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NASLEDNJA ŠTEVILKA IZIDE KONEC SEPTEMBRA 2019.
Vaše prispevke nam pošljite najpozneje do 10. septembra 2019.

Spoštovane bralke in bralci,
Poletje je zasijalo v svojem polnem sijaju in kar težko 
je verjeti, da smo že v zadnjem delu poletnih počitnic. 

Ste se že odpočili in naužili sončnih žarkov in pozitivne 
energije za mesec, ki je pred vami? Avgust je najbolj 

pester mesec v letu, mesec v katerem praznujemo 
občinski praznik. Dogajanje v naši občini je pestro 

skozi vse leto. V času praznovanja občinskega 
praznika pa je že po tradiciji dogodkov in prireditev 
še več kot po navadi. Koledar dogodkov letošnjega 

Jernejevega vas vabi na zanimive prireditve, za 
kar se zahvaljujemo vsem prirediteljem za njihovo 

organizacijo in izvedbo. Udeležimo se jih v čim večjem 
številu in le-te izkoristimo za prijetno druženje.

Želim vam lep preostanek poletnih dni. Hkrati pa vam 
članice uredniškega odbora Šentjernejskega glasila ob 
prazniku Občine Šentjernej želimo lepo praznovanje in 

prijetno prebiranje avgustovske številke glasila.
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ZAVIHALI
ROKAVE IN SE 
LOTILI DELA

Z
a vami je že dobrih osem mesecev županovanja v drugem 
mandatu. Po čem si jih boste zapomnili?
Nov mandat si bom zapomnil predvsem po negativni volilni kam-
panji. V času volitev se je  premalo govorilo o projektih in prihodno-
sti občine ter o viziji kraja. Volitev je konec, ponovno je potrebno 

zavihati rokave in se lotiti dela, če želimo realizirati zastavljene cilje. 

Katerih projektov ste se v tem času lotili in kateri se trenutno 
izvajajo?
Projektov, ki se izvajajo je kar nekaj, veliko jih je v pripravi. Najpomembnejši 
projekt, ki se izvaja, je prenos izvajanja javne gospodarske službe odvajanja 
in čiščenja komunalne odpadne vode na lastno podjetje JP EDŠ d. o. o. z 
odkupom obstoječe koncesije. Celoten postopek prenosa traja skoraj tri 
leta. Pričakujem, da bo prav v tem času zgodba zaključena, upam, da se bo 
to zgodilo do občinskega praznika.
Večji projekti, ki so se že izvedli oziroma so v izvajanju, so naslednji: as-
faltiranje posameznih odsekov ceste na relaciji Sela–Javorovica, obnova 
vodovoda na odseku Prapreče–Pristavica v okviru regijskega projekta 
Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Do-
lenjske, nadaljevanje ureditve ceste z izgradnjo hodnika za pešce in javne 
razsvetljave v Orehovici, ureditev ceste in odvodnjavanja na odseku Šen-
tjernej–Volčkova vas, izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije ter cestne 
infrastrukture v Dol. Stari vasi, rekonstrukcija ceste na odseku Dol. Mokro 
polje–Hrastje in asfaltiranje odseka ceste v naselju Hrastje.
Projekti, ki so v pripravi, se bodo izvedli v poletno–jesenskem času ter v pri-
hodnjih letih, so: gradnja pešpoti od avtobusne postaje pri naselju Groblje 
do odcepa za naselje Gruča, rekonstrukcija dela ceste v Dol. Vrhpolju, izgra-

POGOVOR Z ŽUPANOM
RADKOM LUZARJEM

Spoštovani občanke in občani
Občine Šentjernej!

Župan Radko Luzar

Vsak praznik je prav poseben dan – poseben dan za 
posameznika, družino in skupnost.

Praznovanja so priložnost, ko se srečamo, si sežemo v roke in 
pokramljamo. Z veseljem se spominjamo preteklih dogodkov, 

še raje pa teče beseda o prihodnosti, naših željah in načrtih. 
Naj bo tudi praznik naše občine priložnost za veselje ter 

spodbuda za naše dobre misli in lepa dejanja.

Ob občinskem prazniku Občine Šentjernej
vsem občankam in občanom iskreno čestitam.

  SABINA JORDAN KOVAČIČ & ANITA PETRIČ

    ARHIV OU OBČINE ŠENTJERNEJ

IZPOSTAVLJAMO



dnja križišča v Maharovcu, izgradnja plinovoda na 
odseku Šentjernej–Dobrava z namenom oskrbe 
občine z zemeljskim plinom, obnova vodovoda 
na odseku Šentjernej–Dobrava v okviru regijske-
ga projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega 
sistema na območju osrednje Dolenjske, ureditev 
cestne povezave na odseku Šentjernej–Drama, ki 
bo zajemala razširitev cestišča, izgradnjo hod-
nikov za pešce, avtobusnih postajališč in javne 
razsvetljave v naseljih Roje ter Drama in rekon-
strukcijo z razširitvijo cestišča med naseljema 
Šentjernej in Roje ter naseljema Roje in Drama, 
dograditev kanalizacijskega sistema nad 2000pe 
v aglomeraciji Vrh pri Šentjerneju, izgradnja Šen-
tjernejske učne poti v okolici vrtca, osnovne šole, 
zdravstvene postaje in občine s tematskimi sklo-
pi, igrali, fitnes napravami, sprehajalnimi in zele-
nimi površinami, ureditev sejmiščnega prostora z 
gasilskim centrom, ureditev cestne in komunalne 
infrastrukture v Industrijsko-storitveni coni Sej-
mišče Šentjernej in še številni manjši projekti.

Med ključnimi projekti v vašem prvem 
mandatu je bila izgradnja novega vrtca, 
ki že uspešno služi svojemu namenu. Kako 
pa je z mostom v Mršeči vasi, smo kaj bližje 
njegovi izvedbi v tem mandatu? Se mogo-
če obetajo finančna sredstva iz evropskih 
skladov?
Res je bil ključni projekt prvega mandata izgra-
dnja novega vrtca, seveda zaradi velike potre-
be. Najprej smo poskrbeli za najmlajše. Na 5. 
redni seji občinskega sveta, predhodno pa je to 
obravnaval tudi Odbor za okolje in prostor, je 
bil sprejet sklep, da bo most kovinske izvedbe, 
ki bo estetsko in funkcionalno ustrezal našim 
željam. Projektantska ocena celotne investicije 
bo znašala predvidoma 1,5 milijonov evrov. Kar 
zadeva evropska kohezijska sredstva, jih v tem 
finančnem obdobju za omenjeni projekt ni bilo, a 
upamo, da v naslednji finančni perspektivi prido-
bimo tudi kohezijska sredstva, saj bo le tako mož-
no zagotoviti finančno konstrukcijo in seveda 
izgradnjo mostu. Z izgradnjo mostu bomo pričeli 
takoj, ko bodo zagotovljena sredstva.

V kolikšnem obsegu se bo izvajala investi-
cija v Dol. Stari vasi? Kakšna je časovnica 
in finančni okvir?
Projekt ureditve naselja Dol. Stara vas je razde-
ljen na več območij, posledično bo večleten, raz-
log pa so finančna sredstva. V letošnjem letu bo 
izvedena fekalna in meteorna kanalizacija z ob-
novo ceste, izgradnjo hodnika za pešce in javne 
razsvetljave od vključno križišča v naselju v smeri 
proti naselju Sela, ki sicer predstavlja prometno 
najbolj nevaren odsek ceste. Za to fazo projekta 
smo izvedli javni razpis, izbran je bil najugodnej-
ši ponudnik, to je podjetje CGP Novo mesto d. d. 
Vrednost investicije znaša dobrih 217.000 evrov, 
vrednost ureditve ceste in odvodnjavanja na od-
seku Šentjernej–Volčkova vas pa dobrih 42.000 
evrov. Oba projekta bosta končana do 30. 11. 
2019 in financirana iz občinskega proračuna.

Kako je z nadaljevanjem gradnje kanali-
zacijskega sistema v občini? Je bilo v zad-
njih letih na tem področju postorjenega že 
veliko dela? Kako je s subvencijo za male 
čistilne naprave?
Po prenosu izvajanja javne gospodarske službe 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 
na lastno podjetje JP EDŠ d .o. o. in po sprejetju 
državnega Operativnega programa odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode, le-ta je v zak-
ljučni fazi, bomo dopolnili in občinskemu svetu 
dali v sprejem občinski Operativni program od-
vajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. V 
sklopu tega se bo reševalo tudi subvencioniranje 
malih čistilnih naprav. Višina subvencije bo s pra-
vilnikom določena in bo primerljiva s sosednjimi 
občinami. Za širitev kanalizacijskega sistema in 
priključevanja uporabnikov vsako leto nameni-
mo velik del proračunskih sredstev, enako bo tudi 
v bodoče. Trenutno se zaključuje tako imenovana 
1. faza izgradnje, ki zajema ureditev kanalizacij-
skega sistema v aglomeraciji Vrh pri Šentjerneju 
(naselja Vrh pri Šentjerneju, Gorenja Brezovica, 
Dobravica, Šentjernej in Šmalčja vas). Naj ome-
nim, da smo za dograditev navedene aglome-
racije že pridobili gradbeno dovoljenje in oddali 
vlogo v neposredno potrditev na Ministrstvo za 
okolje in prostor za pridobitev sredstev. Iz meha-
nizma »Dogovor za razvoj regij« so sofinancirani 
projekti iz več prednostnih naložb Operativne-
ga programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020, med drugim tudi 
gradnje javne infrastrukture za odpadno vodo v 
aglomeracijah nad 2.000 populacijskih enot. Iz 
tega naslova pričakujemo kohezijska sredstva in 
na ta način bo zaključena 1. faza. Takoj za tem pa 
sledi druga faza, ki zajema reševanje omenjene 
problematike na osnovi operativnega programa 
tudi po ostalih naseljih, le-ta bo trajala več let.
 
Kako bi na kratko opisali delo občinskega 
sveta v tem mandatnem obdobju?
V tem mandatnem obdobju je sestava občinske-
ga sveta pestra, kar ocenjujem na dobro, da se 
slišijo različna mnenja in predlogi. Naša skupna 
naloga je, da se odločimo za najboljšo rešitev v 
prid občanov in občine. Na prvih sejah smo doka-
zali, da zmoremo stopiti skupaj, saj so bile spre-
jete vse pomembne odločitve. Pohvaliti moram 

Poteka izbira izvajalca za rekonstrukcijo 
križišča v Dolenjem Maharovcu, kdaj pred-
videvate pričetek del in koliko sredstev bo 
morala občina zagotoviti iz proračuna?
Rekonstrukcija križišča Maharovec se bo izvaja-
la na regionalni - državni cesti, zato je investitor 
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republi-
ke Slovenije za infrastrukturo(DRSI). Občina bo 
financirala priključek lokalne ceste od križišča v 
smeri naselja Dolenji Maharovec. Z DRSI smo že 
lani podpisali pogodbo o sofinanciranju za izgra-
dnjo. Razpis za izvajalca vodi DRSI, dela se bodo 
pričela predvidoma v začetku jeseni, končana pa 
naj bi bila v prvi polovici prihodnjega leta. Ob-
činski del investicije je ocenjen na 190.000 evrov, 
medtem ko delež državnih sredstev znaša dobrih 
420.000 evrov.

Kako je s pričetkom gradnje vodovoda in 
plinovoda na relaciji Dobruška vas–Šen-
tjernej? Kdaj bo delo steklo?
Gradbeno dovoljenje za gradnjo vodovoda in pli-
novoda na odseku Šentjernej–Dobrava smo pri-
dobili. V tem trenutku poteka javni razpis za izbor 
izvajalca za gradnjo vodovoda, ki ga vodi Komu-
nala Novo mesto d. d. kot koordinator v projektu 
Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na 
območju osrednje Dolenjske. Če ne bo prišlo do 
zapletov, naj bi se po sedanjem terminskem pla-
nu dela pričela po dopustih in končala do konca 
leta. Načrtujemo, da bo možna priključitev posa-
meznih uporabnikov na zemeljski plin že v letoš-
nji kurilni sezoni.

Kakšni so načrti za vaš drugi mandat? 
Kateri projekti bodo v ospredju v priho-
dnosti, poleg že naštetih?
Za naslednje finančno obdobje moramo kot 
občina pripraviti dobre projekte, da bomo imeli 
možnost pridobiti čim več kohezijskih sredstev, 
ki so namenjena vzhodni regiji. Strateški pro-
jekti, katere občina potrebuje in za katere se 
bomo zavzemali, so naslednji: izgradnja doma 
za starejše, ureditev 2. faze odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode, izgradnja obvoznice 
okoli Šentjerneja, izgradnja športnega centra, 
izgradnja kolesarskih stez, sprejetje občinskega 
prostorskega načrta in projekti, katere sem že 
omenil.
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Dela prve faze projekta čiščenja in odvajanja 
odpadnih voda se zaključujejo.

Razširitev nevarnega odseka lokalne
ceste v Orehovici.



tudi delo sodelavcev v občinski upravi kot tudi 
sodelavce JP EDŠ d. o. o., da so realizirane na-
loge, ki so bile sprejete na občinskem svetu. Žu-
panovanje v drugem mandatu je nekoliko lažje, 
ker imam nekoliko več izkušenj z vodenjem, zelo 
pomembna pa je komunikacija, tako s svetniki, 
občinsko upravo in občani. 

Kako vidite delovanje društev ter posamezni-
kov v občini? Ste zadovoljni z njihovim pri-
spevkom pri zadovoljevanju lokalnih potreb?
Društveno življenje v Občini Šentjernej je zelo bo-
gato. Imamo več kot 50 društev, za katera v celoti 
namenjamo zajeten del proračunskih sredstev. 
Za delo društev smo v letošnjem letu namenili 
več sredstev kot v lanskem. Z delom društev sem 

zelo zadovoljen, opažam pa, da je upad mladih 
občanov, ki se vključujejo v njihovo delo. Ob tej 
priliki bi rad pozval mlade, naj več svojega časa 
posvetijo društvenemu življenju in manj časa 
presedijo za računalniki in mobilnimi napravami.

Ali je občini pomembno, da v procese od-
ločanja vključuje tudi društva? Kako jih 
vključuje, ste z njihovim odzivom zado-
voljni?
Seveda je pomembno za občino, da se v proces 
odločanja vključuje čim več občanov kot tudi 
društva. Ko imamo več predlogov in več idej, to 
pripelje do boljših rešitev. Ideje, želje in potrebe 
zbiramo po različnih kanalih, bodisi so to vaški 
gradbeni odbori, bodisi so to gasilska, turistična 
in športna društva. Na ta način smo naredili na-
bor potrebnih projektov, ki jih bomo realizirali v 
naslednjem obdobju. 
 
Kakšni so prihodnji izzivi lokalne skup-
nosti na področju sociale, kulture, športa?
Na vseh področjih je kar veliko izzivov in idej. 
Najprej smo poskrbeli za najmlajše, zgradili smo 
nov vrtec, z razširitvijo industrijske cone smo pos-
krbeli za delovna mesta, sedaj so na vrsti najsta-
rejši občani. Za njih je nujno potrebno zgraditi 
dom starejših občanov in zgraditi mrežo za os-
krbo na domu. Sočasno se bomo lotili priprave 
projektov za izgradnjo športnega centra, da bo v 
prvi vrsti poskrbljeno tudi za mladino. Na podro-
čju kulture ni predvidenih investicij, zgrajen je bil 

nov kulturni dom kot tudi knjižnica. Ocenjujem, 
da je kulturno življenje v občini na zavidljivi ravni.

V akciji dnevnega časopisa, »Turistična 
patrulja«, je občina Šentjernej po izboru 
tujih turistov osvojila drugo mesto. Je to 
pokazatelj, da ste na pravi poti k pospeše-
vanju razvoja turizma v občini?
Šentjernejska dolina je lepa, predvsem jo krasijo 
ljudje in je za turizem zanimiva. Vsak gost ali turist 
se med nami dobro počuti, ker je dobro sprejet. 
Resnici na ljubo, pa moramo še veliko storiti, če 
želimo naš turizem pripeljati na širši zemljevid. 
Predvsem so še kako potrebne investicije v tu-
ristično ponudbo in infrastrukturo. V izdelavi je 
strategija turizma v občini, prav tako želimo po-
novno aktivirati turistično informacijski center, 
vključeni smo tudi v mrežo postajališč za avto-
dome. Vse te aktivnosti bodo omogočile nove 
priložnosti v turizmu in posledično nova delovna 
mesta. Občinski turizem je speča princesa, ki jo 
moramo prebuditi.
 
Kakšne so vaše želje vsem občankam in ob-
čanom ob prazniku občine?
Vsem občankam in občanom čestitam ob občin-
skem prazniku Jernejevo. Naj poudarim, da smo 
skozi vsa leta, odkar smo občina, dosegli veliko in 
želim, da skupaj nadaljujemo uspešno pot. Verja-
mem v vašo srčnost in delavnost, prepričan sem, 
da bo tudi v prihodnje občina Šentjernej takšna, 
kot jo opeva naša himna. 

»Za naslednje finančno 
obdobje moramo kot 

občina pripraviti 
dobre projekte, da 

bomo imeli možnost 
pridobiti čim več 

kohezijskih sredstev, ki 
so namenjena vzhodni 

regiji.«
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O
bčinski svet Občine Šentjernej je imel 
v sredo, 19. junija 2019, peto redno 
sejo. Na dnevnem redu je bilo 12. točk. 
Svetniki so najprej seznanili z Letnim 
programom dela Nadzornega odbora 

Občine Šentjernej za leto 2019. Nato so potrdili 

    OU OBČINE ŠENTJERNEJ idejno zasnovo mostu čez reko Krko v Mršeči 
vasi, ki jo je izdelalo podjetje Gabrijelčič Arhi-
tektura d. o. o., hkrati je Občinski svet Občine 
Šentjernej na seji potrdil tudi poimenovanje 
mostu »Resslov most« in terminski plan, po 
katerem se do obeležitve obletnice prvih po-
skusov z ladijskim vijakom na Krki v letu 2020 
izdela projektna dokumentacija z oceno stro-
škov investicije in pridobi potrebna dovoljenja, 
temu sledi terminski plan izvedbe investicije. V 
nadaljevanju seje so svetniki sprejeli Odlok o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Šentjernej. Občinski svet 
Občine Šentjernej se je seznanil s problematiko 
ureditve ceste Šentjernej–Volčkova vas–Vrbov-
ce–Rakovnik in dosedanjimi aktivnostmi v po-
stopku. Tako so svetniki v nadaljevanju potrdili 
predvideno traso (skladno z dogovorom na 
sestanku 28. 2. 2018 in 9. 5. 2018) in predvideni 
način ureditve ceste Šentjernej–Volčkova vas–
Vrbovce–Rakovnik (skladno s sklepi sestanka z 
dne 28. 2. 2018 in 9. 5. 2018). Svetniki so se na 

seji seznanili s spremembami proračuna Ob-
čine Šentjernej za leto 2019 in prejeli njegove 
spremembe (rebalans). V nadaljevanju seje so 
sprejeli še Odlok o nadomestilu stroškov loka-
cijske preveritve v Občini Šentjernej in predlog 
Odloka o določitvi takse za obravnavo zasebnih 
pobud za spremembo namenske rabe prostora 
v Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Ob-
čine Šentjernej. Ob zaključku seje so svetniki 
sprejeli še sklep o podelitvi nagrad in priznanj 
Občine Šentjernej za leto 2019. Tako bo na 
slavnostni seji Občinski svet Občine Šentjernej 
podelil Nagrado Občine Šentjernej gospe Bet-
ki Luštek za prizadevno prostovoljno delo na 
humanitarnem področju. Spominsko plaketo 
Občine Šentjernej bodo prejeli Mešani pevski 
zbor Vlaste Tavčar za 40-letnico delovanja na 
kulturnem področju in Društvo Šentjernejska 
konjenica za 20-letnico delovanja na društve-
nem področju in promociji občine Šentjernej.  
V zadnji točki so svetniki sprejeli še Letno po-
ročilo JP EDŠ, d. o. o. Šentjernej za leto 2018. 

SVETNIKI POTRDILI IDEJNO ZASNOVO MOSTU V MRŠEČI VASI 
IN SPREJELI 1. REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŠENTJERNEJ

POROČILO S 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠENTJERNEJ

Dr. Peter Gabrijelčič je predstavil idejno 
zasnovo mostu čez reko Krko
v Mršeči vasi.
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O
bčinski svet Občine Šentjernej je na 3. 
redni seji, dne 24. aprila 2019, sprejel 
Proračun Občine Šentjernej za leto 
2019, ki je bil objavljen v Uradnem ve-
stniku Občine Šentjernej št. 3/2019.

V času od sprejetja proračuna do danes je nas-
talo kar nekaj sprememb, novih potreb in aktiv-
nosti, ki zahtevajo tudi spremembo proračuna 

  MAG. ANDREJA TOPOLOVŠEK za tekoče leto. V ta namen je bil sprejet na 5. 
redni seji Občinskega sveta Občine Šentjer-
nej, dne 19. 6. 2019, 1. Rebalans proračuna 
za leto 2019 in objavljen v Uradnem vestniku 
Občine Šentjernej št. 7/2019. 
Planirana višina celotnih prihodkov oz. prejem-
kov 1. rebalansa proračuna 2019 je 8.081.942,13 
evrov in vrednost vseh odhodkov oz. izdatkov v 
višini 8.347.070,03 evrov.
Najpomembnejše in po finančni plati najtežje 
spremembe sprejetega 1. rebalansa proraču-

na za letošnje leto so naslednje: 
• Z rebalansom so se v proračun vključili 

novi projekti, ki bodo sofinancirani tudi iz 
sredstev državnega proračuna in EU, to sta: 
ŠENTJERNEJSKA UČNA POT in ISC SEJMIŠČE 
ŠENTJERNEJ.

