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Cenjeni bralci in bralke,
pred vami je prva letošnja številka Šentjernejskega 

glasila. Mesec kulture se bliža h koncu. Devetošolci in 
dijaki zaključnih letnikov so na informativnih dnevih 

že začutili utrip srednjih šol in fakultet, šolarji pa 
odhajajo na zimske počitnice.

Z osrednjo proslavo smo obeležili slovenski kulturni 
in državni praznik ter se poklonili našemu literatu 
Francetu Prešernu. Spoštljivo bi bilo, da se kulture 
spomnimo vsak dan. Kajti kultura smo mi ljudje, 

je temelj nas vseh. S kulturo se srečujemo povsod – 
najprej doma, nato v vzgojno-izobraževalnih zavodih, 

med sorodniki, prijatelji, znanci, sodelavci, na 
prireditvah … Nenazadnje je kultura tudi naše glasilo, 
ki ga skupaj z vami uspešno soustvarjamo in bogatimo. 

Cenimo to in ustvarjajmo, kot najbolje znamo, 
še naprej.

Pred vrati pa je že mesec marec, ki je posvečen 
ženskam, materam in hkrati tudi družini. Vsem 

bralkam v imenu uredniškega odbora želim vse dobro 
ob dnevu žena in prihajajočem materinskem dnevu.

Prijetno branje vam želim.

PIŠE:
Sabina Jordan Kovačič,

odgovorna urednica

IZPOSTAVLJAMO

SPOŠTOVANE DAME,
DRAGE ŠENTJERNEJČANKE

Pred nami sta 8. marec, mednarodni 
dan žena in 25. marec, materinski dan. 

Za vaš prispevek k uspešnejšemu in 
prijaznejšemu življenju v naši občini 
se vam zahvaljujemo ter vam želimo 

veliko sreče, topline in ljubezni 
polnih trenutkov.

Želimo vam, da bi bile tudi v prihodnje 
spoštovane in cenjene v krogu vaše 

družine in prijateljev ter med 
sodelavci na delovnem mestu.

– Občina Šentjernej –

O
bčinski svet Občine Šentjernej je imel v sredo, 12. februarja 
2020, deveto redno sejo. Na dnevnem redu je bilo 12 točk. Sve-
tniki so zaradi odsotnosti razlagalca z dnevnega reda umak-
nili 5. točko z naslovom Obravnava problematike plačevanja 
okoljske takse iz naslova izvajanja obvezne gospodarske javne 

službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode na obmo-
čju občine Šentjernej. Prav tako so svetniki izglasovali, da se na dnevni 
red umesti točka z naslovom Sklep o delnem povračilu stroškov orga-
nizatorjem volilne kampanje za nadomestne lokalne volitve župana 
Občine Šentjernej, ki bodo 8. marca 2020. V nadaljevanju seje so sve-
tniki sprejeli poslovni plan Komunale Novo mesto d. o. o. za leto 2020, 
ki ga je predstavil direktor Gregor Klemenčič. Svetniki so v nadaljeva-
nju sprejeli predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo 
projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z na-
menom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Šentjernej. 
Obrazložitev predloga je podal doc. dr. Boštjan Ferk, direktor Inštituta 
za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak. Nato so svetniki sprejeli 

POROČILO Z 9. REDNE SEJE OBČINSKEGA 
SVETA OBČINE ŠENTJERNEJ

    OBČINSKA UPRAVA OBČINE ŠENTJERNEJ

ROMSKA KOMISIJA V 
POPOLNI SESTAVI

Doc. dr. Boštjan Ferk pri razlagi osnutka Odloka o javno-zasebnem
partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihran-
kov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov.
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osnutek Pravilnika o denarnih nagradah špor-
tnikom za športne dosežke in ga prekvalificira-
li v predlog. V nadaljevanju ga bo obravnavala 
Statutarno-pravna komisija. Prav tako so sve-
tniki podali soglasje k imenovanju asist. mag. 
Alenke Simonič, dr. med. spec., za direktorico 
Zdravstvenega doma Novo mesto za obdob-
je štirih let. S strani direktorja JP EDŠ, d. o. o. 
Šentjernej Gašperja Bregarja so se svetniki 
seznanili s predlogom novega cenika storitev 
in uporabe prostorov v Kulturnem centru Pri-

moža Trubarja. Po razpravi so sprejeli sklep, da 
se cenik storitev in uporabe prostorov v Kultur-
nem centru Primoža Trubarja uskladi tako, da 
se cena komercialne uporabe spremeni, kot je 
bilo navedeno v gradivu, cena nekomercialne 
uporabe A in B pa ostane nespremenjena. Ob-
činski svet Občine Šentjernej je v nadaljevanju 
seje sprejel še sklep o ukinitvi statusa javnega 
dobra na nepremičnini parc. št. 1685/6, k.o. 
Mršeča vas in sklep o imenovanju namestnice 
predsednice Občinske volilne komisije Občine 

Šentjernej, s katerim je bila imenovana Mateja 
Jordan. Na podlagi tajnih volitev je bila imeno-
vana Komisija za spremljanje položaja romske 
skupnosti v sestavi: Darka Brajdič, Domi Braj-
dič, Valentin Brajdič, Marjetka Rangus, Janez 
Selak in Uroš Vide. Ob zaključku 9. redne seje 
je Občinski svet Občine Šentjernej sprejel tudi 
sklep o delnem povračilu stroškov organiza-
torjem volilne kampanje za nadomestne lokal-
ne volitve župana Občine Šentjernej, ki bodo 
8. marca 2020. 

KDO SPREJEMA ODLOČITVE
V OBČINSKEM SVETU?
Predstavljamo svetnika ANDREJA MIKCA.

   SABINA JORDAN KOVAČIČ            OSEBNI ARHIV ANDREJA MIKCA

T
o je njegov drugi mandat v občinskem svetu. Bil je izvoljen na 
nestrankarski listi Za Šentjernejsko dolino in se tudi na tem 
mestu še enkrat zahvaljuje za izraženo podporo.
Lista je z dosedanjim delom zagotovo pokazala, da je vero-
dostojen partner pri delu in sprejemanju odločitev v OS. To je 

velika zaveza in odgovornost zanj tudi za bodoče delo.
V tem mandatu si želi, da bi se končno zaključile zadeve glede odkupa 
koncesije za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, da se uredijo zadeve 
glede ravnanja z odpadki na Cerodu, da se v življenje spravijo pred-
vsem nekateri projekti, o katerih se že dolgo govori in so bili za večino 
list in strank prioritetni, občani pa jih res potrebujejo (gradnja mostu v 
Mršeči vasi, izdelava novega občinskega podrobnega načrta …).
Svetnik pravi, da »V prihodnosti bo treba več pozornosti name-
niti stvarem, ki bodo izboljšale kakovost življenja občanov, pa 
najsi gre za socialno varnost, življenjsko okolje, prehrano ali 
pitno vodo.« Zaveda se, da je delo v občinskem svetu zahtevno in 
vzame kar nekaj časa. Usklajevanje različnih interesov v dobro obča-
nov zahteva veliko dobre volje in truda.

Najbolj ga razveseli, ko se še tako majhne zadeve v zvezi z občino, ki 
nekaterim lahko predstavljajo veliko težavo, uredijo hitro in učinkovi-
to. Za to se je zavzemal že od samega začetka, ko je bil izvoljen v OS. 
Marsikatero težavo bi po njegovem lahko prebrodili s tako imenova-
no »zdravo kmečko pametjo«, na vesten in odgovoren način. Zelo je 
aktiven kot predsednik Odbora za okolje in prostor, hkrati pa je tudi 
član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
Andrej Mikec je Šentjernejčan in si ne predstavlja, da bi živel kje drug-
je, saj tudi njegovi predniki izhajajo iz teh krajev. Ima hčerke Tjašo, 
Nino in Žano ter sina Nejca. Kljub temu, da se počuti še mladega, je 
srečen, ker je tudi že dedek. Zelo rad je z družino v Mihovem pri njiho-
vem vinogradu. Že vrsto let je član zelene bratovščine, dejaven v LD 
Šentjernej. V njegovi družini so ponosni na tradicijo gozdarstva, lova 
in vsega, kar je s tem povezano. Vesel je, da te stvari lahko ohranja. 
Največ časa mu sicer vzame delo, ki ga opravlja na žagi Gozdnega go-
spodarstva Novo mesto na Pogancih. Kljub zahtevnosti in odgovor-
nosti ga le-to še vedno navdušuje. Tudi načrti za prihodnost so v veliki 
meri povezani ravno s tem. 

VPIS OTROK V VRTEC ČEBELICA
za šolsko leto 2020/2021 bo potekal

od 9. 3. 2020 do 13. 3. 2020.
Vpis novincev bo potekal pri svetovalni delavki vrtca Nini Hočevar 
(telefon: 07 33 74 474, 051 229 101) v prostoru svetovalne služ-
be v Vrtcu Čebelica Šentjernej, Trubarjeva cesta 8, in sicer v času med 
7.00 in 15.00, razen v sredo (11. 3. 2020) med 9.00 in 17.00.

Obrazec za vpis dobite pri svetovalni delavki, lahko pa ga poiščete 
tudi na spletni strani http://www.vrtec-sentjernej.si/.

S seboj prinesite matično in davčno številko otroka ter staršev.

PRIJAZNO VABLJENI!

Ana Srpčič, ravnateljica

Nina Hočevar, svetovalna delavka



NALOŽBE 
V OBČINI

Končana je gradnja pešpoti na relaciji 
Groblje–Gruča ob državni cesti R2-419/1205 
Šentjernej–Križaj od km 2.045 do km 2.517 
od avtobusnega postajališča Groblje pri 
Prekopi (desno) do odcepa za naselje Gruča. 
Pešpot je v makadamski izvedbi širine 1.50 m. 
Omogočila bo varen dostop pešcev iz Gruče 
in Ledeče vasi do avtobusnega postajališča 
v Grobljah. V prvi polovici marca sledi še 
prevzem objekta. 

PEŠPOT GROBLJE–GRUČA 

  TINA GAZVODA, JANEZ HROVAT &
           ANITA PETRIČ

    TINA GAZVODA, JANEZ HROVAT &
           SAMO HUDOKLIN

Na regionalni cesti R2-419/1204 Novo 
mesto–Šentjernej in lokalne ceste LC 
394011 poteka rekonstrukcija križišča 
»Maharovec«. Dela ob lokalni cesti Dolenji 
Maharovec–Gorenja Gomila–Draga so v 
zaključni fazi. Izvedena so groba gradbena 
dela za pločnik, odvodnjavanje in napeljavo 
za javno razsvetljavo ob lokalni cesti. Sledijo 
rekonstrukcija križišča z državno cesto in 
dela ob državni cesti (avtobusno postajali-
šče in pločnik). 

REKONSTRUKCIJA
KRIŽIŠČA MAHAROVEC

10. februarja 2020 se je pričela gradnja 
vodovoda in plinovoda na odseku Šentjer-
nej–Dobrava pri Škocjanu. V okviru projekta 
Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema 
na območju osrednje Dolenjske odseka 4 
Šentjernej-Dobrava poteka rekonstrukcija 
vodovoda. Dela izvaja podjetje Gradnje 
d. o. o. Boštanj. Rekonstrukcija je sofinanci-
rana iz EU in državnih sredstev v okviru nave-
denega regijskega projekta. Na tem odseku 
sočasno poteka izgradnja plinovoda na pod-
lagi koncesijske pogodbe za izvajanje izbirne 
lokalne gospodarske javne službe operaterja 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina 
na območju občine Šentjernej. Investitor je 
podjetje Petrol d. d., izvajalec del je prav tako 
podjetje Gradnje d. o. o. Boštanj. 

PRIČETEK GRADNJE
PLINOVODA IN VODOVODA 
NA ODSEKU ŠENTJERNEJ–
DOBRAVA PRI ŠKOCJANU

Rekonstrukcija križišča Maharovec. Gradnja plinovoda in vodovoda.

V prazničnih dneh vsi radi nekaj poda-
rimo, ampak če podariš del sebe za 
zdravje drugih, je nekaj neprecenlji-
vega. Danes smo bili spet na Centru 
za transfuzijsko dejavnost Novo mes-

to, kjer smo pozdravili in čestitali kar dvema 
krvodajalcema jubilantoma. 
Slavko Horvat iz Cerovca v občini Dolenjske 
Toplice je 100-ič daroval kri. Prvič je dal kri pri 
osemnajstih letih, nato pa nadaljeval kot de-
lavec v podjetju Gorjanci, kjer so se organizi-
rali sodelavci in skupaj odšli na krvodajalsko 
akcijo. Vsa leta redno daruje kri in čeprav bo z 
januarjem odšel v pokoj, bo s tem nadaljeval. 
Tudi žena je že več kot 50-krat darovala kri.
Dragutin Habuš je kakšna štiri leta preseljen v 
Vrhpolje v KORK Šentjernej. Prvič se je odločil 
dati kri s sošolci v srednji šoli v Ljubljani, na-
daljeval je v času služenja vojaškega roka, tudi 
med službovanjem v Viatorju te lepe navade 

    MATEJA ŠLAJKOVEC

DVA KRVODAJALCA NA JUBILEJNEM ODVZEMU
ni opustil in danes je daroval že 110-ič. Krvo-
dajalstvu se je zapisal tudi sin ter tako nada-
ljuje očetovo začeto delo.
Oba naša krvodajalca imata za sprostitev vi-
nograd, kjer preživita kar nekaj ur. Glede na to, 
da imata še kar nekaj let do krvodajalske »upo-
kojitve« in jima zdravje dobro služi, ju bomo 
prav gotovo pozdravili ob še kakšnem jubileju.

Po odvzemu so jima čestitali Ivana Pelko in 
Milena Drnovšek, predsednici KORK, predse-
dnica OZ RKS NM Vesna Dular, župan Občine 
Dolenjske Toplice Franc Vovk ter zdravnica 
CTD NM Mojca Šimc.
Na odvzem pa je prišel tudi redni krvodajalec 
Ivan Pavc iz Jesenovca, ki je danes daroval že 
132-ič. 

Pešpot Groblje–Gruča.
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Občina Šentjernej
Združenje borcev za vrednote NOB Novo mesto

Občinska organizacija borcev za vrednote NOB Šentjernej
Skupnost borcev brigade Ivana Cankarja
Skupnost borcev Gorjanskega bataljona 

Gorjanska četa

VABIMO
Na komemoracijo in spominsko slovesnost,

ki bo v soboto, 14. marca 2020, ob 11. uri
pri spominskem hramu na Javorovici.

Poklonili se bomo 113 padlim borcem IV. bataljona Cankarjeve  bri-
gade, ki so padli za svobodo pred 76. leti. Na spominsko slovesnost 

vabimo preživele borce – partizane, svojce padlih in vse druge, ki 
ohranjajo vrednote NOB.

Slavnostni govornik bo evropski poslanec dr. MILAN BRGLEZ.

Po končani svečanosti sledi družabno srečanje
s partizansko pesmijo.

Vabljeni k čim večji udeležbi!

OO ZB borcev za vrednote NOB Šentjernej

LOKACIJA: KAMP PODZEMELJ V BELI KRAJINI
Pogoj za vključitev: socialno šibki posamezniki in družine ter prosto-
voljci Rdečega križa. Razpisani termini v sezoni: 7 dnevni, menjave ob 
nedeljah, začetek 28. 6. 2020, julij in avgust. Razpisani termini izven 
sezone: 7 dnevni, menjave ob nedeljah, cel junij in september. Cena 
dnevnega najema v sezoni: 30 evrov in predsezoni/posezoni 21 
evrov. Možnost subvencije: če posameznik oz. družina celotnega po-
čitnikovanja ne more plačati, lahko s prošnjo zaprosi za sofinanciranje 
na Območnem združenju RK Novo mesto. Prijava: na OZ RKS Novo mes-
to, Ulica Slavka Gruma 54a ali na spletni strani: novomesto.ozrk.si, naše 
aktivnosti, počitnikovanje v mobilni hiški ali http://novomesto.ozrk.si/

nase_aktivnosti/pocitniko-
vanje_v_mobilni_hiski_v_
kampu_podzemelj/ Zadnji 
rok za prijavo počitni-
kovanja izven sezone je 
30. april 2020, v sezoni 
pa 13. maj 2020. Pri pri-
javi je potrebno dosledno 
upoštevati, da lahko v po-
čitniški hiški biva le do 6 
oseb. 

   OZ RKS NOVO MESTO

Razpis za počitnikovanje v mobilni 
hiši Rdečega križa Novo mesto 2020

L
eto 2020 smo v kulturnem centru zajeli 
z veliko žlico. Od novega leta do sredi-
ne februarja se je zvrstilo toliko lepih in 
kvalitetnih dogodkov, kot že dolgo ne. 
Gostili smo novogoriško gledališče, ki je 

več kot izvrstno izvedlo avtistično detektivko z 
naslovom Skrivnostni primer ali kdo je umoril 
psa. Petnajstletnega Christoferja je fantastično 
odigral Žiga Udir, celotna igralska ekipa pa nam 
je na izredno nazoren način prikazala dogaja-
nja v glavi mladega avtista. Konec januarja smo 
gostili Novomeški simfonični orkester, ki je sko-
raj napolnil veliko dvorano. Čeprav imajo ne-
kateri mnenje, da je koncert simfonikov nekaj 
težkega, je Novomeščanom uspelo preseči to 
stigmo. Odličnem program, čudovite priredbe 

  ELIZABETA KUŠLJAN GEGIČ

     ROBERT KOKOL & NIKA HÖLZL PRAPER

tudi znanih napevov ter glasbeni gostje vedno 
prepričajo publiko, da je obisk koncerta sim-
fonikov dobra naložba v kvalitetno doživljanje 
glasbe. V februarju smo gostili Mestno gledali-
šče ljubljansko z večkrat nagrajeno predstavo 
Nejca Gazvode Tih vdih. Z igralci smo bili v nji-
hovi dnevni sobi, se z njimi smejali, jezili in jo-
kali. Predstava, ki dobesedno jemlje dih. Sredi 
februarja pa smo v goste povabili še glasbenico 

Ditko in pesnika Ferija Lainščka. Valentinov 
večer uglasbene poezije je bil v veliki dvorani 
prežet z nežnostjo, srčnostjo in lepoto. Odlični 
glasbeniki in poet so nam pričarali nepozaben 
večer. Dogodek za dušo.
Tudi v prihodnje se bomo trudili, da vam zago-
tovimo kvalitetna kulturno-umetniška dožive-
tja. Spremljajte naš program, marsikaj vas bo 
pritegnilo. 
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VRHUNSKA 
DOŽIVETJA V 
KULTURNEM 

CENTRU PRIMOŽA 
TRUBARJA
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LJUDSKI PEVCI VRHPOLJE 
Vas toplo vabimo na 

VEČER LJUDSKIH PESMI 
v soboto, 14. marca 2020, ob 19.00 

v Kulturni center Primoža Trubarja. 
Gostje večera: LOVRENŠKI LJUDSKI PEVCI, LJUDSKI PEVCI IN GODCI 

TREBELNO, DRUŽINSKI ANSAMBEL FRANČIČ. 
 

 
Vstopnice (5€) lahko kupite na blagajni kulturnega centra  

vsak delavnik od 13.00 do 15.00 ob četrtkih do 16.00 ter uro pred dogodkom. 
 Rezervacije v tem času na: 07/393 13 71 in blagajna@kc-sentjernej.si   

OBVESTILO – ZAPUŠČENE ŽIVALI

Za oskrbo zapuščenih živali na območju občine je Občina Šentjer-
nej za leto 2020 sklenila pogodbo z Zavetiščem za živali Turk, Zajčji 
vrh pri Stopičah 4, 8000 Novo mesto.
Občane obveščamo, da se za oskrbo obrnete na Zavetišče Turk na 
telefonskih številkah 07 03 89 430 in 041 609 240. 

V okviru dejavnosti za razvoj turizma v 
občini Šentjernej, ki so se pričele lani 
s Strategijo razvoja turizma v obči-
ni Šentjernej za obdobje od 2019 do 
2029, je bil v torek, 21. 1. 2020, organi-

ziran že 2. forum za razvoj turizma. 
Udeležence foruma je uvodoma pozdravil po-
džupan s funkcijo župana Janez Selak, nato 
pa je Tanja Pavlič, v vlogi organizatorke razvoj-
nih aktivnosti v turizmu in pripravljalke strate-
gije razvoja, predstavila predlagane razvojne 
projekte za 10-letno obdobje razvoja turizma 
v Šentjerneju. Z odobrenimi finančnimi sred-
stvi za izvajanje razvojnih projektov v turizmu 

v letošnjem občinskem proračunu, je Občina 
Šentjernej prižgala zeleno luč pričetku razvoja 
turizma, skladnem s strategijo turizma. 
Tanja Pavlič je povedala, da naj bi se šentjer-
nejski turizem v prihodnosti začrtal kot butič-
ni in ne masovni turizem. Predlagala je tudi, 
da naj se projekti in aktivnosti v naslednjih 
desetih letih podredijo ciljem, ki bodo omo-
gočili zgodbo o uspehu turizma s porastom 
prenočišč in turistične potrošnje. Istočasno 
pa naj stečejo ukrepi za zvišanje kakovosti tu-
rističnih storitev z ustreznim ovrednotenjem 
oz. cenami za zadostitev visokih pričakovanj 
zahtevnega ciljnega gosta šentjernejskega tu-
rizma. Pričakovani gost občine Šentjernej bo 
pripravljen za nadstandardno turistično doži-

vetje raje plačati več kot manj za povprečno 
turistično izkušnjo v stilu ponudbe masovne-
ga turizma. Zelo pomembno je, da se ob teh 
razvojnih ukrepih hkrati poskrbi za zaščito 
okolja v katerem živimo ter za ohranjanje bo-
gate kulturne in naravne dediščine, ki jo ima-
mo. Turizem naj bo trajnostni, ki bo omogočal 
visoko kakovost življenja občanov in tudi ge-
neracijam, ki prihajajo za nami. 
Projekti, o katerih so udeleženci razpravljali v 
okviru krajše delavnice, so rezultat upošteva-
nja rezultatov ankete stanja v turizmu v Šen-
tjerneju iz strategije razvoja, mnenja javnosti 
na 1. forumu za razvoj turizma in usklajevanja 
s Strategijo trajnostne rasti Slovenskega turiz-
ma 2017–2021. Eden izmed večjih in bolj nuj-
nih projektov, o katerem se je govorilo, je pre-
stavitev Muzeja na prostem Pleterje na novo 
lokacijo v Šentjerneju. 
Predlog aktivnosti za 10-letno razvojno ob-
dobje v turizmu bo predstavljen na naslednji 
seji občinskega sveta Občine Šentjernej.  
Kot poseben gost večera je svoj strokovni 
pogled na način razvijanja turizma v Šentjer-
neju predstavil dr. Marko Koščak, sourednik 
nedavno izšle knjige Ethical and Responsible 
Tourism: Managing Sustainability in Local 
Tourism Destinations, v prevodu Upravljanje 
trajnostnega razvoja v lokalnih turističnih de-
stinacijah, izdane pri ugledni založniški hiši 
Routledge iz Velike Britanije. 
Dr. Koščak je poudaril pomembnost dolgo-
ročne usmeritve v trajnostni in odgovorni tu-

    TANJA PAVLIČ (Zavod Historium)

2. FORUM ZA RAZVOJ TURIZMA V OBČINI ŠENTJERNEJ

Dr. Marko Koščak.
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rizem. Izpostavil je nekaj ključnih dejavnikov, 
ki so pomembni za zagotovitev tovrstnega 
pristopa, med katerimi so: osebni pristop in 
zagotovitev kvalitetnih lokalnih doživetij, od-
govorno in dolgoročno načrtovanje ter per-
manentni nadzor nad izvajanjem razvojne 
strategije, vzpostavitev lokalnih oskrbovalnih 
verig za ustvarjanje večje dodane vrednosti 
in priložnosti za nova delovna mesta v lokal-
nem okolju, vzpostavitev ponudbe za ciljne 
skupine z optimalnim tržnim potencialom 
za lokalno okolje, še posebej za obiskovalce 

s posebnimi potrebami, preverjanje nosilne 
sposobnosti lokalnega okolja s poudarkom 
na obvezno preverjanje pri lokacijah naravne 
in kulturne dediščine, ki bi jih želeli tržiti (da 
ne pride do degradacije in negativnih posle-
dic t. i. preveč turizma (angl. overtourism) ter 
vzpostavitve participativnega načrtovanja in 
partnerskega sodelovanja, tako v formalnem 
kot neformalnem smislu, pomembno za zago-
tavljanje medsebojne komunikacije in iskanje 
konsenza, tako pri načrtovanju kot tudi pri re-
alizaciji razvojene strategije.

