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NASLEDNJA ŠTEVILKA IZIDE 19. DECEMBRA 2019.
Vaše prispevke nam pošljite najpozneje do 6. decembra 2019.

Spoštovane bralke in bralci,
pred vami je novembrska številka Šentjernejskega 

glasila. Prihaja čas, ko so dnevi krajši in ravno zato 
se tudi marsikatere naše dejavnosti spremenijo. 

Dolgi večeri vsem nam ponujajo več časa, ki ga po 
najboljših močeh izkoristimo za druženje z nam 

ljubimi in dragimi ljudmi, seveda pa si lahko dolge 
večere krajšamo s prebiranjem pesmi, zgodb in 

nenazadnje tudi pravljic. V tokratni številki boste 
našli veliko povabil na dogodke, kjer lahko preživite 

prijetne trenutke in srečate znance in prijatelje.

Na vrata naših domov že trkajo prazniki. Leto 
se s hitrimi koraki približuje koncu. Adventi čas, 

pričakovanje božiča, novega leta in prihod bradatih 
mož … Vznemirjanje se stopnjuje, toliko čarobnosti in 

veselja je pred nami. Prijetno branje vam želim.

    OBČINA OBVEŠČA
06  Strategija razvoja turizma 2019–2029

    ZGODILO SE JE
09  Tradicionalno srečanje podjetnikov na 
      martinovo

    OBRAZI OBČINE
10  Perspektivni vinar Jure Grubar

    IZ DELA DRUŠTEV
14  Pestra jesen v Vrhpolju

PIŠE:
Sabina Jordan Kovačič,

odgovorna urednica

IZPOSTAVLJAMO

Andreja Topolovšek je podala obrazložitev k 9. točki dnevnega reda.

O
bčinski svet Občine Šentjernej je imel v sredo, 13. novembra 
2019, sedmo redno sejo Občinskega sveta Občine Šentjernej. 
Na dnevnem redu je bilo 9. točk. Po sprejetih zapisnikih je žu-
pan v tretji točki z naslovom Poročilo o realizaciji sklepov med 
dvema sejama in Poročilo o delu župana, svetnikom še povedal, 

da je občina bila s projektom Šentjernejska učna pot uspešna na 4. jav-
nem pozivu LAS Dolenjska in Bela Krajina. Občina je skupaj s partnerji 
pridobila 145.997,76 evrov nepovratnih sredstev (od tega Občina Šen-
tjernej 94.702,92 evrov) za ureditev neizkoriščene zelene javne površine 
v središču Šentjerneja. Izvedba se načrtuje v letih 2020 in 2021. Prav tako 
je svetnike obvestil, da je na sedmi redni seji prisotna tudi Tanja Pavlič 
iz Zavoda Historium, ki je na seji, v sklopu tretje točke, podala poroči-
lo priprave analize stanja turizma v občini Šentjernej. V nadaljevanju so 
svetniki v drugi obravnavi sprejeli predlog odloka o podelitvi koncesij-
ske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Prav tako so v prvi 
obravnavi sprejeli osnutek Odloka o podelitvi koncesije na področju 
javne službe pomoč družini na domu v občini Šentjernej. Do sedaj je 
to dejavnost opravljal Center za socialno delo Dolenjska in Bela Kraji-
na, enota Novo mesto. Pristojno ministrstvo je dotično dejavnost vsem 
centrom za socialno delo ukinilo, zato mora občina poiskati nov način 
zagotavljanja te javne službe. Ena izmed možnih oblik je koncesija. Pred 
izvedbo javnega razpisa za podelitev koncesije na področju javne službe 
pomoči družini na domu v občini Šentjernej mora v ta namen Občinski 
svet Občine Šentjernej sprejeti koncesijski akt oziroma odlok. Statutar-
no pravna komisija Občine Šentjernej je osnutek odloka že predhodno 
obravnavala. 
V nadaljevanju seje so svetniki sprejeli Sklep o financiranju političnih 
strank v Občini Šentjernej za leto 2020 in Sklep o vrednosti točke za iz-
račun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020. V zad-
nji točki so svetniki prisluhnili predstavitvi predloga Proračuna Občine 
Šentjernej za leto 2020 in sprejeli sklep o njegovi javni razpravi. Javna 
razprava o predlogu Proračuna Občine Šentjernej za leto 2020 traja od 
14. 11. 2019 do vključno 28. 11. 2019. V času javne razprave je predlog 
proračuna objavljen na spletni strani Občine Šentjernej, dostopen pa je 
tudi v sejni sobi Občine Šentjernej. Pisne pripombe in predloge se lahko 
do zaključka javne razprave posreduje županu Občine Šentjernej. Navo-
dila za vlaganje predlogov in pripomb skupaj z gradivom proračuna so 
objavljena na spletni strani občine. 

POROČILO S 7. REDNE SEJE OBČINSKEGA 
SVETA OBČINE ŠENTJERNEJ

    OBČINSKA UPRAVA OBČINE ŠENTJERNEJ

PREDLOG PRORAČUNA ZA 
2020 V JAVNI RAZPRAVI



KDO SPREJEMA ODLOČITVE
V OBČINSKEM SVETU?
Predstavljamo svetnico MOJCO LAMPE KAJTNA.

Z
a svetnico je sedaj to drugi mandat v Občinskem svetu Ob-
čine Šentjernej. Ponovna izvolitev zanjo pomeni potrditev 
za preteklo delo. V tem mandatu je svetnici dana možnost 
spremljanja izvajanja večjih projektov, ki so bili zastavljeni že 
v prejšnjem mandatu. Predvsem pa si želi sodelovati pri obli-

kovanju novih usmeritev za nadaljnje delo v občini in kar se da pripo-
moči k prijetnim in kakovostnim pogojem za delo in bivanje občanov. 
Način dela v občinskem svetu je spoznala že v prejšnjem mandatu, 
za katerega pravi, da je bilo zadovoljivo. »Storjenega je bilo veliko, 
pa vendar, so še stvari, ki kličejo po razmisleku.« V tem Lampe 
Kajtnova predvsem pričakuje več sodelovanja, v smislu sprejemanja 
drugačnih mnenj in diskusije. »Potrebno je dokončati zadeve, ka-
tere smo zastavili že v prejšnjem mandatu, kot sta odkup kon-

cesije in ureditev kanalizacijskega sistema. Seveda pa so tu 
še projekti, ki nas vse skupaj še čakajo, to so: dom za ostare-
le, gasilski dom, ureditev trga, most v Mršeči vasi.« Kot pravi 
svetnica se je potrebno ukvarjati tudi z vprašanjem o ohranjanju kul-
turne dediščine, prav tako pa je nujno, da se začne izvajati sprejeta 
strategija na področju kmetijstva. 
Mojca Lampe Kajtna s svojo družino živi v centru Šentjerneja, na 
plac. Tam si s sestro delita hišo, ki je del starega trškega jedra. Njuni 
otroci so že peta generacija, ki prebiva v tej hiši. Po poklicu je slikar-
ka, ilustratorka. Z možem, ki je tudi slikar, imata v prostorih kjer je 
v preteklosti ustvarjala Vlasta Tavčar vsak svoj atelje. Njen hobi so 
potovanja, kolesarjenje, občasno vodi likovne delavnice za odrasle 
in otroke. 

   SABINA JORDAN KOVAČIČ            OSEBNI ARHIV MOJCE LAMPE KAJTNA

Šentjernejsko glasilo   |   november 2019

3   |   O B Č I N A  O B V E Š Č A

V sredo, 23. 10. 2019, je bila v gostilni 
Turk v Gorenjem Maharovcu predsta-
vitev »Projekta rekonstrukcija križ-
išča Maharovec na regionalni cesti 
R2-419/1204 Novo mesto–Šentjernej 

in lokalni cesti LC394011«. Predstavitve se je 
udeležilo okoli 30 vaščanov Gorenjega in Do-
lenjega Maharovca. Predstavniki občine so 
vaščanom predstavili projekt za izvedbo ter 
podali informacije o terminskem planu izved-
be. Uvedba v delo, med izvajalcem CGP d. d. 
Novo mesto, investitorjem DRSI Ljubljana ter 
soinvestitorjem Občino Šentjernej, je bila v 
sredo, 23. 10. 2019, pričetek del bo v roku 10 
dni od uvedbe, vsa dela bodo končana v po-
godbenem roku 150 dni od pričetka. 

Predstavitev Projekta 
rekonstrukcije 

križišča Maharovec
    JANEZ HROVAT
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REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA "MAHAROVEC" NA REGIONALNI CESTI 
R2-419/1204  NOVO MESTO - ŠENTJERNEJ IN LOKALNI CESTI LC 394011
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G.6

3/1 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ - CESTA

V Orehovici poteka zaključna faza re-
konstrukcije lokalne ceste proti Go-
renji Stari vasi. Investicija, v višini 
približno 90.000 evrov, je obsegala 
širitev ceste, gradnjo opornih zidov, 

hodnika za pešce, meteorne kanalizacije ter 
javne razsvetljave v dolžini cca. 150 metrov. 
V naslednjem letu je predviden zaključek in-
vesticije s podaljšanjem hodnika za pešce do 
potoka Pendirjevka. 

Rekonstrukcija lokalne 
ceste v Orehovici

    JANEZ HROVAT

V Dolenji Stari vasi se zaključuje prva 
faza rekonstrukcije ceste in grad-
nja kanalizacije. Investicija, vredna 
približno 250.000 evrov, je obsegala 
obnovo in širitev ceste od križišča 

proti vasi Sela v dolžini 220 metrov, izdelava 
meteorne in fekalne kanalizacije, hodnika za 
pešce ter javne razsvetljave. Od konca naselja 
do križišča za Volčkovo vas je izvedena širitev 
ceste ter preplastitev obstoječega asfalta. 
Dela bodo zaključena do konca novembra. 

Prva faza 
rekonstrukcije ceste 

in gradnja kanalizacije 
v Dolenji Stari vasi 

se zaključuje
  JANEZ HROVAT

     EMIL TURK

Rekonstrukcija ceste v Orehovici.

Rekonstrukcije ceste in gradnja kanalizacije
v Dolenji Stari vasi.Rekonstrukcija križišča v Maharovcu.
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ŠTEFANOVO –  PRIJAVNICA
IME IN PRIIMEK:                                                                         , ROJ.:

NASLOV:

Kot konjenik se bom udeležil povorke in s podpisom te prijavnice izjavljam, da bom upošteval 
cestno prometne predpise, Zakon o pravilih cestnega prometa (obvezna uporaba zaščitne če-
lade; 34. čl. ZPrCP) in navodila organizatorjev ter se po njih ravnal. 
Kot konjenik se bom udeležil povorke na LASTNO ODGOVORNOST ter odgovarjal za škodo 
povzročeno sebi ali drugim. Strinjam se, da organizator ne jamči za škodo, ki jo povzročim sebi, 
drugim ali tretji osebi. 

Šentjernej, 26. 12. 2019                            Podpis:

G
asilsko društvo Dolenja Stara vas bo 
tudi letos skupaj z Občino Šentjernej 
organiziralo prireditev "ŠTEFANOVO 
2019", ki bo potekala dne 26. 12. 2019, 
v Dolenji Stari vasi.

Prireditev – shod bo potekal po naslednjem 
programu: 
• ob 9.00 uri – zbor konjenikov in oblikovanje 

povorke na hipodromu v Šentjerneju
• ob 9.30 uri – odhod povorke iz hipodroma 

po Trdinovi cesti, nato po Novomeški cesti 
naravnost čez križišče do bencinskega servi-
sa Petrol na desno in po Kotarjevi cesti proti 
Dolenji Stari vasi do cerkve

• ob 10.00 uri – blagoslov konj pri cerkvi sv. 

VABILO NA ŠTEFANOVO 2019
Štefana v Dolenji Stari vasi

• ob 11.30 uri – zaključek prireditve.
Zaradi prireditve bo popolna zapora ceste od 
9.30 do 10.30, zato bo moten promet od odce-
pa za hipodrom do bencinskega servisa Petrol. 
OPOZORILO: Vsi udeleženci in gledalci gle-
dajo in sodelujejo na prireditvi na lastno od-
govornost. Upoštevajte navodila redarjev in 
policistov. Prepovedana je uporaba in vnos 
pirotehničnih sredstev, eksplozivnih snovi in 
nevarnih predmetov. Prepovedana je tudi upo-
raba brezpilotnih zrakoplovov in drugih vode-
nih ali nevodenih letečih objektov (dronov).
Udeleženci prireditve, mlajši od 14 let, morajo 
biti v spremstvu polnoletne osebe.
Konjeniki, ki se bodo udeležili povorke, morajo 
izpolniti prijavnico. Le-to bodo prejeli na stoj-
nicah pri hipodromu v Šentjerneju. Konjeniki 

morajo imeti pri sebi identifikacijski dokument 
(ID) za konja, ki bo udeležen v povorki. 

OBVESTILO
OBISKOVALCEM
TRGOVINE SPAR

Obiskovalce trgovine SPAR obveščamo, 
da bo dne 26. 12. 2019 popolna zapora 
regionalne ceste R2-419 oz. cesta od hi-
podroma do Osnovne šole Šentjernej od 
9.30 do 10.30 ure. Priporočamo, da v tem 
času upoštevate navodila redarjev in po-
licistov ali pa nakup opravite pred 9.30 ali 
po 10.30 uri. Prosimo za strpnost in potr-
pežljivost. / Organizatorji prireditve

  OU OBČINE ŠENTJERNJE

     BOJAN DUH

SPREMEMBA
DELOVNEGA ČASA
ZRC ŠMALČJA VAS

Obveščamo vas, da s 1. 11. 2019 velja nov 
delovni čas v Zbirno reciklažnem centru 
Šmalčja vas. 

PONEDELJEK / ZAPRTO
TOREK–PETEK / 12.00–16.00

SOBOTA / 8.00–12.00
ODLAGANJE NENEVARNIH KOMUNAL-
NIH ODPADKOV je za občane Občine 
Šentjernej brezplačno. NE SPREJEMA-
MO ODPADKOV IZ DEJAVNOSTI S. P. -JEV 
IN OD PRAVNIH OSEB. 

OBČINA ŠENTJERNEJ IN VRTEC ČEBELICA ŠENTJERNEJ 
VABITA K VPISU OTROK V KRAJŠI PROGRAM

K vpisu vabimo otroke, ki bodo do konca koledarskega leta dopolnili 5 let ter v letu pred 
vstopom v šolo še niso bili vključeni v vrtec. Krajši program se bo izvajal v Vrtcu Čebelica 

Šentjernej (Trubarjeva cesta 8) v obsegu 240 ur (do 16 ur tedensko),
izvedba pa bo potekala v dogovoru s starši.

VKLJUČITEV OTROKA V KRAJŠI PROGRAM JE ZA STARŠE BREZPLAČNA.  

Vsi zainteresirani lahko več informacij dobite na telefonski številki 07 33 74 474 ali 051 229 
101 ter na e-naslovu: nina.hocevar@vrtec-sentjernej.si. Prijave bomo zbirali do 5. 12. 2019.

PRIJAZNO VABLJENI!
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K
ulturni center Primoža Trubarja je široko odprl vrata enajsti se-
zoni in pogumno ponudil raznovrstna doživetja vseh zvrsti za 
vse generacije. 
V GLEDALIŠKEM ABONMAJU smo gostili kar dve predstavi 
– prva iz SNG Nova Gorica je bila žlahtna komedija Realisti, 

druga pa je bil igrani sodni proces iz PG Kranj z naslovom Teror. Kot 
zanimivost naj povemo, da je v terorju občinstvo predstavljalo poroto 
in obdolženca z 80:20 oprostilo krivde. 

   ELIZABETA KUŠLJAN GEGIČ            MEDEJA MEDVED

Kulturni center Primoža Trubarja – prostor zanimivih doživetij
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OTROŠKI ABONMA & IZVEN

Max Velthuijs;
priredba - Irena Rajh

rezervacije: BLAGAJNA@KC-SENTJERNEJ.SI / 07 / 39 31 371

žabec pozimi

LUTKOVNO GLEDALISČE FRU FRU
HIŠA OTROK IN UMETNOSTI

TOREK, 10. 12. | 17.00

OTROŠKI ABONMA je tudi že gostil dve predstavi. Navdušeni smo 
nad novo generacijo mladih staršev in otrok, ki skupaj doživljajo lut-
ke, glasbo in zgodbe kot nekaj lepega. Decembra bomo 
gostili čudovito lutkovno predstavo Žabec pozi-
mi. V naprej naprošamo vse starše, da si za 
predstavo vzamejo čas, pridejo pravočas-
no, pred prihodom naj otroci doma nekaj 
pojedo, pred pričetkom predstave pa 
naj obiščejo še toalete. Tako bo ogled 
predstave za vse res čudovito doživet-
je!
Gostili smo tudi dva lepa in povsem 
različna glasbena dogodka: koncert 
Orkestra Slovenske vojske s solistom 
Omarjem Naberjem – izvajali so skladbe 
Queenov ter koncert ljudskih pevcev Fantje 
z vasi. Prevzela nas je tudi izvedba muzikala 
Nune v akciji, ki so v totalno zmešani zgodbi na-
smejale polno dvorano KCPT-ja. 
V prihodnje vas vabimo na koncert Šentjernejskega okteta, sodelova-
nje v razstavi potic, vabljeni tudi na koncert Pihalnega orkestra Občine 
Šentjernej ter na ogled slovenskega filma Preboj. Konec decembra sle-
dita še dva koncerta, in sicer božični koncert Orkestra Ave. V Šentjernej 
pa pridejo tudi Prifarski muzikanti.  
Vabljeni na ogled naše spletne in FB strani, kjer imamo objavljene vse 
dogodke na katere ste prav lepo vabljeni! 

