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Cenjeni bralci in bralke,
pred nami so spomladanski meseci, ki s seboj prinašajo 

daljše in toplejše dni. Le-ti nas bodo zvabili v naravo, 
pospešeno pa so se začela tudi že dela na vrtovih in v okolici 
hiš. Narava se prebuja in postaja vse bolj zelena in cvetoča, 

ptice nas že pozdravljajo s svojim petjem. V Slovenijo pa 
je med nas prišel tudi koronavirus in življenje se je skoraj 

čisto ustavilo. Lahko opazimo, da se v času izrednih razmer 
zaradi koronavirusa ustvarja med nami občutek nevarnosti, 

ogroženosti, tudi panike. Ljudem ta negotova situacija 
predstavlja stresen dogodek, na katerega pa se odzivamo na 
različne načine. Nekateri so brezbrižni in jih dogajanje okrog 
spremenjenih razmer posebej ne prizadene. Spet druge lahko 
take situacije pretresejo, počutijo se zmedeno in so negotovi 

glede tega, kaj se dogaja in kaj bo v prihodnosti. Ljudje lahko 
občutimo strah, tesnobo, nekateri tudi žalost. Zato si ta 

ustavljeni čas lahko vzamemo za dobro, ter izkoristimo za 
skrb zase in za odnose s svojimi najbližjimi. Končno lahko 
počnemo stvari, ki nas veselijo in jih nenehno odlagamo 
na jutri, ki nikdar ne pride. Če za vsako negativno misel 

poiščemo pozitivno, smo na dobri poti 
k ohranjanju optimizma. 

Bliža se tudi velika noč, zato že sedaj vsem bralkam in bralcem 
želim, mirne in predvsem zdrave velikonočne praznike, če tudi 
jih bomo praznovali le v krogu ožje družine. Naj bodo topli in 

optimizma polni in prav takšna naj bo tudi pomlad.

Prijetno branje vam želim in ostanite zdravi.

PIŠE:
Sabina Jordan Kovačič,

odgovorna urednica

IZPOSTAVLJAMO

O
bveščamo vas, da tokratna številka Šentjernejskega glasila ne 
bo izšla v tiskani verziji kot običajno. Tudi v Uredniškem od-
boru Šentjernejskega glasila spoštujemo trenutne razmere, ki 
vladajo v državi v času epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19). Ker 
vemo, da je Pošta Slovenije pozvala prebivalce, stranke in po-

slovne partnerje, da se poslužujejo uporabe poštnih storitev ali obiš-
čejo pošto le, če je to zares nujno potrebno ter spoštujejo odrejena 
navodila in protokole za ohranjanje zdravja zaposlenih na okencih, 
dostavljavcev ter vseh ostalih, smo tudi v uredniškem odboru sprejeli 
odločitev, da z raznosom glasila ne povzročimo dodatnih obremenitev 
zaposlenim, v največji meri poštarjem. Prispevki, kot so obrazi občine, 
gospodarski utrip in pomembna obvestila, bodo ponovno objavljeni v 
naslednji tiskani številki, ko bo naše življenje spet v normalnih tirnicah.

TER ŠE OBVESTILO:
Tudi Vlada RS je 20. 3. 2020 izdala Odlok o začasni prepovedi zbira-
nja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih 
na javnih krajih v Republiki Sloveniji. Zaradi zajezitve in obvladovanja 
epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) se tako do nadaljnjega prepoveduje 
gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Republiki Slo-
veniji ter prepoveduje dostop na javna mesta in površine v Republiki 
Sloveniji.
Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju 
ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljen 
za:
• prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
• opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
• odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premože-

nje,
• varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore,
• dostop do lekarn, trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,
• dostop do drogerij in drogerijskih marketov,
• dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočk-

ov ter sanitarnih pripomočkov,
• dostop do zdravstvenih in sanitarnih storitev,

   UREDNIŠKI ODBOR ŠENTJERNEJSKEGA GLASILA

OBVESTILO O IZDAJI 
ŠENTJERNEJSKEGA GLASILA

Spoštovane občanke in občani,

Bliža se eden največjih krščanskih praznikov,
ki je nemalokrat odet v toplino družine

in domačih dobrot. 
Vsem skupaj želimo vesele in

razumevanja polne velikonočne praznike. 

Občina Šentjernej
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• dostop do storitev za osebe s posebnimi po-
trebami,

• dostop do mest za prodajo hrane za živali,
• dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih 

proizvodov in proizvodov za nujne primere,
• dostop do storitev za nujne primere,
• dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klav-

nicami in prodajo semen, krmil in gnojil,
• dostop do bencinskih črpalk,
• dostop do bank in pošt,
• dostop do izvajanja nalog, povezanih z delo-

vanjem pravosodnih organov,
• dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih 

storitev,
• dostop do komunalnih storitev za opravljanje 

z odpadki,
• dostop do avtomobilskih servisov in servisov 

kmetijske in gozdarske mehanizacije in opre-
me,

• dostop do javnih parkov in drugih sprehajal-
nih površin,

• dostop do tujih diplomatskih in konzularnih 
predstavništev.

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kra-
ju se v okviru zgoraj navedenih izjem dovoljuje 
tudi:
• skupinam oseb, če gre za ožje družinske čla-

ne ali člane skupnega gospodinjstva in če je 
mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno raz-
daljo do gibanja podobnih skupin,

• skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če 
uporabljajo skupni osebni transport za pre-
voz na delo ali so vpoklicani za opravljanje 
nalog v okviru Civilne zaščite.

Omenjeni odlok velja do preklica in vas prosi-
mo, da ga upoštevate v celoti.

Ko smo pripravljali to številko glasila, smo op-
ravili tudi intervju z novim županom Jožetom 
Simončičem. Pogovor z njim bomo objavili v 
naslednji tiskani verziji, ko bo postopek izvoli-
tve župana z dopisnimi sejami zaključen in ko 
se bodo vzpostavili vsi formalno-pravni pogoji 
za pričetek opravljanja njegove funkcije.

Prosimo vas, ostanite doma. Poskusite 
čim bolj omejiti socialne stike.
Hitreje kot bomo zaustavili širjenje nove-
ga koronavirusa, prej se bomo lahko spet 
svobodno družili, potovali in uživali življe-
nje. 

O
bčina Šentjernej se zaveda resnosti 
pandemije COVID-19 in širjenja ko-
ronavirusa po Sloveniji. Na podlagi 
navodil s strani Vlade Republike Slo-
venije smo na občinski spletni strani 

redno objavljali vse pomembne informacije, 
ki smo jih prejeli s strani Vlade Republike Slo-
venije, Ministrstva za zdravje in Nacionalne-
ga inštituta za javno zdravje, s prikazom vseh 
objav povezanih s koronavirusom na enem 
mestu. Prav tako na oglasni deski občine. 
Marčevska številka Šentjernejskega glasila 
bo tokrat na voljo samo v spletni obliki, od 
torka, 24. marca 2020, kjer bodo podane vse 
nadaljnje pomembne informacije.

V petek, 13. 3. 2020, smo na spletno stran 
objavili obvestilo z naslednjo telefonsko 
številko 041 656 699 (na voljo med 6. in 16. 
uro), na katero lahko kličejo oboleli, ki so v 
domači oskrbi in nimajo možnosti, da si za-
gotovijo oskrbo s hrano in drugimi nujnimi 
zadevami, kot so zdravila. Prav tako lahko na 
to tel. številko kličejo vsi občani, ki potrebu-

OBČINA ŠENTJERNEJ SE ZAVEDA RESNOSTI
PANDEMIJE COVID-19

    OU OBČINE ŠENTJERNEJ jejo kakršnekoli informacije povezane s ko-
ronavirusom, in sicer vsak dan med 6. in 16. 
uro. Slednjo novico so takoj objavili tudi vsi 
spletni mediji na Dolenjskem. 

