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Cenjeni bralci in bralke,
Pred vami je zadnja številka v letu 2019. Veseli nas, da 
smo tudi v letošnjem letu uspešno sodelovali in skupaj 
z vami pripravili osem številk Šentjernejskega glasila. 

Hvala, da nam pošiljate prispevke in nas berete. 

December je mesec, ko se ozremo nazaj na leto, ki se 
počasi poslavlja, in razmišljamo o tem, kakšno je bilo. 

Nam je uspelo narediti vse, kar smo si zadali? Smo 
sledili novoletnim zaobljubam in uresničili vse želje? 
Zagotovo se vedno ni vse izšlo po načrtih in je ostal 

še kakšen cilj nedosežen, a spomnimo se vseh lepih in 
dragocenih trenutkov, ki smo jih doživeli. Da se bomo z 
veseljem spominjali vsega dobrega, kar je bilo, slabo pa 

uporabili za motivacijo v letu, ki je pred nami.

Novo leto je kot nova knjiga. V roke nam je dano 
pero, s katerim lahko zgodbo zapišemo, polno drobnih 
trenutkov, ki nam polepšajo vsakdan, zgodbo številnih 

poti, zgodbo polno smeha, veselja in ljubezni ... Začnimo 
s prvim poglavjem, ki ima naslov SREČNO 2020!

V imenu uredniškega odbora Šentjernejskega glasila 
vsem skupaj želim, da bi v zadnjih dneh leta predvsem 

uživali. Da bi čas preživeli s tistimi, ki jih imate najraje, 
da bi se spočili in umirili in novo leto pričakali z 

veseljem in optimizmom.
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Sabina Jordan Kovačič,

odgovorna urednica

IZPOSTAVLJAMO

POTREBNO JE 
DELOVATI V DOBRO 
VSEH OBČANOV

V 
času vašega županovanja je bilo dokončanih kar nekaj 
projektov. Bi katerega še posebej izpostavili, da ste po-
nosni na njegovo realizacijo?
V mojem obdobju županovanja smo s skupnimi močmi izpolni-
li večino predvolilnih obljub in uspešno zaključili veliko število 

projektov, tako manjših kot večjih. Najbolj pa sem ponosen na naš naj-
večji projekt, na izgradnjo novega vrtca prve in druge faze skupaj z 18 
oddelki. Vsakič, ko prestopim prag vrtca, mi je toplo pri srcu, ko vidim 
nasmejane obraze naših malčkov in zadovoljne starše ter vzgojiteljice. 
Velikokrat sem že dejal, da moramo najprej poskrbeti za najmlajše, kar 
smo tudi storili. Nič manj pomemben projekt, ki je bil uspešno realizi-
ran, je izgradnja Proizvodno storitvene cona Šentjernej - sever. Z inve-
sticijo v infrastrukturo je občina poskrbela za dobre pogoje za nadaljnji 
industrijski razvoj. V kratkem se bodo odprla nova delovna mesta, ki so 
zelo pomembna za mlade, da ostanejo v domačem okolju, si ustvari-
jo družine in sodelujejo pri razvoju kraja. Vseh teh projektov ne bi bilo 
možno realizirati brez dobrega dela sodelavcev občinske uprave na 
čelu z direktorjem Samom Hudoklinom, podpore občinskih svetnikov 
in razumevanja občanov. V mojem obdobju smo uspeli pridobiti veliko 
nepovratnih sredstev EU, ki so bila ključnega pomena, da smo uspeli 
realizirati vse zastavljene projekte. Menim, da moramo sedaj poskrbeti 
za najstarejše in mladino.

Lahko rečemo, da ste ves čas svojega županovanja velik pouda-
rek dajali prostovoljstvu. Prostovoljce ste vedno sprejeli odprtih 

POGOVOR Z ŽUPANOM
RADKOM LUZARJEM

  SABINA JORDAN KOVAČIČ & ANITA PETRIČ

    ARHIV OU OBČINE ŠENTJERNEJ

Naj iskrivost pisanih
decembrskih luči polepša

drobne trenutke
v mozaiku časa,

novo leto pa naj vam
podari zdravja in moči

za nove izzive in neznane poti. 
Naj vas v prazničnih dneh

objamejo toplina, radost in mir.

S R E Č N O  2 0 2 0 .

– Občina Šentjernej –
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rok in se jim za njihovo delo tudi javno 
zahvalili. Ali si želite, da bi s tem nadalje-
val tudi vaš naslednik na županskem mes-
tu? Se vam zdi to pomembno za naš kraj in 
družbo samo, da to še naprej spodbujamo? 
Delo za skupno dobro meni osebno veliko po-
meni, sem član več društev in podpiram pro-
stovoljstvo. V občini imamo preko 50 aktivnih 
društev, ki dajejo utrip našemu kraju. Na vsa 
ta naša društva sem zelo ponosen, saj skupaj 
prijetno krasijo lepo razglednico Šentjerneja. 
Kot primer poglejte, kdo bi lahko organiziral 
dogodek 100 kočij v Šentjerneju za Jernejevo 
ali pa rimsko konjsko dirko štirivpreg, če ne 
prostovoljci. Delo prostovoljcev ne moremo 
poplačati z denarjem, le s pohvalami, ki pa jih 
je še premalo.   
Ponosen sem tudi na naš Kulturni center Primo-
ža Trubarja, ki je stičišče družbenega življenja in 
vsako leto priredi več kot 200 dogodkov, tako 
Šentjernej živi bogato kulturno življenje. Uspe-
šna so naša športna društva, da ne omenjam 
uspešnost gasilskih društev skupaj z našo gasil-
sko zvezo. Sredstva, ki jih namenjamo za delo 
društev v okviru proračuna, niso tako majhna, 
a ocenjujem, da je to vložek v ljudi in v med-

sebojne odnose in prav je tako. Vsi se moramo 
zavedati prispevka prostovoljstva za občino in 
prepričan sem, da bo moj naslednik nadaljeval 
zastavljeno pot in spodbujal delo prostovoljcev. 
Prostovoljstvo je občutljiva tema, do katere 
je potreben pozitiven in razumevajoč odnos. 
Predvsem mlade je potrebno vključiti v društva 
in jim stati ob strani. Vemo, da se mladi bojijo 
odgovornosti, predvsem takrat, ko gre za prev-
zem vodstvenih funkcij društev, saj zakonodaja 
predpisuje materialno in kazensko odgovor-
nost, zato je pomembno, da imajo podporo 
tako lokalne skupnosti kot župana.

Kaj bi ob koncu leta želeli sporočiti občan-
kam in občanom Občine Šentjernej? Kaj 
bi sporočili naslednjemu županu? Imate 
kakšen nasvet zanj za uspešno delo?
Kot je vsem znano, se moja tako imenovana 
politična pot zaključuje, saj z dnem 19. 12. 2019 
predčasno zapuščam mesto župana Občine 
Šentjernej. Odločitev, da predčasno zaključim 
svoj mandat, je bila težka, a ocenjujem, da je 
bila moja odločitev prava, saj je odstop umiril ci-
vilne iniciative in vzpostavil pogoje za normalno 
delo v prihodnje. Od mene je pošteno, da sem 
samokritičen in pravočasno povem volivcem, 
da v takih okoliščinah, ki so se pojavile, ni bilo 
mogoče nadaljevati mandata, zato ne bo mož-
no uresničiti vseh predvolilnih obljub. Ocenil 
sem, da je ta odločitev boljša, tako za občino kot 
zame osebno in za moje zdravje. Prepričan sem, 
da bom v prihodnje skupnosti bolj koristen na 
področju gospodarstva, saj bom svojo energijo 
posvečal novim projektom, ki bodo pomembni 
za mlade, predvsem pri ustvarjanju novih delov-
nih mest.
Novoizvoljenemu županu bi rad sporočil, da naj 
v osnovi nadaljuje začrtano pot, ki je razvojno in 
socialno naravnana. Vam občanom in občan-
kam sporočam, da podprete tistega kandidata, 
ki se bo s svojim programom najbolj približal 
taki usmeritvi. 

Pomembno je, da se bodo nadaljevali in zaklju-
čili projekti, ki trenutno potekajo in so sofinanci-
rani s strani Evropske unije, s tem mislim projek-
te: izgradnja plinifikacijskega omrežja, križišče 
Maharovec in nadaljevanje projekta hidravlič-
nih izboljšav. V letu 2020 in letu 2021 se morajo 
nadaljevati projekti, ki so že pripravljeni in tudi 
odobreni ter prav tako sofinancirani s strani 
EU; to je industrijska cona, ureditev cestnega 
odseka s postajališči Šentjernej–Drama, Šolska 
učna pot, Pot ladijskega vijaka, Rekonstrukcija 
cestnega odseka Šmarje–Pleterje. Za vse ome-
njene projekte je že odobrenih 1.700.000 evrov 
kohezijskih sredstev, ki jih bomo lahko izgubili, 
če jih v predvidenem ter v pogodbenem času ne 
zaključimo.
Potrebno je pripraviti nove projekte za obdobje 
od leta 2021 do 2027 s ciljem pridobiti čim več 
pomoči s strani EU. Šentjernej potrebuje urejene 
kolesarske steze, poskrbeti moramo za starejše 
občane z izgradnjo doma starejših, zgraditi most 
v Mršeči vasi, potrebujemo športni center ter pro-
metno ureditev občine z izgradnjo obvoznice.
Za realizacijo zastavljenih ciljev morata imeti no-
voizvoljeni župan in občinska uprava podporo s 
strani svetnikov. Upam, da smo se iz nastale situa-
cije vsi nekaj naučili, da se je spremenilo razmišlja-
nje posameznikov, da so preseženi ozki osebni ali 
lokalni interesi, in da je potrebno delovati v dobro 
vseh občanov. Zato pozivam občinske svetnike, 
da novoizvoljenem županu in občinski upravi ter 
Javnemu podjetju EDŠ, d. o. o. Šentjernej nudite 
podporo v korist za našo občino in nas vseh. 
Na koncu bi se rad zahvalil vsem občankam in 
občanom, da ste mi dali možnost vodenja naj-
lepše občine Šentjernej za dobo petih let. Hvala 
za sodelovanje in podporo pri oblikovanju obči-
ne in realizaciji številnih projektov, ki so pustili 
pečat v kraju. Ponosen sem na vse skupne do-
sežke in vesel, da sem bil del te zgodbe . 
Naj ob koncu vsem zaželim mirne in bla-
goslovljene božične praznike ter uspešno 
in zdravo v letu 2020. 

O
bčinski svet Občine Šentjernej je imel v 
sredo, 11. decembra 2019, osmo redno 
sejo. Na dnevnem redu je bilo 10 točk. 
Svetniki so se seznanili z modelom dol-
gotrajne oskrbe v lokalni skupnosti ter 

soglašali, da Občina Šentjernej pristopi v kon-
zorcij občin z namenom medsebojnega sodelo-
vanja pri črpanju evropskih sredstev. Prav tako 
so sprejeli sklep, da Občina Šentjernej kot druž-
benik ne pristopi k družbeni pogodbi Centra za 
ravnanje z odpadki Dolenjske in Bele krajine, 
d. o. o., javno podjetje (JP CeRO-DBK, d. o. o.). 
Svetniki so potrdili, da se spremeni dosedanjo 

POROČILO Z 8. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠENTJERNEJ

    OU OBČINE ŠENTJERNEJ

SVETNIKI MED DRUGIM LETO 2020 RAZGLASILI ZA RESSLOVO LETO
obliko izvajanja obvezne gospodarske javne 
službe, kot jo izvaja podjetje CeROD, center za 
ravnanje z odpadki, javno podjetje, kar ima za 
posledico: 1. obvezno spremembo Odloka o 
izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in 
prevoza komunalnih odpadkov in gospodarske 
javne službe odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov na ob-
močju občine Šentjernej, 2. izvedbo javnega 
razpisa z namenom pridobitve najbolj ugodne-
ga ponudnika – izvajalca obdelave in odlaganje 
mešanih komunalnih odpadkov. Med drugim 
so razglasili leto 2020 za Resslovo leto, sprejeli 
predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o gospodarskih javnih službah v občini 

Šentjernej, Odlok o podelitvi koncesije na po-
dročju javne službe Pomoč družini na domu v 
občini Šentjernej. V zadnji točki so svetniki spre-
jeli predlog Proračuna Občine Šentjernej za leto 
2020 s štirimi amandmaji, ki jih je predlagal ob-
činski svetnik Jože Simončič. 

Ob razglasitvi Resslovega leta
prof. dr. Miha Japelj.



PRORAČUN OBČINE ŠENTJERNEJ 
ZA LETO 2020 SPREJET

P
roračun Občine Šentjernej za 
leto 2020 je sprejel Občinski svet 
Občine Šentjernej na svoji 8. 
redni seji dne 11. 12. 2019 in je 
težak dobrih 8,3 milijonov evrov. 

Občina pridobiva sredstva iz različnih virov. 
Glavni vir so davčni prihodki, ki predstavljajo 
65 % vseh prihodkov (med njimi največji delež 
predstavlja dohodnina, ki jo občini nakazuje dr-
žava, ostala sredstva so davki – na premoženje, 
na dediščine in darila, na dobitke od iger na sre-
čo, na promet nepremičnin in okoljske dajatve, 
ki so namenski prihodki); nedavčni prihodki 
pomenijo med vsemi prihodki 10 % delež (na-
jemnina od upravljanja z občinsko komunal-
no infrastrukturo, prihodki koncesij, občinske 
takse, globe, udeležba na dobičku Komunale 
Novo mesto, prihodki od komunalnih prispev-
kov in prihodki od prodaje blaga in storitev); 
kapitalski prihodki in donacije (to so prihodki 
od prodaje občinskega premoženja – kmetij-
ska in stavbna zemljišča in sredstva od prejetih 
donacij), ki so planirani za nekaj več kot odsto-
tek vseh prihodkov in transferni prihodki, ki 
predstavljajo dobrih 23 % celotnih prihodkov, 
kamor sodijo sredstva za tekočo porabo in inve-
sticije iz državnega proračuna in iz sredstev EU.

ODHODKI – v katere namene
občina usmerja proračunska
sredstva?
Za tekoče proračunske izdatke (plače, prispevki, 
izdatki za blago in storitve, najemnine, energija, 
voda, komunalne storitve, članarine, obresti, 
proračunski rezervi) je namenjeno 25 % pro-
računskih sredstev, 34 % proračuna se deli na 
tekoče transfere (kmetijske subvencije, subven-
cioniranje obrestne mere podjetniških kreditov, 
nadomestila ob rojstvu otrok, plačilo družin-
skega pomočnika, zdravstvenega zavarovanja 
brezposelnim osebam, regresiranje prevozov 
učencev, plačilo predšolske vzgoje …) in kar 41 
% proračuna je namenjenih za investicijske od-
hodke in investicijske transfere (novogradnje, 
obnove, nakupi zemljišč, projektna dokumen-
tacija, nadzor, nakup računalniške, pisarniške 
in druge opreme in investicijski transferi javnim 
zavodom).

Planirane večje občinske investicije v letu 
2020:
• sanacija ceste Šmarje–Pleterje (II. faza),
• rekonstrukcija križišča v Maharovcu,
• izpeljava projekta Pot ladijskega vijaka,
• ureditev infrastrukture v Dol. Stari vasi (II. faza),
• ureditev infrastrukture v Orehovici (III. faza),

• rekonstrukcija cestne infrastrukture v Dol. 
Vrhpolju, 

• pridobitev projektne dokumentacije za izgra-
dnjo mostu v Mršeči vasi,

• ureditev pešpoti Gruča–Ledeča vas–AP Gro-
blje,

• nadaljevanje projekta Hidravlična izboljšava 
vodovodnega sistema na območju osrednje 
Dolenjske,

• projekt Odvajanje in čiščenje v porečju Krke – 
aglomeracija Vrh,

• izdelava OPN (občinskega prostorskega načr-
ta) občine,

• projekt ISC (industrijsko storitvene cone) Sej-
mišče Šentjernej,

• zamenjava svetilk javne razsvetljave in 
• izvedba projekta Šentjernejska učna pot.

Največji delež sredstev na področju družbenih 
dejavnosti je namenjen varstvu in vzgoji pred-
šolskih otrok (1,5 milijona evrov za plačilo razli-
ke med ceno programov vrtca in plačili staršev). V 
financiranje osnovnega šolstva je usmerjenih 
184 tisoč evrov, v glasbeno šolo 14 tisoč evrov 
in za plačilo prevozov učencev v šolo in nazaj 
163 tisoč evrov. Občina Šentjernej namenja 
30 tisoč evrov za povečanje zaposljivosti ob-
čanov preko javnih del, okoli 77 tisoč evrov 
za zdravstveno varstvo (plačevanje osnovne-
ga zdravstvenega zavarovanja brezposelnim 
osebam, financiranje mrliško ogledne službe in 
izvedbo deratizacije). Za programe v kulturi je 
v letu 2020 planiranih dobrih 311 tisoč evrov 
(knjižnična dejavnost, financiranje pihalnega 
orkestra in sofinanciranje kulturnih programov 
preko javnega razpisa in sofinanciranje progra-
mov kulturnega centra). 
V proračunu so načrtovana sredstva tudi za 
programe športa v višini 89 tisoč evrov (sofi-
nanciranje športnih programov na osnovi javne-
ga razpisa in interesne programe športa otrok in 
mladine, tekoče vzdrževanje atletskega stadiona, 
plačilo izvedbe šolskih športnih tekmovanj in 
planirana je obnova večnamenskega igrišča pri 
OŠ Orehovica).
Občina Šentjernej v letu 2020 namenja 45 ti-
soč evrov za podporo razvoju gospodarstva 
(subvencioniranje obrestne mere za najete kredi-
te podjetnikov; pridobitev strategije razvoja  tu-
rizma, financiranje delovanja Razvojnega centra 
Novo mesto, financiranje delovanja garancijske 

sheme; promocijske aktivnosti in storitve, prido-
bitev turističnih produktov, financiranje dogovo-
ra za razvoj regij preko razvojnega centra …).
Občina Šentjernej namenja kar 264 tisoč evrov 
za področje socialnega varstva, ki vključuje so-
cialno varstvo invalidov, starejših (dejavnost iz-
vajanja pomoči na domu in bivanje v splošnih in 
posebnih socialnih zavodih), materialno ogrože-
nih in drugih ranljivih skupin ter varstvo otrok in 
družine preko pomoči staršem ob rojstvu otrok.  
Za področje kmetijstva je v proračunu letošnje-
ga leta planiranih 70 tisoč evrov za kmetijske 
subvencije.

Poleg zgoraj navedenih večjih investicij in te-
kočih obveznosti je še veliko drugih področij, 
za katere je lokalna skupnost dolžna poskrbe-
ti. Nekaj teh navajamo v nadaljevanju:
• tekoče letno in zimsko vzdrževanje lokalnih, 

krajevnih cest in javnih poti ter gozdnih cest na 
celotnem območju občine;

• skrb za obratovanje Zbirno reciklažnega cen-
tra Šentjernej in centralne čistilne naprave ter 
kanalizacijskega omrežja;

• naloga občine je tudi sanacija črnih odlagališč, 
urejanje in vzdrževanje ekoloških otokov, po-
kopališč, vzdrževanje hidrantov in vodovodne-
ga sistema na območju občine;

• primarna naloga občine je tudi, da skrbi za 
požarno varnost in organizira reševalno po-
moč, organizira pomoč in reševanje za prime-
re elementarnih in drugih nesreč, organizira 
opravljanje pokopališke in pogrebne službe in 
drugo.

Celoten dokument proračuna za leto 2020 je ob-
javljen na prenovljeni spletni strani Občine Šen-
tjernej www.sentjernej.si. 
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  mag. ANDREJA TOPOLOVŠEK

     ARHIV OU OBČINE ŠENTJERNEJ



Šentjernejsko glasilo   |   december 2019

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 ŠENTJERNEJ

     BOJAN DUH
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KDO SPREJEMA ODLOČITVE
V OBČINSKEM SVETU?
Predstavljamo svetnika VIKTORJA LUZARJA.

Z
a svetnika je sedaj to že četrti mandat v klopeh Občinskega 
sveta Občine Šentjernej. Način dela je svetniku že poznan iz 
prejšnjih let. Kot pravi svetnik, je delo v občinskem svetu izziv in 
hkrati tudi velika odgovornost. Potrebno je poznavanje in upo-
števanje statuta in poslovnika občine. »Naloga svetnika je, 

da odgovorno načrtuje in spremlja porabo občinskih sredstev 
ter sprejema odločitve v dobrobit vseh občank in občanov.« Vik-
tor Luzar lahko s svojimi dolgoletnimi izkušnjami iz gospodarstva veli-
ko prispeva na tem področju. »Občina mora pristopiti k takojšnji 
gradnji doma za ostarele, po hitri gradnji kliče tudi most v 

Mršeči vasi, tukaj sta še širitev obrtne cone in obnova dotra-
jane infrastrukture. Predlogov in želja je veliko, vse pa je od-
visno od finančnih sredstev. Hitra rast razvoja občine terja 
nov in nove investicij, s tem pa tudi višji proračun.« 
Viktor Luzar je upokojenec, po poklicu pečar in dolgoletni obrtnik. Z 
družino živi v Cerovem Logu. Še vedno zelo rad pomaga sinu Zvonetu, 
ki nadaljuje njegovo obrt. Skrbi za urejen vinograd in dober cviček. 
Zelo rad zavije v svoj čebelnjak, kar mu predstavlja velik užitek. S če-
beljimi pridelki rad razvaja svojo družino in prijatelje. Še vedno pa rad 
raztegne meh svoje harmonike in zabava zbrano družbo. 

