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NASLEDNJA ŠTEVILKA IZIDE KONEC OKTOBRA 2019.
Vaše prispevke nam pošljite najpozneje do 10. oktobra 2019.

Spoštovane bralke in bralci,
Še kako prehitro so se zaključili brezskrbni počitniški 

dnevi. Občinski praznik smo obeležili s številnimi 
dogodki, ki so popestrili še zadnje avgustovske dni. 

Kaj hitro smo se zavedli, da je poletja že skoraj konec, 
še tu pa tam kakšen lep dan ali dva in še eno poletje 
je spisalo svoje spomine. Dnevi že postajajo krajši in 

hladnejši, počasi napovedujejo prihod jeseni.

Koliko spominov pa ste vi ujeli letos? Kar precej 
spominov, katerih del smo bili vsi občani naše občine, 

smo zapisali v tokratni številki Šentjernejskega glasila. 
Prav lepo vas vabim, da se v družbi poletnih spominov 

pripravimo na srečanje z jesenjo, ki je s svojimi 
barvami in darovi še posebej čarobna. 

Prijetno prebiranje vam želim.

PIŠE:
Sabina Jordan Kovačič,

odgovorna urednica

    OBČINA OBVEŠČA
03  Vrtec 2 predali svojemu namenu

    SPOMINI NA JERNEJEVO 2019
06  Občinski nagrajenci v ponos občini

    GOSPODARSKI UTRIP
20 Predstavljamo Lukasači

REKONSTRUKCIJA 
CESTE V OREHOVICI

V naselju Orehovica se izvajajo gradbena dela zaradi izvedbe ploč-
nika, razširitve ceste in javne razsvetljave. Dela so se na odseku 
od križišča za Zapuže in 120 m naprej proti Gorenji Stari vasi pri-
čela 15. 7. 2019. Dela izvaja podjetje JP EDŠ, d. o. o. Šentjernej. 
Vrednost projekta za ta obseg je 83.500 evrov.

V prvi fazi se je na obstoječo kamnito škarpo izdelal armiranobetonski 
oporni zid višine 250 cm od terena in debeline minimalno 35 cm. Oporni 
zid je izdelan v krivini oz. ovinku. Nad opornim zidom je narejena armi-
ranobetonska konstrukcija debeline 20 cm, ki je hkrati pločnik za pešce. 
V mesecu avgustu je bila zmontirana cevna varnostna ograja za pešce. 
Pločnik za pešce je po celotni trasi standardne širine, in sicer 120 cm. Ces-
tišče je široko minimalno 5,0 m z dodatnimi razširitvami v krivinah. 
V drugi fazi se je izvedla razširitev ceste in pločnik do križišča za Zapuže ter 
zaradi izvedbe prehoda za pešce še približno 20 m naprej. Hkrati je bilo 
izvedeno odvodnjavanje s cestišča v nove PVC cevi premera 200 mm. V 
nadaljevanju so predvidene tudi večje cevi, in sicer premera 250 mm in 
nato 315 mm. Celotna meteorna kanalizacija iz cest je speljana po ceveh 
naravnost v potok. Na tem odseku je izvedena tudi vsa predpriprava za 
montažo javne razsvetljave. Nato sledi še izvedba javne razvsetljave, 
priprave tampona in asfaltiranje razširitev ter asfaltiranje pločnika. Pred-
viden zaključek del na tem odseku je prva polovica oktobra 2019.
Pred kratkim so bila dogovorjena dodatna dela za nadaljevanje del. Želja 
s strani vaščanov in občine je bila, da se uredi pločnik do potoka in reši 
celotno odvodnjavanje. Sedaj se izvajajo dela v srednjem delu, to je prib-
ližno 160 m od križišča za Zapuže proti Gorenji Stari vasi, v nepreglednem 
in ozkem ovinku. Na tem delu je izveden izkop in pripravljeno je za izved-
bo opornega zidu ter izveden je pločnik od betonskega pločnika pa vse do 
prej omenjenega opornega zidu. Za naprej je predvidena izvedba nasipa 
zaradi razširitve ceste in izdelave pločnika ter izvedba opornega zidu dol-
žine 45 m. 

Povabilo k sodelovanju / JESEN NA PLAC'
Občina Šentjernej bo tudi letos zadnji petek v oktobru organizi-
rala dogodek Jesen na plac'. Vabljena društva in posamezniki, 
ki bi želeli sodelovati v programu in predstaviti stare običaje. 
Lepo vabljeni. 

    UROŠ JERIČ, JP EDŠ, d. o. o. Šentjernej

IZPOSTAVLJAMO

1. faza, betoniranje temelja opornega zidu.

2. faza, razširitev ceste. Nadaljevanje, izkop za razširitev ceste.



V sredo, 18. septembra, je Občina Šen-
tjernej skupaj z Vrtcem Čebelica v 
okviru Evropskega tedna mobilnosti 
pripravila otroški ŽIV ŽAV, s katerim so 
obudili slavnostni spomin na dogodek 

izpred dveh let, ko so podpisali pogodbo za 
izgradnjo novega vrtca v Šentjerneju. To se je 

zgodilo 25. avgusta 2017. Zbrane so pričakali 
vsi nastopajoči in zapeli vrtčevsko himno Čebe-
lice. Nato so se najmlajši iz skupine Konjički in 
Medvedki predstavili s pesmicama Ringa raja in 
Kuža pazi. Zbrane sta nagovorila župan Radko 
Luzar in ravnateljica vrtca Ana Srpčič. Spomnili 
so se besed predsednika države Boruta Pahor-
ja, da imamo zelo nadarjene otroke, polne zani-
mivih idej, tako so otroci iz skupine Žabe, Rdeče 
žoge in Ringaraja navdušili z izštevankami Enci 

  ANITA PETRIČ

    EMIL TURK
benci in zarajali znano ljudsko Jaz pa pojdem 
na Gorenjsko. Skupina Regratove lučke so za-
plesale ples Deklica podaj mi roko, skupina 
Rumene žoge pa so deklamirale Pravice otrok, 
skupina Ptički se je predstavila s pesmico in 
plesom TIPTIRIP. Ob zaključku predstave se je 
predstavila še skupina Cici potepuhov s pesmi-
jo Jaz sem muzikant ob spremljavi na lastne rit-
mične instrumente. S tem dogodkom je občina 
tudi uradno svojemu namenu predala Vrtec 2. 

ŽIV ŽAV V VRTCU ČEBELICA
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KDO SPREJEMA ODLOČITVE
V OBČINSKEM SVETU?
Tokrat vam predstavljamo svetnico DARIJO KOVAČIČ z liste Skupaj za 
prihodnost.

S
vetnica se je za kandidaturo na volilni listi odločila zato, ker 
je želela z izkušnjami in znanjem prispevati delček k sou-
stvarjanju občinske politike. Hkrati pa je želela podrobneje 
spoznati utrip delovanja občinske uprave, vodstva in občin-
skega sveta. Način dela v javni upravi Kovačičevi ni tuj. »Zra-

ven sem bila že leta 1995, ko se je občina ustanavljala. Takrat 
sem kot sekretarska občinskega sveta sodelovala v zametkih 
sedanje občine. Seveda pa se je v tem času marsikaj spreme-
nilo. Občina ima več pristojnosti kot takrat, tudi več dela in 
ne nazadnje tudi več zaposlenih.« Svetnica želi v občinskem svetu 
sodelovati konstruktivno. Z dolgoletnimi izkušnjami v gospodarstvu, 
lahko na tem področju prispeva veliko. Blizu pa so ji tudi tematike 
s področja okolja, zdravstva, kmetijstva in sociale. V prvi vrsti si bo 
prizadevala za rešitve, ki bodo dolgoročno ustvarjale pogoje za kako-
vostno in zdravo bivanje v naši občini. »Menim, da si na tem pro-
storu ne želimo množičnega turizma, niti okoljsko spornega 
gospodarstva. Več poudarka bi morali nameniti ekološkemu 
kmetijstvu in z ustrezno finančno pomočjo konvencionalno 
pridelavo preusmeriti v ekološko …« Svetnica meni, da bi se lah-
ko kot prvi v Sloveniji odpovedali uporabi glifosata in bili dober zgled 

vsem ostalim. Prizadevala si bo za ureditev kolesarskih poti, ki bi po-
vezale in obkrožile našo občino, izgradnjo mostu v Mršeči vasi, kate-
rega izdelan idejni projekt je po njenem mnenju ustrezen. »Manjka 
nam dom za ostarele, čeprav smo statistično gledano mlada 
občina, pa vsako leto vse več ostarelih potrebuje celodnevno 
oskrbo.« Veliko izzivov občino, po mnenju Kovačičeve, čaka tudi pri 
urejanju romske problematike. Na tem področju bo morala skupaj z 
državo poiskati ustrezne odgovore in rešitve.
Darija Kovačič je po poklicu kemijski tehnik. Svojo delovno dobo je 
začela v domači Iskri v Šentjerneju, kjer je delala kot tehnolog na 
LCD-jih in tastaturah. Leta 1993 je pustila službo in odprla svoj s.p. 
Je poročena, ima dva odrasla otroka, sina Gregorja in hči Jasmino. Z 
možem Andrejem, otroki in njihovimi partnerji živi na moževi doma-
čiji, kjer sta si zgradila hišo in po osamosvojitvi začela z orodjarsko 
delavnico, ki je zrasla v podjetje s šestimi zaposlenimi. Imajo nekaj 
zemlje, da si osnovno hrano pridelajo doma. V prostem času rada 
bere, najraje sede za šivalni stroj in ustvarim kaj lepega zase, družino 
in prijatelje. »Rada živim v naši vasi, na Vrhu pri Šentjerneju, 
ker smo še vedno povezani, si pomagamo med seboj in se ob-
časno znamo tudi skupaj poveseliti.« 

   SABINA JORDAN KOVAČIČ            OSEBNI ARHIV DARIJE KOVAČIČ 



Podjetniški izzivi na področju PRODAJE
   MARIJA MARTINČIČ BAUMAN, SPOT 

              svetovanje Jugovzhodna Slovenija

V začetku julija 2019 smo SPOT sve-
tovalci JV Slovenije za potencialne 
podjetnike in podjetja v svoji regiji in 
širše organizirali webinar z naslovom 
PSIHOLOGIJA PRODAJE. K sodelova-

nju smo pritegnili podjetje Lisac & Lisac d. o. o. 
Tiste, ki ste predavanje v živo zamudili obveš-
čam, da smo se z izvajalcem dogovorili za odprt 
dostop do webinarja – do junija 2020. Najdete 
in pogledate ga lahko kadarkoli v tem času, na 
povezavi: https://www.lisac-lisac.si/videopre-
zentacija-2/
Potreba po predstavitvi tematike se je pokaza-
la pri svetovalnem delu, kjer se nemalokrat sre-
čujemo s potencialnimi podjetniki ali podjetji, 
ki imajo kup idej, vendar jih ne znajo uresničiti 
oz. »potržiti« tako, kot bi si želeli. Že zdavnaj 
namreč ni dovolj, da je prodajalec le samoza-
vestna in prijazna oseba, ki se spozna na blago 
in hkrati obvlada tehnike sporazumevanja s 
kupci. Prodaja zahteva načrtovanje – najbolje 
s pomočjo znanja, pri čemer so potrebni jasno 
določeni cilji, pogum, vztrajnost in disciplina. S 
tem opremljeni stopamo na pot učenja in vpe-
ljevanja novih strategij, pristopov, taktik in sis-
temov in se urimo v mojstrstvu. Proces učenja 
se ne sme nikoli zaključiti, rutina je namreč za-
viralec razvoja in napredka. Glede na to, da se t. 
i. »prodajni pristop« uporablja v vseh panogah/
dejavnostih/sferah življenja in so zato informa-
cije iz tega področja potrebne in dobrodošle, 
sem za vas prelistala prodajno literaturo KHD 
group in vam jo predstavljam v nadaljevanju:
»Živimo v svetu, ki ga zaznamuje prevelika 
ponudba v širših področjih gospodarstva. Pov-
praševanje sicer še obstaja, vendar je postal 
skoraj vsak izdelek nadomestljiv. Prodajalci se 
srečujejo z novimi izzivi in ti se ne nanašajo na 
to, kar smo včasih razumeli kot prodajo. Včasih 
smo našli edinstveno prednost v izdelku, danes 
predstavlja edinstvenost prodajne prednosti 
prodajalec. Poklic prodajalca postaja vedno 
bolj kompleksen. Biti prodajalec danes pomeni 
upravljati sebe, svoje potrošnike in tržišče. Pred 
to kuliso je zrasel nov tip prodajalca, katerega 
cilj ni le kratkotrajni uspeh. Odnos je močnej-
ši od potrebe. V ospredje stopa razumevanje 
zahtev, problemov in želja potrošnikov, hkrati 
pa se ne sme zanemarjati lastnih interesov. To 
ne pomeni mehke prodaje, pač pa gradnjo cilj-
no naravnanega, močnega odnosa, ki preživi 
tudi ostra pogajanja. Pomeni sposobnost na-

črtovanja in pogajanja. Le kdor obvlada obe 
disciplini, bo pri prodaji uspešen na dolgi rok. 
Potrošnik stoji še zmeraj v središču mnogih 
prodajnih dejavnosti, a njegovo vedenje in 
odnos do prodajalca se nenehno in zmeraj 
hitreje spreminjata. Prodaja bo zmeraj ostala 
poklic, v katerem bo človek odločilni dejavnik 
za uspeh. Tistega, ki misli le na lastno korist, 
hitro spregledajo, s tem pa izgubi temelj za 
dobra pogajanja – zaupanje. Prodajalca pri-
hodnosti odlikujeta strokovna in osebna av-
toriteta, združeni z odlično strokovno uspo-
sobljenostjo.« 
Dovolite, da vam na tem mestu zaupam še 
»psihološke sprožilce« za uspešno prodajo iz-
vajalca webinarja. To so načini, s katerimi vpli-
vamo na kupce, da storijo, kar želimo:
1. Konsistenca (stranko prepričati, da naredi 

1.,2.,3. korak in nato še končnega; navedel 
je primer restavracije, ko po glavnem obro-
ku naročimo še sladico),

2. Značaj izdelka (na katera čustva je potreb-
no vplivati, kdaj je pravi trenutek),

3. Značaj stranke (kdo je oseba, ki kupuje, 
kdo jo motivira),

4. Izpostavljanje ugovorov (poznati odgovore 
na pomisleke, vprašanja),

5. Odpravljanje ugovorov (priznajte glavno 
napako svojega izdelka, npr.: da je res draž-
ji od konkurence, ampak … potem nizate 
prednosti … Iz minusa naredite plus!),

6. Vključenost in lastništvo (v koliko proda-
jate izdelek, ga položite v strankine roke; 
v kolikor prodajate storitev, nagovarjate: 
»predstavljajte si, da hodite po vročem pe-
sku, v ozadju se širi vonj po morju …«),

7. Integriteta (na dolgi rok pošteni prodajo 
več!),

8. Pripovedovanje zgodb (zgodbe prodajajo),
9. Avtoriteta (predstavitev mora dokazovati 

avtoriteto, saj želimo kupiti od eksperta),
10. Dokazati vrednosti (s pomočjo primerjav),
11. Čustva (vedno se odločamo emocionalno),
12. Utemeljevanje z razumom (odločamo se s 

čustvi, stranki pa je potrebno podati racio-
nalne razloge zakaj naj se odloči za nakup),

13. Pohlep (nižja kot je cena in višja je zaznana 
vrednost, lažja je kupčeva odločitev. Najti 
morate dober razlog za znižanje. Znižanje 
brez dobrega razloga so škodljiva.),

14. Kredibilnost (vsako trditev morate znati 
dokazati),

15. Prepričanost v kupčevo zadovoljstvo 
(stranka ne sme podvomiti, da bo dobila 
kar obljubljate, npr.: V kolikor ne boste za-

dovoljni, vrnemo denar.),
16. Povezovanje (povežite izdelek z nečim, kar 

stranka pozna),
17. Želja po pripadnosti (VIP stranke, Klub …),
18. Želja po zbiranju (Životinjsko carstvo, Pe-

trol nalepke …),
19. Občutek urgentnosti (pr.: v kolikor pokliče-

te v naslednji uri, dobite poleg še 5 nožev 
… stranki povedati, zakaj se mora za nakup 
odločiti danes),

20. Ekskluzivnost (samo še dve prosti mesti),
21. Preprostost (kupiti pri vas mora biti eno-

stavno. V kolikor zakomplicirate, ne boste 
prodali),

22. Občutek krivde (brezplačne informacije, 
kava, čaj, darilce …),

23. Specifičnost (na mojih predavanjih je bilo 
več kot 100.000 slušateljev iz 23 različnih 
držav ali na zalogi imamo še tri Clio vozila 
bele barve …),

24. Domačnost, poznanost (ljudje izberejo 
znano, zato se pojavljajte v oglasih, salonih 
…),

25. Zrcaljenje (preučite kaj delajo odlična pod-
jetja v panogi in sorodnih panogah … po-
tem na svoj način še izboljšajte, kar počno),

26. Upanje (povečati kupčevo upanje in zmanj-
šati njegov strah; obljuba, kako boste rešili 
njegov problem),

27. Radovednost (nagovor s povabilom: »Pri-
dite v našo trgovino, tukaj vas čaka prese-
nečenje«),

28. Harmonija (vse kar delate, trdite, govorite, 
mora biti usklajeno),

29. Zaposlite možgane (vključite v proces raz-
mišljanja tudi svojo stranko),

30. Poštenost (vse kar govorite, mora biti res-
nično!)

Spoznali smo torej, da se uspešen prodajalec 
osredotoča na želje, težave in potrebe kupca. 
Čas, ki nam ga namenja, pa je njegova najdra-
gocenejša stvar, zato ga moramo čim bolje iz-
koristiti. Pri tem ne smemo pozabiti, da uspeh 
ali neuspeh ni odvisen toliko od zunanjih dejav-
nikov, pač pa od naše naravnanosti. Slišali smo 
že za tisto, da imajo negativne misli negativne 
posledice, a ne?
Čim več pozitivnih Vam želim in čim boljše 
upravljanje in poslovanje svojih zasebnih in 
poslovnih poti!

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

Šentjernejsko glasilo   |   september 2019

4   |   O B Č I N A  O B V E Š Č A



Dijaki Srednje strojne šole Novo mesto PEŠ V ŠOLO 2019
    ALENKA BREŽNJAK & SANJA BAN 

E
vropski teden mobilnosti oz. Dan brez 
avtomobila smo 20. septembra 2019 
na Srednji strojni šoli Novo mesto v so-
delovanju z MO Novo mesto ponovno 
obeležili na poseben način.

Naš slogan »Peš v šolo« smo vzeli čisto zares. 
Na pot smo se odpravili v zgodnjih jutranjih 
urah, Šentjernejčani že ob 3.30, Topličani 
pa zaradi krajše poti ob 4.30. Na čelo skupi-
ne so Šentjernejčani postavili g. Sebastijana 
Brežnjaka, ravnatelja srednje strojne šole, g. 
Franc Vovk, župan Dolenjskih Toplic, pa je na 
lastno pobudo dobre tri ure hoje preživel v 
družbi bodočih strojnikov in njihovih profe-
sorjev. Šentjernejčane je na štartu pozdravil 
podžupan Janez Selak ter jim zaželel srečno 
pot, Topličane in pridružene Stražane pa sta v 
Vavti vasi pričakali in pozdravili predstavnici 
občine ga. Karmen Turk in ga. Suzana Koblar. 
Za vseh 60 udeležencev je bila to posebna iz-
kušnja predvsem zaradi dogajanja med potjo. 

Hiter tempo hoje smo ublažili s postanki, kjer 
so učitelji presenetili dijake s toplim čajem, 
kavico, belokranjsko pogačo, rogljički idr. Že 
navsezgodaj zjutraj je bilo smeha na pretek in 
ker se po jutru dan pozna, je bil petek zaba-
ven in uspešen dan. 
Obe pohodniški skupini sta se v Novem mes-
tu združili ter skupaj vkorakali na Glavni trg, 
kjer se je pričenjal vrhunec Evropskega tedna 
mobilnosti. Sprejel in pozdravil nas je pred-
stavnik MO Novo mesto, g. Urban Kramar. 

Na cilju, na Šolskem centru Novo mesto, nas 
je pričakal direktor Matej Forjan s sodelavci. 
Sledile so čestitke in ponovna pogostitev, 
nato pa smo šli težkih nog veselo k pouku. 
Veseli smo, da so se strojnikom pridružili tudi 
posamezniki ostalih šol ŠC Nm. Za naslednje 
leto pa načrtujemo še dodatno skupino iz 
smeri Trebnje.
Utrujenih nog in nasmejanih obrazov smo 
znova dobili potrditev, da je projekt »PEŠ V 
ŠOLO« prava pot. 

   Vpis v  
 abonmaje
      2019 - 2020 

NE ZAMUDITE,  

SAMO ŠE DO 4.  OKTOBRA

GLEDALIŠKI ABONMA - 6 PREDSTAV

OTROŠKI ABONMA - 7 PREDSTAV

VPIS NA BLAGAJNI KCPTja

vsak delavnik med 13.00 in 15.00 

torek in četrtek tudi od 16.00 do 19.00

Šentjernejsko glasilo   |   september 2019
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NOVA OBČINSKA
SPLETNA STRAN

Naše delo je ves čas na očeh, česar si tudi 
želimo. Hočemo, da so občani v vsakem 
trenutku obveščeni o tem kaj načrtujemo, 
kaj počnemo, kako delamo in za kakšen 
denar. In seveda, kaj o tem menijo občani 
sami. Sodobne tehnološke rešitve v ko-
munikacijah in razcvet družabnih omrežij 
to tudi omogočajo. Pomembna pa je tudi 
občinska spletna stran, ki smo jo preno-
vili, osvežili in posodobili. Posodobitev 
je bila nujno potrebna tako zaradi teh-
nološke zastarelosti stare spletne strani, 
kot tudi zaradi vsebinske prenove. Nova 
spletna stran ne bo le nadomestila stare, 
ampak bo z novimi funkcionalnostmi in 
vsebinami prevzela tudi osrednjo vlogo 
v spletnem življenju lokalnega prebival-
stva, je tehnološko dovršena in zakonsko 
skladna. Potrudili smo se, da ima spletna 
stran visoko stopnjo funkcionalnosti in je 
hkrati dovolj preprosta za uporabo.
Občinska uprava 



  ANITA PETRIČ

    EMIL TURK & RAJKO GRIMŠIČ

SPOMINI NA JERNEJEVO 2019

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA
SVETA OBČINE ŠENTJERNEJ

V soboto, na god sv. Jerneja, ko Obči-
na Šentjernej praznuje občinski pra-
znik, je v Kulturnem centru Primoža 
Trubarja potekala slavnostna seja 
Občinskega sveta Občine Šentjernej. 