Z ureditvijo povezovalne učne poti v središču 
Šentjerneja (Šentjernejska učna pot) bo v 
prostor vnesena nova izobraževalna in kulturna 
vsebina. Izvedena bo ureditev javno dostopnih 
površin z učilnico na prostem, otroškim igri-
ščem, povezovalno potjo, manjšim fitnesom 
na prostem, ki bo prispevala k dvigu ozavešče-
nosti otrok v osnovi šoli in vrtcu ter lokalnega 
in širšega prebivalstva o naravni in kulturni de-
diščini v občini Šentjernej ter kakovosti bivanja 
v Šentjerneju z dodatno možnostjo preživlja-
nja prostega časa. Skupna vrednost projekta 
je 251.987,34 evrov, delež občine za ta projekt 
v naslednjih letih (2020–2021) je 78.518,50 
evrov, 146.000 evrov predstavljajo nepovratna 
sredstva EU in 27.468,84 evrov bodo pokrivali 
domači partnerji (šola, vrtec, čebelarji, Cerjak).
• Cilj investicije ISC Sejmišče Šentjernej je 

vzpostavitev nove poslovne cone, ki bo omo-
gočila ugodno okolje za razvoj podjetništva 
in pomembno prispevala k odprtju novih 
delovnih mest in h gospodarski rasti v občini 
Šentjernej. Izvedba del je predvidena v pri-
hodnjem letu. Ocenjena vrednost projekta 
je 751.000 evrov, del sredstev bo v okviru Do-
govora za razvoj regij prispevala tudi država 
iz proračuna.

• Zaradi potrebe ureditve infrastrukture v Dol. 
Stari vasi so planirana sredstva tudi za uredi-
tev obvozne ceste, za kar so na proračunski 
postavki ''Ureditev lokalne ceste Volčkova 
vas – Šentjernej'' planirana sredstva v višini 
45.000 evrov.

• Zaradi novih dejstev in okoliščin se spremi-
njajo tudi višine že planiranih projektov oz. 
investicij, kot so: Ureditev HP in AP v nase-
lju Drama in Roje, Rekonstrukcija križišča in 
cest v Orehovici, Ureditev pešpoti Gruča–Le-
deča vas–AP Groblje. 

SPREJET 1. REBALANS PRORAČUNA 
OBČINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 2019

KZ ŠENTJERNEJ

OBČINA ŠENTJERNEJ

obst. asfaltno parkirišče

OSNOVNA ŠOLA
ŠENTJERNEJ

OSNOVNA ŠOLA
ŠENTJERNEJ

VRTEC ČEBELICA
STAVBA 1

VRTEC ČEBELICA
STAVBA 2

KMETIJSKA ZADRUGA

O
D

STRAN
ITEV O

G
RAJE cca. 47 m

MINUTNIK
VODNI ELEMENT

GORJANCI
PRAGOZD

OTROŠKA IGRALA Z
URBANO UREDITVIJO

UČNA POT
MEDOVITE RASTLINE

FITNES NA PROSTEM

ŠENTJERNEJSKO POLJE
AVTOHTONE RASTLINE

VINOGRADNIŠTVO

PRESTAVITEV OGRAJE IGRIŠČA cca. 26 mt

PP ŠENTJERNEJ 10 PM

PRESTAVITEV

NADSTREŠNICE ZA KOLESA

PRESTAVITEV

SM
ETN

AJKO
V O

B ZD

obst. asfaltno parkirišče gostišča Pri Jerneju

ograja igrišča vrtec Čebelica

POLICIJA

Prvomajska cesta

OBNOVITEV
OBSTOJEČEGA

VODNJAKA

PLINOHRAM SE

ODSTRANI

DIVJI KOSTANJ

TEPKA

LOVORIKOVEC

VODNJAK S
KAMNITIM
KORITOM

LEKARNA

POŠTA

PRI JERNEJU

TERASA
TEPKA

ČAMPATOVA HIŠA

OBSTOJEČA DRSNA VRATA

BRAJDA

BRAJDA

el. omarica

STOPNIŠČE S
KLANČINO ZA

INVALIDE

ODSTRANITEV KOVINSKE
OGRAJE IN AB ZOBA

ŠKARPE cca. 7m

fontana

el. omarica

KLOPI

UČNA POT
MEDOVITE RASTLINE

KLOPI

ODSTRANITEV
ASFALTA Z ROBNIKI

cca. 31 m²

LIPA

re
ze

rv
ac

ija
 z

a 
ši

rit
ev

 g
os

tiš
ča

LIPA

LIPA

LIPA

dostava

zapornica

zapornica

LIPA

LIPA

LIPA

LIPA

LIPA

LIPA

UČILNICA NA
PROSTEM

OBSTOJEČA TLAKOVANA
POT SE ODSTARNI IN

IZVEDE NOVA POT

BR
AJ

D
A

naslov risbe:

SITUACIJA UREDITVE PEŠ

POTI S PRIPADAJIOČIM

PROGRAMOM

1:250merilo:projekt: UČNA POT ŠENTJERNEJ

list: 2investitor/
partneriji proj.:

Občina Šentjernej, Vrtec Čebelica,

OŠ Šentjernej, ČD Šentjernej,

Polona Brod Cerjak - PriJerneju,

projekt in datum: IZP   5/2019

design   arhitektura   tehnologija   produkti d.o.o.

Dobrava pri Kostanjevici 2, 8311 Kostanjevica na Krki

LEGENDA:

obstoječ vodovodno omrežje

obstoječe el. omrežje

obstoječa kanalizacija

obstoječe ptt omrežje

obstoječe meteorne vode

obstoječ plinovod

obstoječa javna razsvetljava

LEGENDA:

DOVOZ Z JAVNE CESTE

UREJENE MEJE

MEJE DKN

MOŽNOST UTREDITVE
DODATNIH PM

PROSTOR ZA SMETNJAKE

UREDITEV NOVE  UČNA POTI

OBSTOJEČE ZELENE POVRŠINE

HORTIKULTURNE UREDITVE

OBSTOJEČE GRMOVNICE

DIVJI
KOSTANJ OBSTOJEČA DREVESA

MANJŠI GRADBENI POSEGI / RUŠITVE

NALOŽBE 
V OBČINI

V Orehovici so se s 15. 7. 2019 pričela 
gradbena dela ob rekonstrukciji ceste 
Orehovica–Gorenja Stara vas. V tej fazi 
bo podjetje JP EDŠ, d. o. o. Šentjernej v 

REKONSTRUKCIJA
CESTE V OREHOVICI

    GAŠPER BREGAR &
 JANEZ HROVAT

dolžini 120 metrov izvedlo razširitev kritičnega 
odseka lokalne ceste. Na novo se bo izvedla 
meteorna kanalizacija, utrdil se bo obstoječi 
oporni kamniti zid, na katerem se bo konzolno 
z armirano betonsko konstrukcijo izvedel 
hodnik za pešce. Ob izvedbi del je urejen spre-
menjen prometni režim, zato naprošamo vse 
uporabnike cestnega odseka, da upoštevajo 
spremenjeno prometno signalizacijo. Popolna 
zapora cestnega odseka velja od 15. 7. 2019 ter 
predvidoma do 18. 10. 2019, v času od pone-
deljka do sobote, od 6.00 do 18.00.
Obvoz iz smeri Orehovica–križišče pri osnovni 
šoli, bo možen skozi naselje Zapuže ali Hrastje, 
iz smeri Gorenje Stare vasi pa skozi naselje 
Loka, nato v smeri Pristave pri Šentjerneju. 
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KDO SPREJEMA ODLOČITVE
V OBČINSKEM SVETU?

Z
a svetnika je to prvi mandat v klopeh Občinskega sveta Občine Šentjernej. Kot pravi 
Junc, se je za kandidaturo odločil z namenom po aktivnem in ustvarjalnem sodelo-
vanju v občini in željah po spremembah v korist vseh občanov. »Zavedam sem, da 
je delo občinskega svetnika več kot le prihod na sejo, nekaj urno sedenje in 
neaktivno poslušanje, pač pa prinaša številne obveznosti, pravice in dolž-

nosti, predvsem pa možnost, da jasno izraziš svoja stališča.« Svetnik se je že pred 
nastopom svetniške funkcije seznanil z vsebino poslovnika in statuta občine. Z znanjem in 
izkušnjami se bo trudil predvsem na področju cestne in komunalne infrastrukture ter razvo-
ja kmetijstva in okolja. Junc meni, da sta se področji cestne in komunalne infrastrukture v 
zadnjih letih slabše razvijali in zato je potrebno nemudoma pričeti z aktivnostmi. Prizadeval 
si bo za izgradnjo mostu v Mršeči vasi, ureditev pločnikov in javne razsvetljave v okoliških 
vaseh občine. Z dosedanjim delom občinskega sveta je svetnik zadovoljen. Pravi, da je mora 
biti delovanje občinskega sveta odgovorno, povezovalno in ustvarjalno. »Predlogov je ve-
liko, realizacija pa je odvisna od finančnih sredstev.«
Tomaž Junc je po izobrazbi farmacevtski tehnik, zaposlen v tovarni Krka, d. d. v Novem mes-
tu. S svojo družino živi na Polhovici. Poleg službenih obveznosti se ukvarja s kletarstvom, 
vzdrževanjem osebnih vozil in skrbi za urejeno okolico hiše. Rad poskrbi tudi za športne ak-
tivnosti, kot so smučanje, pohodništvo in kolesarjenje. 

   SABINA JORDAN KOVAČIČ            OSEBNI ARHIV TOMAŽA JUNCA

Tokrat predstavljamo svetnika
TOMAŽA JUNCA.

Pričelo se je urejanje makadamske ceste 
od Volčkove vasi proti Šentjerneju, ki bo 
v času rekonstrukcije ceste v Dolenji Stari 
vasi služila kod obvoz do Šentjerneja za 
prebivalce vasi Volčkova vas, Vrbovce, 
Sela in Rakovnik. Dela v vrednosti cca 
40.000 € bodo obsegala širitev makadam-
ske ceste ter ureditev odvodnjavanja. 
Dela bodo izvedena do začetka avgusta, 
ko se bo pričela rekonstrukcija ceste v 
Dol. Stari vasi. 

UREJANJE
MAKADAMSKE CESTE 
OD VOLČKOVE VASI
PROTI ŠENTJERNEJU

L
očevanje odpadkov je spodbuda za 
zmanjševanje količine odpadkov. Manj 
kot jih ustvarimo, manj prostora v sta-
novanju zavzamejo koši za različne 
vrste smeti. 

Zmanjšanja količine odpadkov ni moč doseči 
zgolj z zakonodajo, ampak je potreben pre-
skok v vedenjskih vzorcih in kulturi. Zmanjše-
vanje količine odpadkov je mogoče z bolj načr-
tnim in premišljenim nakupovanjem.
Da bi se preprečila napovedana nadaljnja rast 
količine odpadkov, se moramo vsi vključiti 
v prizadevanja, da se spremenita kultura in 
vedenjski vzorci v smeri čiste in reciklirajoče 
družbe.
Vsi občani imamo na voljo možnost ločevanja 
vseh odpadkov. Nekateri so se tega navadili 
in jim je to že enako samoumevno kot redno 
umivanje zob, veliko pa jih še vedno najraje 
vse smeti odvrže v prvi zabojnik, ki je pri roki. 
Nekateri zato, ker bi morali v stanovanju poi-
skati dodatni prostor in namestiti več košev 
za smeti, nekateri zato, ker so prepričani, da bi 
bilo preveč naporno, če bi se v družini morali 

navaditi odmetavati odpadke v različne koše, 
nekateri pa tudi v prepričanju, da z računom 
za odvoz smeti komunalnemu podjetju plača-
jo, da njegovi zaposleni ločujejo smeti, ali pa 
smeti ne ločujejo v prepričanju, da komunalno 
podjetje vse smeti potem odloži na odlaga-
lišču odpadkov. 
A bistvo ločevanja odpadkov ni v tem, da bi 
hotela komunala ločevanje odpadkov preložiti 

na državljane, ampak v tem, da je le z odlaga-
njem v ločene zabojnike mogoče zagotoviti, da 
so odpadki uporabni za recikliranje, kompos-
tiranje in drugo predelavo. Če so vsi odpadki 
zmešani skupaj, niso več uporabni za reciklira-
nje, predelavo, ampak le za odvoz na odlaga-
lišče. Odlagališča zavzemajo vse večje površi-
ne zemljišč in tako uničujejo rodovitno zemljo. 
Recikliranje precej zmanjšuje pritisk na narav-
no okolje ter prihrani energijo, prostor
in naravne vire.
Z recikliranjem zmanjšujemo količino odpad-
kov, ki bi sicer končali na deponijah ter
zagotavljamo dobavo surovin iz katerih nasta-
jajo novi, praktični predmeti, ki so v
vsakdanji uporabi.
Komunala Novo mesto je zavezana k varova-
nju okolja in redno spremljamo učinke odgo-
vornega ravnanja z okoljem. 
Lahko rečemo, da se stanje družbene zavesti 
in odgovornosti do okolja zelo spreminja, v 
pozitivnem smislu. Ugotavljamo tudi, da so se 
občani vse bolj pripravljeni vključevati in spre-
jemati ponujene koncepte ravnanja z odpadki. 

Za mojo lepo dolino, Komunala Novo mesto d. 
o. o. 

   SONJA KOLENC,
             Komunala Novo mesto d. o. o.

ODGOVORNO RAVNANJE Z OKOLJEM



nasvet

•	 plastenke	pijač	in	živil,
•	 plastenke	čistil	in	pralnih	sredstev,	ki	nimajo	
znaka	nevarnih	odpadkov,

•	 pločevinke	pijač,
•	 pločevinke	živil,
•	 votla	embalaža	od	mleka,	sokov,
•	 plastični	lončki,
•	 posodice	od	margarine	in	podobno,
•	 embalaža,	ki	je	prevlečena	z	aluminijasto	
folijo	(prazne	kavne	vrečke,	vrečke	prigrizkov,	
piškotov	…),

•	 prodajna	embalaža	iz	plastičnih	mas	(PE,	
PET,	PVC),

•	 plastične	vrečke,
•	 stiropor	(manjše	količine),
•	 vsi	drugi	majhni	kovinski	odpadki	(baker,	
cink,	aluminij,	bela	pločevina),

•	 prazne	plastenke	vod,
•	 folija	za	živila	(prozorna	in	aluminijasta).

•	 kozarce	za	vlaganje	kompotov,	marmelad,	
zelenjave,

•	 steklenice	za	vino,	pivo,	sokove,	žagane	
pijače,

•	 kozarčke	in	stekleničke	otroške	hrane,
•	 steklenice	za	kis,	olje,
•	 razbite	kozarce	in	steklenice,
•	 stekleničke	od	parfumov	in	kozmetike,
•	 drugo	stekleno	embalažo.	

•	 časopis,	revije,	prospekte,	listine,	knjige,	
kataloge,	brošure,	šolske	zvezke,

•	 pisma	in	kuverte,	ovojni	papir,	papirnate	
vrečke,	zmečkan	papir,

•	 kartonske	škatle	in	embalažo	za	
prehrambene	izdelke	(riž,	sol,	testenine,	
otroška	hrana),

•	 kose	lepenke,
•	 ostala	papirnata	embalaža.	

•	 ostanki	iz	umetnih	mas	(trda	plastika),
•	 oslojen	in	plastificiran	papir,
•	 kronski	zamaški,	ostanki	kovinskih	folij,
•	 ohlajen	pepel,	cigaretni	ogorki
•	 odpadki	iz	tekstila,	usnja,	gume	(ne	
avtomobilske),

•	 odpadki	iz	porcelana,	keramike,
•	 plenice	za	enkratno	uporabo,
•	 »hišne	smeti«,	vrečke	sesalca,
•	 kosti	in	manjše	količine	surovega	mesa,
•	 posoda	-	manjši	kosi,
•	 rokavice	(lateks,	tekstil).

•	 kuhinjski	odpadki,
•	 zelenjavni	odpadki	(čebulni	in	krompirjevi	
olupki,	odpadki	vseh	vrst	zelenjave,	denimo	
solate,	zelja	…),

•	 olupki	in	ostanki	sadja,
•	 kavna	usedlina,
•	 kavni	filtri	in	čajne	vrečke,
•	 netekoči	ostanki	hrane,
•	 jajčne	lupine,
•	 pokvarjeni	prehrambeni	izdelki,
•	 papirnate	vrečke	in	robčki,
•	 vrtni	odpadki,
•	 rože,
•	 plevel,
•	 pokošena	trava,
•	 stara	zemlja	lončnic.

•	maščobe	zbirate	v	zaprti	posodi	in	oddate	v	
ZRC,

•	meso	in	kosti	odložite	med	mešane	
komunalne	odpadke.

V zabojnik NE SPADA:

PLASTIČNA EMBALAŽA

MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI

PAPIR STEKLO

BIOLOŠKI ODPADKI

Vse	škatle	stisnemo	ali	raztrgamo!

•	plastificirane	in	oslojene	papirne	embalaže	
(npr.	mlečne	embalaže,	embalaže	sadnih	
sokov,	ipd.).	

•	 ravnega	(okenskega)	stekla,
•	 porcelana,
•	 kristala,
•	 ogledal,
•	 žarnic	in
•	pleksi	stekla.	

Zamaške	steklenic	vedno	odstranimo!

•	 Plastična	embalaža	nevarnih	snovi	z	njihovimi	
ostanki,	trda	plastika	(otroške	igrače,	plastične	
gajbice,	…)

•	 bombic	pod	pritiskom	(bombica	za	smetano,	sprej,	
…).

V zabojnik NE SPADA: V zabojnik NE SPADA:

V zabojnik NE SPADA: V zabojnik NE SPADA:

V zabojnik ODLAGAMO: V zabojnik ODLAGAMO: V zabojnik ODLAGAMO:

V zabojnik ODLAGAMO:

•	 vse	ločene	frakcije	odpadkov	odložite	v	pravi	
zabojnik,

•	 zamaščen	tekstil	oddate	v	ZRC,
•	 večje	kose	posode	oddate	v	ZRC.

Če prevzemnik spremeni pogoje prevzema odpadkov, se 
lahko pravila pri oddaji odpadkov spremenijo.

V zabojnik ODLAGAMO:
Embalažo	vedno	izpraznite,	odstranite	
zamaške	ali	pokrovčke	(in	jih	zbirajte	
ločeno	-	za	humanitarne	namene),	večje	
plastenke	in	pločevinke	pa	stisnite,	saj	
s	tem	zmanjšate	njihovo	prostornino.	
Eden	od	znakov,	ali	določena	embalaža	
spada	v	rumen	zabojnik,	so	tudi	znaki	za	
recikliranje.

To spada v zabojnik za embalažoTo oddate v ZRC To oddate v ZRC



SPOT – SLOVENSKA POSLOVNA TOČKA  
- IZZIVI VODENJA -

    MARIJA MARTINČIČ BAUMAN, SPOT 
                      svetovanje Jugovzhodna Slovenija

S
POT svetovalci se pri svojem vsako-
dnevnem delu srečujemo s podje-
tniki in potencialnimi podjetniki. Ti 
nemalokrat sami izpostavijo težave, 
ki jih pri poslovanju imajo, bodisi pri 

organizaciji dela, z lastno izčrpanostjo/izgore-
lostjo, težavami z zaposlenimi … Zato v tem 
članku z vami delim nekatera razmišljanja dr. 
Roka Stritarja (ustanovitelja podjetja Kibuba 
ter podjetniškega svetovalca večjih slovenskih 
podjetij), iz enega od izobraževanj SPOT sve-
tovalcev. Čeprav verjamem, da spretno »up-
ravljate« svoje podjetje, vam morda njegovo 
razmišljanje osvetli kakšno težavo.

Pravi, da vsako podjetje sestavljajo trije ste-
bri: ideja, podjetnik/team in sredstva. Seve-
da so ob vsakem začetku potrebna zagonska 
sredstva, vendar pa po njegovem mnenju za 
idejo niso najpomembnejša (navaja Bran-
sona: »Ideas are like bosses, there is always 
another-one comming.«) Tezo je dokazoval 
s pomočjo v preteklosti izvedenega poskusa 
na Šrilanki, kjer so veliko kmetijsko površino 
(podobnih lastnosti in lege) razdelili med 100 
kmetov. Kontrola, ki so jo izvršili po 10-ih le-
tih, je pokazala, da je bilo od 100 kmetov 5 
takih, ki so imeli v lasti ¾ vseh zemljišč, nekaj 
je bilo enakih, ostali pa so delali za prve. Ana-
liza je pokazala, da človeški kapital najbolj 
vpliva na to, ali bo ideja uspela. Začetno ide-
jo tako vsak izpelje povsem drugače (zato ni 

bojazni, da bi vam jo nekdo »ukradel«). Pravi, 
da je ta strah eden od najmanj osnovanih.