Strokovnost in poznavanje problematike turiz-
ma dr. Markota Koščaka so prisotni lepo poz-
dravili in izrazili željo tudi po prihodnjem sode-
lovanju z njim, kot pomembnim poznavalcem 
turizma v regiji in državi. Udeleženci foruma 
so predlagali tudi otvoritev turističnega infor-
macijskega centra v občini in nekatere druge 
koristne predloge za turistične projekte v nas-
lednjih desetih letih, kot na primer turizem v 
povezavi z Gorjanskimi košenicami, vaškimi 
plažami na Krki in pa tudi rešitve glede OPN-ja 
v povezavi s predlogom za glamping. 

RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO PRIČENJA S 
KAMPANJO ZELENE FOTKE

Z
ačela se je celoletna kampanja Informacijske točke Europe Di-
rect Novo mesto po imenu #zelenefotke, ki bo potekala skozi 
celo leto 2020. Združila bo vse »zelene« ambasadorje, ki s svoji-
mi hišnimi pogruntavščinami, spretnimi ponovnimi uporabami 
in ostalimi »zelenimi« dejanji skrbijo za čisto in zdravo okolje. V 

svet bi radi ponesli fotografije, ki kažejo, da prav vsako dejanje za naše 
okolje šteje, pa če gre za šivanje vrečk iz starih majic ali za lokalni pro-
jekt, ki ima že širše zastavljene cilje. Fotografije s kratkimi opisi bomo 
zbirali celo leto na elektronskem naslovu: aleksandra.pavlic@rc-nm.si.
Prejete fotografije bomo objavili na naši Facebook strani in na na-
šem Instagram profilu (Europe Direct Novo mesto). Vse fotografije 
bodo opremljene tudi z opisom ter ključniki #localactions, #globale-
ffect, #lokalnadejanja, #globalniučinek, #EUGreenDeal in #zelenefotke.
Zelo veseli bomo, če boste z nami delili vaša dejanja za varovanje 
okolja, saj boste s tem spodbudili še koga in pokazali, da lahko z 
majhnimi koraki naredimo veliko.
Kampanja je nastala na podlagi Evropskega zelenega dogovora, ki je 
najbolj ambiciozen sveženj ukrepov, ki naj bi evropskim državljanom in 
podjetjem prinesel koristi zaradi prehoda na trajnostno zeleno gospo-
darstvo. Ukrepi, ki jih spremlja časovni načrt ključnih politik, zajemajo 
ambiciozno zmanjšanje izpustov, naložbe v vrhunske raziskave in ino-
vacije ter ohranjanje evropskega naravnega okolja.
Sodelovanje v kampanji je možno celo leto. Vsi, ki boste poslali fo-
tografije, boste prejeli tudi praktično nagrado.
Več o dogodku na: https://www.rc-nm.si/kampanja-zelenefotke/ 

ČUSTVENA INTELIGENCA IN DOBRI ODNOSI NA DELOVNEM MESTU
    MARIJA MARTINČIČ BAUMAN, SPOT 

                      svetovanje jugovzhodna Slovenija

S
POT Svetovalci JV Slovenije smo v fe-
bruarju 2020 organizirali dvodnevno 
usposabljanje iz čustvene inteligence 
na nematrični način; eno v Ribnici, 
drugo v Novem mestu. Čeprav vas 

morda prva misel ob naslovu odvrača od pog-

labljanja v te vsebine, se je pri delu s potencial-
nimi podjetniki in podjetji naše regije pokazalo, 
da so zelo potrebne. Številni se namreč soo-
čate z izgorelostjo, nerazumevanjem v svojih 
sredinah, težavah pri komunikaciji, zlasti, ko 
je potrebno komunicirati o zahtevnih temah. 
Izkazalo se je, da je bil predlog več kot spre-
jet. Podjetniki so (v sicer mnogo prekratkem 
usposabljanju) pridobili nove kompetence, 

spretnosti in strokovna znanja glede reševanja 
čustvene dinamike svojih zaposlenih. Spoznali 
so, da je čustveno inteligenten človek tisti, ki 
se zaveda svojih čustev in jih zna tudi obvla-
dovati, hkrati pa zna dobro uravnavati tudi 
medosebne odnose. Čustvena inteligenca se 
zato neposredno nanaša na uspešnost posame-
znika na delovnem mestu.
Poglejmo nekaj dejstev z vidika posla:
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Splošno:
• 90 % najučinkovitejših zaposlenih ima viso-

ko čustveno inteligenco;
• vodje z visoko čustveno inteligenco so dvak-

rat bolj čustveno stabilni;
• visoka čustvena inteligenca je najboljši po-

kazatelj za odličen potencial zaposlenega, 
čeprav ima zgolj 7 % diplomantov visok ČI 
količnik;

• managerji, ki se udeležujejo treningov ču-
stvene inteligence, imajo dvakrat boljše re-
zultate.

Zavzetost:
• na splošno je v Sloveniji 25 % zaposlenih iz-

razito neproduktivnih;
• zaposleni pridobijo motivacijo, dvignejo 

učinkovitost in zgradijo občutek lojalnosti,  
kadar jih vodijo čustveno inteligentni vodje.

Razvoj vodstvenega kadra:
• ¾ bistvenih kompetenc, ki so potrebne za 

efektivno vodenje, so povezane z visoko ču-
stveno inteligenco;

• kvaliteta organizacijskega vodenja ima ne-
posredni vpliv na dolgoročno rast in uspeh 
podjetja.

Uspeh izvršnih organov:
• izvršni direktorji imajo 60 % večjo možnost, 

da se znajdejo na slepem tiru in odtujeni od 
kolektiva in podjetja zaradi nizke čustvene 
inteligence;

• izvršni direktorji z visoko čustveno inteligen-
co so za tretjino bolj učinkoviti pri gradnji in 
vzdrževanju primernih ter dobrih odnosov 
na delovnem mestu.

Organizacijska klima:
• odnos vodstva ima neposreden in takojšen 

vpliv na učinkovitost in nivo stresa podreje-
nih;

• več kot ¾ zaposlenih, ki delajo v negativni 
organizacijski klimi, so »izklopljeni«;

• zaposleni, ki delajo v psihično in čustveno 
pozitivnem okolju, bodo dvakrat hitreje po-

ročali o svojem počutju in njegovem vplivu 
na delo.

Vir: Zavod za izobraževanje in svetovanje, 
Beyondmind
Izobraževanje iz tega področja vam torej omo-
goča, da sprostite moč čustvene inteligence 
(svoje in zaposlenih) in vam pomaga odklenit 
svoj in njihov celoten potencial. S tako razviti-
mi potenciali posameznikov, skupin in celotne 
organizacije zagotovo lahko dosežete poslovni 
cilj z novimi rešitvami. 
Morda ne bo odveč, da še posebej opozorim 
na skrbno izbiro izvajalca tovrstnega izobra-
ževanja. Pomembno je namreč, da je ustrezno 
strokovno usposobljen in zna prepoznavati/
odkrivati/razkrivati/na primeren način soočati/
reševati vzroke za razumevanje in ravnanja po-
sameznikov ter pri tem nudi ustrezno strokov-
no podporo. Ker pri svojem delu izvajalce ne-
nehno preverjamo, vam za to področje predla-
gam direktorico Zavoda Beyondmind, Alenko 
Kaštrun, spec. psihoanalitične psihoterapije 
(za brezplačno predstavitev pišite na e-naslov: 
marketing@beyondmind.si). Srečno.
M: +386 41 759 762, +386 30 700 170
E: marija.bauman@rc-kocevjeribnica.si
W: http://rc-kocevjeribnica.si/
Naložbo financirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj. 

1. NOVO: P2R 2020 - Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v 
letih 2020–2021, Ur. l. RS, št. 9/2020 z dne 14. 2. 2020

N
amen javnega razpisa je spodbuditi 
zagon novoustanovljenih podjetij na 
problemskih območjih.
Cilji: zmanjšanje razvojnega zaostan-
ka na problemskih območjih, zagon 

novih podjetij, nova delovna mesta in zapo-
slovanje.
Pogoji: vloga vlagatelja mora izpolnjevati vse 
pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogo-
jev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če 
vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavr-
ne. Več o pogojih na povezavi: https://podje-
tniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=103
Upravičeni stroški, intenzivnosti pomoči 
in način financiranja: financiranje po tem 
javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili 
evropske kohezijske politike,
shemo državnih pomoči de minimis, veljavni-
mi Navodili Organa upravljanja o upravičenih
stroških za sredstva evropske kohezijske po-
litike za programsko obdobje 2014-2020 (do-
stopnimi na spletni strani http://eu-skladi.si/
sl/ekp/navodila) in Smernicami o poenostav-
ljenih možnostih obračunavanja stroškov 
(dostopnimi na spletni strani http://www.eu-
-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/smernice-o-
-poenostavljenih-moznostihobracunavanja-
-stroskov.pdf). Sofinanciranje posamezne 

operacije znaša največ 40.000 evrov v obliki 
pavšalnega zneska,
ki ga upravičenec prejme v dveh delih za vsa-
ko uspešno zaključeno razvojno fazo in sicer:
• prva faza 15.000 evrov za dosežene mejni-

ke do 30. 10. 2020 in

• druga faza 25.000 evrov za dosežene mej-
nike do 30. 10. 2021.

Roki in način prijave: Rok za oddajo vlog 
je 16. 3. 2020. Vloga s prilogami se odda na 
ePortal Sklada https://eportal.podjetniski-
sklad.si/

2. SPIRIT Slovenija, Javna agencija Republike Slovenije 
za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 

investicij in tehnologije objavlja naslednje:
Vabila podjetjem za skupinsko udeležbo na 
mednarodnih sejmih v tujini v letu 2020:
• Javno povabilo podjetjem za udeležbo na 

skupinski predstavitvi slovenskega gospo-
darstva na sejmu IBEX, 29. september–1. 
oktober 2020, Tampa, Florida, ZDA

Zadnji rok za prejem elektronske prijave na 
SPIRIT Slovenija, javna agencija je petek, 6. 
marec 2020.
• Javno povabilo podjetjem za udeležbo 

na skupinski predstavitvi slovenskega go-
spodarstva na sejmu SIAL, 18.–22. oktober 
2020, Pariz, Francija

Zadnji rok za prejem elektronske prijave na 
SPIRIT Slovenija, javna agencija je petek, 6. 
marec 2020.
• Javno povabilo podjetjem za udeležbo na 

skupinski predstavitvi slovenskega gospo-
darstva na sejmu ELECTRONICA, 10.–13. 
november 2020, München, Nemčija

Zadnji rok za prejem elektronske prijave na 
SPIRIT Slovenija, javna agencija je petek, 6. 
marec 2020.
• Javno povabilo podjetjem za udeležbo na 

skupinski predstavitvi slovenskega gospo-
darstva na sejmu METSTRADE, 17.–19. no-
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vember 2020, Amsterdam, Nizozemska
Zadnji rok za prejem elektronske prijave na 
SPIRIT Slovenija, javna agencija je sreda, 26. 
februar 2020.
• Javno povabilo podjetjem za udeležbo na 

skupinski predstavitvi slovenskega gospo-
darstva na sejmu AF - L’ Artigiano in fiera, 5. 
–13. december 2020, Milano, Italija

Zadnji rok za prejem elektronske prijave na 
SPIRIT Slovenija, javna agencija je petek, 20. 
marec 2020.
• Javno povabilo podjetjem za udeležbo na 

skupinski predstavitvi slovenskega gospo-
darstva na sejmu MAISON&OBJET, 4.–8. 
september 2020, Pariz, Francija

Zadnji rok za prejem elektronske prijave na 

SPIRIT Slovenija, javna agencija je petek, 6. 
marec 2020.
• Javno povabilo podjetjem za udeležbo na 

skupinski predstavitvi slovenskega gospo-
darstva na sejmu BIENNALE INTERIEUR, 
22.–26. oktober 2020, Kortrijk, Belgija

Zadnji rok za prejem elektronske prijave na 
SPIRIT Slovenija, javna agencija je petek, 6. 
marec 2020.
Pri vseh zgornjih povabilih lahko uveljavljate 
Vavčer za skupinske predstavitve sloven-
skega gospodarstva na sejmih v tujini!! 
Pravočasno poskrbite za prijavo in oddajo 
vloge. 
Za pomoč pri pripravi vavčerja smo vam na 
razpolago svetovalci SPOT Svetovanja JV 

Slovenije; tel. 030 700 170 ali e-naslov: spo-
tjvslo@gmail.com
Naložbo financirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj. 

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

P
red gradnjo objekta moramo vedeti, 
kaj lahko na svojem zemljišču gradimo 
in pod kakšnimi pogoji. Pridobitev lo-
kacijske informacije ni obvezna, pred-
stavlja pa pomemben vir informacij 

za lastnike zemljišča oziroma za investitorje. 
Vsebuje vse informacije o prostoru, vezane na 
veljavne prostorske akte ali druga javnoprav-
na dejstva in pravne režime, ki veljajo na dolo-
čenem zemljišču. Del lokacijske informacije je 
tudi grafični del veljavnega prostorskega akta. 

Zahtevek za lokacijsko informacijo lahko vloži 
vsaka fizična ali pravna oseba, tudi če ni lastnik 
nepremičnine. Lastništvo namreč ni pogoj za 
izdajo lokacijske informacije, je pa potrebno v 
vlogi navesti, zakaj lokacijsko informacijo pot-

LOKACIJSKA INFORMACIJA: kaj lahko gradim?
rebujemo. V primeru, ko se posameznik odloča 
za nakup zemljišča, lahko zaprosi za splošno 
informacijo ali pa navede konkretno namero, 
kot je na primer gradnja enostanovanjske hiše, 
postavitev kozolca, gradnja garaže ipd.

Stranka za izdajo lokacijske informacije izpolni 
vlogo, ki je dostopna na spletni strani občine, 
ali pa jo dobi na sedežu občine, pri čemer se 
šteje, da zemljiške parcele znotraj iste katastr-
ske občine predstavljajo en zahtevek. En zah-
tevek lahko obsega največ deset posameznih 
zemljiških parcel. Za izdajo lokacijske informa-
cije stranka zahtevka plača upravno takso, ki 
je določena z Zakonom o upravnih taksah in 
znaša 22,70 evrov. Rok za izdajo lokacijske in-
formacije je 15 dni.  

VSEBINA LOKACIJSKE INFORMACIJE
Lokacijska informacija je namenjena pred-
vsem projektantu, saj služi kot dokument, na 
podlagi katerega bo pripravil dokumentacijo 
za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vendar 
lahko tudi stranke v njej najdejo veliko infor-
macij, ki jim dajo predstavo, kakšne imajo 
možnosti za gradnjo na konkretnem zemljišču.

Lokacijska informacija vsebuje več sklopov, 
posebno pozornost pa je potrebno nameniti 
naslednjim točkam: 
Prostorski akti, ki veljajo na območju ze-
mljiške parcele 
Poleg podatkov, kateri prostorski akti so ve-
ljavni na zemljišču, je v tem sklopu tudi zapisa-
no, ali veljajo kakšne posebnosti v enoti ureja-
nja prostora, kjer se le-to nahaja.
Podatki o območjih varovanj in omejitev
Če se zemljišče nahaja na območju, kjer veljajo 
določeni varstveni režimi (kulturna dediščina, 
območje varstva narave, erozijsko območje 
…) je potrebno pred vsakim posegom pridobi-
ti mnenje pristojne službe.

    PETRA KLAVŽAR JAMNIK Varovalni pasovi
Rubrika vsebuje informacije, kakšni so mini-
malni odmiki bodočega objekta od varovalnih 
pasov. Varovalni pasovi so določeni za ceste 
in potoke. Varovalni pasovi lahko posebej na 
manjših zemljiščih močno definirajo, kakšna 
je največja dovoljena tlorisna velikost objekta. 
Manjši odmik od dovoljenega je mogoč samo 
s soglasjem/mnenjem, vendar stranka nima 
vnaprejšnjega zagotovila, da ga bo od sogla-
sodajalca oziroma mnenjedajalca dejansko 
dobila, zato je treba odmike pri načrtovanju 
gradnje spoštovati.
Merila in pogoji za graditev objektov in iz-
vedbo drugih del
Lokacijske informacije določajo, kakšni gaba-
riti objekta so dovoljeni. Določeni pa so tudi 
oblikovanje objekta, določila za ureditev oko-
lice objekta in stopnja izkoriščenosti zemljišča. 
Faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ) je po-
memben podatek, ki določa, kakšno kvadra-
turo objekta je na zemljišču sploh dovoljeno 
postaviti. FZ pomeni razmerje med zazidano 
površino stavbe in celotno površino gradbene 
parcele. 

Če je v lokacijski informaciji določeno merilo, 
ki ga je potrebno spoštovati, potem se od tega 
ne sme odstopati. Lokacijska informacija je 
veljavna toliko časa, dokler ne pride do spre-
membe prostorskega akta ali druge zakonoda-
je, ki so njen sestavni del.

Čeprav je lokacijska informacija neobvezna, 
jo priporočamo predvsem investitorjem, ki 
bodo na zemljišču gradili enostaven objekt, 
za katerega ni potrebna pridobitev gradbene-
ga dovoljenja, saj bodo lahko z njo dokazo-
vali legalnost objekta v času njegove gradnje. 
Ob spremembi prostorskih aktov se namreč 
lahko zgodi, da takšen objekt na konkretnem 
zemljišču ne bo več dovoljen. 



V 
občini Šentjernej imamo 

kar nekaj velikih kme-

tij, med katere zagotovo 

spada tudi kmetija Tr-

bančevih iz Roj pri Šentjerneju. 

Pogovarjali smo se z mladim 

gospodarjem TONČKOM TR-

BANCEM.

Ukvarjate se s kmetijstvom. Kaj ste po 
poklicu? 
V kmetijstvo sem vpet že od otroštva dalje. Po 
končani osnovni šoli sem pot nadaljeval na 
Srednjo kmetijsko šolo Grm Novo mesto, kjer 
sem pridobil izobrazbo kmetijski tehnik, nato 
me je pot vodila v Ljubljano, kjer sem na Fakul-
teti za kemijo in kemijsko tehnologijo uspešno 
končal študij kemijske tehnologije. Po konča-
nem študiju sem si pridobival praktične izku-
šnje v obeh večjih farmacevtskih družbah v Slo-
veniji, nakar sem se nato v eni izmed njih tudi 
zaposlil. Vseskozi pa sem bil tudi močno vpet z 

delom in razvojem na kmetiji. Jeseni leta 2014 
sem se odločil, da bo kmetovalec moj prvi in 
edini poklic. Skupaj z očetom, mamo, bratoma 
in sestro smo se dogovorili, da bom jaz mladi 
prevzemnik kmetije in tako sem spomladi leta 
2016 kmetijo tudi prevzel.

Nadaljujete družinsko tradicijo ali ste 
sam začetnik. 
Kot sem že povedal v prejšnjem odgovoru, na-
daljujem družinsko tradicijo. 

Kako se spominjate svojih otroških let 
na kmetiji? 
Na kmetiji ni nikoli dolgčas. Predvsem, če si 
radoživ otrok in ravno tako je bilo tudi pri nas. 

Kako velika je vaša kmetija oz. koliko 
hektarjev obdelujete? 
Obdelujemo 80 ha kmetijskih površin. Od tega 
je ½ tavnatih površin in ½ njivskih površin. 

Je vaša kmetija usmerjena samo v rejo 
govedi ali se ukvarjate še s čim? Je to 
donosno? Ali brez kmetijskih subvencij 
ne bi šlo?
Primarna proizvodnja na kmetiji je prireja krav-
jega mleka, namreč redimo 80 krav molznic 
pretežno ČB pasme in zadrugi prodamo približ-
no 700.000 litrov mleka letno. Okoli 8000 litrov 

letno ga prodamo tudi doma na mlekomatu. Že 
več kot 20 let pa se na kmetiji ukvarjamo tudi s 
strojnimi uslugami s kmetijsko mehanizacijo, 
za kar imamo tudi registrirano dopolnilno de-
javnost na kmetiji. Posebej smo specilizirani za 
setev in žetev žit, trave in koruze ter za pripravo 
travnate in koruzne silaže. Naše usluge tržimo 
na območju vseh občin na Dolenjskem. Bruto 
promet iz dopolnilne dejavnosti že presega 
1/3 prometa celotne kmetije. Donosno je vse, 
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Pogovor s kmetovalcem TONČKOM TRBANCEM

ŽE OD MALIH NOG
PREDAN KMETIJI

»Konec meseca 
februarja bomo kot 

prvi v naši občini 
pričeli z robotsko 

molžo krav. Investicijo 
bomo financirali brez 

državnih, evropskih ali 
občinskih subvencij, 

in na to smo zelo 
ponosni.«

Prvomajanje na kmetiji.

  SABINA JORDAN KOVAČIČ

    OSEBNI ARHIV KMETIJE TRBANC



kmetijo razvijamo skupaj – jaz z mojo družino 
in moji starši. Če pogledam nazaj, so bili v vsem 
tem obdobju vzponi in padci. K sreči so vzponi 
prevladali, je pa tako, da v pridelavi hrane niko-
li ni in ne bo nekih enormnih vzponov, tu se vse 
dogaja počasi iz roda v rod.

Kako bi ocenili razvoj kmetijstva v naši 
občini in v Sloveniji nasploh? 
Če je razvoj kmetijstva na državni ravni napa-
čen oziroma slab, se to prenese tudi na lokalne 
skupnosti. Slovenija se je podredila Evropi ka-
tera pod pretvezo ponuja subvencijo za razne 
nakupe vseh mogočih strojev in naprav, ki so 
včasih le sami sebi namen in se v resnici samo 
podpira proizvajalce kateri po večini prihajajo 
iz Nemčije, Avstrije, Italije … Premalo se pa 
dela na agrotehničnih delih na terenu (meliora-
cije, komasacije …). Skratka preveč se kmetuje 
v raznih pisarnah v Ljubljani in ostalih mestih, 
premalo pa na terenu. Slovenski kmet se pa še 
vedno bori s preveč razdrobljenimi zemljišči, 

zaraščenimi melioracijskimi jarki, uničenimi 
dostopi do zemljišč itd.   