Na seji so bila podeljena županova priznanja, 
spominski plaketi in nagrada Občine Šentjer-
nej. Občina Šentjernej premore obilico ljudi, 
na katere smo lahko upravičeno ponosni in od 
katerih bi se lahko marsikaj tudi sami nauči-
li. Vse prejemnike priznanj seveda druži dej-
stvo, da njihovo delo skupnosti prinaša veliko 
dobrega. Nagrado občine je prejela BETKA 
LUŠTEK iz Gorenjega Vrhpolja za prizadevno 
prostovoljno delo na humanitarnem podro-
čju. Po prejemu nagrade je tudi spregovorila 
in se zahvalila vsem članom upravnega odbo-
ra Turističnega društva Vrhpolje, še posebej 
njeni desni roki Tanji Rangus, vsem članom 
turističnega društva in ostalim društvom v 
vasi, občini ter seveda otrokom, ki nastopajo 
v predstavah.

Spominsko plaketo občinskega sveta je 
prejel MEŠANI PEVSKI ZBOR VLASTE TAV-
ČAR za 40-letnico delovanja na kulturnem 
področju. Poleg predsednice so plaketo 
prevzeli jubilanti Vera Slovenec, Fani Jakše 
in Franc Luzar. Zbor, ki mu predseduje Mojca 
Rebselj, jubilejni koncert pripravlja novem-
bra. Spominsko plaketo občine je prejelo 
tudi DRUŠTVO ŠENTJERNEJSKA KONJENICA 
za 20 let delovanja na društvenem področju 
ter pri promociji občine. Društvo, ki šteje 47 
članov in ga vodi Janez Kavšek, je organizira-
lo posebno prireditev Sto kočij u Šentjernej. 
Župan Radko Luzar je podelil tudi županova 
priznanja, ki jih je letos namenil trem posame-
znikom in glasbeni skupini. Priznanje za ustvar-
jalno in vsestransko delo na področju kulture 
je prejela ELIZABETA KUŠLJAN GEGIČ, vodja 
kulturnega programa v Kulturnem centru 
Primoža Trubarja. Predsednik Društva upo-
kojencev Šentjernej MARJAN BRATKOVIČ, ki 
je bil zelo dejaven tudi v vinogradniškem dru-
štvu in drugje, je prejel priznanje za aktivno 
vključevanje in sodelovanje na društvenem 
področju v občini Šentjernej. V njegovi od-

sotnosti je priznanje prevzel podpredsednik 
DU Šentjernej Drago Piletič. Županovo pri-
znanje je prejela ravnateljica Vrtca Čebelica 
Šentjernej ANA SRPČIČ, in sicer za prizadev-
no in uspešno delo na področju predšolske 
vzgoje. ANSAMBEL FRANČIČ si je ob 25-letni-
ci delovanja prislužil županovo priznanje za 
dosežke na področju narodno-zabavne glas-
be, kulture in promocije šentjernejske obči-
ne. Priznanje je prevzel Slavko Frančič skupaj 
z vnuki Žigo, Luko, Jako ter vnukinjo Tijo.
 
Na prireditvi je o dosežkih in načrtih občine 
spregovoril župan Radko Luzar, ki je dejal, 
da je projektov in želja veliko, sredstva pa 
so omejena, zato se bo potrebno projektov 
lotiti postopoma in po pameti. »Za nasled-
nje finančno obdobje bomo kot občina 
pripravili dobre projekte, ker želimo 
pridobiti čim več kohezijskih sredstev 
za njihovo realizacijo. Ponosen sem, 
da sem župan te skupnosti, čeprav je 
to težka in včasih nehvaležna naloga. 
Kot župan vidim ogromno potencialov, 
ki jih imamo v občini. Verjamem, da 



ČLANI MKM POSKRBELI ZA ZAGON KLOPOTCA

7   |   S P O M I N I  N A  J E R N E J E V O  2 0 1 9

  ANITA PETRIČ

    EMIL TURK

N
a Tolstem Vrhu so v petek, 16. avgusta, 
zagnali klopotec. V sklopu praznova-
nja Jernejevega 2019 so člani Mokro-
poljskega kluba mučenikov, ki letos 
praznujejo že dvaintrideset let delova-

nja, pripravili tradicionalno Rokovo žegnanje 
z mašo in zagonom klopotca. Blagoslov klo-
potca in vinogradnikov je opravil župnik Anton 
Trpin. Tradicija je, da je v podružnični cerkvici 
sv. Roka najprej maša, nato pa se verniki zbe-
rejo pod cerkvijo in prisostvujejo pri postavitvi 
in blagoslovu klopotca, ki seveda že naznanja 
jesen, zorenje grozdja in bližajočo se trgatev. 
Člani Mokropoljskega kluba mučenikov so 
klopotec v spremstvu priložnostnega ansam-
bla Prijatelji Tolstega Vrha prinesli na prizori-
šče. Zbrane je nagovoril župan Radko Luzar, 
ki je zadovoljen, da se na Tolstem Vrhu vsako 
leto zbere vse več ljudi. Pohvalil je prizadevne 
člane Mokropoljskega kluba mučenikov, ki so 
sodelovali na vseh 26-ih Jernejevih povorkah, 
manjkali niso tudi na letošnji. Kot je že tradicija, 

je dogodek popestrilo ubrano petje Šentjernej-
skega okteta. Številni zbrani so se ob postavlje-
nem klopotcu še lahko zadržali, saj so vinogra-

dniki in člani MKM postregli z dobro kapljico in 
narezki, članice Društva kmetic Šentjernej pa s 
svojimi dobrotami. 

Županovo priznanje
za Ano Srpčič.

Nagrada občine
za Betko Luštek.

Spominska plaketa občinskega sveta
za Mešani pevski zbor Vlaste Tavčar.

Spominska plaketa
občine za Društvo
Šentjernejska konjenica.

Županovo priznanje
za Elizabeto Kušljan Gegič.

Županovo priznanje
za Marjana Bratkoviča.

Županovo priznanje
za Ansambel Frančič.

Vokalistka Kristina Kastelic ob klavirski 
spremljavi Matevža Novaka.

bomo te potenciale  tudi v prihodno-
sti najbolje izkoristili in s skupnimi 
močmi ustvarjali pogoje za boljši jutri. 
Vseskozi je naš cilj v ospredje postavi-
ti človeka, zato se trudimo zagotoviti 
pogoje za čim višjo kvaliteto bivanja, 

kar je bistvenega pomena za celoten 
razvoj občine. Dolžni smo poskrbeti za 
vse starostne in interesne skupine. Ve-
liko energije moramo še vedno posveti-
ti izboljšanju medsebojnih odnosov, če 
želimo doseči zadovoljstvo,« je povedal 

župan in čestital vsem nagrajencem. Kultur-
ni program so oblikovali pevci Šentjernejske-
ga okteta ter vokalistka Kristina Kastelic ob 
klavirski spremljavi Matevža Novaka, ki sta 
številne zbrane navdušila z zimzelenimi slo-
venskimi popevkami. 



100 KOČIJ U 
ŠENTJERNEJ

  ANITA PETRIČ

    EMIL TURK

Č
lani Društva Šentjernejska konjenica 
so ob 20-letnici delovanja pripravili 
prireditev 100 kočij u Šentjernej. V 
Šentjernej so povabili preko sto kočij 
iz vse Slovenije in zamejstva z željo, 

da bi združili slovenske voznike kočij, jezde-
ce in ljubitelje vpreg. Dogodka so se udeležili 
tudi konjeniki iz Hrvaške, Italije in Madžarske. 
V Šentjernej se je pripeljalo natanko 105 kočij, 
od športnih, starodobnih, poročnih, skratka 
lepo okrašenih. V eni od kočij se je peljala tudi 
avstrijska cesarica Marija Terezija in izumitelj 
ladijskega vijaka Josef Ressel.
Za kočije, ki so bile občanom in obiskovalcem 
sobotno dopoldne na voljo za promocijsko vo-
žnjo, je vladalo veliko zanimanje, zlasti mladih 
družin. Kočije, med njimi so bile tudi tri, štiri, 
pet in šestvprege, so nadvse popestrile Jerne-
jevo povorko. 
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20. POHOD ŠENTJERNEJSKE KONJENICE
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10 LET DELOVANJA KULTURNEGA
CENTRA PRIMOŽA TRUBARJA

  ELIZABETA KUŠLJAN GEGIČ

    EMIL TURK

V ponedeljek, 19. avgusta 2019, smo 
slavnostno obeležili natanko 10 let 
delovanja šentjernejskega hrama 
kulture. Praznovali smo z domačimi 
kulturniki in gosti ter s številnimi obi-

skovalci, ki se radi vračajo k nam. 
Kulturni center Primoža Trubarja je že od same-
ga odprtja v upravljanju Ekološke družbe Šen-
tjernej. V desetih letih je prag kulturnega cen-
tra prestopilo že preko 230 tisoč obiskovalcev, 
zvrstilo se je blizu 1.500 dogodkov vseh žanrov, 
namenjenih vsem generacijam. 
Takšno je bilo tudi praznovanje, kjer so nastopi-
li otroci iz Vrtca Čebelica, učenci OŠ Šentjernej 
s Saro Praznik, zaplesali so člani ŠKD Hopla in 
Plesne skupine Harlekin, akustično so zazvene-
li mladi člani glasbene skupine De Beat, zaigral 
je Pihalni orkester Občine Šentjernej, nastopili 
so Ljudski pevci Vrhpolje, skupaj so zapeli MePZ 
Vlaste Tavčar in MePZ Ajda Orehovica Šentjer-
nej ter Šentjernejski oktet. Ob številnih fotogra-
fijah smo se spomnili dogodkov, ki so se odvili 
pri nas – od najbolj odmevnih muzikalov in 
nastopov otrok do čisto formalnih dogodkov, 
kot je bil obisk predsednika države.
Osrednji gost večera je bil slovenski gledališki 

in filmski igralec Gojmir Lešnjak Gojc, ki je s 
Kulturnim centrom Primoža Trubarja povezan 
vseh 10 let. Gojc je bil v času gradnje kulturne-
ga centra direktor Kosovelovega doma v Seža-
ni in predsednik Združenja Kulturnih domov 
Slovenije in nas prav v tej vlogi prvič obiskal ju-
lija 2009. S svojim poznavanjem delovanja to-
vrstnih ustanov (kot nastopajoč in upravitelj) 
je bistveno pripomogel k načrtovanju delova-
nja in promocije šentjernejskega kulturnega 
centra. V vseh naslednjih letih je tukaj večkrat 
gostoval z različnimi gledališči in vedno si je 
vzel čas za pogovor, nasvete in konstruktivne 
debate o ponudbi in povpraševanju kulturno 
umetniških vsebin v našem okolju. 
Praznovanje smo obeležili tudi s priložnostno 
razstavo, kjer smo izobesili plakate, vabila, le-
take, abonentske zloženke in mesečne napo-
vednike. Vse to nudi globok  vpogled v številne 
dogodke, ki so bistveno pripomogli k dvigu 
kvalitete življenja v kraju in širše. 
Kulturni center Primoža Trubarja že 10 let na-
stopajočim in vsem obiskovalcem daje mož-
nost kvalitetnega kulturnega udejstvovanja. 
Za slehernega posameznika se pri nas potru-
dimo in k temu bomo strmeli tudi v prihodnje. 
V tekoči, 11. sezoni, se predajte naši ponudbi 
– za vsakega od vas se zagotovo najde nekaj 
lepega. 

DOBRODELNA 
OTROŠKA 

PREDSTAVA 
MOJCA 

POKRAJCULJA – 
ZA LUKO CUGLJA

  BETKA LUŠTEK

    EMIL TURK

V okviru občinskega praznika Jerneje-
vo 2019 smo v Turističnem društvu 
Vrhpolje v nedeljo, 18. avgusta, v KC 
Primoža Trubarja v Šentjerneju prip-
ravili dobrodelno otroško gledališko 

predstavo pod naslovom »Mojca Pokraj-
culja«, da bi pomagali Luki Cuglju na njegovi 
poti dolgotrajne rehabilitacije po stanju mož-
ganske krvavitve, ki se mu je pred leti zgodila 
po šolskem športnem udejstvovanju v nogo-
metu.

LUKA CUGELJ
Luka Cugelj, mladostnik doma iz Cerovega 
Loga, je v vsem času težkega bolezenskega 
stanja izjemen borec v svojih prizadevanjih in 
vloženih naporih, ki jih dnevno vlaga za svoje 
napredke. V zadnjem letu in pol je dodatno 
prestal dva zahtevna nevrokirurška posega in 
še kirurški poseg na nogi. Leto 2018 je bilo zanj 
izjemno zahtevno in težko zaradi stabilizacije 
zdravstvenega stanja. V letu 2019 nadaljuje z 
rehabilitacijskim programom.
Trenutno je zanj bistvenega pomena zagoto-
vitev in nadaljevanje rednih dnevnih nevrofi-
zioterapevtskih obravnav. Zdravstveni sistem 
po 18. letu starosti ne omogoča zadostnih 
kontinuiranih terapevtskih obravnav. Samo-
plačniške terapije so povezane z visokimi 
finančnimi izdatki in so običajno izven doma-
čega kraja. Zavedanje, da ima Luka še nekaj let 
dobre možnosti za izboljšanje stanja, njegove 
domače vodi v prizadevanjih za Lukovo redno 
izvajanje aktivnosti doma, koriščenje terapij v 
okviru zdravstvenega sistema in samoplačni-
ških terapij v centrih, ki so usposobljeni za delo 
s takšnimi bolniki. Pri nevroloških obolenjih in 
poškodbah dokazano velja, da se le z intenziv-
nim rednim delom in ponavljanji gibov dosega-
jo najboljši rezultati.
V želji, da bi Luka s pridobljenimi dobrodelni-
mi prispevki imel možnost hitreje napredova-
ti, je skupina mladih igralcev, vsi srednješolci 
iz Vrhpolja, med počitnicami pridno vadila in 
18. avgusta zavzela oder kulturnega hrama, se 



SLOVESNO ODPRTJE VRTNARSTVA IN CVETLIČARNE MIKLAVČIČ
  ANITA PETRIČ

    EMIL TURK

V Gorenji Brezovici je v sklopu Jerne-
jevega 2019 v petek, 23. avgusta, 
potekalo odprtje Vrtnarstva in cvet-
ličarne Miklavčič. S trdim delom in 
vztrajnostjo družina Miklavčič pridno 

dela že dolgih 26 let. In v tem času se je pod-
jetje dobro razvijalo in širilo. Tokrat so cvetli-
čarno preselili na novo lokacijo ob regionalni 
cesti proti Šentjerneju. Cvetličarno vodi Ana 
Bregar, ki si je to želela, že odkar je leta 2008 

uspešno zaključila srednjo šolo in se izuči-
la za cvetličarko in vrtnarko ter se zaposlila 
doma. Trak na otvoritvi so prerezali prav vsi 
člani Miklavčičeve družine: oče Janez, mama 
Jožica, sin Matej in hči Ana Bregar ter njen 
mož Marko. Pohvalnih besed o uspešnem 
družinskem podjetju je dodal tudi župan Rad-
ko Luzar, ki je Janezu Miklavčiču izročil sliko 
šentjernejskega petelina. Vsi domači so bili 
prav prijetno presenečeni, saj se je na odpr-
tju zbralo veliko število občanov, sosedov in 
prijateljev družine. Cvetličarna ponuja pestro 
ponudbo rezanega cvetja, lončnic, cvetličnih 

loncev, darilnega programa, žalnega progra-
ma, čestitk ipd. Prav tako nudijo razne sadike 
cvetja in zelenjave, saj jih še vedno gojijo na 
prvotni lokaciji doma, a ta ponudba bo več-
ja in boljša, ko bodo za cvetličarno postavili 
pokrit šotor. V cvetličarni je poleg Ane Bregar, 
zaposlena še Barbara Strnad. V svoji bogati 
ponudbi imajo tudi darila, ki so vezana na 
šentjernejsko dolino. Po slovesnem odprtju 
in bogati pogostitvi zbranih, je nove prosto-
re blagoslovil tudi župnik Anton Trpin, sosed 
ljudski pesnik Jože Grgovič pa je zanje spesnil 
posebne rime. 
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odlično vživela v svoje vloge in z igro navdušila 
občinstvo. V moderni različici pravljice o Mojci 
Pokrajculji, Mojca dobi veliko novih prijateljev, 
ki ji pripravijo zabavo presenečenja. Poleg igral-
cev: Sara Rangus (Mojca), Peter Luštek (volk), 
Meta Sokol (kokoška), Nuša Rangus (medved), 
Nika Grubar (lisica), Tisa Golob (zajček), Ema 
Golob (veverica) in Maja Kovačič (muca Copa-
tarica), so na odru nastopili še Tamara Blatnik 
s kitaro, Nejc Penca in Luka Povhe s harmoni-
ko, ki so poskrbeli, da je bila zabava pri Mojci 
še bolj vesela.
Skupina nastopajočih pa je bila vesela tudi po 
predstavi, da so naredili nekaj dobrega za Luka.

Potrebujemo drug drugega, za delo, ljubezen, 
upanje in pomoč. Luka nas potrebuje, zato je 
vsak vaš prispevek dobrodošel tudi v prihod-
nje. Pomagate lahko z nakazilom sredstev na: 

HUMANITARNO DRUŠTVO MOJA POT
Številka TRR: SI56 6100-0000-4422-674,

sklic: 00 19
Namen: Humanitarna pomoč za Luka, 
naslov: Cerov Log 5, 8310 Šentjernej

Hvala vsem, ki ste pristopili k sodelovanju in re-
alizaciji dogodka: HD Moja pot, Občini Šentjer-
nej, JP EDŠ, d. o. o. Šentjernej, PGD Cerov Log, 
vsem donatorjem in prostovoljcem ter seveda 
igralcem in obiskovalcem. 



JERNEJEV KONCERT IN VEČER PENIN
  ANITA PETRIČ

    EMIL TURK

N
a Trgu Gorjanskega bataljona, po do-
mače na plac´, je na god svetega Jer-
neja, v četrtek, 22. avgusta 2019, po-
tekal prijeten glasbeni večer. Zaigral 
je Pihalni orkester Občine Šentjernej 

pod taktirko Sandija Franka in privabil števil-
ne občane, ki so po koncertu lahko poskusili 
penine šentjernejske doline. Glasbena pot se 
je pričela z najlepšimi zimzelenimi melodijami 
Švedske pop skupine Abba. V nadaljevanju so 
godbeniki glasbeno obogatili program s sple-
tom najbolj znanih pesmi britanske pop in 
rock glasbene skupine The Beatles. Navdušili 
so še s številnimi tujimi in domačimi skladba-
mi. Ob zaključku koncerta je župan Radko Lu-
zar slovesno odprl večer penin. Pridružili so se 
mu vsi pridelovalci penin, ki so bili prisotni, in 
sicer Jože Simončič iz Kartuzije Pleterje, Nejc 
Rumpret iz Kmetije Karlovček, Ana Jenškovec 

Slovenec iz Zidance Slovenec, Gregor Štem-
berger iz Vinogradništva Štemberger in Jernej 
Martinčič iz družinskega podjetja Vinogradni-
štvo Martinčič d. o. o.
Godbeniki so vsem zbranim zaželeli, da naj 

bo Jernejevo še naprej praznik sončnih goric, 
žitnih polj in zadovoljnih ljudi. Ljudi, ki so po-
gumni, ustvarjalni, predvsem pa, da čutijo svoj 
domači kraj. Množica ljudi se je zadržala še po-
zno v noč. 

JERNEJEVO 
DRUŠTVA 

UPOKOJENCEV 
ŠENTJERNEJ

  SILVA STRAJNAR

    ARHIV DU ŠENTJERNEJ & EMIL TURK

11. 8. 2019 – ŠAH
Mednarodni turnir v sklopu Jernejevega je po-
tekal v Kulturnem centru Primoža Trubarja. DU 
Šentjernej – ekipa moških je zasedla 3. mesto 
v sestavi: Črtalič Nace, Zoretič Franc, Kuhar 
Janez, Zagorc Janez, Abram Janez in Cekuta 
Milan. Posamezno je Zoretič Franc osvojil 3. 
mesto.

14. 8. 2019 – PETANKA
Letos se je v Šentjerneju na sejemskem pro-
storu prvič igrala Petanka. Gostinski prostor 
nam je odstopil g. Andraž Rumpret, igrišče pa 
JP EDŠ, d. o. o. Šentjernej. Ga. Slavica Pucelj je 
pripravila zelo dober golaž. Igralo je 28 ekip iz 
cele Dolenjske in Bele krajine, povabili smo pa 
tudi ekipo iz Velenja.
1. ekipa DU Šentjernej je zasedla 16. mesto; 2. 
ekipa 18. mesto in 3. ekipa 26. mesto.

15. 8. 2019 – KOLESARSKA DIRKA
DU Šentjernej se zahvaljuje vsem našim čla-
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Za odličen petkov večer so poskrbeli člani šentjernejske godbe. Obiskovalci so 
ob odličnih burgerjih in pivu uživali pozno v noč.

PIVO IN BURGER

ODPRTJE OBNOVLJENEGA VODNJAKA V MALEM BANU



nom, ki so sodelovali kot redarji na tej priredi-
tvi. Bilo jih je 20. Hvala.