O
bčina Šentjernej je v spomin padlim 
borcem druge svetovne vojne ter v 
opozorilo mlajšim generacijam, da se 
strahote in tragični dogodki iz zgodovi-
ne ne bi ponavljali, v torek, 30. oktobra 

položila cvetje in sveče pri spomenikih padlih 
borcev v Gradišču, v gozdu Ilovica, Orehovici, 
Gorenjem Vrhpolju, Šmarju, Grobljah in Šen-

Položitev cvetja in sveč na spominska obeležja v 
občini Šentjernej

  ANITA PETRIČ

     MOJCA KASTELIC

tjerneju na plac'. Poklonili so se tudi žrtvam po-
vojnih pobojev na pokopališču v Šentjerneju. 

Utrinki z dogodka JESEN NA PLAC'.
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V letu 2019 je Občina Šentjernej name-
nila sredstva za izdelavo Strategije 
razvoja turizma za obdobje od 2019–
2029, ki jo po naročilu izvaja Zavod 
Historium. 

Kako kaže turizmu v Šentjerneju? Po kazal-
nikih uspešnosti turizma (Vir: Analiza stanja 
razvoja turizma občine Šentjernej 2019–2029 in 
Skupnost občin Slovenije) je občina Šentjernej 
na 154. mestu od skupno 212 občin v Slove-
niji po realizaciji turistične takse v letu 2018. 
Ravno z namenom, da občina razvije svoje po-
tenciale na področju turizma in se pozicionira, 
kot uspešna turistična občina v regiji in državi, 
je pomembna strategija - načrt, ki predvideva 
ukrepe za dosego zastavljenih ciljev. Vsebin-
sko obsega analizo stanja, strateške cilje in ak-
cijski načrt izvedbe strategije. Za namen ugo-
tovitve stanja in obstoječega interesa na tem 
področju je bila opravljena anketa turističnih 
ponudnikov. Tik pred izdajo glasila je bil orga-
niziran forum za razpravo o prihodnosti turiz-

ma v Šentjerneju. Da bi opravljena strategija 
lahko bila implementirana v praksi, bo potreb-
no nadaljevanje načrtnega in sistematičnega 
dela določenega po časovnici. Sicer strategija 
ne bo imela izvršilne moči. Da bi turistične 
kot ostale dejavnosti lahko bile učinkovite in 
uspešne na dolgi rok, je potreben načrten in 
postopen razvoj z odgovornimi vpletenimi in 
omogočenim delovanjem s strani občine. Za 
dosego ciljev je potrebno odpraviti ovire, ki 
sedaj zavirajo razvoj. Potrebno je omogočiti 
boljšo povezanost, sodelovanje med deležniki 
turizma na vseh ravneh, ustrezno organizaci-
jo aktivnosti, upoštevanje terminskega plana 
in sprotno merjenje učinkovitosti. Uspešni 
kazalci turizma v občini bodo posredno vpli-
vali tudi na boljšo kakovost življenja občanov, 
zaščito okolja z regulacijo in direktivo strate-
gije. Omogočena bo večja promocija in ugled 
občine ter posledično še uspešnejša industri-
ja. Posredno se bodo lahko skozi predvideno 
razdobje uredili številni projekti, ki že leta 
čakajo na zeleno luč, npr. ureditev in oživitev 
starega mestnega jedra, ustrezno označeva-

nje in informiranost o zanimivi ponudbi kraja, 
izboljšanje infrastrukture, tematska in varna 
ureditev kolesarskih in številnih pešpoti, hiter 
dostop do vseh informacij, enotno delovanje 
navzven na ravni občin, regij in države. Cilj je 
postati privlačna turistična destinacija prijaz-
na turistu, obiskovalcu občine, ki bo odprta 
za vedno nove projekte in izboljšave v občini 
Šentjernej. 
V okviru projekta je z delovanjem pričel tudi 
Turistični informacijski center Šentjernej, za 
zdaj še v prostovoljni obliki, ki se nahaja v 
KCPT. Center je odziv na mnoge pobude, zgled 
ostalih občin in potrebe po centralni informa-
cijski točki, ki bo s svojimi aktivnostmi spod-
bujala razvoj turistične gospodarske panoge v 
občini Šentjernej. 
Strategijo lahko podprete s svojim vložkom 
v obliki idej, predlogov, znanja in s sodelova-
njem. Vabimo vas, da se oglasite v KCPT, nam 
pišete na zavod.historium@gmail.com ali 
nas pokličete na 068 13 46 37. Nenazadnje je 
to projekt, ki bo zaznamoval prihodnost doga-
janja v občini in se tako nanaša na vse nas. 

   TANJA PAVLIČ (Zavod Historium)

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OBČINE 
ŠENTJERNEJ ZA OBDOBJE OD 2019–2029

O K O L J E  I N  P R O S T O R

N
ovi občinski podrobni prostorski 
načrt (OPPN) bo na delu obstoječega 
zazidalnega načrta, ki velja na obmo-
čju med Levičnikovo cesto in Turopo-
ljem oziroma na območju sejemske-

ga prostora v Šentjerneju, le-tega razveljavil in 
omogočil umestitev novih, bolj aktualnih pro-
gramov v območje, ob upoštevanju težnje po 
čim bolj razumni rabi prostora. Glede na trend 

JAVNA PREDSTAVITEV OSNUTKA IZHODIŠČ ZA 
OPPN MED LEVIČNIKOVO CESTO IN TUROPOLJEM

in izkušnje, živinski del sejma ni več primeren 
in aktualen. Za oživitev preostalega sejma 
pa je potreben vnos dopolnilnih programov, 
ki bodo privabljali širšo starostno strukturo 
obiskovalcev (poudarek na rekreacijskih in 
parkovnih površinah). Ti dopolnilni programi 
se zaradi strogega veljavnega zazidalnega na-
črta trenutno ne morejo realizirati v prostoru. 
Za obnovo večnamenskega objekta na sej-
mišču je Občina Šentjernej že pridobila prav-
nomočno gradbeno dovoljenje. Obenem se je 
v prostoru pojavila pobuda za gradnjo centra 

zaščite in reševanja, ki bi bila tudi vsebinsko 
povezana z večnamensko uporabo sejmišč-
nega prostora. V ponedeljek, 11. 11. 2019, je v 
Kulturnem centru Primoža Trubarja potekala 
predstavitev osnutkov obeh zgoraj omenje-
nih konceptov za ureditev območja sejmišča. 
Dogodek je bil javen, nanj je bila povabljena 
zainteresirana javnost. Predstavitev osnutka 
izhodišč za pripravo osnutka besedila OPPN 
je vodila predstavnica podjetja Savaprojekt 
d. d., ki je izdelovalec prostorskega akta. Že 
na sami predstavitvi so prebivalci Turopolja 
podali svoja mnenja in pripombe. Določen je 
bil tudi rok za posredovanje dodatnih predlo-
gov za ureditev območja, in sicer 21. 11. 2019. 
Javnost bo v nadaljevanju postopka priprave 
OPPN vključena tudi v zakonsko predpisanih 
javni obravnavi, kjer bodo vsi zainteresirani 
ponovno imeli možnost dajanja predlogov in 
pripomb na osnutek OPPN. Šele po sprejetju 
in uveljavitvi OPPN bo mogoče nadaljevati z 
izdelavo projektne in druge dokumentacije za 
pridobivanje gradbenih dovoljenj za gradnjo 
na tem območju. 

  TINA GAZVODA

     VESNA MANCINI



V
ztrajno se približuje tisti najhladnejši del leta. Dnevi 

so vedno krajši in hladnejši, zato bomo večino časa 
preživeli v objemu toplih notranjih prostorov. Kako pa 

bo zdaj z našo rekreacijo? Če tudi vi spadate v kate-
gorijo ljudi, ki jim je gibanje po hladnem zraku prej težava 

kot užitek, je fitnes odlična rešitev za nadaljevanje te zdrave 
rutine. Še niste bili v fitnesu? To sedaj ne bo več problem, kajti 
sledi nekaj kratkih nasvetov, ki bodo pregnali vse morebitne 
dvome in strahove, saj vam v tokratni številki glasila pred-
stavljamo Rooster fitnes center iz Šmalčje vasi. Pogovarjali 

smo se z MITJO KERNCEM, ki vodi omenjeni center.

Predstavljamo vam ROOSTER FITNES CENTER

   ANITA PETRIČ            ARHIV ROOSTER FITNES CENTER

Letos ste odprli sodobni fitnes center v 
Šentjerneju. Kako to, da ste se odločili za 
ta korak? Je Šentjernej to potreboval? Ste 
zadovoljni z obiskom?
Od nekdaj sem imel željo imeti svoj fitnes cen-
ter. Resnično pa se je vse skupaj začelo odvijati 
pred približo dvemi leti, ko smo v Bacardiju na 
pijači kometirali, da je sedaj pa res že čas, da se 
v Šentjerneju odpre fitnes. In potem se je vse 
skupaj začelo. 
Šentjernej je po mojemu mnenju to nujno po-

treboval. Tudi veliko strank omeni, da je komaj 
čakalo, da se tudi v Šentjerneju odpre nekaj 
takega. Za prve pol leta smo z obiskom zelo 
zadovljni.

Kako bi opisali vaš fitnes center, s kateri-
mi napravami vse razpolagate?
Naš fitnes center zavzema dva prostora za 
vadbo. V prvem je fitnes: kardio naprave, tre-
nažerji, poroste uteži in različni fitnes pripo-
močki. Fitnes je opremljen z novo opremo in 
je primeren tako za rekreativce kot »zagrižene« 
fitneserje in tudi športnike. V drugem delu pa 
imamo dvorano za vodene vadbe z različnimi 
pripomočki za funkcionalno vadbo. Seveda pa 
imamo v fitnesu tudi garderobe in tuše, da se 
lahko stranke v miru preoblečejo in stuširajo.

Kaj potrebujemo za prvi obisk?
Za obisk fitnesa potrebujete čisto športno 
opremo in obutev ter brisačo. Priporočamo še 
pijačo, saj je hidracija zelo pomembna.

Kolikokrat na teden naj vadimo v fitnesu 
in na kaj morajo biti pozorni, da ne pride 
do poškodb? Ali je fitnes vadba primerna 
za vse generacije?
Odvisno od vašega cilja. Če želite pri preobliko-

vanju telesa hitre rezultate, potem priporočam 
vadbo 3–4-krat tedensko. Za splošno dobro 
počutje in zdravje, pa bo zadoščala vadba 
2–3-krat tedensko. Da ne prihaja do poškodb, 
je pomembno, da vaje izvajamo pravilno in 
kontrolirano. Če ste začetnik, toplo priporoča-
mo osebno trenerstvo, da se naučite pravilno 
izvajati osnovne gibe. Fitnes vadba je primerna 
za vse generacije. Vaje na trenažerjih lažje izva-
jamo kontrolirano in otežujejmo glede na naše 
sposobnosti. Še posebaj priporočam vadbo za 
starejše. S starostjo naše mišice atrofirajo (pro-
padajo) in tudi gibljivost se zače omejevati. Z 
redno vadbo pa lahko to preprečimo ali pa vsaj 
zelo upočasnimo.
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»Fitnes je opremljen 
z novo opremo in je 
primeren tako za re-
kreativce kot »zagri-
žene« fitneserje in 
športnike.«

FITNES V ŠENTJERNEJU
DOBRO OBISKAN

Mitja Kernc, vodja Rooster fitnes centra.



»Da ne prihaja 
do poškodb, je 

pomembno, da vaje 
izvajamo pravilno 

in kontrolirano. Če 
ste začetnik, toplo 

priporočamo osebno 
trenerstvo, da se 
naučite pravilno 

izvajati osnovne gibe.«
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Kako potekajo vadbe pri vas in katere vo-
dene vadbe vse nudite?
Trenutno izvajamo vadbe samo v popoldan-
skem času. Če se bo pokazal interes, bomo z 
vadbami začeli tudi v jutranjih urah. Od vode-
nih vadb nudimo vadbo za nežnejši spol – sha-
pe in pump. Bootcamp, ki je primeren tako 
za ženske kot tudi za moške, ki si želijo bolj 
intenzivno vadbo. Ponosni smo tudi na novo 
vadbo shapebxsing, ki smo jo prvič pripeljali 
na Dolenjsko. Gre se za licencirano vadbo, kjer 
se izvajajo udarci z nogo in roko v kombinaciji z 
vajami za moč. Izvajamo tudi vadbo za osnov-
nošolce, kjer je vadba združena z igro. Konec 
meseca novembra pa pričnemo s popolnoma 
novo vadbo world jumping ki se bo izvajala na 
trampolinih. V naši dvorani za vodene vadbe 
izvajamo tudi plesni tečaj swinga. Potrudili se 
bomo, da našo ponudbo še razširimo tako, da 
lahko vsak najde primerno vadbo zase.

Ali nudite tudi osebno trenerstvo in kako 
poteka vadba z osebnim trenerjem? Kate-
re so prednosti?
Seveda, v osebno trenerstvo vlagamo veliko 

truda in izobraževanja, saj želimo strankam 
pomagati doseči hitre in odlične rezultate.
Osebno trenerstvo izgleda tako, da vam trener 
sestavi trening program glede na vaše željene 
cilje in je celoten trening z vami, da poskrbi za 
pravilno izvedbo vaj in vas motivira skozi celo-
ten trening. Prednosti so: individualen pristop, 
trening program prilagojen samo za vas, hitrej-
še učenje pravilne tehnike izvedbe vaj ter hitrej-
ši rezultati.

Ali nam trener lahko pomaga shujšati?
Seveda, večina naših strank se odloči prav za to 
za osebno trenerstvo in z njimi dosegamo zelo 
lepe rezultate, na kar smo zelo ponosni.

Kako redna naj bo vadba?
Tako kot sem že omenil, je za najhitrejše rezulta-
te potrebna vadba 4-krat tedensko. Lahko pa se 
dosežejo tudi lepi rezultati z vadbo 2–4-krat te-
densko. Naj pa omenim, da zelo veliko vlogo pri 
hujšanju igra tudi prehrana. Zato vsem, ki si želijo 
preoblikovati postavo, priporočamo, da jim ses-
tavimo prehranski načrt, ki zagotovi, da so rezul-
tati konstatni in predvsem, da je hujšanje zdravo.

Nudite tudi trenerstvo za športnike, za 
katere športe predvsem?
Tudi to ponujamo v našem fitnes centru. Po-
nujamo ga za vse športe, saj se s povečanjem 
moči, katero najlažje razvijemo z utežmi, pove-
ča tudi performers v večini športov.

Kaj bi priporočili nekomu, ki je v zadnjem 
času precej zanemaril svoje telo, pridobil 
odvečne kilograme in se zelo malo gibal? 
Kako naj se loti aktivnosti?
Z aktivnostjo naj začne postopno in konstatno, 
da se razvije rutina. Veliko lažje, hitreje in učin-
kovitejše bo, če si poišče strokovno pomoč. 
Alternativa je, da si poiščete nekoga s podob-
nimi cilji in z aktivnostjo začnete skupaj. Saj 
bo tako veliko lažje vztrajati, sam proces pa bo 
bolj zabaven. Ne pozabite pa tudi na prehrano. 
Za začetek izločite iz prehrane vso procesirano 
hrano in dodajte zelenjavo.
Upam, da vam bo ta nasvet pomagal. Glavno 
je, da začnemo danes in ne odlašamo! Če pa 
boste potrebovali dodatno pomoč, vam bomo 
z veseljem pomagali v našem Rooster fitnes 
centru. 

Sodobni prostori fitnes centra v Šentjerneju.
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S sloganom »Ohranimo tradicijo in ne-
gujmo sedanjost za prihodnje rodo-
ve« sta s skupnimi močmi Vinogra-
dništvo Štemberger in Kartonaža 
Grubar d. o. o. organizirala že šesto 

družabno srečanje podjetnikov šentjernejske 
občine v prostorih vinske kleti Štemberger. 
Srečanje se je pričelo natanko 11. 11. 2019, 
ob 11. uri in 11 minut. Zbrane, med katerimi 
je bilo kar nekaj častnih občanov, je najprej 
pozdravil Vinko Štemberger in na kratko orisal 
zgodovino njihove kmetije. O kvaliteti njihovih 
vin pričajo mnoga priznanja. Spomnimo se, 
da je bil Gregor Štemberger leta 2017 okronan 
za kralja cvička, naziv "Šentjernejski kralj cvič-

ka" pa si je prislužil že trikrat, leta 2005, 2017 
in 2019. Letos pa je v Londonu prejel bronasto 
medaljo za Šentjernejsko penino. Po besedah 
Gregorja Štembergerja kaže letošnja letina 
dobro, čeprav je bila pridelava zaradi obilice 
dežja nadvse zahtevna. Zbrane je nagovoril 
tudi Dejan Grubar, direktor podjetja Karto-
naža Grubar d. o. o., podjetja, ki se že 29 let 
ukvarja s proizvodnjo embalaže iz valovitega 
kartona. V kulturnem programu so sodelovali 
še Šentjernejski oktet, Janez Selak, ki je de-
klamiral Prešernovo Zdravljico, ljudski pesnik 
Jože Grgovič z dvema recitacijama, muzikan-
ta Mitja in Peter ter šentjernejski župnik An-
ton Trpin, ki je blagoslovil vino. Zbrane pod-

jetnike in ostale goste je nagovoril tudi župan 
Občine Šentjernej Radko Luzar, ki je izrazil 
zadovoljstvo in poudaril pomen poslovnega 
povezovanja, navezovanja stikov med podje-
tniki in občino. Zbrane je pozdravil tudi direk-
tor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele 
Krajine Tomaž Kordiš. Številni podjetniki in 
podjetnice, obrtniki in obrtnice so radi okušali 
mlado belo vino in cviček skupaj z dobrotami, 
ki sta jih pripravila oba gostitelja: prekajeno 
šunko in pečeno kračo, domač kruh s hrenom, 
ješprenjevo solato z rdečim zeljem, sire, suho 
sadje in obilico sladkih dobrot. Ob zaključku 
se je razkril organizator sedmega srečanja, to 
je Plastika Bevc d. o. o. iz Mihovice. 