Opozarja na to, da podjetja rastejo in se razvi-
jajo, grobo rečeno, »do praga nesposobnosti 
svojega ustanovitelja oz. lastnika«. Pravi, da 
problemi podjetja ne izhajajo iz pomanjkanja 
denarja ali drugih zunanjih okoliščin, zato se 
je pri svetovanju potrebno osredotočati na 
podjetnika samega/na podjetniški team, v 
kolikor želimo, da se kaj spremeni. V letošnji 
ameriški reviji za podjetnike – Enterprene-
ur magazine, je bila objavljena študija , ki 
so jo izvedli na primeru 10.000 podjetnikov. 
Preučevali so njihovo zdravstveno, psihično 
stanje, stanje izgorelosti. Prišli so do ocene, 
da jih je nad 50 % v kritičnem stanju. Dr. Stri-
tar pravi, da ima kot podjetniški svetovalec 
tudi sam podobne izkušnje. Po drugi strani 
so pasti, ki izhajajo iz podjetnika in vplivajo 
na to ali bo uspešen oz. ne, obvladljive, je pa 
potrebno na tem zelo sistematično delati. 
Ko govorimo o človeških virih v podjetju, se 
zavedamo, da so razdeljeni v 3 vloge: lastnik 
(njegova dolžnost je podjetju zagotavljati 
sredstva za delovanje, pri čemer tvega svoj 
kapital in je zato nagrajen z dobičkom v pri-
meru uspešnosti, v nasprotnem primeru pa 
je ob svoj kapital), direktor (dobi mandat od 
lastnikov – ima polna pooblastila za odloča-
nje o procesih znotraj podjetja in je plačan po 
uspešnosti. V primeru fiksne plače ne bi bil 
dovolj motiviran za uspešnost!), zaposleni 
(ponujajo podjetju svoje delo in zato prejme-
jo plačilo – nagrado za opravljeno delo).

Pri s. p.-ju so največkrat v eni osebi združe-
ne vse tri vloge, podjetniku pa največ težav 
povzroča zavedanje v kateri vlogi trenutno 
je. Ena najtežjih nalog za podjetnika je prav 
prehod (v fazi razvoja podjetja) na eno samo 
vlogo – npr. vlogo lastnika ali managerja. Ni 
nujno, da je to cilj vsakega podjetnika, je pa 
dobro razčistiti, kateri so njegovi motivator-
ji v življenju, kaj mora biti izpolnjeno, da bo 
zadovoljen. Velja priporočilo, da poskrbi za 
poslovni uspeh, osebno zdravje in osebno 
srečo. Pri določanju ciljev mora paziti na to, 
da so realni in dosegljivi (in ko jih doseže, 
mora izpolniti sam sebi obljubljeno). 

Podjetniški team – vsako podjetje potrebu-
je tri tipe ljudi: one that can make it (tistega, 
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ki zna narediti), one that can sell it (tistega, 
ki zna prodati), one that can take care of the 
money (tistega, ki zna vse skupaj držati, da 
ne razpade). Podjetniški team se zgradi zato, 
ker običajno ljudje nismo sposobni opravljati 
vseh treh nalog. Pomembno je, da podjetnik 
prepozna manko in poišče ustrezno pomoč. 
Pri tem mora paziti, da so si člani teama med 
seboj čim bolj različni, da se dopolnjujejo 
(ne potrebujete parterja, ki bo hkrati z vami 
zaskrbljen, pač pa takega, ki vas bo uspel v 
trenutkih zaskrbljenosti dvigovati!). Potreb-
no je stremeti k ravnovesju med pragmatič-
nostjo in perfekcionizmom. Dr. Stritar pravi, 
da je podjetnik »gasilec« z majhnim gasilnim 
aparatom, ki gasi sredi požara … v bistvu 
pusti, da gre požar do roba in tisto, kar gre 
čez, pogasi. On je »mojster v gašenju z malimi 
viri«. Ko podjetje raste, ta pristop več ne za-
došča in od njega terja, da postavlja procese 
tako, da do požara ne pride. Pogosto podje-
tnik ta preklop težko naredi in je za podjetje 
potem sam največja »cokla«.

Dr. Stritar svetuje tudi, da naj se vsako delo v 
podjetju ovrednoti (tudi upokojenega očeta ali 
kakšnega drugega družinskega člana/prijatelja). 
Opozarja, da je potrebno razumeti, da je zaposle-
ni v službi zase, nabor motivacij pa je v majhnem 
podjetju slabši glede na večjega. Nasprotno se v 
manjšem podjetju lažje izgradi kakovostnejši od-
nos (lažje se rešuje probleme zaposlenega: dovoli 
predčasen odhod v vrtec po otroka, dovoli, da v 
službo pripelje svojega psa …), eden od ciljev 
je lahko tudi, da si podjetnik želi dobro plačati 
svojega zaposlenega.Opozoriti pa velja še na in-
vesticije. Predavatelj trdi, da (vsaj na začetku) za 
podjetja ni najbolje pridobiti preveč investitor-
jev, saj to lahko privede do neučinkovitosti, ne 
optimizacije, razsipnosti. Seveda ni nič narobe, 
če podjetje denar potrebuje za delo in razvoj. Ko 
vidimo, da sta produkt ali storitev dobro sprejeta, 
finančna injekcija uspeh pohitri. Drugo pa je, če 
podjetje svoje investitorje le veriži. Investitor stres 
pričakovano poveča, zato je potrebno paziti, koga 
spustimo v lastniško strukturo, da le-ta ne naredi 
več škode kot koristi.

Danes, ko stvari in zahteve postajajo vedno 
bolj kompleksne, vodje opravljajo težko na-
logo. Poseben izziv predstavlja sprejemanje 
odločitev, zlasti tistih, ki vplivajo na življenja 
drugih. Vodja je tisti, ki prevzema breme od-
govornosti, ko komunicira dobre in slabe no-
vice, vendar je njegova naloga, da zaposlene 
seznanja s cilji in vrednotami podjetja. Prav 
zato mora okrog sebe zbrati po izkušnjah, 
sposobnostih in kompetencah različne ljudi, 
ki pa se morajo ujemati z vrednotami drugih 
zaposlenih in podjetjem. Ustrezna komuni-
kacija ima pri dobrih odnosih v življenju ali v 
podjetju veliko vlogo, zanjo pa smo vsi, kjer-
koli že smo, soodgovorni.

Vse dobro zasebno in na podjetniški poti 
vam želim!

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za go-
spodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slove-
nija, javna agencija. 

T
RAJNOSTNA POSLOVNA USPEŠ-
NOST – njen cilj je uresničevanje zgolj 
tistih poslovnih odločitev, s katerimi  
podjetje znižuje negativne in po-
večuje pozitivne vplive na okolje, 

ljudi in skupnost v kateri deluje. Ne glede 
na potencialno visok dobiček oz. finančni us-
peh, so to brezpogojna trajnostna načela oz. 
meje, ki jih podjetje ne prestopi. Podjetja, ki 
so že stopila na pot trajnostne strateške trans-
formacije poslovanja, na trgu že dosegajo 
pomembno konkurenčno prednost. Stopiti 
na takšno pot je pogumna odločitev, zahte-
va zavzetost, pripadnost in zrelost vodstva in 
vseh zaposlenih.
Agencija SPIRIT (Javna agencija Republike 
Slovenije za spodbujanje podjetništva, inter-
nacionalizacije, tujih investicij in tehnologije) 
je zato konec junija 2019 na svojih spletnih 
straneh in v Uradnem listu objavila javni 
razpis z naslovom »Spodbujanje trajnostne 
poslovne strateške transformacije in razvoj 
novih poslovnih modelov v slovenskih pod-
jetjih za lažje vključevanje v globalne verige 
vrednosti.«
Na ta način želi agencija v postopek trajno-
stne poslovne strateške transformacije vklju-
čiti vsaj 60 malih in srednjih podjetij.
Izbranim podjetjem bo zagotovljeno 100 % 
financiranje mentorske podpore za pripra-
vo trajnostnih poslovnih strategij, poslov-
nih modelov in izvedbenih projektov v sklopu 
programa Akademije TPSMP ter sofinancira-
nje izvedbenih projektov do 50 % upravi-
čenih stroškov, do maksimalne vrednosti 

100.000 EUR. Na razpis se lahko prijavijo 
podjetja s sedežem v Sloveniji ali s sedežem 
v kateri koli drugi članici EU in podružnico v 
Sloveniji, ki so na zadnji dan meseca pred da-
tumom oddaje vloge na razpis zaposlovala 
najmanj 20 in največ 249 oseb.

Predvidenih je pet rokov za oddajo vlog, v letu 
2019 bosta dva, in sicer: 19. julija 2019 in 
29. novembra 2019.

Za več informacij se lahko obrnete na SPOT 
svetovalce JV Slovenija:
Tel: 030 700 170
e-pošta: spotjvslo@gmail.com
Spletna stran: http://spotjvslovenija.web-
site2.me/prilo%C5%BEnosti-in-spodbude
Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT 
Slovenija, javne agencije. 

- TRAJNOSTNA POSLOVNA USPEŠNOST -
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SEE MEET 2019 – Najboljša priložnost 
za poslovno mreženje in širitev posla
    TJAŠA K. MURN & ALEKSEJ

 METELKO

R
azvojni center Novo mesto je letos 
nosilec konzorcija organiza-
torjev mednarodne B2B 
konference SEE MEET 
SLOVENIA 2019, ki 

velja za največji slovenski 
dogodek za mreženje in po-
nuja odlično priložnost za 
ustvarjanje novih poznanstev 
in širitev posla.
Za občutek, v letu 2018 je bilo na 
dogodku opravljenih kar 1.182 sestankov, 
med 147 udeleženci iz 9 držav: Slovenija, Srbi-
ja, Italija, Madžarska, Turčija, Avstrija, Velika 
Britanija, Nemčija in Rusija. Kar 45 % udele-
žencev je bilo iz tujine, kar uvršča dogodek na 

posebno mesto na zemljevidu mednarodnega 
poslovnega mreženja.
SEE MEET SLOVENIA 2019 je mednarodni B2B 

forum, ki ponuja edinstveno platformo (in 
odskočno desko) za podjetja iz raz-

ličnih panog, s posebnim poudar-
kom na energetski učinkovito-

sti, digitalizaciji industrijskih 
procesov in IKT, predelovalni 
industriji (kovinska industrija 
ter izdelki iz gume in plastič-

nih mas) in drugih storitvah. V 
zgolj dveh dneh lahko si podje-

tje lahko organizira do 15 vnaprej 
načrtovanih osebnih sestankov. Celoten 

dogodek je namenjen poslovnemu mreženju, 
temu primerna je tudi energija udeležencev 
oz. povedano z drugimi besedami, omenjenih 
15 sestankov je samo formalnih, neformalnih 

pa je seveda še mnogo več. Običajen profil 
udeležencev SEE MEET dogodka so podjetja 
in organizacije, ki razumejo moč mreženja in 
ki si želijo povezovati ter širiti posel z večjo hit-
rostjo in bolj učinkovito.
Pridružite se nam na poslovnem srečanju, 
na katerem pričakujemo udeležbo 150 med-
narodnih podjetij. Postanite del te uspešne 
zgodbe tudi vi. Zagotovite si udeležbo na 
dogodku kjer v letu 2019 pričakujemo okoli 
150 mednarodnih podjetij še danes - www.
seemeet.si
Organizatorji mednarodne B2B konference 
SEE MEET SLOVENIA 2019 so tudi SPIRIT Slo-
venija, MGRT, RRA Zasavje, RRA Posavje, RC 
Murska Sobota, RRA Koroška, Mariborska ra-
zvojna agencija, Razvojna agencija Savinjske 
regije, RRA Zeleni kras in Razvojna agencija 
Ajdovščina. 

KOTIZACIJA VKLJUČUJE
• Sodelovanje na poslovni konferenci
• Do 15 vnaprej dogovorjenih sestankov v 

dveh dneh
• Prigrizke in napitke med odmori
• Gala večerjo ob koncu prvega dne
• Dostop do spletnega kataloga registriranih 

podjetij SEE MEET Slovenija 2019 za obdob-
je enega leta

KONTAKTI
Povpraševanje in informacije
Franc Gönc
SEE MEET Slovenia 2019 kordinator
T: +386 (0)41 742 348 / E: info@seemeet.si

RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO d.o.o.
Tjaša Kump Murn
+386 (0)41 390 449
Aleksej Metelko
+386 (0)30 304 303 / E: info@rc-nm.si

PROGRAM SEE MEET
SLOVENIA 2019

Do 15 osebnih sestankov v dveh dneh

SREDA, 16. OKTOBER
• Dobrodošlica in poslovna konferenca z 

uvodnimi predavanji
• 7 individualnih sestankov
• Gala večerja
• 25-miniutni sestanki: udeleženci si vnaprej 

izberejo, s kom bi se želeli srečati

ČETRTEK, 17. OKTOBER
• 8 individualnih sestankov
• Zaključna slovesnost

JE SEE MEET SLOVENIJA 
2019 PRAVI DOGODEK

ZA VAS?
Želite vzpostaviti nove poslovne kontakte na 
zelo učinkovit in preprost način? Potem je SEE 
MEET pravi dogodek za vas!

SEE MEET Slovenia 2019 je namenjen pod-
jetjem in organizacijam, tako velikim kot 
majhnih, ki delajo n a lokalnih, nacionalnih in 
mednarodnih trgih v panogah, kot so:
• energetska učinkovitost,
• digitalizacija in IKT,
• kovinskopredelovalna industrija,
• izdelki iz gume in plastičnih mas,
• elektro industrija,
• pohištvena industrija,
• prehrana in kmetijstvo,
• turizem.
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OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT 
OBČINE ŠENTJERNEJ – 

Pomembne informacije v zvezi s pripravo 
sprememb in dopolnitev prostorskega akta

Z
aradi potrebnih dopolnitev in uskladitev 
je Občina Šentjernej na podlagi sklepa o 
začetku priprave sprememb in dopolnitev 
Odloka o občinskem prostorskem načr-
tu Občine Šentjernej – SD OPN 2 (Uradni 

vestnik občine Šentjernej, št. 2/2016) začela z 
aktivnostjo priprave tega prostorskega akta. V ta 
namen je določen rok za sprejem pobud za spre-
membo in dopolnitev občinskega prostorskega 
načrta (OPN), in sicer se bodo v tem postopku upo-
števale vse pobude, ki se zbirajo že od leta 2009 in 
tiste, ki bodo vložene na občino do vključno 31. 7. 
2019. V prvem koraku se bodo te pobude pregle-
dale in prostorizirale. Za vsako pobudo bo prip-
ravljen poseben obrazec, ki obsega zaporedno 
številko pobude, predstavitev pobude z lokacijo 
ter analizo, ki obsega skladnost s cilji prostorskega 
načrtovanja, skladnost s strategijo prostorskega 
razvoja, varstvene in varovalne omejitve v pro-
storu, možnost priključitve na gospodarsko javno 
infrastrukturo ipd. V tem predhodnem postopku 
bo vsaka posamezna pobuda ocenjena, ali je 
glede na predhodno analizo ustrezna, pogojno 
ustrezna ali neustrezna in če bi se lahko pobuda 
reševala z lokacijsko preveritvijo. Pobude, ki bodo 
prispele po vključno 1. 8. 2019, pa bodo morale 
na obravnavo počakati do naslednjega postopka 
sprememb in dopolnitev OPN.
Po opravljeni analizi pobud bodo vlagatelji o pre-
soji svoje pobude obveščeni. Vsi, ki bodo želeli 
s svojo pobudo za spremembo namenske rabe 
(osnovne ali podrobne), nadaljevati v postopku, 
bodo morali plačati takso v skladu s sprejetim 
odlokom. Možnost za nadaljevanje postopka 
bodo imeli vsi, ki bodo plačali takso, če tudi bi ana-
liza pokazala, da je njihova pobuda neustrezna. 
Vendar poudarjamo, da plačilo takse NE ZAGO-
TAVLJA spremembe namenske rabe. Plačana 
taksa je le pogoj za obravnavo pobude v postopku 
sprememb in dopolnitev OPN. Katere od teh po-
bud, ki bodo morale prestati tudi presojo ministr-
stev ter vseh nosilcev urejanja prostora, bodo na 
koncu rešene pozitivno, pa bo znano po konča-
nem postopku – po sprejemu prostorskega akta.
Glede na možnost, ki jo podaja Zakon o urejanju 
prostora, ki se je začel uporabljati 1. junija lansko 
leto, je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 5. 
redni seji sprejel Odlok o določitvi takse za obrav-
navo zasebnih pobud za spremembo namenske 
rabe prostora v Odloku o občinskem prostor-

skem načrtu Občine Šentjernej (Uradni vestnik št. 
7/2019). Ta določa višino takse za obravnavanje 
zasebnih pobud za spremembe namenske rabe 
prostora, in sicer:
• za spremembo osnovne namenske rabe pros-

tora: 250,00 evrov (npr.: iz območja kmetijskih 
zemljišč v stavbno zemljišče),

• za spremembo podrobnejše namenske rabe 
prostora: 200,00 evrov (npr.: v okviru območja 
stavbnih zemljišč: iz površine podeželskega na-
selja - SK v druga območja centralnih dejavno-
sti - CD) in

• za spremembo v primarno namensko rabo 
prostora: 50 evrov (iz območja stavbnih ze-
mljišč v območje kmetijskih zemljišč).

Za pobude, ki bodo vložene po 1. 8. 2019, bodo 
morali vlagatelji plačati takso za obravnavanje po-
bude takoj pri oddaji svoje vloge. 
Ko gre za spremembe, ki so potrebne zaradi od-
prave očitnih pisnih, računskih in tehničnih napak 
v besedilu ali grafičnem delu OPN ter odpravo 
pomanjkljivosti glede njegove oblike, se taksa ne 
plača. Taksa se tudi ne plača, če je na območju 
pobude že zgrajen objekt z veljavnim upravnim 
dovoljenjem, vendar je potrebno kopijo le-tega 
priložiti k pobudi.
V primeru, da bo analiza pobud pokazala, da je 
možno določeno pobudo reševati z lokacijsko 
preveritvijo, bodo vlagatelji o tem tudi obvešče-
ni. LOKACIJSKA PREVERITEV je popolnoma nov 
instrument prostorskega načrtovanja, ki se lahko 
uporabi na pobudo investitorja gradnje, s katero 
se omogoča manjša odstopanja od zahtev ve-
ljavnega prostorskega akta. Na podlagi sprejete-
ga sklepa o lokacijski preveritvi je moč pridobiti 
gradbeno dovoljenje. Investitor odda pobudo z 
elaboratom lokacijske preveritve na občino. Plači-
lo nadomestila stroškov lokacijske preveritve pa je 

  PETRA KLAVŽAR JAMNIK

     PISO

pogoj, da občina obravnava ta elaborat. Glede na 
sprejet Odlok o določitvi stroškov lokacijske pre-
veritve v Občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine 
Šentjernej, št. 7/2019) so stroški za posamezno 
lokacijsko preveritev naslednji:
• za določanje obsega stavbnega zemljišča pri 

posamični poselitvi 1.500 evrov (velikost izvor-
nega območja stavbnega zemljišča posamične 
poselitve se poveča ali zmanjša za največ 20 %, 
pri čemer povečanje ne sme presegati 600 m2),

• za individualno odstopanje od prostorskih 
izvedbenih pogojev 2.500 evrov (za odstopa-
nje glede lege objektov, velikosti in oblikova-
nje objekta, faktorjev zazidanosti …), vendar 
odstopanje ne sme služiti takim spremembam, 
ki bi zahtevale drugačno namensko rabo pros-
tora,

• za omogočanje začasne rabe prostora 2.000 
evrov. 

Občina po prejemu pobude in elaborata loka-
cijske preveritve izda investitorju sklep o višini 
stroška. Vendar tudi tu poudarjamo, da plačilo 
stroška NE ZAGOTAVLJA pozitivno rešene lokacij-
ske preveritve. Po plačilu nadomestila stroškov se 
nadaljuje postopek lokacijske preveritve in sicer 
po naslednjih korakih:
Občinski urbanist preveri skladnost elaborata z 
zakoni. Če je elaborat ustrezen in ni pomanjkljivo-
sti, se poziva nosilce urejanja prostora za njihovo 
mnenje o ustreznosti. Po pridobitvi pozitivnih 
mnenj, se lokacijsko preveritev javno razgrni (15 
dni) in o javni razgrnitvi pisno obvesti lastnike so-
sednjih zemljišč. Po sprejetih stališčih do pripomb 
se lokacijsko preveritev obravnava na seji občin-
skega sveta. Občinski svet izda sklep ali lokacijsko 
preveritev sprejme ali ne sprejme. Sklep se objavi 
v uradnem glasilu. Tako občina postopek zaključi 
s sklepom, ki se objavi v uradnem vestniku. Po-
zitivna oziroma sprejeta lokacijska preveritev je 
podlaga za izdajo dovoljenja za poseg (gradbeno 
dovoljenje). Postopek lokacijske preveritve je bi-
stveno hitrejši od postopka sprememb in dopol-
nitev občinskega prostorskega načrta in omogoča 
investitorjem hitrejše pridobivanje gradbenih do-
voljenj.
Želeli bi poudariti, da kljub plačani taksi za 
obravnavo pobud za spremembo namenske 
rabe ali plačilu nadomestila stroškov lokacijske 
preverite, to ni zagotovilo, da bo vloga rešena v 
korist vlagatelja. 
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Prikaz osnovne namenske rabe iz Občinskega prostorskega načrta občine Šentjernej. 



V 
poletni številki glasila smo se pogovarjali s samostojno 
podjetnico JOŽICO PAVLIČ. Jožica se je že od nekdaj nav-

duševala nad peko slaščic. Sledila je svojim željam in se 
vpisala na srednjo gostinsko šolo. Po končanem šolanju je 

bila na začetku zaposlena kot slaščičarka, na koncu pa kot vodja 
slaščičarske kuhinje. Po dobrih 27 letih si je zaželela novih izzi-

vov in pričela z delom na samostojni poti.

   SABINA JORDAN KOVAČIČ            OSEBNI ARHIV SLAŠČIČARSTVO JOŽICA PAVLIČ S. P.

Kdaj se je začelo vaše navdušenje nad 
peko tort in ostalih slaščic?
Nad peko slaščic sem se navdušila že v mla-
dosti, ko smo skupaj z mamo pripravljale poti-
co, piškote in drugo pecivo. 