   SABINA JORDAN KOVAČIČ            ANITA PETRIČ
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NALOŽBE 
V OBČINI

V mesecu novembru in v začetku decembra 
2019 je podjetje JP EDŠ, d. o. o. Šentjer-
nej zaključilo gradbena dela v Orehovici. 
Dokončal se je nasip zaradi razširitve ceste, 
postavili so se cestni robniki in asfaltirala se 
je cesta, vključno s pločnikom. Urejeno je 
cestno odvodnjavanje s cevmi do potoka in 
pripravljena je vsa infrastruktura za javno 
razsvetljavo. Naselje Orehovica je tako 
pridobilo varno pot za otroke in varno ter 
dovolj široko cesto za promet. Malenkosti, 
ki so ostale, kot npr. prometna signalizacija, 
talne označbe in ekološki otok, se bodo 
izvedle v tekočem mesecu. 

GRADBENA DELA V
OREHOVICI

  UROŠ JERIČ, JP EDŠ, d. o. o.
            Šentjernej & ANITA PETRIČ

    UROŠ JERIČ, JANEZ HROVAT &
            BOJAN DUH

V naselju Dolenje Vrhpolje se je uredila 
cesta, z oznako JP 895 272, v naselju med 
hišami in delno makadamska pot. Namen 

UREDITEV CESTE V
DOLENJEM VRHPOLJU

ureditve ceste je odvodnjavanje meteorne 
vode, katera naredi veliko škode ob večjih 
nalivih. Odstranila se je obstoječa asfaltna 
plast, izdelal se je nov tampon ceste in uredilo 
se je odvodnjavanje z jaški, rešetkami in s 
polaganjem cevi. Hkrati se bo izvedlo celotno 
odvodnjavanje s cest do potoka Kobila. Dela 
izvaja podjetje JP EDŠ, d. o. o. Šentjernej v 
sodelovanju s podizvajalci. 

V naselju Brezje pri Šentjerneju se je asfaltirala 
dostopna cesta v naselju ter uredilo se je od-
vodnjavanje meteorne vode v glavni kanal, ki 
je urejen proti potoku. Istočasno so se sanirali 
prekopi in izvedena je bila preplastitev ceste, 
katera je bila dotrajana. Dela na tem območju 
je izvedlo podjetje JP EDŠ, d. o. o. Šentjernej v 
sodelovanju s podizvajalci. 

ASFALTIRANJE CESTE V 
BREZJAH PRI ŠENTJERNEJU

V novembru so se dokončala dela na sanaciji 
plazu na Tolstem Vrhu. Uredilo se je odvodnja-
vanje in asfaltirala se je cesta nad plazom, 
dodatno se je uredil in razširil ovinek glavne 
ceste nasproti plazu. V ovinku se je odstranil 
dotrajan asfalt, zamenjal se je tampon in ovi-
nek ponovno asfaltiral. Dela je izvedlo podjetje 
JP EDŠ, d. o. o. Šentjernej v sodelovanju s 
podizvajalci. 

SANACIJA PLAZU NA
TOLSTEM VRHU

V Dolenji Stari vasi so v nedeljo, 8. decem-
bra, po tradicionalnem žegnanju, slovesno 
predali namenu prvi del rekonstrukcije 
ceste z gradnjo kanalizacije. Investicija je 
obsegala obnovo in širitev ceste od križišča 
proti naselju Sela, izdelavo meteorne in 
fekalne kanalizacije, hodnika za pešce ter 
javne razsvetljave. Od konca naselja do križ-
išča za Volčkovo vas je izvedena širitev ceste 
ter preplastitev obstoječega asfalta. Trak 
nove pridobitve so prerezali župan Radko 
Luzar in člana gradbenega odbora Janez 
Hosta in Marjan Medved. Poleg župana, 
je zbrane nagovoril tudi direktor občinske 
uprave Samo Hudoklin, ki je investicijo tudi 
podrobneje opisal. Prenovljeno cesto je 
blagoslovil župnik Anton Trpin. Dogodek je 
povezovala Ida Pucelj. 

INVESTICIJA PRVE FAZE V
DOLENJI STARI VASI
PREDANA SVOJEMU
NAMENU

Zaključek gradbenih del v Orehovici.

Ureditev ceste z oznako JP 895 272 v
Dolenjem Vrhpolju.

Rekonstrukcija križišča v Maharovcu.

Asfaltiranje dostopne ceste v
Brezjah pri Šentjerneju.

Dokončanje sanacije plazu na Tolstem Vrhu.

Odprtje investicije v Dol. Stari vasi.
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OBČINA ŠENTJERNEJ IN VRTEC ČEBELICA ŠENTJERNEJ
VABITA K VPISU OTROK V KRAJŠI PROGRAM

Krajši program je namenjen otrokom, ki:
• še niso vključeni v vrtec,
• bodo do konca koledarskega leta dopolnili 5 let (letnik 2014),
• so leto pred vstopom v šolo.

Krajši program bo potekal v Vrtcu Čebelica Šentjernej, na Trubarjevi cesti 8, v Šentjerneju.

Otroci bodo deležni 240 ur varstva in vzgoje, polnih igrivosti ter bogatih in zanimivih vsebin, ki krepijo ustvarjalnost, pozornost, 
koncentracijo ter spodbujajo celosten razvoj predšolskega otroka.
Ponujamo vam kvalitetno preživljanje prostega časa vašega otroka v renoviranem okolju, kjer bo preko igre in učenja pridobival 
in krepil veščine, potrebne za vstop v šolo in življenje.
Za otroke bodo skrbele izkušene vzgojiteljice, poskrbljeno pa bo tudi za zdrav prigrizek. Izvedba krajšega programa se načrtuje v dogovoru 
s starši, poteka pa največ 16 ur tedensko.

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 še vedno zbiramo.

PRIJAZNO VABLJENI!

O
troke naše občine je v soboto, 14. 
decembra, obdaril dedek Mraz. Za 
bogato obdaritev vedno poskrbite 
donatorji. Vsem, ki ste sredstva za da-
rila že prispevali, se iskreno zahvalju-

jemo. Sredstva se še vedno zbirajo na TRR št.: 
SI56 0297 0001 8202 409, referenca: SI00-2, 
zato lahko tisti, ki še niste uspeli darovati, pa 
bi želeli, to storite do 30. decembra. Seznam 
donatorjev je objavljen na vsak dan ažurirani 
spletni strani Društva prijateljev mladine Moj-
ca Novo mesto.
Do 10. decembra so sredstva prispevali:
• KARCHER CENTER KUŠLJAN d. o. o., Šen-

   SABINA JORDAN KOVAČIČ

MOJČIN DEDEK MRAZ RAZVESELIL OTROKE
tjernej

• LERO LEŠNJAK d. o. o., Šentjernej
• DANICA METELKO s. p., Šentjernej
• KOBRA TEAM d. o. o., Šentjernej
• LOK ORODJARSTVO d. o. o., Šentjernej
• OPTRIS d. o. o., Šentjernej  
• MARTINČIČ d. o. o., Šentjernej
• MZ KLAS d. o. o., Šentjernej
• MIZARSTVO ERCEK, BORUT ERCEK s. p., 

Šentjernej
• L-TEK d. o. o., Šentjernej
• BG ELEKTRONIKA d. o. o., Šentjernej
• JELKA, d. o. o., Šentjernej
• STEKLAND ANDREJ PRAH s. p., Šentjernej
• MARTINA TRŠINAR, Šentjernej
• SIMCOL MEDICAL d. o. o., Šentjernej 

• KATJA COLARIČ KRAMER s. p., Šentjernej 
• JOŽE VODOPIVC s. p., Šentjernej 
Vsi donatorji, ki bodo donirali sredstva po ob-
javi glasila, bodo objavljeni na občinski sple-
tni strani. 

V občini Šentjernej je letos obdaril 591 otrok.

P
rojekt Donirana hrana v Novem mestu 
deluje pod okriljem Lions kluba Novo 
mesto od leta 2016. V začetku so v 
projektu sodelovali Mestna občina 
Novo mesto, Center za socialno delo 

Dolenjska in Bela krajina, Enota Novo mesto, 
Društvo upokojencev Novo mesto, Karitas 
Novo mesto in Območno združenje RKS Novo 
mesto. Ker so se kasneje kazale potrebe po 
donirani hrani tudi v drugih občinah, smo v 
letu 2019 razdeljevanje razširili še na občine 

PROJEKT DONIRANA HRANA ZA ZMANJŠEVANJE REVŠČINE IN 
SOCIALNIH STISK POSAMEZNIKOV IN DRUŽIN

    OBMOČNO ZDRUŽENJE RKS NOVO 
                   MESTO

Dolenjske Toplice, Mirna peč, Straža, Škocjan, 
Šentjernej, Šmarješke Toplice in Žužemberk. 
Občine sofinancirajo stroške dela in material-
ne stroške projekta. 
Hrano donirajo trgovine: Interspar Qlandia 
Novo mesto, Tuš Supermarket Novo mesto, 
Mercator Hipermarket Novo mesto, Hofer, Lidl 
Novo mesto in Medeni butik Voglar. 
Vsak večer po zaprtju trgovin odpeljemo hra-
no iz omenjenih trgovin in jo v skladu s predpi-
si ustrezno shranimo čez noč. Naslednje jutro 
pripravimo pakete in jih razdelimo pomoči 
potrebnim. Paketi donirane hrane vsebujejo 
različna živila (kruh, pekovske izdelke, delika-



V Kulturnem centru Primoža Trubarja 
jubilejno leto zaključujemo pose-
bej praznično. Že november je bil 
z dogodki zelo bogat – gostovalo je 
Prešernovo gledališče Kranj, kjer so 

obiskovalci predstave Teror obdolženega 

oprostili, v otroškem abonmaju je 
nastopila Melita Osojnik s Čarob-
nim potočkom, mesec pa je ve-
ličastno zaključil Šentjernejski 
oktet s kar dvema ponovitvama 
koncerta. 
Tudi začetek decembra je bil 
krasen – začelo se je s 5. državno 

razstavo potic v organizaciji Društva 
kmetic Šentjernej, OŠ Šentjernej 

je odprla razstavo likovnih del 
učencev razredne stopnje, tik 
pred izidom glasila pa je svoj 
novoletni koncert obeležil Pi-

halni orkester Občine Šentjernej. 
Do konca decembra bo še nekaj 

   ELIZABETA KUŠLJAN GEGIČ

KONEC LETA ŠE POSEBEJ PRAZNIČEN
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teso, mlečne izdelke, mesne izdelke, zelenja-
vo, slaščice …). Prevzemniki donirane hrane 
povedo, da so s hrano zadovoljni in je ta oblika 
pomoči zanje dobrodošla. 
Prejemniki paketov se predhodno evidentira-
jo na Centru za socialno delo Dolenjske in Bele 
krajine, Enota Novo mesto, kjer se z izpolnje-
nimi pogoji dokažejo za upravičene uporabni-

ke donirane hrane. Lahko pa se oglasijo tudi 
na Območnem združenju Rdečega križa Novo 
mesto. V spremstvu predstavnikov krajevnih 
organizacij RK smo opravili obiske na domo-
vih vseh predlaganih uporabnikov.
Donirano hrano dostavljamo na dogovorjena 
prevzemna mesta oz. po potrebi tudi na do-
move uporabnikov (na 14 dni). Skupno ima-

mo trenutno 205 prejemnikov donirane hrane 
v osmih občinah.
V kolikor bi želeli tudi vi prejemati donirano 
hrano, vas vabimo, da se oglasite na Obmo-
čnem združenju Rdečega križa Novo mesto, 
Ulica Slavka Gruma 54a, 8000 Novo mesto, 
pokličete na: 051/315-656 ali pišete na e-na-
slov: doniranahrana.nm@gmail.com. 

V ponedeljek, 25. novembra 2019, je v 
avli Kulturnega centra Primoža Tru-
barja potekala podelitev priznanj 
krvodajalcem jubilantom in prosto-
voljcem, ki so aktivni na različnih pod-

ročjih delovanja v občini. Za uvod so zbrane 
krvodajalce in prostovoljce nagovorili članica 
Območnega odbora RKS Novo mesto Slavica 

Tomše, predsednica KORK Šentjernej Milena 
Drnovšek, predstavnica Centra za transfuzijo 
Novo mesto Suzana Pečarič in župan Občine 
Šentjernej Radko Luzar, ki je pohvalil krvo-
dajalce ter prostovoljce in jim podaril nekaj 
vzpodbudnih besed v zahvalo. Podelili so pri-
znanja za 10-, 20-, 30-, 40- in 70-krat darovano 
kri. Vzgoja in motiviranje za krvodajalstvo je 
mogoče le s tesnim sodelovanjem organiza-
cije Rdečega križa z lokalnimi skupnostmi, 
šolami, delodajalci in tudi s podporo medijev. 

Tudi v Šentjerneju dokazujemo, da krvodajal-
stvo še naprej ostaja najbolj množična in naj-
bolj plemenita oblika solidarnosti v Sloveniji. 
Krvodajalcem in krvodajalkam se še enkrat  
zahvaljujemo za humanost in plemenitost, ki 
jo z darovanjem lastne življenjske tekočine 
izkazujete ljudem. Prav tako hvala vsem pro-
stovoljcem, ki na različne načine prostovoljno 
sodelujete v mnogih akcijah. Program so so-
oblikovali učenci glasbene šole Muskontar in 
Šentjernejski oktet. 

  ANITA PETRIČ

     MOJCA KASTELIC & EMIL TURK

Zahvala 
KRVODAJALCEM 
JUBILANTOM IN 
PROSTOVOLJCEM



 
 
 
 
LUTKOVNA PREDSTAVA                  REŽIJA in IGRA Barbara Vidovič

OTROŠKI  ABONMA & IZVEN

rezervacije vstopnic
07 / 39 31 371 & blagajna@kc-sentjernej.si

sreda • 22. 1. 2020
ob 17.30

PRODUKCIJA

dogodkov – verjamemo, da boste z nami! Novo leto 2020 bomo začeli 
z razstavo En krompir, tri države – okupacijske meje na Dolenjskem 
1941–1945, kjer so podrobno opisane tudi meje Šentjerneja; 14. ja-
nuarja gostimo SNG Nova Gorica z avtistično detektivko Skrivnostni 
primer ali kdo je umoril psa; za najmlajše pa se nam obeta predstava 
Zbudi se, ribica iz Gledališča Talija. Ljubitelji glasbe tudi v januarju 
pridejo na svoj račun, kajti že osmo leto zapored bomo gostili No-
vomeški simfonični orkester, ki nam pripravlja veličasten program. 
Poleg omenjenih, se bo odvilo še veliko zanimivih dogodkov, ki jih za-
gotovo najdete na spletni strani Kulturnega Centra Primoža Trubarja 
(www.kc-sentjernej.si). Vljudno vabljeni! 

ČUSTVA NAS UČIJO
SEMINAR Z DELAVNICAMI

izvaja p. Silvo Šinkovec
sobota, 18. januar 2020, 8.00–15.00

kotizacija 25 €
prijave na: blagajna@kc-sentjernej.si ali 07/393 13 71

med 13.00 in 15.00, ob četrtkih do 16.00
 
Vsi močno doživljamo čustva, pogosto pa ne vemo, kako z njimi 
ravnati. Zato pogosto prihajamo v medosebne konflikte.
Od objave Golemanove knjige Čustvena inteligenca se več 
posvečamo čustvenemu razvoju. Še vedno pa manjkajo osnov-
na znanja o posameznih čustvih. 
Kaj so čustva in kako z njimi živeti? Kako čutimo posamezno 
čustvo, kako ga izražamo, kako se zapletemo v začarani krog 
čustva, kako smiselno uporabljati informacije, ki jih čustvo spo-
roča.
Na delavnici se bomo seznanili z osnovami čustvene pismenosti 
in spoznali osnovna čustva. 
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K
omunala Novo mesto ima v upravlja-
nju 450 km kanalizacijskega omrežja 
in 89 črpališč odpadnih voda. Storitev 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda 
tako opravljamo v sedmih občinah.

Vsakodnevno se srečujemo s problemi, kot so: 
mašenje črpalk v črpališčih odpadnih voda, 
zamašeni cevovodi ter povečana populacija 
glodavcev v kanalizaciji – to je bolj izrazito v 
urbanem okolju. Pa pojdimo po vrsti.

MAŠENJE ČRPALK V
ČRPALIŠČIH ODPADNIH
VODA
Verjetno ste v svoji okolici – seveda tam kjer je 
območje opremljeno z javnim kanalizacijskim 
omrežjem, opazili objekt, ki služi za prečrpa-
vanje komunalne odpadne vode. Standardno 
črpališče ima vgrajeni 2 črpalki, ki delujeta s 
pomočjo krmilne enote (PLC), krmilnik pa je 
nato preko daljinske povezave povezan na 
nadzorni računalnik, preko katerega spremlja-
mo delovanje objektov in  smo tudi opozorjeni 
v primeru napak. 
Žal se prepogosto dogaja, da se črpalke zama-
šijo. Vzrok zamašitve so smeti, tkanine, higi-
enski vložki, kondomi, vlažilni robčki, plastični 
in leseni predmeti. Našli smo celo kosti, ki jih 
uporabniki javnega kanalizacijskega omrežja 
odvržejo v javno kanalizacijo. Posledica je, da 
se v komoro, kjer je rotor črpalke, ki ustvarja 
podtlak in na ta način prečrpava odpadno 
vodo, naberejo tujki, ki rotor zamašijo. V naj-
boljšem primeru se zaradi ustreznih elektro 
zaščit črpalka le ustavi in jo je potrebno očis-

titi – črpalko je potrebno demontirati, odstra-
niti tujke in ponovno montirati v črpalni jašek. 
To vzame kar precej časa in truda, delo pa je 
zelo umazano. Če se to ponovi večkrat, pride 
do trajne okvare in potrebno je kupiti novo čr-
palko.

PREBIJANJE ZAMAŠENE
KANALIZACIJSKE CEVI
ALI JAŠKA
Podobna zgodba se odvija tudi v kanalizacij-
skih ceveh, ko se ravno tako zaradi smeti, ki v 
javno kanalizacijsko omrežje ne sodijo, zama-
šijo. Naredi se »čep«, ki preprečuje nemoteno 
odvajanje komunalne odpadne vode. Tak 
»čep« je potrebno s specialnim vozilom razbi-
ti in kanalizacijsko cev očistit ter jo povrniti v 
stanje nemotenega odvajanja. Lahko povemo, 
da smo v kanalizacijskem omrežju našli že tudi 
akumulatorski vložek. Tudi to delo vzame veli-
ko truda in je ravno tako umazano.

GLODAVCI V KANALIZACIJI
Podgane v kanalizacijskem sistemu so real-
nost. To so zelo inteligentne in prilagodljive 
živali, ki se zelo hitro razmnožujejo in se za-
držujejo tam kjer imajo ugodne pogoje – beri 
hrano. Po naših izkušnjah, je hrane v kanaliza-
ciji veliko preveč, zato je zanje to zelo prijazno 
okolje. Torej več kot hrane odložimo v kanali-
zacijo, večja je populacija glodavcev in večje 
težave imamo zaradi tega uporabniki javnega 
kanalizacijskega omrežja. Vsi vemo, da je sko-
rajda na vsakem ekološkem otoku tudi zaboj-
nik za biološke odpadke, zato na vse uporab-
nike naslavljamo apel, da se biološke odpadke 
odlaga le v temu namenjene zabojnike in ne v 
javno kanalizacijo. 

   SIMON LUKŠIČ,  
             Komunala Novo mesto d. d.

KAJ NE SODI V KANALIZACIJO?

Morda je na tem mestu smiselno opozoriti tudi 
to, da tudi kuhinjska olja in ostanki maščob 
ravno tako ne sodijo v kanalizacijo. Namreč, ko 
se olja in maščobe ohladijo, se prilepijo na ste-
no kanalizacijske cevi, preseki cevi se zmanjša-
jo in nekega dne se odtok ali kanalizacijska cev 
zamaši. Za nastalo težavo ni kriv slab graditelj, 
temveč nepoučen oziroma malomaren upo-
rabnik. Odpadno olje lahko zberemo v posodi 
ali steklenici in jo lahko predamo prevzemniku 
za tovrstne tekočine.
Verjamemo, da smo kot družba toliko napre-
dni in prilagodljivi, da lahko stare navade od-
laganja smeti pustimo za sabo. Tu mislimo 
predvsem divja odlagališča in konec koncev 
tudi odlaganje smeti, hrane in olj v kanaliza-
cijo. Komunala skupaj z občinami dela veliko 
na tem, da je vsakemu občanu zagotovljeno 
zbirno mesto za odlaganje vseh vrst odpad-
kov. Če bomo vsi sledili cilju, da bomo pravilno 
ločevali odpadke, nam bo zelo hvaležna tudi 
naša lepa narava. Začeti moramo vsak pri sebi 
in bodimo vzor drug, drugemu. 