ŽE ŠESTO SREČANJE ŠENTJERNEJSKIH PODJETNIKOV
OB MARTINOVEM

    ANITA PETRIČ

Martinovanje
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L
judski pevci Fantje z vasi, ki delujemo v 
Kulturnem društvu dr. Ignacija Knoble-
harja Škocjan, smo na večkratno pri-
govarjanje Šentjernejčanov, v petek, 8. 
novembra, v KC Primoža Trubarja prip-

ravili priložnostni Martinov koncert. Nanj smo 
povabili naše pevske prijatelje od blizu in daleč. 
Tako so nastopili Šentjernejski oktet, dekliška 
pevska skupina Mavrice iz Podbočja in ljudski 
godci iz Lukarije. Večer smo začeli gostitelji, 
Fantje z vasi, nadaljevali pa tako, da smo z vsa-
kim gostom zapeli eno pesem skupaj, kar je še 
posebej navdušilo zbrane v dvorani. Zaključili 
pa zopet Fantje z vasi ob spremljavi citer, kjer 
je strune ubirala Tanja Zalokar. Prav prijetno je 
program povezovala Elizabeta Kušljan Gegič in 
tako je ura in pol minila kot bi mignil.
Ne le v dvorani, Fantje z vasi in ostali nastopa-
joči smo še po koncertu v avli čutili navdušenje, 
zadovoljstvo in bili res zadovoljni ta večer.
Iskrena hvala vsem, ki ste nam kakorkoli poma-
gali pri izvedbi tega koncerta. 

    FANTJE Z VASI

Fantje z vasi
MARTINOV KONCERT
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Kakšni so bili vaši začetki v vinogra-
dništvu? Kdaj se je v vas prebudila že-
lja, da bi imeli svoj vinograd?
Lahko rečem, da sem praktično odrastel v vi-
nogradu. Kolikor je meni znano, sem (najmanj) 
četrta generacija, ki skrbi za družinski vinograd 
in klet. Očitno to pride v kri. Oče in stari oče sta 
seveda imela največ vpliva na to. Od otroštva 
sem pomagal v vinogradih, kasneje so mi dali 
v upravljanje vinograd, kjer sem se učil. Leta 
2007 pa sem prevzel delo v domači kleti. V vino-
gradih sva prisotna z očetom. Lahko pa z veliko 
gotovostjo rečem, da mi brez njegove pomoči 
sigurno ne bi uspelo, tako kot mi je. 
Že ko sem pričenjal s študijem Živilske tehno-
logije na Biotehnični fakulteti Univerze v Lju-
bljani, sem se spogledoval z izbirnimi tehnolo-
gijami vinarstva v višjih letnikih. Na koncu sem 
diplomiral na tem področju, kar me izredno 
veseli. Tudi fakulteta mi je dala ogromno zna-
nja. Seveda pa je znanje potrebno aplicirati na 
terenu. Tudi tukaj ni manjkalo moje radoved-
nosti in želje po še. Ravno zato sem opravljal 
ogromno različnih del na temo enologije, npr. 

od dela v proizvodnji, laboratoriju, trženja in 
marketinga, degustacij in ocenjevanj ter or-
ganizacij raznih prireditev. Ta želja je naredila 
človeka, ki je sedaj 100 % predan vinarstvu, in 
lahko rečem, da to ni le klasična služba, ampak 
tudi moj način življenja.

Koliko trt imate in na katerih lokaci-
jah?
Naše vinske gorice so na lokaciji Bana nad 
Šentjernejem. Obdelujemo 5500 trt na štirih 
lokacijah, vendar so to parcele, ki so locirane v 
neposredni bližine našega doma.

Katera vina pridelujete? Kakšna je 
vaša letna pridelava? 
Pridelujemo kar nekaj sort vina. Moja želja je 
bila, postati butični pridelovalec vin. Torej vse-
ga po malo, kar sicer ni v skladu z današnjo lo-
giko pridelave. Vseeno nam to nekako uspeva 
in danes pri nas lahko poskusite od cvička PTP, 
različnih modrih frankinj, bele in rdeče zvrsti 
ter rumenega muškata. Penine so še na zore-
nju, bo pa moč okusiti prve steklenice še v le-

VINARSTVO JE 
MOJ NAČIN ŽIVLJENJA

J
URE GRUBAR je po 
uspešno končanem štu-
diju živilske tehnologi-
je stoodstotno predan 

vinarstvu. Perspektivni Šen-
tjernejčan je že od mladih let 
obdan z vinogradi in uspešno 
nadaljuje družinsko tradicijo. 
Na zemljevidu slovenskih vin 
je poznan po blagovni znamki 

GrosGrubar. V družinskem 
krogu neguje 5.500 trt.

J U R E  G RU BA R  –  e n o l o g  z  d u š o  i n  s r c e m

  SABINA JORDAN KOVAČIČ

     OSEBNI ARHIV JURETA GRUBARJA
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tošnjem letu. No, pa še kaj bi se našlo v kleti …
Vina smo začeli stekleničiti leta 2012, torej 
letnik 2011. Postavili smo blagovno znamko 
GrosGrubar. Vedno je prijetno, ko te na nepriča-
kovani lokaciji preseneti tvoja steklenica vina. 
Če je še kritika pozitivna, pa še toliko bolje. 
Letno skupno pridelamo med pet in sedem 
tisoč steklenic vina. Odvisno od letnika. Nekaj 
vina se še vedno proda odprtega, vendar zelo 
malo.
Lani smo nasadili tudi nekaj trt sauvignona. Ta 
sorta mi predstavlja izziv, saj sem 6 let delal na 
Štajerskem, kjer je ta sorta količinsko bolj pri-

sotna. Po drugi strani pa zelo muhasta in ne do-
pušča manevrskega prostora za napake. Pravi 
izziv, ki se ga veselim.

So vam katere sorte še posebej pri srcu? 
Zakaj?
Zelo sem naklonjen lokalnim sortam. Med temi 
prednjačita kraljevina in žametna črnina. Pa 
tudi modra frankinja mi je zelo pri srcu. 

Trgatev letnika 2019 je v kleti … Vemo, 
da je bilo letošnje leto za vinogradni-
ke precej stresno. Kako ste zadovoljni 
s kakovostjo in količino pridelanega? 
Katerega ste letos pridelali največ?
Največ je še vedno cvička. Le-temu je bilo leto 
tudi najbolj naklonjeno. Cvički imajo letos iz-
jemno lepe cvetice, žive barve, harmonične 
okuse. Seveda je bilo leto zelo stresno že v vino-
gradih, tudi jesenski del v kleti ni bil enostaven. 
Vendar z veliko truda in dobre volje je šlo vse v 
pravo smer in sem zelo zadovoljen z letnikom.
Uspeli smo pridelati tudi nekaj zelo kvalitetne 
modre frankinje in seveda rumenega muška-

ta. Tudi kraljevina je letos rodila kvalitetno 
grozdje, posledično bo tudi vino dobro. 

Pridelujete tudi predikate?
Do tam doma še nisem uspel priti. Bo pa prišlo 
leto, v to ne dvomim …

Kje vse lahko okušajo vaša vina in ka-
tere sorte?
Svoja vina tržimo v določenih lokalih in resta-
vracijah na Dolenjskem. Kar nekaj steklenic pa 
se proda tudi doma. Potrošnja vina v zadnjih 
letih pada. Ljudje ne kupujejo vina v rinfuzi na 
zalogo, ampak raje pridejo po steklenice in si 
izberejo vsakega po malo. Tako imajo na zalo-
gi več različnih vrst vina, za različne priložnosti 
in razpoloženja. Vse skupaj je torej veliko bolj 
praktično. 

Dolenjci smo lahko ponosni na vino-
gradniško tradicijo, ki je res zelo bo-
gata. Imamo veliko pridelovalcev vin, 
trsničarjev in vinogradniških društev. 
Ste član kakšnega društva? Kako po-

membna je po vašem mnenju poveza-
nost med društvi in vinogradniki?
Tako je. V Šentjerneju je to še toliko bolj očitno. 
Imamo 4 večje kleti in veliko manjših. Imamo 
društvo vinogradnikov in trsnico. Predvsem pa 
kar nekaj strokovnjakov, ki so se razvili iz ome-
njenih institucij. Lahko rečem, da je v Šentjer-
neju čutiti timski duh in lahko rečemo, da smo 
povezani. Tega na Dolenjskem ali pa v Sloveniji 
skorajda primanjkuje. Vendar je to osnova za 
uspešno in dolgoročno delovanje vseh nas. Biti 
človek in imeti čut za pomoč sočloveku je da-
nes vrlina. Povezovanje in spoštovanje sta ključ 
do uspeha.  
Sam sem član Društva vinogradnikov Šentjer-
nej. Z določenimi vinarji sem si bližje kot z dru-
gimi, vendar z vsemi prijatelj in vedno priprav-
ljen pomagati, če le lahko. 

Mnogo let ste bili zaposleni kot enolog 
v Hiši vin Emino, sedaj pa ste že dobro 
leto zaposleni v Vinski kleti Krško. Kaj 
lahko kot enolog z izkušnjami svetujete 
vinogradnikom, glede na burno in stre-

»Vsako leto je zgodba zase, recepta 
ni in to je tisto kar dela enologijo, 

vinarstvo ali vinogradništvo 
zanimivo.«

Pri zasaditvi novih trt.
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sno leto? Ali se bo letos dalo donegovati 
dobra vina?
Na to vprašanje sem deloma odgovoril v eni 
izmed prejšnjih alinej. Vsako leto se da donego-
vati dobra vina. Letnik sicer ni najbolj vrhunski, 
lahko pa rečem, da izredno simpatičen in lah-
koten, kar se danes išče. Vsako leto je zgodba 
zase, recepta ni in to je tisto kar dela enologijo, 
vinarstvo ali vinogradništvo zanimivo. Adrena-
lina ne manjka. Znanja pa ni nikoli dovolj. Vse-
skozi se učimo, iz leta v leto, črpamo nova zna-
nja in jih uporabljamo v vinogradih in kleteh. 

Ali sodelujete tudi kot član ocenjeval-
nih komisij pri ocenjevanju vin? Kako 
poteka ocenjevanje?
Tudi ta segment sem pokril tekom študija. 
Imam tudi licenco degustatorja na pooblašče-
ni organizaciji, kjer ocenjujem v komisijah že 8 
let. Seveda so tu še društvena ocenjevanja po 
Dolenjski, Beli krajini in tudi kje drugje sem že 
sodeloval. Ocenjevanje vin je potrebno vzeti 
kot pozitivno izkušnjo in od nje nekaj povzeti, 
se naučiti. Je izredno zanimiva panoga in hkrati 
naporna. Potrebno je biti skoncentriran in oce-
niti vsak vzorec posebej, pošteno in objektivno. 
Ocenjevanja vemo kako potekajo, po navadi 
petčlanska komisija oceni vzorec, ki je seveda 
napovedan kot naključna številka skozi 20 toč-
kovno Bauxbaumovo lestvico. Najvišja in naj-
nižja ocena se brišeta, srednje tri gredo v pov-
prečje. Skozi povprečje ocene se vzorec rangira 
v določene kakovostne razrede in moram reči, 
da je sistem dober in pošten. No, vsaj dokler so 
ocenjevalci dobri, korektni in dosledni …
Ob tej priliki lahko rečem tudi to, da dokler ni-
sem sam postal ocenjevalec, nisem popolnoma 
razumel nekaterih ocen. Svojih vzorcev, seveda. 
Vendar sedaj, po vseh teh letih, ko ocenjujem, 
lahko rečem, da tukaj skorajda ni možnosti za 
napake in so ocene realne. V kolikor je vzorec 
slabo ocenjen ali celo izločen se to zgodi z razlo-
gom, saj je to večinsko mnenje. Vsako oceno pa 
je potrebno vzeti dobronamerno. Končna oce-
na je dokaz dela vinogradnika in kletarja. Vedno 
pa ne gre vse po načrtih. Torej se je potrebno iz 
tega nekaj naučiti, vzeti na znanje in se potruditi 
ne ponavljati enakih napak. In to bi moral biti 
glavni razlog udeležbe na ocenjevanjih. 

majhnost vinogradniških površin pa so ome-
jene tudi količine. To pa bi morali izkoristiti kot 
našo prednost. Vsekakor smo zanimivi in čeda-
lje bolj prepoznavni. Absolutno pa butični. 

Koliko časa ste že v vinogradniških 
vodah? Na kaj ste do sedaj najbolj po-
nosni?
Kot sem že dejal, praktično vse življenje. Zad-
njih 8 let pa je to moj edini kruh. Ponosen sem 
na vsak dan svojega dela, še najbolj pa na to, 
da sem vztrajal v tem segmentu dela in se tudi 
zaposlil. Ni bilo lahko. Vsak si želi zaslužiti svoj 
kruh, enologa pa pred desetimi leti nihče »ni 
potreboval«. Na ta račun so doma zrasle površi-
ne vinogradov in s tem moj poligon za tehnolo-
gije v kleti. Potem pa je narava naredila svoje …

Kakšni so vaši načrti za prihodnost?
Glavni cilj je cvičku povrniti ugled, ki si ga zaslu-
ži. Hkrati pa pripomoči, da Dolenjska dobi svoj 
status na vinskem zemljevidu Slovenije in sve-
ta. Majhni koraki za velik skupni cilj. Splet oko-
liščin me je pripeljal na delovno mesto enologa 
v največji dolenjski kleti, hkrati pa je vseeno 
želja, da se tudi doma ohranijo površine in klet. 
Izzivov ne manjka, optimizma pa tudi ne. 

Se tudi s svojimi vini udeležujete le-teh?
Seveda. Tukaj se kaže kako dobri in predvsem 
kako konstantni smo med letniki. Sam svoje 
vzorce rad pošiljam na različna ocenjevanja. 
Povratne informacije so vedno dobrodošle. Po 
navadi so pozitivne, ne pa vedno. 

Šentjernej je na vinogradniškem in vi-
narskem zemljevidu prisoten. Imamo 
zelo dejavno društvo vinogradnikov, 
vinske kleti in aktivne posameznike. Je 
občutiti konkurenco ali je le-ta dobro-
došla?
Zdrava konkurenca je vedno dobrodošla. Šen-
tjernej je res fenomen na vinogradniškem po-
dročju in največja napaka bi bila, če se med 
seboj ne bi razumeli. Mislim, da bo povezova-
nje z leti, ki prihajajo, še bolj prišlo do izraza in 
bo le-to še toliko bolj neizbežno. Pomembno je 
nastopati kolektivno, si pomagati, tudi z zna-
njem in se truditi biti boljši. Če bomo zadovolj-
ni s povprečjem, dolgoročno ne bomo uspešni. 
Brez somišljenikov in prijateljev pa smo težko 
nadpovprečni …

Je biti vinogradnik danes težko? Kaj 
predstavlja morebitne ovire?
Da, res je težko. Narava nam daje signale, da z 
njo ne ravnamo kot bi morali in se nam maš-
čuje. Letni časi so se kar nekako pomešali med 
sabo. Prehodnih obdobij enkrat ni, drugič so 
predolga. Zima je in je ni. Neurij, toče in ostalih 
izrednih razmer je vedno več. Brez dobre su-
rovine (grozdja) pa je težko ali celo nemogoče 
pridelati kakovostno vino. 

Kakšna je vinska kultura pri nas?
Včasih se je vino pilo za žejo in krepčilo. Danes 
pa raje pijemo malo in dobro. Potrošniki da-
nes dobro vedo, kaj je dobro in kaj jim ustreza. 
Imamo pa zelo razslojene pivce, torej tiste, ki 
gledajo zgolj na ceno in pa tiste, katerim cena 
ni v prvem planu. Tak potrošnik želi piti kvalite-
tno vino in takega privošči tudi svojim bližnjim. 
Tovrstnih vin pa danes ne manjka, tako da je 
izbira velika.