14. 3. 2020 se je sestala ožja skupina v zvezi 
omejitve širjena virusa SARS-CoV-2 (koronavi-
rus). Prisotni so bili Janez Selak, podžupan s 
funkcijo župana, Jože Simončič, novoizvoljeni 
župan Občine Šentjernej, Mirjam Martinčič, 
vodja enote Prve pomoči pri Civilni zaščiti 
Šentjernej, Aleš Medle, predsednik Gasilske 
zveze Šentjernej, Jože Grubar, poveljnik Ga-
silske zveze Šentjernej in Samo Hudoklin, 
direktor občinske uprave Občine Šentjernej. 
Sestanek je zaradi razglašene pandemije CO-
VID-19 in širjenja koronavirusa po Sloveniji, ki 
ogroža zdravje in življenja ljudi, sklical Janez 
Selak, podžupan s funkcijo župana, z name-
nom, da bo tudi v razmerah epidemije v obči-
ni Šentjernej poskrbljeno za ustrezno varstvo 
na vseh nivojih. Na sestanku so se predstavile 
vse aktivnosti, ki so bile opravljene do dne 13. 
03. 2020 v zvezi z omenjeno problematiko. 
Podžupan s funkcijo župana Janez Selak se 
je posvetoval z župani sosednjih občin, prav 
tako z novoizvoljenim županom, sodeloval je 
s predsednikom Gasilske zveze Šentjernej in 
obema ravnateljicama javnih zavodov, pos-
krbel za nabavo prve zaščitne opreme (ma-
ske, razkužilo, merilniki temperature) in do-
ločil lokacijo štaba Civilne zaščite Šentjernej 
(Kulturni center Primoža Trubarja).

Naslednji sestanek je bil sklican 15. 3. 2020, 
kjer so nadaljevali s svojimi aktivnostmi.  
Predsednik Gasilske zveze Šentjernej Aleš 
Medle je predlagal, da se v ponedeljek, 16. 3. 

2020, ob 12. uri skliče sestanek z direktorjem 
JP EDŠ, d. o. o. Šentjernej, Medobčinskim 
inšpektoratom in redarstvom, Policijsko po-
stajo Šentjernej in ravnateljem Osnovne šole 
Šentjernej in ravnateljico Vrtca Čebelica, z 
ožjim štabom ter predstavniki občine.

Tudi 16. 3. 2020 so se zbrali na sestanku, s 
tem, da so medse povabili še Gašperja Bre-
garja, direktorja JP EDŠ, d. o. o. Šentjernej, 
Tamaro Bizjak, komandirko Policijske posta-
je Šentjernej, Darjo Radešček, vodjo Zdra-
vstvene postaje Šentjernej, Natašo Rajak, 
vodjo Medobčinskega inšpektorata in redar-
stva, Ano Srpčič, ravnateljico Vrtca Čebelica 
in Aljošo Šipa, novega ravnatelja Osnovne 
šole Šentjernej. Spregovorili so o ukrepih, ki 
jih izvajajo posamezni zavodi in se dogovorili 
o nadaljnjih aktivnostih in o bodočem obve-
ščanju štaba preko elektronske pošte.

Storitev Pomoč družini na domu še naprej 
poteka nemoteno. Z Območnega združenja 
Rdečega križa Novo mesto so sporočili, da 
imajo pakete s hrano, če bo potrebno oskr-
beti kakšno družino in osebe, ki bodo v sa-
moizolaciji. Na dežurni telefonski številki še 
ni bilo klica osebe, ki bi potrebovala tovrstno 
pomoč.

Vsa pooblastila in pristojnosti župana ima do 
imenovanja novega župana podžupan Janez 
Selak. Novo izvoljeni župan Jože Simončič bo 
imenovan na naslednji seji Občinskega sveta 
Občine Šentjernej, ki bo glede na trenutno 
situacijo, veljavno zakonodajo in v skladu s 
Poslovnikom Občinskega sveta Občine Šen-
tjernej, predvidoma 25. 3. 2020. 



N
ov koronavirus so poimenova-
li SARS-CoV-2, COVID-19 pa je 
novo poimenovanje za bolezen, ki 
jo SARS-CoV-2 povzroča. 

Kako poteka bolezen, kakšni so
simptomi in znaki
Točna inkubacijska doba še ni poznana, glede 
na ostale koronaviruse in preliminarne podat-
ke, pa je ocenjena med 2 in 12 dnevi, najbrž ne 
več kot 14 dni. V povprečju naj bi bila inkubacij-
ska doba dolga 6 dni. Bolezen se kaže s slabim 
počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, 
kašljem in pri težjih oblikah z občutkom po-
manjkanja zraka. Iz do sedaj zbranih poročil 
lahko sklepamo, da v 80 % poteka v lažji obliki. 
Težji potek naj bi imelo približno 20 % zbolelih. 
Glede na poročila s Kitajske, je smrtnost 2–4 %. 
Za težji potek bolezni je značilna pljučnica, ki 
je pogostejša pri starejših in bolnikih z že prej 
znano boleznijo (bolezen srca, pljuč, sladkorna 
bolezen ipd). 
Okužbe z novim koronavirusom ne moremo lo-
čiti od ostalih povzročiteljev akutnih okužb di-
hal, vključno s pljučnicami, zgolj na osnovi po-
teka bolezni in bolnikovih težav. Za potrditev 
ali izključitev z novim koronavirusom je pot-
rebno mikrobiološko testiranje. Koronavirus 
se dokazuje z brisom nosno-žrelnega prostora, 
brisa žrela, izmečka dihal in drugih kužnin. 

Zdravljenje
V Sloveniji imamo nacionalne smernice klinič-
ne obravnave bolnikov c COVID-19, ki narekuje-
jo, da je zdravljenje simptomatsko. To pomeni, 
da blažimo prisotne simptome in znake bolez-
ni. V primeru najtežjih in življenje ogrožajočih 
stanj imamo na voljo ukrepe, ki so trenutno 
priporočeni v svetu.

Rizične skupine
Najbolj so ogroženi starejši ljudje in tisti z že ob-
stoječimi zdravstvenimi stanji (kot je sladkorna 
bolezen, bolezni srca, pljuč itd.).

Pomembno
V primeru pojava bolezenskih znakov pokliči-
te osebnega zdravnika ali zdravstveno službo. 
V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih in-
formacij je Urad vlade za komuniciranje v sode-
lovanju z Ministrstvom za zdravje, Nacionalnim 
inštitutom za javno zdravje in Ministrstvom za 
javno upravo vzpostavil klicni center na tel. št. 
080 14 04 vsak dan med 8. in 20. uro (odgovar-
jajo študenti medicine z mentorji).

Za dodatne informacije za splošno javnost, 
navodila in pojasnila se lahko posvetujete s 

PREPREČEVANJE OKUŽBE S KORONAVIRUSOM 
SARS-COV-2 (BOLEZEN COVID-19)

strokovnjakom z NIJZ na telefonski številki 
031 646 617 in 031 619 118, vsak dan med 9. 
in 17. uro. V zadnjih dneh beležimo izjemno po-
večano število klicev. Razumemo vašo zaskrblje-
nost, pa vendar vas prosimo za potrpežljivost. 
Trudimo se, da bi vsi dobili odgovor kar se da 
hitro. V kolikor ne dobite zveze takoj, vas pro-
simo, da poskusite ponovno oziroma pokličete 
večkrat.
Osebe z okvaro sluha se za kontakt izbranega 
zdravnika lahko obrnejo na Klicni center za 
osebe z okvaro sluha po predhodni registraciji 
na spletni strani http://kc.tolmaci.si

Prenosi med ljudmi
Nov koronavirus se med ljudmi prenaša ka-
pljično, kar pomeni, da je za prenos potreben 
tesnejši stik z bolnikom, znotraj razdalje do 1,5 
m. Možno je, da se okužimo tudi ob stiku z one-
snaženimi površinami.
V Sloveniji splošna uporaba zaščitne maske ni 
potrebna, saj zaščito nudijo le pravilno name-
ščene maske, ki jih nosimo krajši čas in s kate-
rimi pravilno rokujemo (pravilno nameščanje, 
nošenje, snemanje in odstranjevane maske).

Preprečevanje
Za preprečevanje okužbe z virusom SARS-
-CoV-2 je priporočljivo upoštevati vsakodnev-
ne preventivne ukrepe in je tako kot pri drugih 
nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, 
priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnev-
ne preventivne ukrepe:
• Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kaže-

jo znake nalezljive bolezni.
• Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
• V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
• Upoštevamo pravila higiene kašlja.
• Redno si umivamo roke z milom in vodo.
• V primeru, da voda in milo nista dostopna, 

za razkuževanje rok uporabimo namensko 
razkužilo za roke. Vsebnost etanola v razku-
žilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo 
za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. 
Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin 
niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.

• Splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
• V času povečanega pojavljanja okužb dihal se 

izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se za-
držuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno 
zračenje zaprtih prostorov.

Aktualno
Število potrjenih primerov z okužbo koravirusa 
narašča in se dnevno spreminja. Evropski cen-
ter za preprečevanje in obvladovanje bolezni 
(European Centre for Disease Prevention and 
Control - ECDC) dnevno posodablja podatke v 

zvezi s koronavirusom SARS-CoV-2, dostopno 
v angleškem jeziku, na: https://www.ecdc.eu-
ropa.eu/en/novel-coronavirus-china

Zemljevid območij z lokalnim širjenjem novega 
koronavirusa SARS-CoV-2 ali širjenjem tega vi-
rusa v skupnosti je dostopen na: https://www.
nijz.si/sl/dnevno-spremljanje-okuzb-s-sars-
-cov-2-covid-1

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravja ves 
čas spremljamo dogajanje v zvezi z izbruhom 
novega koronavirusa. Na naši spletni strani 
objavljamo aktualne in ključne informacije 
ter priporočila za zaščito zdravja prebivalcev. 
Dostop do spletne strani: https://www.nijz.si/
sl/koronavirus-2019-ncov 

Obvestilo Občine
Šentjernej obolelim 

v domači oskrbi
in obvestilo o
informacijah

v zvezi s
koronavirusom

O
bjavljamo telefonsko števil-
ko na katero kličite oboleli, ki 
ste v domači oskrbi in nimate 
možnosti, da si zagotovite os-
krbo s hrano in drugimi nujnimi 

zadevami, kot so zdravila. Prav tako na 
to tel. številko lahko kličete vsi občani, 
ki potrebujete kakršnekoli informacije s 
koronavirusom, in sicer vsak dan med 6. 
in 16. uro.

TELEFONSKA ŠTEVILKA JE  041 656 699 
(MED 6. IN 16. URO). 

Podžupan s funkcijo župana
Janez Selak, l. r.
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glavobol in povišana 
temperatura

izcedek iz nosu

kašelj
težave z 
dihanjem

slabo počutje 
in bolečine 
v mišicah

SIMPTOMI PRENOS VIRUSA PREVENTIVA

kapljično s 
kašljanjem ali 

kihanjem, varna 
razdalja vsaj 1,5 m.

s tesnejšim stikom z 
okuženo osebo

ob stiku z 
onesnaženimi 

površinami

Redno si umivajte 
roke z vodo in 

milom.

lahko tudi

KAJ JE KORONAVIRUS?

Koronavirus povzroča virusno bolezen, ki se kaže s simptomi, podobnimi gripi. Pri približno 80 % 
okuženih poteka v lažji obliki, težji potek naj bi imelo približno 20 % zbolelih. Ocenjuje se, da je smrtnost 
po okužbi približno 2 %. Za potrditev ali izključitev okužbe z novim koronavirusom je potrebno 
mikrobiološko testiranje. 

RIZIČNE SKUPINE:

Najbolj so ogroženi starejši ljudje in tisti z že obstoječimi 
zdravstvenimi stanji (kot je sladkorna bolezen, bolezni srca itd.). 

Kašljajte v rokav.

Pred odhodom na območja, s katerih poročajo o okužbah s koronavirusom, preverite stanje ukrepov v 
ciljni destinaciji, saj se razmere in ukrepi za zajezitev virusa hitro spreminjajo.

Slovenskim državljankam in državljanom, ki se nahajajo na območjih, s katerih poročajo o okužbah s 
koronavirusom, svetujemo previdnost pri vračanju domov. 

Če se vam bodo v obdobju 14 dni po vrnitvi pojavili bolezenski znaki vročina in kašelj ali občutek težkega 
dihanja ostanite doma ter se izogibajte stikom z drugimi ljudmi. Po telefonu se posvetujete z 
zdravstveno službo, ob tem navedite potovanje. 

Če pri sebi ne opazite bolezenskih znakov, ukrepi niso potrebni. 

Glede na trenutno 
epidemiološko situacijo 

splošna uporaba 
zaščitnih mask ni 

potrebna.

POMEMBNO:

V primeru pojava bolezenskih znakov pokličite osebnega zdravnika ali zdravstveno službo.

Izogibajte se zaprtih 
prostorov, kjer se 

zadržuje veliko ljudi.

Redno zračite zaprte 
prostore.

Vlada Republike SlovenijeVeč informacij: www.gov.si/koronavirus



Nasveti za umivanje rok
Novi koronavirus SARS-CoV-2

SARS-CoV-2

Roke najprej dobro splaknemo 
pod tekočo vodo.1

Z milom, ki ga nanesemo po celotni površini rok,
si drgnemo roke 1 minuto, po vseh predelih

(dlani, hrbtišča, med prsti, palca in tudi 
pod nohti obeh rok).

2

Milo dobro speremo z rok z vodo.3

S papirnato brisačo za enkratno uporabo si 
roke obrišemo do suhega.

Pipo zapremo s papirnato brisačo in pazimo, 
da se je z umitimi rokami ne dotaknemo več.

4

Več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: www.nijz.si.



Pravilna higiena kašlja
Novi koronavirus SARS-CoV-2

Več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: www.nijz.si.

Po kašljanju/kihanju si umijte 
roke z milom ter vodo.

Papirnat robček po vsaki 
uporabi odvrzite v koš.

Preden zakašljate/kihnete si 
pokrijte usta in nos s 
papirnatim robčkom.

Zakašljajte/kihnite v 
zgornji del rokava.

1 2

3 4

ali
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OBVESTILO DRUŠTVOM IN KLUBOM V OBČINI 
ŠENTJERNEJ – PODELITEV SPOMINSKE

PLAKETE ŠENTJERNEJA 

Na podlagi objavljenega Razpisa za vložitev predlogov za podelitev nagrad in priznanj Občine Šen-
tjernej v letu 2020, pozivamo vsa društva in klube, ki delujejo v občini Šentjernej in v letošnjem letu 
obeležujejo obletnico delovanja, da to sporočijo na Občino Šentjernej.
Predlog s kratko obrazložitvijo delovanja vašega društva pošljite na e-pošto:
mojca.kastelic@sentjernej.si, najkasneje do 18. 5. 2020, da lahko še pripravimo predloge za do-
bitnike spominske plakete Šentjerneja. 

Občina Šentjernej objavlja na podlagi 4. člena Odloka o priznanjih in nagradah
Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 19/96)

RAZPIS ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA
PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ

OBČINE ŠENTJERNEJ V LETU 2020
1. V skladu z odlokom občina podeljuje naslednja priznanja in nagrade:
• NAZIV ČASTNEGA OBČANA OBČINE ŠENTJERNEJ
• NAGRADA OBČINE ŠENTJERNEJ
• SPOMINSKA PLAKETA ŠENTJERNEJA
• PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE ŠENTJERNEJ

2. Priznanje in nagrade so enkratne. Denarne nagrade se dajejo samo fizičnim osebam. 
Sredstva za priznanja in nagrade se zagotovijo v občinskem proračunu.

3. Predloge za podelitev priznanj in nagrad lahko podajo fizične osebe, podjetja, zavodi, 
društva, delovna telesa občinskega sveta in politične stranke.

4. Predloge za priznanja in nagrade Občine Šentjernej obravnava petčlanska Komi-
sija za nagrade in priznanja Občine Šentjernej, ki jo imenuje občinski svet. Ko-
misija izdela končni predlog za vsa priznanja in nagrade, razen za priznanje 
župana Občine Šentjernej. Komisija posreduje končni predlog za odločanje 
občinskemu svetu.

5. Priznanja in nagrade podeljuje župan.

NAZIV ČASTNEGA OBČANA OBČINE ŠENTJERNEJ pridobi, kdor doseže po-
membnejše trajne uspehe na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, 
športnem, vzgojno-izobraževalnem in humanitarnem področju ter s tem predstavlja občino 
doma in v svetu. Naziv častnega občana lahko dobi tudi tujec. Častnemu občanu se ob ime-
novanju podeli posebna listina.
NAGRADA OBČINE ŠENTJERNEJ se podeljuje občanom Občine Šentjernej, ki dosežejo po-
membnejše trajne uspehe na gospodarskem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem 
in humanitarnem področju. Nagrada Občine Šentjernej obsega priznanje in denarno nag-
rado. Višino denarne nagrade za vsako leto določi občinski svet ob sprejemanju proračuna.
SPOMINSKA PLAKETA ŠENTJERNEJA se podeljuje organizacijam in občanom ob njihovih 
pomembnejših jubilejih. Spominska plaketa je patiniran kovinski odlitek grba.
PRIZNANJE ŽUPANA
Župan lahko za posamezne enkratne dosežke in uspehe posameznikov, podjetij, zavodov, 
krajevnih skupnosti in društev podeli pisno priznanje. Priznanje župana se podeljuje ob pra-
znovanju kulturnega praznika, občinskega praznika ter ob koncu starega leta (športniki, itd.) 
in ob praznovanju raznih jubilejev (društva).