Na kaj prvo pomislite, če slišite izraz mla-
di slovenski kmet? Kako bi ga opisali? 
Je kmet starosti od 14–40 LET.

Ali mladi kmet lahko preživi s kmetij-
stvom in si ustvari delovno mesto ali 
morda celo kaj več? 
Seveda lahko.

Kakšni so vaši načrti za v prihodnje? 
V prihodnje želimo za 50 % povečati prirejo 
mleka in mesa, cilj je rediti do 120 krav molznic 
in prodati 1.200.000 litrom mleka letno ter 30 
ton mesa letno od spitanih živali moškega spo-
la. Še naprej si bomo prizadevali za sprotno 
posodabljanje kmetijske mehanizacije, ki jo 
uporabljamo za obdelovanje lastnih površin in 
za kupce naših uslug ter dve zaposlitvi profila 
strojnik in živinorejec. 

samo enkrat manj, drugič več, odvisno od si-
tuacije na trgu. Glede kmetijskih subvencij je 
pa tako … Kmetijske subvencije niso za kmeta, 
ampak za potrošnika. Namreč z njimi države 
Evropske unije regulirajo ceno pridelave hrane 
zato, da je v trgovini potrošniku po dostopnih 
cenah … Poglejmo na primeru, ko bi lahko za 
moje mleko plačali samo 0,03 evra več in ima 
naša kmetija poravnan ves prejemek subven-
cij. In če se vprašamo, koliko bi se to poznalo za 
končnega uporabnika? BI. Saj trgovci to razu-
mejo tako, če se pri kmetu podraži za 0,03 evra, 
potem bo liter mleka na polici dražji za 0,3 evra. 

Kaj je pomembno za uspešno krmljenje 
goveda? 
Za uspešno krmljenje je pomembno kvalitetno 
in pravočasno spravljena krma ter ustrezno 
uravnan obrok.

Kako je sestavljen krmni obrok? 
Krmni obrok je sestavljen iz sena, slame, travne 
silaže, koruzne silaže, sojine, repične in sonč-
nične tropine, vitaminov in mineralov, sode, 
soli in vode.

Se soočate s težavami pri dobavi gove-
da za nadaljnjo rejo? Imate stalne odje-
malce? 
Vsa goveda, ki jih imamo, so rojena in vzrejena 
pri nas. 

Redite govedo za nadaljnjo prodajo? 
DA. Od leta 2019 dalje redimo tudi doma rejena 
moška teleta doma. Namreč prej smo jih 5–10 
dni stare prodajali. Redili jih bomo do klavne 
teže oziroma do starosti 24 mesecev. 

Vemo, da je dela na kmetiji vedno za-
dosti. Kdo vse vam pomaga?
Vsakodnevna opravila na kmetiji opravlja-
mo jaz, oče Branko in mama Frančiška. Stara 
mama Rozalija pa vsak dan poskrbi, da nas po 
dopoldanskih opravilih, tam med 9. in 10. uro 
dopoldne, čaka topel čaj in za nekatere zajtrk, 
za druge malica ter nato pa obvezno turška 
kava.
Na kmetiji v konicah sezone, ko se pripravlja 
krma in ko se spravlja pridelke iz njiv, delamo 
vsi domači. Se pravi: sestra z možem, brata s 
partnericami in moja žena ter dva najeta delav-
ca, ki sta specializirana za opravljanje in vzdrže-
vanje strojev.

Imate lastne zemlje za obdelovanje do-
volj? Ali jo imate tudi v najemu? 
V lasti imamo cca 35 ha kmetijskih površin os-
talo imamo v zakupu.

Je danes biti kmet težko? 
So obdobja, ko je težko in tudi, ko je lepo. 
Namreč, ko sta oče in mama po propadu Is-
kre ostala doma, sta skupaj s starši od mame 
razvijala in širila kmetijo. Kaj kmalu smo se k 
delu in razvoju pridružili tudi mi otroci in sedaj 
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»So obdobja, ko je 
težko in tudi, ko je 
lepo. Namreč, ko 

sta oče in mama po 
propadu Iskre ostala 

doma, sta skupaj 
s starši od mame 
razvijala in širila 

kmetijo. Kaj kmalu 
smo se k delu in 

razvoju pridružili tudi 
mi otroci …«

Kozolec ne služi več svojemu namenu, 
ampak ponosno krasi dvorišče kmetije

in sedaj služi kot garaža. Obnovljen
leta 2003, leta 2017 prestavljen na novo 

lokacijo. Zelo smo ponosni, da lahko
ohranjamo kulturno dediščino.

Sodobno molzišče katerega bo konec
meseca zamenjal robot za molžo krav.



MLINARSTVO RANGUS – NAGRAJENCI ZA 
NAJBOLJ INOVATIVNA ŽIVILA LETA

  SABINA JORDAN KOVAČIČ

    ARHIV MLINARSTVO IN TRGOVINA
           RANGUS D. O. O.

I
nštitut za nutriocistiko je letos že šestič 
zapored razpisal nagrado za najbolj inova-
tivna živila leta, ki so proizvedena v Slove-
niji in uvedena na tržišče v zadnjem letu. 
Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje 

v okviru Nacionalnega programa o prehrani in 
telesni dejavnosti za zdravje Dober tek Slove-
nija – Zdravo uživaj in več gibaj. Osnovna cilja 
tega nekomercialnega projekta sta ozaveščati 
potrošnike, da bi lažje prepoznali nova oz. iz-
boljšana živila, in spodbujati gospodarstvo pri 
razvoju živil, predvsem takšnih z ugodnejšo 
hranilno sestavo. Kot so zapisali v sporočilu 
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  SABINA JORDAN KOVAČIČ 

    LIDIJA MARKELJ, Dolenjski list
U

spešno šentjernejsko podjetje, ki je 
specializirano za razvoj, konstrukci-
jo in proizvodnjo membranskih tip-
kovnic, čelnih folij ter uporabniških 
vmesnikov, od konca januarja deluje 

v novih prostorih v industrijsko storitveni coni 
Sejmišče.
Sodobno opremljeni prostori imajo tri tisoč 
kvadratnih metrov uporabnih površin, ki bodo 
še naprej zagotavljale kvalitetno delo zapo-
slenih. Trak so skupaj z direktorjem Simonom 
Lesarjem prerezali še ostali solastniki in se-
dem zaposlenih. Otvoritvene slovesnosti so se 
udeležili mnogi domači in okoliški gospodar-
stveniki, župani in drugi povabljeni. Podžupan 
s funkcijo župana Janez Selak je podjetju za 
dobrodošlico podaril umetniško delo šentjer-
nejskega petelina. Novo stavbo je blagoslovil 
župnik Anton Trpin.

Da je podjetje še kako povezano z lokalnim 
okoljem, je direktor dokazal z lepo potezo, ko je 
Osnovni šoli Šentjernej podelil vrednostni bon 
za pet tisoč evrov.
V imenu uredniškega odbora želimo podjetju us-
pešno delovanje v novih prostorih. 

V novih prostorih
ELTAS IMA NOVE 

PROSTORE

Prerez traku.

Nina Šalamon in
Simon Lesar.



za javnost, je bila letošnja posebnost razpisa 
le-ta, da so bili proizvajalci povabljeni k razvo-
ju izdelkov z ajdo. Ravno v tej skupini izdelkov 
pa je Mlinarstvo in trgovina Rangus d. o. o. iz 
Dolenjega Vrhpolja prejelo nagrado za najbolj 
inovativno živilo leta 2020 v skupini testenin. 
Nagrado so prejeli za BIO AJDOVE VALVICE IZ 
ZLATE TATARSKE AJDE.

OPIS IZDELKA:
Valvice iz tatarske ajde so nov izviren izdelek, 
testenine narejene iz slovenske ekološko pri-
delane tatarske ajdove moke in ekološko pri-
delane pšenične moke. Tatarska ajdova moka 

zagotavlja, da testenina  vsebuje flavonoida 
rutin in kvercetin. Za rutin je znan preventiven 
vpliv glede na bolezni srca in ožilja. Po naj-
novejših znanstvenih ugotovitvah kvercetin 
deluje tudi zaviralno na encime, ki razgraju-
jejo škrob, to pa je priporočljivo za bolnike z 
diabetesom. Izvirna valovita oblika valvic ima 
dvojen pomen. Omake se valovitih rezancev 
bolje oprimejo v primerjavi z ravnimi rezanci, 
kar daje takim jedem posebno privlačnost. 
Za ajdove testenine je sicer znano, da se po 
kuhanju rezanci začnejo med seboj lepiti. Pri 
naših tatarskih ajdovih testeninah je lepljenje 
preprečeno z valovito obliko valvic. 
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J
anuarja je bila v Kulturnem centru 
Primoža Trubarja na ogled razstava 
En krompir, tri države. Razstava je 
delni rezultat raziskovalnega pro-
jekta o okupacijskih meja v Sloveniji 

1941–1945, ki ga izvaja Oddelek za zgodovino 
Filozofske fakultete v Ljubljani s partnerji.
Razstavo je sestavljalo 12 panojev, dva mej-
na kamna, osebni dokumenti (dovolilnice), 
kosi žice in video posnetki pričevanj o poteku 
meja. Na pregleden način smo lahko začutili 
značilnosti okupacijskih meja na Dolenjskem. 
Dolenjska je bila posebnost med slovenskimi 
pokrajinami, ki so si jih razdelili okupatorji. 
Ostale pokrajine je v celoti zasedel en okupa-

  BOJAN BALKOVEC tor, Dolenjsko pa so si razdelili Nemci in Itali-
jani. V začetku vojne, ko so še potekale voja-
ške operacije, je meja potekala od Litije proti 
Trebnjem, ki je ostalo na italijanski strani, 
med Mirno Pečjo in Hmeljnikom okoli Novega 
mesta, ki je bilo na italijanski strani. Pri Mač-
kovcu je meja prestopila Krko in se usmerila 
proti mostu čez potok Bajer (Šajser) na Cika-
vi in od tam na Gorjance. Po juniju 1941 pa 
je bila meja prestavljena na že prej določeno 
mejo, ki je potekala med 10 in 15 km južno 
od reke Save in pri Kostanjevici dosegla reko 
Krko, šla nato nekaj časa po reki in nato proti 
jugu in južno od Gadove peči prišla na tromejo 
med Nemčijo, Italijo in NDH.
Italijani so na svojem okupiranem ozemlju 
mnoge kraje obdali z bodečo žico. Takšna 
usoda je doletela tudi Šentjernej. Natančne-
ga poteka žice okoli Šentjerneja nismo uspeli 

raziskati. Na zemljevidu na razstavi pa smo 
prikazali položaj velikega števila bunkerjev, 
ki so bili ob tej ograji. Šentjernej so na južni 
strani Italijani odrezali od okoliških vasi. Od 
Kostanjevice mimo Šmarja, proti Tolstemu 
Vrhu in naprej proti Dolžu so namreč zgradili 
žično zaporo z bunkerji, da bi partizanom one-
mogočali prodor z Gorjancev v dolino. Vaščani 
Gornjega Vrhpolja in vasi južneje so tako na 
poti v Šentjernej trikrat prečkali žične ovire in 
bili preverjeni na kontrolnih točkah. Pri prip-
ravi razstave so nam pomagali tudi domačini 
iz Šentjerneja.
Odprtje razstave so popestrili učenci Glasbene 
šole Marjana Kozine – oddelek Šentjernej. Stro-
kovno jo je podprl Bojan Balkovec, zbrane pa je 
nagovoril tudi Stanko Kušljan. Razstavo, ki si jo 
je ogledalo lepo število obiskovalcev, je odprl 
podžupan s funkcijo župana Janez Selak. 

    BOŽIDAR FLAJŠMAN & ELIZABETA 
           KUŠLJAN GEGIČ 

RAZSTAVA EN KROMPIR,
TRI DRŽAVE V ŠENTJERNEJU
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28. januarja 2020 je svoj 90. 
rojstni dan praznovala An-
tonija Zagorc iz Dolenjega 
Maharovca.
“Rodila sem se v družini Pu-

šavčevih. Bilo nas je 6 otrok, 5 sester in brat. 
Živeli smo na veliki kmetiji in smo bili vajeni 
delati že od malega. Hodili smo na pašo, po-
magali pri živini, mami in babici v kuhinji in 
na njivah. Imela sem lepo otroštvo, najlepši 
so bili seveda zimski večeri, ko smo se greli na 
peči, mama pa nam je brala, babica pripove-
dovala o 1. svetovni vojni in dedku, ki je padel 
na soški fronti, oče se je razgovoril o življenju 
v Ameriki, o tovarnah in velikih mestih, o ladji, 
s katero je pripotoval na obisk, a ostal zaradi 
Pavlinove Marije, naše mame. Takrat se je tudi 
ona nasmejala in ga lepo pogledala.
Seveda smo hodili tudi v šolo; najprej v Čadra-
že, potem v Šentjernej. Bila sem dobra učen-
ka, pela sem v cerkvenem pevskem zboru, kot 
dekle igrala v vaški gledališki skupini. Vedno 
pa sem si želela  naprej v šolo. Po vojni so bili 
težki časi in starši niso imeli denarja, sem se 
pa zato izučila za šiviljo pri ge. Hudoklinovi in 
uspešno opravila tudi stokovni izpit. Starši so 
mi kupili singerico in potem je ta pela vse dni 

    IDA ZAGORC pozno v noč. Bila je tudi navada, da sem se 
preselila k družini in vse postorila. Tako sem 
bila najprej v številnih okoliških vaseh, potem 
tudi v Radečah, Novem mestu in Karlovcu.
S Frenkom sva bila vaščana in večkrat skupaj 
pri delu in praznovanjih, potem sva se zače-
la gledati drugače in … se poročila. Starši so 
nama dali njivo in na njej sva začela graditi 
dom. Šlo je bolj počasi, od plače do plače. 
Frenk je bil zaposlen na Krajevnem uradu, 
jaz pa sem ostala doma in šivala. Hiša je bila 
vedno polna ljudi, ali žensk, ki so prihajale na 
pomerjanje ali samo na klepet, ali Frenkovih 
gasilcev. Bilo je res lepo. Rodila sem hčerko. 
Družinica je bila rada skupaj. Obdelovali smo 
njivico, vrt, pozneje vinograd, praznovali smo 
skupaj s sorodniki, šla sva na kak sindikalni 
izlet, spomladi je bila vedno na vrsti pot v cer-
kev sv. Nikolaja v Ljubljani, kjer sva se poroči-
la, ob nedeljah sva s hčerko hodili k maši, pa 
v Lurd in na Brezje sem šla rada, jeseni pa je 
bil na vrsti zagrebški velesejem in živalski vrt. 
Čudili smo se daljnemu svetu in napredku. 
Hčerko je Frenk nosil štuporamo, da je bolje 
videla. Sicer je pa najbolje videla prodajalce 
sladoleda. 
Leta so tekla. Hčerka se je izšolala in se za-
poslila, jaz pa sem se odločila, da se “upo-
kojim”. Živeli smo umirjeno in zelo povezani. 

Rodil se je vnuk, ki je z nami preživljal zgodnje 
otroštvo. Ko sem ga naučila voziti kolo, mi je 
dal silno priznanje, da sem ga naučila najpo-
membnejših reči v življenju: voziti kolo, žviž-
gati in goljufati pri kartah. Ja, bilo je zabavno. 
Pred 15 leti je mož umrl in skupaj smo se pre-
tolkli skozi bolečino in ostali skupaj. Sedaj 
skrbijo zame. Malo mi nagajajo noge, tudi 
spomin me ne uboga več najbolje, a mi hči 
pripoveduje o našem življenju, takrat se spet 
srečam in je bolj veselo. 
Zahvaljujem se g. župniku Trpinu za prijazno 
voščilo, gospema Mileni in Marjeti s KORK 
Šentjernej za obisk in darilo ter vsem, ki so se 
spomnili name.”
“Naša Moni, kot jo kličemo, je skrbna, odločna 
in pogumna ženska pa nežna in ljubeča mami 
in babica, zato si želimo, da še vrsto let pove-
zuje družino Zagorc,” je zaključila hčerka. 

90 LET ALOJZIJA 
PAVLIČA

90 let90 LET ANTONIJE ZAGORC

V Radencih so 10. januarja za 24. vinsko kraljico Slovenije 
okronali 24-letno študentko, zadnjega letnika magistrskega 
študija turizma na ljubljanski ekonomski fakulteti, Ano Pavlin 
s Pahe pri Otočcu na Dolenjskem, ki je bila leta 2018 tudi cvič-
kova princesa. Vino vinske kraljice Slovenije 2020 je frankinja 

plus, letnik 2017, vrhunsko rdeče vino z zaščitenim geografskim po-
reklom, ki ga je pridelal in polnil Martinčič d. o. o. iz Šmalčje vasi pri 
Šentjerneju. Izbrano kraljevsko vino je predstavil Jernej Martinčič. 

VINO VINSKE KRALJICE 
SLOVENIJE 2020 JE 

FRANKINJA PLUS
   ANITA PETRIČ            ARHIV POMURSKI SEJEM

S
voj visoki jubilej 90 let je 17. decembra 2019 praznoval Aloj-
zij Pavlič iz Dolenje Stare vasi. Rodil se je v kmečki družini v 
Dolenji Stari vasi, kjer je tudi bival vse življenje. Vseskozi se je 
preživljal s kmetijstvom in rad zahajal v vinograd, ki ga je zelo 
rad obdeloval, dokler mu je zdravje služilo. Še danes sam 

poskrbi zase, v pomoč pa mu je tudi nečak Martin. Ob jubileju so ga 
obiskali predstavniki občine ter predstavnici KORK, ga. Fani Luzar in 
ga. Milena Drnovšek. Slavljenec se je vseh zelo razveselil, saj so mu s 
svojim obiskom polepšali in popestrili praznični dan. 

    MARTIN PAVLIČ
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O
bmočno združenje Rdečega križa 
Novo mesto je v šentjernejski osnovni 
šoli v sredo, 12. februarja, organizira-
lo krvodajalsko akcijo. Krvodajalsko 
akcijo je izvedel Zavod Republike Slo-

venije za transfuzijsko medicino.
Udeležba je bila zelo številčna, saj se je akcije 
udeležilo 91 krvodajalcev, med njimi jih je bilo 
11, ki so prvič darovali kri. Med krvodajalci je 
bilo veliko mladih. Vsak krvodajalec je prejel 
tudi malico. 

KRVODAJALSKA 
AKCIJA V OŠ
ŠENTJERNEJ

    ANITA PETRIČ

V petek, 24. decembra 2019, je 
prvič potekala maša »polnoč-
nica« v romskem naselju na 
Trdinovi cesti v Šentjerneju. 
Mašo, sta na pobudo Policijske 

postaje Šentjernej, darovala župnik 
Anton Trpin in kaplan Roman Ivanetič, ki 
sta številne zbrane nagovorila naj spoš-
tujejo pravico sosedov, otrok, starejših 
ter živali, da v miru uživajo praznike in ne 
mečejo petard v njihovo bližino. Občin-
ska svetnica Darka Brajdič je pozdravila 
ta zgodovinski dogodek, zato se iskreno 
zahvaljuje komandirki PP Šentjernej 
Tamari Blatnik, župniku Antonu Trpinu in 
Občini Šentjernej. 

Na sveti večer 
maša tudi v 

romskem naselju
  ANITA PETRIČ

    JANEZ SELAK

26. decembra goduje sveti 
Štefan, zavetnik konj in 
druge živine. Zato so člani 
Prostovoljnega gasilskega 
društva Dolenja Stara vas v 

sodelovanju z Občino Šentjernej pripravili že 
160. tradicionalno žegnanje konj. V povorki je 
sodelovalo več kot 160 konj. Kot vsako leto je 
sodeloval tudi Pihalni orkester Občine Šen-
tjernej.
Hipodrom v Šentjerneju se je na sončno če-
trtkovo dopoldne hitro napolnil s konjeniki. 
Z lipicancem na čelu in orkestrsko spremljavo 
so zakorakali proti cerkvi svetega Frančiška 

SV. ŠTEFAN ZA ZDRAVJE KONJ
  ANITA PETRIČ

    BOJAN DUH
Ksaverja. Konje je blagoslovil župnik Anton 
Trpin z naslednjimi besedami: »Varuj te konje 
pred boleznimi in nezgodami, nam pa poma-
gaj, da bomo z živino lepo ravnali in skrbeli.« 
Krščanska legenda o svetem Štefanu pravi, da 
je z znamenjem križa ukrotil divjega konja, ki 
je pred njim pokleknil. Omenjenega svetnika 
zato danes častimo kot zavetnika konj. Zani-
manje za ogled tega veličastnega konjskega 
pohoda je iz leta v leto več. Konji so človeku 
skozi zgodovino služili za različne namene. 
Pomagali so pri kmečkih opravilih, delu na 
polju, pri transportu in celo v vojnah. Vloga 
konj pa se je z leti spremenila. Človeku danes 
večinoma služijo v ljubiteljske namene, za jez-
denje in družbo. Tradicija blagoslova pa se le 
ohranja in prenaša iz roda v rod. 

Na čelu povorke je bil Marjan Primc.
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Kdaj si začutila zanimanje za glasbo? 
Kako se je vse skupaj začelo?
Glasba je del mene odkar pomnim. Vedno 
sem veliko pela, najraje Pink, Kelly Clarkson 
... Že kot otrok sem se pridružila pevskemu 
zboru, v najstniških letih pa sem nato začela 
sodelovati z Borutom Antončičem (Bort Ross). 
Od tu naprej so nato prišla nova poznanstva, 
nova sodelovanja …

Koliko časa si že na glasbeni sceni?
Prvi večji korak je bil definitivno sodelovanje 
z Guštijem, s katerim sodelujem že dobrih pet 
let. Odri so postali večji, večja pričakovanja … 
Sodelovanje z njim mi je prineslo veliko no-
vih izzivov, izkušenj in znanj. Lahko rečem, da 
sem se skozi to sodelovanje ogromno naučila 
in da me je on vpeljal v glasbeno sceno. 

Kaj ti danes pomeni petje? Morda igraš 
tudi na kakšen instrument?
V zadnjih letih spoznavam, da je petje res 

moje poslanstvo. Je oblika komunikacije, 
skozi katero se najlažje in najbolje izražam. 
Daje mi občutek varnosti in svobode. Zadnje 
leto sem sprejela tudi nov izziv, in sicer sem 
postala mentorica petja in klavirja v glasbeni 
šoli Popsi. Moram reči, da na urah res uživam 
in da mi je poučevanje v veliko veselje. 

Kakšne so pri nas razmere za razvoj 
mladih glasbenih potencialov?
Kar se tiče umetniškega razvoja, bi rekla, da 
zelo dobre. Sploh Dolenjska, je res pravi kotel 
vrhunskih in izkušenih glasbenikov, ki so svoje 
nasvete in bogato znanje ter podporo priprav-
ljeni deliti. Po drugi strani pa zna biti okolica 
precej neprijazna in recimo temu skeptična 
do mladih glasbenikov oz. umetnikov na 
splošno. Rekla bi, da moraš biti precej močan, 
vztrajen in verjeti vase ter seveda trdo delati. 