Kako je s prepoznavnostjo slovenskih 
vin po svetu?
Povpraševanja je veliko. Slovenija je zanimiva, 
ker lahko s svojo celinsko, panonsko in medi-
teransko klimo pokriva praktično vse stile vina. 
Potencial pestrosti izbire je velik in s tem tudi 
povpraševanje. Glede na razdrobljenost in 

»Brez dobre 
surovine je 

težko pridelati 
kakovostno vino.«

Juretov oče Tone in sin Jurij. Šentjernejski kralj cvička za leto 2018.
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V
eterani gasilskih društev Gasilske 
zveze Šentjernej smo se dogovorili, 
da namesto kostanjevega piknika iz-
vedemo Martinov pohod. Dobili smo 
se v sredo, 13. novembra, ob 9. uri pri 

gasilskem domu v Orehovici. Pohoda se nas 
je udeležilo 32 veteranov in veterank, bilo je 
deževno vreme, vendar nas to ni motilo. Po 
nagovoru podpredsednika komisije za vete-
rane pri GZ Šentjernej Jožeta Brulca smo se 
malo okrepčali s pripravljenimi sladkarijami 
in šilcem kratkega ter se vsi skupaj pod de-

    ANTON JAKŠE

MARTINOV POHOD Z MARTINOVANJEM

D
ruštvo vinogradnikov Šentjernej je v 
soboto, 9. novembra 2019, organizira-
lo pohod z Martinovanjem. Pohodniki 
smo se zbrali ob desetih dopoldne na 
sejemskem prostoru, kjer smo pričeli 

z Martinovim pohodom. Pohoda se je udeleži-
lo 135 pohodnikov. Pot nas je vodila po vinskih 
goricah Golobinjek, kjer smo se ustavili pri 
Golobovih. Naprej smo nadaljevali v Vrbovce, 
kjer smo se ustavili pri Trbančevih, nadaljevali 
smo na Sončnik k Zoretovim ter na Pleterski 

  IVAN ZORE

    ARHIV DV ŠENTJERNEJ
hrib k Štembergerjevim. Nato smo nadaljevali 
na Žvabovo h Krštincevim in se ustavili še pri 
Kmetiji Karlovček, kjer so nam domači pripra-
vili degustacijo s prigrizkom. Od tam smo pot 
nadaljevali do Razdrtega, kjer so nam vino-
gradniki pod Grabnarjevim kozolcem pripra-
vili martinovo večerjo in imenovanje mošta v 
vino. Dogodek je na lep način uprizoril Franc 
Martinčič, častni občan Občine Šentjernej. Ob 
živi glasbi Ansambla Nebo so se pohodniki ve-
sele zavrteli in nazdravili z mladim vinom. Ob 
prijetnem in veselem vzdušju smo Martinova-
nje zaključili pred polnočjo v želji, da pohod in 
prireditev ponovimo. 

žniki odpravili proti cerkvi na Tolstem Vrhu. 
Ker je bila megla, kakšnega razgleda od tam 
ni bilo. Pot smo nadaljevali do zidanice vete-
rana Romana Tramteta, kjer so nas postregli 
z malico in pristnim »tolstvrhčanom« (cvi-
ček), nato pa smo se med obiskovanjem zi-
danic posameznih članov veteranov vračali 
proti gasilskemu domu PGD Orehovica, kjer 
sta nas pričakala klobasa in pijača, ki spada 
zraven. Čeprav smo bili mokri, nad pohodom 
nismo bili razočarani in na koncu smo skle-
nili, da se naslednje leto zopet dobimo na 
Martinovem pohodu, seveda po drugi vinski 
gorici. 

MARTINOV
POHOD
GASILSKIH 
VETERANOV
GZ ŠENTJERNEJ

J
esen se je oblekla v čudovite 
pisane barve, na poljih smo 
opravili večino del, zato smo si 
člani Govedorejskega društva 
Škocjan vzeli čas in se v soboto, 

2. novembra odpravili na izlet na Koče-
vsko in okolico. Naša prva postaja je bila 
KMETIJA MLAKAR iz Hude Police. Družina 
se ukvarja s pitanjem govedi. Imajo 250 
glav. Ogledali smo si zelo zanimiv hlev, ki 
je narejen iz šotora. Pot smo nadaljevali 
proti Velikim Laščam, kjer smo si ogleda-
li TRUBARJEVO DOMAČIJO - spominsko 
hišo Primoža Trubarja z mlinom, žago na 
vodni pogon, galerijo ... Naša naslednja 
postaja je bila EKOLOŠKA KMETIJA 
KOCJANČIČ iz kraja Gotenica. Njihova 
osnovna dejavnost je ekološka pridelava 
mleka. Ogledali smo si hlev, zunanje 
izpuste ter molzišče. Predstavili so nam 
tudi delovanje kmetije ter nas popeljali 
v sirarno, kjer skladiščijo mleko in proi-
zvajajo skuto, jogurt ter maslo. Pot smo 
nadaljevali proti kraju Gornje Ložine, kjer 
smo se ustavili na KMETIJI OMERZA. Tu 
smo si ogledali žrebetišče - oskrbujejo in 
vzrejajo 30 žrebčkov slovenske hladno-
krvne pasme. Zadnja naša postaja je bila 
najvišje ležeča kmetija na Kočevskem 
- KMETIJA GOMOL iz kraja Staro Brezje. 
Vse mleko oddajajo v majhno mlekarno. 
Kmetija izdeluje tudi sekance in okoliš-
kim ponuja usluge s kmetijsko meha-
nizacijo. Izlet smo zaključili z večerjo in 
prijetnim druženjem v GOSTILNI ROJC v 
Laščah. 

    JANEZ LEKŠE

IZLET 
GOVEDOREJSKEGA 
DRUŠTVA ŠKOCJAN
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TURISTIČNO DRUŠTVO VRHPOLJE NA
SNEMANJU ODDAJE SLOVENSKI POZDRAV V

ponedeljek, 4. 11. 2019, smo se člani 
Turističnega društva Vrhpolje odzva-
li povabilu RTV Slovenija in se odpra-
vili v Begunje na snemanje najbolj 
gledane slovenske narodno-zabav-

no oddaje Slovenski pozdrav. V letošnji se-
zoni oddaj ansambli tekmujejo v izvajanju 
podoknic. Na takratni oddaji se je za sloven-
sko podoknico potegovala tudi skupina Novi 
spomini iz Bele Cerkve, ki so bili naši favoriti. 
Poleg narodno-zabavnih ansamblov, smo 
slišali tudi Jana Plestenjaka. V Avsenikovi go-
stilni je bilo veselo vzdušje, ki se je nadaljeva-
lo še na avtobusu vse do vrnitve v Vrhpolje. 

    BETKA LUŠTEK

K
o pomislimo na jesenski čas, se nam 
največkrat poraja misel o neštetih 
barvah, gozdu, gobah, kostanju in 
tudi o mladem vinu. Narava se po-
časi umirja in zopet imamo čas, da 

organiziramo kakšen kostanjev piknik ali pa 

    MANCA KUŠLJAN

samo druženje z našimi najdražjimi. V so-
boto, 26. 10. 2019, smo na šentjernejskem 
sejmu pripravili jesensko obarvan dogodek 
»Kostanj in mlado vino«. Članice Društva 
kmetic Šentjernej so pripravile svojo stojnico 
z značilnimi štrukeljčki in drugim domačim 
pecivom, poleg stojnice pa so pekle najbolj 
pogost plod jeseni – kostanj. V tem času 
Martin še ni spremenil mošta v vino, zato 
so obiskovalci lahko slasten okus kostanja 
poplaknili s sladkim moštom. Nemalo obi-
skovalcev je uživalo v jesenskih dobrotah in 
medsebojnem druženju. Članicam Društva 
kmetic Šentjernej se zahvaljujemo za pomoč 
pri organizaciji dogodka. 

KOSTANJ in
MLADO VINO na 
šentjernejskem sejmu

N
a jesenski delavnici Turističnega 
društva Vrhpolje smo slišali, da je 
varstvo narave in okolja ter skrb in 
upravljanje z divjadjo poslanstvo 
lovcev.

Nit letošnje jesenske delavnice, ki je bila v 
nedeljo, 13. oktobra, je bilo spoznavanje 
dela lovcev, ki nam ga je predstavil gos-
podar Lovske družine Orehovica Robert 
Bratkovič. Naloga lovcev je ohranjanje živ-
ljenja v naravi. Skrbijo, da so vrste divjadi 
in njihovo število v ravnovesju z bivalnimi 
in prehranskimi možnostmi. Na delavnici 
smo se ozaveščali o pomenu varstva narave, 
za kar lovci posvetijo veliko svojega časa in 
opravijo veliko prostovoljnega dela. V naših 
gozdovih najdemo veliko vrst živali in ta pe-
strost je naše naravno bogastvo, je še pove-
dal Robi. Ob poslušanju predstavitve smo 
pozabili na humoristične anekdote o lovcih 
in ugotavljali, da je delo lovcev odgovorno 
in zahteva veliko znanja. Začetek prijetnega 
druženja so pričeli Šentjernejski rogisti – 

    BETKA LUŠTEK

JESENSKA DELAVNICA TURISTIČNEGA DRUŠTVA VRHPOLJE

zmagovalci letošnjega državnega tekmovanja 
slovenskih rogističnih skupin z igranjem na 
lovski rog. Ker je bil ravno čas kostanja, nismo 
mogli mimo tradicije in na delavnici za uvod 
spekli nekaj kostanja, kasneje pa sta nas Robi 
in njegova Katarina postregla z odličnim div-
jačinskim golažem, ki sta ga skuhala posebej 
za to priložnost. Da je bila delavnica popolna, 
smo na kuharski delavnici pod strokovnim vo-
denjem kuharskega mojstra Aleša Pavliča prip-
ravili več prilog, ki so se odlično prilegle golažu. 

Tistega popoldne je bilo poskrbljeno za vse 
generacije. Tudi naši najmlajši so bili aktivni 
in se ozaveščali o varovanju okolja. Skupaj 
z animatorji, Saro, Tiso, Majo in Emo, so iz 
reciklažnega materiala izdelovali ptičje hiši-
ce. Bil je čudovit popoldan. Skupaj smo ak-
tivno, poučno in družabno preživeli sončno 
nedeljsko popoldne. Najlepša hvala Robiju 
in Katarini Bratkovič, Alešu Pavliču, Šentjer-
nejskim rogistom, animatorjem ter vsem, ki 
ste prišli na delavnico in se družili z nami. 

Obisk lovca na jesenski delavnici. Eko delavnica za najmlajše.

Dišalo je po kostanju.
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IZLET PROSTOVOLJCEV DOLENJSKE 
IN BELE KRAJINE

10. oktobra 2019 smo bili prosto-
voljci Dolenjske in Bele kraji-
ne povabljeni na vsakoletni 
izlet. Zbudili smo se v deževno 
jutro, ki pa nam ni pokvarilo 

razpoloženja. Na našem avtobusu so bili še 
člani iz Škocjana in Novega mesta. Vsak avto-
bus je imel svojega vodnika, naša vodička je 
bila gospa Maja Kos. Najprej smo se odpeljali 
v Šentrupert. Dežela kozolcev iz Šentruperta 
na Dolenjskem je prvi muzej na prostem s ko-
zolci na svetu. V njej je 19 sušilnih naprav, od 
tega 17 kozolcev, med katerimi so zastopani 
vsi tipi kozolcev v Sloveniji. Namen postavitve 
je prikaz celotnega razvoja kozolca in njegove 
pomembnosti v slovenskem prostoru. Pohvali 
se lahko z enim najstarejših ohranjenih dvoj-
nih kozolcev pri nas in na svetu, katerega na-
stanek sega v leto 1795 – Lukatov toplar. Pot 
nas je vodila v Mokronog, ki se razprostira v 
jugovzhodnem območju Slovenije. Kotlina je 
obdana s hribi, med katerimi najbolj izstopa 
Žalostna gora z romarsko cerkvijo Žalostne Ma-
tere božje. Sprejel nas je zelo prijazen duhovnik 
in nam pokazal to lepoto. Cerkev je bila zgra-
jena v dveh razvojnih obdobjih. Cerkvena ladja 
nosi letnico 1697 in je bila sezidana v poznore-
nesančnem slogu, prezbiterij pa je bil do leta 
1735 dograjen v baročnem slogu. Cerkev ima 
črni marmornati oltar kamnoseško-kiparskih 
delavnic iz 18. stoletja. Banjasti obok svetišča 
je poslikan s freskami. Posebej zanimive so sve-
te stopnice, ki so okrašene s freskami Antona 
Postla iz leta 1767. Malo mokri in premraženi 
smo se ustavili na kavi, nato pa pot nadaljeva-
li v Trebnje, kjer smo obiskali Galerijo likovnih 
samorastnikov. Galerija razstavlja dela likovnih 
samorastnikov – slikarskih in kiparskih samou-
kov, na katere ne vpliva razvoj umetniških slo-
gov in smeri. Zbirka obsega več kot 1000 del, 
slik, reliefov in skulptur, ki jih je ustvarilo 285 
umetnikov iz 40 držav. V programu smo imeli še 
ogled grada na Mirni. Mirnski grad, ki se bohoti 

  SILVA STRAJNAR

    ARHIV DU ŠENTJERNEJ

nad ribnikom na Mirni, velja za enega lepših in 
obnovljenih kulturnih spomenikov. Razvil se je 
na osnovah nekdanjega halštatskega gradiča, 
najverjetneje je nastal proti koncu 11. stole-
tja. Med drugo svetovno vojno so ga požgali, 
po vojni pa večkrat minirali in skoraj povsem 
porušili. Takega je leta 1962 v uporabo dobil 
dr. Marko Marin, dolgoletni profesor za gleda-
liško zgodovino na ljubljanski akademiji, doma 
iz Gabrovke. Obnovi tega gradu je posvetil pol 
stoletja svojega življenja. Postal je tudi lastnik 
tega gradu, ki je dobil še eno ime – Speča le-
potica. Po njegovi smrti pa je lastnica njegova 
sestra, ki ga sedaj prodaja. Tako, da ta lepotica 
zopet »spi«. Za konec našega druženja smo se 
odpeljali v Trebnje, kjer nas je čakalo kosilo v 
»Galaksiji«. Tam smo se združili vsi udeleženci 
izleta. Prijazno sta nas nagovorila predsednik 
pokrajinske zveze g. Dušan Kraševec in Rozina 
Kum (pokrajinska koordinatorka PZDU).
Lepa hvala vsem, ki ste nam pripravili res tako 
lepo doživetje, lepa hvala tudi naši vodnici Maji 
za tako bogato vodenje. Tudi mi se bomo v bo-
doče še naprej trudili. 

V lepem in dokaj toplem jutru 
smo se 17. oktobra člani DU 
Šentjernej odpravili na izlet. 
Odločili smo se, da bi tokrat šli 
v Kumrovec. Idilična zagorska 

vasica leži v obmejnem pasu s Slovenijo 
ob reki Sotli. V vasici z vsega okrog tristo 
prebivalci je glavna turistična znameni-
tost etnografski muzej na prostem »Staro 
selo« Kumrovec. V sklopu omenjenega 
muzeja z restavriranimi vaškimi hišami, 
zgrajenimi konec 19. stoletja, je tudi roj-
stna hiša Josipa Broza Tita, ki je bila zgra-
jena 1860 leta kot prva z zidaki pozidana 
hiša v Kumrovcu. Od leta 1953 je v njej 
muzej, pred hišo pa stoji njegov bronasti 
kip. Sprehod po stari in prenovljeni vasi 
je nekaj posebnega. Marija Bistrica je naj-
večje Marijino svetišče na Hrvaškem, ki se 
nahaja v hrvaškem Zagorju, in je okrog 30 
km oddaljeno od Zagreba. Čudežni kip 
črne Marije, ki se je prvotno nahajal v ka-
pelici nad Marijo Bistrico, je bil zaradi ne-
varnosti turškega napada vzidan v župnij-
sko cerkev, kjer so ga vnovič odkrili leta 
1684. Poleg čudovite cerkve je na ogled 

IZLET DU 
ŠENTJERNEJ V 

KUMROVEC
  SILVA STRAJNAR

    ARHIV DU ŠENTJERNEJ
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še kalvarija s postajami križne poti, ki vsaka 
zase predstavlja umetniška dela hrvaških ki-
parjev. Ogledali smo si to bogastvo, nakupili 
spominke in tako obogateni nadaljevali pot. 
Odpeljali smo se v Jastrebarsko, kjer smo imeli 
predvideno kosilo v »Vinski kuči«. Prisrčno so 
nas sprejeli in navdušeni smo bili nad pogosti-
tvijo in odlično hrano. Zopet smo sedli na avto-
bus in da nismo bili prehitro doma, smo pot na-
daljevali proti Metliki v Drašiče, kjer smo imeli 
postanek v zelo prijetni »Soseski zidanici«. Trta 
in grozd, to je tisto, česar Draščani ne bi zame-
njali za nič na svetu. Pogoji za vinogradništvo 
so odlični. Najbolj drašičko pa je sosesko vino. 

Nastane iz mošta vseh članov soseske zidanice, 
ki stoji blizu cerkve sv. Petra, v kletnih prostorih 
nekdanje šole. Kdaj je začela delovati, ne vedo, 
vedo pa, da naj bi soseske zidanice obstajale že 
v 17. stoletju. Tu se še sestajajo njeni člani in ob 
dobri pogači popijejo kupico drašičkega. Tudi 
mi smo jedli pogačo, pili vino in si izmenjali par 
modrih o cvičku in belokranjskih vinih. Zelo 
prisrčno je bilo.
Dan se je prevesil v mrak in treba je bilo razmi-
šljati o povratku domov. Veselo razpoloženi in 
polni lepih vtisov smo se odpeljali proti domu. 
Preživeli smo res lep dan, ki se ga bomo še dol-
go spominjali. 