V sodelovanju z Občino Šentjernej je Zavod Historium v torek, 
19. 11. 2019, v Kulturnem centru Primoža Trubarja organiziral 
Forum za razvoj turizma. Začeli smo s pohvalno udeležbo in 
pozdravom podžupana Janeza Selaka ter Darje Bambič iz Ob-
čine Šentjernej. Pomemben dosežek je, da smo se zbrali vsi, 

tako predstavniki javnosti, občine, občinskega sveta, prostovoljnih 
društev in turistične ponudbe v Šentjerneju. S tem smo dokazali, da 
smo zmožni sodelovanja. Slišali smo povzetek dokumenta Analize sta-
nja turizma v Občini Šentjernej, ki je del obširnega dokumenta v prip-
ravi – Strategija razvoja turizma v občini Šentjernej 2019–2029 in ga po 
naročilu občine za Zavod Historium pripravlja Tanja Pavlič. 
V okviru Analize stanja se je izvedla anketa turističnih ponudnikov, 
njihove izzive, s katerimi se soočajo, pa smo v nadaljevanju izpostavili 
tudi v debati o potencialu šentjernejskega turizma, priložnostih, ovi-

FORUM ZA RAZVOJ TURIZMA
  TANJA PAVLIČ (Zavod Historium)

     EMIL TURK

Zavod Historium je po naročilu občine
pripravil Strategijo razvoja turizma v občini Šentjernej.
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rah in o usmeritvah za prihodnost. Z analizo 
stanja smo dobili podroben vpogled v to, s 
čim razpolagamo, kakšne potenciale lahko 
dosegamo in kje so ovire, ki jih lahko uspešno 
pretvorimo v priložnosti. Primer dobre pra-
kse medsebojnega sodelovanja v turizmu sta 
predstavili Irena Plut, direktorica Kulturnega 
centra Semič in Tanja Prešeren Banovec, vod-
ja Turističnega informacijskega centra Semič. 
V turizmu redno in učinkovito sodelujejo z Ob-
čino Črnomelj in Občino Metlika. S skupnimi 
projekti se predstavljajo na sejmih v tujini. 
Prav tako se skupaj javljajo na javne razpise. 
Poudarili sta, da brez povezovanja in dobrega 
sodelovanja ni napredka v turizmu. 
Na razpravi so mnenja, predloge in pripombe 
izpostavili nekateri posamezniki in tako omo-
gočili konstruktivno debato o prioritetah, ki 
bi jih morali imeti v turizmu, potrebnih spre-
membah in delovanju, ki bo ugodno za razvoj 
turizma v Šentjernej v naslednjih 10 letih. 
Strinjali smo se, da razpravo v taki obliki še 
organiziramo, hkrati pa podpiramo ukrepe, ki 
bodo omogočili načrten in sistematičen razvoj 
turizma za doseganje zastavljenih kratkoroč-
nih in dolgoročnih ciljev, predvidenih v Strate-
giji razvoja turizma. 

GRADNJA ODPRTEGA
OPTIČNEGA OMREŽJA RUNE

Spoštovani,
obveščamo vas, da se predvidoma v začetku prihodnjega leta, na vašem področju začenja 
gradnja odprtega optičnega omrežja RUNE, ki bo omogočalo priključitev gospodinjstev na 
prvi optični priključek (gospodinjstva, ki so uvrščena v seznam izgradnje so objavljena na sple-
tni strani www.ruralnetwork.eu). Podjetje RUNE Enia d. o. o. bo občanom, ki izpolnjujejo po-
goje, zgradilo optično omrežje visokih hitrosti, s katerim bodo lahko prosto izbirali ponudnike 
storitev (obstoječi operaterji), ki ponujajo televizijske, telefonske in internetne pakete.  
Podjetje Eurocon d. o. o. bo občanom omogočalo brezplačno pomoč pri naročanju op-
tičnih priključkov in naročanju telekomunikacijskih storitev.
Za zagotovitev optičnega priključka bo potrebno izpeljati naročilo priključka. Enkratni stro-
šek izgradnje optičnega priključka med gradnjo znaša 150,00 € (DDV vključen) za gospo-
dinjstva in 167,13 € (DDV vključen) za pravne subjekte. V plačilo je vključeno tudi nadaljnje 
vzdrževanje priključka.
Pred predvideno gradnjo bodo vsa gospodinjstva, ki so uvrščena v seznam izgradnje, po 
pošti obveščena o načinu pridobitve optičnega priključka RUNE.
Za vsa vprašanja in naročila se lahko obrnete na podporno ekipo podjetja Eurocon d.o.o. na 
telefonsko številko 01 292 72 30, ali pa jim pošljete elektronsko sporočilo na narocanje@
eurocon.si.
Priključite svoje gospodinjstvo na zanesljivo optično povezavo in si zagotovite dostop 
do svetovnega spleta. 

SHOWROOM – RAZSTAVNI PROSTOR REGIJSKEGA 
GOSPODARSTVA

    MARIJA MARTINČIČ BAUMAN

O
d 1. 1. 2018 so v Sloveniji vzpostavljene 
regionalne poslovne točke pod nazi-
vom SPOT svetovanje. V Jugovzhodni 
regiji je sedež SPOT svetovanja v pro-
storih Razvojnega centra Novo mesto, 

Podbreznik 15, 8000 Novo mesto. Nekatere 
naše aktivnosti smo v tem glasilu že predstavili. 
Tokrat vam predstavljamo SHOWROOM – raz-
stava regijskega gospodarstva. Vzpostavili 
smo ga na sedežu SPOT Svetovanja.
Začnimo na začetku. Showroom je prostor, 
kjer se predstavlja regijsko gospodarstvo. 
Po navadi se ob predstavitvi izpostavi tudi iz-
delek podjetja. Največkrat se razstava menja 
– enkrat vključuje eno skupino podjetij, dru-
gič drugo. Enkrat so na vrsti za predstavitev 
ene dejavnosti, drugič druge. Tokrat smo se 
odločili za primer stalne (mešane) postavitve, 
na stenah hodnikov Razvojnega centra Novo 
mesto. Gre za predstavitev na panojih – kappa 
ploščah, kjer se posamezno podjetje predsta-
vlja skozi sliko, zgodbo in ostalih informacij, ki 
jih želi izpostaviti. Taka predstavitev vzbuja 

zanimanje in ponuja neposreden stik s kon-
taktnimi podatki podjetja, preko katerih se 
vzpostavljajo novi poslovni odnosi. Razstava 
regijskega gospodarstva je namenjena vsem 
strankam naše in ostalih pisarn, novinarjem, 
udeležencem predavanj, delavnic in usposab-
ljanj, ki jih organiziramo ... Rdeča nit tokratne 
predstavitve so inovativna in razvojno narav-
nana podjetja. Predstavitev se začne ali zao-
kroži z motivacijsko zgodbo, v kateri so zajeti 
vsi, ki jih predstavljamo. V kolikor želite biti del 

te zgodbe tudi sami, ste povabljeni, da nam to 
sporočite na spodaj zapisani e-naslov. Želimo 
vam čim boljše predstavitve in poslovanje tako 
doma, kot tudi v tujini!
SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija; 
e-naslov: marija.bauman@rc-kocevjeribnica.
si
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za go-
spodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slove-
nija, javna agencija. 
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VAVČERJI, spodbude malih vrednosti za MSP
(mikro, mala in srednje velika podjetja)

    MARIJA MARTINČIČ BAUMAN, 
             RC Kočevje-Ribnica d. o. o.,
             SPOT svetovanje JV Slovenija

S
lovenski podjetniški sklad (SPS) je v 
začetku letošnjega leta (2019) uve-
del nov program spodbud malih 
vrednosti – t. i. vavčerje. Ti MSP-jem 
omogočajo bistveno poenostavljen 

dostop do sofinanciranja posameznih sto-
ritev, s pomočjo katerih lahko krepite svojo 
konkurenčnost in kompetence. Spodbude 
lahko najemate skozi vse leto, pridobite jih na 
enostaven način (brez prekomernih postop-
kov odobritve) in tudi obravnava vlog je hitra. 
Oddaja vlog poteka preko e-portala SPS, za 

kar potrebujete digitalno potrdilo. V kolikor 
ga nimate, nas (SPOT svetovanje JV Slovenija) 
lahko pooblastite, da vlogo oddamo namesto 
vas. Na razpolago smo vam tudi za svetovanje, 
v kolikor ga potrebujete.
Po oddani vlogi SPS preverja ali MSP izpolnjuje 
pogoje javnega poziva, in na podlagi preveri-
tve podjetju sporoči odločitev o odobritvi ali 
zavrnitvi vloge. V kolikor vlogo odobri, vam 
v podpis pošlje pogodbo. Podpis na pogodbi 
mora biti overjen – identifikacijo brezplačno 
uredimo svetovalci SPOT svetovanja – osebno, 
ob tem pa vam podamo še ključne informacije 
za uveljavitev zahtevka za izplačilo.
Osnovne značilnosti vavčerjev:
• vavčerji so na voljo skozi vse leto (javni po-

zivi se lahko spreminjajo, odprti so do leta 
2023 oz. do porabe sredstev);

• sofinanciranje v višini 60 % upravičenih stro-
škov oz. do 9.999 EUR za posamezni vavčer, 
pri čemer DDV ni upravičeni strošek;

• skupna višina vavčerjev, ki jih lahko podjetje 
koristi je 30.000 EUR/leto;

• vloga se odda preko e-portala SPS na podla-
gi javnih pozivov.

Želimo vam uspešne kandidature na javnih 
pozivih in pri poslovanju v prihodnje!
Naložbo financirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj. 

Trenutno so aktualni naslednji vavčerji:

VAVČER UPRAVIČENI STROŠKI MAX. / MIN SUBVENCIJA

Vavčer za certifikate 
kakovosti

- stroški priprave na certificiranje  
- stroški certificiranja za pridobitev oz. vzdrževanje certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov ter validacije 
okoljske izjave pridobljenih na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, 
ATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC FSC, PEFC, COSMOS) 
- stroški vzdrževanja certifikata je upravičeno le za certifikate izdane od 1. 1. 2019

9.999,99 € / 1.000,00 €

Vavčer za zaščito 
intelektualne lastnine 

(patenti, modeli, 
znamke)

- stroški priprave dokumentacije za prijavo in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino patenta, modela, znamke 
- stroški prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino za patent, model, znamko pri UIL, tujih patentnih 
uradih ali evropskem patentnem uradu. Vključuje strošek uradne pristojbine za prijavo, registracijo, 
vzdrževanje, popolni preizkus (preveritev, če je izum nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv) 
- stroški prevoda prijave (če gre za širjenje v tujino oz. validacijo na posameznih uradih)

5.000,00 € (brez vklj. 
popolnega preizkusa) oz. 

9.999,99 € 
(z vklj. popolnim 

preizkusom) / 500 €
Vavčer za tržne raziskave 

tujih trgov - stroški izdelave tržne raziskave 5.000,00 € / 1.000,00 €  

Vavčer za skupinske 
predstavitve slovenskega 
gospodarstva na sejmih 

v tujini

- oblikovanje oz. design sejemske stojnice (projekt oblikovanja in priprava renderjev) 
- postavitev konstrukcije sejemske stojnice (sejemska konstrukcija, grafična podoba in oprema, avdio video 
oprema, montaža in demontaža sejemske konstrukcije) 
- prevoz eksponatov oziroma logistika
Upravičeni - stroški se lahko uveljavljajo samo za tiste medn. sejme v tujini, na katerih SPIRIT Slovenija 
organizira skupinske predstavitve slov. gospodarstva in za katere je prijavitelj pred oddajo vloge prejel iz 
strani SPIRIT Slovenija potrditev, da je vključen med razstavljavce skupinske predstavitve slov. gospodarstva  
***Stroški, ki jih krije SPIRIT Slovenija – to so stroški neopremljenega razstavnega prostora, zakupa tehničnih 
priključkov in vpisa v katalog – niso upravičeni stroški po tem javnem pozivu.

3.000,00 € / 500,00 € 

Vavčer za udeležbo 
v gospodarskih 

delegacijah v tujino

- stroški kotizacije 
- stroški prevoza med državama udeleženca (stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa in/ali nizkocenovnega 
cestnega prevoza)  
- stroški nočitev (nočitev oz. nočitev z zajtrkom à največ dodatno dve nočitvi – prihod dan pred dogodkom in 
odhod dan po zaključku dogodka) 
- stroški B2B (le če so bili izvedeni v času trajanja delegacije in niso všteti v stroške kotizacije)

5.000,00 € / 300,00 €

Vavčer za udeležbe na 
mednarodnih forumih 

(mednarodni strokovni 
forum, konferenca ali 

kongres s področja 
dejavnosti prijavitelja)

- stroški aktivne udeležbe na mednarodnem forumu (kotizacije, vpis v katalog, B2B srečanj, javnega 
nastopa, predstavitve, razstavnega prostora in morebitni drugi stroški po ponudbi oz. ceniku organizatorja 
mednarodnega  foruma) 
- stroški prevoza do lokacije mednarodnega foruma (stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa in/ali 
nizkocenovnega cestnega prevoza) 
- stroški nočitev (nočitev oz. nočitev z zajtrkom à 1 dan prej in en dan kasneje)

3.000,00 € / 
300,00 €

Vavčer za pripravo 
digitalne strategije - stroški priprave digitalne strategije 9.999,99 € / 1.000,00 €

Vavčer za kibernetsko 
varnost

- stroški izvedbe sistemskega varnostnega pregleda + izdelava + priporočila  (min 1.000,00 € in max. 5.000,00 
€)* 
- stroški izdelave vdornega testa + izdelava poročila o odpravljenih napakah (min 1.000,00 € in max. 9.999,99 
€)* 
à OBOJE SKUPAJ NE VEČ KOT 9.999,99 €

*9.999,99 € / 1.000,00 € 

Vavčer za digitalni 
marketing

- izdelava nove spletne strani + mobilna prilagoditev + test. (min 500,00 € in max. 1.500,00 €) 
- izvedba mobilne aplikacije + test. (min. 500,00 € in max. 2.000,00 €) 
- vzpostavitev lastne spletne trgovine (min. 500,00 € in max. 2.500,00 €) 
- vzpostavitev lastne rezervacijske platforme (min. 500,00 € in max. 2.500,00 €)

8.500,00 € / 500,00 € 

Vavčer za dvig digitalnih 
kompetenc

Stroški usposabljanj zaposlenih - najmanj 20 %* 
(5 ali manj zaposlenih à usposabljanje za vsaj 1 zaposlenega)

9.999,99 € 
(max. 600,00 € subvencije 

za enega udeleženca) / 
600,00 €
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Vavčer za statusno 
preoblikovanje družb

(s. p. v kapitalsko 
družbo, d. d. v d. o. o.)

- stroški zunanjega izvajalca za svetovanje glede statusnega preoblikovanja 
- notarski stroški 
- stroški revizijske družbe ali samostojnega revizorja, ki ima po zakonu, ki ureja revidiranje, dovoljenje za 
opravljanje revidiranja

 5.000,00 € / 1.000,00 €

Vavčer za uvajanje 
poslovne odličnosti po 

modelu EFQM

- stroški svetovalne podpore pri izvedbi samoocene po modelu EFQM oz. stroški priprave managerskega 
dokumenta oz. stroški ocene po modelu EFQM s strani zunanjih svetovalcev in/ali
- stroški udeležbe na EFQM certificiranem usposabljanju za zaposlene v podjetju (določeni dodatni pogoji)
- strošek pristojbine za EFQM nagrado za odličnost (ang. EFQM Global Excellence Award)

9.999,99 € / 300,00 €

Vavčer za prenos 
lastništva

- stroški aktivnosti vezani na pripravo prijavitelja na prenos lastništva
- stroški aktivnosti vezani na izvedbo prenosa lastništva
- stroški aktivnosti vezani na dvih kompetenc prevzemnika družinskega podjetja 

3.000 € na posamezno 
aktivnost oz. 9.000 € / 

500,00 €

SPOT,
SLOVENSKA POSLOVNA 

TOČKA

Več informacij o ostalih pogojih javnih pozivov za vavčerje: 
SPOT Svetovanje JV Slovenija, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto
Darja Smiljić (darja.smiljic@rc-nm.si), Marija Martinčič Bauman (marija.bauman@rc-kocevjeribnica.si), 
Peter Ambrožič (peter.ambrozic@ric-belakrajina.si), Breda Koncilja (breda.koncilja@ozs.si)

030 700 170

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

13   |   O B Č I N A  O B V E Š Č A

G
ostinec določi obratovalni čas go-
stinskega obrata samostojno v skla-
du s svojimi poslovnimi interesi in z 
upoštevanjem Zakona o gostinstvu, 
Pravilnika o merilih za določitev obra-

tovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, 
na katerih se opravlja gostinska dejavnost, 
Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih in 
o obsegu storitev za opravljanje gostinske de-
javnosti in Pravilnikom o merilih za določitev 
obratovalnega časa gostinskih obratov in kme-
tij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, 
na območju občine Šentjernej (UPB1, Uradni 
vestnik Občine Šentjernej, št. 3/2010). 

Gostinec določi redni obratovalni čas glede na 
vrsto gostinskega obrata: gostinski obrati, ki 
nudijo gostom nastanitev, in sestavne enote 
teh obratov (npr. hotelske restavracije) med 
0. in 24. uro; restavracije, gostilne, kavarne in 
izletniške kmetije med 6. in 2. uro naslednjega 

GOSTINSKI OBRATI IN OBRATOVALNI ČAS
dne; slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči 
in osmice med 6. in 24. uro; obrati za pripravo 
in dostavo jedi med 0. in 24. uro oziroma glede 
na naročila; gostinski obrati v sklopu igralnic 
in igralnih salonov med 0. in 24. uro oziroma 
v času njihovega obratovanja. Gostinski obrati, 
ki gostom nudijo le jedi in pijačo, in so v stav-
bah s stanovanji ali v objektih na območju sta-
novanj ter izletniške kmetije na teh območjih 
smejo obratovati le med 6. in 22. uro.

Če gostinski obrat opravlja gostinsko dejav-
nost izven rednega obratovalnega časa, se šte-
je, da obratuje v podaljšanem obratovalnem 
času. Gostinec oziroma kmet lahko obratuje v 
podaljšanem obratovalnem času, če za to pri-
dobi pisno soglasje pristojnega organa občine. 
Soglasje velja največ eno koledarsko leto in 
vlogo je potrebno vložiti vsako leto znova.

Po pravilniku Občine Šentjernej se vloga za iz-
dajo soglasja k podaljšanju obratovalnega časa 
zavrne v primeru, da je policija zaradi kršenja 

  TINA GAZVODA javnega reda in miru v zvezi z obratovanjem go-
stinskega obrata posredovala trikrat v šestme-
sečnem obdobju veljavnosti soglasja k podalj-
šanemu obratovalnemu času in v treh primerih 
ugotovila kršitev javnega reda in miru ali v pri-
meru utemeljene pisne pritožbe občanov, bli-
žnjih sosedov oziroma ožjih delov lokalne 
skupnosti zaradi kaljenja nočnega miru. Vloga 
se zavrne tudi v primeru, da je iz zapisnika tr-
žnega inšpektorja razvidno, da je gostinec trik-
rat prekoračil obratovalni čas v koledarskem 
letu, za katero je bilo izdano soglasje, in je tržni 
inšpektor o tem v treh primerih izdal odločbo 
o prekršku, v primeru, da gostinec ne skrbi za 
nemoteč odhod gostov iz gostinskega obrata, 
in v drugih utemeljenih primerih.

Gostince, ki nameravajo v podaljšanem 
obratovalnem času poslovati tudi v letu 
2020, pozivamo, da pravočasno vložijo za to 
predpisano vlogo, ki je dostopna na spletni 
strani Občine Šentjernej in v prostorih ob-
činske uprave. 



P
ravijo, da gre ljubezen skozi želodec. V tokratni številki gla-

sila vam predstavljamo gostišče, ki je gostilo že marsikateri 

zmenek pa tudi slavnostno večerjo in vrsto porok. Le majhna 

peščica gostiln v naši občini si deli stopničke z najdaljšo tra-

dicijo obratovanja, ena izmed njih je GOSTIŠČE PRI SLAVCU iz 

Gorenjega Maharovca. Začetki gostilne, pod imenom Turk, segajo 

v leto 1978, ko je Slavko Turk, starejši, zgradil in odprl gostinski 

lokal, katerega je leta 1988 prevzel njegov sin in soimenjak Slavko. 

Gostilna pri Slavcu se je zaradi dograditve sob leta 1990 preimeno-

vala v »Gostišče Pri Slavcu«. Danes gostišče vodi Slavko z druži-

no, ki želi ohraniti tradicijo domačnosti in poskrbeti za možnost 

prenočitve, pogostitve in zabave. V teh decembrskih dneh, ko je 

gostinska dejavnost v polnem teku, smo pri delu zmotili Slavka, ki 

nam je predstavil svojo dejavnost in zaupal svoje načrte.

   ANDREJA TOPOLOVŠEK            ARHIV GOSTIŠČA PRI SLAVCU

Kakšni so bili vaši začetki gostinske de-
javnosti, glede na to, da gostilna nepre-
kinjeno obratuje že polnih 40 let? 
Prvotna zamisel mojega očeta Slavka je bila, 
da na mestu današnje gostilne postavi avto-
mehanično delavnico. Žal se ideja v tej smeri 
ni obnesla. Presegla je meje tistega časa in leta 
1978 zrasla Gostilna pri Slavcu ali po domače 
»Pri Turku«. 