19. 8. 2019 – BALINANJE MOŠKI
Sodelovalo je 6 ekip, od tega 2 ekipe iz DU Šen-
tjerneja. Naša ekipa je dosegla 2. mesto. Igrali 
so: Janc Janez, Sintič Stane in Homan Jože.
1. ekipa DU Šentjernej je zasedla 5. mesto. V 
bližanju je Smrekar Jože zasedel 1. mesto in 
osvojil pokal. 

21. 8. 2019 – BALINANJE ŽENSKE
Sodelovalo je 6 ekip, od tega 2 ekipi iz DU Šen-
tjernej. Obe ekipi sta zasedli 3. mesto. Igrale 
so: Grabnar Marjeta, Pelko Marianne, Zagorc 
Tinca, Dragan Marjeta, Pavlič Tončka in Ber-
gant Marjeta.

22. 8. 2019 – PIKADO MOŠKI IN
ŽENSKE
Sodelovalo je 9 moških ekip, od tega 3 ekipe 
iz DU Šentjernej, in 8 ženskih, iz DU Šentjernej 

2 ekipe.
1. ekipa DU Šentjernej je zasedla 3. mesto –  
2904 točk. Igrali so: Smrekar Jože, Župan Jože, 
Žnidaršič Franc in Vovk Jože.
3. ekipa DU Šentjernej je zasedla 4. mesto – 
2899 točk in 2. ekipa DU Šentjernej je zasedla 
5. mesto – 2862 točk.

22. 8. 2019 – PIKADO ŽENSKE
1. ekipa DU Šentjernej je zasedla 3. mesto – 
2552 točke. Igrale so: Pavlič Marinka, Golob 
Ana, Smrekar Marija in Zvonka Žnidaršič. Po-
samezno je bila Smrekar Marija na 3. mestu z 
osvojenimi 763 točkami.
2. ekipa DU Šentjernej je zasedla 5. mesto – 
2400 točk.

23. 8. 2019 – KEGLANJE S KROGLO
NA VRVICI – MOŠKI IN ŽENSKE
Tekmovala so tri društva: DU Šentjernej, DU 
Škocjan in DU Otočec. Tekmovale so 4 moške 
in 3 ženske ekipe.

1. moška ekipa DU Šentjernej je zasedla 1. 
mesto – 354 točk, v sestavi Cotič Rado, Smre-
kar Jože, Martinčič Tone in Župan Nace. Posa-
mezno je Rado Cotič z osvojenimi 41 točkami 
na 1. mestu. 2. moška ekipa DU Šentjernej pa 
je zasedla 4. mesto.
Ženska ekipa DU Šentjernej je zasedla 2. mes-
to. Igrale so: Jakelj Sonja, Kuhar Tatjana, Fer-
kolj Danica, Luzar Tinca in Gorenc Majda. Med 
posameznicami je bila na 2. mestu Majda Go-
renc z osvojenimi 40 točkami.

Na Jernejevem športnem tekmovanju je iz DU 
Šentjernej sodelovalo 305 športnikov. Druže-
nje je bilo enkratno.

24. 8. 2019 – POVORKA
Naše društvo se je udeležilo tudi tradicionalne 
povorke. Zbrali smo se iz sekcije Šport, Prosto-
voljci in sekcije Hoja. To je bila res veličastna 
povorka, le škoda, da nam jo je tako zagodlo 
vreme. 

PetankaBalinanje

Balinanje

Pikado

Keglanje s kroglo na vrvici. 

V povorki
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15. POHOD ZA 
BABICE, DEDKE 

IN VNUKE
  JOŽICA KODELIČ

    ARHIV DU ŠENTJERNEJ

V sklopu občinskega praznika Jerne-
jevo smo v DU Šentjernej, sekcija 
HOJA, 13. avgusta, organizirali po-
hod za dedke in babice. Zbirno mes-
to je bilo tokrat v Gorenjem Vrhpolju 

pri »Kosovem hramu«. Udeležba je bila bolj 
skromna, saj smo se tega dne prebudili v bolj 
turobno jutro in tudi vremenska napoved 
je bila slaba. Ampak kljub temu se je zbralo 
54 pohodnikov, od tega 21 otrok, najmlajši 
je imel dve leti in pol. Po kratkem nagovoru 
predsednika društva in g. župana smo se po-
dali na 6,5 km dolgo pot iz Vrhpolja, po gozdu 
do Stražnika, čez Apnenik, Vratno in nazaj do 
Vrhpolja (Vrbje), kjer smo pripravili skromno 
pogostitev. Ves čas je pred nami hodil gorjan-
ski škrat in skrival za otroke skromna darila, 
ki so jih na označenih mestih zelo pridno 
iskali.
Druženje je bilo zelo prijetno in mislim, da je 
vsak od nas odšel domov z lepimi občutki in z 
mislimi, da se naslednje leto zopet vidimo. 

SREČANJE
OSTARELIH
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  SABINA JORDAN KOVAČIČ

    EMIL TURK & RAJKO GRIMŠIČ

J
ernejeva povorka je kljub dežju nav-
dušila številne obiskovalce. Poleg že 
tradicionalne povorke je v letošnji, 
na povabilo Društva Šentjernejska 
konjenica, sodelovalo 105 kočij iz vse 

Slovenije. 

JERNEJEVA 
POVORKA
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TRADICIONALNI ŠENTJERNEJSKI 
JERNEJEV SEJEM

  MANCA KUŠLJAN

    EMIL TURK

V soboto, 24. avgusta, je v sklopu občin-
skega praznika potekal tradicionalni 
šentjernejski Jernejev sejem. Na sej-
mu je potekalo kuhanje županovega 
golaža in kuhanje golaža Šentjernej-

ske konjenice, dodatno kulinarično ponudbo 
pa je pripravilo Društvo za priznanje praženega 
krompirja kot samostojne jedi, Društvo kmetic 
Šentjernej z domačimi piškoti in Jernejevimi 
štrukeljčki. Obiskovalci pa so se lahko posladka-
li tudi s palačinkami (Iskra Pio d. o. o.). 
Za naše najmlajše je Turistično društvo Šentjer-
nej organiziralo otroški živ-žav z animacijo in de-
lavnicami, otroci pa so se lahko preizkusili tudi 
na skakalnici »Mini Planica«. Na sejem sta prišla 
gorjanska škrata, katerima so otroci pomagali 
najti izgubljeni zaklad, kot vsako leto pa se nam 
je pridružil tudi šentjernejski petelin. Za prijetno 
vzdušje z domačo glasbo so poskrbeli harmoni-

karji Janeza Lekšeta – Glasbena šola Diaton. Na 
sejmu so se predstavile tudi kočije, v sklopu do-
godka »Sto kočij u Šentjernej«, ki so nadaljevale 
pot v Pleterje.
Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za udeležbo 
na dogodku in pomoč pri organizaciji. 
Ob tej priložnosti naj se zahvalimo vsem obisko-
valcem, ki ste se udeležili pestrega Jernejevega 
sejma in tudi tistim, ki se sejma redno udeležu-
jete. Sejmi in tržnice so od nekdaj predstavljale 
način druženja, spoznavanja in nakupovanja. 
Ob današnjem hitrem tempu življenja in razvoju 
informacijske tehnologije so sejmi dobili drugo-
ten pomen, vendar je prav, da tradicijo prireja-
nja sejmov v naši dolini ohranimo, saj bo v nas-
lednjem letu praznoval kar 180 letnico obstoja. 
Skozi vse leto pripravljamo različne tematske 
dogodke, ki so zanimivi za širši krog obiskoval-
cev. Več informacij o naših dogodkih lahko naj-
dete na spletni strani JP EDŠ, d. o. o. Šentjernej 
in družbenem omrežju Facebook: Šentjernejski 
sejem. Vabljeni, da nas obiščete! 

Spoznavanje različnih športnih dejavnosti je zagotovo 
pomemben doprinos mladim v naši občini, za kar je
poskrbel Radko Luzar, ki je kot občan poravnal stroške izvedbe 
Mini Planice.

Na sobotni večer je vse zbrane pod šotorom
razveseljeval Ansambel Donačka.



KOLESARJI POHVALILI DOBRO ORGANIZACIJO
14. JERNEJEVEGA KOLESARSKEGA MARATONA

  ANITA PETRIČ

    EMIL TURK

V Šentjerneju je na sončen dan v sklo-
pu občinskega praznika Jernejevo 
2019, na praznik Marijinega vne-
bovzetja, potekal že 14. Jernejev 
kolesarski maraton. Maraton, ki je 

privabil več kot 450 kolesarjev, je pripravila 
Občina Šentjernej v sodelovanju s Turističnim 

društvom Šentjernej in Pihalnim orkestrom 
Občine Šentjernej. Najštevilčnejša ekipa na 
maratonu je bila ekipa članov Kolesarskega 
društva Landstrass iz sosednje Kostanjevice 
na Krki, ki so prejeli pokal. Pokal je prejel tudi 
najmlajši kolesar Peter iz Sel pri Šentjerneju 
(star šele dve leti in pol) in najstarejši 82 letni 
kolesar Đuro Kovač iz Krškega, član Kolesar-
skega društva Papež Podgorje. Na samem 
prireditvenem prostoru pred Kulturnim cen-

trom Primoža Trubarja je bilo poskrbljeno za 
dodatno animacijo. Za veliko pomoč pri orga-
nizaciji se Občina Šentjernej zahvaljuje vsem 
sodelujočim članicam TD Šentjernej ter čla-
nom Pihalnega orkestra Občine Šentjernej, 
ki so poskrbeli za odlično malico. Občina se 
zahvaljuje tudi vsem kolesarjem ter mnogim 
donatorjem (Andreju Košaku iz skupine Pan-
vita, Trgovini Spar, Sberbank d. d., Ewophar-
mi d. o. o., Dukat d. d., Kolesarski zvezi Slo-

JERNEJEVE KASAŠKE DIRKE Z DVEMA DOMAČIMA ZMAGAMA
  LANA ZRINJANIN

    BOJAN DUH

K
lub za konjski šport Šentjernej je tudi 
letos ob občinskem prazniku Jerneje-
vo pripravil tradicionalne kasaške dir-
ke. Člani kluba smo se pod vodstvom 
predsednika Andraža Rumpreta potru-

dili in pripravili pester spremljevalni program 

ter 7 kasaških dirk. Nastopilo je 45 konj kasa-
čev iz cele Slovenije. Domači tekmovalci so do-
segli dve zmagi in še kar nekaj lepih uvrstitev. 
Zmagi za Šentjernej sta dosegla Slavko Fran-
ko in Planet ter francoska kobila Elisa Gali iz 
hleva Judež, ki jo je do zmage tokrat popeljal 
Jože Sagaj ml. Za KK Šentjernej sta 3 druga 
mesta pridirkali še Vesna Šuštaršič z Brendy 
in Tamerice ter Lana Zrinjanin in Loving Lolo, 

tretje mesto sta dosegla še Rok Hočevar in Sa-
rah.
Množica gledalcev je lahko uživala še v otroški 
dirki s poni konji ter dirki kvadrig, v kateri je su-
vereno slavila štirivprega šentjernejskega Ben 
Hura Franca Gregoriča iz Grobelj.
KK Šentjernej pripravlja še en tekmovalni dan, 
ki bo 6. oktobra na hipodromu v Šentjerneju. 
Vljudno vabljeni! 

Planet in Slavko Franko.

Predsednik KK Šentjernej Andraž 
Rumpret se je popeljal z zmagovalno štirivprego.

Lana Zrinjanin in Loving Lolo. Vesna Šuštaršič in Tamerice.
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venije, številnim podjetjem in sodelujočim 
prostovoljcem na maratonu (motoristom MK 
Novo mesto, šoferju spremljevalnega vozila 
Janezu Hrovatu, članom Društva upokojen-
cev Šentjernej z Jožetom Smrekarjem, Poli-
cijski postaji Šentjernej, delavcem JP EDŠ, 
d. o. o. Šentjernej, Kolesarskemu klubu Adria 

Mobil, Alešu Trbancu iz Ansambla Nebo za 
ozvočenje, zdravstveni službi, Robiju Bregar-
ju za servis in izposojo koles in mnogim posa-
meznikom), ki so pomagali pri dobri izvedbi 
kolesarskega dogodka. Jernejev kolesarski 
maraton je sodil v sklop maratonov akcije 
Slovenija kolesari za leto 2019. Šentjernejča-

ni so tako vnovič množično dokazali, da ob 
kolesarjenju uživajo v naravnih lepotah svoje 
občine, pri čemer se jim pridruži tudi mnogo 
udeležencev od drugod. Že sedaj vabimo ko-
lesarje in kolesarke, da se udeležijo marato-
na, ki bo prihodnje leto na praznično sobo-
to, 15. avgusta 2020. 

19. MEDNARODNI ATLETSKI MITING JERNEJEVO 
2019 IN MEMORIAL POLDETA BUČARJA

Rekordno število nastopajočih in klubov, rekord srbske atletinje Milice Gardaševič
  ANTON BUČAR

    EMIL TURK

A
K Šentjernej je v okviru prireditev ob 
občinskem prazniku organiziral atlet-
ski miting za vse kategorije. Tokrat 
je miting potekal v sončnem in ravno 
prav toplem vremenu. Atlete je sicer 

malce motil veter, a so se razmeram kaj hitro 
prilagodili. Mitinga se je udeležilo več kot 250 
atletov iz več kot 35 klubov in šol iz Slovenije, 
BIH, Hrvaške in Srbije.
Najboljši po disciplinah so dobili medalje z 
motivom Jernejevega, po kategorijah pa tudi 
pokale. Prireditev sta odprla župan občine 
Šentjernej Radko Luzar in predsednik kluba 
Jože Vrtačič, medalje pa so podeljevali znani 
atleti in atletski delavci.
V pionirski kategoriji je najboljši rezultat do-
segla Lucija Potnik iz Koroške v teku na 60 m 
s časom 8,23 s. Pri fantih je z dobrim tekom na 
300 m presenetil Niko Forjan iz Pomurja s ča-
som 37,15 s. Tudi v mladinski konkurenci sta 

bila najboljša rezultata v teku na 300 m. Poka-
la sta osvojila Matic Guček iz AK Kladivar in Lu-
cija Kropar iz Kranja. Med člani je najboljši re-
zultat dosegel Žiga Benko iz AK Kladivar v teku 
na 300 m s časom 35,54 s. Najboljša članica je 
bila pričakovano Milica Gardaševič iz Srbije, ki 
je s skokom 623 cm za več kot pol metra prese-
gla rekord stadiona. Milica ima v žepu bronas-
to medaljo iz letošnjega evropskega prvenstva 
do 23 let. Njen osebni rekord znaša kar 665 
cm. Pokal v memorialni disciplini 1500 m si je 
pritekel Rok Godler iz Dobove s časom 5:06,4.
Domači atleti so nastopili v okrnjeni postavi 
po svojih zmožnostih in za začetek po počitni-
cah so nekateri presenetili z dobrimi rezultati. 
Izkazali so se najmlajši v kategoriji do 10 let. 
Aljaž Martinčič je osvojil srebrno medaljo v 
skoku v daljino s 366 cm in bil četrti na 60 m 
s časom 9,79 s. V metu vortexa je zmagal Kri-
stjan Busar z rezultatom 30,06 m in za 1 cm 
premagal Ota Jurečiča, tretji je bil Vid Kuhar. 
Dekleta so bila še boljša, saj so v teku na 60 m 
zasedla prva tri mesta: Ariana Šinkovec 10,10 

s, Ula Selak  10,23 s in dve leti mlajša Elen An-
tončič 10,43 s. V skoku v daljino so si medalje 
razdelile: Ula Selak 335 cm, Ariana Šinkovec 
331 cm in Lucija Kralj 304 cm. V metu vortexa 
je zmagala Tara Kuhar 21,98 m, druga je bila 
Zarja Kralj 304 cm. V kategoriji do 12 let je 
blestel Luka Busar, ki je osvojil srebrno meda-
ljo v metu vortexa z odličnim metom 38,84 m 
in bronasto medaljo v teku na 60 m s časom 
9,22 s. Pri dekletih je Nina Zore zasedla tretje 
mesto v metu vortexa z rezultatom 26,27 m. V 
naslednji kategoriji pionirjev je bilo veliko več 
tekmovalcev, zato je bilo medaljo težje osvo-
jiti. Arne Cvelbar je bil na pragu zmage, pa je 
na koncu osvojil tretje mesto v teku na 600 m 
s časom 1:43,46. Miha Rebselj je na 60 m s ča-
som 8,43 s zasedel četrto mesto, kar je uspelo 
tudi Neži Pavlič s časom 8,77 s, medtem ko je 
bila Brina Jurše srebrna v metu vortexa. V ka-
tegoriji pionirjev do 16 let sta se na 300 m tru-
dila Tadej Grabnar, ki je s časom 41,49 s osvojil 
bronasto medaljo, medtem ko je bila Manca 
Judež časom 47,80 s sedma. V skoku v daljino 
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JERNEJEV TURNIR V 
NAMIZNEM TENISU

  SABINA JORDAN KOVAČIČ 

    EMIL TURK

V nedeljo, 18. avgusta, se je v športni 
dvorani Osnovne šole Šentjernej od-
vijal Jernejev turnir v namiznem 
tenisu. Boji so bili zelo zanimivi in 
izenačeni. Na koncu je zmago slavil 

Darko Jakobčič, drugo uvrščeni je bil Andrej 
Kuhar in tretji Dušan Pezelj. 

je zmagala Nika Šinkec z rezultatom 506 cm. V 
skoku v višino je nastopila Marija Bregar, ki je 
bila s preskočenimi 140 cm peta. Nastopila sta 
še mladinca David Jakše, ki je 100 m pretekel v 
času 11,95 s in bil tretji, Krištof Šajn pa je 5 kg 
težko kroglo sunil 12,06 m in zanesljivo osvojil 
zlato medaljo. 
Po uradnem tekmovanju pa je bil še tek rekre-
ativcev. V ženski konkurenci na 1500 m je na-
topila samo Jožica Rogelj iz MARATHON NM, 
ki je progo premagala v času 7:06,10 s. V naj-
mlajši kategoriji veteranov v teku na 3000 m 
je zanesljivo zmagal domačin Dejan Štumfelj 
s časom 12:02,52, ki je premagal Jožeta Pen-
co iz Kočarije in domačina Ermina Taraniša. 
Stanislav Kralj (10:52,55) je zopet postal kralj 
med veterani skupine B, v najstarejši skupini 
pa je zmaga z Matjažem Vrhuncem (11:05,17) 
odšla v Ljubljano. Za pravilen tempo sta skr-
bela Andrej Breglec in Tomi Bajc, ki po letih ne 
sodita v to kategorijo in sta tekmovala izven 
konkurence.
Tokrat je v odsotnosti znanega napovedovalca 
tekmovanje z mikrofonom spremljal, nekdanji 
atlet in še vedno državni rekorder, Aleš Tomič. 
Organizator je tako kot že vrsto let doslej prip-
ravil sočne lubenice, ki so bile letos bolj poce-
ni, zato pa nič manj hladne in slastne in jih za 
drugo leto ni nič ostalo.
Vse rezultate si lahko ogledate na spletni stra-
ni AZS ali PROTIME.
AK Šentjernej se na tem mestu zahvaljuje 
vsem, ki so pripomogli, da je atletski miting 
uspel. Hvala vsem trenerjem, sodnikom, teh-
ničnim delavcem podeljevalcem medalj in 
zdravstvenim delavcem. 
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V sklopu letošnjega Jernejevega je potekal tudi 
nogometni turnir. Svoje moči so na igrišču merile 
tri ekipe: ekipa Trapcev, ekipa iz Litije in 
ekipa iz Kočevja.

NOGOMETNI TURNIR



ŠAHOVSKI TURNIR JERNEJEVO 2019
  ANDREJ KUHAR & JOŽE SMREKAR

    EMIL TURK

11. 8. 2019 smo se ob 9.30 v Kultur-
nem centru Primoža Trubarja v 
Šentjerneju na 2. odprtem ša-
hovskem turnirju »Jernejevo 
2019« zbrali ljubitelji kraljevske 

igre. Ob 10. uri smo zaključili prijave in ugotovi-
li, da se nas je zbralo kar 68, znova pa se je tur-
nirja udeležil tudi šahovski velemojster. Prav 
tako so se turnirja udeležili igralci iz sosednje 
Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Ukrajine.
Uvodoma je vse prisotne pozdravil vodja orga-
nizacijskega odbora g. Andrej Kuhar, kateri se 
je zahvalil vsem prisotnim za udeležbo ter jih 
opozoril na obnašanje, primerno hramu kultu-
re v Šentjerneju.
Besedo je prevzel predsednik DU Šentjernej, 
g. Marjan Bratkovič, kateri je poudaril tradicijo 
šahovskih turnirjev v Šentjerneju ter vsem za-
želel uspešne boje na šahovnici.
Nato je vse prisotne pozdravil še župan Obči-
ne Šentjernej g. Radko Luzar ter povedal, da je 
vesel, da se ohranja tradicija igre, ki spodbuja 
razvoj umskih sposobnosti, se zahvalil za šte-
vilčno udeležbo ter vsem zaželel čim boljše 
rezultate.  
Zadnjo besedo je imel šahovski sodnik g. Aleš 
Brcar. Vse tekmovalce je opozoril na pravila 
obnašanja, na pravila igre ter vsem zaželel 
dobre igre.
Turnir je s prvo potezo otvoril župan Radko 

Luzar in napeti boji so se začeli. Vrstili so se 
napadi, nastavljale so se pasti, žrtvovale so se 
figure …
Po 4 urah napetih bojev je sodnik razglasil 
končne rezultate in ugotovili smo, da je nekaj 
zmagovalcev, a nobenega poraženca. Ker pa 
vendarle gre za tekmovanje, smo za najboljše 
pripravili tudi nagrade in pokale, katere sta 
podelila župan Radko Luzar in predsednik DU 
Marjan Bratkovič. Nagrade in pokale so si pov-
sem zasluženo priborili naslednje igralke in 
igralci (po kategorijah).
Odprti turnir: 1. Miro Pandurević (BiH), 2. 
Blaž Kosmač (SLO), 3. Emil Luzar (SLO), 4. 
Vladimir Hrešč (RH), 5. Ozren Biti (RH), 6. Ma-
tej Požun (SLO). Najboljše ženske: 1. Ana Biti 
(SLO), 2. Oksana Charyieva (UKR), 3. Hana 
Bajt (SLO).
V sklopu odprtega turnirja smo izvedli tudi ob-
činsko tekmovanje. Naslov občinskega prvaka 
si je priboril Andrej Kuhar (skupno 11.), drugo 
mesto je zasedel Cvetko Jakša (28.) in tretje 
Franc Zoretič (30.). V ekipni konkurenci (kjer se 
je upošteval rezultat štirih najvišje uvrščenih 
tekmovalcev) je slavila ekipa DU Mirna pred 
DU Kostanjevica na Krki in DU Šentjernej.
Podelili smo tudi nagrade vsem udeležencem 
mlajšim od 12 let, najmlajšemu ter najstarej-
šemu udeležencu, po ratinških skupinah (do 
1700, do 1900 in do 2100), najboljši mladinki in 
najboljšemu mladincu. Za posebno nagrado 
pa smo med vsemi, ki niso prišli do nagrade, 
izžrebali 1 tekmovalca, kateri je prejel brisačo z 

napisom »šahovski turnir Jernejevo 2019«, da 
si bo lahko med treningom za naslednje leto 
obrisal znoj ter pivo, da si bo pogasil žejo. J
Vsem tekmovalcem hvala za udeležbo, nagra-
jencem pa iskrene čestitke. Z upanjem, da se 
vidimo naslednje leto, da bo turnir še boljši ter 
da nas bo še več, vas lepo pozdravljamo.
Posebna zahvala gre Občini Šentjernej, JP 
EDŠ, d. o. o. Šentjernej, vsem donatorjem in 
sponzorjem ter vsem posameznikom, ki so ka-
korkoli pomagali pri izvedbi turnirja. Hvala! 