Predloge z obrazložitvijo pošljite na naslov: OBČINA ŠENTJERNEJ, Prvomajska cesta 
3a, 8310 Šentjernej, s pripisom »predlog za priznanje ali/in nagrado Občine Šentjernej«, 
do 22. 5. 2020. 

Janez Selak,
podžupan s funkcijo župana

V občini Šentjernej so v nedeljo, 8. mar-
ca, potekale nadomestne volitve za 
župana. Za županski stolček sta se 
potegovala dva kandidata, in sicer 
Jože Simončič, ki je kandidiral s pod-

pisi volivk in volivcev, in Franc Hudoklin (SLS).
Na volišča se je podalo lepo število volilnih 
upravičencev – 3724, kar je 63,80-odstotna 
udeležba. Za zmagovalca volitev so izbrali Jo-
žeta Simončiča, ki so mu namenili 58,10-od-
stotka podpore (2154 glasov), medtem ko je 
za Franca Hudoklina volilo 41,90-odstotkov 
volivcev (1552 glasov). 

   SABINA JORDAN KOVAČIČ

JOŽE
SIMONČIČ
NOVI ŽUPAN

Spoštovani občanke in občani,

Iskrena hvala za vso izkazano podpo-
ro na volitvah in pomoč v času volilne 
kampanje. Dokazali smo, kako zelo 
pomembni sestavini za uspeh sta po-
vezovanje in sodelovanje, zato name-
ravam tako delovati tudi v prihodnje. 
Slavili smo 8. marca, zdaj je čas, da 
zavihamo rokave in začnemo izpolnje-
vati dane obljube, saj vemo, da znamo 
in zmoremo skupaj doseči marsikaj. 

Jože Simončič, vaš župan



KDO SPREJEMA ODLOČITVE
V OBČINSKEM SVETU?
Tokrat predstavljamo svetnico MAŠO MOČIVNIK.

   SABINA JORDAN KOVAČIČ            OSEBNI ARHIV MAŠE MOČIVNIK 

Z
a svetnico je sedaj to prvi mandat v Občinskem svetu Občine 
Šentjernej. Kot pravi Močivnikova, se je za kandidaturo določila 
z namenom po aktivnem sodelovanju pri izboljšanju razmer v 
občini. »Menim, da je v lokalni politiki premalo mladih, 
ki bi se aktivno vključevali v politiko, kar za občino po-

meni veliko škodo, saj mlajše generacije nimajo svojih zastop-
nikov v občinski politiki, s tem pa so interesi mladih pogosteje 
preslišani.« Za svetnico izvolitev v občinske klopi pomeni korak nap-
rej v smeri razvoja občine in hkrati tudi dokaz, da si občani želijo, da se 
usliši tudi potrebe in želje mladih. Ob nastopu svetniške funkcije se je 
seznanila z vsebino statuta in poslovnika. S svojim znanjem in izkuš-
njami lahko svetnica prispeva k razvoju občine na različnih področjih, 
ki so ključna za življenje mlajših generacij in omogočajo medgeneracij-
ska povezovanja. Z dosedanjim delom občinskega sveta je zadovoljna. 
»V tem mandatu bom dala največ poudarka razvoju občine 

na področjih športa in rekreacije, dogodkov za mlade in raz-
rešitvi stanovanjske problematike v Šentjerneju. Poleg tega 
upam, da bomo lahko čim prej razrešili problematiko mostu 
v Mršeči vasi in sprejeli nov OPN,« pravi Močivnikova. Meni, da 
bo njen nastop v občinskem svetu predvsem pozitivno vplival na 
reševanje problemov v občinskem svetu in pripomogel k premiku 
projektov naprej. Je mnenja, da mladi s širšim pogledom na svet, 
v lokalno politiko vnašajo svežo energijo in ideje, ki so koristne za 
celotno skupnost.
Maša Močivnik živi v Šentjerneju. Je bodoča diplomantka predšolske 
vzgoje. Trenutno kot študentka dela v Vrtcu Čebelica Šentjernej in v 
Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju. V prostem času se 
najraje sprehaja po okoliških poljskih poteh, zelo rada tudi potuje. 
Uživa v kuhanju in peki raznih slaščic, ki jih najraje poje v družbi prija-
teljev in ob kozarčku dobrega vina. 
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VZDRŽEVANJE CEST IN
JAVNIH POTI
V letošnjem letu smo sprva pričeli z obsekova-
njem drevja v območju cest in javnih poti, ter s 
sanacijo in ureditvijo obcestnih bankin. Obse-
kavanje drevja v območju cest se izvaja redno 
glede na dejansko stanje. Letos smo obsekali 
drevje in veje ob cestah in javnih poteh na Tol-
stem Vrhu, Kiri, Prežeku ter Brezju pri Šentjer-
neju, v skupni dolžini 6 km. 
Vremenske razmere so dopuščale izvedbo ure-
ditve bankin in obcestnih jarkov. Bankine smo 
profilirali v namen ureditve odvodnjavanja s 
cestišča ter jih po potrebi tudi mestoma utrdi-
li. Sočasno smo na odseku Šentjernej–Gorenja 
Stara vas, odseku Orehovica–Cerov Log ter 
Gorenje Vrhpolje–Dolenje Vrhpolje očistili vse 
obcestne meteorne jarke ter v celoti uredili od-
vodnjavanje s cest. Skupaj smo tako uredili 13 
km bankin ter očistili 5 km obcestnih jarkov in 
prepustov. 
Na cesti Šentjernej–Mršeča vas je bila poleg 
ureditve 7 km bankin nameščena jeklena var-
nostna ograja v skupni dolžini 60 m. Predhod-
no so bila izvedena tudi zemeljska dela, ki so 
vključevala stabilizacijo bankine zaradi širitve 
bankine ter montaže ograje. Ograja povečuje 

VZDRŽEVANJE
CEST

    UROŠ JERIČ
 JP EDŠ, d. o. o. Šentjernej
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prometno varnost in preprečuje nevarnost iz-
leta s ceste na tem odseku.

ČIŠČENJE METEORNIH
JARKOV
Pri hipodromu je bil očiščen, obsekan in urejen 
meteorni jarek v skupni dolžini 170 m ter sani-
ran prepust ob jarku. Ob trasi ceste Šentjernej–
Gorenja Stara vas smo obsekali in očistili 200 
m meteornega jarka, kateri služi odvodnjava-
nju zaledja Gorenjega ter Dolenjega Vrhpolja 
kot tudi odvodnjavanja same ceste.

SANACIJE
V naselju Ostrog smo sanirali težavo zasta-

janja vode na cestišču, tako da smo uredili 
odvodnjavanje preko povozne rešetke na kri-
tičnem delu in montažo cevi pod cesto do me-
teornega obcestnega jarka.
V sklopu rednega vzdrževanja cest smo v za-
četku leta sanirali vse kategorizirane ceste v  
makadamski izvedbi. Draškovec–Čadraže, Go-
renja Gomila–Prapreče, Prapreče–Polhovica, 
Šentjakob–Ostrog, Orehovica pri osnovni šoli, 
Šentjernej–Groblje pri Prekopi, Roje–Ostrog.

JAVNA RAZSVETLJAVA
Z letošnjim letom smo pričeli z obnovo jav-
ne razsvetljave na občinskih cestah in javnih 
površinah. Dobavitelj in model svetilke je bil 

izbran na javnem razpisu v letu 2019. Svetilka 
je skladna z vsemi trenutnimi in standardi in 
priporočili za javno razsvetljavo. V letošnjem 
letu smo do danes zamenjali 152 svetilk. 
Od tega je bilo v naselju Dolenje Vrhpolje 
na novo zamenjanih 12 svetilk vključno s 
postavitvijo temeljev in drogov. Svetilke so 
zamenjane v naselju Cerov Log, Orehovica, 
Hrastje, Gorenja Stara vas, Turopolje, Res-
slova ulica, Dolenje Gradišče, Obrtna cesta v 
Šentjerneju ter v Šmarju.
Z zamenjavo se izboljša preglednost na 
cestah, pločnikih in prehodih za pešce ter 
predvsem se poglavitno zmanjša poraba ele-
ktrične energije. S tem se bo povečala učin-
kovitost in trajnost javne razsvetljave. 