Gostišče se je od začetka do danes poso-
dobilo in nadgradilo. Lahko poveste kaj 
več o tem?

V gostišču nudimo poleg restavracije s tradicio-
nalno hrano, malicami, kosili in hrano po izbiri, 
tudi sodobna prenočišča ter bowling. 

Kaj nudi v vaši restavraciji in katere so 
vaše specialitete? 
Gostišče ponuja pesto ponudbo. Za začetek 
lahko omenim bogato kulinariko, ki jo vedno 
znova izpopolnjujemo in prilagajamo, vendar 
z mislimi ostajamo v družinski zapuščini. Poleg 
ostalih odličnih jedi, lahko izpostavimo družin-
sko specialiteto »pečeno račko z mlinci in doma-
čimi sirovimi štruklji ter drobtinami«. Naš jedilni 

list sestavlja 5 hodov, malice, kosila, jedi po na-
ročilu, pice, mesne in morske plošče itd. Poleg 
teh, nudimo tudi zajtrk nastanitvenim gostom. 
Pri kulinariki ne smemo pozabiti na pestrost 
ponudbe izbranih vin. Gostiče ima na razpola-
go tako odprta vina iz domačega okoliša, kot 
tudi vina drugih vinorodnih pokrajin. V dvorani 
s kapaciteto do 150 ljudi vedno znova posku-
šamo zadovoljiti želje gostov, ki se odločijo za 
praznovanje različnih dogodkov in jubilejev. V 
decembrskem času praznujemo silvestrovanja 
in zaključek leta v krogu različnih družb v ritmih 
božične, slovenske in narodne-zabavne glasbe.
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Predstavljamo GOSTIŠČE PRI SLAVCU

GOSTIŠČE S 40-LETNO TRADICIJO

Dvorana za 150 gostov.



V naši občini imamo izredno bogate 
možnosti samooskrbe. Ali že sodelujete 
s katero od lokalnih kmetij in z domači-
mi vinogradniki?
Seveda. Za nas je zelo pomembna kakovost, 
le-to pa težko kupiš v trgovini. Sodelujemo z 
bližnjim pridelovalcem vina, ribogojnico in 
bližnjo kmetijo s sadjem ter zelenjavo. Poleg 
lokalnih pridelovalcev lahko omenim tudi 
lokalne izvajalce, ki so mi vedno na voljo pri 
gradnji in raznih popravilih. S to priložnostjo 
se tudi vsakemu zahvaljujem za uspešen vsa-
koletni odnos.

Zvestoba strank je zelo pomembna, kaj-
ti prikazuje ne le njihovo zadovoljstvo, 
temveč tudi dobra priporočila za novo 
prihajajoče ljudi. Ste trenutno zadovolj-
ni z obiskom?
Vsekakor je moj odgovor ja. Vedno znova smo 
zadovoljni, ko vidimo znane obraze in stranke, 
katere smo v preteklosti že zadovoljili in uresni-
čili njihove želje. Prav tako pa se veselimo novih 
strank in novih izzivov. 

Nam lahko zaupate, kaj so vaši načrti 
za prihodnost?
Načrti za prihodnost se spreminjajo glede na 
ekonomsko in turistično stanje ter trende. Tre-
nutni plan je adaptacija določenih delov gostil-
ne. 

Kako se po napornih dnevih in tudi 
neprespanih nočeh sproščate oziroma 
kako preživite proste dneve? Ali se lah-
ko kdaj popolnoma odklopite od služ-
be?
Kakovostno izkoriščen in umirjen dan v krogu 
družine je bistven za mojo sprostitev. Te dni se 
rad usedem za mizo in prepustim kuhanje osta-
lim članom družine. Popoln odklop pa nastopi 
v poletnem času ob kolektivnem dopustu. 

Kaj bi sporočili mladim, ki se odločajo 
za gostinsko dejavnost?
Mladi, ki imajo veselje, so delavni in imajo am-
bicije, imajo v gostinski dejavnosti zagotovo 
veliko možnosti za uspeh. Seveda pa tako kot 
v drugih poklicih, tudi ta zahteva veliko odreka-

Kako uspevate prilagajati ponudbo 
vedno bolj zahtevnim gostom?
Vsekakor je to precejšnji izziv, s katerim se 
spopada vsak obrtnik. Prilagajanje je pri nas 
vsakdanje, saj v vsaki okoliščini želimo ugo-
diti gostu. Trudimo se stopati s časom naprej 
in slediti novim trendom. Tako je tudi nastala 
ideja za gradnjo bowlinga in sedaj renoviranje 
prenočišč. 

Kdaj ste zgradili prostor za bowling in 
kaj vas je k temu vzpodbudilo? 
Lepo bi zvenelo, če bi rekel, da je ideja prišla čez 
noč, vendar ni. Prostor za bowling je bil prvot-
no in okvirno že pripravljen s temelji. Moj oče 
je v kleti želel imeti kegljišče, saj je bila te vrste 
rekreacija tisti čas zelo popularna. Na žalost, 
mu te želje ni uspelo uresničiti. Minila so leta, 
trend se je spremenil, svojo željo oz. idejo sem 
po dolgem času le začel izvajati v letu 2010 in 
tako je 1. julija 2011 bowling prvič odprl svoja 
vrata. Bowling je za obiskovalce odličen prostor 
za tekmovanje, sprostitev, rekreacijo in večer-
na druženja. 
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Gostilna nekoč.
Pokojni oče Slavko,

začetnik gostinske dejavnosti, z ženo Tončko.

Slavko Turk s svojo družino,
ki svoje gostišče vodi že dobrih 30 let. 

Prostor za bowling.

»Vsekakor je to 
precejšnji izziv, s 
katerim se spopada 
vsak obrtnik. 
Prilagajanje je pri 
nas vsakdanje, saj v 
vsaki okoliščini želimo 
ugoditi gostu. Trudimo 
se stopati s časom 
naprej in slediti novim 
trendom.«
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nja. Vsem, ki se boste odločili za to pot, želim 
veliko uspehov in zadovoljstva pri delu.

Kaj želite sporočiti občankam in obča-
nom občine Šentjernej?
Najprej se zahvaljujem vsakemu posamezniku, 
s katerim sem sodeloval na kakršen koli način. 
Hkrati pa vas vabim na obisk in ponovno snide-
nje. Ker smo ravno v prazničnem času, pa vsem 
bralkam in bralcem želim trdnega zdravja, ve-
liko prostega časa in veselja. V novem letu pa 
si vzemite čas za prijatelje in vse, ki jih imate 
radi. 

»Za nas je zelo pomembna 
kakovost, le-to pa 
težko kupiš v trgovini. 
Sodelujemo z bližnjim 
pridelovalcem vina, 
ribogojnico in bližnjo 
kmetijo s sadjem ter 
zelenjavo.«

Z G O D I L O  S E  J E

  ANITA PETRIČ

    EMIL TURK

Š
entjernejski oktet je 30. novembra 
2019 v Kulturnem centru Primoža Tru-
barja pripravil tradicionalni letni kon-
cert z naslovom V hribih se dela dan. 
Zaradi številnega zanimanja že lansko 

leto, so pripravili kar dva koncerta. Z izbrani-
mi pesmimi in odličnimi gosti so člani okteta 
pričarali edinstveno harmonijo zvokov ter z 
zanimivim programom navdušili občinstvo. S 
koncertom so se skupaj z občinstvom poslo-
vili od temačnega in deževnega novembra in 
slovesno vstopili v čarobni mesec december. 
Šentjernejski oktet je čakal toliko let, da tudi 
enkrat na odru podoživi vsakoletni obisk gora. 
Člani okteta namreč nadvse radi obiskujejo 
slovenske planine, vse od Triglava, Pece, Uršlje 
gore, Snežne jame, Okrešlja. Povsod jih je že 
vodila planinska pot, tokrat pa jih je vodila pot 
na oder kulturnega centra, kjer so med dru-
gim zapeli tudi planinske pesmi. Skozi pesmi 
so se člani okteta spomnili na večdnevni izlet, 
pravzaprav na tridnevno smučanje na Starem 
Vrhu Škofjeloškega hribovja, kamor vsako leto 
odhajajo na oddih. To je zanje kar praznik in 
tradicija, saj so bili tam že 24-ič zapovrstjo. Po-
seben dan je sobotni, ko gredo peš pod Blegoš 

v Zgornjo Žetino na Kmetijo odprtih vrat An-
drejon, kjer jih nestrpno pričakujejo. Oktet na 
njihovi kmetiji pripravi lep koncert, saj zapojejo 
številnim gostom, ki so nadvse navdušeni in 
se prav zaradi njih vsakoletno vračajo. Pravijo, 
da se bo kmetija zaradi povečanega števila go-
stov tistega dne, morala razširiti in narediti kar 
oktetovsko dvorano. In družina Vodnik se jim 
je oddolžila ter prišla na koncert. Navzoče je z 
energičnim nastopom navdušila gostja Kataya 
in v nadaljevanju odličen Orkester Ave z Otom 
Pestnerjem, ki je s svojim prodornim glasom 
požel velik aplavz. Zapela pa je tudi Simona 
Hudoklin, domačinka, ki živi in ustvarja v Ber-
linu in se z veseljem vrača v rodni Šentjernej. 
Oktet je tako prvič pripravil kar dva koncerta na 
en dan. Obljubili so, da tudi ne zadnjič. Ob za-
ključku so se zahvalili vsem, ki so stali na odru 
in donatorjem ter vsem tistim, ki oktetu stojijo 
ob strani tudi med letom. Vsi gostje so koncert 
zaključili z vsem dobro poznano Ljubim te, Slo-
venija zelena. Zbrani gostje in obiskovalci so 
se v avli kulturnega centra še dolgo zadržali in 
s člani okteta nazdravili s cvičkom šentjernej-
skega kralja cvička Gregorja Štembergerja. Ve-
selimo se že njihovega naslednjega koncerta. 

V hribih se dela dan

ŠENTJERNEJSKI OKTET 
NAPOLNIL DVORANO V 

KCPT KAR DVAKRAT

Slavko pri peki krofov.

V goste so povabili 

Katayo, Ota Pestnerja in 

Simono Hudoklin.



Miklavžev večer  ANITA PETRIČ

    EMIL TURK

V četrtek, 5. decembra 2019, se je na 
Plac' v Šentjerneju zgodil Miklavž-
ev večer. Druženje otrok in staršev 
je bilo veselo, sproščeno, praznično 
in prijetno, predvsem ob petju otro-

škega Jernejevega zborčka pod vodstvom 
Katje, Gregorja in Mojce. Za brezplačen topel 
Plečnikov čaj so poskrbele članice Društva 
kmetic Šentjernej, ki so kasneje pomaga-
le Miklavžu deliti darilca otrokom. V imenu 
Občine Šentjernej je zbrane pozdravil župan 
Radko Luzar. Na zvoniku svetega Jerneja so se 
oglasili zvonovi in zaslišalo se je pritrkavanje. 
Na Plac' se je najprej pripeljala zlata kočija, v 
kateri pa ni bilo sv. Miklavža, le grofica in grof 
Štatenberški. Otroci so najprej le zaslišali glas 
sv. Miklavža, ki je nagovoril otroke in dejal, da 
je izgubil svojo zlato palico. Povedal je, da se 
že približuje in prosil za še malo potrpežljivos-
ti. Nato se je zaslišala parkeljska glasba in na 
Plac' so se s črno kočijo pripeljali parkeljni iz 
smeri Kostanjevice na Krki, ki so rožljali z veri-
gami. Z nasprotne smeri so se z belo kočijo in 
konji lipicanci pripeljali angelčki in razveselili 
otroke. Jernejev zborček je zapel Miklavževo 
pesem in v trenutku se je razsvetlila Majzljeva 
gostilna. Medtem je na belem konju prijahal 
jezdec Tomaž Hosta, ki je prinesel izgubljeno 
Miklavževo zlato palico. Vznemirjenje je na-
raščalo in zaslišale so se fanfare. Miklavž se 
je čez nekaj trenutkov prikazal na balkonu 
gostilne, jih nagovoril in pomahal otrokom. 

Vesel je bil, ko je izvedel, da ga njegova zlata 
palica že čaka pri zlati kočiji. Sveti Miklavž je 
nato z blagoslovljenim jabolkom in sladkari-
jami obdaril najmlajše v občini. Vsaka družina 
je tako prejela eno jabolko, ki je bilo blagos-
lovljeno s strani župnika Antona Trpina, kot 
simbol povezovanja in ljubezni. Otroci so bili 
zelo veseli Miklavževega skrivnostnega pri-
hoda. Po obdaritvi se je Miklavž poslovil in 
se odpeljal z zlato kočijo obdarovat še ostale 
pridne otroke. Miklavž je po dogodku javno 
objavil: »Dragi Miklavževi sodelavci. Z vašo po-
močjo, pripravljenostjo in prizadevnostjo smo 
skupaj razveselili veliko otroških src. Vem, da 
ste imeli veliko dela s pripravami in samo izved-
bo Miklavževega večera, da je vse lepo steklo. 
Hvala 100-krat. V mojem imenu se zahvalite še 
ostalim, ki so bili z vami. Vaš hvaležni Miklavž.« 
Doslej se je na trgu dogajalo kar nekaj prire-
ditev, ki so na Plac' privabile številne občane 

MIKLAVŽ SE JE PRIKAZAL NA BALKONU 
MAJZLJEVE GOSTILNE IN PRIŠEL MED OTROKE

občine Šentjernej. Vse prireditve je občina 
izpeljala s prostovoljci. Občina Šentjernej se 
zahvaljuje vsem dobrotnikom, ki so prosto-
voljno sodelovali, kar je sovpadalo s svetov-
nim dnevom prostovoljstva, ki ga obeležuje-
mo prav 5. decembra. Zahvaljuje se članicam 
Društva kmetic Šentjernej, vsem skavtom, 
ki so pripravili ogenj in razobesili vse pobar-
vanke, Jernejevemu zborčku, glasbenikom 
Glasbene šole Marjana Kozine, Urošu Videtu 
za luč in ozvočenje, konjenikoma g. Judežu in 
g. Gregoriču, jezdecu Tomažu Hosti, župniku 
Antonu Trpinu za blagoslov jabolk, pritrko-
valcem v zvoniku, Emilu Turku za fotografi-
ranje dogodka, podžupanu Janezu Selaku in 
Stanetu Bregarju za obdaritev otrok, Kmetiji 
Karlovček, vsem ostalim sponzorjem, redar-
jem ter delavcem JP EDŠ, d. o. o. Šentjernej za 
okrasitev in pripravo prostora. Vsem hvala za 
trud in delo. 
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Kočija z angeli.

Jernejev zborček je veselo zapel.

 Odhod Miklavža z zlato kočijo.

Jezdec je prinesel izgubljeno
Miklavževo zlato palico. Miklavž med otroki.
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D
ružinski ansambel Frančič iz Čadraž 
pri Šentjerneju letos obeležuje visok 
jubilej – kar 25 let že preigravajo in 
razveseljujejo poslušalce na različnih 
dogodkih. Jubileju so nazdravili na 

kar dveh koncertih. Ansambel Frančič je ob 
jubileju izdal CD z naslovom "25 let ansam-
bla Frančič". Gre za njihovo peto zgoščenko, 
na kateri najdemo 12 skladb. Poleg skladb 
ansambla najdemo na novem projektu tudi 
skladbe družinske zasedbe Frančič-Rolih, kjer 
se pridružijo tudi najmlajši. 
Koncerta sta bila v nedeljo, 24. novembra 
2019. Na koncertu so poleg Ansambla Fran-
čič nastopili tudi njihovi glasbeni prijatelji: 
Ansambel Petra Finka, Prava stvar, Nebo, An-
sambel Andreja Bajuka. Z novo skladbo so se 
predstavili tudi vsi člani družine Frančič-Ro-
lih. Program je povezoval gasilec Sašo, ki je 
poskrbel tudi za obilico humorja. Vsi obisko-
valci so po končanem koncertu dobili tudi čis-

    ANSAMBEL FRANČIČ

to novo CD ploščo, ki je izšla na dan koncerta. 
Ansambel Frančič se lepo zahvaljuje vsem 
obiskovalcem, nastopajočim, donatorjem, 
svojim družinam in vsem, ki so pomagali 
pri organizaciji koncerta. Zahvaljujejo se za 
podporo, pohvale in spodbudne besede ob 
njihovem jubileju. Ob koncu leta vam Frančiči 
želijo miren božič, veliko zdravja in dobre vo-
lje v letu 2020 ter z željo, da jih spremljate še 
naprej. 

25let

ANSAMBEL
FRANČIČ PRAZNUJE

K
ar ponosne smo, da se je naša priredi-
tev tako lepo prijela in smo letos prip-
ravile že peto ocenjevanje in razstavo 
potic na državni ravni. Dogodek, ki 
je tesno povezan z ohranjanjem kul-

turne in kulinarične dediščine, pa vendar je 

  BRANKA PETKOVŠEK

    BRANKA PETKOVŠEK, EMIL TURK &
            KAREL SLANC

veliko več. Nas združuje in glede na rezultate 
ter odzivnost tudi napoveduje, da se za poti-
co, kraljico slovenskih družinskih praznikov in 
ohranjanje praznovanja praznikov v družin-
skem krogu, ni bati.
Letos je na ocenjevanje prispelo 60 potic, ki 
smo jih razdelili v štiri kategorije: 2 slani potici, 
3 potice iz drugih žit (ajdove potice), 21 oreho-
vih potic – od tega 2 z medom in 1 z rozinami 
ter 35 ostalih sladkih potic – od tega 11 koko-

PETO DRŽAVNO
OCENJEVANJE IN RAZSTAVA 

POTIC V ŠENTJERNEJU

Dobitnice super zlatih priznanj.
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25 LET VULKANIZERSTVA KOVAČIČ

N
a Miklavžev večer je svojih 25 let delo-
vanja obeležilo Vulkanizerstvo Kova-
čič. Kar v svojih poslovnih prostorih, 
v delavnici, so pripravili slavnostni 
program, kjer je zbrane nagovoril 

direktor podjetja Borut Kovačič. Jubilantom 

  ELIZABETA KUŠLJAN GEGIČ

    ANITA PETRIČ
so čestitali mnogi poslovni partnerji, stranke 
in prijatelji. Pri častitljivem jubileju se jim je 
pridružil tudi župan Občine Šentjernej Radko 
Luzar. Med njimi je bil tudi g. župnik, ki je zbra-
ne nagovoril in blagoslovil. V kulturnem pro-
gramu je nastopila Vokalna skupina Gorjanski 
spev, za prijetno vzdušje pa je poskrbel Slavko 
Frančič. Da je bilo veselje popolno, je ta dan 
60 let obeležil tudi ustanovitelj podjetja Boris 

Kovačič. Podjetje, ki je sprva zaposlovalo 3 de-
lavce in je delovalo na skromnem domačem 
dvorišču v Vrhpolju, danes zaposluje 11 delav-
cev in ima poleg vulkanizerstva tudi mehanič-
no delavnico, trgovino z avto deli, avtooptiko 
... Zadnjih 11 let delujejo znotraj industrijske 
cone v Šentjerneju, s svojim posluhom za lju-
di, pa znajo pomagati kjer je potrebno. Vse 
dobro v naslednjih 25-ih letih! 

sovih, 5 pehtranovih, 3 rozinove, 3 rožičeve, 
2 lešnikovi in po ena makova, čokoladna, 
sončnična, brusnična, skutina, korenčkova 
brez jajc, kostanjeva s kakijem, božična, pol-
nozrnata s čokoladnim nadevom in potica s 
tremi nadevi.
Potice so izdelovalke in izdelovalci prinesli iz 
Šentjerneja, Škocjana, Šmarjete, Bučke, Trž-
išča, Novega mesta, Brusnic, Dvora, Žužem-
berka, Škofljice, Ljubljane in Škofje Loke. Naj 
povemo, da se vse več mladih opogumlja in 
prinese svojo potico na ocenjevanje, kar nas 
še posebej veseli. Tako smo letos dobili poti-
co iz Vrtca Čebelica Šentjernej, pa potico sta 
prinesla tudi 8 letna Klavdija in 11 letni Mark.
Dve tričlanski komisiji sta ocenjevali zunanji 
videz (možnih 12 točk), vonj (možne 4 točke), 
videz sredice (možnih 10 točk) in okus skorje 
in sredice (možnih 12 točk). Podelili sta 1 zah-
valo, 4 bronasta priznanja, 22 srebrnih in 33 
zlatih priznanj, od tega je kar 7 potic prejelo 
vseh 38 točk. Super zlata priznanja (kakor 
jim ljubkovalno rečemo v našem društvu) 
so prejele Majda Hrovat iz Žužemberka in 
Helena Jakše iz Gor. Brezovice za kokoso-
vo potico, Rozalija Zupančič iz Dol. Gradi-
šča za orehovo, Martina Kumelj iz Novega 
mesta za orehovo potico z rozinami, Kar-
men Čarman z Bučke za makovo potico, 
Nežka Dulc iz Škocjana za sončnično in 
Jožica Rebselj iz Šentjakoba za rozinovo 
potico.
Razstava je bila na ogled v soboto in nedeljo 
dopoldan in z zanimanjem si jo je ogleda-
lo veliko ljudi. V nedeljo, 8. 12. 2019, je bila 
slavnostna podelitev priznanj s kulturnim 

programom, na katerem so sodelovali Vo-
kalna skupina Gorjanski spev, Ženski pevski 
zbor Čebelice, recitatorka Klavdija Kastelic in 
harmonikar Jan Žagar. Zbrane je nagovorila 
in nasmejala tudi prva dama ZDA Melania 
Trump. Po slavnostni podelitvi priznanj in 
licitaciji najboljših potic, smo obiskovalce, ki 
so prišli predvsem od drugod, povabile še na 
pogostitev in druženje ob potici.
Ob tej priložnosti se Društvo kmetic Šentjer-
nej še enkrat zahvaljuje vsem donatorjem 

in podpornikom, tako našega društva kot 
tudi izpeljane prireditve. Najlepša hvala tudi 
vsem požrtvovalnim članicam, ki so se pot-
rudile, da je sedaj že tradicionalna prireditev 
ponovno uspela. 
Ob koncu leta si privoščimo nekaj počitka in 
čas za druženje z družino in prijatelji. Želimo 
vam blagoslovljene in mirne božične prazni-
ke! V novem letu pa iskrene in najlepše želje, 
iskrive ideje, pogumne podvige in srčne ljudi 
vseh 366 dni! 