Ste po poklicu slaščičarka ali ste v poslov-
ni svet prišli povsem iz ljubiteljske peke?
V tistem času je bila zame, ki sem se navduše-
vala nad peko, gostinska šola v Novem mestu 
logična in prava izbira, tudi za kasnejšo speci-
alizacijo za smer slaščičarstvo. Po poklicu sem 
gostinsko-ekonomski tehnik. Ta kombinacija 
mi pride še kako prav, tudi sedaj na samostoj-
ni podjetniški poti.

Kaj je botrovalo vaši odločitvi, da se po-
date na samostojno podjetniško pot?
27 let sem delala kot slaščičarka v Gostišču 
na Glavnem trgu v Novem mestu, zadnjih 12 
let kot vodja slaščičarske kuhinje. Med tem 
časom sem tudi poučevala kot učitelj na go-
stinski šoli, veliko pa je bilo tudi mentorstva 
mladim dijakom. V zadnji dekadi svojega de-
lovnega obdobja sem si želela nekaj novega, 
druge izzive in tako sem začela svojo samos-
tojno podjetniško pot.

Koliko časa ste že v slaščičarskih vodah? 
Opazite velike razlike od samih začetkov 
pa do danes?
V slaščičarstvu sem že 34 let in v tem času 
se je marsikaj spremenilo. Napredovali sta 
tehnologija in tehnika na tem področju, kar 
je verjetno posledica poplave novih surovin, 

ki jih nekoč niso poznali. Veliko je vnaprej 
pripravljenih pripravkov, umetnih snovi, na-
domestkov, zato je z novimi tehnologijami 
in stroji lažje izdelati večjo količino najrazlič-
nejših produktov, kar pa ni vedno najbolje. 
Sama se še vedno raje držim tradicionalnih 
receptov, s klasičnimi in vsem poznanimi su-
rovinami. Le tako mislim, da je torta, pecivo, 
potica ali karkoli drugega, tisto pravo. V tem 
smislu pa se skozi leta sladice le niso tako zelo 
spremenile. Tako rekoč, so večne.

Kaj vse obsega vaša ponudba?
Izdelujemo sladice po vnaprejšnjem naročilu 
stranke. Naša ponudba obsega torte, rezano 
pecivo, piškote, potice.

Se držite preverjenih receptur ali ustvar-
jate tudi nove recepte?
Pri pripravi seveda upoštevam recepture, 
vedno pa je potrebno eksperimentirati z na-
menom izboljšanja sladice. Konec koncev je 
vsak slaščičarski izdelek svojevrsten, prila-
gojen željam in potrebam vsake posamezne 
stranke.

Kakšni so v tem trendi za okraševanje 
tort?
Okraševanje tort je v večini primerov prila-
gojeno željam strank, s svojimi izkušnjami in 
trenutnim navdihom pa potem končni izdelek 
postane tudi na pogled lep. Razne rože iz slad-
korne mase za namen dekoriranja izdelujem 
sama, uporabljam tudi naravno cvetje, razne 
figurice in ostale dekorativne izdelke za ta na-
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Predstavljamo vam podjetje SLAŠČIČARSTVO JOŽICA PAVLIČ s. p.

S TRADICIONALNIMI RECEPTI 
DO ODLIČNIH SLAŠČIC



men. Vse je odvisno od dogodka za katerega 
se torta izdeluje.

Kako ostajate v času z novimi tehnikami 
v slaščičarskem svetu? Se udeležujete ka-
kšnih izobraževanj, seminarjev?
Z uporabo klasičnih surovin se tehnika niti ne 
spreminja toliko, z uporabo novih pa vse bolj. 
V prvi vrsti še vedno največ uporabljam preiz-
kušene, klasične surovine. Če pa se že pojavi 
kakšna nova, upoštevam navodila proizvajal-
ca in še sama preizkušam z različnimi tehni-
kami, dokler nisem z rezultatom zadovoljna. 
Menim, da največ veljajo izkušnje, dodatna 
znanja pa so dosegljiva na raznih delavnicah, 
pri proizvajalcih surovin kot tudi na spletnem 
omrežju.

Kdaj vam uspe pripraviti vse sladice? Pe-
čete tudi ponoči?
Vsaka sladica je pripravljena za znano stran-
ko, torej se nič ne pripravlja vnaprej. Vse sladi-
ce se izdelujejo po naročilu, zato nimam pred-
pakiranih izdelkov. Tak način seveda zahteva 
prilagojen delavnik, pa tudi število naročil je 
omejeno. Ob posebnih priložnostih pa je pot-
rebno delovnik tudi podaljšati.

Ustvarjate sami ali imate pri delu še 
kakšno pomoč?
Ob odprtju dejavnosti sem začela ustvarjati 
sama. Po treh letih se mi je pridružil še mož 
Marko. 

Kako običajno poteka vaš običajen delov-
ni dan?
Običajen delovni teden se začne v torek ali 
sredo in traja vse do nedelje. Glede na naroči-
la se lahko delovni dan začne že ob 5-ih zjutraj 
in traja do noči, običajno pa traja 8 ur. 

Ste imeli kdaj željo, da bi odprli lastno 
slaščičarno odprtega tipa?
Po pravici povedano nikoli. Pri ustvarjanju sla-
ščic želim vso pozornost usmeriti v samo pri-
pravo in dekoracijo. Ob takšnem načinu dela 
(po naročilu) lahko to dejansko prakticiram, 
medtem ko bi postal postopek priprave sla-
ščice pri slaščičarni odprtega tipa drugotnega 
pomena, saj bi se morala ukvarjati z mnogimi 
dodatnimi dejavniki.

Kako lahko stranke naročijo vaše izdel-
ke?
Stranke nas lahko obiščejo v naši slaščičar-
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Jožici pri ustvarjanju pomaga tudi mož Marko.

»Pri pripravi 
seveda upoštevam 
recepture, vedno 
pa je potrebno 
eksperimentirati 
z namenom 
izboljšanja sladice. 
Konec koncev pa je 
vsak slaščičarski 
izdelek svojevrsten, 
prilagojen željam 
in potrebam 
vsake posamezne 
stranke.«

Slaščičarska delavnica na Cesti oktobrskih žrtev 27.



ski delavnici med našim delovnim časom in 
naročijo željen izdelek ali pa nas pokličejo po 
telefonu.

Kaj vam je pri vašem delu najbolj všeč?
Veliko je stvari, ki so me pred leti usmerile v 
slaščičarstvo in me še danes ohranjajo v tem 
poklicu. Uživam, ko lahko izražam svojo kre-
ativnost pri pripravi slaščic. V to vedno vložim 
veliko truda, saj je moje zadovoljstvo toliko 
večje, če ljudem z njimi pričaram malce več 
sladkobe v življenju. Po drugi strani pa mi je 
všeč tudi to, da sem sama svoj šef in si lahko 
sama organiziram delo kakor želim, čeprav 
včasih pridejo trenutki, ko je zaradi tega vse 
še težje. Nenazadnje pa sem vesela, da sem v 
svoj mali svet pritegnila tudi moža. Zelo sem 
mu hvaležna, da lahko vsakodnevno ustvar-
jam ob njegovi pomoči. 

Čisto vsaka torta je narejena po željah 
posamezne stranke. V končni izdelek je vloženo 

veliko truda in kreativnosti.
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»Največ veljajo 
izkušnje, 
dodatna znanja 
so dosegljiva na 
raznih delavnicah, 
pri proizvajalcih 
surovin kot 
tudi na spletu.«
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  ANITA PETRIČ

     EMIL TURK

25. junija praznuje-
mo spomin na eno 
največjih prelomnic 
v slovenski zgodovi-
ni – spomin na dan, 

ko je Slovenija postala formalno 
neodvisna.

Na ta dan sta bili sprejeti Deklaracija o neod-
visnosti Slovenije in Temeljna ustavna listina 
samostojnosti. Občina Šentjernej je v petek, 
21. junija 2019, ob 28. obletnici osamosvojitve 
Slovenije pripravila proslavo v počastitev dne-
va državnosti. Kot gostitelj je zbrane najprej 
pozdravil župan Občine Šentjernej Radko Lu-
zar, ki je zbranim čestital ob prazniku države ter 
dejal, da moramo prihodnost graditi na teme-
ljih, ki nas povezujejo in to prenašati na mlajše 
generacije, če želimo STATI INU OBSTATI, kot 
je nekoč zapisal naš Primož Trubar. Slavnostni 
govornik na proslavi je bil častni občan Občine 
Šentjernej gospod Franc Martinčič, ki se je v 
nagovoru podrobno spominjal velikih in tež-
kih trenutkov, ko smo postavljali našo državo. 
Z zbranimi je delil svoje  skromno mnenje kaj 
nam še manjka: »Ponosa, da smo Slovenci! 
Da smo državljani demokratične sloven-
ske države! Da smo občani uspešne ob-
čine! Zavedanja, da brez zavednih, poš-
tenih državljanov, ki bodo premišljeno 
volili svoje vodstvo, v občinskem ali dr-
žavnem merilu, ne gre! Manjka nam vo-
lje, da damo priznanje osamosvojiteljem, 
strategom in borcem boja za samostojno 
Slovenijo. Zaslužijo si spomenik! Različni 
so načini izkazovanja pripadnosti državi 
in slovenstvu. Starši, vrtec, šola, na vas je 
prva naloga! Otresimo se vsakršnih raz-
prtij, stopimo skupaj in zmaga je naša!« 
Spomnil se je 25. junija 1991, ko je bila raz-
glašena samostojna demokratična republika 
Slovenija. Dejal je, da je tistega dne zavladalo 
veliko navdušenje, evforija, tudi v Šentjerneju. 
»Kot se spodobi, smo praznovali z držav-

nimi simboli, čeprav jih takrat še ni bilo 
mogoče kupiti. Krojaški mojster Polde 
Švalj je čez noč sešil prvo slovensko zasta-
vo za naš kraj. Ta enkratni dogodek smo 
praznovali v Šmalčji vasi, ob priliki bla-
goslovitve kapelice, kjer je gospod Anton 
Trpin daroval zahvalno mašo. Sodelovali 
so šentjernejska godba, pevci in recitator-
ji. Vinska klet Martinčič je pogostila vse 
navzoče z zlatom odlikovanim vinom, po-
sebej za to priliko poimenovanim Svobod-
njak. Z njim so ob razglasitvi samostojne 

države nazdravili tudi v parlamentu.« V 
programu, ki je bil posvečen domovi Sloveniji, 
je nastopil Šentjernejski oktet z novima člano-
ma Jernejem Martinčičem in Albinom Jorda-
nom ter Pihalni orkester Občine Šentjernej pod 
taktirko Sandija Franka, ki je zaigral več različ-
nih slovenskih skladb. Vrhunec proslave sta bili 
skupni pesmi, ki sta jo izvedla Pihalni orkester 
Občine Šentjernej in Šentjernejski oktet – pe-
sem Ljubim te Slovenija ter domačo himno. 
Po proslavi so nastopajoči in občani skupaj 
nazdravili ob prazniku domovine. 

Dan
državnosti

POČASTITEV 
DNEVA 

DRŽAVNOSTI

Slavnostni govornik na proslavi je bil gospod Franc Martinčič.

V kulturnem programa sta nastopila Pihalni orkester 
Občine Šentjernej in Šentjernejski oktet.



Na obisku pri otrocih, ki letujejo na Debelem rtiču
LETOVANJE KOT NALOŽBA ZA ŽIVLJENJE OTROK

  OZRK NOVO MESTO

    ARHIV OZRK NOVO MESTO

V organizaciji novomeškega Območnega 
združenja Rdečega križa (OZRK) letoš-
nje poletne počitnice v dveh izmenah 
po sedem dni na Debelem rtiču doži-
vlja 230 otrok, 201 na zdravstvenem in 

29 na socialnem letovanju. Za izvedbo letovanja 
za pogosteje bolne otroke prispevajo denar Za-
vod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, obči-
ne in starši, za otroke iz socialno šibkejših okolij 
pa občine in krajevne organizacije Rdečega 
križa. Kot je sporočila sekretarka novomeške-
ga Rdečega križa Barbara Ozimek, so na obisk 
k otrokom, ki letujejo v prvi izmeni na Debelem 
rtiču, povabili tudi predstavnike dolenjskih 
občin. Med drugim so prišli šentjernejski po-
džupan Janez Selak, župan Dolenjskih Toplic 

Franc Vovk, župan Občine Škocjan Jože Kapler, 
župan Občine Žužemberk Jože Papež, direktori-
ca občinske uprave Mestne občine Novo mesto 
dr. Vida Čadonič Špelič, direktor žužemberške 
občinske uprave Tomaž Hrastar in podžupan 
Občine Šmarješke Toplice Franc Anderlič. Gos-
te je pozdravila direktorica MZL RKS Debeli rtič 
Ana Žerjal in predstavila zgodovino do danes in 
program, ki ga nudi edino otroško zdravilišče na 
slovenski obali. Letošnje letovanje otrok pa je 
podrobno predstavila predsednica OZRK Novo 
mesto Vesna Dular, ki se je zbranim zahvalila 
tudi za podporo programu, ki je med počitni-
cami tisti, ki nudi kvalitetno preživljanje poči-
tniških dni. »Za kvaliteten program in varnost 
otrok poskrbi ekipa izkušenih mentorjev, letos 
smo vključili dva izkušena učitelja, ki vodita dve 
skupini po 12 vzgojiteljev in pomočnikov vzgo-
jiteljev. Vsi so študentje, predvsem pedagoških 

usmeritev, ki si nabirajo dragocene izkušnje za 
delo z otroki. S celotnim programom poskrbimo, 
da udeleženci letovanja preživijo lepe počitnice,« 
je orisala Ozimkova. 111 otrok in 12 vzgojiteljev 
v prvi izmeni vodi Gregor Udovč, ki je v vlogi 
vzgojitelja in vodja že 13. leto. Poudaril je, da so 
otroci drugačni kot včasih, vendar se trudijo, da 
zjutraj telovadijo, za kosilo vzamejo solato pa 
če jo pojedo ali ne, nimajo mobitelov in drugih 
digitalnih naprav. Otroci, tudi tisti, ki so iz manj 
spodbudnega okolja, ko se udeležijo letovanja 
večkrat, lahko vidijo, kako je, ko se imaš lepo in 
mirno in ti nič ne manjka. To je vzorec, ki se tem 
otrokom vtisne v spomin in je lahko motivacija 
za nadaljnje življenje. Otroci, ki so na Debelem 
rtiču od nedelje, so pripravili kulturno-zabavni 
program, obiskovalci pa so jih presenetili s slad-
karijami in s sladoledom, je še Barbara Ozimek 
zapisala v sporočilu za javnost. 

6. julija 2019 je na sončno soboto v 
Zameškem potekalo že peto Kole-
sarjenje po lesenih mostovih reke 
Krke v organizaciji Okrepčevalnice 
Zakrakov´c. Kolesarji so odpeljali 

nekaj več kot 50 kilometrov dolgo traso skozi 
občine Šentjernej, Krško, Brežice, Kostanjevi-
ca na Krki in nazaj v Šentjernej ter se popeljali 
po lesenih mostovih reke Krke. Najhitrejši ko-

lesarji so razgibano traso prevozili s povpreč-
jem 40 kilometrov na uro. Vsak udeleženec je 

na koncu prejel medaljo, malico, priložnostno 
darilo in liter šentjernejskega cvička. Letos se je 
maratona udeležilo največ kolesarjev do sedaj 
(103). Ob zaključku je sledilo še žrebanje prak-
tičnih nagrad. Poleg številnih nagrad je nagra-
do (jedi izpod peke) prejela ekipa kolesarskega 
kluba Dolenjska Balanca iz Mokronoga, ki je 
bila najštevilčnejša. Maraton je sodil v sklop 
prireditev akcije Slovenija kolesari za leto 2019, 
zato je navzoče pozdravil tudi sekretar Kolesar-
ske zveze Slovenije Milan Knez. Za uspešno pot 
po trasi maratona je pred startom maratona 
šentjernejski kaplan Boštjan Gorišek opravil 
blagoslov. Organizator maratona Vladimir Ban 
se vsem kolesarjem in kolesarkam, ki so prišli 
iz različnih koncev Slovenije, mladim redarjem, 
reševalni službi, prijateljem motoristom, ku-
harju Tomažu, ki je poskrbel za odlično malico 
ter vsem, ki so skrbeli za animacijo na priredit-
venem prostoru, iskreno zahvaljuje in želi, da 
prihodnje leto zopet kolesarimo skupaj na 6. 
maratonu. 

5. kolesarjenje po 
lesenih mostovih 
reke Krke privabilo 
preko 100 kolesarjev

  ANITA PETRIČ

    EMIL TURK
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Podžupan Janez Selak in Mateja Petric (Direktorica 
Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto) sta 
obiskala otroke na Debelem rtiču.



  ANITA PETRIČ

     ARHIV DRUŠTVA ŠENTJERNEJSKA
             KONJENICA & BOJAN DUH

Na čigavo pobudo ste ustanovili DŠK?
Že v letu 1998, leto poprej od uradne ustano-
vitve DŠK, smo se zbrali in začeli razmišljati 
o ustanovitvi društva. Bilo nas je kar nekaj, 
in sicer: Franc Gregorič, pokojni Ivan Rebselj, 
pokojni Milan Kuhar, Silvo Vide, Milan Kranjc, 
Jože Krašovec, Edo Kočman, Franc Pavlič in 
Janez Kavšek. Poznavanje konjereje, veselje in 
zagnanost naših ustanovnih članov nam niso 
dali miru in tako smo v letu 1999 uradno usta-
novili Društvo Šentjernejska konjenica, tudi z 
namenom promovirati našo občino izven nje-
nih meja.

Kaj so vaše prioritetne naloge?
Že v samem začetku delovanja DŠK smo si za-
dali več ciljev, katere še danes izvajamo. Prva 
naloga nam je bila skrb za naše konje, brez ka-
terih ne bi bilo konjenice, nadalje sodelovanje 
z drugimi sorodnimi društvi v okviru občine in 
izven nje. Vzpodbujati mladino, da ohranjajo 
našo prelepo občino v duhu konjereje, izobra-

ževati mlade rejce konj in jih pritegniti s konj-
skega hrbta v prelepo neokrnjeno naravo, ki se 
nam sama ponuja. Menim, da smo tu uspeli.

Kakšen je vaš moto?
Vprašanje na katerega je lahko in hkrati tudi 
težko odgovoriti. Kot sem že dejal, privabiti 
čim več mladih z željo po ohranjanju tradicije 
reje konj na Šentjernejskem polju. Kajti zave-
dati se moramo, da je bil v bližnji preteklosti 
konj edini "traktor" kot pomoč pri težkih opra-
vilih na kmetiji.

Katerih prireditev se udeležujete in/ali 
organizirate tudi kakšno lastno?
Teh prireditev je kar nekaj. Predvsem se naši 
člani udeležujejo različnih konjenic širom Slo-
venije. Z veseljem se odzovemo vsakemu po-
vabilu. Res pa je, da je teh povabil kar nekaj, 
tako da se prav vseh ne utegnemo udeležiti. 
Kot primer, smo bili lani na dan osvoboditve 
na proslavi v Ljubljani z dvovprego, kjer smo 

20 LET DRUŠTVA
ŠENTJERNEJSKA KONJENICA

V 
tokratni praznični 
številki Šentjernejske-
ga glasila vam pred-
stavljamo Društvo 

Šentjernejska konjenica, ki je 
bilo ustanovljeno leta 1999. V 
letošnjem letu praznujejo že 

20 let uspešnega delovanja in 
zastopanja naše občine. Spre-
govorili smo s predsednikom 
Društvo Šentjernejska konje-

nica gospodom JANEZOM 
KAVŠKOM. Pa jih pobližje 

spoznajmo.

D RU Š T VO  Š E N TJ E R N E J S K A  KO N J E N I C A
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bili zelo lepo sprejeti. Prav te dni se naši konje-
niki udeležujejo tradicionalne Bloške konjeni-
ce – jahanje in vožnja dvovpreg od Šentjerneja 
do Bloške planote.

Koliko članov je združenih v vašem 
društvu?
Ob ustanovitvi nas je bilo res več kot sedaj. Tre-
nutno imamo okoli 50 članov, članstvo pa se 
vsako leto povečuje, kar je dokaz, da delamo 
dobro. Še posebej so dobrodošli mladi konje-
niki, kajti ti so hkrati tudi bodočnost obstoja 
Šentjernejske konjenice. Da imamo kar precej 
mladih, je velikokrat zasluga tudi njihovih star-
šev, saj jim nemalokrat priskočijo na pomoč 
pri nakupu konja ali opreme.

Koliko je v Sloveniji še konjenic? Se 
medsebojno povezujete in sodelujete?
Ob nastanku naše konjenice, pred 20-imi leti, 
je bilo konjenic resnično veliko. Skoraj da ni 
bilo občine, ki ni imela svoje konjenice. Vendar 
se je kasneje izkazalo, da so konjenice začele 
ugašati in ostalo je le še nekaj "resnih" konje-
nic na področju Slovenije. Med njimi smo tudi 
mi in na to smo še kako ponosni. Povezovanje 
je eden od stebrov obstoja konjenic, če ni po-
vezovanja, praktično obtičiš sam in nihče ne 
ve zate. Sodelujemo praktično skoraj z vsemi 
še obstoječimi konjenicami in se po naših naj-
boljših močeh srečanj tudi udeležujemo.

Ali imate v društvu tudi mlajše čla-
ne, ki bodo poskrbeli za nadaljnjo pot 
društva?
Vsakega mladega člana smo še posebej veseli 
ob zavedanju, da bodo nekoč le-ti predstavlja-
li Šentjernejsko konjenico, tako kot smo jo mi 
malo starejši člani. Mladim nikoli ne zmanjka 
idej in če so te ideje zasnovane pravilno, imajo 
podporo od vseh članov konjenice.