POLETNE IGRE 
2019

  EMA BEVC

    ARHIV TD ŠENTJERNEJ

L
etos smo prvič organizirali Poletne igre. 
Te so se izvajale na igrišču OŠ Šentjernej, 
v soboto, 17. avgusta. Na ta dan so se na 
igrišču izvajale tudi druge športne aktiv-
nosti: nogomet na milnici, nogometni 

turnir, turnir v košarki, ki so bila v organizaciji 
ostalih, predvsem športnih društev. Namen 
iger je bil, da se občani pozabavajo in sprosti-
jo ter osvežijo v vročem poletnem dnevu. Na 
samem prizorišču smo imeli postavljeno turi-
stično stojnico, kjer smo prodajali naše izdelke, 
vsaki ekipi smo ponudili dobrodošlice, druge 
osvežilne pijače in prigrizke. 
Imeli smo kar nekaj različnih vrst iger: vodne 
igre s spužvo, vleko vrvi, prenašanje vode z 
vodnimi balončki čez ovire, metanje vodnih 
balončkov, vožnja samokolnice z vodnimi ba-

lončki in vrtanje nafte. V vsaki ekipi je moralo 
biti 6 tekmovalcev. Za zmagovalce smo pripra-
vili bogate nagrade:
1. mesto: predbožično potovanje na Dunaj z 
večerjo in zabavo za celotno zmagovalno ekipo 
(Relax Turizem d. o. o.)
2. mesto: 6x pivo + burger v Okrepčevalnici 
Texon (Picerija in vzdrževanje vozil Texon)
3. in 4. mesto: 6x penina Štemberger (Vinogra-
dništvo Štemberger), 6x penina Martinčič (Vi-
nogradništvo Martinčič d. o. o.)

Udeleženci so bili zelo zadovoljni, veliko je bilo 
smeha, veselja in polivanja z vodo. Če si želite 
ogledati več slik, všečkajte našo FB stran: »Tu-
ristično društvo Šentjernej« in si oglejte slike.
Zahvala vsem sponzorjem, ki so popestrili Po-
letne igre: Relax Turizem d. o. o., Okrepčevalni-
ca Texon, Vinogradništvo Štemberger, Vinogra-
dništvo Martinčič d. o. o., Občina Šentjernej, JP 
EDŠ, d. o. o. Šentjernej, Kompas Novo mesto, 
SPAR Šentjernej, Pivnica Kralj Matjaž, Vulkani-
zerstvo Kovačič d. o. o. 
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V tokratni številki Šentjernejskega glasila vam predstavljamo 
Luko Luzarja iz Šentjerneja, ki deluje pod imenom Lukasači. 

   ANITA PETRIČ            OSEBNI ARHIV LUKE LUZARJA

Ste profesor športne vzgoje in ste se od-
ločili, da občanom ponudite kakovostno 
vadbo. Kje so vaši prostori in koliko časa 
se že ukvarjate z nudenjem skupinskih 
vadb? Vadite precej tudi na prostem? 
Kam z vadečimi najraje zahajate? 
Odkar pomnim, je šport del mojega življe-
nja. Različna športna znanja sem nadgradil s 
študijem na Fakulteti za šport. Rezultat moje 
športne interdisciplinarnosti se je 
odrazil v odlični telesni priprav-
ljenosti. Iz nje se je rodila že-
lja, da bi tudi drugim omo-
gočil pot do zdravja in 
dobro pripravljenega te-
lesa, ki služita pri izzivih 
današnjega zahtevnega 
načina življenja. Usmeril 
sem se v razvoj funkcio-
nalne vadbe z lastno teles-
no težo. Pred tremi leti sem 
pričel uresničevati svoj cilj, ki 
postaja poslanstvo. 
Skupinske vadbe vodiva Luka Luzar in sode-
lavec, BODIFIT inštruktor vodenih vadb, Am-
brož Jankovič. Za hladnejše mesece imamo 
telovadnico na hipodromu v Šentjerneju, to-
plejši letni čas pa vadimo na športnem igrišču 
v Ledeči vasi. Ker želim, da so treningi razno-
liki in ker nekatere vadeče pripravljam tudi za 
tekaške izzive, se z njimi rad podam na Špi-
larjevo špico ali pa na tekaški potep v okolici 
Ledeče vasi.

Kako ste prišli do tako izvirnega logotipa 
in kdo je njegov avtor?
Naš logo se glasi: "Lukasači. Užij dan z giba-
njem." Ime in zasnova logotipa sta nastala za 
domačo mizo. Na logu je upodobitev power 
planka, položaja, ki od športnika že zahteva 
določeno telesno pripravljenost. Avtor gra-
fične podobe loga je akademski slikar Simon 
Kajtna iz Šentjerneja.

Uspešna vadba je odvisna od številnih de-
javnikov: ciljev, želja, volje in motivacije 
posameznika. Sem kaj pozabila?
Vse kar ste našteli, drži. Cilje, voljo in motivaci-
jo vadečih mi s svojim strokovnim znanjem in 
vodenjem pretvorimo v rezultat. Zanj sta po-
goj tako vztrajnost vadečega, kot usposoblje-
nost trenerja. Vesel sem, ker motivacija izhaja 
tudi iz dejstva, da smo z vadečimi postali veli-

ka športna družina z lepimi rezultati 
posameznikov.

Strokovnjaki poudarja-
te pomen redne teles-
ne dejavnosti. Kako 
redna in kako inten-
zivna naj bo? In na 
kaj vse vpliva redna 

vadba?
To vprašanje je zelo kom-

pleksno, prav tako odgovor. 
Optimalno fizično pripravlje-

no telo je kos življenjskim izzivom, 
obremenitvam, boleznim. Je investicija v 
zdravo sedanjost in prihodnost. Je veselje 
nad lastnimi zmogljivostmi. Je gibkost telesa 
in uma, ki telesu sledi. Lukasači funkcionalna 
vadba je primerna za mladino in odrasle raz-
ličnih starosti, spola in predispozicij. Je tako 
za športnike, ki imajo za cilj športne dosežke, 
kot za vadeče, ki želijo na primer izgubiti te-
lesno težo. 
Vadeči obiskujejo izbrani termin vadbe dvak-
rat do trikrat tedensko. Pri intenzivnosti je 
zelo pomembno načelo postopnosti. Vaje 
prilagajamo telesni pripravljenosti vadečega, 
ciljem in morebitnim omejitvam.

Ponudba športno-rekreativnih dejavno-
sti je zelo obsežna in raznolika, zato je 
izbira ustrezne dejavnosti za marsikoga 
težka. Kaj svetujete, kako izbrati?
V Šentjerneju se ponudba športnih aktivno-

sti krepi in vsakdo lahko najde pravi odgovor 
zase. Vsak naj premisli, kakšna vadba mu je 
najbližja, svetujem pa, da možnosti morda 
preizkusi. Trud namenjen iskanju prave vad-
be je prava pot, saj samo z vadbo, s katero 
smo zadovoljni, dosežemo željene rezultate. 
Lukasači funkcionalna vadba je posebna zato, 
ker pri njej s sodelavcem Ambrožem posebno 
pozornost namenjava individualni rasti posa-
meznika.
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Predstavljamo vam LUKO LUZARJA

VADBA JE ZAME
UŽITEK



Ali ima vadba boljši učinek dopoldne, po-
poldne ali zvečer?
Večina ljudi vadbi namenja čas v večernih 
urah, ko po službenih obveznostih in posve-
čanju družini najdejo čas tudi zase. Strokovna 
dognanja zadnjih let navajajo, da obreme-
njevanje telesa pomeni za telo aktivacijo, po 
kateri si telo v poznih večernih urah težko 
opomore. Zvečer namreč izločamo hormone, 
ki uravnavajo stres, drugače kot v zgodnejših 
urah. Ker sta od tega odvisna kvaliteta počitka 
in regeneracija, najraje treniram dopoldan ali 
vsaj pred večerom in večer namenim pravilni 
prehrani po treningu, umirjanju in obnovi. 

Kako pomembno je pri vadbi pravilno di-
hanje in pitje tekočine? 
Pravilno dihanje je pomembno. Ob izvedbi 
vaje pri naprezanju izdihujemo, pri razbre-
menjevanju pa vdihujemo. Naj dam za primer 
dvig pri sklecah: pri dvigu vedno izdihnemo, 
vdihnemo pa pri spustu v skleco. Med vajo 
diha ne zadržujemo. 
Pomembna je hidracija preko celega dneva. 
Z vadbo in posledično znojenjem telo izgu-
blja vodo, ki jo je potrebno nadomestiti z 
zadostnim pitjem med in po vadbi. Zato naj 
vadeči med in po vadbi spije 0,5 do 1l vode.

Vodite poleg skupinskih vadb tudi indivi-
dualne vadbe in koliko pri treningu upo-
števate individualnost posameznika? 

Pri skupinskih vadbah vedno upoštevava 
individualnost posameznika oz. njegovo 
pripravljenost, zdravstveni status in druge 
posebnosti. Posamezne vaje je možno prila-
goditi – otežiti ali olajšati in tako imamo lahko 
znotraj skupinske vadbe različne težavnostne 
stopnje. 
Najlažje seveda trening prilagodim posa-
mezniku pri individualnih vadbah. Pri teh je 
trening v celoti pripravljen za posameznega 
vadečega. To omogoča hitrejši napredek in 
po izkušnjah boljše rezultate vadečega, bodisi 
pri njegovih zmogljivostih kot tudi pri izgubi 
telesne teže.

Ali obstaja kakšna omejitev glede ukvar-
janja s športno rekreacijo v poznih letih?
Vadba v poznejših letih je ključnega pomena 
za zdravje in ohranjanje vitalnosti, a naj bo 
zaradi zmanjšanja kostne gostote, manjše 
vzdržljivosti ter morebitne obrabe sklepov 
manj intenzivna, poudarek naj bo na aerobni 
vadbi (zmerni vadbi, ki jo lahko izvajamo dlje 
časa) in vadbi za moč. Vodilo sta zdravje in 
dobro počutje. 

Kako pomembna je uravnotežena pre-
hrana v kombinaciji z vadbo? Ali svojim 
varovancem nudite tudi prehranske nas-
vete?
To kar jemo, to smo. Prehrana je gorivo telesu 
in mišicam. Pomembno je s čim se prehranju-

Pred začetkom poletja skuša veliko ljudi 
na hitro shujšati in »izklesati« svoje telo. 
Je to možno ali pa si z raznimi »instant« 
dietami in vadbami bolj škodujejo kot 
koristijo? Je torej jesen pravi čas za pri-
četek?
Veliko ljudi rado izbere določeno obdobje, ko 
želijo nekaj spremenit pri sebi, npr. januarja 
– po novem letu, pred poletjem ali po koncu 
poletnih počitnic … Pravi čas je vedno, ko se 
zanj odločimo. Hitre rešitve so velikokrat za 
telo travmatične in imajo kratkoročni učinek. 
Raje kot dietam naj se ljudje posvetijo trajno 
zdravemu prehranjevanju in vadbi, ki bosta 
postala njihov način življenja za prihodnost.
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»Najraje treniram 
dopoldan ali vsaj 
pred večerom in 
večer namenim 
pravilni prehrani po 
treningu, umirjanju 
in obnovi.«

Luka in Ambrož vodita skupinske vadbe.

Skupina vadečih s trenerjema.



»Cilje, voljo in
motivacijo vadečih s

svojim strokovnim
znanjem in vodenjem 

pretvorimo v rezultat. 
Pogoj zanj sta vztrajnost 

vadečega kot tudi
usposobljenost trenerja.«

jemo ter koliko in kdaj kaj zaužijemo. Sicer se 
ukvarjam tudi s športno prehrano, vendar bi na 
tem mestu bolj kot sestavo jedilnikov poudaril 
našo napačno kulturo prehranjevanja. Ker gre 
za zelo obširno temo, morda navedem samo 
nekaj splošnih smernic, ki se jih sam držim: po-
memben je zdrav zajtrk, ki nam da moč za za-
četek dneva. Pred kosilom zaužijemo zmerno 
malico, kosilo pa naj bo največji obrok, a hkrati 
zadnji večji obrok pred spanjem. Večerja naj bo 
zgodnja in zmerna, če zvečer vadimo, naj sle-
di vadbi. Sladkor in sladkarije si privoščimo le 
priložnostno, izogibajmo se predelani, mastni 
in ocvrti hrani ter zmerno uživajmo ogljikove 
hidrate. Uživajmo zelenjavo in sadje. Ko smo 

kos tem omejitvam, smo opravili levji delež in 
lahko nadaljujemo z razmislekom o prehrani, 
ki spodbuja naš mišični potencial.

V kolikor se oseba želi udeležiti vaše vode-
ne vadbe, kje lahko najde več informacij 
oz. koga lahko kontaktira?
Vsi, ki bi radi preizkusili Lukasači funkcionalno 
vadbo, me lahko pokličete na telefonsko šte-
vilko: 041910334 ali mi pišete na elektronski 
naslov: luzar.luka@gmail.com. Lahko me tudi 
kliknete na facebook profilu ali enostavno po-
cukate za rokav, ko se srečamo v Šentjerneju.
Naj bo z nami ali pa v lastni izvedbi, užijte dan 
z gibanjem! 
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O K O L J E  I N  P R O S T O R

V prejšnjih številkah Šentjernejskega 
glasila smo vas obveščali o možnosti 
gradnje enostavnih in nezahtevnih 
objektov na podlagi nove Uredbe o 
razvrščanju objektov. Ta uredba med 

drugim določa, kateri kmetijski objekti sodijo 
med enostavne in kateri med nezahtevne. Eno-
stavni se lahko gradijo brez gradbenega dovo-
ljenja, nezahtevni objekti pa na podlagi gradbe-
nega dovoljenja, za katerega pa ni treba izdelati 
projekta, ampak je dovolj že skica (tloris, prerez, 
lega na parceli). Za gradnjo nezahtevnih objek-
tov tudi ni treba plačati komunalnega prispev-
ka, treba pa je prijaviti začetek gradnje in imeti 
nadzornika. Po Zakonu o gradnji objektov je 
gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov 
dovoljena le na stavbnem zemljišču, na kmetij-
skem zemljišču pa le v primeru, če to omogoča 
občinski prostorski načrt. Možnost gradnje na 
območju Občine Šentjernej ureja Občinski pro-
storski načrt Občine Šentjernej (v nadaljevanju: 
OPN), na območjih, na katerih veljajo izvedbeni 
akti občine, kot so npr.: občinski podrobni pro-
storski načrti, zazidalni načrti, ureditveni načrti 
ali lokacijski načrti, pa veljajo tisti pogoji, ki jih 
za konkretno lokacijo predpisuje posamezni 
akt. V nadaljevanju vam predstavljamo mož-
nost gradnje na kmetijskih zemljiščih, kot jo 
ureja OPN. Prostorski izvedbeni pogoji za odprti 
prostor določajo vrste gradenj in objektov, ki 
so dovoljeni na območjih kmetijskih, gozdnih, 
vodnih in drugih zemljišč, pri čemer so podrob-
nejša merila za oblikovanje ali načrtovanje teh 
objektov enaka kot za istovrstne objekte v ob-
močju naselij, razpršene poselitve in razpršene 
gradnje. Odprti prostor predstavlja območje 
kmetijskih zemljišč, ki so označene s podrob-
nejšo namensko rabo: najboljša kmetijska zem-
ljišča z oznako K1 in druga kmetijska zemljišča 

GRADNJA NA KMETIJSKIH ZEMJIŠČIH
z oznako K2. 
Na najboljših kmetijskih zemljiščih (K1) so brez 
spremembe namenske rabe dovoljene nasled-
nje gradnje in prostorske ureditve:
• vzdrževalna dela, rekonstrukcija in odstrani-

tev obstoječih legalno zgrajenih objektov;
• vzdrževalna dela ter gradnja oz. postavitev 

pomožnih kmetijskih objektov: kozolcev, ra-
stlinjakov, poljskih poti, ograj za pašo živine 
in obor za rejo divjadi s pripadajočim krmiš-
čem, ograj in opor za trajne nasade ter opor 
za mreže proti toči, ki jih določa veljavna za-
konodaja;

• vzdrževalna dela in gradnja omrežij gospo-
darske javne infrastrukture;

• posegi za začasne ureditve za potrebe obram-
be in varstva pred naravnimi in drugimi nesre-
čami; 

• gradnja začasnih objektov, ki jih določa ve-
ljavna zakonodaja;

• rekonstrukcije lokalnih cest in javnih poti;
• gradnja avtobusnih postajališč in pločnikov 

ob rekonstrukciji lokalnih cest;
• gradnja podpornega zidu, če je potreben za 

ohranitev stabilnosti zemljišča, pa na stavb-
nem zemljišču, ki meji na kmetijsko zemljišče 
ni zadostnega razpoložljivega prostora ter v 
vinogradniških območjih, če je potreben za 
ohranitev stabilnosti zemljišča;

• agrarne operacije in vodni zadrževalniki, 
prednostno v območju intenzivnega razvoja; 
v območjih varovanja naravnih danosti Krke 
in Gorjancev ter v območju razvoja turizma in 
vinogradništva se praviloma ohranja obstoječ 
obseg kmetijskih zemljišč kot pomemben ele-
ment kulturne krajine, agrarnih operacij pa se, 
razen izjemoma, na teh območjih ne izvaja.

Na drugih kmetijskih zemljiščih (K2) so poleg 
zgoraj naštetega dovoljene še ostale vrste po-
možnih kmetijskih objektov, kot jih določa ve-
ljavna zakonodaja.

  VESNA MANCINI

POGOJI ZA GRADNJO NA 
KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH
Na območju ene domačije/kmetije se lahko 
zgradi največ po en pomožni kmetijsko-gozdar-
ski objekt iste vrste, kar ne velja za gnojišče, zbi-
ralnik gnojnice ali gnojevke, kozolec, rastlinjak 
in silos. Teh se lahko zgradi toliko, kot je potreb-
no za obratovanje kmetije. 
Gradnja pomožnih kmetijsko-gozdarskih objek-
tov oz. pomožnih kmetijskih objektov je v pri-
merih, ki jih določajo predpisi, dopustna tudi 
na nestavbnih zemljiščih, če ni v nasprotju z 
varstvenimi režimi in varstvenimi usmeritvami 
za ohranjanje varovanih območij okolja in na-
rave. Tako se poleg območja stavbnih zemljišč 
kmetije lahko gradijo pomožni kmetijsko-
-gozdarski objekti tudi v območju 20 m pasu 
kmetijskih zemljišč, ki obkrožajo območje 
stavbnih zemljišč kmetije, pod pogojem, da 
na območju stavbnih zemljišč kmetije zaradi 
premajhne razpoložljive površine takšnega 

Kozolec toplar

Čebelnjak
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objekta ni mogoče zgraditi in da je takšen 
objekt nujno potreben za njeno obratovanje.
Čebelnjake se lahko postavlja izven robov 
grajenega tkiva naselja pod pogojem, da se 
predhodno pridobi pozitivno mnenje čebelar-
ske svetovalne službe, iz katerega izhaja, da je 
zemljišče vključeno v kataster čebelje paše in 
čebelarski pašni red. Pri postavitvi čebelnjaka 
je treba paziti na osončenost, zaščito objekta 
pred vetrom ter varstvo bivalnega okolja. Če-
belnjaki so zunaj naselij prenosni ali postav-
ljeni na točkovnih temeljih. Vsi tipi čebelnjakov 
so prikazani na spletni strani Čebelarske zveze 
Slovenije. Ograjevanje gozdnih in kmetijskih 
zemljišč ni dopustno, razen v primeru obore za 

rejo divjadi oz. ograje za pašo živine ter fizične-
ga varovanja in ograjevanja posameznih delov 
gozdov in kmetijskih zemljišč v skladu s pred-
pisi, ki urejajo področje gozdov in kmetijskih 
zemljišč. 
Po Zakonu o kmetijskih zemljiščih (3. člen) 
pa je potrebno poleg zgoraj naštetih pogojev 
upoštevati tudi pogoj, da lahko staje in po-
možne kmetijsko-gozdarske objekte, ki so po 
predpisu, ki ureja razvrščanje objektov glede 
na zahtevnost gradnje, nezahtevni objekti, ra-
zen rastlinjaka, ograje za pašo živine, obore za 
rejo divjadi, ograje in opore za trajne nasade in 
opore za mreže proti toči ter ograje za zaščito 
kmetijskih pridelkov, na kmetijskem zemljišču 

gradi investitor, ki ima v lasti oziroma zakupu:
• najmanj 1 ha zemljišč, ki so glede na evi-

denco dejanske rabe zemljišč uvrščena med 
njive in vrtove, travniške površine, trajne na-
sade in druge kmetijske površine, ali

• najmanj 5000 m2 zemljišč, ki so glede na evi-
denco dejanske rabe zemljišč uvrščena med 
trajne nasade.

