrole in avtomatizacije proizvodnih procesov. Z uporabo lastnega znanja
in izkušenj aktivno sodelujejo pri izgradnji in optimizaciji različnih delovnih postopkov.
V 25ih letih delovanja so si nadeli naziv reševalcev problemov – tudi tistih najtežjih.
Podjetje ima svoje naročnike predvsem v farmacevtski industriji doma in na skoraj
vseh celinah.
Prisegajo na fleksibilnost, poštenost in inovativnost, za sabo imajo več kot 400
uspešno izvedenih projektov. Trenutno je v podjetju 26 zaposlenih, se pa ta delež
vsako leto poveča kar za četrtino.
TRAC d.o.o. ima najvišjo bonitetno oceno odličnosti in prihodke preko 3 mio €. So
zaupanja vreden poslovni partner in Šentjernejčani smo ponosni, da imamo tovrstno
podjetje v svoji sredini.

Sportno kulturno društvo HOPLA
Športno kulturno društvo Hopla Šentjernej je bilo ustanovljeno leta 2007 in je vseh
10 let stremelo k uresničevanju osnovne ideje – to pa sodelovanje in povezovanje ter
druženje in ustvarjanje prijateljskih vezi med otroki in odraslimi, skratka skrbeti za
ugoden vpliv okolja na počutje in zdravje.
V društvu so aktivni predvsem otroci, saj so za njih organizirali angleške urice, učili so
jih rolati, veliko otrok so naučili plavati in nato tehnike plavanja nadgrajevali,
organizirali so otroške rojstnodnevne zabave, izvajali pravljične in ustvarjalne
delavnice največ zanimanja pa so imele plesne igrice za predšolske otroke ter hip hop
za otroke po 7. letu starosti.
S slednjimi je Športno kulturno društvo Hopla pripravilo 10 produkcij, s svojimi
plesnimi nastopi pa so v lanskem decembrskem programu Vrtca Šentjernej
oplemenitili predstavo Presenečenje za medvedko.
Njihova pot je bila pestra, saj so v teh letih poskrbeli za številne, predvsem predšolske
otroke. Pot polna iger, plesa, glasbe in športa po kateri je hodilo, tekalo, plesalo in
plavalo skoraj tisoč otrok je pomembna pot, saj naše najmlajše vodi v pravo smer
razvoja, dobrih odnosov in generacijo Šentjernejčanov na katere bomo vsi lahko
ponosni.
Športno kulturno društvo Hopla se posveča najmlajšim in prav oni so naša prihodnost.
S skrbnim odnosom, strokovnostjo in posebnim čutom se tako oblikujejo
posamezniki, ki jim bodo v obdobju odraščanja in kasneje takšni odprti odnosi,
sproščenost in samozavest zagotovo pomagali do uspeha.

Sportno društvo Kozorog – Sentjernej
Športno društvo Kozorog – Šentjernej je bilo ustanovljeno leta 1996 torej so že
obeležili 20 letnico ustanovitve in delovanja.
Če v nekaj povedih strnemo pot društva, je zagotovo pohvalno, da je večina članov
ustanoviteljev še vedno prisotnih v njihovi sredini. Društvo je bilo ustanovljeno z
namenom, da se člani organizirano rekreirajo, tekmujejo v športnih panogah,
organizirajo športne prireditve in se družijo.
Lahko rečemo, da so opravičili namen ustanovitve, saj so v teh letih redno:
 organizirali vadbo za člane društva;
 tekmovali v medobčinski nogometni ligi;
 organizirali pomladne priprave za tekmovanja v tujini;
in se udeleževali mnogih tekmovanj v nogometu, teku, kolesarjenju, tenisu, biljardu.
Pomagali so pri izpeljavi večjih projektov v občini Šentjernej, postavljali kresove,
varovali prireditve in podobno.
Ob strokovni pomoči podjetja Elektro Kralj so člani z lastnimi prispevki postavili
reflektorje za razsvetljavo rokometnega igrišča pri OŠ Šentjernej.
V času svojega delovanja so organizirali osem dobrodelnih nogometnih turnirjev, od
katerih so zbrana sredstva namenili za ureditev vrtca Šentjernej in za posamezne
otroke s težjimi boleznimi.
Svoj jubilej – 20 letnico društva so obeležili z nogometnim turnirjem in spremnim
programom na stadionu pri Osnovni šoli Šentjernej.

Mokropoljški klub mučenikov
Mokropoljski klub mučenikov, ki združuje planinsko in športno dejavnost, je v mesecu
marcu – ob dnevu mučenikov - praznoval 30 let obstoja in delovanja.
Ustanovnih članov društva je bilo osem in od teh je sedem še vedno aktivnih.
V društvu velja nekaj posebnih pravil:
- društvo ima lahko največ 40 članov in ti se imenujejo mučeniki, vanj pa se
lahko včlanijo samo poročeni možje ali pa fantje starejši od 27 let.
- Vsi člani Mokropoljskega kluba mučenikov imajo svoja članska imena, ki
odslikavajo kakšno od lastnosti mučenika – npr Debeli, Hitri, Tastar in tako
naprej.
Članstvo v društvu zahteva udeležbo na njihovih akcijah, ki so pohodniškega in
športnega značaja – pa tudi nekaj kulture je vmes, saj je ena od dolžnosti mučenikov
tudi petje “treh kraljev”.
Do sedaj so člani skupno opravili že 180 obveznih akcij katerih se morajo mučeniki
udeleževati z mučeniško opremo - srajco, klobukom in “rukzak bifejem” nahrbtnikom s kilogramom kruha, eno počasi okroglo klobaso in enim litrom vina.
Mučeniki pa radi priskočijo na pomoč – različnim organizatorjem pomagajo pri
pripravi in izvedbi raznih prireditev in tekmovanj, udeležujejo se raznih srečanj,
čistilnih akcij in tudi v današnji povorki ne bodo manjkali.
Vedno in povsod pa za mokropoljske mučenike velja DOBRA VOLJA JE NAJBOLJA!

PGD Stara vaš - Loka
Prostovoljno gasilsko društvo Stara vas - Loka je bilo ustanovljeno leta 1937, pod
imenom Prostovoljna gasilska četa Stara vas – Loka.
Takrat so v Gorenji Stari vasi postavili manjši lesen gasilski dom, v katerem so imeli
shranjeno prvo opremo. Leta 1939 so nabavili rabljeno ročno gasilsko brizgalno z
opremo za gašenje, letnik 1900, ki jo še danes hranijo. Med drugo svetovno vojno je
bil gasilski dom požgan. Vaščanom je uspelo rešiti gasilsko brizgalno in nekaj opreme.
Po končani vojni so se člani zopet zbrali in obnovili društvo, ki se je preimenovalo v
Gasilsko društvo Stara vas – Loka. Postavili so nov zidan gasilski dom in delo društva
je zopet zaživelo.
Postopoma so člani nabavljali gasilsko opremo. Leta 1987 - ob praznovanju 50letnice, so svojemu namenu predali nov gasilski dom. Ob sprotnem in stalnem
nabavljanju opreme ter urjenju enot so leta 2001 razvili nov gasilski prapor.
Gasilci PGD Stara vas - Loka, so zvesti svojemu poslanstvu - pomagati ljudem v stiski,
naj si bo to v požaru ali kakšni drugi nesreči. Društvo se udeležuje številnih
tekmovanj, velik poudarek pa daje na delo z mladimi in članicami. Veliko zaslug za
številne pridobitve in uspehe gre vodstvu društva, mentorjem in vsem njihovim
podpornikom.