Kako aktivno spodbujate razvoj konje-
reje v naši občini?
Zavedamo se, da konjenice ni brez konj, za to 
moramo poskrbeti kar sami. Med nami je ve-
liko rejcev konj različnih pasem, ki so baza za 
konjenico. V času županovanja bivšega župana 
občine Franca Hudoklina je občina stimulirala 
rejo konj, danes tega ni več. Sedaj se pač mo-
ramo znajti sami. Naj se mu ob tej priliki zahva-
lim za pomoč in spodbudo. Tudi s sedanjim žu-
panom Radkom Luzarjem dobro sodelujemo, 
vse v prid ohranjanja konja na Šentjernejskem 
polju.

Letos ste 3. avgusta pripravili posebno 
konjenico, katerih topot konjskih kopit 

bodo zaznale poti v osrčje Gorjancev in 
po dolini reke Krke. Lahko opišete ta 
dogodek?
20. konjenica je bila letos zaznamovana kot 
posebna, kajti zavedati se moramo, da smo v 
20-ih letih vsako leto ob vsakem vremenu orga-
nizirali ko njenico in tako je bilo tudi letos. Pote-
kala je po vznožju Gorjancev in dolini reke Krke. 
Udeležilo se jo je okoli 100 konjenikov iz širše 
Slovenije. Konjeniki tudi letos niso bili razoča-
rani, saj smo za njih pripravili pester program z 
veselim druženjem ob koncu konjenice.

Za praznik Jernejevo 2019 boste prip-
ravili tradicionalni županov golaž in še 
kot novost, organizacijo dogodka pod 
naslovom "100 kočij v Šenternej", kate-
re glavni poudarek bo v vožnji s kočija-
mi. Kako ste se odločili za to novost in 
kje se črpali ideje?
Kot vsako leto, bomo tudi letos v povorki ob 
Jernejevem, poskrbeli bomo za tradicionalni 
županov golaž. Predvsem pa pripravljamo rde-
čo nit letošnjega Jernejevega, in sicer dogodek 
"100 kočij v Šentjernej", kjer se bodo obisko-
valci Jernejevega brezplačno poslužili prevoza 

»Vsak začetek je težak, vendar smo 
dokazali, da s požrtvovalnim delom 
in z ljubeznijo do konj pomagamo 

za promocijo in prepoznavnost 
prelepe občine Šentjernej.«

Predsednik Društva Šentjernejska konjenica 
Janez Kavšek.

Milan Kranjc – prvi stotnik konjenice.
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s kočijo na določeno destinacijo. Zavedamo 
se, da to ne bo lahko, bomo pa dali vse od sebe 
in uresničili našo napoved. Ko me že sprašuje-
te, od kje ideja za tak projekt. Naši člani so bili 
na raznih prireditvah v tujini in domov prines-
li to zamisel, katera naj bi popestrila sicer že 
tako bogato praznovanje občinskega praznika.

Kakšni so načrti vašega društva v pri-
hodnosti?
Kot veste sem bil prvi predsednik Društva Šen-
tjernejska konjenica in doletela me je čast, da 
prav ob jubileju ponovno vodim Šentjernejsko 
konjenico. Kot prvi predsednik in tudi kot se-
danji, imam željo, ki pa ni samo moja, ampak 
želja vseh članov DŠK. Zelo rad bi, da bi nam 
še v tem mandatu uspelo urediti majhno kočo, 
kjer bi se zbirali in bili končno na svojem. Vsa 
ta leta smo se "potepali" po raznih lovskih do-
movih, kmetijah in še kje. Naj se ob tej priliki  
v imenu DŠK in v mojem imenu zahvalim LD 
Orehovica, ki nam je nesebično pomagala pri 
organiziranju konjenice in vsem ostalim, kateri 
so nam ponudili prostor in prenočišče. Vsem 
članicam in članom čestitam ob 20. letnici 
Društva Šentjernejska konjenica! 

Zbiranje prve konjenice 
na hipodromu leta 1999 

s preko 80 udeleženci.

Konjenica skozi center Šentjerneja, na čelu
praporščak Janez Žnidaršič iz Grobelj, leta 2000.

Podmladek društva.

20. pohod Društva Šentjernejska
konjenica, 3. avgust 2019.



Šentjernejsko glasilo   |   avgust 2019

20   |   I Z  D E L A  D R U Š T E V

STROKOVNA EKSKURZIJA ČD ŠENTJERNEJ

V soboto, 8. 6. 2019, smo se članice in 
člani Čebelarskega društva Šentjernej, 
naši bližnji in naši prijatelji, udeležili 
vsakoletne strokovne ekskurzije. Le-
tošnja tema ekskurzije je bila vzrejanje 

matic. V ta namen smo se najavili na obisk pri 
Ekološkemu čebelarstvu in vzrejališču matic Vo-
zelj v Dragovšku pri Šmartnem pri Litiji. 
Avtobus smo usmerili na avtocesto in jo zapusti-
li na Biču, ko je bil tudi že čas za jutranjo kavico, 
ki smo jo spili v Zagorici pri Velikem Gabru. Pot 
nas je nadalje vodila mimo gradu Bogenšperk. 

    ALEKSANDER KRAGOLNIK Za ogled gradu ni bilo niti časa niti možnosti, saj 
je bil še zaprt, smo mu pa obljubili snidenje ne-
koč v prihodnosti.
Od Bogenšperka do Šmartna pri Litiji ni daleč. 
Tudi pot od Litije do vasi Dragovšek, kjer sta 
nas Vozljeva, oče in sin, že čakala. Tu smo se na 
kraju samem seznanili s posameznimi postopki 
vzrejanja matic oziroma fazami v zaporedju te 
dejavnosti. V Sloveniji je dovoljena le vzreja ma-
tic avtohtone, torej kranjske medonosne čebe-
le (Apis mellifera carnica), ki je po celem svetu 
znana po svoji mirnosti, po tem, da dobro prezi-
muje in porabi malo zimske zaloge, spomladi pa 
se družina hitro razvije. Vozljevi čebelje matice 

v večji meri prodajo v Anglijo in Nizozemsko, z 
njimi pa zalagajo tudi slovensko tržišče. Njihovo 
vzrejališče leži na obronku gozdov, zato so neka-
tere udeleženke ekskurzije hitro odkrile rastišče 
okusnih borovnic in našle celo nekaj jurčkov.
Pot smo nadaljevali v srce Slovenije in v nepo-
sredni bližini GEOSS (Geometrijsko središče 
Slovenije), na Slivni, obiskali zeliščarski festival. 
Tu so zeliščarji iz vse Slovenije ves dan ponujali 
svoje izbrane zeliščne izdelke, ves dan so tudi 
potekale razne delavnice na to tematiko. Rav-
no v času našega obiska je tam potekala tudi 
strokovna okrogla miza o podjetni prihodnosti 
zeliščarstva, ki se jo je udeležila tudi Aleksandra 
Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. Na tej točki smo si v Gostilni Vrabec 
privoščili okusno kosilo.
Po kosilu smo se odpeljali po krofe na Trojane in 
zatem na kratek počitek pri Čebelarskem centru 
Čebelarske zveze Slovenije. 
Strokovno ekskurzijo smo sklenili z obiskom pri 
Čebelarstvu Koželj v kraju Šmarje-Sap, kjer smo 
si ogledali bogat in zanimiv muzej, ki (poleg še 
marsičesa) v pretežni meri zajema eksponate iz 
bogate čebelarske tradicije na Slovenskem. Gre 
za čebelarsko literaturo: knjige, čebelarske revi-
je, zbornike vse od leta 1700 do danes, za veliko 
zbirko točil in panjev, čebelarskega orodja in 
pripomočkov, ki so jih čebelarji uporabljali več 
stoletij. Predstavljeni so tudi strokovni čebelar-
ski pisci s svojimi deli. Ti so poskrbeli za razvoj in 
vzpon čebelarstva na Kranjskem, nekateri med 
njimi so tudi trgovali s čebelami. 
Da med čebelarji ne manjka dobrih pevcev, smo 
dokazali tudi tokrat, saj je pot domov minila v 
ubranem petju ponarodelih slovenskih pesmi. 

  JOŽE SMREKAR

    ARHIV DU ŠENTJERNEJ

44. PZDU DOLENJSKE IN BELE KRA-
JINE – 7. 5. 2019
Šahovski turnir se je odvijal na Mirni v gostilni 
pri Francki. Tekmovalo je 12 ekip. Za DU Šen-
tjernej so tekmovali: Nace Črtalič, Janez Kuhar, 
Milan Cekuta in Janez Zagorc.

44. PZDU DOLENJSKE IN BELE KRA-
JINE – SODRAŽICA – 23. 5. 2019
Balinanje ženske
Ekipa DU Šentjernej je zasedla 10. mesto.

44. PZDU KOČEVJE – 24. 5. 2019
Balinanje moški
Ekipa DU Šentjernej je zasedla 11. mesto.

44. PZDU MIRNA – 28. 5. 2019
Keglanje na vrvici
Ženska ekipa DU Šentjernej je zasedla 10. mes-
to.

DOLENJSKE TOPLICE – 29. 5. 2019
Moška ekipa DU Šentjernej je zasedla 9. mesto.

44. PZDU MIRNA – 6. 6. 2019
Športni ribolov
Ekipa DU Šentjernej je zasedla 6. mesto. Nasto-
pilo je 10 ekip.

KNOBLEHARJEV TURNIR ŠKOCJAN 
2019
Pikado – ženske in moški – 26. 6. 2019
Sodelovalo je 8 ženskih in 9 moških ekip.
Ženska ekipa DU Šentjernej je v pikadu zased-

IZ DELOVANJA DRUŠTVA UPOKOJENCEV ŠENTJERNEJ
OBVESTILO

Obveščamo vse naše članice in člane DU 
Šentjernej in vse tiste, ki jih naše delo za-
nima, da imamo našo spletno stran, ka-
tero najdete na www.posrcumlad.si

Poiščete pa nas lahko tudi na 
naši Facebook strani pod ge-
slom DU Šentjernej

Lepo vabljeni. 
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la 2. mesto (2455 točk). Posamezno je Marinka 
Pavlič zasedla 1. mesto (774 točk).
Moška ekipa DU Šentjernej je zasedla 1. mesto 
(3437 točk). Posamezno sta bila: Slavko Frančič    
1. mesto (1030 točk) in Jože Župan (861 točk).

Krogla na vrvici – ženske in moški – 
27. 6. 2019
Sodelovali so ekipe DU Škocjan, Otočec in Šen-
tjernej.
Moška ekipa DU Šentjernej je zasedla 2. mesto 
(352 točk). Posamezno je Jože Smrekar osvojil 
3. mesto (35 točk).
Ženska ekipa DU Šentjernej je zasedla 3. mesto 
(304 točk). Posamezno je bila Majda Gorenc na 
1. mestu (48 točk). 

  SILVA STRAJNAR

    ARHIV DU ŠENTJERNEJ

1. junija smo v sodelovanju s DU 
Gabrje organizirali srečanje so-
sednjih društev. Že zjutraj se je 
obetal lep sončen dan in res je bilo 
tako. Zbralo se nas je 180 članov. 

Po uvodnem pozdravu naših predsednikov 
društev smo nadaljevali s krajšim kulturnim 
programom, katerega so popestrili recita-
torji, naš pevski zbor pa je zapel nekaj pesmi. 
Ob prijetni glasbi so nekateri tudi zaplesali. 
Veseli in z lepimi vtisi smo se v popoldanskih 
urah vračali proti domu. Pa da ne pozabim, 
golaž je bil zelo okusen. 

Srečanje sosednjih društev na 
Gorjancih pri Miklavžu 

13. junija smo se v zgodnjih 
jutranjih urah odpravili 
proti Sv. Ani v Slovenske 
gorice. Bilo je lepo sončno 
jutro, ravno pravšnje za na 

izlet. Po daljši vožnji smo prispeli v vas, kjer 
nas je pričakal naš vodič, ki nas je sprem-
ljal skozi ves dan. Središče občine je v vasi 
Sv. Ana, okrog nje pa so nasajeni vinogradi. 

Občina je preživela različna zgodovinska 
obdobja. Sam kraj premore več različnih 
društev, šolo in seveda cerkev sv. Ane, ki je 
v samem centru, katero smo tudi obiska-
li. Značilen je njen zvonik, ki je viden že na 
daleč. Videli smo tudi potomko najstarejše 
trte na svetu in panoramski pogled iz Sv. 
Ane. Ogledali smo si tudi spominsko sobo 
zdravnika dr. Romana Lesnike in Postičevo 
razstavo v viničariji Pergarjev vrh. Odpeljali 
smo se do evangeličanskega pokopališča 
pri Zg. Ščavnici, ki je posebnost tega dela 
Slovenskih goric, ki je nastalo leta 1931. Ožji 
pas doline Ščavnice je razglašen za krajinski 
park. Nato smo si na Kmetiji odprtih vrat 
Gundel–Šenveter privoščili malico. Sprejela 
nas je prijazna gospodinja in nam postregla 

Ekskurzija na Sv. 
Ano v Slovenskih 

goricah 

Pikadisti na najvišji stopnički v Škocjanu.

Ženska ekipa je osvojila 2. mesto.

Skupinska fotografija tekmovalcev.
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pravo, kmečko malico – zelje, koruzne žgan-
ce in domače klobase in seveda vino. Zelo, 
zelo dobro je bilo. Pot nas je naprej vodila na 
domačijo Kapl, kjer smo si ogledali etnološki 
spomenik stavbne dediščine in zbirko raz-
ličnih predmetov in orodij. To je stara lesena 
hiša »cimprača«, ki je bila zgrajena leta 1850. 
Dobrodošlica s kozarcem vina in ponudba 
ročno kvačkanih prtičkov. Odpeljali smo se do 
Oljarne Kolarič. Prikazali so nam tradicionalni 
postopek pridobivanja olja, degustirali pa smo 
tudi različne vrste olj in namazov, katere smo 
kupili tudi za domov. Naš vodič nas je povabil 
še v občinsko stavbo, v kateri imajo tudi svojo 
vinoteko. Pokušali smo njihova lokalna vina, 
pa tudi zapeli smo v tako lepem vzdušju. Ča-
kalo nas je tudi že kosilo v Gostišču Eder-Kram-
berger. Siti in veseli, z zelo lepimi vtisi, smo se 
odpravili proti domu. Še bomo šli, smo si bili 
enotni. 

STORŽIČ OSVOJEN

Č
lani Planinskega društva Šentjernej 
smo se v nedeljo, 2. junija, podali na 
prvi letošnji dvatisočak, 2132 m visoki 
Storžič. Ta osamelec stožčaste oblike 
leži na zahodnem delu Kamniško-Sa-

vinjskih Alp. Ko se peljete po avtocesti od Lju-
bljane proti Gorenjski, ga s pogledom v desno 
ne morete zgrešiti. 
Naše izhodišče je bil zaselek Laško nad Bašljem. 
Lepo markirana in urejena pot nas je vodila po 
strmem pobočju bukovega gozda. Krajši posta-
nek smo izkoristili za čudovite razglede na oko-

    VINKO ŽUPAN liško hribovje. Prispeli smo do planinske koče 
na Kališču. Zaradi napovedanih neviht in vro-
čine, smo si privoščili le krajši postanek. Pogled 
nam je stalno uhajal proti vrhu Storžiča in med 
pohodniki se je bilo moč slišati: »Kaj tja gor mo-
ramo priti? Kje pa gre pot?« Odpravili smo se 
naprej proti vrhu. Ob poti do Bašeljskega pre-
vala, ki je bila položna, smo lahko občudovali 
gorsko cvetje, od avriklja do alpskega zvončka, 
ki nas je pozdravljajo in navduševalo s svojimi 
čudovitimi barvami. Ni se čuditi, da so bili prvi 
obiskovalci Storžiča prav botaniki. In že smo 
bili ob vznožju hriba ter zagrizli proti strmemu 
vrhu. Malo po ruševju, malo po snegu, tu pa 

tam jeklenica, klini in že smo bili na vrhu. Juhu-
hu, se je zaslišalo in čutiti je bilo, da je ob osvo-
jenem dvatisočaku vsem odleglo. Uživali smo v 
čudovitem razgledu. Na vzhodu se v bližini dvi-
gajo Bašeljski vrh, Mali Grintovec, Srednji vrh 
in Zaplata, zadaj pa Kočna, Grintovec, Kalški 
greben in Krvavec. Na jugu leži Ljubljanska ko-
tlina, za njo po seže pogled do naših Gorjancev, 
Snežnika, Nanosa in Javornika. Po opravlje-
nem ritualu – čestitkah in fotografiranju, smo 
se previdno spustili v dolino. Pri koči smo si 
vzeli zaslužen daljši čas za počitek in okrepčIlo. 
Po ljubljanski kotlini se je že nekaj kuhalo in se 
pomikalo proti nam, zato smo pospešili korak v 
dolino. Imeli smo srečo, bilo je samo nekaj opo-
zorilnih kapljic, nato pa nas je sonček spremljal 
vse do izhodišča. Vsi zadovoljni in dobre volje 
smo se odpeljali proti domu. 

Skupinska slika na osvojenem dvatisočaku.
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POLETJE V VRHPOLJU
  BETKA LUŠTEK

    ARHIV TD VRHPOLJE

V želji, da bi se v Vrhpolju v tem poletju 
čim več družili in bili aktivni na različ-
nih področjih, imamo v TD Vrhpolje 
pripravljen za to poletje zelo pester 
program, v katerem je tudi nekaj 

novosti. Prihod poletja smo pričeli z znanim 

tradicionalnim pohodom na Gorjance. Na po-
hodu so se nam pridružili člani Planinskega 
društva Šentjernej. Zabavno, zdravo in zado-
voljno! Ni je boljše kot je aktivna sprostitev v 
naravi, ki nas napolni z obilo nove energije, 
zato sama utrujenost ob vzponu na naše lepo 
dolenjsko pogorje kar izzveni. 
S proslavo ob dnevu državnosti smo 24. junija 
zvečer praznovali rojstni dan naše lepe države 

Slovenije. Domači ljubitelji kulture, recitatorji 
in pevci so nam z Marjetko in Petro pripravili 
pravo praznično vzdušje, ki se je nadaljevalo 
ob druženju in klepetu domačinov.
6. julija pa smo se družili na slikarski delavnici 
z našo domačo ustvarjalko in umetnico Božo 
Jambrek. Zanimive zamisli in motivi, čopiči in 
pisane barve, ki so se prelivale na slikarskih 
platnih so nas čisto prevzele. Sprostili smo se 
in uživali. Na koncu smo ugotovili, da imamo 
v Vrhpolju kar nekaj dobrih likovnih ustvarjal-
cev, če je le na naših stvaritvah še gospa Boža 
imela kaj prste vmes. 

Pester program ob obeležitvi dneva državnosti.

Slikanje z ustvarjalko Božo Jambrek.

GASILSKA URA PGD ŠENTJERNEJ
  BOŠTJAN PRAZNIK

    ARHIV PGD ŠENTJERNEJ

L
etošnje leto je bilo v našem društvu 
zelo delovno, saj smo poizkusno začeli 
s projektom Gasilska urica. To je obšol-
ska dejavnost katero izvajamo skozi 
celo šolsko leto za vse šolarje iz našega 

območja, ki se želijo spoznavati z gasilsko te-
matiko.

Začenjamo bolj lahkot-
no, s spoznavanjem 

orodja in opreme, 
ki ga gasilci upo-
rabljamo. Nada-
ljujemo z vozili, 
prvo pomočjo in 

kakšnim poligo-
nom. S tem se pa 

tudi začnemo prip-
ravljati za gasilska tek-

movanja, ki jih organizira 
GZ Šentjernej. Proti koncu zimskega obdobja 
je na sporedu gasilski kviz, potem spomladi še 
orientacija ter v maju in juniju tekmovanja iz 
gasilsko športnih disciplin.

V našem gasilskem domu smo imeli mladinsko 
silvestrovanje in tudi mladinski občni zbor. Za 
konec tekmovalnega obdobja in tudi šolske-
ga leta smo imeli nadvse prijeten in osvežujoč 
piknik. Ob tej priložnosti se tudi zahvaljujemo 
Marjanu Pirkovič, ki nam je pomagal pri organi-
zaciji, kakor tudi vsem članom PGD Šentjernej, 
ki so soustvarjali gasilsko urico. 

V naslednjem šolskem letu imamo že nove 
plane in med njimi je tudi izlet. Seveda ne bo 
manjkalo tudi aktivnosti, katere smo že imeli in 
so bile dobro sprejete. Zato vabimo vse otroke, 
punce in fante, ki že obiskujejo šolo, da se nam 
pridružijo. Začeli bomo zopet v oktobru, vsak 
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Prid' h gasilcm! 

Zabavne in poučne urice pri gasilcih PGD Šentjernej.