Še vedno pa priporočamo vsem investitorjem 
oz. lastnikom kmetijskih zemljišč, da se pred-
hodno pred začetkom postopka gradnje poza-
nimajo na občinski upravi Občine Šentjernej o 
možnosti gradnje na kmetijskih zemljiščih, gle-
de skladnosti gradnje s prostorskimi akti obči-
ne in zakonodaje. 

Z G O D I L O  S E  J E
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KOLESARIMO ZA CELIAKIJO
  SABINA JORDAN KOVAČIČ

    ARHIV DRUŠTVA CELIAC

R
ekreativni kolesar Matjaž Golob je 
v sodelovanju z društvom Celiac – 
Življenje brez glutena v mesecu av-
gustu prekolesaril 212 občin in na 
ta način ozaveščal o celiakiji. V 14 

dneh je premagal okoli 3000 km, 40.000 vi-

šinskih metrov in na dan obiskal tudi 20 občin 
in več. Svoj podvig je začel 5. avgusta in zak-
ljučil 18. avgusta v Novem mestu. Postanek je 
imel tudi v naši občini, kjer ga je pred občinsko 
stavbo sprejel župan Radko Luzar. Glavni cilj 
projekta je bil večja osveščenost o celiakiji in 
težavah, s katerimi se bolniki s celiakijo soo-
čajo v vsakdanjem življenju. 

  SABINA JORDAN KOVAČIČ

    EMA KONCILIJA

V torek, 17. septembra, je v prostorih 
Knjižnice Šentjernej potekala krstna 
predstavitev pesniške zbirke z naslo-
vom Preden odrastem avtorice Eve 
Novak. Zbirka je pesniški prvenec mla-

de šentjernejske avtorice, ki pa je svojo literar-
no pot začela pisati že v klopeh Osnovne šole 
Šentjernej. Leta 2015 je izšlo njeno prvo delo, 
in sicer fantazijska proza z naslovom Mit. Pesni-
ško zbirko je izdalo Društvo Severina Šalija. 
Z mlado, nadarjeno avtorico je niti večera sple-

tal prof. Tomaž Koncilija, ki je bil zadnji dve leti 
Evin profesor slovenščine na Gimnaziji Novo 
mesto. V veliki meri je tudi on pripomogel k 
nastanku zbirke, saj ji je priskočil na pomoč 
pri samem urejanju in lektoriranju. Večer so s 
svojimi nastopi popestrili glasbeniki, Evini pri-
jatelji.
Že sam naslov zbirke je zelo pomenljiv. Eva v 
svojih pesmih bralcu pogumno odpre srce, 
razkrije mu svoja razmišljanja o ljubezni, med-
sebojnih odnosih, odraščanju, pogledu na 

svet, svobodo in stiskah. Marsikatera pesem 
pa opisuje tudi povsem vsakdanje stvari. 
Pravijo, da imajo ljudje, ki se poigravajo z be-
sedami poseben dar in prav to je bilo čutiti na 
našem literarnem druženju. 

Preden odrastemPREDSTAVITEV PESNIŠKE ZBIRKE
Preden odrastem

Evini prijatelji so 
poskrbeli za glasbeno spremljavo.



Fantje z vasi 
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V
isok življenjski jubilej, 90. rojstni dan, je avgusta praznovala 
Ana Bambič iz Dobravice. Rojena je bila 5. avgusta 1929, kot 
drugi otrok od petih na posestvu Draškovec na Mihovici, kjer 
sta njena starša službovala. Pri rosnih dvanajstih letih sta jo 
starša zaradi življenjske stiske oddala v rejo na Dobravico k 

njunemu stricu in teti, ki nista imela otrok. Ana se je pri svojih komaj 
16-ih letih zaljubila v Franca Bambiča iz Šmalčje vasi. Zvezo sta potrdila 
leta 1954. Svoj dom sta si ustvarila na Dobravici, kjer sta se jima rodili 
trije otroci. Skrbela je za strica in teto, kmalu po njuni smrti pa je po 
težki bolezni moža pri 58-ih letih ovdovela. Sedaj živi s svojim najmlaj-
šim sinom Francetom in njegovo družino. Ana je pri svojih 90-ih letih 
še vedno zdrava, vesela in polna življenja, k temu pa tudi prispevajo 
njenih pet vnukov in eden pravnuk.
Ob rojstnem dnevu so ji poleg domačih vse najboljše ter na mnoga 
zdrava leta voščili tudi predstavniki občinske uprave, članici Društva 
upokojencev Šentjernej in članici KORK Šentjernej. 

   TANJA BAMBIČ            DARJA BAMBIČ

90 LET ANE BAMBIČ JOŽE SAJE PRAZNOVAL 90 LET 
ŽIVLJENJA IN 60 LET POROKE

Z
nani dolenjski električar Jože Saje je v začetku avgusta prazno-
val visok življenjski jubilej, 90. rojstni dan, obenem pa tudi 60 
let poroke z ženo Mihelco. Vseh 40 delovnih let je z veseljem op-
ravljal poklic električarja in rad se spominja svojih službenih let, 
ko je s svojo skupino zagnanih električarjev pripeljal elektriko v 

številne odročne vasi v Podgorju in okolici. Njegova delovna pot se je 
odvijala sredi prejšnje stoletja, med leti 1950 in 1980. Jožetu Sajetu je 
sprostitev ob napornem delu električarja predstavljalo ribištvo. Ob nje-
govem visokem jubileju so mu poleg domačih, prišli čestitat vsi prijate-
lji, sosedje, nekdanji in sedanji električarji, člani Društva upokojencev 
Šentjernej ter KORK Šentjernej, župan Radko Luzar in podžupan Janez 
Selak. Številnih zbranih se je nadvse razveselil. Voščili so obema z ženo, 
kajti praznovala sta diamantno poroko. Slavljencema čestita tudi Ure-
dniški odbor Šentjernejskega glasila. 

   ANITA PETRIČ            DARJA BAMBIČ

T
udi letos, kot že nekaj let, smo se 
Fantje z vasi odpravili na Evropea-
do, ki je letos potekala v nemškem 
mestu Frankenberg. Evropski fe-
stival folklore in ljudskega petja 

ter glasbe je posebno doživetje. To je pet 
dni paše za oči in ušesa. Ker v Nemčiji slo-
venska pesem ni ravno tuja, smo bili še po-
sebej lepo sprejeti. Fantje z vasi smo imeli 
s seboj že tradicionalno družbo; to so bile 
ljudske pevke iz Mirne Peči in pevska sku-
pina iz Izlak. Tako smo zastopali Slovenijo. 
Občutek, da smo lepo slovensko pesem 
ponesli daleč v Nemčijo, je poseben. Tak-
rat, ko zapoješ tako daleč od doma, pa srce 
bije drugače. Bodimo ponosni na to. 
Iskrena hvala vsem, ki ste nam kakorkoli 
pomagali pri izvedbi tega projekta. 

    FANTJE Z VASI

FANTJE Z VASI V NEMČIJI
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  ANITA PETRIČ

    TANJA JAKŠE GAZVODA 

V Metliki, kjer so leta 1869 ustanovili 
prvo prostovoljno gasilsko društvo 
na Slovenskem, so pripravili osrednjo 
slovesnost ob 150-letnici gasilstva pri 
nas. Mimohod več kot 3000 gasilcev 

si je ogledal tudi premier Marjan Šarec, ki je 

prireditev označil za praznik veselja in pono-
sa. Slovenskim gasilcem se je v imenu države 
in državljanov zahvalil za pomoč pri števil-
nih nevšečnostih. Prireditve so se z velikim 
ponosom udeležili tudi šentjernejski gasilci. 
Hkrati s 150-letnico Prostovoljnega gasilskega 
društva Metlika in 150-letnico organiziranega 
gasilstva na Slovenskem gasilci letos obele-
žujejo še 70. obletnico ustanovitve Gasilske 

zveze Slovenije in 50-letnico Slovenskega ga-
silskega muzeja dr. Branka Božiča v Metliki. Po 
podatkih Gasilske zveze Slovenije ta krovna 
gasilska organizacija združuje več kot 162.000 
prostovoljnih gasilcev, ki so organizirani v 
1341 društev, povezanih v 120 gasilskih zvez, 
združenih v 17 gasilskih regij, in približno 700 
poklicnih gasilcev, ki delujejo v 13 poklicnih 
gasilskih enotah. 

 I Z  D E L A  D R U Š T E V

    PGD ŠENTJERNEJ

V PGD Šentjernej s svojimi dejavnostmi 
zagotavljamo varnost občanom. Po-
leg dela na področju varstva pred po-
žari, naravnimi in drugimi nesrečami 
smo dejavni tudi pri delu z mladimi, 

nadgradnji naših znanj, povezovanju član-
stva, sodelovanju z lokalno skupnostjo in hu-
manitarnosti. Radi bi poudarili, da člani s po-
nosom opravljamo to nesebično prostovoljno 
humanitarno dejavnost in da je za nas gasil-
stvo način življenja, na katerega smo ponosni. 
Že dlje časa nam obstoječi prostori ne zago-
tavljajo nadaljnjega razvoja, saj sta stavbi sta-
rejše gradnje in ne dopuščata večjih posegov 

v objekte. Že pred časom smo preverili dve 
možnosti novogradnje, a se je pri obeh izka-
zalo, da obstoječe zemljišče ne zadošča za 
umestitev nove stavbe z ustreznimi funkcio-
nalnimi površinami. Z Občino Šentjernej smo 
že začeli pogovore za novo lokacijo gasilskega 
doma v Šentjerneju. Na predvideni novi loka-
ciji je potrebna ureditev ustrezne prostorske 
dokumentacije, ki pa bo seveda zahtevala 
svoj čas. Kot začasno rešitev smo si zadali cilj, 
da posodobimo naše prostore s preureditvijo 
gospodarskega objekta. Uredili smo garaži za 
moštveno vozilo in priklopnik s čolnom ter 
prostor za vzdrževanje gasilske zaščitne opre-
me. Veseli smo ustreznejših pogojev za hra-
njene naše opreme. V prenovo prostorov so 
naši člani vložili veliko prostovoljno opravlje-
nih ur. Pomagali so nam tudi: Zidarstvo in fa-
saderstvo Marjan Jerele s. p., Tine Golob, Ursa 
Slovenija d. o. o., JP EDŠ, d. o. o. Šentjernej, 
Podgorje d. o. o., Stekland, steklarstvo Andrej 
Prah s. p. in Silvo Vodopivc s. p. Za njihovo po-
moč se vnovič zahvaljujemo.
Naši marljivi člani in nadobuden podmladek si 
zaslužijo varen prevoz. Letos smo se zelo pot-
rudili in kupili manjše gasilsko vozilo za prevoz 

KAJ POČNEMO 
ŠENTJERNEJSKI 

GASILCI?

150-letnica gasilstva
Na praznovanju v Metliki tudi gasilci iz naših vrst

Mimohod si je
ogledal tudi premier
Marjan Šarec.
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moštva GVM-1, ki ga z veseljem pričakujemo v 
prihodnjih dneh. Uradni prevzem vozila bo na 
dnevu odprtih vrat PGD Šentjernej, v sobo-
to, 19. oktobra, med 10. in 13. uro.
Med večje dejavnosti letošnjega leta sodi tudi 
srečelov v sklopu Jernejevega, v izvedbo ka-
terega smo člani vložili veliko truda, a nam je 
zagodlo vreme. Ponosni smo, da nam je podje-
tje Vodateh d. o. o. zagotovilo glavni dobitek v 
obliki male biološke čistilne naprave. Zahvalju-
jemo se jim, prav tako vsem drugim podjetjem 
in posameznikom, ki so darovali dobitke ali 
pomagali na kakšen koli način. 
Ob klicu na pomoč smo v vsakem trenutku 
pripravljeni nesebično pomagati. Gasilske de-
javnosti pa ne bi bilo brez aktivnosti mladih, saj 
se zavedamo, da je podmladek ključnega po-
mena za obstoj. Zato izvajamo gasilske urice, 
na katerih se učijo gasilskih veščin, obiskujejo 
tekmovanja iz orientacije in kviza. Gasilske uri-
ce spremlja veliko smeha in zabave, zato mla-
de vljudno vabimo, da se nam pridružijo vsak 
torek, ob 18. uri v prostorih našega gasilskega 
doma. 
Operativni gasilci se redno srečujemo ob če-
trtkih, ko opravimo analize zadnjih intervencij, 
se izobražujemo in se družimo. Veterani pa so 

nam zgled s svojo navzočnostjo na raznih pri-
reditvah in tekmovanjih. V oktobru, mesecu 
požarne varnosti, bomo izvajali tradicionalne 
dejavnosti in opozarjali občane na nevarnost 
požarov ter pravilno ukrepanje, da do teh ne 

pride. Ključna prireditev bo dan odprtih vrat 
PGD Šentjernej, na katerem bomo javnosti 
predstavili delovanje društva, gasilska vozila 
in opremo. Program bo prilagojen vsem staro-
stnim skupinam. 

V četrtek, 29. avgusta 2019, smo se ob 
7. uri zjutraj zbrali pred kulturnim 
centrom v Šentjerneju, kjer smo 
vstopili v avtobus in smo se napo-
tili proti Kumrovcu, kjer je bila naša 

prva postaja. Ogled rojstnega kraja maršala 
Tita je bil zanimiv, ogledali smo si njegove 
hiše, kakor tudi ostale takratne gospodar-
ske dejavnosti. Naslednji postanek je bila 
steklarna v Rogaški Slatini, kjer smo videli 
kako nastajajo razni izdelki iz stekla. Nato 
smo se okrepčali s sendviči in pijačo, popili 
malo cvička in drugih pijač, malo zapeli ob 
spremljavi harmonike gospoda Grubarja in 
se odpravili na ogled gasilskega društva ste-
klarne Rogaška Slatina. Gasilci so nam po-
kazali njihovo opremo in orodje ter delova-
nje in delo z orodjem. Imajo veliko tehnike, 

    VLADO REBSELJ, PGD Ostrog

IZLET VETERANOV GASILSKE ZVEZE ŠENTJERNEJ
s katero delujejo na vseh področjih. Zatem smo 
se odpeljali proti Olimju, kjer smo si ogledali 
grad in v cerkvi malo pomolili in zapeli Marijino 
pesem. Ogledali smo si tudi nasade zdravilnih 
rastlin in tamkajšnjo lekarno in čokoladnico. 
Naša zadnja postaja je bil kmečki turizem v 
kraju Buče na Kozjanskem. Sprejeli so nas z 
domačim aperitivom, nato so nam predstavili 

samo kmetijo in povabili na kosilo. Zanimi-
vost kmetije je, da vse meso pečejo na og-
nju na palicah kot odojke. Po kosilu je bila 
še degustacija njihovih vin, kavica in sladica 
ter veselo prepevanje ob harmoniki, ki jo je v 
roke vzel mladi Mramorjev sin Marko. Veseli 
in veliko lepih spominov smo se v zgodnjih 
večernih urah vrnili v Šentjernej. 

Glavni dobitek je prispevalo podjetje Vodateh d. o. o.
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P
rostovoljno gasilsko društvo Go-
renje Vrhpolje se lahko pohvali z 
marsičem. Imamo mnogo opera-
tivnih gasilcev, ki so vedno znova 
pripravljeni priskočiti na pomoč, 

sodobno gasilsko opremo, na policah 
gasilskega doma pa mnoge pokale. Za-
gotovo pa smo najbolj ponosni na naše 
najmlajše – pionirje, mladince in priprav-
nike, ki nas vedno znova razveseljujejo 
z visokimi uvrstitvami na najrazličnejših 
mladinski tekmovanjih. 

VRHPOLINOVE 
IGRE

  TINA GRUBAR

    ARHIV PGD GORENJE VRHPOLJE 

V nedeljo, 1. 9. 2019, pa smo mentorji 
razveselili otroke. Na prireditvenem 
prostoru v Vrbjeh smo jim pripravili že 
tradicionalne 5. Vrhpolinove igre. Otroci 
so se pomerili v posebej za njih priprav-
ljenem poligonu. Otroci so si morali čim 
prej nadeti čelado. Sledilo je premagova-
nje ovir, spenjanje cevi, zbijanje tarče in 
za največ od njih tudi prvo gašenje čisto 
pravega ognja. Otroci so bili navdušeni in 
pogumni kot pravi gasilci. Le upamo lah-
ko, da smo zanetili prvo iskrico veselja 
do gasilstva, do tega, da je lepo biti tisti, 
ki lahko priskoči na pomoč takrat, ko je 
nekdo v stiski. 

  EMA BEVC

V letošnjem letu smo organizirali dve pri-
reditvi Kina pod zvezdami. Prvič smo 
predvajali slovenski film Milice 2. Izbrali 
smo ga, ker je bil posnet na Dolenj-
skem, tudi v okolici samega Šentjerne-

ja. Film smo predvajali 15. 7. 2019 na vrtu Kultur-
nega centra Primoža Trubarja. Za lepši ambient 
smo prižgali svečke in lampijončke, okrasili stoj-
nico Turističnega društva Šentjernej, pekli smo 
pokovko in ponudili osvežilno limonado. Drugi 

film, z naslovom Johny English 1, smo predva-
jali kot zaključni del Jernejevega praznika, 30. 
8. 2019, prav tako na vrtu Kulturnega Centra 
Primoža Trubarja. Zelo smo bili zadovoljni s šte-
vilom udeležencev, saj so zapolnili vse sedeže. 
Pekli smo pokovko, ponudili osvežilno pijačo, 
na voljo pa je bil tudi kozarček Martinčičevega 
cvička, ki ga že tradicionalno prispevajo tudi za 
to prireditev. Zahvaliti se moramo KCPT Šen-
tjernej za pomoč pri izvedbi dogodka in izposoji 
tehnične opreme ter prostora, JP EDŠ, d. o. o. 
Šentjernej in Občini Šentjernej. 

KINO POD ZVEZDAMI 2019

V nedeljo, 26. avgusta, smo se v Vrhpolju 
zbrale sosednje vasi in se skupaj pos-
lovile od letošnjega poletja. Turistično 
društvo Vrhpolje in PGD Vrhpolje smo 
organizirali VAŠKE IGRE. Družili smo 

se vasi Cerov Log, Mihovo, Žvabovo, Dolenje 

  BETKA LUŠTEK

    ARHIV TD VRHPOLJE 

in Gorenje Vrhpolje. To so bile že tretje igre, na 
katerih so se predstavile in med sabo tekmo-
vale sosednje vasi ter hkrati že devete vaške 
igre v Vrhpolju. Prireditev je bila namenjena 
sprostitvi, druženju in spoznavanju dobrih so-
sedov. Da je bila zabava še večja, je poskrbel 
naš neutrudljivi komentator Damjan, za naše 
zadovoljne želodčke in ohlajeno pijačo pa čla-
ni PGD Vrhpolje. Torej nič ovir za dobro voljo! 
Vsaka vas je pripravila svojo igro, s katero se je 
predstavila. Igre so bile zabavne in zelo domi-
selne. Rezultat iger pa je bil zelo motivacijski 
za naslednje leto. Zmagala je ekipa vasi Cerov 
Log, vse ostale ekipe pa so zbrale enako število 
točk in se uvrstile na drugo mesto. Konec do-
ber, vse dobro, smo rekli ob šampanjcu, ki smo 
si ga privoščili ob zaključku prireditve.
Prav takšna srečanja, kot so bile vaške igre, so  
v današnjem hitrem tempu življenja zelo po-
membna za povezovanje vaščanov, sosedov in 
dobre medsebojne odnose, zato bomo prire-
ditev v prihodnje zagotovo ponovili, so se že v 
kvalifikacije uvrstile nove vasi J. 

VAŠKE IGRE 
V VRHPOLJU

AKTIVNOSTI V SEKCIJI 
»HOJA« V POLETNIH 
MESECIH

  JOŽICA KODELIČ

    ARHIV DU ŠENTJERNEJ

Č
lani sekcije »HOJA« smo bili v poletnih 
mesecih dokaj aktivni. Res, da so nas 
spremljali na naših pohodih tako dež in 
vročina, so bila naša pohajkovanja zelo 
pestra in slikovita.

V mesecu juniju smo se udeležili pohoda »Spoz-
navajmo Dolenjsko«, ki ga je organiziralo DU 
Novo mesto (tokrat prvič). Zbirno mesto je bilo 
v KS Birčna vas. Pot nas je vodila po tamkajšnjih 
zaselkih, vse od Stranske vasi, čez Ruperč vrh, 
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Krmenjak, Cerovec, Padež in nazaj v Birčno vas. 
Pot je bila zelo slikovita in nam je pričarala zelo 
lepe panoramske razglede. Pri edini še rastoči 
sekvoji smo imeli postanek, kjer je nas sprejela 
predsednica KS Birčna vas in nam predstavila 
kar nekaj znamenitosti njihove KS. 
V juliju smo se udeležili že 52. pohoda »Spoz-
najmo Dolenjsko« v Dolenjskih Toplicah. Zbra-
lo se je nas okoli 200 pohodnikov. Ob nagovoru 
župana in predsednika DU Dolenjske Toplice 
smo se podali na 10 km dolg pohod, vsi z željo, 
da si naredimo lep dan. Hodili smo po poteh 
med polji, travniki ob Sušici in na daleč opazo-
vali Krko s prelepim ozadjem Pleševice, ob po-
gledih na Kočevsko hribovje, slikovite vasice in 
prečkali potok Radeščica do Obrha, kjer nam je 
čokoladnica BERRYSHKA odprla svoja vrata in 
nas počastila z degustacijo svojih sladkih izdel-
kov. Ko smo si nabrali res veliko nove energije, 
je sledil povratek z lažjim vzponom preko Cvin-
gerja po arheološki poti in spust v senci starih 
dreves do Jase v Dolenjskih Toplicah, enega 
najlepših prostorov sredi narave, ki je name-
njen druženju.  