Zbrane je nagovoril Borut Kovačič.
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Kje ste preživeli svoja mladostna leta 
in kdaj vas je pot pripeljala v Šentjer-
nej, kjer sedaj živite in ustvarjate?
Svoja otroška leta sem preživel v Zasavju, 
in sicer na Dolu pri Hrastniku. To obdobje 
me je po mojem mnenju zelo zaznamovalo, 
saj imam nanj prav lepe spomine. Potem se 
je naša družina preselila v Rimske Toplice, 
kjer sem končal osnovno šolo. Sledil je vpis 
na srednjo šolo za računalništvo. Poleg pro-
gramiranja sem seveda ves čas slikal, risal 
in raziskoval likovni svet. Ta želja je kasneje 
prevladala nad tehnologijo. Po opravljenih 
sprejemnih izpitih na Akademiji za likovno 
umetnost v Ljubljani sem se na Akademijo 
tudi vpisal in tam študij tudi končal. Leta 1996 
sem diplomiral in se vpisal na specialistični 
študij. Na akademiji sem že takoj na začetku 
spoznal svojo veliko ljubezen Mojco Lampe, 
s katero imava sedaj dve krasni hčerki, Urško 
in Špelo. Obe sta izredno nadarjeni v likov-
nem izražanju. Leta 2008 pa sva se preselila v 
Šentjernej, kjer sedaj ustvarjam. Tu začel sem 
spoznavati ljudi, okolje in običaje.

Študirali ste na Akademiji za likovno 
umetnost, kdaj ste začutili, da bo vaša 
življenjska pot zaznamovana s slikar-
stvom?
Morda se sliši prav neverjetno, vendar se prav 
spomnim trenutka, ko sem si pri rosnih 7-ih 
letih dejal, da bo moj poklic akademski slikar. 
Nekaj že ima pri tem opraviti nadarjenost za 
likovno ustvarjanje, vsekakor pa tudi okolje, 
v katerem sem živel kot otrok. Ko takole raz-
mišljam, se mi utrne misel, da je prav dejstvo, 
da mi nihče ni mogel razložiti oz. mi podati 
znanje o likovnem tisto, kar me je gnalo in utr-
jevalo pot v raziskovanju likovnega sveta. Svet 
umetnosti se mi je morda prav zaradi tega zdel 
tako magično privlačen.

Menite, da je domači kulturni prostor 
dovolj velik za kakovostno delovanje? 
So umetniki iz večjih kulturnih okolij v 
prednosti pred vami?
Seveda je naš kulturni prostor specifičen in vse-
kakor te lastnosti vplivajo na produkcijo na li-
kovnem področju. Likovno izražanje pa ima na 

UMETNIK, KI RAD USTVARJA 
V DOMAČEM OKOLJU

S
IMON KAJTNA je medna-

rodno priznan akademski 
slikar, ki živi in ustvarja v 
Šentjerneju. Svoje znanje 

in bogate izkušnje prenaša na 
društva in posameznike, predvsem 
na področju promocije in celostne 

podobe občine. Veliko njegovih idej 
in pobud je bilo že realiziranih –  

tako za grafično podobo Jernejeve-
ga, 46. Tedna cvička, oblikovanja 
spominskih medalj, spominskega 
kovanca ob 25-letnici samostojno-
sti Slovenije ob občinski proslavi 
ter prepoznavnega turističnega 
znaka občine. Tokrat ga pred-

stavljamo v decembrski številki 
Šentjernejskega glasila.

S I M O N  K A J T NA  –  m e d n a r o d n o  p r i z n a n  a k a d e m s k i  s l i k a r

  ANITA PETRIČ & SABINA JORDAN
           KOVAČIČ

     OSEBNI ARHIV SIMONA KAJTNE
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»Umetnost ima danes precej pomembno 
vlogo, v kateri nas sooči z dejstvom, da je poleg 
materialnega sveta med nami in v nas samih še 

precej drugih, čustvenih  odnosov, ki življenje samo 
postavljajo na višjo kakovostno raven. Umetnost 

samo vidim tudi kot protiutež oz. zdravilo 
vsakdanjiku, je zrcalo družbe.«

srečo to prednost pred ostalimi umetniškimi 
izrazi, da zlahka presega nacionalne meje, saj 
za komunikacijo uporablja znakovni jezik, ki je 
razumljiv in dojemljiv vsem. Zato bi težko govo-
ril o prednosti, morda prej o drugačnih pogojih.

Bi zase rekli, da ste umetnik odprtega 
sloga, se znate promovirati v mednaro-
dnem prostoru?
Lahko pritrdilno odgovorim na vaše vpraša-
nje. Predvsem zato, ker je veliko število mojih 
del vključenih v številne zasebne fundacije in 
zbirke širom po svetu. Zato se moram zahvaliti 
predvsem svoji galeriji Exarte v Ljubljani, ki že 
več kot 25 let skrbi za mojo promocijo. 

Kaj je vaš najbolj pogost motiv in komu 
najprej pokažete svoje delo? Vemo, da 
razigranost, spontanost in sproščenost 
so tista opazna občutja, ki spremljajo 
vaše motive. 
Motivov je več in se kopičijo. J Narava ima se-
veda glavni pomen v mojem ustvarjanju. Sedaj 
imam še to srečo, da bivam in ustvarjam v Šen-

tjerneju, ki s svojo okolico ponuja neizmerna 
doživetja (Gorjanci, Krakovski gozd, Krka ...). 
Velik simbolni in likovni pomen v mojih slikah 
ima tudi voda.

Kje ste vse razstavljali svoja dela? 
Svoja dela sem razstavljal na številnih skupin-
skih in samostojnih razstavah po Evropi (Danska, 
Nemčija, Avstrija, Italji) in Aziji (Bombaj, Kalkuta).

Kaj menite o nagradah? Prejeli ste šte-
vilne nagrade in katera vam največ po-
meni?

Nagrade so se mi zdele pomembne na začetku 
svoje profesionalne poti. Najpomembejša se 
mi zdi Prešernova univerzitetna nagrada Uni-
verze v Ljubljani. Sedaj je zame največja nagra-
da, ko vidim ljudi, ki moje delo ljudje vzamejo 
za svoje, se z njim poistovetijo, obogatijo ter 
popestrijo svoje življenje.

Ste kdaj šteli koliko del ste že naslika-
li?
Ogromno. Moja produkcija se že nekaj let giblje 
okoli 100 do 130 del na leto. 

Imate svojo najljubšo sliko? 
Vsako moje obdobje ima svojega favorita. Res 
pa je tudi, da je lahko včasih to čisto majhen 
zapis, skica, od katere se ne morem ločiti in ima 
hrati zelo velik vpliv pri nastajanju slik, ki jih na-
redim kasneje.

Zakaj mislite, da potrebujemo kulturo? 
Zakaj mislite, da potrebujemo umet-
nost?
Sam sem mnenja, da ne samo, da potrebuje-

“Ristanc”

67 x 43 cm, olje na platno, 2019

71/2019 

Ristanc.

Spirit of Summertime.
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mo kulturo, ampak moramo ozavestiti dejstvo, 
da je kultura sestavni del nas že od samega 
začetka odkar človek obstaja. Način življenja 
pa je tisti, ki nas lahko od nje oddalji ali prib-
liža. Lahko opazimo na vsakem koraku, da 
nas ta čas od nje oddaljuje, saj je izjemno na-
kljonjen potrošniški filozoziji. V Šentjerneju 
se lahko to vidi npr. v odnosu do arhitekturne 
dediščine, ki nam izginja pred očmi. Tako smo 
v nekaj letih izgubili dediščino (Recljevino in 
npr. najstarejšo hišo v Sloveniji, ki je bila krita 
s slamo v kraju Šmarje). Umetnost ima danes 
precej pomembno vlogo, v kateri nas sooči z 
dejstvom, da je poleg materialnega sveta med 
nami in v nas samih še precej drugih, čustvenih 
odnosov, ki življenje samo postavljajo na višjo 
kakovostno raven. Umetnost samo vidim tudi 
kot protiutež oz. zdravilo vsakdanjiku, je zrcalo 
družbe. 

Najdete čas še za kaj drugega, poleg sli-
karstva?
Vsekakor, zelo rad se ukvarjam z rekreativnim 
športom. Na prvem mestu je kolesarjenje, saj 
okolica Šentjerneja ponuja prav idilične ture. 
Nekaj ljubezni do plavanja in potapljanja mi je 
še ostalo iz mladinskih let, ko sem aktivno tre-
niral plavanje. Zelo rad pa se z družino odpra-
vim na kakšen daljši dopust v oddaljene kraje, 
kjer ob spoznavanju novih znanstev in narave 
nabiram nove moči in navdihe (Nepal, Kambo-
dža, Tajska, Afrika), ki jih kasneje sprida upora-
bim pri slikanju. 

Kakšno je vaše mnenje o skulpturah, 
spomenikih v Šentjerneju?
V Šentjerneju je že kar nekaj spomenikov ka-
terih kakovosti ne bom komentiral. Precej je 
obeležij iz 2. svetovne vojne, za katere različna 
lokalna društva lepo skrbijo, kar je tudi prav. 

Vendar pa menim, da si občina Šentjernej 
zasluži obeležje oz. spomenik posvečen osa-
mosvojitvi Slovenije, ki bi moral biti umeščen 
na prostoru pred Kulturnim centrom Primoža 
Trubarja. V mislih imam kakovostno moderno 
skulpturo s sporočilom zazrtim v prihodnost. 

Nepal Daulaghiri.

Mednarodni simpozij v Opatiji. Tokio, slika na ameriški ambasadi.

Summertime.
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Fantje z vasi pripravili 23. Miklavžev koncert ljudskih pesmi

V soboto, 7. decembra 2019, so ljudski 
pevci Fantje z vasi pripravili tradici-
onalni Miklavžev koncert. Tokrat se 
je odvijal v Osnovni šoli Frana Me-
telka v Škocjanu. Sedaj že 23. leto 

zapovrstjo se je zgodil ta lep večer ljudskih 
pesmi. Občinstvo so združili in lepo povezali 
med seboj prav Fantje z vasi in številni gostje, 
med drugim Lovrenški ljudski pevci iz Juršinc, 
Danjiel Polajžar iz Cirkulan, ki nastopa pod 
psevdonimom "MI TRIJE", Prešmentani faloti 
iz Stoperc iz osrčja Haloz ter ljudski godci Sto-
perška banda, prav tako iz Stoperc iz Občine 
Majšperk. Zbrani v dvorani in gostje so bili ve-
seli, da so jih Fantje z vasi povabili na koncert 
ter da s svojim delovanjem omogočajo, da 
ljudska, slovenska pesem še odmeva. V ljud-
ski pesmi si je preprost, nepismen človek dajal 
duška svojemu veselju, šegavosti in razposa-
jenosti, pa tudi svojo žalost in gorje je odel v 

  ANITA PETRIČ

    EMIL TURK
pesem. Včasih so bila praznovanja skromnej-
ša in z manj skrbmi. Ljudje so z veseljem prišli 
in se veselili zabave. Danes je do uspeha te-
žavno priti, a zanj se vredno je truditi. In Fan-
tje z vasi so se potrudili za izpeljan prekrasen 
večer ljudskih pesmi. Zbrane sta nagovorila 
župan Občine Škocjan gospod Jože Kapler in 
vodja Fantov z vasi Jože Krmc, ki se je zahvalil 

gostom ter publiki za prijeten večer ob ljudski 
glasbi. Fantje z vasi so skupaj z gosti zaključili 
ljudski večer s pesmijo Zlati časi in vsem zaže-
leli lepe praznične dni. Vodja Jože Krmc je za-
igral na harmoniko, odlična citrarka Tanja Za-
lokar pa je zbrane pevce spremljala na citrah. 
Po zaključku koncerta so se še dolgo zadržali 
skupaj, zapeli in tudi zaplesali. 

Fantje z vasi v spremljavi harmonike in citer.
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Ob jubileju 40-letnici delovanja povabili na slavnostni koncert

M
ešani pevski zbor Vlaste Tavčar 
Šentjernej letos slavi štirideset let 
delovanja. Ob jubileju so povabili 
na slavnostni koncert Ostanimo 
prijatelji, katerega se je v Kulturnem 

centru Primoža Trubarja udeležila velika mno-
žica prijateljev ljudskega petja. Zanje so pevci 
pripravili preplet ljudske pesmi in priredb po-
pevk. Pevci so med seboj v vseh teh letih stkali 
trdne prijateljske vezi, tudi z mnogimi drugimi 
zbori in pevskimi zasedbami, ki so jih pova-
bili na jubilejni koncert, ki ga je povezovala 
Petra Rep Bunetič. Nastopili so Šentjernejski 
oktet, Vokalna skupina Gorjanski spev, MePZ 
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    LIDIJA MARKELJ, Dolenjski list

Ajda Orehovica, novomeška glasbena skupina 
Ješča vešča in pianist Lucijan Cetin. Na kon-
certu je vodja novomeške izpostave Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti Klavdija Ko-
tar pevcem, ki v zboru prepevajo pet, deset, 
petnajst, dvajset, trideset in štirideset let, 
podelila Gallusove značke. Posebno priznanje 
je prejel tudi zbor, ki ga zadnjih osem let vodi 
Mojca Jevšnik. Na koncertu so se spomnili ne-
katerih prejšnjih zborovodij, kot sta Milan Pav-
lič in Sonja Povše Krmc ter dolgoletne predse-
dnice Marine Jordan. Podarili so jim cvet in jih 
prijetno presenetili. Danes zbor, ki mu predse-
duje Mojca Rebselj, šteje 26 pevcev in v svoje 
vrste vabijo tudi nove člane. V spomin, učite-
ljici, igralki, režiserki in lutkarici Vlasti Tavčar 
je v avli Kulturnega centra Primoža Trubarja 

zbor pripravil zanimivo razstavo lutk. Razsta-
vo je tako društvo pripravilo v sodelovanju z 
Dolenjskim muzejem, OŠ Šentjernej ter JSKD 
Območno izpostavo Novo mesto. 

V petek, 13. decembra 2019, je Pi-
halni orkester Občine Šentjernej 
pripravil tradicionalni božično 
novoletni koncert. Naši odlični 
godbeniki so nas tako kot vsako 

leto s prazničnim koncertom počastili in 
navdušili. Gost glasbenega večera je bil 
Uroš Perić, svetovno poznani blues in soul 
pevec, ki je letos praznuje 15-letnico kari-
ere, v kateri je nanizal kar 22 plošč. Perry, 
kot ga mnogi kličejo, je slovenski glasbe-
nik, ki je postal znan po svojih odličnih in-
terpretacijah skladb iz zlate dobe bluesa, 
soula in jazza. Med glasbeniki, ki so nanj 
najbolj vplivali, je prav gotovo legendarni 
Ray Charles. Uroš Perić je s svojimi nasto-
pi do zdaj razgrel občinstvo že kar na treh 

Orkester pričaral 
praznično vzdušje
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kontinentih, in sicer v Evropi, ZDA in Afriki. 
Z veseljem se je odzval na povabilo pihal-
nega orkestra, da pride tudi v Šentjernej. 
Njegova ljubezen do glasbe se zrcali tako 
v interpretiranju Charlesove glasbe kot 
v ustvarjanju lastnih skladb. Na njegovo 
petje, igranje klavirja in značilno poziba-
vanje se občinstvo vedno odzove z burnim 
aplavzom. Tako je bilo tudi tokrat na kon-
certu. S simpatičnim, širokim nasmehom 
in karizmatično osebnostjo je še dodatno 
navdušil in razveselil številno občinstvo.
Pihalni orkester Občine Šentjernej 
želi vsem prijetne decembrske dni in 
srečno novo leto 2020. 

I
ntenzivne vaje v Kranjski Gori so za Pihalni 
orkester Občine Šentjernej že tradicionalni 
vikend pred božično novoletnim koncer-
tom. Tudi letošnje leto se je na Gorenjsko 
šlo z namenom, da orkester dobro povadi 

program, ki ga bo predstavil na prihajajočem 
koncertu, velik del pa je kot vedno predstavlja-
lo tudi prijetno medsebojno druženje. Čudovit 
večer v domačem Kulturnem centru Primoža 
Trubarja nas čaka v petek, 13. decembra. Gost 
letošnjega koncerta bo pevec Uroš Perić, ki nas 
bo s svojim glasom popeljal v svet bluesa in 
soula. Veselimo se druženja ob dobri glasbi ter 
z dobrimi ljudmi na odru in v publiki. 

ORKESTER NA 
INTENZIVNIH 
PRIPRAVAH V 

KRANJSKI GORI

  KRISTINA HOSTA

    ARHIV POOŠ

Gost večera Uroš Perić.

Zadnjih osem let zbor vodi Mojca Jevšnik.
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B
ili smo prijetno presenečeni, ko smo 
prejeli novico, da se bo naš gasilski 
zborček lahko predstavil na Slavnostni 
akademiji ob 150-letnici gasilstva v 
Sloveniji. S pesmijo »Gasilci smo« smo 

v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Lju-
bljani nastopili z Dejanom Vunjakom in Brendi-
jevimi barabami. 
Pripravljali smo se že od izbora dalje, kar po-
meni dobra dva meseca pravega gasilskega 

    PGD STARA VAS-LOKA

Gasilski zborček PGD Stara vas-Loka v
Cankarjevem domu z Dejanom Vunjakom

korakanja in usklajenega petja. Dva tedna pred 
nastopom je naš gasilski dom obiskal tudi De-
jan Vunjak, kjer smo lahko zvezdnika spoznali 
tudi izven odrskih luči. Z vedno nasmejanim in 
prijaznim pevcem smo povadili koreografijo in 
dodelali naš nastop. Po vaji se je z nami še slikal 
in nam podelil avtograme. 
Tako smo se 15. novembra zgodaj popoldne 
dobro pripravljeni, predvsem pa veseli in raz-
posajeni, odpravili z avtobusom proti Ljublja-
ni. Otroško navdušenje je bilo zelo veliko. Ne 
samo, da smo spoznali zakulisje Cankarjevega 

doma, priložnost smo imeli spoznati in govoriti 
z mnogimi slovenskimi zvezdniki. Med gene-
ralko nas je v zakulisju Jože Potrebuješ želel 
pregovoriti, da bi raje sodelovali z njim, kot pa 
z Dejanom Vunjakom. Ko je Dejan slišal, da po-
jemo s Čuki, je zadevo hitro ustavil in pojasnil, 
da že imamo dogovor. Prijazni, kot smo gasilci 
Stare vasi-Loke, smo Čukom obljubili sode-
lovanje na naslednjem podobnem dogodku. 
Malo smeha in veliko prijaznosti je pomagalo, 
da smo na generalki svoje delo opravili tako 
dobro, da je še organizator dogodka Blaž Švab 
ostal brez komentarja.
Kljub temu, da smo morali na nastop čakati 
skoraj do konca predstave – saj veste, najboljše 
pride na koncu – je v garderobi vladalo spro-
ščeno vzdušje ob gledanju risanke, igranju dru-
žabnih iger in petju. Štiri ure čakanja na našo 
zbranost niso vplivale, zato je bil naš nastop iz-
veden popolno – pogumno in z nasmehi na ob-
razih. Gostje v publiki so nam povedali, da smo 
poželi ne le bučen aplavz, ampak tudi stoječe 
ovacije. Navdušenje se je nadaljevalo tudi na 
avtobusu na poti proti domu, ko smo prepevali 
narodno-zabavne viže ob zvokih harmonike 
našega predsednika Andreja.
Vsekakor bo otrokom dogodek ostal v prijet-
nem spominu. Bil pa je tudi priložnost, da se 
otroci med sabo kakovostno družijo in skozi 
skupno izkušnjo tkejo trdna prijateljstva. Ker 
tako pač gasilstvo je. Kot je dejal voditelj Jure 
Sešek v nagovoru pred njihovih nastopom, 
»Nastopili bodo mladi gasilci, ki so prihodnost 
gasilstva na Slovenskem.« 

PGD ŠENTJERNEJ V MESECU POŽARNE VARNOSTI

V oktobru, mesecu požarne varnosti, 
smo bili člani PGD Šentjernej aktiv-
ni v ozaveščanju občanov. Še pose-
bej smo ponosni, da nas je obiskalo 
veliko otrok. V dveh dnevih nas je iz 

Vrtca Čebelica Šentjernej obiskalo 10 skupin, 
otroci stari od 2 do 6 let. Torej približno 180 
otrok je videlo kako hitro se oblačijo gasilci, 
kako se je povzpeti in sesti za volan gasilskega 
tovornjaka. Slikali so se z našim Petelinčkom 
Gasilcem. Najbolj zanimiv pa jim je mini gasil-
ski poligon s špricanjem na tarčo. Za nagrado 
so dobili štampiljko gasilca Sama in piškote. 
Obiskali so nas tudi prvošolčki, približno 75 
otrok iz treh razredov OŠ Šentjernej. Videli so 
kakšno opremo uporabljamo, kako se z njo 
rokuje, imeli so prikaz prve pomoči in se tudi 
sami preizkusili v povijanju s povoji. Svoje 
sposobnosti pa so preizkusili na pravem ga-
silskem poligonu in se na koncu posladkali z 
gasilskimi piškotki.
V soboto, 19. oktobra 2019, si bomo članice in 
člani PGD Šentjernej spominjali kot poseben 

    PGD ŠENTJERNEJ dan. Dan smo začeli z dnevom odprtih vrat. 
Pokazali smo vam naša vozila in opremo, 
vam spekli palačinke, najmlajše preizkusili na 
poligonih ter z vami poklepetali. Vsem, ki ste 
nas obiskali, iskrena hvala in se že veselimo 
srečanj v prihodnje. Najboljše pa bi bilo, da 
se nam pridružite in postanete gasilec opera-
tivec, mladinec, pionirček, član ali podporni 
član našega društva. Skupaj bomo močnejši 
in verjamemo, da tudi dobra družba.
Živahen in sončen dan smo izkoristili tudi 
za svečano slovesnost. Prevzeli smo novo 

gasilsko vozilo za prevoz moštva GVM-1 ter 
v namen predali prenovljene garaže. Te pri-
dobitve so pokazale, da z marljivimi člani 
in nadobudno mladino obetamo še veliko 
uspehov. Naši nadaljnji cilji so visoki in verja-
memo, da se bodo tudi uresničili, saj navse-
zadnje se gre za varnost nas občanov in naših 
družin. 
Tako aktivni kot smo bili v tem mesecu, si 
želimo tudi v prihodnje, do naslednjega sni-
denja z vami pa vas pozdravljamo z gasilskim 
pozdravom »Na pomoč«. 