V mesecu oktobru smo imeli pohodniki 
kar srečo z vremenom. Vsi naši komaj 
pričakovani torki so nas pričakali z 
zelo lepim vremenom in nas zvabili na 
lepe kotičke. 

Že prvi dan v mesecu oktobru smo se odpravili 
iz Pendirjevke po cesti do Miklavža. Spremljalo 
je nas sonce in prečudoviti panoramski pogledi 
na našo prelepo Šentjernejsko dolino. V koči pri 
Miklavžu smo se okrepčale z dobro kavico in se 
s polno dobre volje in energije vrnile nazaj v do-
lino. Seveda pa si med našimi pohodi povemo 
zelo veliko dobrih in lepih misli, se nasmejimo, 
izmenjamo veliko izkušenj in mnenj, pa tudi 
razmišljamo o naših naslednjih potepanjih.
Glede na to, da je bila vremenska napoved za 
nas zelo ugodna, smo se 22. 10. 2019 podali na 
Lisco. Na Razborju smo pustili naše jeklene ko-
njičke in od tu nas je vodila dokaj strma, vendar 
zelo lepa pot do našega prvega postanka pri 
cerkvi sv. Jošta, ki je podružnica župnije Raz-
bor. Zunanjost cerkve je obnovljena, notranjo-
sti pa na žalost nismo imeli možnosti, da si jo 
ogledamo. Kdaj točno je bila cerkev sv. Jošta 
zgrajena, ni znano. Kronike jo omenjajo že v za-

DU ŠENTJERNEJ – SEKCIJA »HOJA«
  JOŽICA KODELIČ

    ARHIV DU ŠENTJERNEJ
četku 18. stoletja. Od tu dalje je bil pred nami še 
en vzpon, ki smo ga zlahka premagali in že se je 
pred nami odprl prekrasen pogled na vrh Lisce. 
Tudi panoramski pogledi na dolino so bili pre-
čudoviti. V domu smo se okrepčali, nekateri z 
malico, drugi pa z že na pogled lepimi in seveda 
še boljšimi palačinkami »Melanija«. Na koncu 
smo si vzeli čas tudi za nekaj lepih spominskih 
fotografij in se z lepimi občutki vrnili v dolino in 
nato naprej proti domu.
Tretji torek v mesecu oktobru pa smo odšli na  
meddruštveni pohod, ki ga je tokrat organizi-
ralo Društvo upokojencev Mali Slatnik. Zbralo 
se je 185 pohodnikov. Odšli smo na 8 km dolg 
pohod, ki se je začel na Cikavi. Pot nas je najprej 
peljala do zelo stare Napoleonove vrbe, katera 
naj bi bila po pričevanju domačinov zasajena 
na grobu francoskega vojaka in to v času, ko 
se je na tem območju zadrževala Napoleonova 
vojska. Po tej legendi naj bi imela vrba več kot 
200 let, kar je za to kratkoživo drevesno vrsto, ki 
redko dočaka 100 let, res nekaj izjemnega. Po-
sebnost vrbe je tudi njena nenavadna oblika, 
saj se je deblo v preteklosti razklalo na dve po-
lovici, ki sta se ohranili do danes. Od tu naprej 
smo hodili pretežno po Jakobovi poti, ki večji 
del poteka po gozdu v smeri proti Velikemu 
Slatniku in prispeli do sotočja treh studencev. 
To so Slatenski potok, ki izvira v Podgorju pod 
vasjo Hrušica. Po kratkem toku ponikne in po-
novno izvira v plitvem skalnem spodmolu. Po-
virni potoček imenovan tudi Podlog, obogaten 
z več pobočnimi izviri, je oblikoval ozko dolino. 
Pri Velikem Slatniku se dolina razširi in vanj se 
stekata Mali in Veliki studenec. Tu smo imeli 
malo daljši postanek. Predsednik društva Mac-
hove dediščine, gospod Marjan Hren, nam je na 
kratko predstavil zgodbo o vizionarski družini 
Mach in njeni zapuščini ter nam zrecitiral nekaj 
pesmi iz njegove zbirke. Seveda pa smo si vzeli 
tudi čas za malico in prijetno druženje, kjer smo 
tudi zapeli že dokaj znane naše pohodniške pe-
smi. Toda vsakega lepega je enkrat konec in  
morali smo se odpraviti še na zadnji del našega 
pohoda do našega izhodišča na Mali Cikavi. 

V letu 2019 smo se udeležili pokrajinske 
tekme, ki jo je 6. 6. 2019 organiziralo 
DU Mirna. 25. 8. 2019 smo se udeleži-
li pokalne tekme, ki jo je organizirala 
RD Brestanica. V mesecu oktobru (13. 

10.) smo se udeležili pokalne tekme, ki jo je 
organizirala RD Metlika. Udeležbo na vseh treh 
tekmah je nas ribiče financiralo DU Šentjernej, 
za kar se ribiči DU Šentjernej prav lepo zahva-
ljujemo, ob enem pa se toplo priporočamo še 
za nadaljnje sodelovanje. Udeležili smo se še 
devet tekem, od tega je bila ena za pokal ob-
čine Škocjan »Knobleharjevo«, pa za pokal RD 
Sevnica, kakor tudi za pokal RD Brestanica in za 
pokale družinskih tekem, kjer je Jože Jordan 
osvojil 3. mesto. Za udeležbo na vseh teh deve-
tih tekmah smo bili tekmovalci samoplačniki.
Kakšnih hvale vrednih visokih rezultatov nismo 
dosegli, smo pa bili vedno nekje v zlati sredini. 
Ribiči se še enkrat lepo zahvaljujemo DU Šen-
tjernej za dobro sodelovanje. HVALA.
Seznam ribiških tekem: 7. 4. Družinska tekma 
na Loki, 14. 4. Družinska tekma na Loki, 6. 6. Po-
krajinska tekma DU Mirna, 22. 6. Pokal Občine 
Škocjan »Knobleharjevo«, 25. 6. Pokal »Krke« 
Novo mesto, 14. 7. Družinska tekma Novo mesto, 
25. 8. Pokalna tekma Brestanica, 31. 8. Lov naj-
težje ribe – Dobrava, 8. 9. Pokalna tekma RD Sev-
nica, 5. 10. Pododbor Kronovo – Dobrovo, 6. 10. 
Družinska tekma – zaključek – finale – Dobrava, 
13. 10. Pokalna tekma RD Metlika. 

  JOŽE SMREKAR

    ARHIV DU ŠENTJERNEJ

LOV RIB S PLOVCEM 
V LETU 2019

Pohodniki na Lisci.
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IZ DRUŠTVA 
UPOKOJENCEV 
ŠENTJERNEJ
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4. 10. 2019 PETANKA MIRNA
V petanki, ki se je igrala na Mirni, je sodelovalo 
26 ekip. Med vsemi ekipami je ekipa DU Šen-
tjernej zasedela 22. mesto.
8. 10. 2019 OBČINSKI PRAZNIK OBČI-
NE SEMIČ – PIKADO (moški in ženske)
Ženska ekipa DU Šentjernej je ekipno osvojila 
4. mesto. Posamično je bila Marija Smrekar na  
3. mestu. Moška ekipa DU Šentjernej je zased-
la 2. mesto (3116 točk). Posamično je Slavko 
Frančič zasedel 1. mesto (1044 točk). Igrali so: 
Jože Smrekar, Slavko Frančič, Jože Jordan, Mi-
lan Jakše.
9. 10. 2019 OBČINSKI PRAZNIK 
OBČINE SEMIČ – BALINANJE (moški
in ženske)
Ženska ekipa DU Šentjernej ženske je zasedla 
2. mesto. Igrale so: Marjeta Dragan, Marianne 

Pelko, Kristina Zagorc. Moška ekipa DU Šen-
tjernej je zasedla 3. mesto. Sodelovali so: Tone 
Dragan, Jože Smrekar, Nace Župan.
16. 10. 2019 OBČINSKI PRAZNIK KS
OTOČEC – RUSKO KEGLANJE NA
VRVICI (moški in ženske)
Ženska ekipa DU Šentjernej je zasedla 2. mes-
to. Posamično je Tinca Luzar osvojila 3. mesto. 
Tekmovale so: Tatjana Kuhar, Majda Gorenc, 
Tinca Luzar, Joži Kaplan, Sonja Jakelj. Moška 
ekipa DU Šentjernej moška je zasedla 3. mesto. 
Posamično je Jože Smrekar osvojil 2. mesto.
Tekmovali so: Rado Cotič, Jože Smrekar, Jože 
Jordan, Nace Župan, Ivan Gorenc.
26. 10. 2019 PRIJATELJSKI TURNIR V
PETANKI V VELENJU
Turnirja se je udeležilo pet tekmovalcev iz DU 
Šentjernej: Jože Smrekar, Jože Jordan, Rado 
Cotič, Ivan Gorenc, Stane Rangus. Tekmovalo je 
66 tekmovalcev iz Slovenije in Avstrije, tekmo-
vali pa smo po sistemu naključnega žrebanja.
26. 10. 2019 KRAJEVNI PRAZNIK
MALI SLATNIK – BALINANJE (moški)
Tekmovalo je šest ekip. Ekipa DU Šentjernej je 
zasedela 6. mesto.
28. 10. 2019 KRAJEVNI PRAZNIK
MALI SLATNIK – BALINANJE (ženske)
Ekipa DU Šentjernej je med šestimi ekipami za-
sedla 2. mesto. Igrale so: Metka Grabnar, Metka 
Dragan, Tončka Pavlič. 

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

Pestra jesen pri Polžkih in Kozličkih

B
ogata in topla jesen nam je prinesla 
obilico lepih dejavnosti. Vreme nam 
je bilo naklonjeno za dolge sprehode 
z opazovanjem (napoved »dogod-
kov« in uresničevanje le-teh, npr. na 

sprehodu bomo videli traktor, kombajn, ko-
nja, mucke, psa …), pa tudi igre na igrišču ni 
manjkalo. Ker smo Polžki in Kozlički zelo dobri 
prijatelji, smo večino dejavnosti počeli skupaj. 
Ob tednu otroka smo tako vzgojiteljice prip-
ravile predstavo Razbita buča, z baloni smo 
rajali ob zvokih prijetne glasbe, pozabili pa 
nismo niti na naša čutila – otrokom smo prip-

ravile čutno pot z materiali, značilnimi tako 
za jesen kot ostale letne čase (kamni, stor-
ži, koruza, pšenica, žaganje, lubje, mah …). 
Na našem mini vrtičku smo pobrali še zadnji 
pridelek – fižol ter ga tudi »zružili«. Pekli smo 
jabolčno pito in jabolčni štrudelj, pri pripravi 
so bili otroci ves čas aktivni, od okušanja se-
stavin, prepoznavanja predmetov, ki jih za to 
potrebujemo, do priprave in na koncu – kar je 
bilo najslajše – pokušanja pečenega. Pripravili 
smo tudi zelo okusno bučno juho. Za piko na 
i smo konec meseca na igrišču spekli kostanj 
in ker smo dobri prijatelji, smo ga tudi delili z 
vsemi obiskovalci igrišča. Mesec je tako minil 
hitro, saj smo bili prav ves čas aktivni. Le kaj 
bomo pripravili v novembru? 

  NEJA ANTONČIČ & ŽAKLINA KUŠLJAN

    ŽAKLINA KUŠLJAN & KSENIJA ŠTUMPFEL

Obiranje fižola.
Kostanjev piknik.

V petek, 15. 11. 2019, je po vsej Sloveniji 
potekal projekt Tradicionalni sloven-
ski zajtrk, katerega pobudnik je Čebe-
larska zveza Slovenije. Tudi letos sta 
se v ta projekt vključila Osnovna šola 

Šentjernej in Vrtec Čebelica Šentjernej. Otroci 
so zajtrkovali bio izdelke, kot so kruh, mas-
lo, mleko in med. Otroke naše šole in vrtca so 
obiskali čebelarji, ki so poskrbeli za osveščanje 
otrok o pomenu in pridelavi medu. Medenemu 
zajtrku sta se pridružila tudi župan in podžu-
pan, ki sta otrokom podarila igro »Vrt družine 
Dobrojed«. Naj medi! 

    DARJA BAMBIČ

MEDENI ZAJTRK
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V okviru projekta Bralni palček, je v 
Vrtcu Čebelica Šentjernej ob tednu 
otroka (7.–13. 10. 2019) potekala 
dobrodelna akcija »Podari knjigo«. 
Starše smo povabili, da se skupaj z 

    DAMJANA NESTOROVIĆ

Z ZBIRALNO AKCIJO DO NASMEJANIH OTROŠKIH OBRAZOV
otrokom odločijo in eno knjigo podarijo v do-
ber namen. Ta akcija poteka v našem vrtcu že 
več let. Letos smo zbrane knjige namenili otro-
kom, ki so v oskrbi v Splošni bolnišnici Brežice. 
Z ravnateljico Ano Srpčič sva jih predali osebju 
na otroškem oddelku, kjer je organiziran tudi 
bolnišnični oddelek vrtca. Igralnica otroškega 

oddelka je tako bogatejša za številne knjige 
namenjene različni starosti otrok. Vzgojitelji-
ca Jerneja Rožman jih bo skrbno spravila na 
poličke in jih dnevno prebirala otrokom. Tudi 
medicinski delavci, ki delajo na oddelku, so 
bili knjig zelo veseli. Z njihovo pomočjo bodo 
motivirali otroke v popoldanskih in večernih 
urah, ki so za otroka, ki mora ostati v bolni-
šnici, lahko zelo dolge.
Hvala vsem staršem in otrokom, ki so sode-
lovali v zbiralni akciji ter darovali knjige. Naj 
jim misel na bolne otroke, ki se jim bo ob 
knjigah morda znova prikradel nasmešek 
na obraz, ko bodo za trenutek pozabili na 
bolečine, slabo počutje in ločitev od doma, 
ogreje srce in napolni z veseljem. Pa tudi mi-
sel na starše, ki so v skrbeh za svoje otroke, 
da bi tudi oni začutili, da niso sami in da tudi 
nas njihova stiska boli in mislimo nanje ter 
jim želimo po svojih močeh pomagati. 
Tako tudi otroke vzgajamo za čutenje z dru-
gimi in za prizadevanje, da bi gradili boljši 
svet, bolj človeški in odprt za sočloveka. 

V
tednu med 14. in 21. oktobrom 2019 smo v Vrtcu Čebelica 
Šentjernej sodelovali v nacionalnem projektu Simbioza giba. 
Projekt združuje ideje medgeneracijskega sodelovanja, pro-
stovoljstva in telesne vadbe, preko katerih ozavešča ter pro-
movira zdravo in aktivno življenje za vse generacije v vseh ži-

vljenjskih obdobjih. V ponedeljek, 14. oktobra 2019, smo se otroci in 
strokovne delavke iz skupin Rumene žoge, Cicipotepuhi in Medvedki, 
podali na pohod skupaj z našimi babicami, dedki ter upokojenkami, 
ki so vključene v projekt Šola zdravja. Kljub temu, da naša pohodni-
ška pot ni bila preveč zahtevna, smo se vsi skupaj dobro razgibali ob 
gibalnih nalogah, ki smo jih izvajali med samim pohodom. Najmlajši 
udeleženec pohoda je bil star komaj eno leto in pol, najstarejša poho-
dnica pa 78 let. Ko smo prispeli na cilj, nas je tam kot vse prave poho-
dnike, pričakala okrepčilna malica. Naše druženje se je tako končalo v 
prijetno sproščenem vzdušju, v zavesti, da smo nekaj dobrega naredili 
za naše otroke in zase ter preživetim kakovostnim časom v izmenjavi 
izkušenj različnih generacij. 

    ANDREJA BAZNIK

SIMBIOZA GIBA V VRTCU

V
skupini Metuljev smo začeli s projektom »K sebi in okrog sve-
ta«. Prva podtema projekta je bila »Moja Slovenija«. Ko smo 
začeli spoznavati Slovenijo, smo ugotovili, da nam že lasten 
kraj ponuja kar nekaj znamenitosti, skritih kotičkov, ki jih ne 
poznamo dovolj dobro. Zato smo si nadeli primerno opremo 

in nasmeh na obraz ter se podali po obronkih Orehovice. Najprej smo 
se podali proti Cerovemu Logu in poiskali skrito igrišče sredi gozda. 
Nekaj dni kasneje smo odšli do zidanic (Hrastje z okolico), kjer smo se 
naužili sonca in prelepega razgleda na Šentjernejsko dolino. Višek na-
šega raziskovanja pa je doživel pohod proti Gracarjevemu Turnu, kjer 
smo podoživeli stare čase in se počutili kot kralji in kraljične. Ob poti 
nazaj smo »s svojimi očmi poslikali« še gasilski dom, šolo in nazadnje 
naš prelep vrtec. Vsa zgodba pa ima začetek v legendi kako je nastala 
Orehovica, zato zdaj opazimo vsak oreh na svojih poteh. Iz njih, orehov,  
pa smo izdelali tudi majhne hiške in s tem maketo Orehovice. 