V avgustu pa smo se udeležili pohoda v Prečni. 
Tam se je nas zbralo 150 pohodnikov. Pohod je 
bil zelo ravninski dolg približno 9 km. Pot nas 
je vodila iz Prečne v smeri Cegelnice, Groblje, 
Češče vasi, Zaloga, ob Temenici do konjeniške-
ga centra v Češči vasi. Ves čas je  nas spremljala 
kar visoka vročina, ki pa ni pokvarila našega 
dobrega razpoloženja.
Vsi pohodi »Spoznavajmo Dolenjsko« so res pri-
jetni in tudi poučni, saj se vsak gostitelj potrudi, 
da nam poda čim več informacij, mi pa sami 
poskrbimo, da se lepo družimo in ob malo dalj-
šem postanku poklepetamo ob degustaciji nji-
hovih dobrot in ob petju naših pohodniških, že 
skoraj stalnih pesmi.
Nismo se pa udeleževali samo pohodov »SPOZ-
NAVAJMO DOLENJSKO«, ampak so nas torkovi 
pohodi vodili tudi na vse možne poti po občini 
Šentjernej. Tako smo po dolgem in po čez pre-
hodili naše podgorjanske griče in poti ki po-
vezujejo Tolsti vrh, Kobile, Javorovico, Njivce, 
Pletarje, Vrhpolje, Lurd in vse do Kostanjevice. 
Med počitnicami pa so se pohodom pridružili 
tudi naši vnuki. 

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

  NEJA ANTONČIČ & ŽAKLINA KUŠLJAN

    ŽAKLINA KUŠLJAN & TANJA PAVLIČ 

Č
edalje manj gibanja in čedalje več vo-
ženj z avtomobilom, tudi na nesmisel-
no kratkih razdalj, čedalje večje obre-
menjevanje ozračja z izpusti CO2, je 
otroke in vzgojiteljice skupin Polžki in 

Kozlički prepričalo, da je vredno in nujno slaviti 
Evropski teden mobilnosti, , ki je letos potekal 
od 16. do 22. septembra. Letošnji slogan se je 
glasil »GREMO PEŠ!«
Čudovit začetek tedna je Polžke že v ponede-
ljek zvabil na zelooo dolg sprehod. Odpravili so 
se proti hipodromu in dodobra raziskali Šen-
tjernej še s strani Starega sejmišča. Medtem so 
se Kozlički odločili, da bodo dopoldne preživeli 
na vrtčevskem igrišču. Od zajtrka do kosila so 
veselo skakali in tekali, se igrali v peskovniku, 
plezali na hiške in se gugali, da je svež zrak kar 
žvižgal okoli malih ušes. 

V torek smo se odločili, da bomo h gibanju po-
vabili še starše, bratce in sestrice. Tudi tokrat 
smo imeli srečo in toplo sonce nas je božalo 
ves čas, ko smo hodili po krajšem delu Gradiške 
učne poti. Na poti smo opazovali domače živali 
(kozličke, konje, pse), kmetijske stroje (kom-
bajn, traktorji s priključki), žuboreč potok, jelše 
in vrbe, ki so se sklanjale do tal. Postali smo ob 
vaškem vodnjaku in poslušali legendo o »leteči 
gradiški cerkvi«. Otroci so zavrteli ročico in po-
skusili, če bo res pritekla voda. Na koncu smo 
pomalicali in poklepetali ter se še malo poigrali 
na igralih ob nogometnem igrišču.
V sredo nas je zjutraj zbudil dež, a mi smo se od-
ločili, da bomo aktivni še naprej. Izkoristili smo 
veliko telovadnico in številne športne rekvizite, 
ki so nam na voljo v našem novem vrtcu. Te-
meljito smo se ogreli z lovljenjem in skakanjem 
kot zajčki, žabe … zraven pa vriskali od veselja, 
da se zmoremo in smemo gibati brez omejitev. 
Potem smo premagovali poligon iz mehkih bla-

Ob Evropskem tednu mobilnosti: HITRO AL' POČASI, 
POLŽKI IN KOZLIČKI SMO PRAVI ASI!

EVROPSKI
TEDEN MOBILNOSTI

Ob evropskem tednu mobilnosti sta 
Občina Šentjernej in Svet za preventiv-
no in vzgojo v cestnem prometu Občine 
Šentjernej poskrbela za vidnost naših 
občanov. Župan Radko Luzar in predse-
dnica Sveta za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu Občine Šentjernej Zlatka 
Kocman Kuhar sta policiji predala odsev-
ne trakove in kresničke. Le-te bo policija 
razdeljevala občanom udeleženih v pro-
metu, predvsem pešcem. 
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V torek, 6. avgusta, so nas v vrtcu prijetno presenetili šentjernej-
ski skavti. Na začetku so nam predstavili skavtsko uniformo ter 
pomen znakov, ki jih nosijo na skavtskih rutkah. Pravi skavti se 
trudijo vsak dan narediti vsaj eno dobro delo. Povabili so nas 
na sprehod in naša zgodba se je pričela odvijati …

Reševanje didaktičnega lista in pozorno opazovanje okolice v Šen-
tjerneju nam je pomagalo najti znake, ki so nas pripeljali na obrobje 
gozda, kjer nas je pričakal Gozdni mož. On pozna skrivnosti gozda in 
zdravilnih zelišč, vendar je za pomoč skavtinji Veroniki potreboval tudi 
pomoč naših otrok. Otroci so izkazali svoje spretnosti pri plezanju skozi 
velikansko pajkovo mrežo, ugibali, kaj se skriva v čutni škatli, se učili 
hitrega reagiranja ter se skušali čim bolje zapomniti, kaj se skriva za šo-
torko. Gozdni mož je bil zelo zadovoljen s pomočjo otrok in tako smo 
skupaj pripravili zeliščno zdravilo za Veroniko, da je ozdravela.
Preko zanimive zgodbe so nam skavti predstavili svoje dejavnosti, ki so 
otrokom pomagale pri razvijanju njihove pozornosti, pomnjenja, giblji-
vosti ter odkrivati pozitiven čut za naravo. 
Vsi smo se tudi zelo razveselili prenovljenega igrala, ki so ga skavti te 
dni na našem igrišču na novo prebarvali z mavričnimi barvami. Otroci 
si želijo, da nas prijazni skavti kmalu spet obiščejo. 

    URŠKA ROŽMAN & JOŽICA ZUPANČIČ

  SABINA JORDAN KOVAČIČ

S KNJIŽNIH
POLIC
David Walliams: ATI
V ZAGATI
Večkrat nagrajeni in pri mladih bralcih po 
vsem svetu zelo priljubljen britanski avtor 
je poskrbel za še eno zabavno branje. V tok-
ratni knjigi spremljamo zgodbo Francija in 
njegovega očeta. Kajti niso vsi očetje enaki. 

Očetje so vseh oblik, velikosti in vrst. Eni so majhni ali visoki, 
drugi so mladi ali stari, nekateri so šaljivi ali resni, glasni ali 
tihi … Življenje ju postavi pred hude preizkušnje, ampak 
njuna medsebojna povezanost in ljubezen jima pomagata 
prebroditi vse težave.

Joe Dispenza: PLACEBO
STE VI
Dr. Joe Dispenza  je priznani kiropraktik, ki 
spaja trdne znanstvene dokaze z navdu-
šujočimi vpogledi in s tem, ko širi obzorja 
mogočega, premika meje znanega. Žene ga 
prepričanje, da je lahko vsakdo od nas veli-

časten in ima brezmejne sposobnosti. Znanost jemlje resneje 
od večine znanstvenikov, v tej osupljivi knjigi pa z najnovejšimi 
znanstvenimi dognanji na področjih epigenetike, nevroplastič-
nosti in psihonevroimunologije oblikuje logični sklep: vi in prav 
vsi ljudje oblikujemo svoje možgane in telo z mislimi, čustvi, 
nameni in transcendentalnimi stanji, ki jih izkusimo. Knjiga 
vas vabi, da s temi spoznanji oblikujete novo telo in si ustvarite 
novo življenje. Drugi del knjige vam prinaša meditacijske vaje. 
Cilj knjige je spremeniti vaša prepričanja in zaznave o vašem 
življenju na biološki ravni. Tako boste navdušenje nad drugač-
no prihodnostjo uresničili na snovni ravni. 

Delia Owens: TAM, KJER 
RAKI POJEJO
Po majhnem in umirjenem mestu ob 
Barkleyjevem zalivu na obali Severne 
Karoline že leta krožijo govorice o skrivnostni 
močvirki. Ko leta 1969 tam najdejo truplo, 
meščani za njegovo smrt osumijo prav njo. 

Toda Kya Clark še zdaleč ni tisto, kar o njej govorijo. Je zelo inte-
ligentno in občutljivo dekle, ki je leta preživelo v močvirju. Mo-
čvirje je njen dom, kjer so njeni edini prijatelji galebi. Prišel pa je 
tudi čas, ko zahrepeni po človeški toplini, bližini in ljubezni. Ko 
Kya spozna mladeniča iz mesta, se odpre novemu življenju.

zin, ki je vključeval različne vrste gibanj: plezanje, plazenje, spuščanje, 
hojo navzdol po stopnicah … Na koncu dopoldneva smo si vsi podali 
roke, sklenili krog in svojo dobro voljo zavrteli ob prepevanju pesmi 
Ringaraja. Speče glavice ob napol pojedenem kosilu so povedale, da je 
bilo dopoldne zares naporno. 
Tudi v četrtek in petek so se otroci živahno igrali na terasi, se vozili s 
poganjalci in se žogali. Za zaključek smo s sprehodom objeli še Šmalčjo 
vas. Vaščani so nas prijazno pozdravljali in nas spodbujali pri hoji.
Otroci se radi gibajo. Veselijo se gibanja in v njem uživajo. Kdaj in za-
kaj se to veselje konča? Odrasli se največkrat ne marajo preveč gibati. 
Kakšne navade imate vi? Ali s svojimi navadami in vedenjem otroke 
spodbujate h gibanju? Jim bolj dajete ali bolj jemljete to veselje? 
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OBISK SKAVTOV

Skavti so otrokom pokazali
svoje spretnosti in znanja.
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  ANITA PETRIČ

     OSEBNI ARHIV KLARE LUKAN,
           EMIL TURK & PETER KASTELIC

Kdo vas je navdušil za atletiko in kdaj 
ste pričeli resno s svojimi treningi. Se 
spomnite svojih prvih večjih nastopov 
in uspehov?
Z atletiko sem se začela ukvarjati v 5. razredu 
osnovne šole, in sicer na pobudo učitelja špor-
tne vzgoje. Moj potencial v teku se je pokazal 
predvsem preko visokih uvrstitev na šolskih 
krosih, katerih sem se redno udeleževala že od 
začetka osnovne šole. Prvič pa sem kot članica 
Atletskega kluba Šentjernej nastopila v Kranju 
na Mednarodnem atletskem mitingu mladih 
– Memorial Vučko, kjer sem v teku na 600 m 
dosegla 3. mesto. Zavidljiva uvrstitev me je vse-
kakor motivirala, da sem s še večjo predanostjo 
pristopala k treningu.

Ste si že takrat predstavljali ali želeli, 
da boste tako uspešna atletinja?
Odkar pomnim sem imela v sebi gorečnost do 
atletike, saj je le-ta postala del mojega življenja v 
fazi otroštva. Vendar se pri tej zgodnji starosti ni-
sem toliko obremenjevala s cilji. Na trening sem 

odšla preprosto zato, ker sem v tem neizmerno 
uživala. Uspehi pa so se začeli nizati vzporedno, 
saj je bilo vloženega veliko vsakodnevnega truda.

Najprej ste postali članica Atletskega 
kluba Šentjernej, kdo je bil vaš trener 
in kam vas je pot vodila naprej?
Moj trener v AK Šentjernej je bil Elvis Antončič. 
Pod njegovim vodstvom sem trenirala 7 let, 
vendar me je konec 2. letnika pot ponesla v 
Ljubljano, saj sem se odločila za program med-
narodne mature na bežigrajski gimnaziji (3. in 
4. letnik). Temu je sledila zamenjava atletskega 
kluba in sedaj sem članica AD MASS Ljubljana.

Tečete na 800, 1500, 3000 in 5000 me-
trov, kje jemljete za treninge toliko 
motivacije poleg študija kemije, ki vas 
čaka v nadaljevanju? Končali ste tudi 
namreč nadvse zahteven program 
mednarodne mature na bežigrajski 
gimnaziji, obenem vztrajno in uspešno 
trenirate, kako vam vse to uspe?

Z MOČNO ŽELJO PO
PREMAGOVANJU SAME SEBE

DO ODLIČNIH CILJEV

K
lara Lukan, ena najbolj 

obetavnih slovenskih 
atletinj, je simpatična 

19-letna Šentjernejčan-

ka, ki je na evropskem prven-

stvu za mladince in mladinke 

osvojila naslov evropske 

prvakinje v teku na 5000 

metrov. O njej smo že veliko 

prebirali preko različnih me-

dijev, tokrat pa jo podrobneje 

predstavljamo v septembrski 

številki Šentjernejskega 

glasila.

K L A R A  L U K A N ,  o b e t a v n a  s l o v e n s k a  a t l e t i n j a
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Kot sem že omenila, imam preprosto v sebi 
močno željo do premagovanja same sebe. Ved-
no si postavim določene cilje, h katerim stre-
mim in jih ne izpustim izpred oči. Enostavno 
obožujem občutek zadovoljstva, ki je prisoten 
ob doseženem cilju. Sem mnenja, da stvari v 
katerih uživaš ni težko usklajevati in je ob pravi 
organizaciji vse možno postoriti, pa čeprav se 
zdi, da je dan včasih prekratek. Ob enem pa še 
treniram v skupini z Marušo Mišmaš in lahko 
rečem, da mi tudi ona predstavlja veliko moti-
vacijo, saj se je kot vrhunska atletinja vrnila po 
poškodbi. Zato jo močno občudujem. 

Nam lahko zaupate kako izgleda vaš 
dan, glede na to, da si življenja brez 
športa ne znate predstavljati?
Takoj, ko se prebudim, že obujem tekaške su-
perge in se odpravim na jutranji tek. Potem 
naredim še raztezne vaje, da se telo prebudi. 
Šele nato sledi zajtrk ter vse ostale zadolžitve. 
Takšna je moja jutranja rutina, ki me zelo po-
mirja. Čez šolsko leto sem bila po navadi do po-

poldanskih ur v šoli, nato pa je sledil še glavni 
trening v skupini.

Osvojili ste naslov evropske prvakinje, 
koliko časa ste se pripravljali za tekmo 
v Švedskem Borasu?
Na to tekmo sem se pripravljala skozi celo leto. 
Morala sem se pripraviti tako psihično kot fizič-
no, zato že dve leti sodelujem s športno psiho-
loginjo, ki mi pomaga tudi pri premagovanju 
psihičnih barier.

Katerih večjih uspehov se še spominja-
te, namreč jih je kar nekaj, in kdo vam 
vseskozi stoji ob strani?
Tekem je bilo res veliko, od državnih do re-
prezentančnih. Med največje uspehe štejem 
letošnjo zlato medaljo na evropskem prven-
stvu za starejše mladince na Švedskem in tek 
na 2000 m na Madžarskem, kjer sem postavila 
absolutni članski državni rekord. Pravo tako pa 
sem ponosna na vse svoje mladinske državne 
rekorde, dosežene na razdaljah 3000 m in 5000 

»Mladi se premalo 
ukvarjajo s športom, 
saj s tehnološkim 
napredkom svet 
nekako postaja 
ležeren. Vse je na 
dosegu roke in 
prav zato se mi zdi, 
da mladi vlagajo 
minimalen trud 
pri vsakdanjih 
dolžnostih …«

»Prisegam na pristop korak 
za korakom. Mislim, da 
se starostne fizionomije 

posameznika ne sme 
prehitevati, zato je zelo 

pomembno, da se športnik 
razvije postopoma. Količina 

treninga se začne stopnjevati 
z leti in to lahko omogoči 
atletu optimalen razvoj.«

Nastop na Memorialu Vučko, leta 2013 (od leve proti 
desni: Neža Sintič, Elvis Antončič in Klara Lukan). Elvis Antončič, trener pri AK Šentjernej in Klara. Velenje, 2012.

Sprejem po osvojeni zlati kolajni na Švedskem.
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m. Vseskozi pa mi stoji ob strani moja družina, 
ki me podpira pri vseh mojih odločitvah.

Izpolnjujeta vas šport in učenje, čemu 
boste v nadaljevanju naklonili več 
prednosti?
Težko bi ovrednotila, katero izmed področij 
igra v mojem življenju večjo ter pomembnejšo 
vlogo, zato bom poskušala kar oboje usklajeva-

Menim, da se mladi premalo ukvarjajo s špor-
tom, saj s tehnološkim napredkom svet nekako 
postaja ležeren. Vse je na dosegu roke in prav 
zato se mi zdi, da mladi vlagajo minimalen trud 
pri vsakdanjih dolžnostih. To se zagotovo kaže 
tudi pri športnem udejstvovanju, za katerega je 
potrebna velika mera motivacije ter vztrajanja, 
ki pa sta po mojem mnenju med mladimi v pri-
manjkljaju.

Kako bi mlade spodbudili h gibanju in 
jih prepričali, da je to pomemben del 
življenja?
Zdrav duh v zdravem telesu je največja popot-
nica za optimalen razvoj otrok. Šport vsekakor 
vlije posamezniku energijo za življenje ter ga 
tako fizično izboljša, da se je sposoben spopa-
dati z vsakdanjimi aktivnostmi na svoji življenj-
ski poti. Prav tako pa je šport pomemben za 
duševni razvoj, saj se pri fizični aktivnosti spro-
šča hormon sreče, ki posameznika privede do 
osebnostnega zadovoljstva.

Kakšni so vaši cilji za naprej?
Še najprej se bom ukvarjala z atletiko in v njej 
vztrajala dokler bom v tem uživala. Moja naj-
večja ambicija je, da bom svoje telo pripeljala 
do faze v kateri bom najboljša verzija sama 
sebe. 

B E S E D A  O B Č A N O V

Klara Lukan je ubranila zmago na srednješolskem 
teku ljubljanskega maratona.

V soboto, 24. avgusta 2019, je Mešani 
pevski zbor Vlaste Tavčar prejel spo-
minsko plaketo občinskega sveta Ob-
čine Šentjernej za 40-letnico delovanja 
na kulturnem področju. Lepo so bili 

predstavljeni tudi pevci, ki imajo pri tem zboru 
najdaljši staž, in sicer ga. Vera Slovenec, ga. Fani 
Jakše in g. Franc Luzar. Omenjeni člani so tudi 
drugače veliko pripomogli k obstoju in delova-
nju zbora. Ob tem dogodku bi rada predstavila 
še nekaj utrinkov, kako se je vse skupaj pred 40-

  TEREZIJA ŠUŠTARŠIČ

    ARHIV MEPZ VLASTA TAVČAR

Klara Lukan ruši rekord za rekordom.

UBRANO
POJEJO ŽE 40 LET

ti na karseda visoki ravni. Obe področji imata 
zame izjemen pomen, zato se mi zdi krivično, 
da bi zanemarjala eno ali drugo. Vsekakor pa 
bo vse odvisno od določenih situacij in včasih 
bo prednjačila atletika, spet drugič izobraževa-
nje. Preprosto bom morala »voziti slalom«.

Nastopate v številnih disciplinah, ka-
teri boste v prihodnosti najverjetneje 
posvetili več časa?
Največ časa bom posvetila teku na 1500 m in 
3000 m, saj želim še naprej razvijati hitrost, ki je 
še kako pomembna na srednjih progah v svetu 
profesionalne atletike. 

Kako kot izkušena športnica doživljate 
atletski razvoj?
Prisegam na pristop korak za korakom. Mislim, 
da se starostne fizionomije posameznika ne 
sme prehitevati, zato je zelo pomembno, da se 
športnik razvije postopoma. Količina treninga 
se začne stopnjevati z leti in to lahko omogo-
či atletu optimalen razvoj. Tudi sama se tega 
načela učim od trenerja že od samega začetka 
svoje atletske poti. 

Kot vrhunska športnica, katere šport 
je del življenja, se vam zdi, da mladi 
dovolj časa namenijo gibanju?