Ubran zborček mladih gasilk in gasilcev.
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P
GD Mokro Polje je od decembra 
bogatejše za AED defibrilator, ki 
rešuje življenja. Sredstva za na-
kup le-tega je društvo pridobilo 
od Zavarovalnice Triglav d. d. 

Dne 2. 12. 2019 je novomeška območna 
enota Zavarovalnice Triglav pod okriljem 
tradicionalne preventivne novoletne ak-
cije »Za boljši jutri«, tudi uradno društvu 
predala sredstva za nakup AED defibrila-
torja. V januarju bo v prostorih gasilske-
ga doma organiziran prikaz uporabe 
le-tega. V PGD Mokro Polje smo nove 
pridobitve zelo veseli, saj lahko naprava 
reši življenje okoliškim prebivalcem, kot 
tudi voznikom, ki se vsakodnevno vozijo 
skozi vas. Kljub vsemu si želimo, da 
slednjega uporabimo čim manjkrat. 

AED
defibirilator na
Mokrem Polju

    PDG MOKRO POLJE

POSVET GASILK ZREČE 2019

Č
etrti vikend v novembru, 23. in 24. 11., 
je v Zrečah potekal posvet za pred-
sednice komisij za članice pri GZ, ki 
smo se ga udeležile tudi štiri članice iz 
naše GZ, in sicer članice PGD Dolenja 

Stara vas in PGD Mokro Polje.

  ZVONKA BORSE

    DARJA FRANČIČ
Moderatorka posveta je bila predsednica ko-
misije za članice pri GZ Slovenije ga. Elizabeta 
Čampa.
Pozdravili so nas predsednik in poveljnik GZ 
Slovenije g. Janko Cerkvenik in g. Franci Petek 
ter predstavniki GZ Celje.
Po uvodnih pozdravih smo poslušale preda-
vanje g. Cerkvenika, ki je poudaril, da je tudi 
v vodenju gasilstva ključen menedžment. 
Izpostavil je kadrovanje, usposabljanje in ko-
munikacijo. Predlagal je, da bi se že do nas-
lednjega posveta pripravil priročnik za delo 
članic, ker je dosedanji zastarel, saj datira iz 
leta 1981.
Po kosilu smo se razdelile v skupine in se 
udeležile različnih delavnic. Pripravili so nam 
delavnico tehničnega reševanja, informatike, 
prve pomoči, razvrščanja in sodobne kulinari-
ke. Vse po vrsti zanimive in poučne.
Posvet smo zaključile v nedeljo po predavanju 
g. Petka o ureditvi gasilstva na Slovenskem ter 
po predstavitvi vodje intervencije požara na 
Kornatih.
Domov smo se vrnile bogatejše za prenekate-
ro novo izkušnjo in spoznanje. 

Utrinek iz posveta članic.

PRAZNIČNI DECEMBER 
ŠENTJERNEJSKIH SKAVTOV 

OGNJEVITIH PETELINOV

D
ecember! Čas toplih čajev, druženja, 
miru, topline in veselja. Ja, december 
je mesec, ko lahko naredimo ogromno 
dobrega za ljudi okoli nas in prižgemo 
v njih plamen ljubezni in miru. Šen-

tjernejski skavti pa plamena v tem mesecu 
ne bomo delili samo “duhovno”, pač pa bomo 
sodelovali tudi v akciji Luč miru iz Betlehe-
ma. Pri projektu sodelujemo prav vsi, od naj-
mlajših bobrov pa vse do voditeljev. Letošnja 
poslanica govori o tem, da moramo plamen 
miru širiti s pogumom:

“Luč je tu. Čaka, da jo ponudim bližnjemu in 
z njenim plamenom zanetim mir. Vendar se 

bojim …
Česa se bojiš?

Strah me je, da moj plamen ni dovolj velik in 
jaz nisem dovolj dober, da ga ponudim drugim. 

Kako naj jim stopim naproti, ne da bi me 
odrinili od sebe? Kaj, če zaradi mene zavrnejo 

plamen in mir, ki ju prinašam?
Res je, da nikoli ne boš dovolj dober za vse. A 

zakaj bi te to ustavilo?

    OGNJEVITI PETELINI Kako naj bi me ne ustavilo?
Nikoli ne moreš ugajati vsem, a zame boš 
vselej dovolj dober, ker te imam rad. Ko to 
sprejmeš in v svetlobi plamena pogledaš 

sočloveka, vidiš, da je tvoj brat in ne nasprot-
nik, tvoja sestra in ne sovražnica.

Naj potem še gorim?
Vedno. Samo z lučjo lahko preženeš temo in 

samo z ljubeznijo lahko prižgeš mir.
Ne boj se goreti!”

Za kaj gre?
Luč miru iz Betlehema je plamen, ki ga prižge-
jo vsako leto v Betlehemu, v votlini Jezusovega 
rojstva v Betlehemu, nato pa ga skavti ponese-
mo po celotni Evropi. In točno ta plamen miru 
bomo prinesli tudi v Šentjernej.



M
ed je v tradicionalni kuhinji sko-
rajda nepogrešljiv, saj daje jedem 
posebno aromo. Med ne sodi le v 
napitke in posladke, obogati celo 
glavno jed! Preizkusite! 

V preteklosti so med uporabljali kot edino sla-
dilo, potem ga je zamenjal sladkor, danes pa se 
trend uporabe medu kot sladila, predvsem z 

vidika zdravega prehranjevanja, 
vrača. Prav tako ga vse pogo-

steje srečamo kot dodatek 
jedem in to ne samo sladi-
cam, ampak tudi mesnim 
jedem, testeninam, rižo-

tam ... Kako pestra je upo-
raba medu v kulinariki, nam 

kaže tudi bogata dediščina jedi 
z medom (kaše, pečena jabolka, potice, razni 
štruklji, sladice iz medenega testa …).
Uporabo medu v kulinarika zagovarja tudi pri-
znani kuharski mojster Uroš Štefelin, ki je 
ob dnevu slovensko hrane v Gostišču pri Če-
belici na Čebelarski zvezi Slovenije, z uporabo 
lokalnih živil in zaščitenih kmetijskih pridel-
kov, prisotnim gostom pričaral okuse, kakršne 
so poznale naše babice. Chef Uroš je znan po 
tradicionalni kuhinji in obujanju pozabljenih 

MED IN KULINARIKA
  TANJA MAGDIČ, Javna svetovalna

           služba v čebelarstvu

    ARHIV ČZ SLOVENIJE & CVETO SONC

tradicionalnih slovenskih jedi in napitkov. S 
sodobnimi tehnikami in lastno ustvarjalnostjo 
dediščinske jedi nadgradi v jedi nove sloven-
ske kuhinje. Med uporabljamo kot dodatek 
marinadam za razne vrste mesa, predvsem pri 
svinjini, divjačini, govedini, domači in divji pe-
rutnini, drobnici, pri svežih in prekajenih ribah, 
morski hrani in zelenjavi, ki je lahko dušena, 
pečena ali ocvrta. Meso lahko glaziramo tako, 
da zmešamo olje in med, temu dodamo še 
manjšo količino želeja rdečega ribeza ali brus-
nic in namažemo po mesu pred koncem peče-
nja. Pri hladnih začetnih jedeh med dodajamo  
k raznim sirom, ki jih kombiniramo s sadjem 
in oreščki, hladnim pečenkam in dodajamo 
v prelive za razne solate. Lahko popestri okus 
raznim hladnim in toplim juham ter omakam. 
Razne jedi iz riža, testenin, stročnic, zelenjave, 
oreščkov, lahko tudi mesa, dobijo sladko kisli 
priokus eksotičnih kuhinj. Med je lahko dodan 
kipnikom/pudingom, kruhu in raznim vrstam 
jedi iz raznega testa, kremam, strjenkam, sla-
doledom ter zmrzlinam. Uporabljamo ga lahko 
pri vlaganju sadja in zelenjave. Odlično tekne k 
svežemu sadju.
Stopiti iz okvirjev in poiskati najprimernejši 
okus medu je izziv vsakega kuharja. V Sloveniji 
nam je na voljo pester nabor različnih oku-
sov Slovenskega medu z zaščiteno geograf-
sko označbo, Kočevskega gozdnega medu 
z geografskim poreklom in Kraškega med z 

geografskim poreklom. Ti medovi izvirajo iz 
slovenskih travnikov in neokrnjenih gozdov, v 
njih okusite raznolikost tisočerih cvetlic. Za pri-
delavo medu, vključenega v sheme kakovosti, 
morajo čebelarji čebelariti po načelih dobre 
čebelarske prakse. Tak med dosega višje kako-
vostne parametre, kot jih predpisuje Pravilnik 
o medu, in je podvržen dodatnemu nadzoru s 
strani neodvisne kontrolne organizacije.
Drožasti kruh z medom, suhe slive s pršutom in 
medom, pečene polnjene paprike z ajdo, feto 
in medom, praženec s proseno kašo, slanino, 
porom in lipovim medom, medena korenčk-
ova solata, medeni biskvit z makom in ajdovo 
moko … Vse to in še več receptov najdete na 
spletni strani www.okusi-med.si/medeni-re-
cepti. V nadaljevanju pa recept kuharskega 
mojstra Uroša Štefelina za potico z medom in 
s tepko.
Vabimo vas, da preizkusite medene recepte 
in postanete "master šef v kuhanju medenih 
jedi".  
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Prevzeli smo ga v nedeljo, 15. decembra, na 
skupnem sprejemu v Novem mestu, nato pa 
bomo imeli župnijski sprejem LMB v petek, 
20. 12., ob 18. uri pri maši v Šentjerneju. 
Lučko lahko dobite po vsaki maši (v soboto, 
20. 12. in v nedeljo, 22. 12.), prav tako pa jo 
bomo delili tudi po vaseh. Skavti upamo, da 
ste od lanskega leta prihranili stekleno ohišje 
sveče, da vam lahko letos plamen predamo le 
v svečni vložek. Luč bo vse do božiča gorela 
tudi v cerkvi, kjer si lahko s plamenom svečko 
prižgete tudi sami. 

Poleg deljenja Lučke miru, smo sodelovali 
tudi pri miklavževanju, katerega so se še po-
sebej veselili otroci. Takrat je otroke in starše 
na plac' obiskal sveti Miklavž, ki jim je raz-
delil darila, nas skavte pa je prosil za pomoč 
pri izvedbi ter obešanju pobarvank, ki so jih 
prinesli otroci. Da pa je bilo obiskovalcem to-
plo, smo skavti zakurili ogenj. Naši najstarejši 
skavti, Nahajpani izvidžači, so se v decembru 
izkazali z izdelovanjem adventnih venčkov, ki 
so jih delili na prvo adventno nedeljo po vseh 
mašah. Prav tako so miklavževali po Šentjer-

neju in obiskali ljudi, ki so potrebovali njihovo 
pomoč.
Obiščete pa nas lahko tudi na novoletnem 
sejmu na plac', ki se bo odvijal v nedeljo, 22. 
12., kjer se boste lahko preizkusili v različnih 
skavtskih aktivnostih.

Ustanovitelj skavtov Robert Baden-Powell je 
zapisal: “Delaj tako, da bo tvoja dejanja in 
misli vodila LJUBEZEN.” Za zaključek tega 
članka in kot voščilo za prihajajoče praznike 
ter celo novo leto, vam želimo prav tega! 



Potica z medom in s tepko

SESTAVINE:
Testo: 800 g bele moke (TIP 500), 200 g ajdove 
moke, 10 rumenjakov, 84 g kvasa, 17 g soli, 7 g 
limonove lupine, 4 dl mleka, 1 dl konopljinega 
olja, ½ dl vroče vode, ½ dl mleka (kvasec), 70 g 
sladkorja, 1 strok vanilje.
Orehov nadev s tepkami: 500 g zmletih ore-
hov, 2 dl mleka, 150 g hojevega medu, 150 g 
sladkorja, 3,5 g limonove lupine, 3 rumenjaki, 
sneg treh beljakov, 100 g masla, 200 g suhih, 
kuhanih tepk, 250 g svežih hrušk, karamela za 
premaz, 1 strok vanilje.

PRIPRAVA:
Kvas zalijemo s ½ dl vroče vode in mleka ter pos-
tavimo na toplo. V mleku skuhamo strok vanilje. 
Vaniljevo mleko ohladimo. Preostale sestavine, 
kvasec in vaniljevo mleko zmešamo in vzhajamo. 
V mleku skuhamo strok vanilje. Vaniljevo mleko 
ohladimo. Iz beljakov pripravimo trd sneg. Skupaj 
zmešamo orehe, med, sladkor, limonovo lupino, 
nato dodamo vaniljevo mleko in maslo, rumenja-
ke in v maso vmešamo sneg treh beljakov. Sveže 
hruške in suhe tepke narežemo. Na razvaljano 
testo najprej razmažemo karamelo, nato maso in 
nanjo posujemo sveže hruške in tepke. Pečemo 15 
minut na 200 °C, nato 45 minut na 175 °C. 

IZ DRUŠTVA 
UPOKOJENCEV 
ŠENTJERNEJ

  JOŽE SMREKAR

    ARHIV DU ŠENTJERNEJ

20. 11. 2019 PIKADO 40
DU Šentjernej je v Dolenjem Vrhpolju organizi-
ralo tekmovanje v pikadu za ženske in moške. 
Poleg domačih ekip so sodelovali še ekipi DU 
Otočec in DU Škocjan. Tekmovalo je 23 žensk 
in 23 moških. Med ženskami je zmagala Ma-
rinka Pavlič iz DU Šentjernej. Pri moških je bil 
najboljši Slavko Frančič, drugi je bil pa Jože Žu-
pan, oba iz DU Šentjernej. Po tekmovanju smo 
imeli imenitno druženje in zelo dobro kosilo. 

MARTINOVANJE DU ŠENTJERNEJ

V deževnem opoldnevu, 13. novembra, 
smo se člani DU Šentjernej zbrali v 
zelo lepem številu, sedli na avtobus in 
bili smo trdno odločeni, da se bomo 
imeli lepo. Odpeljali smo se na Stude-

nec v nam dobro znano domačo gostilno »Pri 
Jancu«, kjer se nam je pridružilo še nekaj čla-
nov. Praznično omizje je le čakalo, da se pose-

    DU ŠENTJERNEJ demo. Začeli smo z aperitivom, suhim sadjem, 
v košaricah pa je dehtel domači kruh. Takoj za 
tem pa še topla ocvirkova potica, vzhajana. 
Sledilo je za ta čas primerno kosilo, seveda 
juha, račka, mlinci ... vse je bilo zelo dobro. 
Tudi za glasbo je bilo poskrbljeno, za ples in 
dobro voljo je poskrbel Ansambel Ocvirk. Pri-
ča smo bili pri krstu vina, ga tudi okušali in tako 
zaokrožili naše letošnje martinovanje. Za letos 
hvala vsem, drugo leto pa nasvidenje. 

S  K N J I Ž N I H  P O L I C

pater Karel Gržan
VRNITEV V SOŽITJE

15. januar 2020, ob 17. uri
KNJIŽNICA ŠENTJERNEJ

 
Tematike, ki jih zajema dr. Gržan sežejo v srca vsakogar ter prinašajo upanje in luč 
za boljši jutri. Vrnitev v sožitje je edino upanje, za katero pa stoji transformacija nas 
samih. A tu nismo sami, z nami bo naš prijatelj in dobronamernik pater Karel Gržan.

Zdaj staro leto tiho se poslavlja
in novo zopet je v gosteh,

veselje, zdravje, srečo,
uspehov polno naj podarja
v naslednjih 366-ih dneh. 

 DU Šentjernej želi vsem svojim članom 
vesele božične praznike ter srečno, zdravo, 

zadovoljno novo leto 2020!
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  SABINA JORDAN KOVAČIČ

S KNJIŽNIH
POLIC
Ruta Sepetys: 
V MORJU ZRNCE SOLI
Druga svetovna vojna se približuje koncu. 
Nemčija je poražena in veliko beguncev v 
Vzhodni Prusiji beži pred Sovjeti, ki prodi-
rajo z vzhoda. Med begunci je tudi skupina 
mladih, ki se jim nekje na podeželju prekri-

žajo poti. Vsak izmed njih je s svojo skrivnostjo ujet med naci-
sti na eni in Sovjeti na drugi strani. Vsi skupaj pa imajo enako 
željo, da se vkrcajo na ladjo, ki naj bi jih odpeljala na varno. Na 
ladjo se je nagnetlo več kot 10 tisoč ljudi, kar je večkrat prese-
glo dovoljeno število potnikov. Ko so trije torpedi zadeli ladjo, 
potnikom ni bilo pomoči. Zgodila se je veliko hujša tragedija 
kot potop Titanika.

Ruth Wielockx: 
BOŽIČNO DREVESCE
Božič je že skoraj pred vrati. Skupina dreves 
že nestrpno čaka prodajalca božičnih 
dreves. Med njimi je tudi majhno drevesce, 
ki je celo leto čakalo na ta dan. Vsem se 

porajajo različna vprašanja … Katero dnevno sobo bodo 
krasila? Kakšna darila se bodo znašla ob njihovem vznožju? 
Malo drevesce si pa nadvse želi, da bi končno postalo božično 
drevo. Ali se mu bo sreča nasmehnila?