Šentjernejsko glasilo   |   avgust 2019



NEDELJA, 11. avgust 2019
ŠAHOVSKI TURNIR JERNEJEVO 2019
organizator: Društvo upokojencev Šentjernej /

kraj: Kulturni center Primoža Trubarja Šentjernej / 
od 10. do 15. ure

TOREK, 13. avgust 2019
POHOD ZA DEDKE, BABICE IN VNUKE
organizator: Društvo upokojencev Šentjernej / 

kraj: Kosov hram – Gor. Vrhpolje, Stražnik, Apnenik, 
Vratno, Kosov hram / ob 8. uri

NEDELJA, 25. avgust 2019
FARNO ŽEGNANJE, PRAZNIČNE MAŠE, 

SLOVESNA MAŠA 
organizator: Župnija Šentjernej / kraj: Župnijska cerkev

v Šentjerneju / ob 6.30, 8. uri in slovesna ob 10. uri

SREDA, 14. avgust 2019
PETANKA

organizator: Društvo upokojencev Šentjernej / 
kraj: sejemski prostor / ob 8. uri

PONEDELJEK, 19. avgust 2019
BALINANJE – MOŠKI

organizator: Društvo upokojencev Šentjernej / 
kraj: Novomeška cesta 14, Šentjernej / ob 7.30 uri

10 LET KULTURNEGA CENTRA PRIMOŽA 
TRUBARJA – SLOVESNOST OB JUBILEJU

organizator: Kulturni center Primoža Trubarja Šentjernej / 
kraj: Kulturni center Primoža Trubarja Šentjernej / 

ob 20. uri

ČETRTEK, 15. avgust 2019
VELIKI ŠMAREN – ŽEGNANJE V ŠMARJU

organizator: Župnija Šentjernej / kraj: Šmarje / ob 10. uri

14. JERNEJEV KOLESARSKI MARATON
organizatorja: Občina Šentjernej in Turistično društvo 

Šentjernej / kraj: prireditveni prostor pred KC PT 
Šentjernej / od 9. do 14. ure

PETEK, 16. avgust 2019
ROKOVO – MAŠA IN ZAGON KLOPOTCA 
organizator: Župnija Šentjernej / kraj: Tolsti Vrh / 

ob 19. uri

KUHA VAM MASTER CHEF SLOVENIJE ANŽE
organizator: gostilna Pri Jerneju / kraj: gostilna Pri 

Jerneju / ob 19.30 uri

SOBOTA, 17. avgust 2019
ŠPORTNI DAN JERNEJEVO 2019:

NOGOMETNI TURNIR (ob 9. uri),
KOŠARKARSKI TURNIR TROJK (ob 10. uri),
ODBOJKARSKI TURNIR TROJK (ob 10. uri),

NOGOMET NA MILNICI (ob 14. uri)
organizatorji: Športno društvo Asi, Študentski klub Ptjeln 

in Športno društvo Šentjernej / 
kraj: igrišče pri OŠ Šentjernej / od 9. ure dalje

KUHA VAM MASTER CHEF SLOVENIJE ANŽE
organizator: gostilna Pri Jerneju / kraj: gostilna Pri 

Jerneju / ob 19.30 uri

POLETNE IGRE - VODNE IGRE, VLEKA VRVI,
MED DVEMA OGNJEMA …

organizator: Turistično društvo Šentjernej / 
kraj: igrišče pri OŠ Šentjernej / ob 14. uri;

prijave od 12. ure

NEDELJA, 18. avgust 2019
TURNIR V NAMIZNEM TENISU

organizator: Andrej Kuhar (070 924 630) / 
kraj: telovadnica OŠ Šentjernej / ob 10. uri

ROKOVO ŽEGNANJE
organizator: Župnija Šentjernej / kraj: Tolsti Vrh / ob 10. uri

KASAŠKE DIRKE
organizator: Klub za konjski šport Šentjernej / 
kraj: hipodrom Šentjernej / od 14. do 19. ure

DOBRODELNA OTROŠKA PREDSTAVA, 
»OTROCI ZA OTROKE«, ZA LUKO CUGLJA

organizator: Turistično društvo Vrhpolje / kraj: Kulturni 
center Primoža Trubarja Šentjernej / ob 19. uri

TOREK, 20. avgust 2019
ODPRTJE OBNOVLJENEGA VODNJAKA

V MALEM BANU
organizator: Občina Šentjernej / kraj: pri vodnjaku v 

Malem Banu / ob 19. uri

SREDA, 21. avgust 2019
BALINANJE – ŽENSKE EKIPNO

organizator: Društvo upokojencev Šentjernej / 
kraj: Novomeška cesta 14, Šentjernej / ob 7.30 uri

19. ATLETSKI MITING
organizator: Atletski klub Šentjernej / kraj: atletski 

stadion pri OŠ Šentjernej, Prvomajska cesta 9 / 
od 15. do 20. ure

SREČANJE OSTARELIH
organizator: Župnija Šentjernej / kraj: Župnijska cerkev 

in Kulturni center Primoža Trubarja Šentjernej / 
ob 18. uri

ČETRTEK, 22. avgust 2019
PIKADO ŽENSKE IN MOŠKI – EKIPNO
organizator: Društvo upokojencev Šentjernej / 

kraj: Novomeška cesta 14, Šentjernej / ob 8. uri

JERNEJEV KONCERT IN VEČER PENIN
organizator: Pihalni orkester Občine Šentjernej / kraj: 

Na plac', Trg Gorjanskega bataljona 8 / ob 20. uri

PETEK, 23. avgust 2019
KEGLJANJE S KROGLO NA VRVICI

(ŽENSKE, MOŠKI)
organizator: Društvo upokojencev Šentjernej / 

kraj: Novomeška cesta 14, Šentjernej / ob 8. uri

CELODNEVNO ČAŠČENJE – SKLEP
organizator: Župnija Šentjernej / kraj: Župnijska cerkev

v Šentjerneju / ob 17. uri

ODPRTJE CVETLIČARNE MIKLAVČIČ
organizator: Cvetličarna Miklavčič / kraj: Gorenja 

Brezovica 2 / ob 17. uri

NOGOMETNI TURNIR / LITIJA, KOČEVJE, 
TRAPCI-VETERANI

organizator: Trapci / kraj: atletski stadion pri OŠ 
Šentjernej, Prvomajska cesta 9 / ob 17. uri

PIVO IN BURGER
organizator: Pihalni orkester Občine Šentjernej / kraj: 

Na plac', Trg Gorjanskega bataljona 8 / ob 19. uri

ZABAVA Z ANSAMBLOM D'PALINKA
organizator: gostilna Pri Jerneju / kraj: gostilna Pri 

Jerneju / ob 20. uri

SOBOTA, 24. avgust 2019
JERNEJEV SEJEM

organizator: JP EDŠ d. o. o. / kraj: sejemski prostor / 
ob 8. uri

PETEK, 30. avgust 2019
KINO POD ZVEZDAMI 

organizator: Turistično društvo Šentjernej / kraj: park pri 
Kulturnem centru Primoža Trubarja Šentjernej / 

ob 21. uri

KUHANJE ŽUPANOVEGA GOLAŽA 
organizatorja: Občina Šentjernej in Društvo Šentjernejska 

konjenica / kraj: sejemski prostor / ob 8. uri

MINI PLANICA, OTROŠKI ŽIV ŽAV IN PAINTBALL 
organizatorja: Turistično društvo Šentjernej in Matej 

Grubar/ kraj: sejemski prostor / ob 9. uri

PRIREDITEV OB 20. OBLETNICI DRUŠTVA 
»100 KOČIJ V ŠENTJERNEJ« 

organizator: Društvo Šentjernejska konjenica / 
kraj: hipodrom Šentjernej, sejemski prostor, prireditveni 

prostor, panoramska vožnja / zbor od 9. do 10. ure
na hipodromu v Šentjerneju

MERJENJE KRVNEGA TLAKA, HOLESTEROLA, 
SLADKORJA V KRVI 

organizatorja: KORK Šentjernej in OZRK Novo mesto / 
kraj: Kulturni center Primoža Trubarja Šentjernej / 

od 9. do 12. ure

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE ŠENTJERNEJ 

organizator: Občina Šentjernej / kraj: Kulturni center 
Primoža Trubarja Šentjernej / kulturni program: 

Šentjernejski oktet in vokalistka Kristina Kastelic ob 
klavirski spremljavi Matevža Novaka / ob 14. uri

POVORKA 
organizator: Občina Šentjernej / kraj: Šentjernej / 

od 17. do 18. ure

NASTOP PIHALNIH ORKESTROV – GOSTJE
organizator: Občina Šentjernej / kraj: prireditveni prostor 

pred KC PT Šentjernej / od 18.30 do 19.30 ure

JERNEJEVO – ANSAMBEL DONAČKA
organizatorja: Občina Šentjernej in Iskra Pio d. o. o. / kraj: 

prireditveni prostor pred KC PT Šentjernej / od 20. do 02. ure

Obcankam in obcanom
cestitamo ob 24. avgustu,

prazniku Obcine Šentjernej!
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14. JERNEJEV
KOLESARSKI MARATON

Zameško

Hrvaški Brod

Čučja Mlaka
Dobrava pri Škocjanu

Stranje pri Škocjanu

Draga

Družinska vas

Otočec ob Krki

Dolenje Mokro Polje

Gorenja Brezovica

mali Jernejev maraton: 27 km
veliki Jernejev maraton: 54 km

(dva kroga malega maratona)

ŠENTJERNEJ

START-CILJ

ŠENTJERNEJ, ČETRTEK, 15. AVGUST 2019
na prireditvenem prostoru pred Kulturnim centrom Primoža Trubarja, Trubarjeva cesta 13, Šentjernej

PRIJAVE od 8.30 dalje / ŠTART maratona ob 10. uri
ŠTARTNINA: 15 evrov odrasli, otroci do 15 let v spremstvu staršev brezplačno,

imetniki olimpijske kartice 13 evrov

TRASA
KOLESARSKEGA

MARATONA

Šentjernej (Trubarjeva cesta) • 
Zameško • Hrvaški Brod • 
Čučja Mlaka • Dobrava pri

Škocjanu • Stranje pri Škocjanu • 
Draga • Družinska vas • 

Otočec ob Krki • Dolenje Mokro
Polje • Gorenja Brezovica • 

Šentjernej (Trubarjeva cesta)



Društvo upokojencev Šentjernej

v a b i  n a

POHOD ZA DEDKE,
BABICE IN VNUKE
V TOREK, 13. AVGUSTA 2019,

OB 8. URI

TRASA: Kosov hram - Gor. Vrhpolje,  
Stražnik, Apnenik, Vratno, Kosov hram

KUHA VAM
MASTERCHEF 

SLOVENIJE ANŽE
V PETEK, 16. AVGUSTA, OB 19.30 IN 

V SOBOTO, 17. AVGUSTA 2019, OB 19.30

Prijave zbiramo na telefon:
070 796 976



• dirka štirivpreg; Ben-Hur
• poni dirka

P O P E S T R I T E V  P R O G R A M A

Osrednj i  d i rk i  dneva:
SPOMINSKA DIRKA JURIJA LEVIČNIKA,

DIRKA FRANCOSKIH KOBIL
Vstopnina 5 evrov / otroci in mladina do 15 let imajo prost vstop.

Pokrovitelji: Občina Šentjernej, Zavarovalnica Triglav d. d., NNRN, TPV d. o. o., KGZS in DBS, LERO Lešnjak d. o. o., GEN energija, d. o. o. 

Klub za konjski šport Šentjernej vabi na

KASAŠKE DIRKE
NA HIPODROM ŠENTJERNEJ

V NEDELJO, 18. AVGUSTA 2019, OB 14. URI

Pridite, ne bo vam žal! 



ŠENTJERNEJ, ATLETSKI STADION PRI OSNOVNI ŠOLI ŠENTJERNEJ
SREDA, 21. AVGUST 2019, OB 16. URI

DISCIPLINE:
Pionirji/ke U10 (2010 in mlajši): 60 m, daljina, vortex
Pionirji/ke U12 (2009 in 2008): 60 m, daljina, vortex

Pionirji/ke U14 (2007 in 2006): 60 m, 300 m, 600 m, daljina, višina, vortex
Pionirji/ke U16 (2005 in 2004): 60 m, 300 m, 600 m, daljina, višina, krogla - 4 kg (PI), 3kg (PE) 

Mladinke (2000-2003): 100 m, 300m, 800 m, daljina, višina 
Mladinci (2000-2003): 100 m, 300 m, 800 m, višina, krogla (5 kg)

Člani (99 in st.): 300 m, 1500 m, daljina
Članice (99 in st.): 300 m, 800 m, daljina

Veterani A (1974 do 83), Veterani B (1964 do 73), Veterani C (1963 in starejši): vsi 3000 m
Veteranke A (1974 do 83), Veteranke B (1964 do 73), Veteranke C (1963 in starejše): vse 1500 m

URNIK: bo objavljen na osnovi prijav pred začetkom tekmovanja:
na spletni strani AZS, na spletni strani AK Šentjernej

PRIJAVE: do 19. avgusta 2019, do 9. ure
• za pionirje, pionirke, mladince, mladinke, člane in članice preko spletne aplikacije AZS

• za veterane, veteranke in za tekmovalce iz tujine in atlete, ki ne tekmujejo za registrirane atletske klube Slovenije
po telefonu do 19. avgusta 2019, do 8. ure 031 405 222 (Anton Bučar) ali po elektronski pošti na naslov: 

anton.bucar@guest.arnes.si (Anton Bučar) ali AKSENTJERNEJ@GMAIL.COM

STARTNINA: 7 evrov na start v gotovini, za več kot 10 štartov 6 evrov (nakazilo na trr.), na dan tekmovanja 10 evrov.
Startnina za rekreativce je 6 evrov. Občani Občine Šentjernej ne plačajo startnine.

NAGRADE: prvi trije v vsaki disciplini in kategoriji prejmejo medalje, za najboljši rezultat v pionirski, mladinski in članski
konkurenci mitinga prejmejo pokal, če dosežejo več kot 1200 točk po šolskih tablicah (pionirji) in več kot 750 točk po

madžarskih tablicah (mladinci, člani). Memorialna disciplina je 1500 m moški. Tekmovalec z najboljšim rezultatom dobi tudi pokal.

MERJENJE IN OBDELAVA PODATKOV: PROTIME

SPLOŠNE DOLOČBE: tekmuje se po pravilih IAAF in AZS (daljina – cona za vse pionirje, tekmovalci imajo po 4 skoke).   
Vsi tekmovalci in tekmovalke tekmujejo na lastno odgovornost.

RAZPIS 19. ATLETSKEGA MITINGA
˝JERNEJEVO 2019˝

IN MEMORIAL POLDETA BUČARJA



KD Pihalni orkester Občine Šentjernej

v a b i  n a

KONCERT NA PLAC´
IN VEČER PENIN

V ČETRTEK, 22. AVGUSTA 2019,
OB 20. URI

V primeru slabega vremena bo dogodek v 
Kulturnem centru Primoža Trubarja.

KD Pihalni orkester Občine Šentjernej

v a b i  n a

PIVO IN BURGER
NA PLAC´

V PETEK, 23. AVGUSTA 2019,
OB 19. URI

Živa glasba, odlična piva in
najboljši burgerji.



KD Pihalni orkester Občine Šentjernej

v a b i  n a

KONCERT NA PLAC´
IN VEČER PENIN

V ČETRTEK, 22. AVGUSTA 2019,
OB 20. URI

V primeru slabega vremena bo dogodek v 
Kulturnem centru Primoža Trubarja.

slavnostno sejo
Občinskega sveta Občine Šentjernej,

OBČINA ŠENTJERNEJ

Vas ob občinskem prazniku vabi na

slavnostno sejo
Občinskega sveta Občine Šentjernej,

ki bo v soboto, 24. avgusta 2019, ob 14. uri
v Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju.

S slavnostno sejo Občinskega sveta Občine Šentjernej in slovesno podelitvijo občinskih priznanj
bomo počastili praznik Občine Šentjernej, JERNEJEVO 2019.

Kulturni program bodo oblikovali 
Šentjernejski oktet in vokalistka Kristina Kastelic ob klavirski spremljavi Matevža Novaka.

Slavnostni govornik Radko Luzar, župan Občine Šentjernej

Vljudno vabljeni.

Radko LUZAR,
župan Občine Šentjernej

POVABILO K SODELOVANJU
V POVORKI JERNEJEVO 2019
Občina Šentjernej bo tudi letos ob praznovanju 

občinskega praznika Jernejevo 2019 organizirala 
POVORKO, ki se bo skozi središče kraja odvijala 

v soboto, 24. avgusta 2019, ob 17. uri. V povorki 
želimo, da se predstavijo vasi, običaji in društva. 

Za sodelovanje v povorki bo vsak udeleženec dobil 
malico. Vse zainteresirane prosimo, da se prijavite 
na e-naslov anita.petric@sentjernej.si ali na tel. 
št. 07-393-35-71. Ob prijavi napišite tudi kratko 

obrazložitev prikaza društva, udeležencev …

Vabljeni na zabavo z

ANSAMBLOM
DONAČKA

V SOBOTO, 24. AVGUSTA 2019



Pomagate lahko tudi z nakazilom sredstev na HUMANITARNO DRUŠTVO MOJA POT
ŠTEVILKA TRR: SI56 6100-0000-4422-674 • SKLIC: 00 19 • BIC BANKE: HDELSI22
NAMEN: Humanitarna pomoč za Luka • NASLOV: Cerov Log 5, 8310 Šentjernej

KODA NAMENA: CHAR

MOJCA POKRAJCULJA
Kulturni center Primoža Trubarja v Šentjerneju

nedelja, 18. avgust 2019, ob 19. uri

Zbrana sredstva bodo porabljena za Lukovo zdravljenje
 in potrebne terapevtske pripomočke po stanju možganske 

krvavitve, ki mu je prekinila brezskrbno otroštvo in je 
na poti dolgotrajne rehabilitacije.

»OTROCI ZA OTROKE«
DOBRODELNA OTROŠKA GLEDALIŠKA PREDSTAVA 

ZA LUKO CUGLJA

PROST VSTOP
PROSTOVOLJNI PRISPEVKI

TD Vrhpolje in Humanitarno društvo Moja pot
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  SABINA JORDAN KOVAČIČ

S KNJIŽNIH
POLIC
Jojo Moyes: DEKLE, KI SI GA 
ZAPUSTIL
Britanska avtorica nas v tokratni zgodbi 
najprej popelje v leto 1916. V majhno mesto 
v okupirani Franciji, kjer se družine brez 
moških borijo za preživetje. Mlada Sophie 
s sestro vodi hotel, kjer morajo pripravljati 

hrano za častnike nemške vojske. Sophie očara nemškega 
poveljnika. Le-ta ob vsakokratnem obisku hotela občuduje 
njen portret, ki ga je naslikal njen mož. Ta isti portret prav tako 
občuduje in nadvse ceni vdova Liv, ki ga je skoraj sto let kasne-
je prejela za darilo od svojega moža. Potomci od Liv zahtevajo, 
da mora portret vrniti družini umetnika. Liv se odloči, da 
celotno zgodbo portreta in dame na njem razišče. 

Kelly Collier: ŠTEF IN 
ŠTAFETA
Zagotovo vsi poznamo koga, ki enostavno 
mora vedno zmagati. Prav takšen je tudi Štef, 
prikupen in še kako prijazen konj, kateremu 
je zmagovanje velik užitek. Vsako leto zmaga 
na gozdnem teku in sotekmovalci so se že 

malo naveličali. Zato se odločijo, da spremenijo pravila igre 
in organizirajo štafeto. Po žrebu skupin, Štef pristane v ekipi 
s polžem, želvo in raco. Z žrebom ni zadovoljen, a ekipa se do 
konca ne preda.

James Patterson & Bill Clinton: 
KJE JE PREDSEDNIK?
Napeto branje od prve do zadnje strani je 
delo zelo priljubljenega pisca kriminalk. V 
tokratnem trilerju je združil moči z enim 
izmed najbolj priljubljenih ameriških 
predsednikov, Billom Clintonom. Združenim 

državam Amerike grozi teroristični napad neslutenih razsežno-
sti. V Washingtonu zavladata negotovost in strah. Šepeta se o 
kibernetskem napadu in izdajalcu iz predsednikovega kabineta. 
Osumljen je tudi sam predsednik Duncan, karizmatični vojni 
junak. Čaka ga bitka s časom, zato mu ne preostane drugega, 
kot da se reševanja krize loti na lastno pest.

SLIKANJE S SLIKARKO MINKO V 
SKUPINI OTROK RINGARAJA

P
red prihodom slikarke smo z otroki raziskovali simbole peteli-
na po Šentjerneju. Veliko časa smo namenili mozaiku petelina 
pred kulturnim centrom. Otroci zelo radi slikajo na slikarskih 
stojalih. Na obisk smo povabili slikarko Minko, ki je prinesla po-
kazat svoje slike. Opazovali smo sliko petelina, nato pa se slika-

nja lotili še sami. Nastale so raznolike slike, katere smo skupaj razstavili 
v avli našega vrtca. Nekatere pa visijo na razstavi v KCPT. 

    SLAVICA NOVAK

PROMETNA VZGOJA

V petek, 24. 5. 2019, so imeli učenci 4. razredov prometno vzgojo 
s programom Jumicar. V kinodvorani so aktivno sodelovali v 
razgovoru o varnosti v cestnem prometu, nato pa so se preiz-
kusili tudi kot vozniki. Na poligonu so v vlogi voznika doživljali 
dogodke, kot jih opaža in zaznava voznik v prometu na cesti. 

Uživali so v vožnji z mini avtomobilčki s pravimi bencinskimi motorji, 
ki so bili opremljeni z varnostnim pasom, pedalom za plin in zavornim 
pedalom. 

    MARJAN CERINŠEK

V R T I Č K A R J I  S P O R O Č A J O

Skupinska fotografija s slikarko Minko.

Otroci so najprej risali s 
svinčniki, nato s čopiči 

in tempera barvo. 