    TAMARA KRULEC

SKRITI KOTIČKI MOJEGA KRAJA

Medgeneracijski pohod.
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  SABINA JORDAN KOVAČIČ

S KNJIŽNIH
POLIC
Christy Leferi: 
ČEBELAR IZ ALEPA
Ganljiva in zelo intimna zgodba, ki se bo 
dotaknila prav vsakega bralca. Čebelar Nuri 
z ženo in sinom živi umirjeno življenje na 
vzpetini sredi Alepa. Vsak dan se še pred jut-
ranjim klicem k molitvi odpravi k svojim če-

belnjakom, kar mu predstavlja mali raj sredi ponorelega sveta. 
Nekega dne se družini vse obrne na glavo. V njihove kraje 
pridivja vojna. Vojna zakoncema vzame sina, zato se s težkim 
odpravita od doma. Pred njima je pot težkih preizkušenj.

Joe Todd-Stanton: 
MIŠEK JULIJAN
Julijan je zelo rad sam. Živali, ki z njim živijo 
pod zemljo, so mu vse v napoto, živali nad 
zemljo pa ga želijo imeti za malico. Nekega 
dne Julijana pri večerji zmoti nenapovedan 

gostja. Bo mišek vesel, ker je dobil družbo? Mišek je po obisku 
spoznal, da včasih pa gostje res niso prav nič odveč. 

Kristina Ohlsson: 
ZAKOPANE LAŽI
Glavni junak Martin B. pooseblja uspeh. Je 
postaven in ambiciozen mulat, ki spada 
med najbolj iskane odvetnike. Svojo pisar-
no ima v ugledni četrti švedske prestolni-
ce. V garaži ima parkiran najnovejši avto 

prestižne znamke, zelo težko se upre čednim ženskam in še 
veliko težje poklicnemu izzivu. Nekega dne v pisarno vstopi 
gospod, ki mu življenje postavi na glavo. Martin sprejme izziv 
in mu obljubi, da bo razvozlal primer njegove sestre, ki je vse 
prej kot preprost.
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V začetku oktobra, v mesecu požarne varnosti, so nas prvo-
šolčke na OŠ Šentjernej obiskali gasilci iz PGD Gorenje Vrhpo-
lje. Skupaj smo izvedli naravoslovni dan na temo gasilstva. 
Učenci so spoznali gasilsko opremo, orodja in vozila ter se 
praktično preizkusili v tekmovalnih disciplinah za pionirje. Va-

dili so zbijanje tarče z vedrovko, štafetno prenašali vodo in pogasili pra-
vi ogenj z gasilnikom na prah. Konec oktobra pa smo mi obiskali gasilce 
PGD Šentjernej. Ogledali smo si gasilski dom in vozila, se preizkusili na 
poligonu in spoznali osnove prve pomoči. Vsi smo bili mnenja, da smo 
se veliko novega naučili in skupaj preživeli odlična dneva. 

    ALENKA CIGOJ

IN MESEC POŽARNE VARNOSTI
PRVOŠOLCI

S  K N J I Ž N I H  P O L I C

PESNIŠKA ZBIRKA
ZA ROJSTNI DAN

  SABINA JORDAN KOVAČIČ

    LIDIJA MARKELJ, Dolenjski list

Š
entjernejski pesnik, Lojze Podobnik, iz Gorenjega Vrhpolja, si 
je zaobljubil, da si za 70. rojstni dan pokloni novo knjigo. Zaob-
ljubo je uresničil in nedavno nazaj je pri Kulturno umetniškem 
društvu Severina Šalija iz Novega mesta izšla pesniška zbirka z 
naslovom Nakopičene sence. To je že njegova šesta knjiga po 

vrsti. V zbirki Nakopičene sence je zbranih okrog osemdeset pesmi, ki 
so razdeljene v pet poglavij. Po-
dobe pesniške zbirke je s šestimi 
grafikami še dodatno obogatila 
šentjernejska akademska slikar-
ka Jožica Medle.
V pesmih prvega poglavja pesnik 
izraža svoje čustveno stanje in 
pogled na življenje. Skozi pesmi 
je moč opaziti, kako pesnik izra-
ža moč jeze in nesvobode, ker 
se zaveda, da je suženj vzorcev, 
kateri ga delajo neresničnega. 
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Pesmi drugega poglavja so prepletene s pe-
snikovo preteklo poklicno potjo. Kot upoko-
jeni kriminalist se je pri svojem delu ves čas 
srečeval s krutimi zgodbami, človeško psiho, 
zlom … S pomočjo verzov skuša izliti občut-
ke, stisko in boleče spomine, ki so še vedno 
prisotni. Tretje poglavje je posvečeno ljubez-
ni, tisti pravi, ki ne pozna bolečine in ki sov-

raži prešuštvo. Kot pravi v eni izmed njih: »Ko 
govorijo dlani in nežni poljubi, niso potrebne 
besede.« V četrtem delu se zbrane pesmi, ki so 
nastajale daljše časovno obdobje in so odraz 
pesnikovega počutja v času nastajanja. Skozi 
njih izraža notranji strah za človeka, katerega 
vidi kot uničevalca lastnega naroda, protesti-
ra proti kriminalu in lakoti. Bori se za boljši 

svet – brez sovraštva, nacionalizma … Pesmi 
iz petega poglavja sporočajo o pesnikovem 
razmišljanju. Nastajale so dnevno in so lirični 
prikaz dogodkov in prikaz njegovega življenja. 
V teh pesmih se srečujemo z naravo, vremen-
skimi ujmami … 
Lojze Podobnik z velikim veseljem ustvarja 
naprej. 
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VESELI DECEMBER
»VESELI DECEMBER«
ALI KAJ VEČ?
Tako so trgovci in gostinci poimenovali mesec 
december, ki vsebuje mnogotere praznike in 
svetnike ter moderne dejavnosti. Na žalost se 
je vse kulturno in duhovno sporočilo osredinilo 
v nakupe in veseljačenje. Ostalo je bore malo za 
rast človekove osebnosti in dostojanstva.

SV. MIKLAVŽ
Zelo rad se spominjam »miklavževega večera«, 
ki je bil vedno zelo skrivnosten in poln želja. V 
sobi, ki je bila »štiblc«, smo vsi trije otroci nas-
tavili posode (peharje) za Miklavža. Eno okno v 
sobi je moralo biti priprto, da je lahko Miklavž 
stopil v hišo. Ko je prišel, je prinesel skromna 
darila, prav takšna, kar smo otroci takrat pot-
rebovali in nekaj sladkarij, predvsem doma-
čih jabolk. K peharjem je bila priložena tudi 
»miklavževa palica«, ki jo je oče postavil nad 
hišni podboj v svarilo nam otrokom. Tega pra-
znika se je veselila vsa družina, saj je prinesel 
nekaj domačega, toplega in lepega. Šele čez 
leta in še danes res cenim in se otroško razve-
selim še tako majhnega in skromnega darila ob 
Miklavžu. V tistih časih ni bilo veliko denarja ali 
domačih dobrin za primerne darove, vendar 
je bil Miklavž izreden darovalec. Škoda, da je 
oblast tako močno nasprotovala praznovanju 
Miklavža in uvedla drugega dobrega moža, 
dedka Mraza. Obdarovanje ima tudi danes 
svoj smisel in pomen. Ne toliko v smislu pot-

rebe, bolj v pomenu medsebojnih odnosov. 
Tudi za otroke, ki že vedo, kdo je njihov domači 
»Miklavž«, je dobro, da še vedno prejemajo da-
rove. Obenem pa jih je treba vzgajati, da bodo 
sami darežljivi in bili sami »Miklavži« ljudem 
okoli sebe. Miklavž ima večjo vzgojno moč in 
pomen, kot druga dva decembrska dobrotni-
ka Dedek Mraz ali Božiček. Miklavž je namreč 
zgodovinska oseba, škof in dobrotnik, medtem 
ko sta druga dva le pravljični osebi, ki sta sicer 
dobra in darežljiva, vendar nista nikoli živela. 
Trgovci so se znašli in vse tri povezali v veliko 
»prijateljstvo«, tako da izkupiček res ne izosta-
ne. Iz vsake dobre priložnosti pa veje ponudba 
za dobro. 

ADVENT
Za kristjana je sveti adventni čas priložnost 
osebnega poglabljanja, spreobrnjenja in zves-
te hoje za Kristusom. Je priprava na Jezusov 
rojstni dan – božič. To je čas hrepenenja po 
Odrešeniku in odrešenju. To ni čas žalosti ali 
turobnosti, ampak čas veselja in notranje svo-
bode (ki sledi po zakramentu spovedi). Veseli-
mo se, da je Bog postal človek in nas je v svoji 
ljubezni sprejel in odrešil. Odrešil nas je od zla 
in pokazal pot v srečno življenje. 
Nekoč smo v Cerkvi obhajali zornice. To je bila 
posebna pobožnost, ki se je obhajala v zgo-
dnjih jutranjih urah. K tej sveti maši so hodile 
mame, pa tudi očetje in drugi. Od vsake hiše se 
je skoraj moral eden udeležiti tega bogoslužja. 
Pa nič ni bilo težko. Radi smo hodili. In prazniki 
so bili bogatejši.
Tudi v tem adventnem času se bo marsikaj 
spremenilo. Na zunaj se bodo kmalu na začet-
ku decembra prižigale luči, kjer se bo pokazal 
»ves blišč in beda« mest in vasi. Stojnice bodo 
ponujale vse mogoče dobrine za oči in telo. 
Glasba nas bo prevzemala do pijanosti. In 
končno bomo za praznike že vsega naveličani 
in sami božični prazniki nas bodo pustili prazne 
in neuresničene.
Za kristjana ja adventni čas lepa priložnost za 
soočanje s samim seboj, z Bogom in bližnjim. 
Ko se zaveda svoje veličine in dostojanstva, 
ki ga je Kristus s svojim rojstvo podaril in obe-
nem  svoje omejenosti, se lahko oklene božjega 
povabila in osmisli svoje bivanje ter prisluhne 
sočloveku v njegovi stiski. Veliko ima možnosti, 

    ANTON TRPIN

da pomaga svojemu bližnjemu. Zato je zadnji 
teden v novembru tudi teden Karitasa, v kate-
rem se človeška srca in roke odprejo v pomoč 
potrebnim. K tej odprtosti nas nato vabi ves 
mesec december. Pesnik Simon Gregorčič je 
zapisal: »Odpri srce, odpri roke, otiraj bratovske 
solze.«
Nekaj spodbud: obišči bolnika v bolnišnici ali v 
domu za starejše, daruj dar za Karitas ali Rdeči 
križ, premagaj se v enem tednu pri pitju alko-
hola ali kajenju, bodi gospodar svojih besed v 
domači družini ali zunaj nje, spravi se s tistim, 
ki sta dlje časa v sporu (vsaj prizadevaj si), imej 
prijazno besedo v vsakdanu (dober dan, dobro 
jutro, dober večer itd.), če si veren moli in pridi 
k zornicam.
V decembru je še kaj več kot »veseli decem-
ber«, ki mu je vredno prisluhniti in ga doživeti. 
In končno je vse to za človeka, za njegovo srečo 
in blagoslov. 

R
esslov most v ocenjeni vrednosti 
več kot 1,5 mio evrov lahko stoji v 
prihodnjem resslovem letu 2020?
Lahko, kljub temu, da Občina Šentjer-
nej v tem trenutku nima zagotovljenih 

finančnih sredstev za samo gradnjo. Je pa v 
zaključni fazi izdelava idejne zasnove sodobne-
ga železnega mostu, ki bo osnova za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Dejstvo je, da most v 
Mršeči vasi potrebujemo. Prihodnje leto bomo 
obeležili 200 letnico prvih Resslovih poizkusov 
z ladijskim vijakom na reki Krki. Resslovo leto 
2020 ponuja priložnost za pridobitev finanč-
nih virov izgradnje, le-te ne smemo zapraviti. 
Resslov most lahko zgradimo kot mednarodni 
spomenik petih držav (Češke, Avstrije, Slove-
nije, Italije in Hrvaške), kjer je Ressel deloval 
in imajo Josefa Ressla za svojega. Most je v 
praktičnem in simbolnem pomenu močan 
atribut povezovanja, zato so naša pričakovanja 

RESSLOV MOST – 
mednarodni spomenik 

petih držav
  STANE BREGAR

    skica JANEZA SUHADOLCA & 
            LEONA BELUŠIČA
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upravičena, da lahko s povezovanjem v pri-
hodnjem letu uresničimo našo željo in potrebo 
po Resslovem mostu. Cilj, nov most je realno 
uresničljiv, v kolikor si posamezniki in lokalna 
skupnost le-tega res želimo in bomo s skupnimi 
prizadevanji naredili vse kar je v naši moči, da 
poiščemo način financiranja. Še je čas, le ver-
jeti, želeti in tudi narediti je potrebno vse za do-
sego cilja. Občani bomo z izgradnjo mostu pri-
dobili varen prehod čez Krko za vozila in kmetje 
za kmetijsko mehanizacijo. Hkrati bo Resslov 
most kot spomenik, inženirski objekt skupaj 
z obstranski vsebinami služil kot promocijski, 
turistični in učni produkt za naključne obisko-
valce, turiste ter strokovno in širšo javnost. 

ŽIVLJENJE

Vsak ima svoje življenje,
vsak svoje skrite želje,

a le malokateremu izpolni se želja,
je večkrat v življenju vir trpljenja.

Zaman rineš skozi zid,
ker pretrd zna bit.

Eni se ne trudijo nič in ne garajo,
že od otroštva vse na pladnju 

servirano imajo.

Na koncu vsi dovolj imamo,
ker ni ne vzamemo v jamo.
Vsaj takrat vlada pravica, 

to čista je resnica.

Vera Žabkar

ŽELJA

Rad bi bil
daleč stran od danes,

nekje drugje,
skrit pred večerom,

ki sovražno deli 
množico grdih besed …

Rad bi bil
zbiralec nasmeškov,

selektor
grdih stavkov
in gasilec laži,

ki jih nalaga čas.

Rad bi bil
trava med cvetlicami,

ptičja pesem
na veji jutra, 

nasmejan otrok
sredi peskovnika …

Rad bi bil
nasmeh

na tvojem licu,
slika v tvoji sobi – 
rad bi bil s teboj

na poteh vsakdana …

Rad bi bil,
samo da bi bil,

tam nekje,
kjer čas stoji

in kjer te
ne preganjajo minute.

Lojze Podobnik

N
a petkovo popoldne, 11. oktobra, 
smo se na pokopališču sv. Klare v 
Zagrebu poslovili od g. Ivana Ba-
burića. Letos novembra bi cenjeni 
kolega dopolnil 80 let.

Kot mlad zdravnik je prišel v Šentjernej apri-
la leta 1971 in delal pet let skupaj z zdrav-
nikom Jožetom Podobnikom – znanim kot  
»Oko«. Po upokojitvi g. Podobnika leta, 
1976, je postal vodja Zdravstvene postaje 
Šentjernej. G. Baburić je leta 1968 diplomi-
ral na Medicinski fakulteti v Zagrebu, spe-
cializacijo splošne medicine pa je zaključil 
leta 1978 na Medicinski fakulteti v Ljubljani. 
Poleg zdravljenja odraslih in otrok je skrbel 
tudi za vso preventivno zdravstveno varstvo 
predšolskih in šolskih otrok Šentjernejske 
doline vse do 30. januarja 2004, ko se je 
upokojil. Svoj poklic je živel kot poslanstvo 
in delo po upokojitvi nadaljeval v manjšem 
obsegu v Šmarjeti. V Šentjerneju je zdrav-
niški poklic opravljal 33 let in bolniškega 
staleža skorajda ni poznal. Kasneje so krute 
kronične bolezni prihajale ena za drugo, a 
jih je ob podpori svoje družine potrpežljivo 
in pogumno prenašal.
V osebnem pogovoru z njim, ko sem leta 
2004 nasledila njegovo ambulanto, se mi je 

V spomin in zahvalo

potožil: »Draga Danica, ti ne veš, koliko noči 
nisem spal zaradi tega ali onega pacienta 
ali spleta nesrečnih okoliščin … Ni lahko biti 
»dohtar« v svojem kraju … Če nič drugega, si 
večkrat dežurni krivec za kakšno zadevo, na 
katero sploh ne moreš vplivati …«
Mnogi se ga radi spominjamo po toplem sti-
sku roke, vedrini in življenjskem optimizmu.
Imela sem privilegij, da sem od njegovih 
nekdanjih bolnikov slišala veliko zgodb s 
srečnim koncem, številne pohvale in zahva-
le za njegovo delo in ob tem občutila hvale-
žnost in spoštovanje do sedaj že pokojnega 
kolega. 

  DANICA SIMONČIČ

    IZ ARHIVA PETRA DURJAVE

»Vsak tiho zori
počasi in z leti,

a kamor že greš,
vse poti je treba 
na novo začeti.«

(Tone Pavček)

g. IVAN BABURIĆ, 
specialist splošne medicine 

ZA VSAKOGAR NEKAJ

I
zbrani poduki iz knjige »NASVETI 
ZA HIŠO IN DOM« iz leta 1917 – po 
raznih virih priredil in knjigo spisal 
I. Majdič.