UKREPI ZA POMOČ MSP V ČASU KORONAVIRUSA
   MARIJA MARTINČIČ BAUMAN, SPOT 

             svetovanje jugovzhodna Slovenija

I
zbruh koronavirusa je znotraj slovenskega go-
spodarstva že začel povzročati škodo. Sprva 
v turizmu, nato logistiki, sedaj pa praktično 
ni več izvzete dejavnosti. Predvideva se, da 
bo izbruh koronavirusa najbolj ošibil mala in 

srednja podjetja, na katerih sloni slovensko go-
spodarstvo. Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo zato pozorno spremlja situacijo tako 
na nacionalni ravni, kot tudi na evropski in glo-
balni ravni, sprejelo je tudi že določene ukrepe za 
pomoč gospodarstvu. K obvladovanju situacije in 
zmanjševanju škodljivih posledic je pristopilo z 
dvostopenjskim sistemom:
1. Opredelitvijo takojšnjih interventnih ukre-

pov, ki jih je mogoče implementirati v kratkem 
časovnem obdobju

2. Opredelitvijo strateških ukrepov, ki bodo pri-
pomogli k vzpostavitvi ali oblikovanju pretrga-
nih dobaviteljskih verig oziroma nadomestiti 
njihove manjkajoče člene, s čimer bi lahko tudi 
dolgoročno zmanjšali odvisnost od dobavite-
ljev izven EU.

Podrobnejše informacije o ukrepih:
- Zakon o interventnem ukrepu delnega povra-

čila nadomestila plače - država bo lahko na 
podlagi interventnega zakona pomagala v nas-
lednjih primerih:

• Ko delodajalec dela zaradi slabega poslovne-
ga položaja, ne bo mogel zagotavljati hkrati 
najmanj 30 % zaposlenim in jih bo nato napo-
til na začasno čakanje na delo. Delavci bodo v 
tem primeru upravičeni do nadomestila plače v 
višini 80 % osnove za nadomestilo. Od tega bo 
breme za izplačilo nadomestila deloma padlo 

na delodajalca (60 %), deloma pa na državo (40 
%).

• Ko delavec dela ne bo mogel opravljati, zaradi s 
strani ministra za zdravje izdane odločbe o ka-
ranteni, ne bo pa mogoče delo na domu. Tudi 
v tem primeru bo nadomestilo znašalo 80 % 
osnove za nadomestilo plače, v celoti pa ga bo 
izplačala država,

• Delodajalcem bo omogočeno uveljaviti povra-
čilo nadomestila plače tudi za primere, ko je 
delavcu zaradi odrejene karantene onemogo-
čeno opravljanje dela, delo na domu pa v tem 
primeru ni mogoče. Vlada z zakonom cilja na 
ohranitev vsaj 50 % zaposlitev v podjetjih, ki se 
spoprijemajo z zmanjšanim obsegom poslova-
nja in omilitev negativnih učinkov karantene 
delavca na delodajalca.

Delodajalec bo pravico do delnega povračila na-
domestila plače uveljavljal z vlogo, ki jo bo vložil 
pri Zavodu RS za zaposlovanje. Skupaj z vlogo bo 
moral predložiti opis poslovnega položaja, izkaza-
ti pa bo moral tudi, da zaradi poslovnih razlogov 
začasno ne more zagotavljati dela hkrati najmanj 
30 % zaposlenim delavcem in da se je odločil o 
napotitvi delavcev na začasno čakanje na delo. 
Predložiti bo moral tudi pisno izjavo, s katero se 
bo zavezal k ohranitvi delovnih mest delavcev na 
začasnem čakanju na delo, najmanj 6 mesecev po 
začetku začasnega čakanja na delo. V primeru, da 
gre za delodajalca, ki je davčni dolžnik, ki ne izpla-
čuje plač in ne plačuje prispevkov, če gre za krši-
telja delovnopravne zakonodaje ali je nad njim 
uveden postopek insolventnosti, do te ugodnosti 
ni upravičen.
- Kreditne linije SID in SPS:
SID: MSP in velikim podjetjem bo ponudilo finanč-
ne produkte v skupni višini 800 mio evrov, od tega 
za 200 mio evrov novih oz. prilagojenih produktov 

ter 600 mio evrov obstoječih produktov. S temi 
sredstvi se bodo reševale predvsem likvidnostne 
težave podjetij, vključno z likvidnostjo pri dobavi 
storitev in produktov, težave zaradi zmanjšanega 
povpraševanja, izpada proizvodnje, težave v do-
baviteljskih verigah in težave pri investicijah, tudi 
v obliki zavarovanj in refinanciranja kreditov, na-
jetih pri bankah. Finančni produkti bodo trgu na 
voljo od aprila 2020 dalje.
SPS: skupaj z MGRT oblikujeta ukrepe, ki nas-
lavljajo mikro, mala in srednje velika podjetja v 
skupni okvirni višini 115 mio evrov. Denar je/bo na 
voljo za različne namene, od novih hitrih likvidno-
stnih kreditov SPS, namenjenim odpravi likvidno-
stnih krčev mikro, malih in srednje velikih podjetij 
zaradi koronavirusa in obstoječih garancij za zava-
rovanje bančnih kreditov, prioritetno namenjenih 
za nove investicije ter s prilagoditvijo tudi za fi-
nanciranje obratnih sredstev zaradi obvladovanja 
posledic koronavirusa. Sredstva so že na voljo!
- Pomoč na področju internacionalizacije: ob-
stoječe ukrepe, kot npr. Javni razpis za sofinan-
ciranje udeležbe na mednarodnih sejmih v tujini, 
vavčer za skupinske predstavitve slovenskega 
gospodarstva na sejmih v tujini, za udeležbo v go-
spodarskih delegacijah v tujino in za udeležbe na 
mednarodnih forumih) se razširi na način, da se 
podjetjem zagotovi vsaj delno povračilo stroškov 
v zvezi s prestavljenim oz. odpovedanim sejmom 
oziroma dogodkom ter, da se podjetjem omogoči 
sofinanciranje udeležbe na digitalnem sejmu  oz. 
dogodku, v kolikor seveda organizator zagotovi to 
možnost izvedbe.
- Podjetja v težavah: na podlagi Zakona o pomo-
či za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih 
družb in zadrug v težavah (Ur. l. RS, št. 5/17, v na-
daljevanju: ZPRPGDZT) lahko ministrstvo izvaja 
postopke prestrukturiranja gospodarskih družb in 
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   KOMUNALA NOVO MESTO D. D.

O
dpadno jedilno olje je odpadek, za 
katerega praviloma ne pomislimo, da 
bi lahko bil škodljiv za naravo. Prav 
zaradi tega ga številna gospodinjstva 
najpogosteje nepravilno odlagajo, in 

sicer tako, da ga preko kuhinjskega lijaka ali 
straniščne školjke zavržejo v javni kanalizacij-
ski sistem. S tem ne tvegajo samo tega, da bi 
v svoj kanalizacijski sistem priklicali različne 
škodljivce ali tvegali njegovo zamašitev, tem-
več lahko povzročijo onesnaženje površinskih 
voda in podtalnice. Po ocenah lahko 1 liter 
odpadnega olja onesnaži kar 1.000 litrov vode. 
Jedilno olje namreč na površju vode tvori tan-
ko nepropustno plast, ki onemogoča izmenja-
vanje kisika v vodo in iz nje. Prav zaradi tega 
dejstva pa močno škoduje vodni favni in flori 
ter ga je zato prepovedano zlivati v odtoke ali 
kanalizacijo ter odlagati v zabojnike za zbira-
nje odpadkov. Gospodinjstva opozarjamo in 
spodbujamo, da odpadno jedilno olje skla-
diščite v plastenkah ali kozarcu s pokrovom 
ter ga, ko se nabere zadostna količina, od-
peljete v zbirni center, kjer ga seveda lahko 
brezplačno oddate.
V letošnjem letu si želimo vzpostaviti siste-
matično zbiranje odpadnega jedilnega olja 
ter zbrano odpadno olje uporabiti za izdelavo 
ekoloških produktov. Odpadno olje bi sicer 
končalo kot komunalni odpadek in onesna-
ževalo podtalnico. Z reciklažo odpadnega je-
dilnega olja se zmanjšuje onesnaženost oko-
lja – izboljšuje se kakovost podtalnih voda in 
dolgoročno ohranja narava.
Za mojo lepo dolino, Komunala Novo mesto 