»Na trening sem odšla preprosto zato, ker sem 
v tem neizmerno uživala. Uspehi pa so se začeli 

nizati vzporedno, saj je bilo vloženega veliko 
vsakodnevnega truda.«

Prvi nastop MEPZ bratov Pirkovič 8. marca 1980. Od leve proti desni: MOŠKI - Zvone Makovec, Jože 
Kovačič, Janez Smolič, Franc Simončič, Janez Grgovič, Tone Hočevar, Alojz, Janez in Jože Jamnik, 
Martin Šuštaršič in Franc Vodopivec, Ciril Jurgalič, g. Miklavčič, Marjan Gorenc. ŽENSKE - Albina 
Zagorc, ga. Cvelbar (dekliški priimek), Danica Lampe, Marjanca Bregar, Slavka Bregar, Vera Slo-
venc, Majda Krapež, Mimi Grgovič, Fani Gorenc, Jožica Krhin, Fani Luzar, Milka Planic, Terezija Šu-
štaršič. Zbor vodi g. Potokar.
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V
sako praznovanje ima svoj odmeve. 
Vsak občan in župljan je doživljal pra-
znovanje po svoje, po svoji naravna-
nosti in odprtosti. V bogatem progra-
mu, ki smo ga prejeli v roke, je vsak 

lahko dobil nekaj za svojo dušo, razvedrilo, 
šport in kulturo. 
Ob praznovanju Jernejevega so velika priča-
kovanja, ostre kritike in različni odmevi. Vsak 
presoja iz svojega zornega kota in doživljanja. 
Letošnje praznovanje je močno odmevala vo-
žnja po šentjernejski dolini »100 kočij u Šentjer-
neju«. To je bila paša za oči in velika zahvala gre 
tistim, ki so to organizirali. Vsak se lahko zave-
da koliko truda je bilo vloženega v te priprave 
in sam potek teh vpreg. Tu so ljudje in živali. 
Tudi obiskovalcev – gledalcev je bilo letošnje 
leto kar rekordno. Zadnja leta je število le-teh 
nekoliko upadalo. Tokrat je ta scena pritegnila 
ljubitelje konj in kočij. Žal, da je nekoliko zmotil 
dež, naliv, ki je odvrnil goste od nadaljnjega go-
stovanja pod šotorom. Šotor je stal izjemoma 
samo soboto in nedeljo. Ponedeljek je bil že 
pospravljen. Priznanje zasluži tudi služba JP 
EDŠ, d. o. o. Šentjernej, ki je v nedeljo že pred 
prvo sveto mašo vse počistila, tako da je Jerne-
jevo žegnanje potekalo kot se spodobi. Ob tem 
bi rad poudaril, da je ta ista služba lepo skrbela 
v letnem času in zalivala vse nasajena korita s 
cvetjem. Ves ta čas so rasle in cvetele z bujnim 
cvetenjem. Brez vsakdanjega zalivanje tega ne 
bi bilo. Tudi te drobne stvari so del naše kulture 
in turistične promocije.
Tudi na športnem področju se je odigralo mno-
go tekem in iger, ki so med seboj povezale po-
samezne skupine in utrdile prijateljstvo. Temu 
je tudi namenjeno praznično športno udejstvo-
vanje. 
Ne gre prezreti vsakoletne pridobitve, ki so bile 
naštete ob slovesni občinski seji ob tem pra-
zniku. Kar nekaj jih bilo. Včasih se tega niti ne 
zavedamo, šele ko slišimo za vse pridobljeno 
in storjeno, se lahko ozavestimo, da je vse to v 
dobro vsem skupaj in vsakemu posamezniku. 
Tudi če je pridobila ena vas neko pridobitev, 
je s tem obogatena vsa občina in župnija. Tudi 
občinska priznanja, nagrada so prišla v prave 
roke. Morda malo pozabljamo, da je občinski 
praznik le na temelju krščanskega vira. Jernej 
je bil Jezusov apostol, po njem se imenuje tudi 
vas Šentjernej. Zanimivo je, da niso spremenili 
tega imena niti v času, ko so vsa takšna imena 

vasi spreminjali v profane (npr: Sv. Križ – Pod-
bočje; Sv. Vid – Podnanos itd.). Ves čas občina 
in župnija praznujeta družno z roko v roki. In 
tako je tudi prav.
Tudi kultura ni bila tokrat prezrta. Kulturni cen-
ter se je ob svoji 10-letnici dodobra predstavil 
in opravičil svoje dosedanje delovanje. Tudi 
druge prireditve, ki so bile vpete v Jernejevo 
2019, so dajale svoj pomen in namen. Pa naj bo 
to prisrčna prireditev na Tolstem Vrhu ob zaga-
njanju klopotca po Rokovi maši, pri kateri je pel 
oktet. Pa dobrodelni koncert »Otroci za otroke« 
za Luko. Jernejev koncert s peninami na plac je 
bil nekaj svojstvenega. Tudi srečanje ostarelih 
in bolnih v kulturnem centru je vedno dobro 
obiskano in sprejeto od vseh udeležencev.
Končno pa je tudi duhovna dimenzija navzoča 
ob tem praznovanju, kar je tudi prav. Mnogi 
občani smo tudi verni in je umestno, da smo 
udeleženi pri vsem snovanju in delu ob pra-
zniku. Kdor je hotel, je lahko našel nekaj du-
hovnega v teh dneh. Že na Tolstem Vrhu je bila 
lepa sveta maša, ki so jo letos darovali kar trije 
duhovniki. Tudi nedelja na Rokovo je bila lepa 
priložnost za duhovno osvežitev. Da ne govori-
mo o Velikem šmarnu v Šmarju, kjer je bila ob 
mogočnem petju zbrana velika množica verni-
kov. Dan celodnevnega čaščenja je bil nekoliko 
osiromašen. Je pa bil toliko bolj obiskan sklep 
z dekanijskimi duhovniki. In končno tudi Jerne-
jeva nedelja – žegnanje je izzvenela v vsej mo-
gočnosti in veselju. 

JERNEJEVO 2019 –
POST FESTUM

  ANTON TRPIN

    EMIL TURK

Ob končanem slavju si rečemo: »Hvala Bogu, 
končano je.« Pa vendar imamo v srcu lepe vtise 
in si želimo ponovno dogajanje. Vse dokler je 
človek v upanju, pričakovanju je še vedno mlad 
po srcu in to ga pelje v prihodnost. Ko to umre, 
se postara in v duši zamori vse dobro. 

imi leti začelo. V šolskem letu 1978/79 sem 
takratnemu predsedniku KUD-a g. Slavku 
Homanu predlagala, da bi ustanovili me-
šani pevski zbor. Takoj je soglašal. Ko sem 
pridobila še privolitev takratnega učitelja 
glasbe na OŠ Šentjernej g. Potokarja, da bo 
prevzel strokovno vodstvo, sem napisala 
plakate, ki so pozivali vse, ki radi pojejo, da 
se zboru pridružijo.
Odziv je bil neverjeten, prijavilo se je 60 pev-
cev in pevk. Na samo avdicijo pa jih je prišlo 
še nekaj več. Prišli so fantje iz Šmalčje vasi 
(dva tenorja in pet basov), iz Grobelj, Ostro-
ga, Roj, Dobravice, Sel, Stare vasi, Pristave, 
dekleta iz Javorovice in tudi iz Šentjerneja. 
Prostore za vadbo nam je odstopila osnov-
na šola in z vajami smo lahko pričeli takoj. 
Ker pa je bil ravno čas pred letnimi počit-
nicami, smo z vajami nadaljevali v jeseni. 
Zbor smo poimenovali po bratih Pirkovič, 
za prvega predsednika pa smo izvolili Jože-
ta Kovačiča iz Šmalčje vasi. 
Naš prvi nastop je bil 8. marca leta 1980. 
Peli smo v stari dvorani, kjer je sedaj skla-
dišče KZ Krke. Ob tem prazniku je pel tudi 
Šentjernejski oktet in igrala je šentjernejska 
godba. Zapeli smo tri pesmi: Vsi so prihajali, 
Dečva je moja faušarca in V borbo šli smo. 
Dvorana je bila napolnjena do zadnjega 
kotička in čeprav smo imeli skromen re-
pertoar, smo poželi bučen aplavz. Ko smo 
odhajali iz dvorane, smo bili deležni polno 
pohval. Po prvem nastopu se nam je pridru-
žilo še nekaj pevcev. Nastopali smo na vseh 
prireditvah, ki so se odvijale v naših krajih. 
Ob 30-letnici Iskre smo na hipodromu peli 
ob spremljavi šentjernejske godbe. Bilo je 
čudovito. Takratni kapelnik godbe g. Rogu-
lič je vzneseno pripomnil: »Kakšna milina je 
peti z orkestrom.« Kljub temu, da smo bili za-
četniki so nas na hipodromu posneli za eno 
televizijsko oddajo. 
V veliko čast nam je bilo, ko smo v zadnji 
pozdrav lahko zapeli eni največjih legend 
šentjernejske kulture, gdč. Vlasti Tavčar. 
Kasneje smo se njej v čast tudi preimenovali 
v Mepz Vlaste Tavčar. Po treh letih vodenja 
se je od nas poslovil g. Potokar. Namesto 
njega je vajeti strokovnega vodstva prevzel 
g. Milan Pavlič, ki je prinesel nove, sveže ide-
je na naše vaje in po njegovi zaslugi je zbor 
zelo pridobil na kvaliteti. Naš prvi nastop v 
Orehovici je bil verjetno razlog, da so tudi v 
Orehovici ustanovili mešani pevski zbor, kar 
je povzročilo migracijo pevcev. Tako kot v 
vsakem zboru so pevci prihajali in odhaja-
li. Kar nekaj pevcev, ki so peli v Mepz Vlaste 
Tavčar, je kasneje zapelo v  Šentjernejskem 
in Vinogradniškem oktetu. 
Zbor uspešno deluje naprej in uspešno širi 
glas o naših prelepih krajih in dobrih ljudeh.
Zato ob koncu zaželim vsem pevcem in pev-
kam še obilo lepega petja, kajti petje nam 
plemeniti duha, ostri spomin in nam služi 
kot najboljši prijatelj. 



PROMOCIJSKI ATRIBUT 
RESSLOVEGA LETA 2020

K
ONSTRUKCIJA RESSLOVE-
GA LADIJSKEGA OBODA 
je instalacija – konstrukcija 
materialov, lesa in ladijske 
vrvi, ki sta tesno povezana z 

Resslovimi izumi, njegovim delom in 
življenjem.  Maketa je nastala v sklo-
pu delavnic Akademije za likovno 
umetnost in oblikovanje, na oddelku 
za unikatno in industrijsko oblikova-
nje, kjer iščejo potenciale in talente 
bodočih študentov. Maketa Resslove 
konstrukcije je rezultat dela nezave-
dnega delovanja Resslove inovativ-

    STANE BREGAR
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M
arija je bila doma iz Grobelj pri Šentjerneju. Rojena je bila leta 1932 
in je živela v družini, kjer je bilo devet otrok. Izučila se je za šiviljo. 
Že kot mlado dekle je opozorila na svoj sopranski pevski glas, ki ga 
je v začetni dobi izoblikovala v šentjernejskem cerkvenem pevskem 
zboru. Po vojni se je zaposlila kot šivilja v Ljubljani, v podjetju Kroj. 

Kolegice v podjetju so jo popeljale k ljubljanskemu zboru. Nastopila je tudi na 
radijski oddaji »Pokaži kaj znaš« in je dobila prvo nagrado. Po letu 1950 se je 
poleg službe posvetila še petju v radijskem zboru in pevski šoli.
Pred letom 1965 je dirigent ljubljanske Opere Ciril Cvetko uslišal Marijino pro-
šnjo, da bi pela v opernem zboru in z njenim petjem je bil zelo zadovoljen. 
Obljubil ji je, da bo nekaj naredil v smeri njenega napredovanja med operne 
soliste. Vendar se ji ta velika želja ni nikoli uresničila. Njenega solističnega pe-
tja ljubljanska publika ni nikoli slišala. Jo je pa slišala belgijska publika, ko je 
nastopila na mednarodnem pevskem tekmovanju. Tu je dosegla velik uspeh, 
saj je v finalu izmed 33 sopranistk osvojila prvo mesto. Na tem tekmovanju so 
že pred njo osvajali prva mesta tudi takratni ljubljanski operni solisti Rudolf 
Francel, Nada Vidmajerjeva in Vilma Bukovčeva. Tudi po tem velikem solistič-
nem uspehu Marija ni dobila možnosti, da bi kot solistka nastopila v ljubljanski 
Operi. Uspelo pa ji je nastopiti kot solistki v operni hiši na Reki in Novem Sadu. 
Le sprašujem se lahko, kaj je bil vzrok, da Marija Gorenc ni mogla svojih pev-
skih sposobnosti in znanja uveljaviti tudi kot solistka v ljubljanski Operi, kljub 
temu, da je požela veliko uspehov, dokazala svoje sposobnosti in lep sopran-
ski glas, kar so ji vsi pritrjevali in priznavali. Marija je izhajala iz domačega oko-
lja, ki ji je z njeno nadarjenostjo pokazalo pot za uspešno pevsko uveljavitev, 
vendar pa so ta pota zelo težka, saj moraš imeti tudi prijazno in strokovno 
ozadje ljudi, ki nad tovrstno pevsko kulturo bedijo in jo usmerjajo. Žal lahko 
rečem, da se to pri Mariji Gorenc ni v celoti izpolnilo. Čudi me, zakaj Marija ni 
mogla dobiti solistične vloge v ljubljanski Operi, saj je bila s svojim pevskim 
znanjem popolnoma v rangu ostalih solistov omenjene opere. 
Marija je v zadnjem času živela v domu upokojencev v Ribnici. Preminula je v 
prvem delu letošnjega leta. 

    JANEZ KUHELJ

MARIJA GORENC – 
operna pevka iz Grobelj

David Bregar – 
Rafko studio,
avtor Resslove 
makete.



nosti, kot vir navdiha mladim oblikovalcem. 
V konstrukciji RESSLOVEGA LADIJSKEGA 
OBODA je uporabljeno razumevanje gradnje, 
ekonomika gradnje, strategija izdelovanja in 
konstrukcijska logika. Poudarjene so funkci-
je, lastnosti in uporabnost materialov, kot sta 
trdnost konstrukcijske zasnove, upogljivost in 
sposobnost medsebojne povezave. RESSLO-
VA KONSTRUKCIJA je bila izbrana in pohvalje-
na kot izstopajoča. 
KONSTRUKCIJA RESSLOVEGA LADIJSKE-
GA OBODA bo uporabljena za promocijske 
aktivnosti prihajajočega Resslovega leta 
2020. 
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PISMO TEBI

Tam zdaj je tvoj dom,
kjer tišina kot nož v srce zareže,

ko ljubezen me še vedno nate veže.
To tvoj je dom, dom brez življenja,

to dom je, brez veselja, hotenja.
To tvoj je zdaj dom, spet k tebi prihajam,

dolgo, dolgo pri tebi ostajam.
Še vedno z nejevero vanj gledam

in se sprenevedam.
To tvoj je zdaj dom,

bolečina je neizmerna, 
dokler k tebi ne pridem, ne bom mirna.

Vera Žabkar

ENCIJAN

Odblesk žive modrine
cvetje v razkošju
bohotne pomladi

Odsevanje vijolične
svetlobe od veselja, 
ki preveva vesolje,

duhati nežno ko čebele
rumeni prah sladkosti.

Dokler se ne stemni 
se netopirji ne prebujajo

najlepše so dolge
pozno jesenske noči

polne ljubezni.

Med sviščem
strupeni dih  

onemele večnosti
prijaznih nasmehov.

Valentin Brun

GUSTELJ

Se vrnil je naš Gustelj, 
spet pesem je objavil,

o starostni, minljivosti izpostavil.
Bil zelo bolan je, 

se v bolnici je zdravil.
Mislim že, da zadnjič je

s prijatelji nazdravil.
A dobra vila ga je vrnila,

 ga žena Minka tudi je bodrila.
Res mislil je, da že štete so mu ure,

a rešilo ga je, da hudomušne je nature.
Zdaj že bolje mu je, 

ob srečanju celo poheca se.
Vedi Gustelj, smrt zgrešila tvoja je vrata,

saj, če vesel si, nič ji ne rata, 
smrt ne mara smeha,

to preveč jo upeha, 
ona išče drugačne ljudi,

take, ki objokani so vse dni.
Zato Gustelj, veselo se smej,

vrata pred smrtjo, zaklenjena imej.

Vera Žabkar

Predstavitev konstrukcije
na Jernejevem, z biseri Slovenije.

Več kot 500 šentjernejskih kljunov 
našlo nov dom

D
ružbeno koristna promocijska akcija 
5 brezplačnih enodnevnih piščanč-
kov, rejcem kokoši s stalnim bivali-
ščem v Občini Šentjernej, za večjo 
samooskrbo in uživanje domačih jajc 

šentjernejskih kokoši, je bila izjemno uspe-
šna. Več kot 500 kljunov – bartolomejčkov je 
našlo nov dom. 
V povprečju bodo rejci v letošnjem letu vzre-
dili več kot 1000 kg perutninskega mesa oz. 
54.750 jajc z visoko vsebnostjo holina v enem 
letu, kar pa ni zanemarljivo. Ob zavedanju, 
da so na Kemijskem inštitutu s preliminarni-
mi testi – analizo, ugotovili visoko vsebnost 
holina v jajcih šentjernejskih kokoši, holin 

    STANE BREGAR pa je gradnik celičnih membran in v telesu 
pomemben zaviralec zgodnje demence in 
alzheimerjeve bolezni, lahko pričakujemo 
ugodne rezultate tudi na tem področju. 

Govedorejsko društvo Škocjan 
doniralo 80 velikih bal sena

Č
lani Govedorejskega društva Škocjan 
smo konec julija in v začetku avgu-
sta izpeljali dve dobrodelni akciji za 
družini Guzej in Škorjak iz Šmarij pri 
Jelšah. Obema družinama je v raz-

maku štirinajstih dni pogorel hlev in pri tem 
tudi zaloga sena. V naših krajih je letošnje leto 
ugodno za pripravo krme in jo bo veliko. Na 
pobudo predsednika društva Janeza Lekšeta 
smo se organizirali in zbrali dva kamiona bal 
(80 velikih okroglih bal). 
Zahvala vsem našim članom in tudi ostalim 
kmetom iz širše okolice, ki niso naši člani in 
so prispevali bale. Velika zahvala tudi Tinetu 
Golobu iz podjetja Zarja d. o. o., ki je dvakrat 

    GOVEDOREJSKO DRUŠTVO ŠKOCJAN

brezplačno izvedlo prevoz. Upamo, da bo 
potrebnih takšnih akcij čim manj. Če pa pride 
do podobnih nesreč, bomo spet stopili skupaj 
in pomagali. 
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PREVENTIVNI NASVETI OBČANOM, KAKO RAVNATI OB 
SREČANJU Z NEZAKONITIMI MIGRANTI

S
lovenija leži na tako imenovani za-
hodnobalkanski poti nezakonitega 
priseljevanja v Evropsko unijo. Neza-
konito priseljevanje ni izziv le za našo 
državo, saj se z njim srečuje večina 

držav Evropske unije. Za varovanje meje je v 
naši državi pristojna policija, k učinkovitemu iz-
vajanju naših nalog pa lahko veliko prispevate 

    MINISTRSTVO ZA NOTRANJE
 ZADEVE RS, POLICIJA

tudi občani. Najpomembnejša naloga policije 
je zagotavljanje varnosti vseh prebivalcev, zato 
ves čas skrbi za osebno varnost ljudi in varnost 
njihovega premoženja. Policisti v vseh primerih 
uradno pregonljivih kaznivih ravnanj (s tem iz-
razom opredeljujemo tudi prekrške, ki so ravno 
tako uradno pregonljivi) izvedemo vse potreb-
ne ukrepe, s svojimi aktivnostmi pa nezakonita 
ravnanja tudi preprečujemo, kar velja tudi za 
širše območje državne meje.
Za osebno varnost in varnost svojega pre-
moženja lahko občani delno poskrbite že 
sami, zato vam policisti svetujemo:
• da ključev ne puščate v vozilih,
• da vozila zaklepate tudi, ko so parkirana na 

dvoriščih stanovanjskih hiš, ključe pa hranite 
na varnem mestu,

• da kolesa in motorna kolesa hranite v zakle-
njenih garažah ali drugih objektih,

• da poskrbite tudi za hrambo preostalih pre-
voznih sredstev, kmetijskih strojev in delov-
nega orodja ter jih ne puščate v okolici hiše 
brez nadzora, 

• da med odsotnostjo z doma, četudi je le-ta 
kratkotrajna, zaklepate vrata stanovanjskih 
hiš in drugih objektov ter zapirate pritlič-
na okna in balkonska vrata, saj boste tako 
zmanjšali tveganje za vstop v objekte in mo-
rebitne tatvine,

• da ob srečanju z nezakonitimi migranti in 
pojavu sumljivih vozil takoj pokličete policijo 
na številko 113, najbližjo policijsko postajo 
ali anonimni telefon policije 080 1200, saj se 
bomo tako lahko odzvali in prevzeli obravna-
vo nezakonitih migrantov, 

• da policijo obvestite tudi o morebitnih pri-
merih kaznivih dejanj.

Z vašimi informacijami smo pri svojem delu 
lahko še uspešnejši in učinkovitejši. Prebivalci 
namreč najprej in najbolje prepoznate nena-
vadne in sumljive okoliščine, ljudi in vozila v 
svojem okolju. Za pomoč in sodelovanje se 
vam najlepše zahvaljujemo. Aktualne informa-
cije in podatki o aktivnostih slovenske policije 
v zvezi z migracijami so objavljeni na spletni 
strani policije www.policija.si. 

NESPEČNOST IN 9 NASVETOV ZA BOLJŠI SPANEC S 
TRADICIONALNO KITAJSKO MEDICINO (TKM)

Z
ame kot za izvajalko kitajske medicine 
je spanje zelo pomembno, zato svoje 
paciente vedno vprašam, ali k meni 
prihajajo zaradi nespečnosti. Spanje je 
eno ključnih in bistvenih telesnih funkcij 

poleg prehranjevanja ter odvajanja blata. Ko 
spimo, lahko telo raste in se obnavlja. Premalo 
spanja ali slab spanec vodita ne le v razdraže-
nost in izčrpanost, temveč povzročata tudi to-
gost mišic, slabše kognitivno delovanje, nižjo 
odpornost ter druge pomembne zdravstvene 
težave.

NESPEČNOST IN TKM
V TKM je najenostavnejša razlaga nespečnosti 
neravnovesje med energijama jin (tiho in po-
mirjeno stanje) in jang (aktivno in vzburjeno 
stanje). Nespečnost povzroči distribucija ener-
gije jin. Sam mehanizem nespečnosti je seveda 
veliko bolj zapleten, zato ne gre pričakovati, 
da boste z eno samo tableto, živilom ali vajo 
preprosto in nemudoma dosegli trden in ka-

kovosten spanec. Težave s spancem je mogoče 
ustrezno rešiti le s spremembo življenjskega 
sloga, na vzhodu pa jo učinkovito rešujejo še v 
kombinaciji z zdravljenjem, kot so akupunktu-
ra ali zeliščna dopolnila. Dobra stvar takšnega 
kombiniranega pristopa je, da se ne izboljša le 
spanec, temveč zdravje na splošno.
 

OSNOVNI VZROKI
NESPEČNOSTI:
• neprimerne prehranjevalne navade,
• preveč dela, zaskrbljenosti in stresa,
• slabe življenjske navade, ki vodijo v preveli-

ko aktivacijo energije jang,
• fizične zdravstvene težave in zdravila, ki uni-

čujejo naše materialne energije oz. telesna 
tkiva.