  Nasvete zbral: ANTON CVELBAR Kako naj se hrani gnjat in slanina?
Kdor hoče gnjat in slanino dobro in sveže oh-
raniti, naj napravi takole: »Vzemi primerno 
velik zaboj, postavi ga na suh kraj in natresi na 
dno bukovega pepela. Nato položi nanj gnjat 
ali slanino in jo potresi s takim pepelom. Tako 
delaj, da bo zaboj poln. Kar si shranil, je treba, 
da je posuto s pepelom, da ne bi kaka golazen 
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zanesla svoja jajčeca na meso. Tako shranjeno 
meso ostane dobro in tečno tudi leto dni. Da se 
meso ne zamaže s pepelom, ga je potrebno zavi-
ti v papir. Preden se meso rabi , se mora s krtačo 
osnažiti prahu.«  
Oglodana drevesa.
Tam, kjer zapade sneg na visoko, napravijo 
lahko zajci na sadnem drevju mnogo škode. 
Proti zajcem se priporoča mnogo sredstev, ki 
pa izdajo le bolj malo. Edino dobro sredstvo 
je, da sadovnjak popolnoma ogradimo ali ob-
zidamo, in če pritiskamo na lovce, da zajčjo 
zalego bolj trebijo. To poslednje dosežemo s 
tem, da zahtevamo za škodo vselej povračilo. 
Če so zajci sadnemu drevju lubad okoli in oko-

li debla oglodali, potem se lahko prigodi, da 
drevo usahne. V tem slučaju moramo drevesu 
pomagati. Oglodanega mesta ne smemo gladi-
ti, ampak pustiti moramo takega, kakršno. Pač 
pa ga moramo zamazati z drevesno smolo. Če 
je rana bolj široka, je treba narezati na drevesu 
nekoliko mladik in te naj se prerežejo v podobi 
zagozde. Te mladike je treba zariti nato za lu-
bad nad rano. Da to lažje napravimo, moramo 
mladike nekoliko upogniti. Čim bolj debelo je 
oglodano deblo, tem več takih mladik moramo 
dati tja. Dobro je, če mladike nato z vrvico po-
vežemo, da se jih lubad bolje prime. Te mladike 
napravijo soku nekak most iz gornjega dela v 
spodnji in narobe. 

Kako spoznaš, da je rdeče vino umetno 
barvano?
V vino namoči mrvico kruha, vzemi jo ven ter jo 
vrzi v kozarec, v katerem je na dnu nekaj čiste 
vode. Če je vino umetno obarvano, postane 
voda takoj vijoličasta, če pa ima vino naravno 
barvo, traja četrt ure, preden se voda pobarva. 
Kako se poizkusi voda, če je dobra ali ne?
Vodo katero hočeš preizkusiti (vodnjak, stude-
nec), deni v stekleničko, dodaj ji košček slad-
korja ter nato zamaši steklenico. Pusti jo tako 
nekaj dni na svetlem. Ako dobi prej čista voda 
mlečnato barvo, potem gotovo ni dobra. 
NADALJEVANJE ČLANKA SLEDI V DECEMBRSKI 
ŠTEVILKI ŠENTJERNEJSKEGA GLASILA.
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Ž
ajbelj je droben vednozeleni polgrmi-
ček z olesenelimi stebli, sivkastimi 
listi in modrimi do škrlatnimi cvetovi. 
Doseže višino do 40 cm in ima številna 
stebla. Listi so eliptični, na krakih 

pecljih ali pa sedeči. Vsi nadzemni deli so 
prerasli z dlakastimi žleznicami, ki izločajo 
eterično olje – to rastlino varuje pred izsušitvijo 
v močnih poletnih pripekah. Ima svetlovijoli-
časte cvetove, kateri se na koncu stebla zbirajo 
v rahel grozd.

KAJ VSEBUJE ŽAJBELJ?
Vsebuje kar precej vitamina K. Čajna žlička 
zdrobljenega posušenega žajblja naj bi pokrila 
kar 10 % naših dnevnih potreb po tem vita-
minu, ki je pomemben za dobro kri ter zdrave 
kosti. To zelišče ima še malo magnezija, cinka 
in bakra ter vitaminov A, C in E. Toda predvsem 
z njim poleg vitamina K zaužijemo kar nekaj 
antioksidantov – rutin, elagično kislino, rozma-
rinično kislino, klorogensko kislino, kofeinsko 
kislino. Vse to so snovi, ki nam koristijo na naj-
različnejše načine. Seveda pa to ne pomeni, da 
bi morali pri uživanju žajblja pretiravati. Kot pri 
vsaki zdravi stvari velja – tudi dobrega je lahko 
preveč. Nikoli ne smemo z ničimer pretiravati.
Žajbelj ima pekoč okus, na zahodu pa ga v 
glavnem uporabljajo kot začimbo, na primer 
pri pripravi nadevane perutnine in različnih 

omak. Nemci ga uporabljajo za začinjanje 
klobas. Drugače lahko žajbelj uporabljamo tudi 
v prilogi iz divjega ali rjavega riža, ječmena in 
leče, z njim pa odlično poživimo tudi omake in 
mineštre.

KAKO GA ZAUŽITI?
Najlažje si je pripraviti čaj. Kot suho začimbo, 
ga lahko potresete po krompirju, bučah, pečeni 
zelenjavi. Ko je na voljo svež žajbelj, ga lahko 
nasekljate in potresete po juhi. Poda se tudi 
k paradižnikovi omaki ali jajcem. Svež žajbelj 
lahko zmešate z maslom in ga namažete na 
polnozrnat kruh.

PRIPRAVA
POPARKA ŽAJBLJA
Poparek za notranjo uporabo: 2,5 g zelišča 
poparite z 2,5 dl vode. Pustite stati 10 minut 
in precedite. Popijte do tri skodelice na dan 
pol ure pred obrokom. 
Poparek za zunanjo uporabo: 20 g zelišča popa-
rite s pol litra vode. Pustite stati 10 minut in 
precedite. S poparkom umivajte in izpirajte 
obolelo mesto ali uporabite za grgranje.

UPORABA V GOSPODINJSTVU
Žajbelj je vsestransko uporaben in gospodinj-
stvo ni izjema. Njegov vonj preganja molje in 
drug mrčes, prekuhane liste pa lahko uporabi-

mo za razkuževanje prostorov. Suhi listi, žgani 
na žerjavici, služijo za nevtraliziranje neprijet-
nih vonjav. Katera kuharica se ne razveseli tega 
vsestranskega zelišča? Posušeni ali sveži listi so 
odlična začimba za ribje in mesne jedi, juhe iz 
stročnic, enolončnice, omake, prelive … Tudi v 
kombinaciji s kisom, sirnimi namazi in maslom 
se dobro odreže.

ZDRAVILNI UČINKI
Če je le mogoče, izberimo svežo rastlino, saj 
ima izrazitejši okus od posušenega žajblja. Ko 
žajbelj nabiramo, sveže liste shranjujemo tako, 
da jih previdno zavijemo v vlažno papirnato 
brisačo in položimo v plastično vrečko. Žajbelj 
hranimo v hladilniku, kjer se bo ohranil nekaj 
dni. Posušene žajbljeve liste pa shranjujemo v 
tesno zaprtem kozarcu v hladnem, temnem in 
suhem prostoru – tako shranjen žajbelj naj bi 
se ohranil približno šest mesecev. 

Žajbelj je mnogostransko uporabna zdravilna 
in začimbna rastlina.

Žajbljev čaj zdravi vnetja dlesni, ustne votline 
in žrela, pomirja, omejuje potenje in ugodno 
vpliva na želodec in črevesje. Blagodejni vplivi 
žajblja so znani tudi pri prehladnih obolenjih, 
saj pomaga premagovati težave dihalnih poti. 
Če ga grgramo, pomaga proti vsem vrstam 

   ANDREJA TOPOLOVŠEK

ŽAJBELJ ZDRAVILNE
RASTLINE
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Slovensko društvo hospic
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VABILO NA SKUPINO ZA ŽALUJOČE V ŠENTJERNEJU

»D
revo, mogočno, da ga ne obja-
meš z rokami, vzklije iz drobnega 
semena. Tempelj, višji od devetih 
nadstropij, zraste iz prgišča ilovi-
ce. Potovanje, dolgo tisoč milj, se 

začne z enim samim korakom.« Taoistična mod-
rost
Slovensko društvo hospic prihodnje leto obe-
ležuje 25. obletnico svojega delovanja. Ob tej 
priložnosti vam želimo na kratko predstaviti 
njegovo delovanje in vas, spoštovani bralci, po-
vabiti na skupino za žalujoče, ki bo decembra 
pričela delovati tudi v Šentjerneju. Povabljeni k 
prvemu koraku na poti v sočutno bližino za bolj 
polno življenje! Poslanstvo Slovenskega društva 
hospic je nudenje celostne oskrbe umirajočim 
in njihovim svojcem. Želimo si sočutno prisluh-
niti fizičnim, psihosocialnim in duhovnim po-
trebam umirajočih, lajšati njihovo trpljenje ter 
podpirati umirajoče pri doseganju želene kako-

   MAJA ŽAGAR, strokovna delavka
              (Območni odbor Dolenjska, Posavje in 
              Bela krajina)

vosti življenja v domačem ali domu podobnem 
okolju. Področje Šentjerneja pokriva Območni 
odbor Dolenjska, Posavje in Bela krajina. Slo-
vensko društvo hospic izvaja naslednje progra-
me: spremljanje umirajočih in njihovih svojcev, 
žalovanje za otroke, mladostnike in odrasle, 
prostovoljstvo in detabuizacija. 
Zakaj na skupino?
Naj o tem spregovorijo kar udeleženci ostalih 
skupin za žalujoče: »Ob vas sem se počutila za-
res slišano.« »Tukaj sem med ljudmi, ki me lahko 
zares razumejo. Z vami lahko delim, kar čutim.« 
»Na nek način je težko priti sem, a ko sem tukaj, 
doživim olajšanje in grem lažje naprej v življenju.« 
»Tukaj se srečujemo ljudje, ki smo doživeli izgubo 
bližnjega in drug drugega lahko dobro razume-
mo ter se medsebojno podpremo.« 
Na skupini vas bosta spremljali prostovoljki Slo-
venskega društva hospic in izkušeni voditeljici 
Suzana Plut in Darinka Žibert. Skupina se bo 
sestajala v prostorih Knjižnice Šentjernej. Prvo 
srečanje bo v četrtek, 19. 12., ob 19. uri. Ude-
ležba je brezplačna, potrebne pa so prijave na 
telefon 051 454 845 ali po elektronski pošti na 

dolenjska@hospic.si. Na zgornji kontakt se lah-
ko prav tako obrnete z vprašanji glede spremlja-
nja in podpore pri žalovanju. 
Suzana na vprašanje Zakaj prostovoljka hospica, 
voditeljica žalujočih? odgovarja:
»Ko iz radijskih, televizijskih, medijskih poročanj 
o nepravičnosti in trpljenju ljudi slišim grozote, 
ki jih povzročamo ljudje, ki so posledice pomanj-
kanja sočutnosti in moralne odgovornosti, jih 
ozaveščam, se sprašujem: »Kaj na tej mikro ravni 
lahko storim jaz?«, »Kaj lahko storim, kar morala 
govori o dolgu do drugih?«, »Kje v odgovornosti 
do sebe in drugih vidim odhajajoče?«, »Kje vidim 
ostale žalujoče?«, »Kje vidim sebe, vsakega od 
nas, v procesu minljivosti?«. Razmišljanja, branje 
literature, pogovori, spremljanja umirajočih in ža-
lujočih, izobraževanja pri hospicu so mi dala od-
govore. Mnogo njih. In jih želim podeliti. To je brv 
od preproste dobrodelnosti do polja poslušanja, 
slišanja, moči sočutja, moči besed in brezdanjosti 
molka. Da je samost tisto, kar ozaveščamo, da pa 
je osamljenost samo naš izbor. In, če osamljenost 
boli, jo skupaj izgovorimo, podelimo, jo naredimo 
manj težko, življenje pretočnejše …« 

vnetja žrela. Uporablja se tudi pri odpravljanju 
težav, povezanih z ustnimi razjedami ali vnetju 
dlesni. 
 
Eterično olje razkužuje in lajša krče, čreslo-
vina povečuje učinek proti driskam. Sestavine 
njegovega eteričnega olja delujejo proti bakte-
rijam, glivicam in virusom, je odlično razkužilo 
za vnetje v ustni votlini. 
 
V ljudski medicini je žajbelj znan po tem, da 
blaži krče in zapira; zaradi teh lastnostih se 
uporablja tudi pri menstrualnih težavah, pri 
močnem potenju, pretiranem izločanju sline, 
pri krvavitvah iz dlesni. Odlično deluje tudi na 
ženske genitalije, saj krepi maternico in ureja 
menstruacijo. Je ena izmed redkih rastlin, ki 
imitirajo delovanje estrogena. Laična medicina 
ga uporablja tudi za blaženje težav v klimakte-
riju, saj njegove sestavine spodbujajo izločanje 
estrogena; ugodno vpliva tudi na vročinske 
valove v menopavzi, ki jih veliko žensk zelo 
težko prenaša. Žajbelj ohranja vitalnost spol-
nih organov in ob rednem pitju odličnega čaja 
lahko »odloži« prezgodnjo menopavzo.
Veliko ljudi ima težave z močnim potenjem dla-
ni in nog; tudi pri tem pomaga žajbelj s svojimi 
nežnimi listi oziroma čajem. Zaradi vsebnosti 
čreslovine in grenčine žajbelj spodbuja delo-
vanje žolča in jeter oziroma spodbuja prebavo 
mastne hrane. Zato nutricionisti radi priporo-
čajo mastne jedi pripravljene z žajbljem.

Žajbljev sirup: začenja se jesen in s tem bolj 
hladni dnevi. V tem času smo bolj izpostavljeni 
prehladom in okužbam. Če želite na naraven 

način in brez jemanja zdravil, ki imajo po večini 
vse stranske učinke, pozdraviti vneto grlo ali le 
izboljšati svojo naravno odpornost, potem si 
pripravite žajbljev sirup po spodnjem receptu. 
Recept je star že več 100 let in preverjeno po-
maga. Po tem receptu boste dobili približno 2 
kilograma žajbljevega sirupa, ki ni le zdravilen, 
ampak tudi prijetnega okusa.

Sestavine za pripravo žajbljevega sirupa:
• 350–400 g svežih žajbljevih listov
• 7 dl čistega limoninega soka (sveže iztis-

njen sok limone)
• 1,7 kg belega ali rjavega nerafiniranega 

sladkorja

Postopek priprave žajbljevega sirupa:
V dobro umit in posušen kozarec za vlaganje 
zložimo sveže žajbljeve liste tako, da pokrijejo 
dno. Potrosimo jih s tremi žlicami rjavega 
ali belega sladkorja, na katerega ponovno 
zložimo vrsto žajbljevih listov. Vrstice zlagamo 
z občutkom in jih ne pritiskamo na dno kozarca 
za vlaganje. Postopek ponavljamo tako dolgo, 
dokler kozarca za vlaganje ne napolnimo. 
Zadnja plast naj bo vedno sladkor. Po enakem 
postopku napolnimo tudi ostalih 6 kozarcev 

(oz. poljubno število manjših) za vlaganje. 
Kozarce nato dobro zapremo in postavimo na 
sonce za 20 dni.
Po poteku tega časa vse kozarce odpremo in  
vsebino stresemo v lonec za kuhanje. V kolikor 
se sladkor, zaradi pomanjkanja sonca v 20 
dneh ne raztopi popolnoma, zaprte kozarce 
lahko položite v vročo kopel (okoli 80 °C).
Lonec postavimo na štedilnik in na tihem og-
nju kuhamo 40 minut. Žajbljeve liste in sladkor 
med kuhanjem večkrat premešamo. Pri ku-
hanju žajbljevega sirupa bodimo previdni, saj 
žajbljev sirup nikakor ne sme zavreti. Ko poteče 
40 minut kuhanja, žajbljevem sirupu dodamo 
limonin sok. Dobro premešamo in nadaljuje-
mo z kuhanjem še 2 uri. Po poteku tega časa, 
lonec odstranimo z ognja, sirup pa precedimo 
skozi cedilo v čisto posodo.
Vlijemo v čiste in posušene steklene kozarce 
za vlaganje. Dobro zapremo in hranimo v  
hladnem prostoru. Sirup je najbolj učinkovit, 
če ga zaužijete trikrat na dan, najbolje da 
zjutraj, popoldne in zvečer po eno kavno žličko 
in to takoj, ko začutite bolečine v grlu ali druge 
znake prehlada.
Dobrega zdravja vam želim v teh zadnjih 
jesenskih dneh. 

Žajbljev čaj. Eterično olje.
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Izdelki iz kolekcije blagovne znamke Plečnikov čaj: 

Plečnikov čaj v refuzi škatlica 80g
Plečnikov čaj v filter vrečkah 25x filter
Plečnikov čaj 15g v natur škatli
Plečnikov čaj epruvetke 5ml
Fit Coffe 100 g  
Brinjevček 40 ml
Grenčica 50 ml
Med 125 g

Naročila in informacije: caj.plecnik@gmail.com | 041 490 866

Morda pa zdravje ni samo v zdravilih?

Ključ do rešitve uganke dolgega življenja.

Šentjernejska natur apoteka
Vaše bližnje, prijatelje, znance, poslovne partnerje in svoje 
prizadevne delavce razveselite z drobnimi pozornostmi.