V KANALIZACIJO SODI LE ODPADNA VODA IZ
SANITARIJ, UMIVANJA, KUHANJA IN PRANJA

zadrug v težavah. Zakon je mogoče uporabiti kot 
interventni ukrep, vendar le v omejenem obseg – 
kadar težave, ki so tako izrazite, da predstavljajo 
stečajno ogroženost, nastopijo v gospodarski 
družbi ali zadrugi, ki izkazuje pomembno sistem-
sko vlogo za državo ali sektor.
- Delo od doma in primeri karantene: že obsto-
ječe rešitve v okviru Zakona o delovnih razmerjih 
omogočajo delodajalcem določeno fleksibilnost 
pri opravljanju dela. Omogočeno je delovne pro-
cese organizirati kot delo na domu ali delavce za-
časno napotiti na drugo delo ali čakanje na delo 
v primeru obstoja poslovnih razlogov. S predlo-
gom interventnega zakona so obstoječe rešitve še 
dopolnjene, s ciljem blaženja negativnih posledic 
korona virusa. Več pojasnil na povezavi: https://
www.gov.si/novice/2020-03-05-delo-na-domu-in-
-odrejanje-drugega-dela-v-izjemnih-okoliscinah/ 
MDDSZ je za morebitna vprašanja in pojasnila na 
razpolago na tel.št.: 01 369 77 08 ali 01 280 36 60 
ter e-naslovu: gp.mddsz@gov.si
- Predlog odloga plačila davčnih obveznosti za-
radi zmanjšanja likvidnosti podjetij: poslovni 
subjekti se lahko poslužijo obstoječih ugodnejših 
načinov poplačila davčnih obveznosti, skladno z 
veljavnim Zakonom o davčnem postopku, in si-

cer odloga plačila davka za največ 24 mesecev ali 
obročnega odplačila davka na največ 24 obrokov;  
s. p.-ji in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, le 
za davke, ki so povezani z opravljanjem njihove 
dejavnosti (npr. DDV, NUSZ za poslovne prosto-
re). Poslovni subjekt mora vložiti vlogo pri tistem 
finančnem uradu, kjer je vpisan v davčni register 
ali pa preko portala eDavki. Vloga se lahko vloži 
kadarkoli od nastanka davčne obveznosti do nje-
nega poplačila. Priporočeno je, da se vloga vloži 
čim prej, torej še pred potekom roka za plačilo 
davka. Več informacij na povezavi: https://www.
fu.gov.si/.
- Ukrepi na področju turizma: na MGRT in na Slo-
venski turistični organizaciji (STO) so se na trenu-
tno nestabilno gospodarsko situacijo v turizmu 
nemudoma odzvali in pripravili nekatere ukrepe, 
s katerimi želijo pomagati turističnemu gospodar-
stvu. Več informacij na e-naslovu: pr@slovenia.
info.
- Aktivacija pri sprejemanju ukrepov na ravni 
EU: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Zdravko Počivalšek, je v stalnem kontaktu s ko-
misarjem Lenarčičem z namenom, da bi ukrepi, 
ki jih je že pripravila vlada RS in tistimi, ki bodo še 
oblikovani v prihodnjih dneh, čim bolj v sozvočju z 

ukrepi, ki nastajajo na ravni EU.
V Sloveniji je nad 100.000 samozaposlenih, od 
tega jih cca 70.000 dela v gospodarstvu in pred-
stavljajo več kot 12 % delovnega prebivalstva. V 
zadnjem obdobju je bila z njihove strani na MGRT 
posredovana peticija, naj se v teh spremenjenih 
razmerah ne pozabi nanje.  S pozivi k zaščiti sa-
mozaposlenih je pravzaprav začela Obrtno-pod-
jetniška zbornica Slovenije. Prav ta skupina de-
lavcev je namreč ekstitencialno ogrožena. MGRT 
rešitve zanje predvideva v dopolnitvi predla-
ganega zakona o interventnem ukrepu del-
nega povračila nadomestila plače. Dopolnitve 
bodo šle v smeri morebitnega odloga socialnih 
prispevkov za samostojne podjetnike brez zapo-
slenih. Predvidevamo, da se bodo ukrepi MGRT 
in ostalih podpornih institucij še spreminjali/do-
polnjevali, zato vas vabim, da jih spremljate na 
naši FB ali Spletni strani. Ostanite zdravi!

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 Evrop-
ska unija iz Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj. 



P
rihaja obdobje, ko bomo več časa namenili čiščenju na-
ših jeklenih konjičkov in se z veseljem odpravili na kak-
šen izlet. Zato smo se odločili, da v tokratni spomladan-
ski številki predstavimo vsestranskega Jožeta Krmca iz 

Gorenje Brezovice, ki se ukvarja s čiščenjem in prevozi oseb. 
Kolikor pa mu ostane prostega časa, ga preživi skupaj s pevci 

Fantje z vasi, ki ohranjajo lepo ljudsko izročilo – 
petje ljudskih pesmi.

Kdaj ste začeli z dejavnostjo? Zakaj ste 
se odločili ravno za avtonego vozil?
Z dejavnostjo sem začel pred petimi leti. Tak-
rat se mi je porodila ideja, da bi poleg službe 
lahko še popoldne nekaj delal. Zakaj ravno 
čiščenje avtomobilov? Ker sem to z veseljem 
delal, v svojih mladih letih pri svojih avtomo-
bilih. To mi je le še potrditev, ko se spomnim še 
mlajših let, da me je oče nagradil z malo vožnje 
po čiščenju.

Opravljate več storitev, katera je vaša 
glavna dejavnost? In kje dejavnost op-
ravljate?
Da. Po dogovoru več storitev, kar se tiče čišče-
nja. Ni kakšnega posebnega pravila ali šablo-
ne. Poudarek dajem notranjosti vozila. Poleg 
čiščenja avtomobilov grem tudi na teren, ko 
je potrebno očistiti sedežno garnituro, jedilne 
kote, stole, preproge, avtobus ali večji kamion. 
Sicer delam doma, pod velikim nadstreškom. 

Vašim strankam nudite ročno čiščenje 
vozila, se je za uslugo treba predhodno 
naročiti? Avtonego nudite za osebna vo-
zila, morda tudi za večja vozila?
Čiščenje je vse ročno. Uporabljam le kakšne 
pripomočke (pištolo na komprimiran zrak, pr-
šilke), predvsem so pa krpa in roke tisto, ki mo-
rajo biti natančne, da stvar dobi pravi izgled. 
Stranke pokličejo in se naročijo, saj vedo, da 
sem dopoldne v službi. Konec tedna, petek in 
sobota, pa se zgodijo tudi kakšni »padalci« ka-

terim prav tako z veseljem ustrežem, če se le 
da. Tudi večja vozila niso izjema, kot so kombi-
ji, traktorji, terenska vozila in manjši kamioni. 
Za avtobus ali večji kamion se odpravim na 
teren.

Ali poleg osnovnega čiščenja, nudite še 
globinsko čiščenje?
Kot sem že omenil, ni posebnega pravila. De-
lam po dogovoru, po želji in potrebi. Ko nisem 
časovno omejen, z veseljem naredim tudi 
kaj več in ne zaračunam. Kar moje stranke že 
vedo. Seveda, poleg osnovnega čiščenja, op-
ravljam tudi globinsko čiščenje. Tovrstno či-
ščenje največkrat pride v poštev, ko se stranka 
odloči avto prodati ali ob nakupu rabljenega, 
predvsem, če je ta iz tujine. Kdaj je potrebno 
opraviti osnovno ali globinsko čiščenje, ni 
pravila. Ljudje imamo različne kriterije, kdaj 
in koliko je avto umazan, zato je tudi cenik na-
rejen z razponom. Ob redni uporabi vozila se 
zagotovo nabere precej umazanije, vidne in 
manj vidne (umazana tla, madeži od hrane in 
pijače, prah, odmrla koža in lasje, dlake hišnih 
ljubljenčkov …). Izrazitejše neprijetne vonjave 
se v avtu nabirajo v času poletnega potenja in 
seveda med morebitnim kajenjem v vozilu. 
Zato priporočam tudi globinsko čiščenje.