Katera glasbena zvrst ti je najbolj do-
mača?

PETJE JE NJENO
POSLANSTVO

N
INA RADKOVIČ, NI-

NETTE, je mlada in obe-

tavna šentjernejska pevka. 

Glasba ji je pri srcu odkar 

pomni. Sodeluje s priznanimi slo-

venskimi glasbenimi ustvarjalci. 

Pred kratkim je izšel njen prvi 

samostojni singel.

N I NA  R A D KOV I Č  -  N I N E T T E ,
p e v k a ,  l j u b i t e l j i c a  k o n j ,  u č i t e l j i c a  p e t j a  i n  k l a v i r j a 

  SABINA JORDAN KOVAČIČ

     OSEBNI ARHIV NINE RADKOVIČ

Sodelovanje z Jernejem Zoranom.
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Najbližje mi je pop glasba, predvsem indie 
pop, moram pa priznati, da se mi je v zadnjem 
času približal tudi country, ki ga prej nekako 
nisem poslušala.

Imaš kakšnega pevskega vzornika? Za-
kaj ravno on/ona?
Imam jih več, a če bi lahko izpostavila samo 
enega, bi rekla, da je to Pink. Z njeno glasbo 
sem odraščala, spremljala me je skozi naj-
stniška leta in še danes se zelo najdem v njeni 
glasbi. Občudujem jo, ker je na sceni že toli-
ko let, pa še vedno znova najde navdih in se 
razvija kot glasbenica. Da ne govorim o njenih 
nastopih v živo … Vedno znova me navduši.

Kako vidiš radijsko sceno pri nas oz. 
glasbeni trg nasploh?
Žal se mi zdi, da slovenski radii, z nekaj redki-
mi izjemami, kot so recimo Val 202, Radio Slo-
venija, Radio Koper, še vedno dajejo premalo 
prostora in podpore slovenski glasbi. Večino-

ma se vrti ena in ista glasba, kar je škoda, saj 
je nove glasbe veliko in bilo bi prav, da bi jo 
poslušalci imeli priložnost slišati. Glasbeni 
trg na splošno je v Sloveniji seveda majhen, 
vendar pa sem mnenja, da obstaja in nastaja 
prostor za novo generacijo, nove ustvarjalce. 

Kako pomembna je na tvoji glasbeni 
poti podpora družine in prijateljev?
Podpora ožjega kroga je zelo pomembna. 
Velikokrat se zgodi, da se sprašuješ o svoji vi-
ziji, včasih izgubiš vero v sebe, takrat je zelo 
pomembno, da so okoli tebe ljudje, ki te res 
poznajo in te znajo motivirati, potolažiti in ti 
stojijo ob strani. 

Kaj te poleg petja še zanima? S čim vse 
se ukvarjaš?
Zelo rada se ukvarjam s športom. Zame je 
šport neka vrsta meditacije, priložnost, da si 
vzamem kakšno uro zase in ostanem sama 
s sabo, s svojimi mislimi. Moja druga velika 

strast so konji, katero pa sem, čisto iskreno, v 
zadnjih letih dala malo na stranski tir, vendar 
se čedalje bolj zavedam, da jih zelo pogrešam 
in si želim, da znova postanejo del mojega 
vsakdana.

Konec lanskega leta je izšla tvoja 
skladba z naslovom »Plešem sama«. 
Ali ta skladba napoveduje kakšno novo 
poglavje zate?
Izdaja lastnega singla je bila nov korak na 
moji glasbeni poti, nekako sem začutila, da je 
zadnji čas, da si zastavim tudi ta izziv in zač-
nem graditi nekaj čisto svojega. Definitivno si 
želim nadaljevati tudi po tej poti.

Nastopaš sama ali te lahko slišimo 
tudi v kakšnem duetu ali še kako dru-
gače?
Na odru se še vedno z veseljem pridružim 
Guštiju, kjer izvajam komade, ki jih je ustva-
ril s Polono in Emo. Nastopam tudi v zasedbi 
Jerneja Zorana, s katerim sem sodelovala pri 
njegovi plošči Stik. 

Kaj bi izpostavila kot svoj največji us-
peh?
Meni osebno je moja največja zmaga izdaja 
lastnega singla Plešem sama.

»Biti glasbenik 
pomeni veliko 

trdega dela in ni 
samo nek hobi 

program.«

Na odru z Guštijem.
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DIMNIŠKI POŽARI

Z zimo se prične tudi sezona kurjenja in s 
tem povečano tveganje za nastanek di-
mniškega požara. Če se požar iz dimni-
ka razširi na stavbo, so posledice lahko 
tragične. Vzrok za nastanek dimniške-

ga požara običajno najdemo v slabo vzdrže-
vanem dimniku, dotrajanosti le- tega ali slabi 
izgradnji. Pri dimniškem požaru zagorijo saje 
v dimniku. Saje v dimniku se kopičijo zaradi 
nepopolnega izgorevanja, ki je posledica ne-
ustreznega načina kurjenja (zapiranje dovoda 
zraka, kurjenje odpadkov, kurjenje vlažnega 
goriva). Ko se v dimniku nabere preveč oblog, 
je dimnik posledično slabše prehoden, kar pri-
vede do akumulacije toplote in posledično do 
dimniškega požara. Začetno fazo dimniškega 
požara prepoznamo po intenzivnem izhajanju 
temnega oziroma temno rumenega dima iz 
dimnika in prasketanju v dimniku, ki postaja 
vse močnejše (bobneč zvok). Ob intenzivnem 
gorenju opazimo leteče iskre ali celo plamen 
nad dimnikom. Obenem opazimo, da so stene 

  ALEŠ MUREN

    PGD ŠENTJERNEJ

dimnika vroče, gorenje v peči je slabše, poja-
vi se dim in smrad po stanovanju. Ob gorenju 
nastajajo visoke temperature, ki segrevajo 
stene dimnika, in vročina lahko povzroči vžig 
bližnjih predmetov, še posebno lesene kon-
strukcije, ki so v bližini dimnika. Temperatura 
ob gorenju lahko doseže tudi 1000 °C in več, 
kar ima lahko za posledico pokanje opeke in 
nastajanje razpok skozi katere izhaja dim. 

KAKO PREPREČITI DIMNIŠKI POŽAR:
• kurilno napravo in dimnik z ustreznimi tehnič-

nimi lastnostmi naj vgradi pooblaščeno pod-
jetje skladno z navodili proizvajalca oziroma 

predpisi;
• preprečiti je treba nalaganje gorljivih oblog 

v dimniku, če pa se že nabirajo, jih je treba 
odstraniti (zaradi zahtevnosti naj to delo 
opravi dimnikar);

• zagotoviti je treba takšno zgorevanje, da saje 
in smola sploh ne nastajajo in se zato ne more-
jo nabirati v dimniškem priključku in dimniku;

• kurilne, dimovodne in prezračevalne napra-
ve je treba redno pregledovati in vzdrževati;

• v kurilni napravi kurite samo gorivo, ki ga pred-
vidi izvajalec, nikoli pa ne odpadkov. Kurite s 
suhim lesom, sušenim na zraku, polena mora-
jo biti prilagojena velikosti kurišča in toplotni 
moči kurilne naprave, zakuriti in kuriti je treba 
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Kaj bi svetovala mladim, ki se šele po-
dajajo v glasbene vode?
Najprej bi jih vprašala, ali je to nekaj, kar si res 
želijo. Biti glasbenik, pomeni veliko trdega 
dela in ni samo nek hobi program. Če si nekdo 
tega zares želi in je pripravljen delati, vaditi, 
se brusiti, pa bi mu definitivno svetovala, naj 
vztraja, saj je res nekaj najlepšega delati to, 
kar te veseli. 

Se mogoče spominjaš občutkov, ko si 
prvič stala na odru?
Svojega prvega odra se čisto iskreno ne 
spomnim, se pa v živo spominjam prvega 
»pravega« koncerta z Guštijem. Kljub precej 
izkušnjam z nastopanjem, je bil koncert z ži-
vim bandom in priznanim glasbenikom zame 
povsem nova izkušnja. Bila sem zelo živčna, 
a hkrati sem se ga zelo veselila. Skozi koncert 
sem se počutila kot v nekakšnem  transu, ob-
čutki po koncertu pa so bili nori, in še kar ne-
kaj časa po njem sem lebdela na energiji tega 
koncerta.

Kam te bo vodila tvoja glasbena pot v 
prihodnosti?
Rada bi še naprej delala na svoji glasbi, svo-
jem glasbenem izrazu. Željo se imam preiz-
kusiti tudi v pisanju svojih pesmi. Želim se še 
naprej razvijati in iskati ter premikati svoje 
meje. 

»Podpora ožjega 
kroga je zelo 
pomembna. 

Velikokrat se 
zgodi, da se 

sprašuješ o svoji 
viziji, včasih 

izgubiš vero v 
sebe, takrat je zelo 
pomembno, da so 

okoli tebe ljudje, ki 
te res poznajo in te 

znajo motivirati, 
potolažiti in ti 

stojijo ob strani.«



skladno z navodili proizvajalca ali vsaj splošni-
mi pravili kurjenja glede na izvedbo kurišča.

KAKO UKREPATI, ČE PRIDE DO DI-
MNIŠKEGA POŽARA?
• Takoj pokličite številko 112 in sporočite pot-

rebne podatke (kdo kliče, kaj gori, kje gori …)

• O požaru obvestite vse stanovalce, da mo-
rajo zapustiti stanovanje, saj je nevarnost za 
nastanek strupenega ogljikovega monoksi-
da zelo velika.

• Če je v prostoru dim, ne vstopajte v prostor.
• Odstranite vse gorljive predmete iz bližine 

dimnika.

• Ne odpirajte dimniških vratc.
• Ognja v dimniku NIKOLI NE GASITE Z 

VODO, saj je to zelo nevarno.  

Po požaru mora dimnikar pregledati dimnik v 
celoti, saj je velika verjetnost, da je požar pustil 
posledice na tuljavah ali stenah dimnika. 

PLANINSKO DRUŠTVO ŠENTJERNEJ
in ROTARY KLUB NOVO MESTO

vabita vse na

5. SPOMINSKI 
POHOD

»PO PAVLETOVI 
POTI«

 

V SOBOTO, 7. marca 2020
ZBOR UDELEŽENCEV OB 8. URI

V PLETERJAH

Osnovna trasa poti:
Pleterje–Špilerjeva špica–

Javorovica–Pleterje

Pričakujemo vas v čim večjem številu in 
tako obeležimo spomin na

g. Pavleta Turka, enega izmed 
ustanoviteljev PD Šentjernej, 

dolgoletnega člana Rotary kluba NM, 
dolgoletnega člana in predsednika 
Turističnega društva Šentjernej ter 
velikega poznavalca Gorjancev in 

ljubitelja narave.

Zaradi brezplačnega obroka pri 
lovskem domu na Javorovici, je 

zaželena prijava pri blagajniku društva 
PD Šentjernej, g. Alešu Kranjcu na tel. 
040 748 008 (pošljite SMS), do srede,

4. 3. 2020.
 

Pohod bodo vodili vodniki PD Šentjernej.

Več informacij dobite pri Vinku,
na tel. 041 675 465.

Planinski pozdrav.

SKUPAJ ZMOREMO VEČ, PA ŠE 
ZABAVNEJE JE

T
uristično društvo ZVON je tudi v letu 
2019 aktivno delovalo na področju 
turizma, ohranjanja kulturne dediš-
čine, ekologije in povezovanja prebi-
valcev lokalne skupnosti.

V letu 2019 je bilo realiziranih več projektov, 
med pomembnejšimi so organizacija tradi-
cionalnih Kmečkih iger občine Šentjernej in 
Salamijade doline šentjernejske. Lani so bili 
še posebej ponosni na pridobitev nove lesene 
stavbe – Vile Zvončice, ki so jo z veliko dobre 
volje in truda postavili člani društva. Stoji ob 
nogometnem igrišču, v njeni urejeni okolici so 
še otroška igrala, ki jih bodo letos še dopol-
nili, dostop omogoča obnovljena krožna pot 
vzdolž katere je mogoče parkirati. Vila Zvonči-
ca je takoj postala uporaben prostor za shra-
njevanje društvene lastnine, predvsem pa 
odličen in privlačen kraj za druženja, prazno-
vanja in aktivno preživljanje prostega časa. 
Tako je lani na igrišču potekala nogometna 
tekma s sosednjim Maharovcem, tedenska 
skupinska vadba, ki so se je udeleževale pred-
vsem ženske, pri Vili Zvončici se je tudi skleni-
la pot več skupin pohodnikov po Gradiški učni 
poti. Gostili so vse starostne skupine pohodni-
kov od vrtčevskih otrok do upokojencev. Tudi 
sami se vsako leto odpravijo na valentinov 
pohod, na prvomajski pohod na Javorovico in 
z avtobusom na vseslovensko prireditev »Sre-
čanje Gradišč« ter na strokovno ekskurzijo. 
Konec novembra lani so obiskali mesto Ptuj z 

  NEJA ANTONČIČ

    MARIJA RANGUS & SLAVKO ŠKEDELJ
vinsko kletjo in delavnico, kjer izdelujejo eno 
najprepoznavnejših mask v slovenskem pro-
storu – kurenta. Člani društva so se po starem 
običaju zbrali tudi junija, na kresni večer, in se 
skupaj poveselili ob ognju, jeseni ob kosta-
nju, družijo se še ob božiču in novem letu. Iz-
vedli so še čistilno akcijo, delavnico izdelave 
adventnih venčkov, organizirali popestritvene 
dogodke ob materinskem dnevu, božiču in 
novem letu itn.
Turistično društvo Zvon je za prebivalce Gore-
njega in Dolenjega Gradišča v času, ko se vse 
prehitro odvija in nam zmanjkuje časa zase, 
neprecenljivo. V okrilju društva deluje in se 
druži večina vaščanov. Medsebojno druženje 
je pomembno za ohranjanje pristnih stikov 
med ljudmi, ohranja občutek za sočloveka, 
omogoča medgeneracijsko učenje, aktivnost 
pri projektih in dogodkih pa posameznikom 
prinaša občutek koristnosti, zadovoljstvo in 
ponos. Članom Turističnega društva Zvon 
tudi v letu 2020 želimo veliko energije in dobre 
volje. 
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Pred delavnico na Ptuju, kjer izdelujejo kurente.

Dela okoli društvene hišice je bilo veliko. Na
sliki tlakovanje okolice Vile Zvončice.



Turistično društvo Vrhpolje ob zaključku leta 2019

B
ožič je eden najlepših praznikov v 
Vrhpolju. To je čas, ko se zberemo va-
ščani, prijatelji in znanci, si delimo lepe 
misli, želje in se veselimo časa prežive-
tega z najbližjimi. Je čas, ko se ozremo 

nazaj in se sprehodimo po preteklih dogodkih. 
V okviru Turističnega društva Vrhpolje jih je bilo 
v letu 2019 veliko. Skupaj smo soustvarjali, ni-
zali nove aktivnosti in dogodke, bili dobrodelni, 
se trudili za ohranjanje naše naravne in kultur-
ne dediščine in pri tem bili uspešni.   
Kot že vrsto let, smo tudi tokrat ob božiču pos-
krbeli za naše najmlajše. Z božično predstavo 
Skrivalnice na božični večer smo napolnili dvo-
rano gasilskega doma do zadnjega kotička. Za 
smeh, veselje in dobro voljo so s svojo zabav-
no igro poskrbeli naši nastopajoči otroci: Eva, 
Nika, Tara, Manca, Jan, Nejc, Gašper in Adrian.  
Na koncu nas je obiskal tudi Božiček, ki pa je 
srečo delil z bonboni. Veselo razpoloženje je 
trajalo še v večer. Na mini božičnem koncertu 
so se predstavili domači ustvarjalci. Družila nas 
je pesem, glasba, recitacije in lepe misli, ogreli 
pa smo se ob dobrem kuhanem vinčku in to-
plem čaju.
Tudi začetek leta smo v Turističnem društvu 

  BETKA LUŠTEK

    EMIL TURK
pričeli veselo in hkrati dobrodelno. 5. januarja 
2020 smo našo predstavo Skrivalnice na božič-
ni večer ponovili za širšo okolico in dobrodelne 
prispevke namenili Luki Cuglju – za njegove 

terapije. Luka nas je na predstavi tudi obiskal, 
njegovi najbližji pa so poskrbeli, da smo se po 
predstavi še družili in posladkali. Hvala vsem, 
ki ste prispevali. 

Občni zbor Govedorejskega 
društva Škocjan 2020

G
ovedorejsko društvo Škocjan na Do-
lenjskem je bilo ustanovljeno leta 
1991 z namenom povezovanja rej-
cev govedi na področjih stanovskega 
povezovanja, izobraževanja in izme-

njave izkušenj članov. GD Škocjan povezuje 
člane iz treh sosednjih občin, in sicer iz Občine 
Škocjan, Občine Šentjernej, Občine Šmarješke 
Toplice ter drugih krajev. Je neprofitna orga-
nizacija, ki se vzdržuje s članarinami svojih 
članov, sredstev pridobljenih na razpisih ob-
čine in donacijami podjetij in posameznikov. 
Vsako leto povabijo predstavnike raznih pod-
jetij, da jim predstavijo novosti na področju 
semen, gnojil, krmil, čistil in ostalih materia-
lov, ki jih potrebujejo kmetje pri svojem delu. 
Člani društva se vsako leto udeležujejo občin-
ske čistilne akcije, organizirajo strokovno eks-
kurzijo in družabno srečanje za člane društva. 
V petek, 7. 2. 2020, so se člani Govedorejske-
ga društva Škocjan zbrali na letnem občnem 

    GOVEDOREJSKO DRUŠTVO ŠKOCJAN zboru v Oštariji pri Selaku v Dobravi. Najprej 
so člani poslušali dva zanimiva predavanja: 
Franci Fon je predstavil semena koruze, tra-
vinja in ostale novosti iz podjetja AGROSAAT, 
nato pa še Veronika Žgeč prav tako semena 
koruze iz podjetja KWS. Sledil je občni zbor, 
kjer so pregledali aktivnosti v preteklem letu, 
letna poročila in si zadali plan za naslednje 
leto. Člani so prejeli tudi nove majice društva. 
»Veseli smo, da se nam je pridružilo nekaj novih 
članov. Zato vabljeni še ostali, ki bi radi delovali 
v našem društvu. Občni zbor smo zaključili ob 
prijetnem druženju.« 

DU Šentjernej – 
SEKCIJA »HOJA«

V mesecu novembru in decembru smo 
bili pohodniki sekcije «HOJA« aktivni 
tako kot vsak mesec. Torek je tisti dan 
v mesecu, ki ga vsi komaj čakamo in je 
dan, ko se zberemo in poskušamo poi-

skati nove poti in nove zanimivosti. Glede na to, 
da je bilo vreme kar muhasto, smo večji del po-
hodov opravili kar v domači občini, razen poho-
dov »Spoznavajmo Dolenjsko, ki ga vsak mesec 
organizira eno izmed DU dolenjske regije. V me-
secu novembru smo se udeležili pohoda »Spoz-
navajmo Dolenjsko« v Velikih Brusnicah, kjer se 
nas je zbralo 185 pohodnikov. Organizator je bilo 
DU Velike Brusnice. Po pozdravnem nagovoru 
smo se odpravili na pohod proti Leskovcu in Tol-
stemu Vrhu, kjer smo imeli malo daljši postanek 
pri zidanici njihovega člana. Tu smo se okrepčali 
z malico iz nahrbtnikov in z dobrotami, ki so jih 
pripravile skrbne brusniške gospodinje. Pridru-
žil se je nam tudi gospod Ivan Kralj, podjetnik iz 

  JOŽICA KODELIČ

    ARHIV DU ŠENTJERNEJ
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Dobrodelna predstava.

Mini božični koncert.



Brusnic, ki je nas prijetno pozdravil, nam pove-
dal kar nekaj spodbudnih besed ter nam predal 
simbolično darilo. Tega dejanja smo bili res zelo 
veseli. Pot smo potem nadaljevali med vino-
gradi in zidanicami ter ves čas imeli lep pogled 
na cerkev sv. Roka na Tolstem Vrhu. Sledili smo 
cesti in poti med njivami vse do Gor. Suhadola 
in se preko Kavc vrnili v Velike Brusnice. V torek, 
17. 12. 2019, smo bili povabljeni na pohod Spoz-
navajmo Dolenjsko v DU Gaberje. Pohoda se je 
udeležilo 230 pohodnikov iz osemnajst društev 
upokojencev. Tako velika udeležba na vsakem 
pohodu potrjuje, kako željni smo hoje, druže-
nja in spoznavanja slikovite dolenjske pokraji-
ne. Srečujemo stare znance, spoznavamo nove 
in se veselimo vsakega naslednjega srečanja. 
Pohod je bil srednje zahteven, razgiban in dolg 
okoli 8 km s slikovitimi pogledi po dolenjskih gri-
čih. Hodili smo v smeri Pangrč Grma, Šmiklavža, 
po Gabrski gori. Daljši postanek smo imeli pri 
Ivaneževih, kjer smo se okrepčali z dobrotami 
domačinov, prijetno poklepetali s prijatelji in 

zapeli kar nekaj naših že tradicionalnih pesmi. 
Potem smo pot nadaljevali do naše izhodiščne 
točke in se poslovili z mislijo, kako smo veseli, da 
se lahko družimo v hoji po naši bližnji okolici in 
si zaželeli srečno v novem letu ter še veliko takih 
pohodov. Da pa smo leto zaključili kot se spodo-
bi, smo se 18. 12. 2019 pohodniki in rekreativke 

zbrali v gostišču Pri Jerneju na skupnem druže-
nju. Da je bilo vzdušje še bolj prijetno, nam je 
večer s harmoniko popestril Slavko Frančič. Ob 
dobri družbi smo tudi zapeli in zaplesali. Večer 
smo zaključili z dobrimi željami za leto 2020 in 
da bi naše zdravje še dolgo krepili z našimi po-
hodi in rekreacijo. 

SILVESTROVANJE 
DRUŠTVA 

UPOKOJENCEV 
ŠENTJERNEJ

K
ot je že v navadi smo v decembru za 
naše člane organizirali silvestrovanje 
v Gostišču Deteljica v Dobruški vasi. 
Pospremilo nas je sneženje, kar pa za 
nas ni bila ovira. Za zabavo in ples sta 

skrbela naš prijatelj in član Slavko Frančič ter 
njegov sin Matjaž. Že ob prvih zvokih glasbe 
je bilo plesišče polno in tako je bilo skozi cel 
večer. Naš pevski zbor je zapel nekaj pesmi in 
tako opravičil svoje poslanstvo. Kuhinja je z 
res odlično hrano poskrbela za naše želodčke, 
pripovedovalci vicev pa za gromki smeh. Ob 
polnoči nas je nagovoril naš predsednik Mar-
jan Bratkovič, se zahvalil za vsa dobra dela in 
vsem zaželel zdravja in sreče. Nazdravili smo 
s šampanjcem. Bili smo kot velika družina, vsi 
skupaj. Res je bilo lepo. 