NASVETI ZA BOLJŠI SPANEC
1. Izogibajte se prenajedanju / izjemni lako-

ti, ki vas zagrabi ponoči.
Mastna hrana, preveč mesa, težki mlečni izdel-
ki, sladkarije in močne začimbe so zelo nepri-
jazne do prebavnega sistema. Če jemo prepoz-
no, prehitro ali preveč, lahko to povzroči zastoj 
hrane, kar lahko vodi v nelagoden spanec ob 
napihnjenosti želodca, epigastrični bolečini 

in kislinskem refluksu. Pri večerji se izogibajte 
hrani, ki je težko prebavljiva; to pa ne pomeni, 
da morate obrok kar preskočiti. Vaše telo pot-
rebuje redno dobavo energije. Lahek obrok, 
ki ga je enostavno prebaviti, vsaj tri ure pred 
spanjem vam ne bo škodil.

2. Vzdržujte primerno ravnovesje med de-
lom in počitkom.

Vaše telo deluje v skladu z biološko uro, ki vodi 
vaše delovanje in počitek. Ustrezna količina 
počitka ali spanca je bistvena za ohranjanje 
notranje harmonije. S tem poskrbite za energi-
jo jin in osvežite energijo jang, ki se nemoteno 
pretaka po telesu in vam pomaga umiriti misli 
ter izboljšati odpornost.

3. Zmanjšajte pitje stimulativnih napitkov 
pred spanjem ali se jim popolnoma izogi-
bajte, ponoči pa omejite pitje tekočin.

Stimulativnih napitkov, kot so kava, čaj, soda-
vica, vroča čokolada ali druge oblike energet-
skih napitkov, se je treba izogibati v večernih 
urah. S tem se tudi izognete motnjam spanja 
zaradi polnega mehurja.

4. Zvečer in ponoči se izogibajte razburlji-
vim filmom, televiziji, igram in uporabi 

   AKU ENERGIJA, tradicionalna kitajska  
            medicina, akupunktura, terapevtska   
            masaža in zdravilna zelišča: Rachel 
            Cheng – uredila in prevedla TANJA 
            TOPIĆ



   ANDREJA TOPOLOVŠEK

SIVKA
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elektronskih naprav.
Ko vaši možgani postanejo aktivnejši, naraste 
njihova električna aktivnost, signali po nevro-
nih pa začnejo divjati – to stanje je v nasprotju 
s tistim, kar bi se moralo dogajati pred spa-
njem. Drugi razlog je povezan z vašim tele-
som: telo se na video igrice ali celo e-sporoči-
la odzove tako, da se napne. Tudi modra luč, 
ki jo najdemo na elektronskih napravah, vam 
pri tem ne pomaga. Kitajska medicina razla-
ga, da to izzove preveč energije jang (kortizo-
la; stresni hormon), medtem ko je energija jin 
(melatonin; hormon spanja) potlačena. To 
povzroči, da se ne moremo primerno umiriti 
in zaspati.

5. Podnevi redno telovadite, zvečer pa ne-
žno meditirajte z energijsko vadbo či 
gong

Primerna količina vadbe na splošno pomaga 
pri cirkulaciji krvi in energije Qi v telesu. Če 
je pretok neoviran, sistemi organov delujejo 
učinkovito, zato je spanec boljši.

6. S hrano vzdržujte energijo jin.
Primer: gomolj lilije (Baihe, 百合) je nežno 

živilo, primerno za ljudi vseh starosti, saj 
vzdržuje našo pljučno in srčno energijo jin. Če 
težko zaspite, si vsako jutro pripravite čaj iz 
goji jagod, saj tako obogatite krvno energijo. 
Dobri izbiri sta tudi črni sezam in oreh, saj z 
njima utrdimo splošno energijo jin. Če sta vaš 
jezik ali konica jezika rdeča, pomeni, da ima-
te preveč ognjene energije oz. energije jang, 
zato uživajte več zelene zelenjave (ki mora se-
veda biti kuhana – tudi solata), čaj iz krizan-
teme (bodite pazljivi, če imate šibek želodec), 
kumarice in morsko travo, da se telo ohladi.

7. Globoka sprostitev s TKM.
Svetovna zdravstvena organizacija je že dol-
go časa nazaj prepoznala akupunkturo za 
zdravljenje težav z nespečnostjo, saj je učin-
kovita pri usmerjanju in uravnavanju premi-
kanja Qi energije. Odvisno od vrste neusklaje-
nosti v telesu izvajalci TKM izberejo določene 
akupunkturne točke, kjer uporabijo stimu-
lativne tehnike za lajšanje težav z nespeč-
nostjo. Za dosego boljših rezultatov včasih 
vključijo tudi naravna zeliščna zdravila.

8. Če dolgo bedite, si povrnite energijo.

Nekateri za povrnitev energije po dolgih no-
čeh pijejo ameriški ginseng ali čaj iz goji ja-
god. Ameriški ginseng telo ponovno napolni 
s Qi energijo, ki zagotavlja moč, medtem ko 
goji jagode obogatijo energijo jin, ki pomaga 
pri obnavljanju telesa.

9. Zdravstvene težave rešujte v zgodnjih 
fazah.

V teoriji TKM zdravniki nespečnost klinično 
delijo na dva tipa:
• tip pomanjkanja: šen (duh) je podhranjen, 

saj nima dovolj krvi ali energije Qi.
• tip odvečnosti: šen (duh) je razdražen zara-

di patogenov, kot so tuji napadalci, ogenj, 
vlaga in zastoj krvi.

Ta dva tipa se lahko pomešata z neravnovesji 
različnih sistemov. Nespečnost je lahko zelo 
zapletena. Ko ugotovite, da vam kmečka pa-
met pri tem ne pomaga, vas prosim, da ne 
hitite z jemanjem dopolnil ali tablet. Že v zgo-
dnji fazi poskusite poiskati strokovno pomoč. 
Če posameznik trpi še za drugimi zdravstve-
nimi težavami, so lahko njegovi sistemi zelo 
poškodovani, zato je potrebno individualno 
in sistemsko zdravljenje. 

S
ivka (Lavandula angustifolia) izhaja iz 
španskih Pirenejev in spada v družino 
usnjatic. Je vedno zeleni, močno raz-
vejen in gosto raščen grm. Poganjki 
so štiri robi, vsa rastlina je pokrita 

z zvezdastimi dlačicami in močno aromatična. 
Danes poznamo ogromno kultivarjev sivke, 
najbolj poznane pa so tri vrste sivke, to so 
Lavandula angustifolia, Lavandula spica in 

Lavandula intermedia.
Cvetovi so dvospolni, na 20–40 cm dolgih 
pecljih rastejo v skupinah po 6–10 v navide-
znih vretencih. Venec je vijoličasto moder. 
Koreninski sistem je zelo razvejan, večina 
korenin seže 40 cm globoko. 
Sivka je razširjena po celem Sredozemlju, 
predvsem v Dalmaciji, Grčiji, Severni Afriki, 
Iranu in Franciji jo gojijo za namene parfume-

rijske industrije. Pri nas ne raste divje, ampak 
krasi številne vrtove, še posebej julija in avgu-
sta, ko cveti. Nabiramo jo zgodaj zjutraj. 
Sivka ni zahtevna rastlina za vzgajanje, 
vsako leto jo je potrebno dobro obrezati, da 
odstranimo odvečne veje. Najpomembnejše 
je, da jo posadimo na dobro odcedna tla, saj 
bo v pretirano namočenih in neodcednih tleh 
odmrla.

ZDRAVILNE
RASTLINE
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KAKO POTEKA RAZMNOŽEVANJE SIVKE?
Sivko razmnožujemo preko setve ali potaknjencev. Sejemo jo običajno spomladi, potaknjence pa delamo proti koncu poletja, ko hujša vročina 
mine. Ukoreninjenje poteka približno dva meseca. Priporočamo, da potaknjence presajate spomladi, ko ni več možnosti pozebe. 

UPORABNOST SIVKE
Za zdravilno uporabo so primerni posušeni 
cvetovi.

Ali ste vedeli? Sivka vsebuje do 1,5 % 
eteričnega olja, katerega glavne sestavine 
so linalilacetat, linalool, kafra, cineol. Pravo 
(najbolj cenjeno) eterično olje sivke destilirajo 
iz cvetov vrste Lavandula angustifolia z desti-
lacijo z vodno paro, sledi ji Lavandula spica, 
medtem ko je Lavandula hybrida križanec in 
proizvaja kar 40-krat več eteričnega olja, kot 
prej omenjeni sorti, vendar je to eterično olje 
slabše kvalitete.

Eterično olje sivke deluje pomirjevalno in 
izboljšuje kakovost spanja. 

Sivka ali lavanda je bila zelo priljubljena rastli-
na že v času starih Rimjanov, ki so jo uporab-
ljali za dišavne kopeli. Verjeli so namreč, da 
obnavlja kožo. Njeno ime tako najverjetneje 
izvira iz latinske besede lavare, ki pomeni 
umivati.

Sivkina kopel: 100 g posušenih cvetov 
poparimo z 2 l vrele vode, pustimo 5 minut in 
dodamo kopeli. Pred spanjem se kopamo 20 
minut. 

Priprava sivkine kopalne soli: kot pomoč 
proti bolečinam v mišicah.
Eterično olje sivke je najpogostejša sestavina 
kopalnih soli. Hitro premaga posledice stresa 
in zmanjšuje bolečine v mišicah. Priprava: V 

skodelico in pol grenke soli dodajte žlico po-
sušene in zdrobljene sivke, pet kapljic eterič-
nega olja sivke ter vse dobro premešajte. Vse 
skupaj presujte v steklen kozarec s pokrovom 
in pred prvo uporabo pustite vsaj 12 ur.

Mlade liste sivke vrste Lavandula angus-
tifolia dodajajo pečenim ribam, teletini, 
omakam in enolončnicam.
Zaradi svojega sprostilnega in pomirjevalnega 
učinka se sivka uporablja tudi pri otrocih. Za 
čaj prelijemo pol čajne žličke sivkinih cvetov s 
150 ml vrele vode, pokrito pustimo počivati 10 
minut in damo otroku pred spanjem. 
Otroci imajo radi blazinice, polnjene s cvetovi 
sivke in hmelja, ki jim jih položite k vzglavni-
ku. 

Razmnoževanje sivke.

Sivkin čaj.

Sivkina kopalna sol. Sivkina kopel.Sivkine blazinice.

1.

2.

3.

4.
5.
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NK ŠENTJERNEJ - 
NOVA SEZONA

  GREGOR NANGER

    ARHIV NK ŠENTJERNEJ

N
ogometno leto se tako kot vsako leto, obrne hitro. V NK Šentjer-
nej smo pričeli z novo sezono. Vpisujemo dečke in deklice. Klub 
se posveča delu z mladimi otroki, kjer so zelo pomembni prvi 
stiki s športom, da se mu podajo dobri temelji za naprej. Zato 
na otroke gledamo celovito. Pomembno nam je, da otrok rad 

trenira, se v klubu in med sovrstniki dobro počuti, da napreduje, se raz-
vija in se v šoli pridno uči. Vsak trenutek, ki ga otrok preživi na treningu, 
je trenutek manj, ki bi lahko preživel za tablico ali računalnikom. Pri no-
gometu se ne gre samo za zmage. Pri nas se učimo zmagovati in zgub-
ljati. Ker, če se naučimo izgubljati, bomo bolj cenili trud za zmago in 
tako večkrat zmagovali. Nogometni trening pomeni vzgojno sredstvo, 
pomoč otrokom na različnih področjih njihovega udejstvovanja, doma 
in v šoli. Treniranje v klubu ni samo šola nogometa, je tudi šola za živ-
ljenje. Podobni občutki, kot jih otroci doživljajo na igrišču, pozitivni in 
negativni, jih čakajo v življenju. Kdor je v nogometu vztrajen, bo verje-
tno vztrajen tudi potem, ko žoge ne bo več brcal. In tak človek bo lažje 
premagoval življenjske izzive. Za celovito športno aktivnost sedaj vpe-
ljujemo tudi atletske treninge, saj so ti treningi osnova tudi za nogomet. 
Želimo, da se otroci naučijo pravilno teči, da razvijejo motoriko. Poleg 
treningov nogometa imamo tudi kondicijske treninge, ki izboljšujejo 
kardiovaskularni sistem, kondicijo in vzdržljivost otroka, kar se pozna 
na vseh področjih življenja. Vse pa poskušamo zaviti v igro, da treningi 
niso suhoparni in se približajo otroku, mu dajo notranjo motivacijo. Ker 
prihajajo tudi otroci iz okoliških krajev in starši dostikrat čakajo, da se 
trening zaključi, smo se spomnili tudi na njih. V Rooster fitnes centru 
v Šentjerneju imajo starši otrok 10 % popust. Namen je, da se otroka 
pripelje na trening, starši pa za ta čas odidejo v fitnes J.
Ob začetku šolskega leta imamo novo najmlajšo selekcijo U8, kjer so ot-
roci stari od 6–7 let. Tudi letos imamo projekt »Igre z žogo za predšolske 
otroke«, kjer se lahko vpišejo otroci, ki obiskujejo vrtec. Poudarek je na 
gibanju in razvijanju motorike. Izvajajo se različne igre z žogo tako, da je 
otrokom v veselje hoditi in se družiti s sovrstniki.
Ob tej priložnosti bi se še javno zahvalili. V svetu, kjer je denar vladar, 
še obstajajo dobri nameni. Nogometna liga Šentjernej–Škocjan–Krško, 

kjer igrajo starejši nogometaši, ki jim je nogomet v srcu, vedo kaj po-
meni vzgajati mlade nogometaše. Tudi sami so bili nekoč otroci in so 
trenirali nogomet. Z veseljem sporočamo, da so nam donirali 400 evrov. 
So neprofitna organizacija in zbirajo finančna sredstva na različne nači-
ne, pa vendar so zbrali in nam donirali zajeten znesek za vzgojo mladih 
nogometašev.
Za dodatne informacije ali vpis nas lahko kontaktirate na 07 600 
3010 ali info@nk-sentjernej.com 

POLETNA NOGOMETNA ŠOLA
  GREGOR NANGER

    ARHIV NK ŠENTJERNEJ

N
ogometni klub Šentjernej je več kot 
samo nogomet. Delujemo na področju 
splošnega gibanja otrok in jih skušamo 
motivirati za stvari, ki vabijo stran od di-
gitalnega sveta. Zato v našem klubu živi 

tudi interni projekt »Spravimo otroke v gibanje«. 
Prvo tako dejavnost smo organizirali čez poči-
tnice, in sicer brezplačno poletno šolo za otroke 
vseh generacij. Za razliko od drugih klubov smo 
se tega lotili na drugačen način. Šole so se lahko 

udeležili vsi otroci od 4. leta najprej in to brez-
plačno. Šola je potekala skozi cel mesec julij, 
dvakrat tedensko.
Odziv je bil več kot uspešen. Na nogometno 
igrišče nam je uspelo privabiti več kot 60 ot-
rok. Bili so različnih starosti, zato smo jih raz-
delili v skupine in jim dodelili trenerje. Mlajši 
so se učili osnov nogometa, se igrali različne 
igre z žogo in brez, izboljševali so svoje mo-
torične sposobnosti in na koncu zaigrali tudi 
že nekaj nogometa. Najstarejši pa so že igrali 
pravi nogomet J. Na koncu vsakega dne smo 
jih nagradili s sladoledom. 
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PREGOVORI ZA SEPTEMBER

Kakršen kimavec, takšen bo sušec. / Kakršno vreme na malo mašo (8. 9.) 
nastane, rado še dva meseca ostane. / Žerjavi ko lete na tuje, brž se zima 
približuje. / Če pred Mihaelom (29. 9.) jasna noč, bo tudi zima imela veliko 
moč. / Mihaela (29. 9.) če grmi, viharjev veliko pozimi buči. / Če sv. Matevž 
(21. 9.) je vedren, prijetna bo jesen. / Če ima Lenart sneg na planini, ga 
ima božič v dolini. / Ako na Mateja sonce sije, kmalu lepa jesen zasije. / Če 
se zgodaj selijo ptiči, bo huda zima ob božiči.

V prejšnji številki glasila smo vas spraševali, kje je bila posneta obja-
vljena fotografija. Za pravilen odgovor, da je bila fotografija vodnjaka 
posneta na parkirišču JP EDŠ, d. o. o. Šentjernej, se zahvaljujemo 
BRANKI PRAZNIK s Starega sejmišča. Nagrajenki, ki je pravilno odgo-
vorila, čestitamo in jo prosimo, da pride na občino, kjer bo prevzela 

nagrado, ki jo podarja Gostilna Pri Jerneju.
TOKRAT VAS SPRAŠUJEMO, KJE JE BILA PO-

SNETA FOTOGRAFIJA. Vaše odgovore priča-
kujemo do 14. oktobra 2019, na naslovu: 

Uredniški odbor Šentjernejskega glasila, 
Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3 a, 
8310 Šentjernej ali na e-naslovu: sentjer-
nej@siol.net 

• Celovite storitve na področju varnosti 
in zdravja pri delu

• Celovite storitve na področju varstva 
pred požarom

• Svetovanje za kemikalije iz predpisov, ki urejajo 
proizvodnjo, skladiščenje ter promet z njimi

• Izdelava HACCP sistema in svetovanje 
na področju higiene živil

GRID, INGRID KALIN s. p., Prvomajska cesta 8, 8310 ŠENTJERNEJ
040 188 200 / ingrid.kalin@gmail.com

VICI

Napaka v Wordu
Kliče nekdo na center za pomoč uporabnikom: »V Wordu sem pisal besedilo, 
ko je kar naenkrat zaslon postal črn.«
Operater: »Ja, pa gori kakšna lučka na zaslonu?«
Kličoči: »A? Kakšna lučka?«
Operater: »Pozabite. Poglejte rajši za zaslon.«
Kličoči: »Ja, dva kabla vidim.«
Operater: »Preverite, če sta v redu vklopljena.«
Kličoči: »Ne morem ...«
Operater: »Zakaj ne?«
Kličoči: »Ker je temno in se bojim, da bi padel čez vse te kable.«
Operater: »Ja, pa prižgite luč.«
Kličoči: »Ne morem.«
Operater: »Zakaj ne?!?«
Kličoči: »Ja veste, saj bi, samo je ravno zmanjkalo elektrike.«

Inštruktor in voznik!
Inštruktor je vprašal kandidata za vozniški izpit: "Kaj bi storili, če bi vozili s hit-
rostjo 120 km/h, pa bi vam počila guma, nasproti pa bi vam peljal tovornjak?"
Kandidat: "Skočil bi iz avta in odprl avtomobilski odpad!"

RIŠE: Darinko Ruden

R A Z V E D R I L O

  SABINA JORDAN KOVAČIČ

    IGOR VIDMAR

V soboto, 10. avgusta in nedeljo, 11. av-
gusta, je bilo v Varaždinu evropsko pr-
venstvo druge lige v atletiki. Slovenska 
izbrana vrsta se je borila za uvrstitev v 
prvo ligo, a ji to na žalost ni uspelo, saj 

je za 13 točk zaostala za vodilno ekipo Estonije. 
Več kot odlično pa je v dresu slovenske repre-
zentance nastopila Klara Lukan. Za prvo prese-
nečenje je poskrbela s svojim debijem v teku na 
3000 m z zaprekami, kjer je nastopila namesto 
poškodovane Maruše Mišmaš in osvojila od-
lično 2. mesto. Dosti težja preizkušnja pa je bil 
zanjo nastop na 1500 m, kjer so bile starejše 
tekmice tokrat zanjo še pretrd oreh. S časom 
4:27,13 je osvojila 9. mesto.  

USPEŠEN NASTOP KLARE 
V DRESU SLOVENSKE 
REPREZENTANCE



POBARVANKA
ZA Najmlajše

RIŠE:
Mojca Lampe

Kajtna



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
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POTREBUJETE SEČNJO
IN SPRAVILO LESA ALI

ŽELITE LES SAMO PRODATI

GOZDNO GOSPODARSTVO NOVO MESTO
je vaš zanesljiv partner!

(Smrečnikova ulica 45,
07 3321 065, gg-nm.uprava@siol.net)

POKLIČITE
našega področnega predstavnika:

Klemen Hosta, 031 528 334

Hvala vam za zaupanje

www.ggnm.si
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Čas priprave: 1 ura

SESTAVINE
320 g moke
200 g masla

½ dl hladnega mleka
150 g sladkorja

4 jajca
½ pecilnega praška

10 debelih sliv
limonina lupina

1 vaniljev sladkor

POSTOPEK PRIPRAVE
Razkoščičimo in razpolovimo cca. 10 debelih sliv. 200 g masla stopimo, dodamo ½ dl hladnega mleka. Vtepe-
mo 4 beljake in dodamo 150 g sladkorja + 1 vanilja. Vtepamo, da dobimo kompaktno zmes. V stepene beljake 
s sladkorjem, postopoma dodajamo maslo z mlekom, med dodajanjem neprestano počasi mešamo. V zmes 

dodamo rumenjake, vsakega posebej in dobro zmešamo. Natehtamo 320 g moke, dodamo ½ pecilnega 
praška, zmešamo (presejemo) in postopoma (po žlicah) dodajamo gornji masi. Med dodajanjem neprestano 
mešamo. Na pripravljeno maso naribamo lupinico ene limone, dobro premešamo in zlijemo na pomaščen in 

pomokan pekač. Po vrhu enakomerno naložimo razpolovljene slive. Pečemo na 170 °C, 25–30 minut.

Dober tek!

Slivov biskvit

Recept je preizkusila Darija Kovačič.



Gorenja Brezovica 2, Šentjernej / T: 041 73 83 55 ali 041 59 77 70

rezano cvetje • mačehe, rese in trajnice • lončne krizanteme • darilni, 
poročni in žalni program • lončnice • aranžiranje daril • zemlja in

pesek • aranžiranje z baloni in darila v balonu • darilni boni Hiše daril

NAŠA PONUDBA SPREJEMAMO
TUDI ŽE

NAROČILA ZA
PRVI 

NOVEMBER