28. 11. 2019 - OB 16.30
Osnovna šola Šentjernej,
Prvomajska cesta 9, 8310 

Šentjernej, jedilnica 

Zakaj?
Da v praksi spoznate delodajalce, 
poklice in ljudi, ki te poklice že opravljajo 
in se lažje odločite kam naprej. 

Uvodni nagovori
 Radko Luzar, župan Občine Šentjernej
 Marjan Rihar, Gospodarska zbornica Slovenije
 Nina Šalamon, v.d. ravnatelja OŠ Šentjernej

Predstavitev poklicev
 prodajnik razvojnik
 nabavnik operater proizvodnje linije
 tehnolog orodjar
 kakovostnik lesni tehnik

Ogled podjetja
 L-Tek d. o. o.
 LOK d. o. o. 

Podjetje L-Tek d. o. o. bo interaktivno predstavilo najsodobnejšo tehnologijo interneta stvari, ki jo boste lahko preizkusili tudi sami z vašim pametnim 
telefonom. Nekaj od vas bo deležnih tudi posebnega presenečenja, zato ne zamudite dogodka.

Klara Lukan je v nedeljo, 10. 11. 2019, 
tekmovala na Carsolina cross v Trstu, 
kjer je nastopila v absolutni kategoriji (7 
km) in zmagala. To je bila izbirna tekma 
za evropsko prvenstvo v krosu, ki bo 8. 12. 
2019 v Lizboni na Portugalskem, kjer bo 
Klara še zadnjič letos nastopila za mla-
dinsko kategorijo U20. 

K
lara Lukan je v nedeljo, 27. 10. 2019, na 
24. Ljubljanskem maratonu v Garmin 
teku na 10 km razdalji dosegla 1. mesto 
in s časom 33:23 postavila rekord pro-
ge, ki je bil do sedaj v lasti Sonje Roman 

(33:32), ki ga je dosegla leta 2015. Prav tako pa 
je postavila mladinski in članski državni rekord 
v cestnih tekih na 10 km. Ta izid je hkrati tudi 
skupno 16. mesto med vsemi tekmovalci v teku 
na 10 km.
Njen čas 33:23 pomeni 1. mesto v Evropi in 7. 
mesto na svetu v starejši mladinski kategoriji 
U20. 

    TOMAŽ LUKAN

KLARA LUKAN 
KREPKO
POPRAVILA 
DRŽAVNI REKORD
V TEKU NA 10 
KILOMETROV



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

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

Trg gorjanskega bataljona 9,
Šentjernej / Tel.: 07 33 16 411

MIKLAVŽEV POPUST
od torka, 26. 11. 2019, do sobote, 7. 12. 2019,
VAM NA ZIMSKO OBUTEV, SOBNE COPATE in ŠALE,
KAPE ter ROKAVICE NUDIMO

Popust vam bo obračunan na blagajni in se ne sešteva z ostalimi popusti.

V A B L J E N I !

-20%-20%

Izdelki iz kolekcije blagovne znamke Plečnikov čaj: 

Plečnikov čaj v refuzi škatlica 80g
Plečnikov čaj v filter vrečkah 25x filter
Plečnikov čaj 15g v natur škatli
Plečnikov čaj epruvetke 5ml
Fit Coffe 100 g  
Brinjevček 40 ml
Grenčica 50 ml
Med 125 g

Naročila in informacije: caj.plecnik@gmail.com | 041 490 866

Morda pa zdravje ni samo v zdravilih?

Ključ do rešitve uganke dolgega življenja.

Šentjernejska natur apoteka
Vaše bližnje, prijatelje, znance, poslovne partnerje in svoje 
prizadevne delavce razveselite z drobnimi pozornostmi.

V A B I L O
Vabimo vas na naš tradicionalni

23. Miklavžev koncert,
ki bo v soboto, 7. 12. 2019, ob 18. uri

v Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan.

Naši gostje bodo:
PREŠMENTANI FALOTI,

STOPERŠKA BANDA, MI TRIJE iz Cirkulan,
LOVRENŠKI LJUDSKI PEVCI in

 KVINTET KLARINETOV.

Lepo vabljeni.

FANTJE Z VASI
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VICI

Kredit za hišo
»Zakaj si pa tako vesel?«
»Nič več mi ne bo treba odplačevati
kredita za hišo, pa sem plačal le en obrok!«
»Kako je pa to mogoče?«
»Prejel sem pismo, v katerem je pisalo, da me opominjajo tretjič in 
zadnjič.«

Kok to?
Štajerc stopi v ljubljansko restavracijo in vpraša natakarja.
»Ali imate limonado?«
»Ne, žal, limonade trenutno nimamo.«
»Kok to?«
»Ja, kokto pa imamo!« 

Ko bom velik
»Janezek, kaj bi rad bil, ko boš velik?«
»Sanjam o tem, da bi zaslužil 1 milijon mesečno, tako kot moj ata.«
»Tvoj ata zasluži milijon mesečno???«
»Ne, tudi on sanja o tem.«

PREGOVORI ZA NOVEMBER

Vsi svetniki radi prineso kak dan še vreme lepo. / Na Andreja (10. 11.) sneg, z ži-
tom kreg. / Kadar Martin (11. 11.) oblake preganja, nestanovitna se zima ozna-
nja. / Če na Cecilijo (22. 11.) grmi in treska, bo ob letu žita kot peska. / Ako je na 
Lenartovo lepo ali grdo, do božiča bo ostalo tako. / Listopada južnina, svečana 
mrzlo. / Če za sveto Katarino dežuje, tedaj bo vlažna zima, če pa je takrat sneg, 
bo snežena. / Če mokro zemljo sneg pokrije, bo malo prida za kmetije. / Klemen 
(23. 11.) zaklene, Katarina (25. 11.) grušta, Andrej (30. 11.) vse s snegom pokrije.

Čas priprave: cca 1 uro.  

Potratna potica

Recept je preizkusila Darija Kovačič.

RIŠE: Darinko Ruden

V prejšnji številki glasila smo vas spraševali, kaj je bilo na objavljeni 
fotografiji. Za pravilen odgovor, da je bila fotografija posneta v Lurdu 
pri Rakovniku, se zahvaljujemo NADI PENCA iz Rakovnika. Nagra-
jenki, ki je pravilno odgovorila, čestitamo in jo prosimo, da pride na 
občino, kjer bo prevzela nagrado gostilne Pri Jerneju, ki se ji za nag-

rado najlepše zahvaljujemo.
TOKRAT VAS SPRAŠUJEMO, KJE JE BILA PO-

SNETA FOTOGRAFIJA. Vaše odgovore priča-
kujemo do ponedeljka, 9. decembra 2019, 

na naslovu: Uredniški odbor Šentjernejske-
ga glasila, Občina Šentjernej, Prvomajska 
cesta 3 a, 8310 Šentjernej ali na e-naslovu: 
sentjernej@siol.net. 

Biskvit
6 jajc / 6 žlic sladkorja / 7 žlic moke / ½ dl 

olja / 1 pecilni / 1 vanili

Peci približno 14 minut. Pečeno razpolovi.
Peci v istem pekaču kot potico.

Testo za potico
580 g moke / 100 g masla / 4 rumenjake / 3 
dl mleka / 2 žlici sladkorja / rum, sol, 1 kvas

Postavi kvas z mlekom. Zmešaj vse 
sestavine in pred kvasom dodaj k moki, 

dodaj kvas in zamesi. Pusti, da vzhaja, nato 
razvaljaj v velikosti pekača, spodnje testo 
naj bo malo večje. Pekač namaži in zlagaj 
testo, orehov nadev, biskvit, skutin nadev, 

biskvit, orehov nadev, testo. 

Dober tek!

Opomba: testo pred hajanjem stehtaj in ga 
razdeli na dva dela, dve tretjini teže za spo-
dnji del potice in eno tretjino za zgornji del.

Orehov nadev
½ kg orehov ali lešnikov / 6 žlic sladkorja /

1 smetana / mleko po potrebi / dišave, rum, 
cimet

Orehe popari z vrelo smetano in mlekom.

Skutin nadev
1 večja ali 3 manjše skute (500 g) / 1 kisla 

smetana / 2 žlici sladkorja / 1 vaniljev 
sladkor / 1 jajce

Zmešaj vse skupaj in namaži po potici.
Potico peci 45 minut na 170 °C.



POBARVANKA
ZA Najmlajše

RIŠE:
Mojca Lampe

Kajtna



Gost: Uroš Perič
Dirigent: Sandi Franko

P I H A L N I  O R K E S T E R 
O B Č I N E  Š E N T J E R N E J

vabi na

v petek, 13. 12. 2019, ob 19. uri
KC Primoža Trubarja

Božično novoletni
koncert

Božično novoletni
koncert

Božično novoletni
koncert
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Vabilo na

5. DRŽAVNO
OCENJEVANJE 

IN RAZSTAVO POTIC
6.–8. DECEMBER 2019

Kulturni center Primoža Trubarja Šentjernej

P R O G R A M :
PETEK, 6. 12. 2019 / od 10.00 do 14.00 sprejem vzorcev
SOBOTA, 7. 12. 2019 / od 9.00 do 20.00 razstava potic 
NEDELJA, 8. 12. 2019 / od 7.30 do 14.00 razstava potic

ob 14.00 slavnostna podelitev priznanj
s kulturnim programom

in pogostitvijo



1. VRSTE POTIC: potice iz kvašenega testa iz različnih krušnih in osta-
lih žit in z različnimi nadevi.
2. KOLIČINA IZDELKA: izdelek mora tehtati najmanj 1,5 kg.
3. OSTALE ZAHTEVE:
• izdelek – potica je tradicionalne oblike (pečena v okroglem ali štirio-

glatem modelu z gladko zgornjo površino – ne venec);
• izdelek – potica je lahko sladka ali slana;
• izdelek – potica ne sme biti posuta s sladkorjem ali drugim posipom;
• izdelek mora biti dostavljen v primerni nepovratni embalaži;
• izdelek mora biti opremljen s prijavnico in deklaracijo (spodaj).
4. PRIJAVA IN INFORMACIJE: predhodna prijava je obvezna. Pri-
jave sprejemamo do vključno četrtka, 5. 12. 2019, do 15. ure: 
na tel. št.: 031 391 750 (Tanja Luzar) ali
na elektronski naslov: d.kmeticesentjernej@gmail.com.
5. ČAS IN KRAJ DOSTAVE: prijavljene izdelke bomo sprejemali v pe-
tek, 6. 12. 2019, od 10. do 14. ure v avli KC Primoža Trubarja Šen-
tjernej. Prispevek znaša 5 evrov na izdelek in se poravna v gotovini ob 
dostavi.
6. OCENJEVANJE IZDELKOV: izdelke bo ocenila tričlanska strokovna 
komisija v petek, 6. 12. 2019, v popoldanskih urah. Ocenjevanje bo 
potekalo v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju kakovosti potic na dr-

žavnem ali regijskem ocenjevanju, sprejetim 22. 10. 2019.
7. OCENA IZDELKA VSEBUJE:
• zunanji videz (oblika potice, barva skorje in sredice),
• vonj skorje in sredice,
• videz sredice (povezava skorje, sredice in polnila, elastičnost sredice),
• okus sredice in skorje.
8. NAGRADE IN PRIZNANJA: priznanja in nagrade prejmejo izdelki, ki 
dosežejo naslednje število točk:
• od 36,0 do 38,0 točk: zlato priznanje;
• od 33,0 do 35,9 točk: srebrno priznanje;
• od 29,0 do 32,9 točk: bronasto priznanje;
• do 28,9: zahvala za sodelovanje.
9. REZULTATI OCENJEVANJA IN PODELITEV PRIZNANJ: na dan oce-
njevanja bodo rezultati na razpolago v večernih urah pri Branki Pet-
kovšek (031 794 292), na spletni strani Zveze kmetic Slovenije in na 
www.facebook.com/kmeticesentjernej.
10. PODELITEV PRIZNANJ: podelitev priznanj bo v okviru kulturnega 
programa v nedeljo, 8. 12. 2019, ob 14.00 uri v avli Kulturnega cen-
tra Primoža Trubarja. Udeleženci sami poskrbijo za prevzem priznanj.

Datum objave razpisa: 11. 11. 2019  Organizacijski odbor

P R I J A V N I  L I S T
Ime in priimek:
Naslov:
Telefon:    E-naslov:    Članica društva:
Ime izdelka:        Podpis:

ŠIFRA IZDELKA (izpolni organizator):

DEKLARACIJA     ŠIFRA IZDELKA (izpolni organizator):

Sestavine v izdelku označite s kljukico oz. dopišite sestavine, ki jih ni na seznamu.
Ime izdelka:
Vrsta moke:
moka jajca lešniki kava
kvas mast mandlji rožičeva moka
maslo drobtine skuta korenje
margarina kokos smetana sladka mak
mleko pehtran rozini
olje sol ocvirki
sladkor Vanil. sladkor čokolada
voda pecilni cimet
smetana kisla limona klinčki
rum limonina lupina orehi

Datum izdelave:

DRUŠTVO KMETIC ŠENTJERNEJ V SODELOVANJU Z ZVEZO KMETIC SLOVENIJE
IN KMETIJSKO GOZDARSKIM ZAVODOM NOVO MESTO

RAZPISUJE 5. DRŽAVNO OCENJEVANJE POTIC
med 6. in 8. decembrom 2019

Vabilo na

5. DRŽAVNO
OCENJEVANJE 

IN RAZSTAVO POTIC
6.–8. DECEMBER 2019

Kulturni center Primoža Trubarja Šentjernej

P R O G R A M :
PETEK, 6. 12. 2019 / od 10.00 do 14.00 sprejem vzorcev
SOBOTA, 7. 12. 2019 / od 9.00 do 20.00 razstava potic 
NEDELJA, 8. 12. 2019 / od 7.30 do 14.00 razstava potic

ob 14.00 slavnostna podelitev priznanj
s kulturnim programom

in pogostitvijo



Kotarjeva cesta 8a, Šentjernej (poleg
trgovine Spar) / Tel.: 05 99 44 374

OD 26. 11. DO 29. 11. 2019
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SV. MIKLAVZ
STE ŽE SEDELI V MIKLAVŽEVI ZLATI KOČIJI? 

OB LETOŠNJEM SPREJEMU MIKLAVŽA 
BOSTE IMELI PRILOŽNOST.

Z VAMI NA MIKLAVŽEV VEČER BODO: SV. MIKLAVŽ, ZLATA 
MIKLAVŽEVA KOČIJA IZ GRADU ŠTATENBERG, OTROŠKI ZBORČEK 
SV. JERNEJA, GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE – TOLKALNA 
DIVIZIJA IN GODALNA ZASEDBA, FRANCI GREGORIČ – KOČIJA S 
PARKELJNI, SKAVTI, BOŽO JUDEŽ – KOČIJA Z ANGELČKI, ČLANI 
PIHALNEGA ORKESTRA OBČINE ŠENTJERNEJ, PRITRKOVALCI, 
DRUŠTVO KMETIC ŠENTJERNEJ IN JP EDŠ, D. O. O. ŠENTJERNEJ. 
ZA OZVOČENJE IN OSVETLITEV BO POSKRBEL UROŠ VIDE.

POBARVANKO POBARVAJ, PODPIŠI, ODREŽI IN PRINESI NA MIKLAVŽEV SPREJEM 5. 12. NA PLAC'. 
IZŽREBANE POBARVANKE BODO NAGRAJENE. NAGRADE SO PRISPEVALI: GOSTILNA PRI JERNEJU – DRUŽINSKA PICA, SAMOPOSTREŽNA 
AVTOPRALNICA AVTOLINE – PRANJE ZLATIH KOČIJ, LONČARSTVO G-ART – POLIČEK, ZLATARSTVO BARTOL – DOMINE, VELIKI BALONI, 
NAHRBTNIK, ŠENTJERNEJSKA NATUR APOTEKA – PLEČNIKOV ČAJ, KMETIJA KARLOVČEK – MIKLAVŽEVA JABOLKA, SLAŠČIČARNA KOŠAK – 
MIKLAVŽEVE KREMŠNITE, VINOTEKA OTILIJA – DROBNE MIKLAVŽEVE POZORNOSTI …

SPREJEM SV. MIKLAVŽA NA PLAC'
OBČINA ŠENTJERNEJ VABI NA 
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SV. MIKLAVZ



Pametna vtičnica za vklop in izklop 
električnih naprav z nadzorom 
temperature na daljavo.

Za naprave 
do 3500 W

Vklop s 
sporočilom SMS 
ali klicem 
v napravo

Zazna 
spremenjeno 
temperaturo 
prostora

Zazna izpad
in prihod
elektrike

119 €

KOBRA Team d. o. o. | Levičnikova cesta 2 | 8310 Šentjernej

041 600 700 
www.kobra.si

vabi na tradicionalni koncert z naslovom 

V HRIBIH SE DELA DAN,
v soboto, 30. novembra 2019,

ob 17. in 19.30 uri v KC Primoža Trubarja.

Poleg gostiteljev bodo nastopili 
SIMONA HUDOKLIN, KATAYA,

OTO PESTNER in ORKESTER AVE.

Vstopnice: blagajna KC PT,
vsak delavnik med 13. in 15. uro, ob četrtkih do 16. ure;

rezervacija kart: 07/393 13 71 / cena: 5 €.