Č
lani Športnega kluba Fight Šen-
tjernej so 24. novembra v MC 
Brežice organizirali svojo peto 
zaporedno prireditev, ki je imela 
dobrodelno noto, saj so zbrana 

sredstva namenili 83-letnemu gospodu 
iz Občine Brežice, čigar edini mesečni pri-
hodek znaša 100 evrov. V decembru, ki 
velja za mesec obdarovanja, je klub na-
kazal 1.150 evrov na račun trgovine Du-
šak iz Cerkelj ob Krki, kjer gospod kupuje 
vse potrebne življenjske dobrine ter tako 
omogočil, da bo tudi gospod imel prilož-
nost, da si privošči kakšno malenkost, ki 
si jo do sedaj ni mogel. 

Člani športnega 
kluba Fight 

Šentjernej zopet 
dobrodelni

    ŠK FIGHT ŠENTJERNEJ

M
ed je naravna sladka snov, ki jo izde-
lajo čebele Apis mellifera. Lahko je te-
koč, viskozen ali delno do popolnoma 
kristaliziran. Barva, okus, vonj in aro-
ma medu se razlikujejo glede na ra-

stlinski izvor. Ne sme vsebovati nobenih dodanih 
sestavin, biti mora brez neznačilnih primesi. Ne 
sme imeti tujega okusa ali vonja, ne sme začeti 
fermentirati, njegova stopnja kislosti ne sme biti 
umetno spremenjena. Ni mu dovoljeno odvzeti 
cvetnega prahu ali zanj značilnih sestavin.
Biokemijske lastnosti in kakovost medu so od-
visni od izvora nektarja, zrelosti medu, klimat-
skih razmer, sezone, sestave tal ter načina in 
pogojev pridelave in shranjevanja kot tudi spo-
sobnosti čebelarja.
Med sestavljajo ogljikovi hidrati, voda, sledi or-
ganskih kislin, encimi, aminokisline, pigmenti, 
pelod in vosek. Nekatere sestavine so posledi-
ca zorenja medu, nekatere dodajo čebele, izvor 
nekaterih pa so rastline. Med istega botaničnega 
porekla se razlikuje zaradi klimatskih razlik in za-
radi geografskega porekla.

NASTANEK MEDU
Pašne čebele nabirajo nektar (medičino) in 
mano ter jo shranijo v mednem želodčku. Poln 
medni želodček tehta med 40 in 70 mg in lah-
ko predstavlja 90 % mase čebele. Pašna čebela 
mora za poln želodček nektarja na dan obiskati 
do 1000 cvetov in opraviti okrog deset izletov.
Nektar najdejo čebele v cvetnih ali zunajcvetnih 
nektarijih na rastlini. Osnovni sestavini nektarja 
so voda in sladkorji, v manjši meri pa vsebuje 

NASTANEK MEDU
  ANDREJA KANDOLF BOROVŠAK,

            svetovalka za zagotavljanje varne hrane
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  SILVA STRAJNAR

    ARHIV DU ŠENTJERNEJ

Sašo Štefanič in Anton Lukšič.



Andrej Bučar,

Darko Homan,

Matej Kerin

tudi rudninske snovi, eterična olja, organske ki-
sline, dušikove spojine, vitamine, barvne snovi, 
zrnca cvetnega prahu in snovi, ki privabljajo če-
bele in druge opraševalce. Delež sladkorja v nek-
tarju se spreminja in znaša od 5 do 80 %, vode 
je lahko od 28 do 97 %. Čebele najraje nabirajo 
nektar s koncentracijo sladkorne raztopine med 

30 in 50 %. Od sladkorjev so v nek-
tarju zastopani saharoza, fruk-

toza in glukoza, pH nektarja je 
od 2,7 do 6,4.
Mano v glavnem sestavlja-

jo sladkorji, ki se nahajajo v 
floemskem soku, najdemo pa 

tudi povsem nove sladkorje, ki so 
nastali iz floemskega soka pod vplivom prebav-
nih sokov sesajočih žuželk. Vsebuje saharozo, 
glukozo in fruktozo, pa tudi maltozo, trehalo-
zo, melecitozo in višje ogljikovodike. Izločajo jo 
žuželke (listne uši, kaparji, medeči škržat), ki se 
hranijo s floemskimi sokovi dreves. V njihovem 
prebavnem traktu pride do pretvorbe sladkorjev 
in beljakovin rastlinskega soka z encimi. Organi-
zem teh žuželk vsrka le majhen delež potrebnih 
snovi, predvsem sladkorjev (5‒10 %), preosta-
nek pa ušica izloči v obliki sladke kapljice, ki jo 
imenujemo medena rosa ali mana. V obliki leplji-
vih kapljic jo najdemo na listih različnih dreves 
(jelke, smreke, macesna, hrasta, bora, kostanja, 
vrbe, bukve, lipe, javorja, jesena itd). V nasprotju 
z nektarjem je mana bogata z rudninskimi snov-
mi.
Pretvorba nektarja ali mane v med se začne v 
naravi, ko pašna čebela napolni želodček, in se 
konča v notranjosti panja. Čebele iz žlez izločajo 
encime in jih zmešajo z vsebino v mednem želod-
čku. Krmilna žleza izloča diastazo, α-glukozidazo 

in glukozo oksidazo, slinska pa α-glukozidazo in 
diastazo. Ko se pašne čebele vrnejo v panj, od-
dajo vsebino panjskim čebelam, ki dokončajo 
proces zorenja medu. Vsebina, ki jo pašne čebele 
predajo panjskim čebelam, je že razredčena z iz-
ločki krmilne in slinske žleze. Manjši trdni delci, 
ki so prisotni v mednem želodčku, kot npr. zrnca 
peloda, se iz mednega želodčka filtrirajo in prei-
dejo naprej v prebavni trakt, tako da je v vsebini 
za dve tretjini manj zrnc peloda kot v izvornem 
nektarju. Filtracija je učinkovitejša pri večjem pe-
lodu in zato ga je v medu manj, še posebej, ker 
je večjega peloda manj že v cvetnem nektarju. 
Panjske čebele s posebnimi gibi iztiskajo nektar 
iz svojega mednega želodčka tako, da se v obliki 
kapljice prikaže vsakih pet do deset sekund na 
koncu rilčka. Nato se sladki sok nekaj sekund 
suši na toplem in sorazmerno suhem zraku, 
potem pa se vrne v medni želodček, od koder 
ponovno pripolzi na kratko osuševanje. To se 
dogaja 15 do 20 minut. V tem času izgubi okrog 
50 % vode, koncentracija sladkorjev se poveča za 
10 do 25 %. Čebele nato majhne kapljice napol 
zrelega medu odložijo v celice satja, v tem času 
se koncentracija sladkorja poveča za 2 do 8 %.
V enem do treh dneh se sestava nektarja zaradi 
delovanja encimov spremeni in zgosti. Zorenje 
medu je odvisno od moči družine in dnevnega 
donosa medu. Kadar je medenje obilno, čebele 
delno zrel med prenašajo med seboj ali pa ga ta-
koj skladiščijo, kadar je medenje slabše, pa več 
čebel napol zrel med pred skladiščenjem v satje 
prenašajo med seboj. Več čebel ko sodeluje pri 
zorenju medu, več encimov bo imel. Zorenje je 
odvisno tudi od vsebnosti vode v napol zrelem 
medu, ki ga čebele odložijo v satje, ravni, do ka-
terih čebele celice napolnijo z medom, prezrače-

vanja panja, temperature in relativne vlažnosti. 
Tudi prestavljanje nektarja med celicami satja v 
panju je del procesa zorenja medu.
Med zorenjem se spreminja sestava medu, kar 
se najbolj odraža v sestavi sladkorjev v medu. 
Saharoza se razgrajuje v glukozo in fruktozo, 
nastajajo višji sladkorji. Spreminja se tudi go-
stota medu, shranjenega v celicah. V posamezni 
celici se med zorenjem medu gostota povečuje, 
zmanjšuje ali ostaja enaka, v celotnem satju pa 
se količina shranjenega medu in število polnih 
celic povečujeta. Čebele prestavljajo vsebino 
med celicami satja, predvsem iz tistih celic, kjer 
je nižja koncentracija sladkorja. V pokritih celi-
cah je koncentracija sladkorja višja. Tudi znotraj 
posamezne celice, napolnjene z medom, je med 
nehomogen, kar kaže na to, da čebele v eno celi-
co dodajo med različnega izvora.
Med zorenjem medu, kot vzporedni produkt de-
lovanja encima glukoze oksidaze, nastaja tudi 
vodikov peroksid, ki preprečuje rast mikroor-
ganizmov. Ko je med zrel, ga čebele pokrijejo z 
voščenimi pokrovci in shranijo kot zalogo hrane.
V panju obstaja delitev dela med panjskimi 
in pašnimi čebelami, ki je odvisna od starosti 
čebel in potreb v družini. Če je v panju dovolj 
čebel, lahko družina poveča donos medu tako, 
da panjske čebele postanejo pašne čebele. Če 
čebelar iztoči nezrel med, imajo panjske čebele 
manj dela in lahko prej postanejo pašne čebele, s 
čimer se poveča pašna aktivnost, kar predstavlja 
nelojalno konkurenco ustaljeni praksi, zato mora 
med skladno z direktivo o medu dozoreti v panju 
(Direktiva 2001/110/ES Sveta z dne 20. decem-
bra o medu in Direktiva 2014/63/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. maja o spremembi 
Direktive o medu). 

O
b letošnjem kulturnem prazniku so 
se v sredo, 5. februarja 2020, v okvi-
ru projekta Včasih naši učenci, danes 
umetniki, ki ga Osnovna šola Šentjer-
nej pod mentorstvom likovne peda-

goginje Darje Kovačič že vrsto let uspešno 
udejanja, z arhitekturno razstavo Kolaži tr-
škega jedra – neznane podobe Šentjerne-
ja predstavili arhitekti Andrej Bučar, Darko 
Homan in Matej Kerin.
Avtorji razstave predstavljajo znane in manj 
znane fotografije trškega jedra Šentjerneja 
in jih skozi tehniko kolaža postavljajo v nove 
podobe, s čimer nastavljajo zrcalo današ-
njemu stanju v kraju in hkrati izražajo ideje 

  BARBKA KUKMAN

    JOŽICA KOCJAN 

in možnosti za njegov razvoj v prihodnosti. 
Do sedanjega stanja so precej kritični, saj so 
mnenja, da je ravno v centru kraja izginilo že 
več stavb, na mestu katerih so danes parki-
rišča, trg je zasičen z gostim prometom, ze-
lenih površin pa skorajda ni. Z razstavo želijo 
opomniti, da bomo v prihodnje morali tako 
krajani kot stroka odgovorno premisliti, v ka-
kšnem kraju želimo živeti, da se bo njegova 
podoba razvijala v pravi smeri, upoštevajoč 
kulturno dediščino in sodobno vizijo arhitek-
turnih smernic. 
Dogodek so z recitalom Prešernovih pesmi 
popestrili recitatorji šole z mentorico Barbko 
Kukman, ki je vodila tudi razgovor z avtorji 
razstave, in učenci Glasbene šole Marjana 
Kozine Novo mesto. Navzoče je nagovorila 
v. d. ravnateljice, gospa Nina Šalamon, ki 
je razstavo tudi uradno odprla in pozvala k 
ogledu, ki bo možen do 9. marca 2020. 
Dogodek je potekal v prijetnem in kultur-
nem vzdušju. Zaključili smo ga z željo, da bi 
v prihodnje pri iskanju izvirnih arhitekturnih 
rešitev za naš kraj našli čim več ustvarjalnega 
navdiha in dobrih idej. 

NEKOČ UČENCI –
DANES UMETNIKI 2020
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  JOŽICA KOCJAN

    EMIL TURK

PROSLAVA OB 
KULTURNEM PRAZNIKU
TI SI ŽIVLJENJA 
MOJGA MAGISTRALE
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Kulturni praznik
O

b letošnjem kulturnem prazniku je 
Osnovna šola Šentjernej v sodelovanju 
z Občino Šentjernej pripravila osrednjo 
občinsko slovesnost z naslovom Ti si 
življenja mojga magistrale. Rdeča nit 

prireditve je bila Prešernova poezija. Učencem, 
ki so bili uspešni na kulturnem področju, so na 
proslavi podelili priznanja in plakete SLAVČEK.
Na večerni prireditvi so zbrane nagovorili v. d. 
ravnateljice Nina Šalamon, podžupan Občine 
Šentjernej Janez Selak ter igralec Pavle Ravnoh-
rib. Ta je v svojem nagovoru izpostavil pomen 
družine za zdravo družbo, izrazil je veselje nad 
tem, da se toliko mladih zanima za kulturo, ter 
poudaril, da France Prešeren ni samo pesnik, 
temveč je tisti, ki je iz našega jezika – jezika hlap-
cev in dekel – ustvaril jezik, v katerem se lahko 
izraža visoka poezija. Janez Selak je poudaril 
pomen kulturne dediščine, v. d. ravnateljice 
Nina Šalamon pa je dejala, da je biti umetnik 
poslanstvo, omenila je tudi, da je na šoli veliko 
mentorjev, ki z mladimi predano delajo na različ-
nih področjih umetnostih. 
Na odru so nastopili učenci iz matične in podru-
žnične šole ter gostje, ki so na različne načine 
interpretirali Povodnega moža, Turjaško Roza-
mundo, Uvod h Krstu pri Savici in Sonetni venec. 
Preplet igre, plesa, glasbe, recitacij in deklamacij 
so dopolnjevali odlomki iz Prešernovih pisem. 
Med umetniškim podajanjem Povodnega mož 
smo na odru videli lutki Urško in Povodnega 
moža, s čimer smo se spomnili učiteljice in lut-
karice Vlaste Tavčar in tradicije lutkarstva, Oda 
radosti, ki je bila v zaključku prireditve, pa nas je 
spomnila na Ludwiga van Beethovna, katerega 
250-letnico rojstva letos praznujemo.
Na proslavi so podelili plakete in priznanja 
SLAVČEK za dosežene uspehe na področju 
umetnosti. Najvišje priznanje – plaketo SLAV-
ČEK je za svoje uspehe na domačih in mednaro-
dnih odrih prejel Mladinski pevski zbor Osnov-
ne šole Šentjernej pod mentorstvom Silvije 
Švelc, skupina recitatorjev pa je za svoje inter-
pretiranje poezije prejela skupinsko priznanje 
SLAVČEK. Ti učenci so: Ula Bartol Pavšelj, Ana 
Hosta, Eva Luštek, Nika Škufca Kalin, Manca 
Judež, Nina Kovačič, Žak Nanger, Neža Ran-
gus, Nika Šinkec, Taja Falkner in Aleksander 
Pucelj. Njihova mentorica je Barbara Kukman.

Priznanja SLAVČEK je prejelo tudi več posame-
znikov. Za dosežke na folklornem področju je 
prejel priznanje SLAVČEK Jan Žagar. Njegova 
mentorica je Maja Miklavž Sintič.
Pod budnim mentorskim očesom Lucije Kunta-
rič pa so ustvarjali dobitniki priznanj SLAVČEK 
za dosežke na gledališčem in recitatorskem 
področju Ula Bartol Pavšelj, Ana Hosta, Nika 
Škufca Kalin, Eva Luštek, Manca Judež, Špe-
la Colnar, Klaudija Mencin, Laura Hudoklin, 
Nina Kerin, Peter Martinčič in Bor Jerele.
Tokratno prireditev so oblikovale mentorice 
Silvija Švelc, Maja Miklavž Sintič, Katja Ho-
dnik, Mojca Kruh, Urška Klemenčič in Lucija 
Kuntarič ter zunanja sodelavka Dušanka Pož-
gaj, ki so z nastopajočimi učenci oblikovale 
bogat kulturni dogodek. 

OTVORITEV LIKOVNE RAZSTAVE 
UČENCEV RAZREDNE STOPNJE

V četrtek, 12. decembra 2019, ob 18. 
uri smo si lahko v prostorih Kulturne-
ga centra Primoža Trubarja ogledali 
likovno razstavo učencev razredne 
stopnje z naslovom Svet je kakor rin-

garaja. 
Na začetku prireditve je vse zbrane v avli kul-

  ALEKSANDRA IVANŠEK

    ARHIV OŠ ŠENTJERNEJ
turnega centra pozdravila učiteljica Lucija Kun-
tarič. Poudarila je, da so učenci tudi letos po-
kazali svojo izjemno ustvarjalnost in izvirnost, 
saj je ponovno nastalo veliko odličnih izdelkov, 
med katerimi je bilo izredno težko izbirati. Sle-
dil je krajši kulturni program, ki so ga pripravili 
učenci s podružnične šole Orehovica s svojimi 
mentoricami Mojco Kruh, Katjo Hodnik in Ur-
ško Kralj. S pesmimi, ki jih je radostno prepeval 
otroški pevski zbor iz Orehovice, ter odličnimi 
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interpretacijami Grafenauerjevega Pedenjpe-
da, ki so ga recitirali in dramsko uprizorili mali 
kulturniki, smo se podali v razigrani otroški 
svet, poln domišljije, iger in veselja. V zadnjem 
delu prireditve so se s svojo plesno točko ob 
pesmi Srečo ujemi skupine Čuki predstavili še 
učenci od 2. do 5. razreda, ki obiskujejo ple-

sni krožek, mali kulturniki pa so nas z verzi iz 
pesmi Novoletna popeljali v čarobni praznični 
čas.
Na koncu je sledilo še sklepno dejanje priredi-
tve – slavnostno odprtje razstave, za katerega 
je poskrbela gospa Nina Šalamon, v. d. ravna-
teljice. S šopkom vrtnic v rokah je pozdravila 

vse goste v kulturnem centru in jih povabila, da 
si ogledajo likovne »bisere« mladih umetnikov. 
Ob tej priložnosti se je zahvalila tudi vsem svo-
jim sodelavcem, učiteljem razredne stopnje, ki 
s svojim nenehnim trudom in odličnim delom 
znajo v učencih prebuditi tisto najboljše, zaradi 
česar nastajajo takšna odlična likovna dela. 

LUTKE NEKOČ IN DANES NA OŠ ŠENTJERNEJ

N
a pobudo ge. Mojce Jevšnik, zboro-
vodkinje Mešanega pevskega zbora 
Vlaste Tavčar iz Šentjerneja, je na naši 
šoli od septembra do decembra 2019 
zaživel projekt z naslovom Obeleženje 

in obujanje tradicije lutkarstva na OŠ Šentjer-
nej. Vanj so bile vključene učiteljice Aleksandra 
Ivanšek, glavna koordinatorica projekta, Anja 
Lahne, Fanika Strojin, Barbka Kukman, Ida Za-
gorc, Nada Klemenčič, Nataša Bregar ter Zden-
ka Krošl. Namen projekta je bil, da raziščemo 
zgodovino lutkarstva na naši šoli in preko raz-
ličnih dejavnosti pri rednem pouku, interesnih 
dejavnostih in v okviru razširjenega programa 
učencem ponovno približamo lutkovno dejav-
nost. 
Ob zaključku projekta lahko rečemo, da so za 
nami štirje naporni meseci, polni raziskovanja 
in kreativnega ustvarjanja. V tem času smo us-
peli raziskati zgodovino lutkarstva v Šentjerne-
ju in okolici. Dopolnili smo jo z bogatimi foto-
grafijami, ki nam jih je za uporabo pri razstavi in 
zborniku posodil Dolenjski muzej Novo mesto, 
ter s spomini sedanjih učiteljev. Iz različnih za-
pisanih virov in osebnih spominov nekaterih 
krajanov smo veliko izvedeli tudi o učiteljici, 
igralki, lutkarici in režiserki Vlasti Tavčar – iz-
jemni ženski, ki je v drugi polovici 20. stoletja 
naredila zelo veliko na področju kulture za Šen-
tjernej in za šolo. Za svoje dolgoletno ustvarjal-
no delo na področju šolstva in kulture je leta 
1957 prejela Trdinovo nagrado. 
Najpomembnejše za naše delo je, da smo na 
šoli po nekaj letih ponovno obudili lutkovno 

  ALEKSANDRA IVANŠEK
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dejavnost. Lutkovni krožek pod mentorstvom 
knjižničarke in učiteljice Aleksandre Ivanšek 
trenutno obiskuje 20 učencev 2., 3. in 4. ra-
zreda. V okviru projekta so na šoli potekale še 
druge dejavnosti. Učenci od 2. do 5. razreda so 
oktobra v šolski knjižnici iz različnih materialov 
izdelovali lutke, nekateri drugošolci in tretješol-
ci pa tudi pri urah interesne dejavnosti Ritmič-
ne igrarije. Prvošolci so jih izdelovali pri pouku 
likovne umetnosti, v okviru tehniškega dne ter 
pri interesni dejavnosti Pravljična ustvarjalnica, 
z njimi pa so se srečevali tudi pri bralnih uricah 
v šolski knjižnici. Šestošolci so pri urah sloven-
ščine pod mentorstvom učiteljice slovenščine 
Ide Zagorc razmišljali o lutkovnih predstavah, 
ki jih gledajo danes ali pa so jih v svoji mladosti 
gledali njihovi starši. Sedmošolci, ki obiskujejo 
izbirni predmet gledališki klub, so pod mentor-
stvom učiteljice slovenščine Barbke Kukman 
spoznavali osnove lutkovnega gledališča, si v 
Kulturnem centru Primoža Trubarja ogledali 
lutkovno predstavo Vidkova srajčica v izvedbi 
lutkovnega gledališča Fru Fru ter iz različnih 
materialov izdelali kar nekaj čudovitih lutk. V 
publikaciji smo zajeli tudi lutkovno dejavnost 
prejšnjega leta, ki je nastala v okviru mednaro-
dnega projekta Medena zgodba.
V publikacijo smo vključili tudi pogovor z nek-
danjima učencema šole, Davidom in Matejo 
Pirnar, ki trenutno obiskujeta program pred-
šolske vzgoje na Ekonomski in trgovski šoli Bre-
žice in se precej ukvarjata z lutkami in njihovo 
animacijo. Rezultati ankete, ki jo je reševalo 40 
učencev od 2. do 4. razreda ter nekateri sedmo-
šolci naše šole, so pokazali, da učenci dobro 
poznajo lutke in radi obiskujejo lutkovne pred-
stave. 

Šivanje lutk iz filca.



Podarjene igrače

D
obri možje so v decembru uspešno 
opravili svoje naloge in izpolnili prene-
katere želje. Nove igrače so tako zame-
njale stare, katere bi bržkone pozablje-
ne obležale na dnu košare ali skrite v 

najtemnejšem kotičku sobe.
Da temu ne bi bilo tako, smo poskrbeli na po-
družnici v Orehovici, kjer smo zadnji teden v 
januarju pripravili prav posebno zbiralno ak-
cijo »Podarim in razveselim«. Učenci so doma 

    TINA DOLAR

pobrskali med svojimi igračami in družabnimi 
igrami, tiste, ki so morda že prerastli ali pa so 
menili, da je igranje z njimi skupaj s prijatelji v 
šoli bolj zabavno, so tako priromale med šol-

ske klopi. Vse igrače, ki so jih učenci prinesli v 
šolo, so tako ponovno oživele in že služijo svo-
jemu namenu. Tako vsak dan v času jutranjega 
varstva ter podaljšanega bivanja namenimo 
tudi igranju, saj si takrat lahko vzamemo ne-
kaj trenutkov tudi za igro in pustimo domišljiji 
prosto pot. 
Radi bi se zahvalili vsem, ki ste nam ponovno 
stopili naproti. Z vašo pomočjo smo ponovno 
dokazali, kako malo je potrebno za veliko vese-
lja. In naj zaključimo z mislijo o dobroti, nihče 
ne premore tako malo, da tega ne bi delil še z 
nekom. Nasmeh nas nič ne stane. 
Hvala vam, učenci in učitelji podružnice Oreho-
vica. 