Učenci so v vožnji z mini avtomobilčki zelo uživali.
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M
iklavž je priljubljena planinska izletni-
ška točka, kjer so se predvsem do-
mačini podgorjanskih vasi srečevali 
ne samo ob prireditvah, ampak tudi 
v času, ko so vsako leto urejali svoje 

košenice. Ob poletnem času so tudi taborili in si 
nabirali novih moči za prihodnja dela. 
Leta 1929 so planinci dobili v najem del mežnarije 
na Miklavžu. V letu 1931 pa je Nace Hudoklin odprl 
manjšo gostilno, ki je leta 1939 ob dograditvi pre-
rasla v pravi planinski dom. 
Na dan, 9. julija 1939, je bila otvoritev, ki je pote-

    JANEZ KUHELJ kala v prisotnosti veliko izletnikov iz Ljubljane, 
Celja in Maribora. Torej letos, 9. julija, planinski 
dom obeležuje 80-letnico obstoja kljub požigu 
leta 1942.
Po vojni je bil dom obnovljen in predstavlja danes 
s svojimi košenicami in ekstenzivnimi travišči po-
membno planinsko pa tudi športno destinacijo. 
V zadnjem času za dom skrbi Društvo Gorjanske 
košenice, ki je poleg starega doma zgradilo novi 
dom z gostinsko ponudbo in prenočišči. Glavna 
zaveza društva je ohranitev naravne in kulturne 
dediščine na Gorjancih. Poleg tega obnavljajo sta-
ri dom, skrbijo za košenice in vsako leto pripravijo 
oglarsko kopo, ki privabi številne obiskovalce. 

Ob 80-letnici
ustanovitve Planinskega
doma pri Miklavžu na Gorjancih
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Jutro, št. 156, 8. julij 1939.

Nace Hudoklin, prvi lastnik doma, s soprogo.
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  ANTON TRPIN

    BLAŽ FRANKO

»I
maš moč« je bilo letošnje geslo po-
čitniškega srečanja mladih, otrok 
in animatorjev, ki so se vsak dan 
srečevali pred župniščem. Himna, 
pesem s katero so začeli svoje dru-

ženje, je vsak dan bolj močneje donela okrog 
župnišča. 
Animatorji so se razvrstili s svojimi »varovan-
ci« v skupine. Delo, pisanje, risanje, pogovor 
in igre. To je bilo vsak dan nekaj zanimivega, 
novega in navdušujočega. Vsak je bil vključen 
v svojo skupino, k svojemu odgovornemu tako, 
da se je čutil nagovorjenega. Nihče ni bil osa-
mljen. Vse je prežemala svetopisemska govori-
ca, saj je temelj tega druženja vzgojno druženje 
za verske, moralne in kulturne vrednote. In 
prav te so danes v veliki krizi.
Vreme je bilo izredno naklonjeno, še prevroče. 
Hladili so se s hladno pijačo. Še najraje so pili 
domačo vodo. Tudi pri hrani niso bili izbirčni. 
Po napornem dopoldnevu, igrah in delu jim 
je pripravljeni obrok dobro teknil. Slavica in 
Anica, ki sta štiri dni pripravljali obroke, sta bili 
zadovoljni, ker so otroci in mladi vse pojedli. 
Hrano so delili po dveh skupinah pri sestrah, ki 
jim je še kaj dodala. Kuhalo se je v Restavraciji 
Pr'farovž. Tudi za posladkati ni manjkalo. Na to 
so se spomnili tudi starši, ki so za priboljšek pri-
nesli pecivo. Prav tako tudi sadje, med katerimi 
so bile najbolj priljubljene lubenice. 
V petek je bil »izlet« ali pohod. Odločili so se, da 
bo ciljno mesto Ledeča vas. Vsaka skupina se 
je odpravila na potovanje ob določenem času 
in določeni poti. Na tej poti so morali poiskati 
določene skrite »zaklade«, ki so jih pred tem 
skrili animatorji. Tako kot vsak dan, so tudi ta 
dan zaključili ob 16. uri v Ledeči vasi. Tam pa so 
imeli tudi sveto mašo. Vaščani so bili presene-
čeni, saj toliko mladih ni bilo še nikoli zbranih 
v tej cerkvi. 

V soboto je bil zadnji dan oratorija. V dopol-
danskem času so se še srečali po skupinah, se 
pripravili na nedeljo in v nedeljo s sveto mašo 
v župnijski cerkvi zaključili letošnje druženje. Z 
mogočnim petjem in sodelovanjem so poka-
zali in dokazali, da se znajo iskreno veseliti, da 
so jim tudi duhovne vrednote pri srcu in jim je 
medsebojna povezanost izredno potrebna in 
koristna.
Prav gotovo je tovrstno srečanje izredno pouč-
no in koristno, saj se jih je zbralo več kot dvesto. 
Ob tem ni bilo veliko časa brskati po telefonu 
ali tablicah, ampak so se vključevali v skupnost 
in živeli v skupnem interesu. To pa je danes 
izredno pomembno, ker nas vse življenje us-
merja predvsem v individualistično življenje in 
delo. Ti mladi so doživljali prav to, občestveno 
sobivanje, delo in življenje.

Na oratoriju vsako leto prostovoljno in 
dobro delo opravijo številni animatorji. 
Nekaj misli je ob koncu oratorija strnila 
AMADEJA MENCIN. 
Tudi po Šentjerneju je od 1. do 7. julija odmevalo 
letošnje geslo oratorija »Imaš moč!«. Oratorija se 

je udeležilo rekordno število otrok, ki so skupaj 
z animatorji preko zgodbe o Petru Klepcu spoz-
navali vrednote, na katerih je potrebno graditi 
svoje življenje. Prišli smo do zaključka, da je po-
leg fizične moči potrebna tudi moč, ki jo nosimo 
v srcu. 
Ob katehezah in delavnicah so bile vsakodnev-
no na sporedu tudi velike igre, pri katerih so se 
skupine pomerile med seboj. Ker nam je bilo vre-
me naklonjeno, smo v sredo izvedli vodne igre, h 
katerim smo povabili tudi šentjernejske gasilce. 
Res carsko! Posebnost oratorijskega tedna pa je 
bil tudi petkov orientacijski izlet v Ledečo vas. Ko 
smo se na cilju zbrale vse skupine, smo v cerkvi 
svete Ane imeli sveto mašo. Nepozaben teden, 
poln doživetji in novih poznanstev, smo zaključili 
v nedeljo s slovesno oratorijsko mašo v domači 
cerkvi. 
Seveda tako enkratnega oratorija ne bi bilo, če 
ne bi bilo naših dveh animatorskih voditeljic, Ve-
ronike Pucelj in Neje Katič. Zahvalili bi se tudi ce-
lotni farovški družini, za vso pomoč in podporo. 
Hvala tudi vam starši, ki ste nam zaupali svoje 
otroke. Velika hvala vam otroci, ker brez vas tega 
nepozabnega oratorija ne bi bilo. 

ORATORIJ 2019 –
MOČ PETRA KLEPCA TUDI V ŠENTJERNEJU

Letošnja udeležba je bila rekordna.

S pomočjo zgodbe o Petru Klepcu so
udeleženci spoznavali vrednote.
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  BLAŽ FRANKO

    BERNARDKA RUPNIK

Š
entjernejska župnija je, Bogu hvala, 
rodila že kar nekaj duhovnih pokli-
cev. Izmed faranov v domači župnijski 
cerkvi biti poklican pred škofa in prav 
tu prejeti prvo stopnjo duhovništva, 

je resnično velika milost in posebno doživetje. 
Izredno sem hvaležen in vesel, da me je ob tem 
koraku življenja spremljala velika množica lju-
di. Zelo veliko dela, medsebojne pomoči in so-
delovanja je bilo potrebnega za pripravo tako 
velike slovesnosti. Vendar praznik mine, življe-
nje pa teče naprej. Kakšne so moje predstave o 
duhovniškem poklicu sedaj, ko sem še povsem 
na začetku?
Res je, da nas vse kmalu čaka še glavna slove-
snost nove maše. To pomeni, da bo prihajajoče 
leto gotovo hitro teklo z aktivnimi pripravami 
in pričakovanji. Moje življenje bo razpeto med 
župnijo Trebnje, kjer bom opravljal prakso, 
med teološko fakulteto, kjer se bom še strokov-
no izpopolnjeval ter Šentjernejem, kjer bom 
pomagal pri pripravah na novo mašo. Kmalu 
zatem se bom najverjetneje znova vrnil v Rim 
na dodatni študij. Sprašujem pa se, kaj se bo 
zgodilo, ko se vsa ta naglica umiri in ostanejo 
le še lepi spomini na vse slovesnosti. Takrat se 
začne realno življenje, ki pa je za mlade duhov-
nike pogosto daleč od pričakovanj. 
Že sedaj se soočamo z majhnim številom novih 
duhovnih poklicev. To pomeni, da me čez nekaj 
let ne čaka le ena, temveč več župnij skupaj. Vi-
dimo, da število vernikov upada in bom morda 
v petih župnijah skupaj imel toliko nedeljnikov, 
kot jih je danes pri eni sveti maši. Tudi skrb za 
cerkve bo med ljudmi upadla, odgovornost za 
zamakanje desetin streh na podružnicah pa bo 
ostala na mojem hrbtu. Gotovo je v nevarnosti 

tudi materialna preskrbljenost duhovnika. A 
bolj kot to, me skrbi, da zaradi obilice birokrat-
skega dela, ne bom zmogel osebno pristopiti 
do vseh ljudi, ki bodo še vedno iskali stik z du-
hovnikom. Bojim se, da bom moral gledati šte-
vilne osebne, družinske, duhovne stiske ljudi, 
hkrati pa mi kot duhovniku ne bodo več zau-
pali, da jim skušam pomagati. Strah me je tudi 
tega, da bo z eno majhno izmišljeno govorico 
o duhovniku zlahka uničena moja osebnost in 
dostojanstvo. Da bom kot duhovnik cenjen del 
lokalne družbe, pa je najbrž le že davno preži-
veti stereotip. 
Ali je sploh smiselno vztrajati, ko vem, da bi me 
drugje gotovo čakalo lažje življenje? S človeški-
mi očmi in razumsko logiko bi se najverjetneje 
odločil drugače. Vendar me kljub vsemu žene 
naprej to, čemur rečemo Božji klic. To ni nobe-
no razsvetljenje ali čarobni glas. Je le iskrena 
želja po tem, da bi podaril svoje življenje slu-
ženju drugim. To gotovo počne vsak v svojem 
poklicu. Vendar kot duhovnik pa svoje roke, 
noge, talente in sposobnosti postaviš na raz-
polago nevidnemu Bogu in ga prek sebe delaš 
vidnega v tem svetu. Bog želi biti blizu, želi, 
da ga ljudje slišimo, vidimo, čutimo. To počne 
preko naših odnosov, preko naše ljubezni do 
bližnjega. Prek duhovnika pa želi Gospod to 
ljubezen še bolj izrazito pokazati. In s tem, ko 
se odpovem določenim ugodnostim tega sve-
ta, se podarim Njemu in lahko bolj svobodno 
služim svojemu bližnjemu.
Dragi Šentjernejčani, iskrena vam hvala, da s 
svojim veseljem pokažete, da še vedno cenite 
duhovnike. Prosim vas, da ostanete zvesti v 
svoji podpori ter molite za nas. Navsezadnje 
želimo delati za vas in brez vas naše poslanstvo 
izgubi svoj smisel. Le z vami bomo znali in 
zmogli vztrajati v čedalje težjem poslanstvu, ki 
nas čaka. 

DIAOKONSKO POSVEČENJE

Blaž
Franko
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H
rastniški hrib je gora, ki je pogoltnila 
žive ljudi, umirajoče fante in može, 
tudi žene in dekleta; strašna gora, ki je 
slišala vzdihe in besede njihove skraj-
ne stiske; strašna gora, ki je vzela vase 

njihov mrtvaški pot, ki pozna njihovo posled-
njo zapuščenost, ki ve za njihove smrtne rane.

Kdo so bili ti fantje in možje? Če hočemo z eno 
mislijo zaobjeti to, kar so hoteli, se jim najbolj 
približamo, če povemo, da so ti fantje hoteli 
predvsem ohraniti slovenski svet, v katerem 
so se rodili – svet stare slovenske krščanske 
omike, ki jim je dal življenje: domača kmetija, 
polja in travniki, kapelice in znamenja, delo, 
molitev, pesem, in spet delo … in predvsem – 
domači ljudje. Ko je bil ta svet napaden z revo-
lucijo, so ga ti fantje hoteli ohraniti. Zato so ga 
morali braniti. Tak je bil njihov čas. Ko so pred 
komunističnimi likvidatorji branili svoje do-
mače, svoje hiše in vasi, so hkrati z vsem tem 
branili tudi omiko in vrednote tistega sveta, ki 
jim je nekoč dal življenje. Tako usoden je bil 
čas. Da bi v letu 1942 ali '43 človek lahko ohra-
nil tradicijsko krščansko omiko, namesto da bi 
pripomogel k strahovladi in tiraniji komuniz-
ma, je bil prisiljen v izbire in odločitve, s kate-
rimi je zastavil nič manj kakor svoje življenje.

In drugo, kar ob teh ljudeh tako zelo bije v oči 
kot nekaj velikanskega, gorostasnega: kljub 
temu, da so bili tako zvesti, jim je usoda name-
nila nepredstavljivo gorje in nepojmljivo smrt; 
kljub temu, da so v stiski vojnih let sprejeli tako 
pogumne odločitve, se izpostavili za svoje ljudi 
in svoje vasi, jim je bilo nazadnje na tem svetu 
poplačano z največjo katastrofo in bolečino, s 
smrtjo v črnem osrčju te gore. To, da so bili za 
pogum in zvestobo, za nekaj dobrega, ti fan-
tje in možje poplačani s takšnim kelihom, jih 
postavlja nad nas, postavlja jih nad slovensko 
zgodovino – dotika se z nečim svetim in pre-
sežnim.

* * *
H gori, ki je pogoltnila ljudi s tako izjemno 
usodo, pridejo le posebni ljudje. Tisti, ki priha-
jamo sem in na podobne kraje slovenske ka-
taklizme, smo namreč nekoliko posebni ljudje. 
Posebni in drugačni od večine smo v tem, da 
nočemo pozabiti na njih, ki so bili tu okrutno 
pobiti in jih je gora pogoltnila in so jih ljudje 
pozabili.

Nas, ki prihajamo na Hrastniški hrib in na dru-
ge kraje trpljenja po Sloveniji, dela za posebne 
ljudi dvoje stvari, ki sta posledici volje po spo-
minu, po resnici. Oboje katekizem naše vere 
uvršča med dela usmiljenja.

    DR. MATIJA OGRIN Prvo, kar je za naša prizadevanja, za vse naše 
slovesnosti značilno, sodi med telesna dela 
usmiljenja: mrtve pokopavati. Vse naše slove-
snosti so namreč pogrebne maše za večni bla-
gor pokojnih in za spravo – uveljavitev resnice 
– med živimi.

Drugo, kar je značilno za nas, še bolj pa je 
bilo značilno za matere pobitih, za neveste in 
sestre pomorjenih, pa sodi med najbolj tež-
ke in nerazumljive odlomke katekizma: med 
duhovnimi deli usmiljenja do bližnjega je na-
mreč zapisano tudi: krivico voljno trpeti. To je 
stavek, ki bi potreboval veliko teološko razlago 
in ki je sam po sebi skrivnosten. Krivico voljno 
trpeti. Neznansko trpljenje, ki je zadelo svojce 
tu pobitih po vojni, je bilo v veliki večini prav 
to, čeprav se uboge matere, neveste in sestre 
tedaj niso zavedale: njihovo trpljenje je bilo 
veliko duhovno delo usmiljenja: krivico voljno 
trpeti.

Kakor veliko trpljenje naših pobitih, tako bo 
tudi to veliko duhovno delo obrodilo svoj sad 
ob svojem času. Nemogoče je, da ga ne bi ob-
rodilo. Vera v to nas dela radikalno posebne 
in drugačne ljudi od večine Slovencev našega 
časa; daje pa nam tudi notranjo trdnost in svo-
bodo.

* * *
Nekoč je na Hrastniškem hribu stala vas Stari 
Hrastnik z devetimi kmetijami. Devet je pra-
vljično število in tudi to, kar se je z vasjo zgo-
dilo, je podobno pravljici: rekli bi lahko, da se 
je vas vdrla v zemljo in da jo je gora požrla. 
Gora, spodkopana, polna rudniških rovov in 
jaškov, udrtin in razpok, ki se kdaj pa kdaj ob 
potresih in hudournih vodah strese, da njen 
del kot plaz zdrsne in zgrmi v dolino. Nemirna 
in nevarna gora, polna mrtvih, polna nedolžne 
krvi. Ta gora je simbol Slovenije. Liberalizem, 
socializem in komunizem in zlasti praktično 
brezboštvo, praktično ravnanje, kakor da Boga 
ni nad nami, vse to je Slovenijo v nemajhni 
meri spodkopalo, izvotlilo, jo prepredlo s 
prazninami in razpokami, dokler se ni v revo-
luciji sesedla, spodsula in pogoltnila vase ti-
sočev, tisočev nedolžnih. To je Hrastniški hrib 
– simbol vsega, kar nas je Slovence v 20. stole-
tju doletelo. Vse izgine, vse se vdere v zemljo, 
gora pogoltne staro vas, le nekaj je še ostalo na 
površju: kapelica se ni pogreznila, kapelica Ža-
lostne Matere božje, ob kateri je bežal rešenec 
Lojze Opeka in se zaobljubil, da jo bo obnovil.

* * *
Med temi, ki so na Hrastniškem hribu dotrpeli 
in v njem izdihnili, so tudi mnogi domobranci 
iz šentjernejske fare. Prav iz njihove domače 
okolice se je ohranil tudi majhen, toda drago-

cen rokopis, ki so ga uporabljali v Gorenjem 
Vrhpolju, podružnici župnije Šentjernej, sredi 
18. stoletja, zato ga imenujemo Vrhpoljski ro-
kopis. Besedilo pobožnosti v tem rokopisu je 
prepisano iz duhovnih knjig 18. stoletja, na ne-
kem mestu pa ima Vrhpoljski rokopis drugačno 
besedilo: vsebuje molitveni spomin Jezusovih 
peterih krvavih ran, kar je motiv, ki je bil ne-
koč globoko vraščen v slovensko krščansko 
kulturo. Starejši se gotovo spominjate, da so 
stari ljudje, ko so kaj prav nujno prosili, rekli: 
za pet ran Božjih te prosim … Prav gotovo so to 
ali kakšno podobno molitev poznali tudi šen-
tjernejski in mnogi drugi fantje, ki so končali 
na Hrastniškem hribu. Takole pravi Vrhpoljski 
rokopis:
»Gospod Jesu Chriſte, ſ toimi petmi Karvavimi 
Ranami, katere je tebi na Krishu ta Lubesen 
prute nam Sturila, … pridi toiem Shlushabni-
kam hpomozhe, katere si ti s tojo drago Kriujo 
odreisheu …«

Tako bi lahko rekli, če smemo, da so šentjernej-
ski fantje – in mnogi, mnogi drugi – nesli stare 
molitve svojih slovenskih prednikov k peterim 
Jezusovim ranam semkaj, na Hrastniški hrib in 
h kapelici Žalostne Matere Božje, k jaškom in 
breznom. Nesli so te molitve, verjamemo, na 
svojih lastnih telesih, v svojih lastnih ranah in 
bolečinah. Verjamemo, da se zato nevarni in 
nemirni Hrastniški hrib kot simbol ne bo do-
končno in za vselej podrl ter pokopal Slovence 
pod seboj; marveč verjamemo, da bo ta hrib 
govoril svojo mogočno besedo vsakomur, ki 
išče zdravilno moč resnice. 

POVZDIGNJENI NAD ZGODOVINO
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V Šentjernej smo se priselili pred nekaj 
leti. Štajerci na Dolenjsko. Počutimo 
se lepo sprejete s strani sokrajanov in 
uživamo v lepem okolju. Radi se spre-
hodimo po poljskih poteh Šentjernej-

ske doline ali sledimo markacijam planinskih 
poti po Gorjancih, vendar sem v teh letih največ 
krajev naše in sosednjih občin spoznala s kole-

    SIMONA GOLČMAN RIBIČ

sa. Okolica Šentjerneja nudi pestro izbiro kole-
sarskih smeri. Lahko izbereš povsem ravninsko 
traso in ob robu skrivnostnega Krakovskega goz-
da slediš vijugam Krke. Lahko se usmeriš proti 
jugu in premaguješ mehko zaobljene griče ob 
vznožju Gorjancev, prekrite s skrbno obdelanimi 
vinogradi. Ali pa se zagrizeš v Gorjance same in 
raziskuješ oblike dolenjskega krasa na njegovih 
severnih pobočjih. Morda je to, da ne živim tu-
kaj od malih nog, neke vrste privilegij. Ker sem 
bolj pozorna na kakšne stvari, ki so domačinu 
samoumevne in jih več ne opazi. Ker sem bolj 
motivirana, da spoznam kraj in ljudi v katerem 
živim, da izvem čim več o njegovi zgodovini. Ker 
ne vem, da je menda najlepša stvar v Kostanje-
vici smerokaz za Šentjernej in se lahko zato ne-
obremenjeno zapeljem do gradu Kostanjevica 
in si njegovi senci ogledam lesene skulpture. 
Pred kratkim me je presenetilo vprašanje, koliko 
kolesarskih kilometrov je letos že za mano. Moj 

odgovor je: »Nimam pojma«! Ker nimam števca, 
nimam pametne ure, ne uporabljam aplikacij na 
telefonu, ki ti po končani poti postrežejo s stati-
stiko. Zato, ker število prevoženih kilometrov ne 
pove nič o lepem pogledu s Kire na Tolsti vrh. 
Zato ker premagana višinska razlika ne odraža 
zmagoslavja, ki ga čutiš, ko parkiraš kolo pred 
spominskim obeležjem na Javorovici ali pa, ko 
te pri na Miklavžu pozdravi vonj oglarske kope. 
Suhoparni podatki zgrešijo gostoljubnega vino-
gradnika, ki mi je pri zidanici ponudil kozarec 
vina, še preden sem stopila s kolesa. Povprečna 
hitrost je povsem brezpredmetna v primerjavi z 
zdravilnim spancem, ki je rezultat prijetne fizič-
ne utrujenosti in podob zelene pokrajine, ki se 
vtisnejo v spomin. 
Zato me ne sprašujte po prevoženih kilometrih. 
Vzemite si čas, poglejte okrog sebe, pridružite 
se mi, uživajte v lepotah svojega kraja in bodite 
ponosni nanj. 