Kako je s konkurenco, namreč v Šen-
tjerneju imamo samopostrežno avtop-
ralnico, jo občutite?
Ja, v Šentjerneju je nekaj znanih konkurentov, 

tako avtomatske avtopralnice in dveh samo-
postrežnih pralnic, vendar tega ne občutim. 
Imam precejšen krog stalnih strank, ki me še 
komu priporočajo. Z njimi se razumem in tudi 
sodelujemo. Drugače pa je moj način čiščenja 
precej drugačen, z osebnim pristopom.

V čem pa ste drugačni od ostalih, ki nu-
dijo podobno vrsto storitev?
V Šentjerneju so tri vrste čiščenja avtomobilov 
in vsako se razlikuje od drugega. Verjamem, da 
samopostrežna ali avtomatska avtopralnica 
pride prav, ko potrebuješ v nekaj minutah oče-
diti svoje vozilo. Moje delo pa je povsem ročno. 
Tako je tudi rezultat dela tak, da so stranke 
zadovoljne. Ljudje smo različni. Nič drugače ni 
niti pri skrbi za naše jeklene konjičke. Sloven-
ci in Slovenke smo na splošno znani po tem, 
da radi dobro in pogosto skrbimo za svoje 
avtomobile. In na čiščenje avtomobila ljudje 
gledajo zelo različno. Nekateri rajši zapeljejo 
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Predstavljamo AVTONEGA IN STORITVE, JOŽE KRMC s. p.

DA BO VAŠ JEKLENI
KONJIČEK ČIST

»Slovenci in Slovenke 
smo na splošno znani 
po tem, da radi dobro 

in pogosto skrbimo 
za svoje avtomobile.«

   ANITA PETRIČ            OSEBNI ARHIV AVTONEGA IN STORITVE, JOŽE KRMC S. P.Letošnja novost - najem kombija 8+1.



storit … Če imam kakšno urico prosto, pa se 
rad sedem na motor. Prepevanje je moj hobi, 
ki je prerastel v kar resno stvar in to že kar 18 
let. Petje imam rad že od otroških let, saj smo 
doma večkrat zapeli. Dobri pevci so bili tudi 
moji stari starši in še vedno moja starša, oče 
in mami. Lahko si mislite, da po vsem našte-
tem, ne ostane prav veliko časa, se pa najde. 
Enkrat tedensko se dobimo na vajah, nastopi 
pa so v glavnem ob koncih tedna zvečer.

Kakšni so vaši načrti za prihodnost?
Kakšnih posebnih načrtov ni, delati še naprej. 
Pozoren bom, če tudi bo dvorišče bolj polno av-
tomobilov, da bo moja kvaliteta dela ostala pre-
poznavna še naprej. Želim si, da bi tudi s prevozi 
delal uspešno. Drugače pa čiščenje avtomobila 
ni le lepotnega in higienskega pomena. Čiščenje 
avtomobila zagotavlja, da bo jekleni konjiček 
dolgo časa lepo ohranjen, zato sem vesel, da 
lahko s svojo dejavnostjo pripomorem k temu. 

vozilo v avtomatsko avtopralnico, zopet drugi 
raje obiščejo ročno avtopralnico. Sam delam z 
veseljem in moje stranke to lahko tudi občuti-
jo. Ne delam razlik med avtomobili, niti med 
strankami, saj je ves denar enak, pa tudi če je 
avto starejši in bolj zanemarjen. Vsak je zase 
izziv. Blato, izpušni plini, mrčes, sol in nehva-
ležni vremenski pogoji (snežna brozga …) so 
dejavniki, zaradi katerih je avto zahtevnejše 
čistiti. Še posebej rada pa se umazanija nabira 
v težko dostopnih predelih (notranji del vrat, 
pod blatniki …), kjer se je v daljšem času na-
bere ogromno in lahko sčasoma poškoduje 
karoserijo vozila. Tudi težko dostopna mesta 
vedno očistim. Grem strankam nasproti in v 
Šentjerneju ali bližnji okolici avto odpeljem 
in očiščenega pripeljem nazaj. Strankam nu-
dim kartico popustov – vsako deseto čiščenje 
je gratis. Ko vam zmanjka idej za darilo, so na 
voljo darilni boni. Ljudem pomagam tudi s 
kakšnim nasvetom, ko se lotijo čiščenja sami 
doma. Po končanem čiščenju pa ponudim tudi 
kakšno pijačo ali presenetim z drobno pozor-
nostjo, ob Novem letu pa jih obiščem s kole-
darjem.

Po novem nudite tudi najem potniškega 
kombija, za koliko oseb? Lahko zagoto-
vite tudi voznika?
Da, tako je. V letošnjem letu je v moji popol-
danski dejavnosti na voljo tudi najem kombija 
z 8+1 sedeži. Po dogovoru, v popoldanskem 
času ali konec tedna, je možen najem tudi z 
voznikom.

Ste tudi vodja ljudskih pevcev Fantje z 
vasi, kako svoj delavnik prilagajate, da 
se lahko sestajate s pevci na vajah?
Med tednom sem v službi v Novem mestu 
(zaposlen sem v Krki), popoldne opravljam 
čiščenje vozil, potem sledi še prepevanje pri 
Fantih z vasi v Škocjanu, kjer sem že vrsto let 
vodja. Pa tudi okrog hiše je tudi treba kaj po-
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»Delam z veseljem 
in moje stranke to 
lahko tudi občutijo. 
Ne delam razlik med 
avtomobili, niti med 
strankami, saj je ves 
denar enak, pa tudi 
če je avto starejši 
in bolj zanemarjen. 
Vsak je zase izziv.«

Jože poudarek daje notranjosti vozila.

Jože Krmc je uspešen tudi kot vodja ljudskih pevcev, 
ki prepevajo pod imenom Fantje z vasi.



Gospodarstvo
  ANITA PETRIČ

    EMIL TURK

V Kulturnem centru Primoža Trubarja 
je v četrtek, 20. februarja, potekalo 
srečanje obrtnikov, podjetnikov in 
poslovnih partnerjev Občine Šen-
tjernej. Občina je zanje pripravila ko-

mično zgodbo »Amerikanki dolarji«, ki se godi 
v predpustnem času in se zaključi na pustni 
torek leta 1932. Predstavila se je gledališka 
skupina DKD Svoboda Senovo. Uvodoma je 
zbrane nagovoril podžupan s funkcijo župana 
Janez Selak. V nagovoru je dejal, da je za go-
spodarski razvoj nujno, da le-ta sloni na ino-
vativnosti in podjetnosti mladih. Naša želja je, 
da spodbudimo mlade in podjetne, da zbere-
jo pogum in uresničijo svojo poslovno idejo v 
domačem okolju. Med drugim je omenil za-
ključen projekt Poslovno storitvene cone Šen-
tjernej – sever, kjer že lahko opazimo gradnjo 
novih objektov, nekatera podjetja pa so že od-
prla svoja vrata. Dejal je, da je občina kandidi-

rala s projektom Industrijsko storitvene cone 
Sejmišče Šentjernej za pridobitev 585.115,89 
evrov nepovratnih sredstev na podlagi vloge 
za neposredno potrditev projekta. Skupna 
ocenjena vrednost projekta znaša 751.000 
evrov. Po prejemu odločitve o podpori s strani 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologi-
jo bomo z javnim naročilom in pričetkom del 
pričeli še letos, ter projekt v sredini leta 2021 
tudi zaključili. Pred nami bodo zopet nove pri-
ložnosti, je v uvodnem nagovoru še povedal 
podžupan Janez Selak. Številne navzoče je 
nagovoril tudi direktor Gospodarske zbornice 
Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš, ki je s 
predstavitvijo navdušil zbrane podjetnike, saj 
je podal veliko koristnih in pomembnih infor-
macij. 
Na Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele 
krajine z veseljem ugotavljajo, da smo po 
številu prijavljenih inovacij najuspešnejša re-
gija v Sloveniji. Zato je podžupan Janez Selak 
na oder povabil najprej mlade inovatorje iz 
podjetja L-tek d. o. o., Mateja Slapšaka, Ale-