S KRALJESTVOM 
GLASBE VSTOPILI V 
PRAZNIČNI ČAS

  JOŽICA KOCJAN

    ANTON ŽBOGAR

muzikalN
a Osnovni šoli Šentjernej smo v 
predprazničnem času z muzika-
lom Kraljestvo glasbe počastili 
slovenski državni praznik dan 
samostojnosti in enotnosti ter se 

poslovili od leta 2019. Prireditev so si v 
Kulturnem centru Primoža Trubarja v do-
poldanskem času ogledali učenci, zvečer 
pa tudi starši in drugi občani. 
V Kraljestvo glasbe nas je povabila in po-
peljala Urška Klemenčič v vlogi gospe Atta-
ce, v njem pa smo lahko spoznali princeso 
Polovinko, Violinski ključ, kralja Sinkopa in 
kraljico Korono, služabnike in druge prebi-
valce tega kraljestva. Med njimi sta bili tudi 
Preudarna Osminka in Radovedna Pavza, 
ki sta gledalce spraševali, kaj že vedo o 
glasbenih znakih. Nagrada za pravilen od-
govor je bila pesem, ki je predstavila nov 
glasbeni pojem. Tako smo lahko gledalci 
na svojstven način spoznavali pojme s 
področja glasbe in glasbene teorije ter uži-
vali v prijetnih melodijah, plesu in igri. 
V muzikalu so prepevali učenci otroškega 
in mladinskega pevskega zbora z matič-
ne šole, otroški pevski zbor s podružnice 
Orehovica, nastopali so člani šolskih gle-

daliških skupin Di Leo in Cukrčki ter mladi 
plesalci. 
Da je predstava prišla na oder kulturnega 
centra, gre zahvala mentoricam Silviji Švelc, 

Urški Klemenčič, Mojci Kruh, Luciji Kunta-
rič in Dušanki Požgaj, ki so učence pripravi-
le, da so nas s Kraljestvom glasbe popeljali 
naproti prazničnim dnem. 
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Naš projekt smo zaključili sredi decembra 2019 
z razstavo lutk v večnamenskem prostoru naše 
šole in izidom publikacije Lutke nekoč in danes 
na OŠ Šentjernej. Ob tej priložnosti smo v šolski 
knjižnici pripravili razstavo knjig o lutkah, četr-

tošolke, članice interesne dejavnosti Ko lutke 
oživijo pa so se na prireditvi za upokojene de-
lavce šole in vrtca predstavile z lutkovno igrico 
Pod medvedovim dežnikom, ki je nastala po 
istoimenski pravljici slovenske pisateljice Svet-

lane Makarovič. V okviru koncerta in praznova-
nja 40-letnice Mešanega pevskega zbora Vlaste 
Tavčar iz Šentjerneja, ki je potekal 23. novem-
bra 2019 v Kulturnem centru Primoža Trubarja, 
smo prav tako pripravili razstavo lutk. 
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VTISI IZ ŠOLE V NARAVI
Ogled Ptujskega gradu
V petek, po dopoldanski malici, smo se z avtobu-
som odpeljali proti Ptuju. Ogledali smo si mesto, 
knjižnico in znameniti Ptujski grad. Gradu sem se 
zelo veselila. Na dvorišču nas je sprejela prijazna 
vodička. Najprej smo odložili nahrbtnike, nato 
pa smo vstopili skozi grajska vrata. Začeli smo pri 
bogati zbirki orožja. Enega izmed mnogih mečev, 
ki so razstavljeni, smo lahko prijeli v roke. Bil je ne-
verjetno težak, menda več kot 5 kg. Kako močni so 
bili vitezi, da so lahko z njim še mahali. Strašljivo 
so izgledali tudi viteški oklepi. Težko si je danes 
predstavljati, kako so se lahko v njem bojevali. 
Nato smo po stopnicah prišli v grajske sobane. 
Nekatere so bile bogato opremljene, druge manj. 
Prvič sem videla, da so imeli stene oblečene v ta-
piserije podobne preprogam. Zaradi njih je bilo v 
sobah bolj toplo. V vsaki sobi je bila tudi vsaj ena 
ura, ki je merila čas, temperaturo in kazala letne 
čase. Videli smo tudi grajsko posteljo, ki je bila zelo 
majhna, saj so spali v sedečem položaju. Nato smo 
prišli v veliko dvorano, kjer so včasih imeli zabave, 
danes pa jo uporabljajo za poroke in druge svača-
nosti. Usedli smo se na stole in poslušali zanimive 
grajske zgodbe. V naslednjem prostoru pa je bila 
kapela, ker se temu graščaku ni dalo hoditi z gra-
du do cerkve. Na koncu smo si ogledali glasbila in 
nanje smo lahko tudi zaigrali. Sprehod po gradu je 
bil zelo zanimiv. Izvedeli smo veliko zgodb iz starih 
časov. Upam, da bom še kdaj šla v ta grad. / Kaja 
Pungerčar, 5. a

Kurentova delavnica
V četrtek smo imeli učenci 5. a v šoli v naravi kuren-
tovo delavnico. Imeli smo jo v učilnici Akvarij. Do-
bili smo se ob treh. Prišla je učiteljica Nataša, ki 
je dobro poznala kurenta. Predstavila nam ga je. 
Povedala nam je, kako so se fantje preoblačili v 
kurenta. To niso bili navadni fantje, temveč nepo-
ročeni. Učiteljica nas je spraševala o delih kurenta. 
Nekaj smo vedeli, ampak ne čisto vsega. Največ je 
vedel Gašper, saj je bil prejšnji teden pri Marku Klin-
cu na Ptuju. Gašper je to tudi povedal. Učiteljica ga 
je prosila, naj ne pove vsega, da bodo tudi drugi 
lahko kaj rekli. Nataša je vprašala, kaj imajo okoli 
pasu? Zakričali smo: »Zvonce!« Nato je rabila pet 
močnih fantov, da ji bodo pomagali nekaj težke-
ga. Javili so se Tim, Maj, Amadej, Jakob in Gašper. 
Učiteljica je najprej izbrala Tima. On je bil največji 
in najbolj mišičast, torej gotovo dovolj močan. Mis-
lim, da si ga je kar predstavljala, kako nosi kurento-
vo masko. Hitro je šlo naprej. Na koncu sta ostala 
Gašper in Amadej. Morala sta dvigniti stol. Amadej 
ga je dvignil z eno roko, Gašper pa kar z mezincem. 
Zelo smo se nasmejali. Ker so bili vsi dovolj moč-
ni, so lahko pozvonili s kurentovimi zvonci. Ko so 
pozvonili vsi hkrati, je močno zadonelo. Tako smo 
slišali, kako je, ko en kurent zazvoni. Na koncu smo 
šli ven in iz naravnega materiala naredili kurenta. 
Hitro je minilo, saj smo imeli le okoli 10 minut časa, 
ker je bilo zelo mrzlo. Zmagala je četrta skupina. Na 
tej delavnici sem se veliko naučil o kurentu. Bilo je 
zelo dobro. Upam, da bom tudi jaz enkrat oblečen 

v kurenta skakal in zvonil z zvonci. / Jernej Drečnik, 
5. a

Lokostrelstvo
Decembra smo bili v šoli v naravi v domu Štrk na 
Ptuju. Ves teden smo imeli dejavnosti, ena izmed 
njih je bila streljanje z lokom. Bilo je sredino jutro in 
dežurni učenci so nas poklicali na zajtrk. Na koncu 
zajtrka je učiteljica napovedala dejavnosti. Pove-
dala je, da imamo lokostrelstvo. Mene pa je skoraj 
srčni infarkt, saj še nikoli nisem streljal s pravim lo-
kom. Ob 9.00 smo odšli v telovadnico. Učitelj Tomo 
nam je pokazal, kako se ravna z lokom in kako se z 
njim strelja. Še posebej nas je opozoril, da mora-
mo biti previdni in upoštevati stroga pravila, da se 
ne bi komu kaj zgodilo. Povedal je tudi, da bomo 
dosežke beležili in na koncu videli, kdo je najbolj-
ši lokostrelec. Potem so prvi štirje stopili k lokom 
in začeli streljati. Ko sem bil na vrsti, sem vzel lok 
in začel z delom. Bil sem čisto, čisto, čisto prvi, ki 
sem popolnoma zgrešil tarčo. Nato pa sem zadel 
ena, tri, pet, osem in nazadnje še enkrat zgrešil 
tarčo. Nekateri so bili tako dobri, da mi je jema-
lo sapo. Toda, ko sem prišel spet na vrsto, nisem 
mogel verjeti, da mi uspeva. Z vsakim strelom mi 
je šlo bolje. Dobil sem veselje in komaj sem čakal, 
da spet dobim v roke lok. Ne boste verjeli, da sem 
bil v skupnem seštevku na koncu tretji. Streljanje z 
lokom me je tako navdušilo, da sem se po končani 
dejavnosti odločil, da se bom mogoče začel ukvar-
jati z lokostrelstvom. / Gašper Rangus, 5. a 

Ptujsko jezero
V sredo, 4. 12. 2019, smo se učenci 5. a in 5. c v 
šoli v naravi odpravili na Ptujsko jezero. Zjutraj 
smo imeli jutranjo telovadbo, nato pa zajtrk. Po 
zajtrku smo odšli v sobe in se toplo oblekli. Morali 
smo imeti tri sloje oblačil, bundo, rokavice, šal in 
kapo. Zunaj smo si vzeli malico. Učiteljica nam je 
predstavila Misijo CŠOD, na katero smo se poda-
jali peš. To je pomenilo, da bomo morali poiskati 
določene kraje oz. znamenitosti in rešiti nekaj 
nalog, ki se navezujejo na spoznavanje kraja. Ker 
je bilo to neke vrste tekmovanje, smo se razdelili 
v pet skupin. Bila sem v četrti skupini. Bil je zelo 
hladen dan, zato me je zeblo v prste na nogah 
in rokah. Občutek sem imela, kot da sem na se-
vernem tečaju. Pot je bila dolga. Med potjo smo 
reševali naloge, spoznavali tamkajšnje vasi in se 
tudi zabavali. Na srečo smo se večkrat ustavili in 
se nastavljali soncu, da smo se malo pogreli. Vmes 
smo tudi pomalicali. Na določeni točki smo se 
vzpeli po stopnicah in zagledali Ptujsko jezero. Je-
zero je zelo veliko. Izgledalo je kot morje. Ob robu 
smo opazovali vrtince. Ker je to umetno jezero, 
smo videli, kako se tok vode na drugem koncu je-
zera spet nadaljuje kot reka Drava. Ogledali smo 
si tudi jez. Po poti nazaj smo videli dva kurenta. 
Enega v križišču, drugega pa pri pločniku. Ta je bil 
iz kovine. Prispeli smo v dom Štrk, kjer nas je že ča-
kalo kosilo. Po kosilu je bila razglasitev rezultatov 
in zmagovalcev. Zmagala je skupina, ki je na vsa 
vprašanja odgovorila pravilno. To je bila skupina 

deklet, v kateri sem bila jaz. Imele smo stošestde-
set točk. Ta pohod je bil naporen, a mi je bil zelo 
všeč. Ptujsko jezero je veliko in zanimivo. Ne bom 
pa pozabila, da si moram za dolge pohode pozimi 
obuti dva para nogavic. / Inti Prah, 5. a

Prvi dan šole v naravi
V ponedeljek smo se odpravili v šolo v naravi. Šola 
v naravi je potekala na domu Štrk pri Ptuju. Tam 
smo vsak dan imeli druge dejavnosti, ki smo se jih 
udeležili. Ko smo prišli, smo prtljago odnesli v svoje 
sobe. Takoj smo morali obleči postelje v posteljni-
no. Ni bilo lahko. S težavo smo navlekli rjuho, prav 
tako tudi obe prevleki. Ko smo to naredili, smo 
odšli na prvo delavnico. Jaz in moji sošolci smo 
odšli na delavnico z naslovom Vreme in vremen-
ski pojavi. Ni se slišalo ravno zabavno, čeprav je 
bilo na koncu zelo zanimivo in kar zabavno. Zunaj 
smo določevali, iz katere smeri piha veter in kako 
je močan, izmerili, koliko stopinj ima zrak in koliko 
je temperatura zemlje. Ko smo vse to končali, smo 
odšli noter, saj je bilo zunaj mrzlo. Učiteljica nam je 
vse še bolj podrobno razložila. Takrat je bil en sam 
dolgčas. Potem pa smo naredili veliko naravoslov-
nih poskusov. To pa je bilo zanimivo. Uspelo nam 
je narediti celo oblak. Pri pouku smo morali biti 
pridni, saj je učiteljico vse motilo. Hvala bogu, da je 
nismo razjezili tako, da bi šel kdo domov. Ko je bilo 
konec delavnice, smo odšli na kosilo. Bilo je zelo 
dobro. Po lepo preživetem prostem času, smo na-
daljevali s športnimi igrami. Skakali smo čez vrv, ki 
jo je vrtel učitelj, tekali in se trudili postaviti rekord 
v preskakovanju kolebnice. Po dobri večerji smo se 
odpravili spat in sanjali o dogodivščinah, ki smo jih 
doživeli ta dan. Zbudili smo se v zelo mrzlo jutro. 
Bilo je -2 °C. Ker je pihal veter, je bil občutek mraza 
še hujši. A jutranji telovadbi na svežem zraku nisi 
mogel uiti. / Špela Cvelbar, 5. a

Ogled Ptuja in njegovih znamenitosti
Zadnji dan šole v naravi, ki smo jo preživeli skupaj 
5. a in 5. c v domu Štrk, je bil zelo zanimiv, zato vam 
bom opisal, kaj vse smo videli na Ptuju, v knjižnici 
in na Ptujskem gradu. Jutranje telovadbe tokrat ni 
bilo, saj smo zjutraj morali najprej spakirati kovčke. 
Jaz sem že v četrtek vse nabasal vanj, v petek sem 
spravil le še pižamo. Prišel je čas za zajtrk. Pojedli 
smo ga in šli na avtobus. Parkirali smo na Ptuju in 
šli na kratek ogled mesta. Ustavili smo se pri Orfe-
jevem spomeniku in pri mestnem stolpu. Vodička 
nam je o njem povedala zanimivo zgodbo o tem, 
zakaj so na stolpu le tri ure. Hodili smo in prišli do 
knjižnice. Tam nas je pričakala vodnica. Na začetku 
nam je povedala pravljico Kurent. Nato smo rešili 
uganko in se odpravili v drugi del knjižnice. Po tem 
smo odšli do gradu. Usedli smo se na klopice, po-
malicali in odšli na ogled. Najprej smo videli razsta-
vljene znamenite ptujske maske, kurenta, hudiča. 
Nato smo vstopili v grajske prostore. Ogledali smo 
si orožje, viteške oklepe in drugo opremo. Bilo je 
zanimivo. Dvignil sem tudi dvoročni meč. Sledil je 
ogled jedilnice, dnevne sobe in velikih soban. Vide-
li smo tudi čudovito zelo veliko družinsko drevo. V 
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O
brača se Zemlja, obrača se nebo. Obračajo se dnevi, končno se 
je obrnilo tudi leto in Kozlički smo šli na nebo vprašat, kaj nam 
zvezde povedo. Ker morajo biti astronavti v zelo dobri telesni 
kondiciji, smo urili svoje spretnosti z žogo, jo metali, lovili, za-
devali koše, odbijali viseče balone in se vrteli kot naš planet. 

Vzdržljivost smo nabirali na sprehodih in s tekom na šolskem stadionu. 
Telesno moč in gibljivost smo pridobili z vajami na terapevtski žogi in z 
vesoljsko jogo: stojimo trdno in vzravnano, z rokami naredimo špičko nad 
glavo, eno nogo pokrčimo ob drugo, da s kolenom naredimo krilo rakete, 
se vkrcamo … 5, 4, 3, 2, 1, 0 … in raketa že leti! Ho, ho, kaj vse je videti! 
Cel kup barvnih planetov, ki smo jih upodobili z barvo in brivsko peno, in 
zvezd, ki smo jih s kredo in ravno črto povezali v ozvezdja. V vesolju je še 
mnogo drugih predmetov, ki lebdijo v praznem prostoru kakor milni me-
hurčki, ki smo jih veselo pihali in lovili mali Kozlički. V prostem času smo 
astronavti vrgli partijo igre Spomin z vesoljskimi motivi, pobrskali po naši 
astronavtski knjižnici, se igrali gibalno igro dan–noč in si ogledali risanko 
z vesoljsko vsebino. Po napornem dnevu se vsakemu pravemu astronav-
tu prileže dobra sadna vesoljska malica v obliki rakete in pošten počitek, 

v katerega ga zaziblje pra-
vljica Zvezdica Zaspanka. 
Aha. In kaj pravijo zvezde? 
Pravijo, da bodo na naši 
strani. Pravijo, da smo 
tudi sami zvezde. Drobne 
zvezde na začetku svoje 
moči, vendar že sedaj sije-
mo svetlo, sijemo toplo in 
vsem, ki boste v naši bliži-
ni, vedno bo lepo. 

  NEJA ANTONČIČ        SNEŠKA PALEC

KAJ PRAVIJO ZVEZDE?

KOLIKO VAS STANE PREBAVA?

Zaužita hrana še ne zagotavlja ne zdravja 
ne energije. Iz nje moramo šele narediti to 
kar telo potrebuje in ni rečeno da nam to 
vedno uspe. Malo ljudi se zaveda da pre-
bava predstavlja enega večjih porabnikov 
naše energije. Posebej če po nepotrebnem 
porabimo 5 krat več energije kot bi to bilo 
potrebno. Najbolj pogoste napake zaradi 
katerih se po nepotrebnem izčrpavamo 
boste spoznali v predavanju SANJE LON-
ČAR, avtorice knjige Kako do več energije. 

19. marec, ob 18.30, Knjižnica Šentjernej
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  SABINA JORDAN KOVAČIČ

S KNJIŽNIH
POLIC
Elli H. Radinger:
MODROST STARIH PSOV
Iskrena in ganljiva zgodba o pomembnih 
stvareh v življenju in ravno tega se lahko 
naučimo od starih psov. Avtorica knjige, ki je 
novinarka in strokovnjakinja za pse in volko-
ve, pripoveduje zanimive zgodbe, ki so zgled 

zaupanja, pozornosti, hvaležnosti, ljubezni, odpuščanje, a tudi 
spopadanja z žalostjo in izgubo. Zgodba je slavospev človeko-
vemu najboljšemu prijatelju, od katerega se lahko naučimo, da 
ne obžalujemo preteklosti, da je treba skrbeti za svoje bližnje, 
odpuščati in da nikoli nismo prestari za učenje.

Sylvie Auzary-Luton:
LAČNI MEDVED
Medved Martin se med zimskim spanjem 
nekajkrat prebudi, ker je zelo lačen. Vsakok-
rat iz svoje zimske ozimnice pospravi lonec 
medu in nadaljuje s spanjem. Sredi zime, 

ko ga zopet prebudi lakota, ugotovi, da od njegovih zalog ni 
ostalo nič. Odpravi se do svojih sosedov v gozdu in eno za drugo 
izprazni tudi njihove shrambe.

Anthony Williams:
MEDICINSKI MEDIJ
Knjiga razkriva marsikatero najdragocenejšo 
zdravstveno skrivnost Duha. V njej je odgovor 
za vsakega, ki trpi zaradi kroničnih težav ali 
kakršnekoli bolezni, ki se jo ne da ozdravi-
ti. Vsebina je razdeljena na štiri poglavja. 

V prvem zvemo vse o avtorjevemu življenjskemu poslanstvu 
pomagati ljudem pri okrevanju in odpravljanju dejavnikov, zaradi 
katerih so bolni. Drugi del je posvečen virusu, ki je odgovoren za 
marsikatera bolezenska stanja (multipla skleroza, revmatoidni ar-
tritis, težave s ščitnico …). Na koncu drugega in tretjega poglavja 
avtor navaja različne namige povezane z zdravljenjem, vključno 
s priporočljivimi živili. Zadnji, četrti del je namenjen okrevanju, 
preprečevanju in samospoznavanju. Našli boste tudi nasvete za 
optimalno prebavo, zdravilno čiščenje, možnosti razstrupljanja …

naslednjih prostorih so bili razstavljeni razni glasbeni instrumenti. Pritiskali 
smo na klavir, ki je sam igral, na majhne orgle in piščali. Na tulce orgel sem 
tudi sam poskusil zaigrati. Mesto Ptuj mi je zelo všeč. Prosil bom starša, da ga 
še enkrat obiščemo. Takrat bom jaz vodič. / Vid Beguš, 5. a

Panonski gozd
5. a in 5. c smo bili v šoli v naravi. Stanovali smo v domu CŠOD Štrk Ptuj. Na 
Ptuj smo šli decembra, zato je bilo zelo mrzlo. Všeč mi je bila delavnica, kjer 
smo spoznali panonski gozd. Najprej smo imeli teoretični del, nato pa smo 
naredili nekaj zanimivih nalog in rešili sestavljanko, pri kateri smo morali 
pravilno razvrstiti posamezne liste tamkajšnjih listnatih dreves. Po prvem 
delu dejavnosti smo šli na malico. Jedli smo parklja. Po malici pa smo na-
daljevali s praktičnimi dejavnostmi. Odpravili smo se v bližnji gozd. Prečkali 
smo travnike, njive in glavno cesto, ki je dokaj prometna. Po tleh smo iskali 
listje, razne vejice in plodove, ki smo jih prinesli na mizo ob robu gozda. Na 
tleh smo našli tudi podrast in majhne hraste, visoke približno 15–20 cm, ki 
bodo nekoč veliki. Prišli smo do klopice. Dobili smo nalogo, da izkopljemo 
malo zemlje in pregledamo kakšna je prst. Poiskali naj bi tudi eno žival. Fan-
tje smo 1 dm pod zemljo našli pravo žabo. Nato smo jo tudi opisali in narisali. 
Punce pa so našle pajka. Mene in druge je zelo zeblo v noge. Kmalu zatem 
smo se odpravili nazaj v dom. Sproti smo videli tudi nekaj zanimivih rastlin v 
podrasti. Prečkali smo cesto in ko smo bili na poljski poti, smo vsi začeli teči 
proti domu. Takoj, ko smo prišli v dom, smo noge dali na radiator in si jih 
pogreli. Nato je bilo kosilo in vsi smo se okrepčali. Spoznavanje panonskega 
gozda je bilo zanimivo in poučno. Šola v naravi mi je bila kljub strašnemu 
mrazu zelo všeč, še posebej pa »disco«, ki smo ga imeli zadnji zvečer. / Ama-
dej Rešetič, 5. a 



   ORGANIZACIJSKI ODBOR RESSLOVEGA LETA        ANITA PETRIČ

AKTIVNOSTI IN NAPOVEDNIK DOGODKOV
V RESSLOVEM LETU

V mesecu decembru se je oblikoval Organizacijski odbor Resslo-
vega leta, ki je seveda odprt za nove prizadevne člane. Uspeli 
smo nagovoriti predsednika RS Boruta Pahorja, ki je prevzel 
častno pokroviteljstvo nad Resslovim letom 2020. Uspeli smo 
sestaviti Častni odbor v katerem so eminentni gosti z izjem-

nimi talenti in željo po sodelovanju. V mesecu januarju smo se sreča-
li predstavniki različnih društev za uskladitev koledarja dogodkov in 
prireditev. V sodelovanju z Iskra PIO d. o. o, Žaganje hlodovine Marko 
Kušljan s. p. in prostovoljci smo pripravili ladijske obode – Resslove 
promocijske atribute. Prav tako je bil izveden promocijski Resslov pla-
kat, ki je predstavljen na plac' v Šentjerneju. V Resslovem letu načrtu-
jemo izvedbo dveh Resslovih strokovnih konferenc. Eno od njih bomo 
izvedli v sodelovanju z Državnim svetom RS v prostorih parlamenta, 
drugo pa v domačem okolju. 