Sanja Lončar: 
KAKO DO VEČ ENERGIJE
Zakaj smo brez energije? Zagotovo je kriv-
cev za to več. Nekatere lažje prepoznamo, 
medtem ko se nekateri povsem nevidni. 
Energija pa nam po kapljicah uhaja malo to 
in malo tam. Sanja Lončar je v sodelovanju 

s Sandro Klemenc in Igorjem Šajnom zbrala 77 dobrih nasve-
tov in receptov, ki nam bodo zagotovo pomagali ohraniti več 
energije. »Da bi ugotovili, kako lahko z majhnimi koraki daleč 
pridete, vam ni treba udejanjiti vseh 77 izboljšav. Dovolj bo, 
da začnete na primer s 7 ukrepi, v katerih boste zaznali največ 
priložnosti zase.«  

Z
animanje za zdravilne moči začimb je tudi v Šentjerneju izredno 
veliko. Predavanja domačinke Sabine Topolovec, izkušene poz-
navalke začimb in soavtorice več knjig na to temo, se je konec 
novembra udeležilo toliko poslušalcev, da smo jih morali zadnji 
hip preseliti v večjo dvorano kulturnega centra. To je predava-

teljica nežno odišavila z vonjem pravega rožmarina in tako pokazala, 
da začimbe delujejo že zgolj s svojim vonjem. Po dveh urah sta bili kon-
centracija in pozornost še vedno na vrhuncu, več kot sto zadovoljnih in 
vedoželjnih obrazov je še kar mirno in zadovoljno strmelo v predavate-
ljico. Predavateljičino navdušenje nad zdravilnimi močmi začimb je več 
kot očitno nalezljivo in vidi se, da Sabina to, o čemer predava, tudi živi. 
Sicer pa, kot je izpostavila tudi sama, to ni nič posebnega v večjem delu 
sveta, kjer so prav začimbe še vedno zdravilo prve izbire. Na številnih 
praktičnih primerih nam je razložila, kakšne so njihove moči pri uravna-
vanju krvnega sladkorja, spopadanju z bakterijami in virusi, alergijami, 
zaščito pred propadanjem živčnih in možganskih celic, krepitvijo spolne 
sle in še in še. Posredovane informacije so plod znanja tradicionalnih 
medicin, kot so ajurveda, tradicionalna kitajska medicina, dragocenih 
spoznanj svete Hildegarde, Paracelsusa in mnogih drugih, ki jih da-
našnja medicina s sodobnimi znanstvenimi pristopi potrjuje po vseh 
svetu. Tako so neredki primeri, ko imajo začimbe povsem primerljivo 
delovanje s sodobnimi zdravili, pri tem pa v telesu ne puščajo neželenih 
posledic. Skrivnost ni v količini, temveč v tem, da začimbe uporabljamo 
po malem, a redno. Predavateljica je svetovala, da jih lahko dodajamo 
v sleherno jed ali napitek, začenši z jutranjo kavo ali koščkom kruha. In 
ko se tega enkrat navadimo, bo tudi razlika na izboljšanem zdravju hit-
ro opazna. Seveda pa je pri tem pomembno tudi to, kakšne začimbe 
uporabljamo in kako se tega lotimo. Z nekaj drobnimi triki lahko njihove 
moči začimb vsaj podeseterimo. Kako to storiti, je podrobneje zapisano 
v knjigah o začimbah Ščepec (Ščepec rešitve, Ščepec védenja in Ščepec 
ustvarjanja), ki si jih lahko izposodite tudi v naši knjižnici ali za rokav 
pocukate kar predavateljico samo. Na željo številnih poslušalcev bo Sa-
bina praktične delavnice, ki jih sicer izvaja po vsej Sloveniji in tudi izven 
meja, že januarja izvedla tudi v domačem kraju. Če se želite prijaviti, jo 
lahko kontaktirate na e-naslov: sabina.zazdravje@gmail.com. 

Izjemno dobro obiskano predavanje 
Nove težave – tisočletne rešitve

  SABINA JORDAN KOVAČIČ            FRANC MUREN

Sabina je za domačine pripravila tudi
nekaj okusno začinjenih dobrot: domačo 

čokolado z vrtnico, sončnični namaz s česnom 
in peteršiljem, pesin namaz s hrenom in kalčki, 
slane krekerje s črno kumino, rožmarinovo vino 

in žafranovo mleko. Vino frankinjo, cvetlični 
med in ekološko mleko so prispevali vinska klet 

Martinčič iz Šmalčje vasi ter kmetiji Mencin iz 
Drame in Krhin iz Gor. Gradišča.

Predavanje o zdravilni moči začimb
je privabilo široko publiko tako domačinov kot širše.
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SREČANJE PODRUŽNIČNIH ŠOL V OREHOVICI

N
a podružnični šoli v Orehovici smo zad-
nji četrtek v oktobru pripravili zdaj že 
tradicionalno srečanje podružničnih 
šol pod Gorjanci. 
Podružnična šola Orehovica se je ak-

tivno vključila v sodelovanje podružničnih šol 
v slovenskem prostoru že v zadnjem desetletju 
preteklega stoletja. Ob praznovanju stoletnice 
naše šole smo že leta 1996 organizirali sreča-
nje podružničnih šol tudi pri nas. Takrat smo v 
dvodnevno srečanje vključili tudi družine na-
ših učencev, ki so gostile učence iz podružnic 
Dokležovje, Krašnja, Ledine in naše dolenjske 
podružnice Adlešiči, Birčna vas, Dolž in Pod-
grad.
Ta srečanja z izmenjavo in predstavitvami 
primerov dobre prakse (vsaka šola se je na 
srečanju predstavila s projektom), skupnega 
ustvarjanja in spoznavanja kulturne dediščine 
posameznih okolij, iz katerih so prihajali ude-
leženci, so bila pobuda tudi za nadaljnje pove-
zovanje oz. sodelovanje podružničnih šol pod 
Gorjanci. Nenazadnje so prerasla tudi v ustano-
vitev DUPŠ Slovenije, ki danes skrbi za strokov-
na srečanja učiteljev podružničnih šol.
Učitelji, ki poučujemo na podružničnih šolah 
na našem območju, vsako šolsko leto organizi-
ramo skupne dneve dejavnosti na posamezni 

podružnici. To je postalo stalnica, ki jo načrtuje-
mo že v naši letni pripravi. Vsako leto se sreča-
mo na drugi podružnici. Vsebine naših srečanj 
se spreminjajo, temeljne cilje zastavi šola go-
stiteljica. Prepletajo se različne vsebine: kultur-
ne, naravoslovne ter športne vsebine s spozna-
vanjem naravne in kulturne dediščine šolskega 
okoliša šole gostiteljice. Na ta način presegamo 
okvirje naše majhnosti in drug drugemu bogati-
mo vzgojno-izobraževalno delo in tako omogo-
čamo učencem kvalitetnejše učenje.
Poleg podružnice Orehovica tradicionalno so-
delujemo s podružnicami: Birčna vas, Dolž, Mali 
Slatnik in Podgrad.
Na našem tokratnem srečanju v Orehovici se 
je na našem šolskem igrišču zbralo kar 310 
učencev in 25 učiteljev spremljevalcev iz že prej 
omenjenih podružnic. Srečanje smo pričeli s 
kulturnim programom, ki so ga z učenci prip-
ravile mentorice malih kulturnikov, otroškega 
pevskega zbora in plesalci. Gostujoče učence in 
učitelje je spodbudno pozdravila naša v. d. rav-
nateljica Nina Šalamon. 
Temeljna vsebina našega srečanja je bila kul-
turna dediščina kraja. Izvedli smo skupni dan 
dejavnosti, športni dan, ki je zajemal tematski 
pohod Po poti naših gradov. Učenci 1. triade 
so se na pot odpravili po opazovalni učni poti 
do gradov Gracarjev turn in Vrhovo, pohod 
učencev 2. triade pa je potekal v duhu IKT, kjer 
so učitelje in učence vodile naloge MISIJE Ore-
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hovica in gradovi na pametnih telefonih. Tako 
smo v izobraževalne namene dediščino spoz-
navali tudi s pomočjo sodobne tehnologije, ki 
postaja neizbežna spremljevalka današnjega 
življenja in hkrati tudi učenja.
Učenci so širili prostorsko orientacijo od doma-
čega kraja do ožje in širše pokrajine, spoznavali 
so slovensko kulturno dediščino, raziskovali 
preteklost z uporabo različnih virov in dejavno-
sti (terensko delo), razvijali pozitiven odnos do 
naravne in kulturne dediščine in se orientirali 
v naravi. Naš namen pa je bil tudi razvijanje in 
utrjevanje prijateljskih vezi. 
Učitelji smo prepoznali prednosti majhnih šol, 
ki omogočajo srečanje vseh učencev petih po-
družnic. Če srečanj ne bi dobro načrtovali, os-
mislili in strokovno izvedli, se zagotovo ne bi 
obdržala že več kot dve desetletji. 

Na državnem tekmovanju v atletiki fantje drugi, dekleta tretja

V oktobru 2019 je bilo v Velenju finalno 
ekipno prvenstvo Slovenije v atletiki za 
osnovne šole. Na finale so se po zma-
gi na področnem tekmovanju nepos-
redno uvrstila dekleta OŠ Šentjernej, 

fantje pa šele naknadno po rezultatu. Obe ekipi 
sta bili po rezultatih s področnih tekmovanj na 
mestih, ki prinašajo medalje. Vendar pa nam iz-

kušnje iz prejšnjih let narekujejo, da je finalno 
tekmovanje zelo nepredvidljivo in nemalokrat 
se zgodijo številne nepredvidene situacije, ki ti 
prekrižajo načrte. Za dober rezultat je potreb-
no, da vsi člani ekipe prispevajo svoj najboljši 
rezultat, poleg tega ne sme priti do nobene na-
pake, posebno pri teku štafete 4 x 100 metrov. 
Po slavnostni otvoritvi tekmovanja so se začela 
najprej tekmovanja v skoku v višino in daljino, 
suvanju krogle in teku na 60 metrov, sledil je tek 
na 300 metrov, skok v daljino in met vortexa ter 
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tek na 1000 metrov. Na koncu so se vse ekipe 
pomerile v štafetnem teku 4 x 100 metrov.
Med šestnajstimi ekipami deklet in šestnajstimi 
ekipami fantov, ki so se uvrstili na državno tek-
movanje, so naši učenci osvojili drugo mesto, 
učenke pa tretje. Smo edina šola v Sloveniji, ki 
je osvojila medalji v obeh konkurencah.
V teku na 60 m so našo šolo zastopali: Enej 
Jarkovič, Jan Župančič, Nika Šinkec in Tia 
Strommer, v teku na 300 m Tadej Grabnar, Arne 
Cvelbar, Nika Šinkec in Neža Pavlič ter v teku na 
1000 m Jakob Tomič, Nejc Penca, Iva Colner in 
Manca Judež. V skoku v daljino so bili uspešni 
Tim Narat, Miha Rebselj, Vita Pirnar in Ula Bar-
tol Pavšelj, v skoku v višino Aljaž Jenškovec, An-
draž Pucelj, Alja Franko in Anja Grubar, v metu 
vortexa Žak Nanger, Luka Krek Hudoklin, Žana 
Golob in Manca Medvešek ter v suvanju krogle 
Nik Pleskovič, Žiga Radovanovič, Lara Župan in 
Sindi Luzar. V štafetnem teku 4 X 100 m so pri 
fantih tekmovali: Enej Jarkovič, Jan Župančič, 
Tim Narat in Miha Rebselj; pri dekletih pa Neža 
Pavlič, Tia Strommer, Lina Luzar in Nika Šinkec. 
Vsi so dosegli zelo dobre rezultate, s katerimi so 
nam priborili odlična mesta. 
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V
rtec Čebelica je obeležil že deseto obletnico svoje predstavi-
tve in ustvarjalnosti v Prazničnem zvezdogledu z bazarjem.
Predšolski otroci so skupaj z vzgojiteljicami tkali niti zgodbe 
na temo vesolja. Pripravili smo plesno-pevsko potovanje v 
vesolje vse od sonca, lune, rimske ceste, Marsa in nazaj do 

naše  Zemlje, kjer je najlepše in kjer živimo ljudje. Ob skrbni organizaci-
ji, idejah, motiviranih vzgojiteljicah in spretnih rokah, so nastajali uni-
katni izdelki, primerni času in vzdušju. V preddverju Kulturnega centra 
Primoža Trubarja smo ponudili pestro izbiro voščilnic, izdelkov iz lesa, 
svečnikov in venčkov, pletenin, piškotov, suhih krhljev, marmelad, lutk, 
didaktičnih igrač ...  Na bazar se je z veseljem odzvala tudi šentjernej-
ska likovnica Darja Kovačič s tremi slikami, ki smo jih uspešno licitirali. 
Izkupiček bazarja je namenjen najstarejšim predšolskim otrokom, za 
katere vrtec organizira tridnevno bivanje v Kranjski Gori.
Hvala vsem in vsakemu posebej. 

  IRENA ZUPANČIČ & NEVENKA VRHOVŠEK        VENTURA STUDIO

Praznični zvezdogled z bazarjem

O
troci iz skupine Metuljev smo se odločili, da sodelujemo v 
projektu »Božiček za en dan«. Gre za to, da otroci in odrasli 
za en dan postanemo božički in pripravimo paket za otroka iz 
socialno ogroženih družin, ki božičnega darila letos ne bi pre-
jel. Paket se nato odda na zbirno mesto, od koder potuje po 

Sloveniji, tja kamor mora priti. Seznam otrok se najde na spletni strani 
»Božiček za en dan«, prispevajo pa ga centri za socialno delo in ostale 
institucije. Mi smo izbrali dečka Tima, starega 5 let. Otroci so imeli nalo-
go, da se vsak dan odpovejo kakšni sladkariji in prispevajo tisti denar v 
naš hranilnik v igralnici. Lahko pa so prinesli tudi konkretno stvar, igra-
čo, sladkarijo, kaj za obleči, šolsko potrebščino. V dobrih dveh dneh se 
je nabralo toliko stvari in privarčevanega denarja, da smo pripravili še 
dodatne pakete, s katerimi bomo razveselili še kopico otrok. Ob koncu 
pa smo sklenili, da bomo obdarili še starejše v naši vasi in jim s pesmijo, 
kot so to včasih počeli koledniki, polepšali decembrske dni. 

    TAMARA KRULEC

Dobrodelnost se začne pri mlajših

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

MLADI PLANINCI NA 1. POHODU V NOVEM ŠOLSKEM LETU

M
ladi planinci podružnice Orehovica 
in matične šole Šentjernej smo v 
toplem jesenskem popoldnevu op-
ravili prvi letošnji pohod na sončni 
strani Gorjancev. 24 mladih planin-

cev podružnice in 9 planincev matične šole 
smo pod vodstvom mentoric Brigite Stančin 
in Ivice Padaršič ter planinskega vodnika Vin-
ka Župana opravili lažji vzpon na Krašnji vrh 
(542 m). 
Topel jesenski vetrič nas je pospremil po učni 
poti od obvestilne table za vasjo Brezovica v 
Belokranjsko gričevje. Na učni poti smo spoz-
navali vrste dreves, ki so lepo označena ob 
markirani poti, pod nogami pa nam je šumelo 
zlato jesensko listje. Po dobri uri hoje smo se 
povzpeli na vrh, ki je tik nad deloma zapušče-
no vasico Krašnji vrh, kjer smo opazili nekaj 
starejših nenaseljenih domov. Tam nas je pri-
čakal razgledni stolp, s katerega je ob evrop-
ski ponosno plapolala slovenska zastava. Ob 
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planinskem domu PD Metlika stojijo lesene 
mize s klopmi, na katerih smo si spočili noge in 
pomalicali. Vsi mladi planinci so se ob pomoči 
vodnika Vinka povzpeli tudi na razgledni stolp 
in občudovali prelepo Belo krajino. Po žigosa-

nju članskih izkaznic smo se spustili v dolino. 
V Radovici smo si ogledali še zunanjost stare 
šole Bistra buča, ki je muzej na prostem, nato 
pa smo odhiteli na avtobus, ki nas je varno pri-
peljal do šole, tam pa so nas pričakali starši. 
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   ANDREJA TOPOLOVŠEK

INGVER

I
ngver je začimbna rastlina, ki raste v trop-
skem in subtropskih pasovih. Je večletna 
rastlina, ki zraste do 50 cm visoko. Obliku-
je do 20 cm dolge korenike, ki se upora-
bljajo v kulinariki pa tudi v zdravstvu.

UPORABA INGVERJA
V PREHRANI
Uporabljajo se sveže korenike, lahko pa tudi 
posušenega oz. zmletega. 
Ingver se uporablja za:
• sadne solate in razne kolače,
• razne napitke: ingverjev čaj, ingverjevo 

pivo, priljubljeno je zlasti v Veliki Brita-
niji, ingverjevo vino, ingverjeva kava in 
sekoteng, ki je priljubljen ingverjev sladki 
napitek v Indoneziji in na Japonskem.

ZDRAVILNE LASTNOST 
INGVERJA:
Revma – ingver deluje protivnetno, kar se 
nanaša na številne bolezni, med drugim na 
revmatični artritis, pri čemer zmanjšuje bole-
čine, otekline in jutranjo okorelost in povečuje 
gibljivost sklepov.
Prebava – ingver pomaga pri napenjanju in 
pomirja želodčne in črevečne krče.
Spolna moč – njegov prijetno pekoči okus 
požene plamen življenja in deluje kot afrodi-
ziak. Poleg tega ima vonj ingverja, mešanica 
eteričnih olj in smol, svoj edinstven čar.

Menstrualni krči – prostaglandini so hor-
moni, ki imajo pomembno funkcijo pri prepre-
čevanju nastajanja krvnih strdkov, blažijo vne-
tja in bolečine, izboljšajo delovanje živčevja 
in imunskega sistema, ter izboljšujejo učinek 
inzulina. Če je koncentracija prostaglandnov 
povečana, to povzroča krče ali bolečine med 
menstruacijo. Ingver je lahko odlično blažilo 
in uspešno pomirja trebušne krče.   
Slabost – preprečuje in izboljšuje simptome 
slabosti pri potovanjih z ladjo, avtom ali leta-
lom; deluje predvsem na slabost, pa tudi na 
glavobol, hladno potenje, bruhanje, vrtoglavi-
co, deluje proti driski.
Glavoboli – pomaga pri migrenah in drugih 
vrstah glavobolov. Prav tako ingver znižuje 
povišano telesno temperaturo.
Gripa in prehlad – že leta se ingver, zaradi 
svojih antiseptičnih lastnosti, predpisuje kot 
zdravilo proti gripi in prehladu.

Uporabni deli ingverja so njegove korenike. Iz-
kopljejo jih jeseni (rastlina mora biti stara vsaj 
eno leto), ko se vsi listi posušijo in odpadejo. 
Korenike uporabljamo sveže in posušene. 

Ingver lahko uporabimo v več oblikah:
• svežega (v odmerku okoli 10 g na tanko na-

rezanih in nasekljanih lističev, 
1–2 krat dnevno)

• sušenega v prahu (v odmerku 
okoli 2 g, 1–2 krat dnevno)

• eterično olje (v odmerku 1–3 
kapljic z malo medu ali na koc-
ki sladkorja, 1–3 krat dnevno)

• tinkturo (v odmerku 10–20 
kapljic, pred jedjo)

• kandiran ingver v obliki bom-
bonov

• čaj, ki ga skuhamo tako, da 
narezano/nastrgano koreniko 
poparimo z vrelo vodo;

• naribanega v kozarec z 
medom.

RECEPTI
INGVERJEV ČAJ – napitek proti
prehladu
Da ingverjev čaj pogosto označimo kar z izra-
zom čudežni napitek proti prehladu in slabos-
ti, so zaslužne številne zdravilne učinkovine, 
ki jih ingver vsebuje. Korenika, ki sicer izvira iz 
jugovzhodne Azije, je sestavljena iz 79 % vode, 
18 % ogljikovih hidratov, 2 % beljakovin in 1 
% maščob. Ingver vsebuje tudi vitamine B, C 
in E ter mnoge minerale (npr. kalcij, železo, 
magnezij, fosfor in cink).
Sestavine za ingverjev čaj: za liter vode 
potrebujemo približno 25 gramov ingverjeve 
korenike.
Priprava: ingverjevo koreniko narežemo na 
majhne koščke, ki jih stresemo v vrelo vodo. 
Lahko ga tudi naribamo, s čimer se bo iz ko-
renike med kuhanjem izločilo še več koristnih 
snovi. Nato vse skupaj pustimo, da rahlo vre 
približno 10 minut.
Po želji lahko postrežemo s sveže stisnjenim 
limoninim sokom. 

ČUDEŽNI INGVERJEV NAPITEK OZ.
SIRUP 
Ker je ingver sam po sebi zelo pekoč, je tudi 
napitek pekoč, ter ravno zato neprecen-
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Ingverjev čaj.

ZDRAVILNE
RASTLINE
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ljiv pri vseh prebavnih težavah od driske, 
napenjanja, pa vse do bolečin v želodcu, ki 
so posledica bakterijskih okužb. Napitek je 
vsestransko uporaben in se ga lahko koristi 
za »razkuževanje« prebavnih poti kot pri vseh 
vrstah prehladnih obolenj.
Za približno 1 liter napitka oz. sirupa 
potrebujemo:
300 g svežega ingverja
300 g limon

300 g medu
Priprava:
Ingver olupimo in stisnemo v sokovniku ali 
ingver naribate in ožamete v krpi. Tudi limone 
ožamemo in sok zmešamo s sokom ingverja. 
Namesto limon lahko uporabite tudi limete. 
Soku ingverja in limon nato dodamo še med 
in mešamo toliko časa, da se le-ta raztopi.
Bistveno pri pripravi napitka je, da se držimo 
enakega razmerja sestavin, torej če za osnovo 

uporabimo 100 g, 200 g ali 500 g ingverja, 
moramo natehtati tudi enako količino limon 
in medu.
Napitek pretočimo v steklenico ali steklen ko-
zarec, dobro zapremo in shranimo v hladilnik. 
Tako shranjen, ne glede na to ali ga uporablja-
te ali ne, zdrži kar nekaj tednov. Pomembno 
pa je, da ga pred vsako uporabo pretresete, da 
se sokovi premešajo.
Sirup lahko uživate po žlički večkrat na dan. 

Nasveti za večjo varnost - uporaba pirotehničnih izdelkov

B
liža se čas božično-novoletnih prazni-
kov. Policisti se vsako leto znova sreču-
jemo s kršitvami na področju uporabe 
pirotehničnih izdelkov, zato nekaj na-
potkov glede njihove varne uporabe.