N
a predvečer slovenskega praznika 
– dneva državnosti, smo se vaščani 
Šmalčje vasi srečali na prav posebnem 
dogodku. Vas, ki ima vse več prebival-
cev, predvsem mladih družin, se med 

sabo kar dobro pozna, to srečanje pa je ponu-
dilo priložnost, da se ustavimo in srečamo s 
sosedom, poklepetamo in zastavimo kakšen 
nov cilj.
Tovrstno praznovanje je bilo že četrto zapored 
in udeležila se ga velika večina vaščanov. Dobra 
organizacija in pridelki domačinov so poskrbeli 
za brezhibno pogostitev – kako tudi ne, saj ima 
Šmalčja vas rejca pujsov, odlične vinogradnike 
in pridne gospodinje, ki so poskrbele za doma-
če pecivo. Da o ekipi, ki je poskrbela za pečeno 
meso niti ne govorimo!

    ELIZABETA KUŠLJAN GEGIČ Kot se spodobi, je zagorel kres, v kulturnem 
programu pa so nastopili vaščani sami – recita-
cije, nastopi glasbenikov in kar celega ansam-
bla – za prešerno vzdušje in ples je poskrbel 

mlad ansambel Žagarji. Z animacijami, igrami 
in palačinkami je bilo posebej lepo poskrbljeno 
tudi za najmlajše.
Hvala ekipi za ves trud – bilo je lepo! 

ŠMALČJA VAS – SREČANJE VAŠČANOV

KOLESARSKA 
RAZGLEDNICA 
ŠENTJERNEJA

Druženje vaščanov je postalo že tradicionalno.
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PRVČKI
Tako majhni, 

pa že v šolo gredo.
Morali bi se še igrati, 

biti z mamico.
Nič jim ni jasno, 

kaj je zdaj to?
Še včeraj v vrtcu,

zdaj čez veliki prag šole vstopajo.
Eni so plašni, 

mamico hočejo,
drugi brez treme,
se v klopi uvedejo.

Vse je neznano in zanimivo zelo, 
učiteljica jim zaželi dobrodošlico.

Vera Žabkar

ČLOVEŠKO ŽIVLJENJE
Kam je veselje šlo,

na stara leta?
Ga več nazaj ne bo,

nadomešča ga tableta.

Žalost mene premaguje,
je iz dneva v dan vse huje,

se konec približuje,
čas je, da duša izpoveduje.

To je lahko cel roman
in s tem odšel bi kam …?

Da zlahkotiš si dušo,
preden greš pod rušo.

Če je duša čista,
te čaka nebeška pista,

sicer pa je tako,
kakor bo, pa bo.

Gustelj Cvelbar

PRAZNIK ŠENTJERNEJA
Je leto okrog, 

spet o Šentjerneju slišati bo povsod.
Razna društva bodo sodelovala,

svoja znanja prikazovala.
Delila bodo še priznanja in odlikovanja,

saj v Šentjerneju mnogo takih je, 
ki pridni so nadvse.

Imamo športnike zagnane, 
le malo manjka jim do slave,

tudi upokojenci niso kar tako, 
zelo pokončni, delavni so.

Tudi društvo kmetic zelo je znano,
one najbolj delajo zagnano.

Ni boljše je potice od šentjernejske kmetice.
Še župan, pokončno bo vse to spremljal,

a gospod župnik Trpin vse požegnal.
Tu še konjeniško društvo obstaja,

njihovim zmagam ni ne konca, ne kraja.
Zaigrali nam bodo še znani ansambli,

da spet bomo zaplesali.
Alkohol tekel bo v potokih,

spet onemoglih bo videti po raznih kotih.
Tu bo hrane raznovrstne, 
lahko oblizali bomo prste.

Nasploh bo zelo veselo,
a na žalost, proti jutru slavje,

bo slovo vzelo.

Vera Žabkar

ANA MARIJA ŽUŽEK
NAVDUŠUJE

W
orld Top Model je največji svetovni izbor modelov, ki ima tradi-

cijo že od leta 1990. Gre za največji in najprestižnejši dogodek 
v svetu modelinga, ki ga spremlja več kot 100 milijonov ljudi, 

modnih agencij, modenih agentov, stilistov in kreatorjev ter sle-
dilcev mode in lepote po svetu. Ta najbolj prestižen in največji 

dogodek v svetu modelinga poteka končno tudi v Sloveniji. Zmagovalka 
World Top Model prejme neverjetnih 200.000 € vredno pogodbo (Major 

Model Management) za delo v samem vrhu modne industrije v Milanu, Pa-
rizu in New Yorku. Slovenska zmagovalka odpotuje na priprave na Korčulo, 
skupaj z ostalimi predstavnicami iz regije iz držav Hrvaške, Srbije, BiH, Ma-

kedonije in Črne Gore. Decembra pa bo odpotovala na svetovni izbor World 
Top Model, ki bo potekal na Kitajskem, kjer se bo potegovala za 200.000 € 

vredno pogodbo. 

Uredniški odbor čestita mladenki za odlično uvrstitev in ji želi obilo 
sreče v septembrskem finalnem večeru. 

  UREDNIŠKI ODBOR ŠENTJERNEJSKEGA GLASILA

Ana Marija Žužek je na fotografiji 
četrta z desne strani.
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   ANDREJA TOPOLOVŠEK

R
man je trajnica in zraste do 50 cm. 
Rman je v Sloveniji poznan pod 
imenom navadni rman in je precej raz-
širjen. Tako ga najdemo na travnikih, 
ob robovih njiv, ob poteh, na nasipih 

in še kje. Je trajnica, ki sodi v skupino košaric. 
Zanimivo pri rmanu je to, da najprej požene 
liste, šele nato požene svoje steblo – žilavo, 
gladko in trdno. Na vrhu stebla se oblikujejo 
cvetni koški, ki so združeni v socvetju. Cvetovi 
rmana so beli ali pa nežno rožnati. Koške 
socvetij obdajajo rumeno zeleni ali rjavkasti 
ovoji listov. Ko trgamo rman, se kaj hitro lahko 
zgodi, da ga izrujemo s korenino, ki se deli 
globoko v zemlji. Rman cveti vse od maja pa 
tja do prve slane.
Sodi med najstarejše rastline, ki se uporabljajo 
v ljudski medicini. Njegova uporaba in prizna-
nje zdravilnih lastnosti segata daleč nazaj v 
zgodovino. 
Ali ste vedeli, da je rman latinsko ime Achillea 
millefolium dobil po starogrškem mitološkem 
junaku Ahilu, ki naj bi s tinkturo iz rmana zdra-
vil rane svojih vojščakov.

RMAN IMA ŠTEVILNE
ZDRAVILNE UČINKOVINE
Zaradi eteričnih olj in drugih učinkovin, ki jih 
vsebuje, se navadni rman pogosto uporablja 
v ljudskem zdravilstvu, največkrat za blaže-
nje vnetij, prebavnih težav in prekomernega 
znojenja ter ustavljanje krvavitev.
Rman ima antioksidativno delovanje, saj 
zmanjša oksidativne poškodbe krvnih celic 
(eritrocitov in levkocitov). Uporabljamo ga pri 
spodbujanju teka, dispepsiji (bolečina v zgor-
njem dela trebuha in spodnjem delu prsnega 
koša), zaradi zmanjšanega izločanja želodčnih 
sokov; v tem primeru ga uporabljamo skupaj 
z drugimi zelišči, ki imajo močnejši učinek. 
Rman deluje antiflogistično (protivnetno) in 
spazmolitično (proti krčem).

UPORABA RMANA
V ZDRAVILSTVU
V zdravilstvu se rman uporablja proti vročini, 
prehladu, griži, driski, napenjanju, krvaveči 
zlati žili, zvišanemu krvnemu tlaku, za povr-

nitev teka in ob izostanku mesečnega perila. 
Še posebej je uporaben za dekleta in žene, ki 
imajo ob menstruaciji krče s spremljajočimi 
bolečinami v križu v spodnjem delu trupa.
Rman je diaforetik, potilo, antipiretik, sredstvo 
proti vročini, spazmolitik, blažilo krčnih 
bolečin, sedativ in hipnotik, pomirjevalo in 
uspavalo, hipotenziv, zniževalec krvnega tlaka, 
adstringent, krčilo tkivnih površin, diuretik, 
spodbujevalec nastanka in izločanja vode ter 
uroantiseptik oziroma razkužilo za sečila.

ČAJ IZ RMANA
Naberemo ga na neškropljenih travnikih, 
nabiramo pa v času cvetenja v juliju. Čaj 
pripravimo iz 20 g posušenih cvetov, ki jih 
prelijemo z litrom hladne vode in pustimo stati 
24 ur. Dobljeni čaj precedimo in uporabimo 
razredčenega v razmerju 1 : 10.

Čaj iz rmana proti senenemu nahodu
Potrebujemo:
• 1l vode
• 1 žlica rmana
• 1 žlica zeli plešca
• 1 žlica smetlike
• 1 žlica hrastovega lubja
Vodo zavremo in prelijemo čajno mešanico. 
Pokrijemo in pustimo stati 10–15 minut, 
odcedimo in pijemo po požirkih čez cel dan. 
Naredimo 3-tedensko kuro.

Čajna mešanica proti hemorodiom
Potrebujemo:
• 20 g rmana
• 20 g omele
• 20 g plešca
• 20 g črnega trna
• 20 g kamilic
Zmešamo zelišča in jih prelijemo z vrelo vodo, 
pustimo stati 3–5 minut in odcedimo. Popije-
mo po eno skodelico zjutraj in zvečer.

RMAN
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ZDRAVILNE
RASTLINE

(lat. Achillea millefolium)

Čaj iz rmana.



USPEŠNI NASTOPI KLARE LUKAN

K
lara Lukan je v petek, 21. junija, na 
atletskem mitingu v italijanskem 
Coneglianu 3000 m pretekla v času 
9:19,50. Tokrat je v Italiji končala na 
drugem mestu, zaostala pa je le za 

Kenijko Caroline Gitongo, ki je slavila s ča-
som 9:17,80. Lukanova je izboljšala rekord 
slovenske rekorderke v teku na 3000 metrov 
z zaprekami Grosupeljčanke Maruše Mišmaš 
(9:27,02). To je že drugi rekord v kategoriji sta-
rejših mladink, ki ga je morala Mišmaševa pre-

    TOMAŽ LUKAN dati svoji mlajši trening partnerici v roku ene-
ga meseca. Pred slabim mesecem je namreč 
Lukanova v Tampereju na Finskem postavila 
tudi rekord v teku na 5000 metrov (16:11,34). 
Oba rekorda mlade tekačice sta seveda tudi 
izpolnjeni normi za evropsko prvenstvo U20, 
ki bo potekalo julija na Švedskem.
V začetku meseca julija je Klara nastopila 
na mitingu Gyulai István Memorial na Ma-
džarskem in v teku na 2000 metrov s časom 
5:47,15 krepko izboljšala absolutni državni 
rekord, ki si ga je do sedaj lastila Sonja Ro-
man. 

  SABINA JORDAN KOVAČIČ

     EMIL TURK & PETER KASTELIC

KLARA LUKAN JE EVROPSKA 
PRVAKINJA v teku na 5000 m

Š
entjernejčanka Klara 
Lukan je na evropskem pr-
venstvu v atletiki do 20 let 
v teku na 5000 m pometla 
s konkurenco. Lukanova 

je v Borasu na Švedskem vodi-
la od štarta do cilja in z novim 
državnim rekordom za starejše 
mladinke 16:03,62 premagala vse 
tekmice.

Atletski klub Šentjernej je 23. 7. 2019, ob 20. 
uri pripravil sprejem za svojo rojakinjo in 
rojaka Anžeta Durjavo, ki sta nastopila na 
evropskem prvenstvu na Švedskem. Klari in 
Anžetu so, poleg župana ter obeh podžupa-
nov, čestitali tudi zbrani občani na trgu. 

Čestitamo!

Š P O R T
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Čaj proti migreni in pri težavah z meno-
pavzo
Potrebujemo:
• 20 g rmana
• 20 g lubja krhlike
• 20 g dišeče perle
• 20 g listov sene
• 20 g korenike pirnice
Zmešamo zelišča in jih prelijemo z vrelo vodo, 
pustimo stati 5–10 minut in odcedimo. Popi-

jemo po eno skodelico zjutraj, ko vstanemo in 
pred spanjem.

Obkladek iz rmana pripravimo tako, da 
damo pest cvetov in listov na liter vode. V pre-
vretek lahko namočimo laneno ali bombažno 
krpo in jo še toplo položimo na prizadeto mes-
to. Obkladki lajšajo trebušne in menstrualne 
krče. Rmanovi obkladki pomagajo pri celjenju 
odprtih ran in lažjih opeklin.

Kopel za noge pospešuje cirkulacijo in tako 
ugodno vpliva preventivno na bolezni ven.
Za kopel za celo telo: 2 prgišči rmana s 4 sko-
delicami vrele vode pustimo namakati nekaj 
ur. Pred kopeljo mešanico precedimo in jo 
zlijemo v vročo vodo. Kopamo se lahko največ 
10 minut.

(Povzeto po: www.bodieko.si, wikipedia.org, vrtnara-
va.si). 

Klara na zmagovalnem odru.



POBARVANKA
ZA Najmlajše

RIŠE:
Mojca Lampe

Kajtna
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Za testo:
3 jajca

13 jušnih žlic (ali 180 ml) olja
210 g sladkorja

16 jušnih žlic (ali 300 g) gladke pšenične moke
100 ml mleka

1 pecilni prašek

Za čokoladni obliv:
200 g masla

100 g čokolade za kuhanje
100 ml mleka

100 g sladkorja
35 g bio kakava v prahu

In še:
150 g kokosove moke

Iz naštetih sestavin boste dobili približno
35 kokosovih kock.

VICI

Učenje matematike
V šoli se pogovarjajo o sanjah. 
Tonček pripoveduje: »Sanjalo se mi je, da sem se učil matematiko
in da sem potem dobil odlično. Kaj naj bi to pomenilo?«
Sošolec mu odgovori: »Da si med spanjem pametnejši.«

Pingvin
Pelje se mož v avtu s pingvinom, pa ga ustavi policaj.
Policaj: »Peljite pingvina v živalski vrt!«
Čez nekaj ur …
Policaj: »Zakaj niste peljali pingvina v živalski vrt?«
Mož: »Saj sem ga, zelo lepo sva se imela. Zdaj pa greva plavat!«

PREGOVORI ZA AVGUST

Če se avgusta po gorah kadi, kupi si kožuh za zimske noči. / Če je na Lo-
vrenca (10. 8.) lepo, tudi jeseni ne bo grdo. / Če velikega šmarna (15. 8.) 
sonce peče, dobro vince v sod poteče. / Kakor Jernej (24. 8.) in zadnji sr-
pan vremeni, se vsa jesen drži. / Sonce srpana grozdje meči, z medom 
navdana ajda diši. / Po vremenu Jerneja, se vsa jesen nareja. / Kakor Jer-
nej in zadnji srpan vremeni, se vsa jesen drži. / Veliki srpan kar ne skuha, 
tudi kimavec ne prekuha.

Kokosove kocke

V prejšnji številki glasila smo vas spraševali, kje je bila posneta obja-
vljena fotografija. Za pravilen odgovor, da je bila fotografija posneta v 
Grobljah pri gasilskem domu, se zahvaljujemo VIDI LABA iz Cerovega 
Loga. Nagrajenki, ki je pravilno odgovorila, čestitamo in jo prosimo, da 
pride na občino, kjer bo prevzela nagrado Lekarne Šentjernej, ki se ji za 

nagrado najlepše zahvaljujemo.
TOKRAT VAS SPRAŠUJEMO, KJE JE BILA POSNE-

TA FOTOGRAFIJA. Vaše odgovore pričakujemo 
do četrtka, 12. septembra 2019, na naslovu: 

Uredniški odbor Šentjernejskega glasila, Ob-
čina Šentjernej, Prvomajska cesta 3 a, 8310 
Šentjernej ali na e-naslovu: sentjernej@
siol.net. 
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RIŠE: Darinko Ruden

Recept je preizkusila Darija Kovačič.

Priprava biskvita: jajca ločimo na beljake in rumenjake. Beljake trdo stepemo in postopoma dodamo ves sladkor. Ko je masa čvrsto stepena, 
dodamo olje ter premešamo. Dodamo 6 žlic moke, zmešane s pecilnim praškom in dobro premešamo. Nato dodamo rumenjake, enega po enega in vsakič 
dobro premešamo. Dodamo mleko, premešamo ter na koncu še preostalo moko zmešano s pecilnim praškom. Vse dobro premešamo. Pekač obložimo s 

peki papirjem in maso zlijemo v pekač in ga položimo v segreto pečico. Biskvit pečemo na 180 stopinjah Celzija, 20 do 30 minut. Biskvit je pečen, ko dobi zlato 
rjavo barvo, robovi biskvita pa se zlahka odlepijo od robov pekača. Biskvit malo ohladimo, nato ga obrnemo in prestavimo na delovno površino.

Priprava čokoladnega obliva: medtem, ko se biskvit hladi, pripravimo čokoladno kremo. Najprej stopimo maslo in čokolado. Ko sta se 
maslo in čokolada stopila, dodamo sladkor in mleko. Ves čas mešamo. Potem dodamo še kakav v prahu in premešamo, da dobimo gladko zmes brez grudic.

Ohlajen biskvit narežemo na kocke. Čokoladno kremo prestavimo v krožnik. Vsako kocko s pomočjo vilice spustimo v čokoladno kremo in jo potopimo z vseh 
strani. Kock ne puščamo “plavati” v čokoladni kremi, ker se bodo preveč napile in posledično razpadle. Zato jih samo potopimo z vseh strani in nato spet z 

vilico dvignemo in pustimo, da se čokolada na hitro odcedi. Vsako kocko nato prestavimo na folijo ali rešetko, kjer jih pustimo, da se še bolj odcedijo. V globok 
krožnik damo kokosovo moko in v njej na hitro obrnemo vsako kocko z vseh strani. Začnemo s tistimi čokoladnimi kockami, ki smo jih prve potopili v čokola-

dno kremo. Izdelane kokosove kocke zlagamo na pladenj in jih za cca pol ure postavimo v hladilnik. 

Čas priprave s peko vred je cca 1 uro. 
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k
i SNG Nova Gorica

REALISTI
kabaret za pet igralcev, pijanca in občinstvo 
 
PG Kranj

TEROR
sodobna drama 
 
MGL

ADDAMSOVI
mjuzikel – komedija
 
Gledališče Koper & SNG Nova Gorica

SKRIVNOSTNI PRIMER ALI
KDO E UMORIL PSA
avtistična detektivka
 
MGL

TIH VDIH
drama
 
SNG Maribor

POPOLNI TUCI
komična drama

Vabljeni na
zanimive prigode,

ki bodo v vas
pustile lepe sledi!

kc-sentjernej.si             info@kc-sentjernej.si             kc.primozatrubarja             kcprimozatrubarja

                                                         LG Fru Fru

VIDKOVA SRAČICA                       
lutkovna predstava                                           

 
                                                  GG Melite Osojnik   

ČAROBNI POTOČEK                    
glasbeno - lutkovna predstava                                    

 
                                                                        LG Fru Fru 

  ŽABEC POZIMI                
igrano - lutkovna predstava                              

 
                                                                   Talija gledališče

ZBUDI SE, RIBICA            
lutkovna predstava                      

 
                                                                               Teater Cizamo

                       MARTIN KRPAN          
                                                                           mono klovnada                  

 
                                                                 Gledališče Malih Velikih

                                SUPER BRINA       
                                                                          lutkovna predstava           
 
                                               Vodnikova domačija & Združenje Sezam

                     GOSPA S KLOBUKOM   
                                               pripoved ob glasbi  in animaciji  

otrošk
i



GEODETSKE MERITVE
Ivan Škedelj Močivnik, s. p.

Cesta oktobrskih žrtev 48c, 8310 ŠENTJERNEJ
Cvelbarjeva ulica 3, 8000 NOVO MESTO

041 689 441
ivan.mocivnik@siol.net



07/ 62 02 382, 041 385 486
info@ertis.si 
 www.ertis.si

SERVIS IN PRODAJA RAČUNALNIKOV
PRODAJA MREŽNE OPREME

PRODAJA IN MONTAŽA VIDEONADZORA
PRODAJA POTROŠNEGA MATERIALA 

(KARTUŠE, TONERJI, PAPIR, TERMO ROLE)
PRODAJA BLAGAJNIŠKIH PROGRAMOV IN 

OPREME ZA BLAGAJNE
3D TISKANJE IN PRODAJA 3D TISKALNIKOV

SVETOVANJE

LOKACIJA: Kotarjeva c. 8b, Šentjernej (ZA SPAROM)

pon – pet 8.30 – 12.00 in 13.00 – 17.00
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GORIVO V VREDNOSTI
1.000 EVROV

FINANCIRANJE BREZ
POLOGA

BREZPLAČNO PODALJŠANO
JAMSTVO 3+2

AH Kolmanič, PE Bre�ice
Cesta svobode 37a, 8250 Bre�ice

T: 07 499 23 15

23. avgusta 2019, ob 17. uri,
Gorenja Brezovica 2,

Šentjernej



NA JBOL J  ENOSTAVNO PR ANJE AV TOMOBIL A!

SAMOPOSTREŽNA
AV TO P R A L N I C A

Industrijska cona
Šentjernej

24/7 www.avtoline.si