V sklop Resslovih aktivnosti bomo v sodelovanju s Tehniškim muzejem 
Slovenije in zunanjimi sodelavci pripravili Resslovo razstavo in izdali 
strokovni zbornik o Josefu Resslu. Prav tako načrtujemo gostovanje 
poslancev Evropskega parlamenta iz petih držav, kjer je Josef Ressel 
deloval, pogozdovanje gozdnega otoka, v poletnem obdobju – druga 
sobota v avgustu, se načrtuje Resslova regata po reki Krki, kjer je Ressel 
delal poizkuse z ladijskim vijakom … O vseh dogodkih bomo obveščali 
širšo javnost. Ob vseh aktivnostih bo prioritetna naloga iskanja virov 
financiranja za izgradnjo Resslovega mostu. 
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Resslov promocijski atribut.

Resslova tabla v Pleterjah.



   STANE BREGAR, koordinator Resslovega leta
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ČASTNI ODBOR 
RESSLOVEGA LETA 2020

O
b 200-letnici prvih Resslovih poskusov ladijskega vijaka na reki 
Krki, ki jo obeležujemo v letu 2020, se nam sama po sebi ponu-
ja priložnost za promocijo ustvarjalnosti in napredka. Izumi, 
patenti, raziskave, inovacije, vedoželjnost in nova spoznanja 
so garancija za napredek družbe. Območje Republike Slovenije 

je bilo, je in bo srčika mnogih posameznikov, ki so in še bodo s svojo 
ustvarjalnostjo zaznamovali prostor in čas v katerem so živeli. Bili so 
soustvarjalci velikih prelomnic na različnih področjih naše zgodovine. 
Josef Ressel je bil zagotovo eden najvidnejših izmed njih. 

V Častni odbor Resslovega leta so se odzvali: prof. dr. Miha Japelj – častni občan 
Mestne občine Novo mesto in član Inženirske akademije Slovenije, dr. Mark Pleško 
– predsednik Inženirske akademije Slovenije, Franc Bogovič – poslanec Evropskega 
parlamenta, dr. Edvard Kobal – predsednik Slovenske znanstvene fundacije, dr. San-
di Sitar – umetnostni zgodovinar, Ivo Boscarol – direktor podjetja Pipistrel d. o. o., 
prof. Peter Gabrijelčič – arhitekt, avtor idejne zasnove Resslovega mostu, prof. Ja-
nez Suhadolc – arhitekt, avtor Resslovega znamenja, Tone Hrovat – direktor Centra 
biotehnike in turizma Grm Novo mesto, Janez Gorišek – častni občan občine Šen-
tjernej, konstruktor letalnic, zasl. prof. dr. Jože Gričar – častni občan Mestne obči-
ne Novo mesto in član Evropske zveze zaslužnih profesorjev (European Association 
of Professors Emeriti), izr. prof. dr. Peter Pavel Klasinc – predstojnik katedre (Alma 
Mater Europaea) in Marjan Maučec – član Državnega sveta RS.
V petek, 27. marca 2020, želimo v Šentjernej povabiti člane Častnega odbora, 
predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja in veleposlanike petih držav, 
kjer je živel in deloval Josef Ressel. Predstavili jim bomo tesno povezanost prosto-
ra, kjer je Ressel živel vsa leta delovanja v Šentjerneju, kjer je Ressel črpal navdih 
za največji izum na slovenskih tleh. Ob tej priložnosti bomo gostom podelili listine 
imenovanja Ambasadorjev Josefa Ressla, s čimer bodo lažje vršili prizadevanja za 
izgradnjo Resslovega mostu čez reko Krko. 

Odzivi nekaterih članov Častnega odbora na povabilo:

»Seveda plemenito vabilo sprejemam in se že veselim srečanj s srčnimi ljudmi.«
JANEZ SUHADOLC, arhitekt

»Sodelovanje v Častnem odboru Resslovega leta mi bo v veliko čast. Srčno 
upam, da bodo uspeli Vaši smeli načrti in lepe želje. Uspeli pa bomo le, če bomo 

vsi držali skupaj in če bomo res vsi srčno želeli doseči skupen cilj!«
dr. MIHA JAPELJ

»Hvala za izkazano čast in za vabilo, ki ga seveda z veseljem sprejmem. Žal 
sem zaradi mojih pogostih obvez v tujini veliko odsoten, a sem prepričan, da se 

bomo lahko uskladili za kar me boste potrebovali.«
IVO BOSCAROL

»Iskrena hvala za informacijo o slavljenju 200-letnice prvih Resslovih posku-
sov z ladijskim vijakom na reki Krki in za povabilo v častni odbor Resslovega 

leta 2020. Sprejemam to čast in potrjujem sodelovanje v Častnem odboru 
Resslovega leta.«

dr. EDVARD KOBAL

»Prof. Japelj mi je prenesel vaše povabilo, ki si ga štejem v veliko čast in ga zato 
z veseljem sprejmem. Imam samo eno skrb: jaz namreč za službo precej potu-
jem po svetu, zato se mi lahko pogosto zgodi, da se ne morem udeležiti kakega 

srečanja odbora.«
dr. MARK PLEŠKO
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Zgodba o Resslovem dobrem prijatelju, ki jo 
boste prebirali v Resslovem letu v tej in prihod-
njih številkah Šentjernejskega glasila, je nasta-
la v dolgem časovnem obdobju raziskovanja in 
proučevanja življenja in dela Josefa Ressla. Je 
posledica njegovega nezavednega inovativne-
ga delovanja. S poljudno in zanimivo vsebino 
želimo pritegniti ter spodbuditi malčke k bra-
nju in dopustiti domišljiji pot za nove zgodbe 
povezane z ljudmi, ki so svoje talente razdelili 
z drugimi in na tak način dali svoj delež pri na-
predku človeštva. Starši in stari starši vabljeni, 
da skupaj z otroki ob VELIKIH ČRKAH vstopate 
na pot bralne kulture slovenske besede. 

    RAFKO BOY - RAFKO STUDIOS

   STANE BREGAR, koordinator Resslovega leta

TUDI JAZ BOM POSADIL DREVO V 
RESSLOVEM GAJU

S
redi šentjernejskega polja v nepo-
sredni bližini Šentjerneja so lovci Lo-
vske družine Šentjernej pred skoraj 
pol stoletja zasadili več sto smrečic. 
Gozdni otok, ki je nastal, nudi zavetje 

številnim živalskim vrstam. Poglavitni namen 
pogozditve je bil omogočiti zavetje za divjega 

zajca, fazane in ostalo divjad. V zadnjih letih je 
smrekovo gozdno površino zdesetkal lubadar. 
Resslovo leto je tako lepa priložnost, da Lovska 
družina Šentjernej v sodelovanju z Zavodom za 
gozdove Slovenije, društvi in posamezniki, goz-
dni otok s pogozdovanjem obnovi. Gozdnega 
otoka se je že prijelo ime »RESSLOV GAJ«.

Zavod za gozdove Slovenije, območna enota 
Brežice, ki pokriva tudi področje šentjernejske-
ga polja, je v letni načrt že uvrstil potrebo po za-
gotovitvi drevesnih sadik (divje češnje, skorža, 
lipe, in hruške).
Posaditi 200 dreves ob 200. letnici prvih Resslo-
vih poskusov z ladijskim vijakom na reki Krki 
bo lepa zahvala izumitelju za njegov prispevek 
v našem okolju pred 200 leti. Pripravljenost so-
delovanja so že izrazili šentjernejski taborniki. V 
kolikor bi želeli biti del Resslove zgodbe sajenja 
dreves se nam lahko pridružite s potrditvijo na 
ressel.sentjernej@gmail.com ali 041 490 866. 
Ker bo število dreves, ki jih bomo posadili, 
omejeno, se čim prej javite. 

RESSLOV
DOBRI PRIJATELJ
Mlajši brat gorjanček - Maximiljanček
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Marija,  
mati ljubljena

nedelja,  22. marec 2020,  ob 15.00 uri 
KC Primoža Trubarja, Šentjernej

Organizator: Župnija Svetega Jerneja, Šentjernej

V svetu nenehnih sprememb se še kar naprej rojevajo deklice in 
dečki. Tako je bilo od začetkov človeškega bivanja do danes in 
upamo tudi v prihodnje. Vsaj upati je. Rojevanje je temelj, pogoj 
popolnemu ali »celemu človeku«. Kajti osebi v polnem pomenu 
besede sta šele moški in ženska skupaj. Od vekov je bilo tako, v 

samem božjem načrtu. V svetem pismu beremo: »Bog je ustvaril človeka 
po svoji podobi, bo božji podobi ga je ustvaril, moža in ženo je ustvaril.«
Čeprav se podoba družine spreminja, ima žena v njej še vedno odločilno 
vlogo. Kot mati je nenadomestljiva pri majhnih otrocih. A vzgoja otrok 
in skrb za dom ne bi smela bremeniti le žene. Sodelovanje moža je nuj-
no in še kako dobrodošlo za vse družinske člane! Poleg materinskega in 
družinskega poslanstva pa je današnja žena in mati v primežu sodobne 
filozofije in pojmovanja njene izjemne in enkratne ter nenadomestljive 
ženske narave.
Samo žena s svojimi podarjenimi darovi lahko vnaša v sodobno druž-
bo svojstvene elemente, ki jih sodobni svet rojeva. Samo žena s svojimi 
nežnimi in blagimi čustvi lahko vpliva na tok življenja in ga »čudežno 
spreminja«. Ob tem sem spomnil na Ivana Cankarja, ki je napisal črtico 
Tuja učenost. Takole pravi:
»Povej mi, kaj pravi ta tuja učenost,« je rekla mati. 
»Sam ne vem,« sem odgovarjal vznemirjen in zlovoljen. »Vsakemu pravi 
drugače, kakor je uho in pamet! Meni pove kaj lepega, komu drugemu pa 
kvasi in kvanta.« Mati se je vsa zgrozila.
»Kje si se naučil takih besed? Ta učenost te je naučila!«
Sedla je k vzglavju, da so bila njena leca čisto blizu mojih. 
»Ali veš, kaj si sinoči zamudil?«
»Ne vem!«
»Gledala sem in sem čakala, nazadnje pa si zaspal. Nič nisi molil snoči, še 
pokrižal se nisi!«
Molčal sem; v mojih mislih, pa se je ljubeznivo in sočutno smejalo.
»Mati, mati, otrok ti mladi, nedolžni!«
Zakaj trinajstletni fantje so zmerom brezverci.
»Še pokrižal se nisi! Truden si bil, ali ne tako truden, da bi roka ne dosegla 
čela ... Glej, zdaj vem … ko sem se dotaknila tiste knjige, sem občutila … 
zdaj vem, od kod tvoje modre besede in tvoj starobni smeh. Tuja učenost ti 
je segla v srce, napravila te je mlačnega in lenega …«
Tale Cankarjeva črtica odkriva veliko življenjske modrosti. In če hočemo 
biti pošteni tudi današnjemu času, možem, družini in družbi. 

MAJHNA ZGODBA
Star zdelan župnik je predajal faro mlademu duhovniku. Prvi je že zdav-
naj mrtev, drugi pa še vedno na isti župniji. Dobro se spominja svojega 
prednika: »Bo videl, cerkev je polna moških, a malo je žensk …« Mlade-
mu je zaigral izraz veselja na obrazu. »Ne, ne,« ga je pogledal stari, »to 
ni dobro znamenje!« Vesel boš lahko šele takrat, ko boš imel veliko žena 
v cerkvi …«
To se popolnoma ujema s tem, kar je zapisal danski književnik Jorgen-
sen: »Nihče ne more bolje ustvariti ideale kakega moža kakor žena, ki je 
prevzeta z istimi ideali …«
Žena naj ostane in postane še bolj žena, da bodo postali možje bolj 
možje (ne samo moški!). Nikakor naj ne snema svojih »tančic«. Le žena 
– skrivnost lahko obogati moža! – Po njej, ženi, bo šele spoznal človeško 
nemoč, ko bo bral njenih očeh resnico »jaz ti ne morem dati vsega«, kajti 
preko njenega telesa in njene duše hrepeni mož po božjem. Žena, ki ga 
bo ustavila pri sebi, ga bo razočarala. Prvi Evi se je tu ponesrečilo, hotela 
mu je nadomestiti Boga. Adam je bil razočaran, neskončno razočaran.
Za konec pa tale zapis štiriindvajset letne matere stare z dvema ot-
rokoma:

    ANTON TRPIN

• kot mati se počutim POMEMBNO, ker iz dneva v dan lahko kakor 
žena prispevam vzgojo za boljši jutri moje družine, širšega okolja, 
Cerkve in družbene skupnosti;

• ODGOVORNO pred Bogom za svoje otroke, za njihovo vzgojo in s 
tem njihov delež v prihodnosti, kar je odvisno od tega, kakšne osno-
ve mi bo uspelo položiti vanje in na katerih bodo svojo osebnost 
gradili dalje;

• SREČNO, ker svoje življenje polno uresničujem v družini kot žena 
svojemu možu in kot mati svojim otrokom;

• HVALEŽNO Bogu za zavest, da obstajam, da sem lahko koristna bliž-
njemu in da me je ustvaril kot žensko.

Hvala Vam drage matere in žene za vaše poslanstvo. Naj Vas pri tem 
spremlja božji blagoslov. Nas pa naj navdihuje spoštovanje, hvaležnost 
in vrednotenje Vaših darov. Vabljeni na proslavo ob materinskem pra-
zniku v nedeljo, 22. marca 2020, v KC Primoža Trubarja ob 15. uri. 
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ŽENA, ta naša obljuba …



P
ihalna godba Šentjernej je prav gotovo 
ena najsvetlejših kulturnih dejavnosti 
na našem območju, od njene ustano-
vitve leta 1911, torej že pred 1. svetov-
no vojno, ko je delovala pod imenom 

Orlovska godba. Njen ustanovitelj je bil takra-
tni župnik v Šentjerneju, Anton Lesjak. S svo-
jim delovanjem je v zgodovini močno kulturno 
zaznamovala Šentjernej pa tudi širšo okolico. 
Na raznih nastopih so že v času med obema 
vojnama prejemali razna priznanja. Seveda pa 
so v tistem času delovali tudi tamburaši, skupi-
na, ki je bila ustanovljena tudi pred 1. svetovno 
vojno, pa pevski zbor, dramska skupina in tudi 
lutkovna skupina. Kar lahko rečemo, da je na 
splošno bila kulturna dejavnost dobro razprta 
in razširjena. 
Vendar tukaj je moj namen nekoliko bolj osve-
tliti pihalno godbo. V začetku druge svetovne 
vojne je godba prenehala delovati. V času 
vojne je kar nekaj njenih članov izgubilo živ-
ljenje. Po vojni pa je tlela želja po obnovi bivše 
Orlovske godbe. Tako je neutrudni kapelnik 
omenjene godbe, gospod Franc Hudoklin, po 
vračanju instrumentov iz Novega mesta pozval 
še živeče godbenike bivše Orlovske godbe in 
na tej osnovi pripeljal še novo skupino mlajših 
neukih godbenikov in jih s svojim znanjem po-
vedel na nastope. Bivši godbeniki iz Orlovske 
skupine, Anton Recelj, Janez Vide, Anton Kotar 
st., Anton Bučar st., Janez Gregorič, Ivan Brat-
kovič in Anton Duh, so s tem prispevali svoje 
znanje in izkušnje prenašali na mlajšo gene-
racijo. Vsekakor je bil to pomemben delež pri 
oživitvi pihalne godbe v Šentjerneju in je prav, 
da se jih s hvaležnostjo spominjamo.
V Šentjerneju je bil problem, kje dobiti prostor 
za skupne pa tudi posamezne vaje in hrambo 
instrumentov. Tako so se selili iz enega prosto-

    JANEZ KUHELJ ra v drug prostor. Med drugim so individualne 
vaje potekale tudi v pleterskemu mlinu. Po-
membno je bilo tudi sodelovanje starih izku-
šenih godbenikov pri vzgoji in učenju mlajših. 
Tudi očetje – godbeniki so večkrat navdušili 
svoje sinove, da so prijeli za določen instru-
ment. 
Ta godba je do leta 1965, ko se je za nekaj časa 
razšla, nastopala na raznih prireditvah pri od-
krivanju spominskih plošč ali spomenikov, na 
pogrebih pa tudi za 1. maj kot budnica, na Gor-
jancih in tudi v krajih kot so Škocjan in Kosta-
njevica. Ker je bila takratna zasedba premalo 
močna, so navadno za nastope na prireditvah 
prišli na pomoč štirje godbeniki iz Novega 
mesta. 
Za konec pa še to. Vsa priznanja kapelniku, 
gospodu Francu Hudoklinu, ker je uspel vsaj 
začasno zbrati omenjene godbenike iz pred-
vojnega sestava, ki jim gre posebna zahvala 
za trud pri prenosu znanja na mlajšo genera-
cijo. Kapelnik pa je sploh zaslužen, da je v tako 
kratkem času uspel usposobiti mlajše člane 
godbe. V tistem času namreč ni bilo glasbene 
šole v Šentjerneju. Mislim, da tudi starejši god-
beniki niso bili deležni posebne glasbene izo-
brazbe, pa vendar so z osebno sposobnostjo in 
naravno nadarjenostjo ter seveda s pomočjo 
kapelnika dosegli kar visok nivo muzikalnega 
znanja.
Zakaj je godba v letu 1965 prenehala delovati? 
Škoda je predvsem zato, ker je že imela opo-
ro in zaledje med mlajšimi godbeniki. Vendar 
pa ta godba ni imela neke večje družbene 
podpore, kaj šele finančne, kajti takrat je bilo 
šentjernejsko gospodarstvo šibko in ni moglo 
prenesti tega bremena. 
Na koncu pa seveda lahko izrekamo vse pri-
znanje predvojnim članom Orlovske godbe, pa 
tudi za prispevek k obnovitvi le-te po osvobo-
ditvi. 

Prav je, da se jih spominjamo: 
ORLOVSKA GODBA

Na plac' v Šentjerneju za pusta.

Gorenja Stara vas - gasilski sprevod (okoli leta 1956).

Na Gorjancih , 1. maj 1962.

Franc Hudoklin.

Nastop godbe v Kostanjevici na Krki.

V Orehovici, 1. maj 1964.
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L
ovci lovskih družin Orehovica, Trdinov 
vrh in Šentjernej so se letos že štirinaj-
stič zapovrstjo zbrali pred spomeni-
kom preminulega orehoviškega lovca 
Staneta Novaka. Po kratkem kultur-

nem programu pred spomenikom v objemu 
gorjanskih gozdov na Črnih licih, kjer je Stane 

    IVO KULJAJ

Spomin na Staneta izdihnil na svojem poslednjem lovu, so obujali 
spomine na legendarnega lovskega prijatelja, 
na njegov nepozaben prispevek k druženju 
gorjanskih in žumberških lovcev onstran da-
našnje državne meje. Prisotni so si bili edini v 
misli, da je pokojni Stane predstavljal pravcati 
spitirus agens vsega lovskega in drugega do-
gajanja okoli mističnega Izarja na miklavški 
planoti. Predvsem pa se je v njihovih srcih 
zapisal kot poosebljena dobrota človeka, lo-
vskega tovariša in prijatelja, ki ga ne bodo ni-
koli pozabili. 

D
ružbeno koristna promocijska akcija. 
Člani društva Gallus Bartholomaeus 
začenjamo z valjenjem 24. generacije 
domače pasme perutnine »Šentjer-
nejski petelin«.

Na Kemijskem inštitutu so s preliminarnimi 
testi - analizo, dokazali visoko vsebnost holi-
na v jajcih šentjernejskih kokoši. Holin je gra-

    STANE BREGAR

7 brezplačnih piščančkov v vsak šentjernejski kurnik
dnik celičnih membran in v telesu pomemben 
zaviralec zgodnje demence in alzheimerjeve 
bolezni.
Ker želimo, da občani poskrbite za samoos-
krbo in uživanje domačih jajc šentjernejskih 
kokoši, dajemo na razpolago 7 brezplačnih 
enodnevnih piščančkov, družinam s stalnim 
bivališčem v Občini Šentjernej. Ker bo število 
omejeno, pohitite s prijavo. Naročila zbiramo 
na tel. 041 490 866. 

  ANITA PETRIČ & SABINA JORDAN  
           KOVAČIČ

U
ravnavanje koledarja s potova-
njem Zemlje so si prvi izmislili 
Egipčani, ki so ugotovili, da se z do-
datnim dnem koledar izravna vsa-
ke štiri leta. Kasneje so današnjo 

obliko prestopnega leta izoblikovali Rimlja-
ni, ki so določili, da bo ta dan 29. februar.
Po ljudskem verovanju in neštetih vražah 
prestopno leto ne nosi s seboj nič dobrega. 
A je res tako? Pravijo, da se v prestopnih 
letih ljudje med seboj bolj prepirajo, zakon-
ski pari bolj pogosto gredo narazen, ljudje 
večkrat zbolijo. Tisti, ki so zboleli, zelo tr-
pijo in slabše ozdravijo. V teh letih ljudje 
nimajo sreče v poslovnih dogovorih, tako 
da ni pametno sklepati resnih poslov, og-
romno ljudi odpustijo iz služb. Zgodi se več 
avtomobilskih nesreč in naravnih katastrof.
Koledarsko leto je čas, v katerem Zemlja 
naredi obrat okrog Sonca. Vsi vemo, da se 
to zgodi v 365 dneh in 6 urah, natančneje 
je to 365 dni, pet ur, 48 minut in 45 sekund, 
ampak v koledarju se teh šest ur ne upošte-
va, zato vsakemu prestopnemu letu dodajo 
še en dan zraven. Koledar je zaradi točnosti 
oziroma usklajevanja koledarskega s so-
larnim letom vsaka štiri leta dobil dodaten 

dan. Od leta 1582 je ta dan 29. februar. V tem 
letu naj ne bi sadili sadnih dreves, sicer bodo 
obrodila le vsako drugo ali celo vsako četrto 
leto. Na to leto ljudje ne bi smeli nabirati gob, 
nosečnice si ne bi smele striči las do poroda, 
drugače se bo rodil bolehen otrok. Najbolj 
nesrečen dan naj bi bil ravno 29. februar, Kas-
janov dan. Ta dan naj bi prinesel razdor v dru-
žini, neprijetnosti v službi. 
Kar se tiče rojstva otrok v tem letu, so mnenja 
ljudi dokaj različna. Nekateri zatrjujejo, da bo 
otrok nesrečen, nekateri pa trdijo ravno obra-
tno, da bo otrok unikaten, posebej, če je rojen 
29. februarja. Pravijo jim celo izbranci usode. 
Po tej vraži ljudi, ki so rojeni ta dan, čaka samo 
blaginja. Ravno na ta dan se odpira okno iz 
paralelnega sveta, zato je človek, rojen ta dan, 
svoje vrste poslanec iz onostranstva, ki nas 

lahko nauči nečesa novega, pokaže nam 
pravo pot. 
Kot veleva irska tradicija, je 29. februar 
edini dan v letu, ko lahko namesto moš-
kih za roko svoje izbrance zaprosijo tudi 
ženske. Tradicija izhaja iz stare irske legen-
de, po kateri je sv. Brigita sklenila dogovor 
s sv. Patrikom, da lahko ženska na ta dan 
zaprosi moškega za roko. Če je moški na ta 
dan zavrnil snubitev, je moral ženski v za-
meno kupiti rokavice. Kot veleva legenda, 
je ženska dobila rokavice zato, da je s tem 
zakrila roke, na katerih ni bilo zaročnega 
prstana. Na Irskem pa je 29. februar pose-
ben tudi za otroke. Vsi, ki so rojeni na ta 
dan, dobijo posebno darilo – 100 funtov.
In še zanimivost: na dan 29. 2. praznuje 
okoli štiri milijone ljudi rojstni dan. 