Prepovedana je prodaja, posest in uporaba 
ognjemetnih izdelkov kategorije F2 in F3, ka-
terih glavni učinek je pok (najpogosteje so to 
petarde najrazličnejših oblik in moči). Prepo-
vedana je tudi predelava, uporaba v drugih 
predmetih, lastna izdelava ter preprodaja 
pirotehničnih izdelkov. V policiji ugotavljamo, 
da je največ poškodb ravno pri takšni prepove-
dani uporabi izdelkov in uporabi pirotehničnih 
izdelkov, ki niso bili kupljeni v prodajalnah z do-
voljenjem pristojnega organa oz. so bili kupljeni 
na črnem trgu.
Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba 
pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne 
poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe 
oči itd.), moti živali ter onesnažuje okolje.
Policisti bomo dosledno ukrepali proti vsem, ki 
bodo kršili določbe o uporabi pirotehničnih iz-
delkov. Za posameznike je predvidena globa od 
400 do 1200 evrov.
Neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov je 
problem vseh, zato prosimo starše, skrbnike, 
učitelje in vzgojitelje, da opozarjajo na nevarnos-
ti in možne posledice.
• Pirotehničnih izdelkov kategorije F1 ni 

dovoljeno prodajati mlajšim od 14 let. Gre 
za ognjemetne izdelke, ki predstavljajo zelo 
majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo 
raven hrupa in so namenjeni uporabi v strnje-
nih naseljih, vključno z ognjemetnimi izdel-
ki, ki so namenjeni uporabi v stanovanjskih 

  POLICIJSKA POSTAJA ŠENTJERNEJ

zgradbah in drugih zaprtih prostorih. Tipični 
izdelki so bengalske vžigalice, pokajoči vložki 
za cigarete, pasje bombice, vžigalice s pokom 
itd. 

• Izdelkov kategorije F2 ni dovoljeno proda-
jati mlajšim od 16 let. Gre za ognjemetne 
izdelke, ki predstavljajo majhno nevarnost in 
povzročajo nizko raven hrupa in so namenjeni 
uporabi na omejenih območjih na prostem. 
Tipični izdelki so rimske svečke, majhna og-
njemetna kolesa, bengalične bakle, baterije in 
kombinacije, rakete itd. 

• Izdelkov kategorije P1, T1 in baterij ter kom-
binacij kategorije F3 do 1000 g neto mase ek-
splozivnih snovi in fontan kategorije F3 do 750 
g neto mase eksplozivnih snovi pa ni dovolje-
no prodajati osebam, mlajšim od 18 let. 

Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije F1, 
katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le v 
času od 19. do 31. decembra. Uporaba pa je 
dovoljena le od 26. decembra do 2. januarja, a 
tudi takrat teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati 
v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in 
vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v pre-
voznih sredstvih za potniški promet in na povr-
šinah, na katerih potekajo javna zbiranja. V sta-
novanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih 
je dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke 
kategorije F1, ki so namenjeni takšni uporabi. 
Izdelki so v ta namen tudi označeni.
Mladoletnikom do 14. oziroma 16. leta sta-
rosti je dovoljeno uporabljati pirotehnične 
izdelke kategorij 1 in 2 le pod nadzorstvom 

staršev ali skrbnikov. Ne meči petard! Če se 
tej izkušnji ne moreš upreti, pirotehnične iz-
delke uporabljaj tako, da to drugih ne moti 
in ne ogroža. Mnogim državljanom je namreč 
uporaba pirotehničnih izdelkov neprijetna in jim 
vzbuja strah, nelagodje in občutek nevarnos-
ti! Ob tem bi rad poudaril, da se na prostem 
trgu v naši državi še vedno pojavljajo posa-
mezni pirotehnični izdelki, petarde, ki imajo 
razne nazive: »piratka«, »mega«, »kobra« in 
podobno. Navedeni pirotehnični izdelki so v 
Republiki Sloveniji izrecno prepovedani in je 
njihova posest, prodaja, predelava in upora-
ba prepovedana in kazniva. 
Poskrbimo še za varnost svojih domov.
V času praznikov pogosto obiskujemo sorodni-
ke in prijatelje oziroma za dalj časa odidemo od 
doma. Zato pred daljšo odsotnostjo poskrbite za 
svoje premoženje:
• zaklenite vrata in zaprite okna in vklopite alar-

mno napravo;
• ključev ne puščajte na »skritih mestih«, kot so 

nabiralniki, predpražniki, lončki za rože ipd.; 
• ne puščajte doma dragocenosti in denarja;
• o svoji odsotnosti ne puščajte sporočil (na te-

lefonskem odzivniku, na listkih); 
• ne puščajte orodja ali drugih priročnih 

sredstev v okolici hiše; 
• povejte sosedom, kako ste dosegljivi;
• zapišite si serijske številke vrednejših predme-

tov ali jih celo fotografirajte, po možnosti pa 
tudi označite (umetniške slike, nakit, tehnične 
predmete idr.). 
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ZA VSAKOGAR NEKAJ
  Nasvete zbral: ANTON CVELBAR

Cepilni vosek.
Zmešaj in raztopi del rumenega voska, 2 dela 
smole, 1 del terpentina in nekoliko svinjske 
masti. Ko se zmes nekoliko ohladi, jo zvaljaj 
na kamniti plošči v stožce. 
Rosni naočniki.
Sredstvo, da naočniki pri nagli spremembi 

zraka pozimi ne postanejo rosni ali megleni, 
je košček usnja, katero namažemo z mastnim 
toaletnim milom. Milo mora biti suho. S to 
kožo se naočniki čistijo večkrat na dan. Isto 
se doseže, če nadrgneš naočnike s suhim mi-
lovim prahom. 
Kako razločiš pravo zlato od ponareje-
nega?
Na zlatu se naredi s trdim predmetom zareza, 



MOJ BOŽIČ – nekoč in danes

K
olikor je človek starejši, toliko bolj se 
rad spominja svoje mladosti. Morda je 
to znamenje starosti, morda je osebna 
nostalgija ali vračanje v stare čase, za 
katere pravimo, da so bili lepši … Ka-

korkoli že, spominjanje je vedno nekaj dobrega 
in tudi osrečujočega.
Božič leta 1954. To je bil čas hudega naspro-
tovanja veri in Cerkvi. Tega se ne spominjam 
rad. Vendar tako je bilo. Na božič je bil vedno 
zahtevan obisk v osnovni šoli. Gotovo bi dobil 
neopravičene ure, če bi izostal ta dan od pou-
ka. Svete maše so bile ob opolnoči in zjutraj. Ne 
spominjam se, da bile tudi popoldne. Mislim, 
da ne, saj je bilo to še pred koncilom. 
Toda to, kar sem hotel povedati s tem člankom 
je to, da je bil moj božič leta 1954 izredno žalos-
ten, reven, a vendar prazničen in lep. 
V začetku decembra, na Miklavžev večer je po-
gorel dom. Vsa domačija. To je bilo sredi noči v 
decembrski noči. Gosta megla je preprečevala 
gasilcem, da bi sploh zaznali kje je ogenj. V spo-
minu mi ostaja na postelji ležeča bolna stara 
mati, ki so jo z blazino vred potegnili s postelje, 
jo povlekli po stopnicah in nato na mrzel vrt, 
malo pokrit s snegom. Tu je počakala, da so jo 
prenesli v sosedovo hišo, od koder so jo nato 
peljali v drugo hišo, kjer je ostala s svojo hčerko 
do pomladi.
Otroci, trije smo bili, smo ostali v požgani hiši. 
V nebo zijajoči osmojeni zidovi so žalostno gle-
dali ljudi, ki so prihajali v pomoč. Otroci smo z 
mamo spali na veliki kmečki peči vso zimo, sta-
ri oče pa ob peči na klopi s slamnato blazino.
Prišel je božič. Mama je šla k župniku s prošnjo 
za dovoljenje, da so tesarji in drugi delavci lah-
ko delali na ta sveti dan. Župnik je seveda do-
volil. Mama je spekla bel in črn kruh ter potico, 
v kateri se je bolj malo videlo, da je namazana. 
Kljub temu je bila potica dobra. Družina se je 
zbrala k molitvi, kajenju in kropljenju doma. 
Jaslice v »bogkovem kotu« so sporočale, da se 
Jezus rodil. Bile so skromne, brez mahu, ker 
nas je sneg presenetil. A bile so jaslice! Božič-
nega drevesca ni bilo. Tudi lučk ne. Na vroči 
peči smo dočakali odhod k polnočnici. Odšli 

smo vsi, razen starega očeta. Nismo se spraše-
vali, ali bomo lahko vstali zjutraj ali ne. Šli smo 
z velikim veseljem. Tudi zjutraj k sveti maši in 
nato v šolo. To je bil božič, praznik vse družine 
in vsakega posameznika.
Ta preizkušenost, trpkost in skromnost, do-
živetje prazničnosti je bilo tisto, kar se človek 
spominja in ga spremlja na poti življenja. Tudi 
kasneje, v kateri koli obdobjih svojega življenja, 
je bilo zame božično praznovanje nekaj izre-
dnega pomena. Polno lepih trenutkov, dožive-
tij in sreče.
Nekaj tega bi rad podelil tudi danes kot duhov-
nik, vsem, s katerimi se srečujem na tej poti 
življenja. Pa naj bo to vernik ali drugače misleči 
človek. Za vse je prišel med nas Jezus Kristus.
Praznovanje današnjega božiča je povsem 
drugačno. Ni več skrivnostnosti, ni več nekaj 
domačijskega, toplega in srčnega vzdušja. 
Vse preveč prevladuje individualizem, prestiž, 
močna sekularizacija in splošna pozunanje-
nost vsega praznovanja. Tudi božiča. 
Ob tem praznovanju želim vsem ljudem dobre 
volje božjega blagoslova. Naj se dotakne božja 
roka vsakega človeka te naše doline. Naj mladi 
začutijo veselje nad življenjem. Naj stari in os-
tareli, bolni in invalidi najdejo sočutnih ljudi, ki 
jim bodo z ljubeznijo pomagali. Naj vlada med 
nami spoštovanje, solidarnost in lepa misel-
nost. 
Okrepljeni s svetopisemskimi vrednotami sto-
pimo v novo leto 2020. Prav gotovo bo srečno, 
za kar si ob stisku roke tudi voščimo! 

    ANTON TRPIN
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PRAZNIČNI ČAS BOŽIČNI

Se leto spet že bliža kraju,
ni trat zelenih kot v raju,

že polje, gozd in gaj počiva,
počiva v brazde zorana njiva.

Čarobni praznični že čas,
nemir prinaša v srca nas,

kot da spremenil se je svet,
vsakdo želi v miru praznik preživet.

Božični čas utira pot,
vsakdo že čuti ga povsod,

adventni venček na mizi vhodu,
zdaj čas miru je na pohodu.

Stoletja vrača se božični čas,
v kotiček vsak v vsako vas,

pokloni vsak se mu po svoje,
nekje z višav pa mir tej zemlji poje.

Se združil človek je z naravo,
nihče ne išče čast in slavo,
bo dal roko za dobre želje

in voščil praznično veselje.

Skrivnostni ta večer božični,
ljudje preprosti, nesebični.

Zvečer se zbere vsa družina,
snežinke padajo,

kot da na nebu odpira se vrtina.
Odmeva zvon, ki vabi, vabi,
le pridi, na dušo ne pozabi.

Jože Grgovič

BOŽIČNA NOČ

Smeh bosonogega vasovalca
v pozni noči.

Nekje v daljavi zvoni
ledeni mraz se pod nogami drobi.

Snežinke drobne naletavajo kot božji 
darovi iz neba.

Godba živahno igra,
najprijetnejše so brhke flavtistke.

Pomarančni nasmehi radoživih angelov
so topli ob pričakovanem rojstvu

samega Gospoda Odrešenika.

Položen je v naročje ubogi mladi materi,
v zavetje gostoljubnih pastirjev,

ob žarenju nihajočih kresov
ob luninem ritmu razžarjenih zvezd

nad hlevčkom, 
ob toplem dihu osla in vola.

Valentin Brun

ki je lepo rumena. Če držiš ob tej zarezi žveplo 
prižgane vžigalice, izgine zareza popolnoma 
– ponaredek, medtem ko pri pravem zlatu 
ostane. 
Kako spoznaš strupene gobe?
Gobo potresi na spodnji strani s soljo, če pos-
tane goba na tem mestu rumena je strupen, 
če postane črna je užitna. Gobe, ki postanejo 
zelene ali sive, sicer niso strupene, vendar jih 
ne uživaj. 

Kako ohraniš grozdje za Božič?
Če hočeš grozdje ohraniti z božič ali pozneje, 
izbiraj pri trgatvi lepše in večje grozde. Pecelj 
grozda, ki ga odrežeš s trte, zapečati s peča-
tnim voskom. Take grozde obesi na zračno in 
suho, a ne premrzlo mesto. 
Prašičeve pečene klobasice.
Sesekljaj ali zmelji s strojem dva kilograma 
prašičjega mesa; najbolje je iz stegna. Deni  
ga v skledo in mu pridaj četrtino kilograma 

zrezane slanine, dobro zrezanega zelenega 
peteršilja, limonove lupinice, malo stolčene-
ga popra in soli. Vlij nato osminko litra vode 
in osminko litra vina. Zmes dobro zmešaj 
in napolni z njo oprana tanka prašičeva ali 
koštrunova čreva. Klobasice napravi tako, da 
jih zasučeš pri koncih in na sredi, da bo par 
skupaj. Predno jih daš v pečico, jim pridaj žli-
co vode in pol žlice masti. Pečene daj z gorči-
co na mizo. 
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VICI

Medved in stonoga
Medved naredi zabavo, povabil je vse živali tudi stonogo.
Na zabavi so čakali, da pride stonoga. Ko je postala noč, so se zaba-
vali, ampak kmalu je bilo jutro in vse živali so odšle domov. Na vratih 
pozvoni stonoga.
Medved ji odpre in jo vpraša: »Zakaj te ni bilo?« 
Stonoga odgovori: »Zakaj si pa na vrata napisal, da si je treba obrisati 
čevlje?!«

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

PREGOVORI ZA DECEMBER

Prvi teden huda zima, osem tednov ne odkima. / Ako prvega dne v adventu na 
Barbaro (4. 12.) je mraz, trajal bo ves zimski čas. / Če grudna bliska, grmi, za dru-
go leto vetrove budi. / Kadar v adventu jug hladi, drugo leto dosti sadja rodi. / 
Kolikor ivja se o božič (25. 12.) na vejah blesti, toliko sadja prihodnje leto zori. / 
Če vidiš rimsko cesto na sveto noč sijati, se je dobre letine nadejati. / Tepežki dan 
(28. 12.) oblačen, k letu ne boš lačen. / Sapa ki na sveti večer piha, vse prihodnje 
leto ne odpiha. / Slaba bo letina, revščine vir, če mokrota moti božični večer. / Od 
božiča do treh kraljev, če gosta megla nastaja, bo veliko bolezni doma.

RIŠE: Darinko Ruden

V prejšnji številki glasila smo vas spraševali, kaj je bilo na objavljeni 
fotografiji. Za pravilen odgovor, da je na objavljeni fotografiji most 
čez potok Kobilo, se zahvaljujemo MARTINI KOŽELJ iz Loke. 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 pričaku-
jemo do ponedeljka, 10. februarja 2020, na 

naslovu: Uredniški odbor Šentjernejskega 
glasila, Občina Šentjernej, Prvomajska ces-
ta 3 a, 8310 Šentjernej ali na e-naslovu: sen-
tjernej@siol.net.  

R A Z V E D R I L O

Š
entjernejčanka Klara Lukan je na 
evropskem prvenstvu v krosu v Lizbo-
ni med mladinkami do 20 let osvojila 
srebrno medaljo in s tem okronala 
več kot uspešno sezono. Za prvo uvr-

ščeno Italijanko je zaostala za le tri sekunde. 
Za Lukanovo je izvrstna sezona, v kateri je 

KLARA LUKAN SREBRNA NA EP V KROSU
  SABINA JORDAN KOVAČIČ

    ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE
zelo napredovala. Letos je postala že evrop-
ska mladinska prvakinja na 5000 metrov. 
Poleg evropskega mladinskega naslova je 
popravila številne državne rekorde, med dru-
gim tudi dva članska v teku na 2000 metrov in 
cestnem teku na 10 kilometrov. Slednjega je 
dosegla konec oktobra na ljubljanskem ma-
ratonu. 
Uredniški odbor Klari čestita za uspešno se-
zono. 



POBARVANKA
ZA Najmlajše

RIŠE:
Mojca Lampe

Kajtna



Srečno,
zdravo,
čisto in

kulturno
2020!

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

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE
IN SREČNO NOVO LETO 2020

Premera 26 cm, za 14 kosov, čas priprave: cca 2 uri.

Božična torta zvezda

Recept je preizkusila Darija Kovačič.

Dober tek!

Biskvit
(en oblat, priprava
torte zahteva tri)

2 rumenjaka / 2 beljaka / 62 g sladkorja / 
41 g čokolade v prahu / 62 g orehov

Beljake stepamo, dokler ne dobimo trd sneg. 
Nato dodamo sladkor in stepamo naprej, 

da dobimo kompaktno trdo maso. Dodamo 
rumenjake, premešamo in dodamo še orehe in 
čokolado. Vlijemo v model, postavimo v pečico 

za 20 minut pri 160 °C (180 °C).

»Božična krema«
250 g jedilne čokolade / 375 g zmehčanega 
masla / 6 rumenjakov / 200 g sladkorjev /

100 g vanilin sladkorja (2 g bourbonske vanilje) 
/ lupina bio limone / lupina bio pomaranče / 

2 dcl pomarančnega soka / 250 g kremnega sira 
mascarpone

Zimske začimbe: cimet, muškatni orešček, 
klinčki, janež (samo cimet) 

Sladkor z malo vode (1 dcl) kuhamo do nitke. 
Rumenjake penasto stepamo in jim dodamo 

kuhan sladkor. Stepamo dokler se ves sladkor 
ne raztopi. Dobimo svetlo rumeno maso. 

Posebej stepamo maslo in stopimo čokolado. K 
stepenim rumenjakom dodamo maslo, mlačno 
čokolado in mascarpone. Na koncu dodamo še 
začimbe ter limonino in pomarančno lupinico. 

Beljakov sneg
(namesto snega sem uporabi-

la stepeno sladko smetano)
350 g beljakov / 700 g sladkorja / 235 g vode/ 

sok ene limone

Sladkor in vodo kuhamo do nitke. Beljake 
stepamo v sneg, nato mu po nitki dodamo še 

limono. Beljake stepamo toliko časa, da posta-
nejo svetli in trdi.

Polnjenje
Oblat biskvita navlažimo s pomarančnim so-
kom. Na tanko namažemo s kremo in dvakrat 
ponovimo. Torto obmažemo z božično kremo. 
Razrežemo jo na 14 kosov in na vsakega od njih 
nabrizgamo kupček beljakovega snega, ter ga 

oblijemo s čokoladnim oblivom. Na koncu torto 
popršimo s srebrnim jedilnim sprejem. 

Navkljub temu, da sem v kremo dala 
100 g sladkorja manj in da sem namesto 

beljakovega snega na torto nabrizgala 
sladko smetano, je torta zelo sladka. Če 
pa si na košček torte dodate še stepene 

smetane, je ravno pravšnja. 
Recept je bil objavljen v Delovi ediciji Go-
odlife, leta 2011. Radodarno ga je delila 
solastnice Kavarne Zvezda iz Ljubljane, 

gospa Urša Šefman Sojer.
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AVTONEGA IN STORITVE
JOŽE KRMC s. p.

Gorenja Brezovica 26, 8310 Šentjernej
Pokličite in se prepričajte (po 15. uri)

Telefon: 041/ 392 411

VESEL BOŽIČ IN
SREČNO NOVO LETO 2020

Dragi občanke in občani,

voščimo vam prijetne in tople praznike. 
V letu 2020 pa želimo, da s skupnimi 

močmi in za dobro vseh premagujemo 
izzive in dosegamo nove mejnike.

LISTA ZA CELOSTNI RAZVOJ

VSEM OBČANKAM IN OBČANOM OBČINE

ŠENTJERNEJ ŽELIMO PRIJETNE PRAZNIKE

OB ZAKLJUČKU LETA 2019 TER

OBILO VESELJA, ZDRAVJA, POSLOVNIH

USPEHOV IN ZADOVOLJSTVA V LETU 2020.

OO SDS Šentjernej

Vsem občankam in občanom občine Šentjernej želimo srečne, 
mirne in naklonjene božične praznike, v novem letu 2020 pa 

čim več veselih trenutkov, zasebnih in poslovnih uspehov, 
pozitivne energije in prijaznih misli.

OO SLS ŠENTJERNEJ
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GEODETSKE MERITVE
Ivan Škedelj Močivnik, s. p.

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

041 689 441
ivan.mocivnik@siol.net
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CVETLIČARNA MIKLAVČIČ
Gorenja Brezovica 2, 8310 Šentjernej
t: 041 597 770

ZLATARSTVO IN GRAVERSTVO TOM BARTOL 
Cesta oktobrskih žrtev 7, 8310 Šentjernej
t: 07 308 17 23
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