LETO 2020 JE PRESTOPNO LETO. In kaj to pomeni?
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S sprejema uspešne atletinje Kla-
re Lukan, ki je v lanskem letu 
postala evropska podprvakinja 
v krosu med starejšimi mladin-
kami v Lizboni. Sprejem je pote-

kal 12. 12. 2019 v avli Kulturnega centra 
Primoža Trubarja. 

SPREJEM
KLARE LUKAN

GABI

Nimam te več,
a v mojem srcu boš ostala,
bila si moja Gabica mala.
Vso ljubezen sem ti dala, 

kolikor mi je moja ranjena duša znala.
Bila si moj vodič, 

naprej me tvoja nežna
pripadnost je gnala,

brez tebe bila bi še bolj nesrečna, sama.
Najtežje trenutke sva skupaj živeli, 

a čutila mir sem ob tebi.
V tvojem pogledu našla sem mir,

in izdaj pomirjena naprej bom šla,
a pogrešala bom tvojo bližino, 

tvoje pametnosti širino.
Zdaj počivaš, mirno spiš, 

a meni spati ne pustiš,
ker v mojem srcu zdaj bolečina je ostala

in nobene take več ne bom spoznala.
Hvala ti, moja psička zlata.

Vera Žabkar

FRANCE PREŠEREN

Ako Prešeren bi od mrtvih vstal, 
strašno bi obžaloval,

ko videl bi, kolko avtov je na cest,
od šoka moral bi se nekam vsest.
In ko še proti nebu bi pogledal,

bled kot stena bi izgledal.
In videl bil ljudi, kako v rokah

neko napravo držijo
in z njo govorijo, se ob tem celo smejijo,

ucvrl bi Prešeren v prvo oštarijo.
A tudi oštarije niso več take,
kot v njegovem času so bile.
Opazoval bi te mlade dame,

ki namesto v ušesih, v nosu imajo uhane,
poleg tega skoraj so nage

in pobrite imajo na pol glave.
Od vsega hudega ne bi hotel vina pit,

ker mislil bi, da ima privid.
Še veliko stvari, šokiralo bi Prešerna,

morda nastala kakšna pesem bi iz tega.
In potem, nazaj na britof bi jo mahnil,

pred vstopom, le z roko zamahnil.

Vera Žabkar

KATASTROFA JE TU

Prihaja svetovna suša brez vrednot,
ker postaja prazna duša vse povsod,

živimo le še za pohlep,
ki bi zrušil svet,

ker boga ni, se absurd godi. 

Človeška kuga je na pohodu,
ki se je pojavila na vzhodu,

bo obkrožila celi svet,
sigurno treba zgodaj bo umret.

 
Zaenkrat še zdravila ni,
da se ta prikazen ukroti,
sigurno pride pravi čas,
da ne pride še do nas.

Temu kriva 
je ekologija,
tudi pri nas,

bo napočil čas??

Tudi Sloveniji
eko bomba sledi

to so: TEŠ,
Salonit Anhovo,

ekološki odpadki,
sam bog ve, kje je še?

Tehnika uničuje svet.

Gustelj Cvelbar

ZA VSAKOGAR NEKAJ
  Nasvete zbral: ANTON CVELBAR

Ali hočeš imeti pozimi dosti jajc?
Gotovo! Saj so pozimi jajca najbolj draga. 
Dobro, potem me poslušaj, kaj moraš sto-
riti. Izkušnje so pokazale, da stare kokoši 
pozimi ne nesejo. Pač pa so prav rodovitne 
tudi pozimi one kokoši, ki so se izvalile od za-
četka marca do konca aprila minulega leta. 
Če hočeš imeti torej prihodnjo zimo mnogo 
jajc, podloži svojim kokošim čim prej, torej v 
februarju ali marcu ter vzgoji marčevska ali 
aprilska piščeta. Stare kokoši nadomesti to-
rej z mladimi in jajc ne bo manjkalo. Seveda 
moraš skrbeti tudi za primerno hrano. Bio!  
Kako preženeš komarje?
Ko zapreš okna, postavi sobo prižgano 
svetilko, katere cilinder je na zunanji stra-
ni namazan z medom, raztopljenim v vinu. 
Komarji brenčijo okoli svetilke in se prilepijo 
nanjo. 
Kako pomiriš konja pri podkovanju? 
Konju, ki se ne pusti podkovati, držimo pred 
nozdrvi robec, poškropljen z oljem od zelene 
(Sellerie). Ta duh tako pomiri konja, da se 
pusti mirno podkovati. 
Kako narediš zlatu podobno kovino?
Za zmes, ki je zlatu podobna, raztopi 100 de-
lov bakra v pokritem topilnem loncu in pri-
mešaj raztopini 51 delov cinka. 
Krta preženeš najlaže, če mu vtakneš v 
krtine ali luknje s petrolejem napojene cunje. 
Ker mu je duh zoprn, zbeži in se odseli. 
Kako preženeš mravlje iz stanovanja? 
Zmešaj v plitvi posodi nekaj medu z lugom 
(Pottasche) ter postavi to posodo tja, kjer se 
zadržujejo mravljinci. V kratkem bodo izgini-
li. 
Miši se najlažje preženejo z oleandrovim 
suhim listom, ki ga stolci v prah, pomešaj s 
suhim peskom ter nasuj v mišje luknje. Mišim 
je duh oleandra tako zoprn, da nagloma zbe-
žijo pred njim ter se ne vrnejo zlepa. 
Kako trdo meso mehko skuhaš?
Da trdo meso mehko skuhaš, prilij, ko se je 
meso v loncu spenilo, nekoliko žganja ali 
ruma (na 4 kg zadošča eno žlico). Najbolj 
trdo meso postane mehko in nima nobenega 
okusa po žganju. 
Da les, ki se rabi za kolesa, ročice in drugo 
ne razpoka ali se skrivi, ga namakaj kakih 8 
dni v slani vodi. Tak les prenese solčno vroči-
no in tudi vlažnost. 
Če komu zveni v ušesih.
Če kaneš v uho nekaj kapljic mandljevega 
olja, v katerem je raztopljena kafra, bo zvene-
nje potihnilo. Dobro je tudi v uho kaniti nekaj 
kapljic balzama. – Teloha in jesiha skuhaj in 
vlij gorko v ušesa. 
Ozebljen nos maži znotraj in zunaj z me-
dom in ozdravel bo popolnoma. 

Mrzle roke.
Nadrgni vsak dan dvakrat z gorkim oljčnim 
oljem in drgni (masiraj) nato prste v smeri 
poti dlani. 
Komur bije ponoči srce premočno, naj 
vzame kozarec sladkorne vode s citronovim 
sokom. Bo pomagalo. Tudi, če si umiješ prsa 
z mrzlo vodo, se bo srce pomirilo. 



   ANDREJA TOPOLOVŠEK

MAJARON

M
ajaron je nizko zelišče z majhnimi 
jajčastimi listki. Izvira iz družine 
ustnatic in po videzu zelo spominja 
na origano. Vendar pa ima majaron 
občutno bolj milo in nežno aromo, 

njegov okus je manj oster in bolj sladkast. 
Poznamo trajni in večletni majaron.
Majaronovo glavno steblo zraste od 20 do 50 
centimetrov visoko, je pokončno in močno 
razvejano v štirirobe, tanke, žilave stranske 
poganjke. Stebla so puhasto kosmata in včasih 
rdečkasto obarvana. Na njih so nasprotno na-
meščeni sedeči ali kratkopecljati podolgovati 
celorobi listi, ki so na obeh straneh dlakavi. 
Cvetovi so svetlo rdeče do bele barve, skriti 
v nežno zelenih čašicah. Vsa rastlina močno 
aromatično diši. Cveti od julija do septembra, 
v času cvetenja pa nabiramo liste, ki jih lahko 
uporabljamo tako sveže kot posušene. 
Majaron potrebuje toplo in odcedno rastišče. 
Gojimo ga lahko na vrtu ali v lončkih. Ko ga 
nabiramo, odrežemo stebla tik nad zemljo, jih 
povežemo v šopke in sušimo v senci.

MAJARON JE
VSESTRANSKO UPORABEN:
• Za blaženje napetosti, tesnobe, krčev, zniže-

vanje visokega krvnega pritiska. 
• Je naravno pomirjevalo, dobro vpliva na 

delovanje črevesja in lajša izkašljevanje.
• Pomaga pri težavah z žolčem, priporočajo 

ga pri pomanjkanju teka, pri napenjanju in 
driski ter nespečnosti. Pospešuje znojenje in 
izločanje mleka pri materah. Je diuretik.

• Kot dodatek različnim jedem, na primer kot 
začimba enolončnicam, golažem, obaram 
in juham. Dodaja se ga mesnim jedem in 
izdelkom, recimo v klobase, hkrati je prime-
ren za odišavljenje kisa. Še posebej dobro se 
dopolnjuje s timijanom, zato je kombinacija 
teh dveh začimbnic prava izbira v vsaki 
kuhinji.

• V ljudski medicini je majaron zelo cenjeno 
zdravilo proti glavobolu, nespečnosti, želod-

čnim in črevesnim težavam.
• Ugodno deluje tudi na sluznico dihalnih 

poti, zaradi česar pripomore k blaženju 
kašlja.

• Pospešuje odvajanje vode iz telesa. 
• Primeren je za pripravo inhalacij, s katerimi 

omilimo astmo, seneni nahod ali bronhitis.
• V primeru vnetega grla pa lahko grgramo 

(ohlajen) poparek iz te rastline.

ALI STE VEDELI?
• Majaron pri ekološkem vrtnarjenju varuje 

rastline pred bakterijami in plesnimi, npr. 
paradižnikovo sivo plesenijo.  V primeru 
večjih težav poškropite paradižnik z majaro-
nom, ki smo ga čez noč namočili v vodo ali s 
svežim in ohlajenim poparkom.  

• V preteklosti, ko še niso poznali globokega 
zamrzovanja in kemičnih 
dodatkov, so majaron 
uporabljali za konzervira-
nje hrane. 

• Značilnost majarona 
kot tudi nekaterih 
drugih zelišč, kot so na 
primer bazilika, peter-
šilj, drobnjak, melisa, 
meta je, da zelo dobro 
prenašajo zamrzovanje, 
saj ohranijo intenzivno 
aromo in barvo. Zamrzu-
jemo posamične lističe 
ali pa celotne vejice, ki 
jih enostavno shranite 
v navadno vrečko, pred 
uporabo pa še zamrznjena zelišča zdrobite 
in se tako izognete nadležnemu in dolgotraj-
nemu sekljanju.

MAJARONOV ČAJ
Priprava: eno do dve zvrhani čajni žlički 
majarona prelijemo s ¼ l vrele vode, pustimo 
stati 5 minut, odcedimo in pijemo po požirkih 
eno do dve skodelici na dan. Majaronov čaj 

pomaga pri želodčnih in črevesnih težavah ter 
boleznih povezanih z žolčem in mehurjem.

MAJARON KOT ZAČIMBA
Svež majaron naberemo okoli poldneva, 
ob lepem suhem vremenu, ga povežemo v 
šopke in sušimo v senci, na prepihu, najbolje 
na podstrešju. Ko se posuši, ga osmukamo. 
Z njim začinjamo predvsem meso: mastne 
pečenke, klobase, raguje, jagnjetino, svinjino, 
sesekljano meso, krvavice, jetrne klobase. 
Popestri tudi zelenjavne jedi: krompirjeve 
juhe, zelenjavne enolončnice, v katerih je 
veliko stročnic, gobovo juho, za obare, kislo 
juho, jetrca in ledvice v omaki. Prileže se tudi v 
omakah, k špagetom in mastnemu pečenemu 
krompirju. Dodajamo ga na koncu kuhanja, 
ker dolge visoke temperature začimbo uničijo. 

Ujema se z lovorjem, 
brinom, timijanom, 
žajbljem, rožmarinom, 
česnom in papriko. 

Vsebina povzeta iz sple-
tnih strani https://www.
bodieko.si, zdravplanet.
si in klubgaia.com. 

ZDRAVILNE
RASTLINE
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ZDRAVJE LEDVIC ZA VSE IN POVSOD

   VANJA LUZAR, dipl. m. s., Zdravstveno 
             vzgojni center, ZD Novo mesto

K
ronična ledvična bolezen je nenalezlji-
va bolezen, ki trenutno bremeni 850 
milijonov ljudi po celem svetu. Število 
obolelih iz leta v leto še narašča, zato je 
letošnji svetovni dan ledvic namenjen 

ozaveščanju o preventivnih ukrepih za prepre-
čevanje nastanka in napredovanja ledvičnih 
bolezni. Skupaj si prizadevamo za dostopnost 
do zdravja ledvic za vse in povsod.
Najpogostejši dejavniki za nastanek ledvičnih 
bolezni so sladkorna bolezen, zvišan krvni tlak, 
nezdrava prehrana, strukturne nepravilnosti 
ledvic in sečil ter zdravila, ki škodijo ledvicam. 

Zato preventivni ukrepi vključujejo predvsem 
zdrav način življenja, skupaj s telesno dejav-
nostjo in zdravo prehrano ter občasnim testi-
ranjem krvne in urinske slike ljudi, ki so bolj 
ogroženi za nastanek ledvičnih bolezni. 
Priporoča se zdrava in uravnotežena prehrana, 
kar pomeni pet manjših obrokov, enakomerno 
razporejenih čez dan. Vključevanje živil iz vseh 
prehranskih skupin, predvsem polnozrnati žit-
ni izdelki; sveže, sezonsko, lokalno pridelano 
in raznoliko sadje in zelenjava; mleko in mlečni 
izdelki z manjšo vsebnostjo maščob; meso in 
mesni izdelki največ petkrat tedensko; hladno 
stiskana olja, oreščki v manjši količini. Na dan 
naj bi zaužili nekje 1,5 l tekočine, predvsem 
navadno vodo brez okusa in nesladkane čaje. 
Zdrav način življenja vključuje tudi redno gi-
banje vsaj pol ure dnevno, dovolj spanca ter 
opuščanje nezdravih razvad, kot so kajenje in 
pitje alkoholnih pijač. 
Pri osebah z znano boleznijo ledvic je po-
membna tudi dobra ureditev krvnega tlaka in 
krvnega sladkorja. Kar poleg zdravega načina 
življenja, pomeni še redno spremljanje vred-
nosti ter dosledno jemanje zdravil, če so le-ta 
potrebna. Pri bolnikih pri katerih pa je kronič-
na ledvična bolezen že napredovala je izjemno 

pomembno tudi zdravljenje sočasnih bolezni 
in zapletov.
Na vas je, da prevzamete odgovornost za svoje 
zdravje. Če je bolezen pri vas že prisotna, svojo 
bolezen sprejmete s pozitivnim odnosom. Je 
že res, da ne moremo vedno vplivati na to kaj 
se nam bo zgodilo, lahko pa vedno sami vpli-
vamo na to, kako bomo na določeno zadevo 
gledali. Kronična bolezen ne pomeni pasivne 
vdanosti in tudi ni dobro, da bi se kar tako vdali 
brez boja. Zelo pomembno je, da svojo bole-
zen dobro spoznate in v vsakdanjem življenju 
najdete pot, da se vpliv bolezni na kvaliteto živ-
ljenja čim bolj zmanjša. Ustvarite nove rutine, 
razmišljajte inovativno in pozitivno na celotno 
zadevo, lahko se zgodi, da dosežete celo še 
boljšo kvaliteto življenja, kot pred boleznijo! Ne 
pozabite, s trdno voljo in ustrezno motivacijo 
je možno prav vse. Naj vam postane dragoce-
no tisto kar imate in kar zmorete ne tisto česar 
nimate.
Vabimo vas, da se nam 12. marca, od 11:00 do 
13:00 ure pridružite v avli Zdravstvenega doma 
Novo mesto, ko bomo izvajali brezplačne meri-
tve krvnega tlaka, organizirana pa bo tudi info 
točka, kjer boste dobili dodatne informacije 
kako ohraniti svoje ledvice zdrave. 



NAJEM POTNIŠKEGA KOMBIJA z 8 + 1 sedeži
Po dogovoru je možen tudi najem kombija z voznikom

Info: 041 761 253 ali 041 392 411

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

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

spomladansko cvetje • rezano cvetje • trajnice • lončnice •
semena in gnojila • darilni, poročni & žalni program • aranžiranje 

daril • aranžiranje poslovnih prostorov & prireditev • zemlja & pesek • 
aranžiranje z baloni & darila v balonu • darilni boni Hiše daril

NAŠA PONUDBA

ZAHVALA

TEREZIJE JANŽEVIČ
Ob slovesu naše mame in prababice

se zahvaljujemo vsem sorodnikom in prijateljem 
za pomoč v težkih trenutkih bolezni in slovesa.

Posebna zahvala tudi dr. Danici Simončič in njenima sodelavkama,
župniku g. Trpinu in kaplanu.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti in jo boste
ohranili v lepem spominu.

Žalujoča družina Janževič

iz Šentjerneja,

Na videz zelo majhno iztekanje 
vode lahko predstavlja v daljšem 

časovnem obdobju veliko količino 
izgubljene vode. Primer: Najpogo-
steje je vzrok za nekontrolirano izte-
kanje vode netesnenje WC-kotlička. 

V primeru manjšega »puščanja« 
kotlička pri katerem izteče 0,01 lit/
sek oz. (0,6 lit/min) pomeni, da bo 

v enem mesecu izteklo 26 m3 vode. 
Za primerjavo si vzemimo povpreč-
no mesečno porabo štiričlanskega 

gospodinjstva, ki je od 15 do 20 m3.

ALI STE VEDELI?



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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VICI

Zamera
Prijateljici se pogovarjata in ena reče: »Si slišala, da se je Cvetka sprla 
s sodelavko?«
»Res? Zakaj pa?«
»Cvetka jo je vprašala, ali ugane, koliko je stara.«
»Ja in potem?«
»Nič! Uganila je!«

Razglednico z znamko
V znan portoroški hotel pride moški z lepo mlado žensko, naroči sobo 
in steklenico šampanjca, ki naj ga dostavijo v njuno sobo.
Receptor ga vpraša:
»Želite še kaj za soprogo?«
»Oh ... ja ... še eno razglednico z 
znamko, prosim.«

Kot v pravljici
Žena v prepiru očita možu:
»Jaz sem za tebe kot Pepelka. 
Kuham, perem, pospravljam ...
Mož: »Kaj mi zdaj očitaš? Sem ti 
lepo povedal pred poroko, da 
boš v zakonu z menoj živela kot v 
pravljici!«

PREGOVORI ZA FEBRUAR

Po 8. februarju gre sonce z gora v ravnine, novembra pa z ravnine v 
gore. / Kakor na Petrovo vreme kane, tako ves mesec ostane. / Kadar 
je na svečnico dež in Blaževo lepo, veliko v jeseni vina bo. / Se Polona 
v soncu odtaja, v mokrem poletju gob preostaja. / Če sever konec sve-
čana brije, nam dobre letine up zasije. / Če jazbec pred luknjo na son-
cu je zdaj, gre za štiri tedne rad nazaj. / Sveti Matija (24. 2.) led razbija, 
al' če ga ni, ga pa naredi. / Zeleni pust, bela velika noč.

 

SESTAVINE
1 kg moke / 80–100 g sladkorja / 100 g masla ali olja /

2 kocki kvasa (naredimo kvasni nastavek) / 6–8 rumenjakov / 
1 vanilin sladkor / ½ pecilnega praška / ½ dl ruma / 1 majhna žlička soli / 

limonina lupinica + sok ½ limone / 5–6 dl mleka

POSTOPEK PRIPRAVE
Suhe sestavine zmešamo (moka, pecilni prašek, limonina lupinica), sol damo ob rob moke.

Rumenjake, stopljeno maslo (ali olje), sladkor, vanilin sladkor, rum, limonin sok zmešamo, da dobimo 
gladko homogeno zmes. K moki dodamo predhodno shajan kvas in jajčno mešanico ter po potrebi še 

mleko. Zmešamo mehko in voljno testo. Pustimo, da vzhaja. 
Nato naredimo kroglice velike približno 60–70 g. Pustimo jih vzhajati cca ¾ do 1 ure.

V predhodno segreto olje jih polagamo z gornjo stranjo navzdol ter pokrijemo in cvremo  3–4 minute. 
Nato jih obrnemo in cvremo nepokrite še 3–4 minute. 

Poberemo ven, odcedimo na papirnatem prtičku in še tople nabrizgamo s poljubno marmelado.
 

 Dober tek!

Slastni krofi

Recept je preizkusila Darija Kovačič.
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V prejšnji številki glasila smo vas spraševali, kaj je bilo na objavljeni fo-
tografiji. Za pravilen odgovor, da so na objavljeni fotografiji zasnežene 
košenice nad Javorovico, se zahvaljujemo PETRI PAVLIČ. Nagrajenki, 
ki je pravilno odgovorila, čestitamo in jo prosimo, da pride na občino, 
kjer bo prevzela nagrado, bon za brezplačno čiščenje osebnega vozila 

pri Avtonegi Šentjernej. Jožetu Krcu se za podarjeni bon 
najlepše zahvaljujemo.

TOKRAT VAS SPRAŠUJEMO, KJE JE BILA POSNE-
TA FOTOGRAFIJA. Vaše odgovore pričakujemo 

do ponedeljka, 16. marca 2020, na naslovu: 
Uredniški odbor Šentjernejskega glasila, Obči-
na Šentjernej, Prvomajska cesta 3 a, 8310 Šen-
tjernej ali na e-naslovu: sentjernej@siol.net. 
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POBARVANKA
ZA Najmlajše

RIŠE:
Mojca Lampe

Kajtna Mojca Lampe Kajtna svetuje barvanje s flomastri.