DOMAČI GOSPODARSTVENIKI IZMENJALI IZKUŠNJE
ša Zorana in Marka Stuška, ki so s pametnim 
prometnim znakom za povečanje varnosti 
otrok v cestnem prometu prejeli bronasto 
priznanje za inovacijo. Srebrno priznanje za 
inovacijo je prejelo podjetje Iskra Pio d. o. o. s 
sodobnim ultrazvočnim generatorjem z moč-
jo 2 kW. Za nagrado so zaslužni: Darko Blažič, 
Damjan Brudar, Gregor Remih in pokojni Du-
šan Rangus. Zbrani so z aplavzom nagradili 
tudi Mlinarstvo Rangus iz Dolenjega Vrhpolja, 
ki so pred časom prejeli prestižno nagrado 
»Najbolj inovativno živilo 2020«, ki jim jo je 
podelil Inštitut za nutricionistiko v sodelo-
vanju Ministrstva za zdravje in Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za testeni-
ne – zlate tatarske bio ajdove valvice. Na oder 
je bil povabljen tudi gospod Jože Bevc, ki je v 
lanskem novembru postal častni član Območ-
ne-obrtno podjetniške zbornice Novo mesto. 
Med drugim je v lanskem letu na TV Vaš kanal 
postal osebnost meseca novembra. Kot upo-
kojeni obrtnik je še vedno dejaven v Združe-
nju upokojenih obrtnikov območne zbornice. 

Šentjernejsko glasilo   |   marec 2020
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V oktobru lansko leto je na 19. izboru najbolj-
ših izmed najhitreje rastočih in bonitetno od-
ličnih slovenskih podjetij v dolenjsko-posavski 
regiji prejelo laskavi naziv Gazela Dolenjsko-
-posavske regije 2019 podjetje Podgorje d. o. 

o. Zato so zbrani z aplavzom na oder pospre-
mili Denisa Stepančiča, direktorja družbe 
Podgorje d. o. o. Le-ta se je v svojem kratkem 
nagovoru zahvalil gospodu Radku Luzarju za 
njegov prispevek na področju gospodarskega 

razvoja v občini. Sledila je komična zgodba in 
prijetno druženje v avli kulturnega centra. Za 
popestritev ob zaključku srečanja sta poskr-
bela violinistka Nina Pečar ob klavirski sprem-
ljavi Jerneja Šuštaršiča. 

Šentjernejsko glasilo   |   marec 2020
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M
inule dni je svoj visok življenjski jubi-
lej 90 let praznovala Vekoslava (Slav-
ka) Jereb iz Šentjerneja, Novomeška 
cesta 2. Rojena je bila na Dobravici, 
v družini s štirimi otroki. Imela je dve 

sestri in brata, ki je umrl pri starosti pet let. Na 
Dobravici je živela vse do svojega 13. leta sta-
rosti, potem se je preselila na Gručo. Okusila je 
težko kmečko življenje med in po II. svetovni 
vojni, ker je ostala brez očeta. Ker je bila najsta-
rejša, je zaradi velikega pomanjkanja hodila na 
dnino, da je pomagala preživljati družino. Pred 
zakonom je rodila tudi hčerko. Leta 1954 se je 
poročila in rodila še dva sinova. V zakonu je 
preživela celih 51 let. Doživela je smrt svojega 
najstarejšega sina in kmalu potem tudi infarkt. 
Je zelo bolehna in potrebuje veliko zdravil ter 
dietno hrano. Jesen svojega življenja sedaj 
preživlja pri hčerki Minki v Šentjerneju. Ima 9 
vnukov in 15 pravnukov, ki jih ima neizmerno 
rada. Vedno se jih spominja ob rojstnih dnevih 
in godovih ter jim piše. Vesela je, da hčerka lepo 
skrbi zanjo, zelo pa se razveseli vsakega obiska 
svojih najdražjih in sosedov iz Gruče. Je vesele 
narave in kljub temu, da ji zadnje čase pešajo 

    ANITA PETRIČ oči, rada bere časopise in gleda televizijo. Da je 
še kar pri močeh, je vsem, ki so jo obiskali do-
kazala tako, da jih je pričakala zelo radostne in 
dobre volje. Ob njenem prazniku pa so jo poleg 
domačih obiskali, in ji zaželeli še veliko zdravih 
in zadovoljnih let, podžupan občine Šentjernej 
s sodelavko, predstavnici krajevne organizacije 
Rdečega križa, predstavniki Društva upokojen-
cev Šentjernej in prijatelji. Obiska je bila zelo 
vesela in ob prisrčnem kramljanju je čas hitro 
minil. Ob odhodu so ji obljubili, da jo prihodnje 
leto zopet obiščejo. 

90 LET VEKOSLAVE JEREB

V soboto, 14. marca, je bila na Ja-
vorovici spominska slovesnost 
izvedena samo s položitvami 
vencev in cvetjem v spo-
minskem hramu. Vse ostale ak-

tivnosti so bile predhodno odpovedane. 
Komemoracijo so izvedli v ožjem krogu. 
Navzoče je pozdravil le glavni organi-
zator iz Združenja borcev za vrednote 
NOB Šentjernej Matjaž Zagorc. 

  ANITA PETRIČ

    BOGDAN MALI

P
evci Gorjanskega speva, pod vodstvom 
Milana Pavliča, so zadnjega februarja 
na svojem tradicionalnem brezplač-
nem koncertu znova navdušili zbrano 
občinstvo v Kulturnem centru Primoža 

Trubarja. Pripravili so res zanimiv koncert. Za-
sedba, ki deluje od leta 2011, je množico obi-
skovalcev razveselila s tremi sklopi,  s sklopom 
pesmi Tineta Lesjaka, sklopom ruskih in še 
zabavnih pesmi. Koncert v Šentjerneju je pope-
strila ženska Vokalna skupina Lilith. 

  ANITA PETRIČ

    EMIL TURK

GORJANSKI 
SPEV ZOPET 

NAVDUŠIL
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Kdaj se vam je porodila ideja, da prič-
nete zbirati denar in kovance, kdo vas je 
za to navdušil in zakaj ste se odločili, da 
pričnete z zbiranjem denarja? Skratka, 
kako se je vse začelo?
Ideja o zbirateljstvu se je rodila tako rekoč že v 
osnovni šoli. Takrat smo zelo radi zbirali znač-
ke. Seveda je bila to otroška kupčija, menjava 
med sabo in število kdo ima več. Še danes oh-
ranjam celotno zbirko značk, ki sem jih zbral v 
otroških letih. So lep spomin in obenem lepa 
zgodovina tistega časa.
Zbiranje denarja pa se je začelo v zgodnjih 80. 
letih. Vsi mladi smo imeli veliko željo po hitrem 
zaslužku. Tisti čas je bilo delo na ladji pravi iz-
ziv. Sam sem poskušal še s svojimi tremi prija-
telji, dva od prijateljev sta res odšla delati na 
ladjo. Eden iz med njiju je ostal v Ameriki in ko 
se je vrnil po letu dni, da si uredi vse potrebne 
dokumente, sva se zadnji dan pred odhodom 
sredi Šentjerneja »na plac'« poslovila. Dal mi je 
dva bankovca ameriških dolarjev in rekel, »to 
imej za spomin, jaz grem v Ameriko in se ne bom 
več vrnil.« Ostala sta dva dolarja in to je bil za-
četek moje zbirateljske kariere.

Koliko različnih kovancev in bankovcev 
že imate zbranih in iz katerih držav vse?
Danes pa je po 36-ih letih zbiranja denarja 

v moji zbirki preko 65 različnih vrst denarja 
iz različnih kontinentov sveta. V zbirki je 166 
različnih bankovcev in več kot 850 različnih 
kovancev.

Ali vam denar prinašajo tudi prijatelji 
in znanci, ker vedo, da ga zbirate?
Da, denar mi največ prinašajo prijatelji, ki po-
tujejo po svetu, saj ko se vračajo, vedno nekaj 
ostane. Takrat se spomnijo name, ker vedo, da 
bosta njihovo potovanje in zgodba pri meni 
zapisana. Tudi sam kdaj pa kdaj potujem in iz-
koristim to priložnost, da poiščem star denar.

Na kakšen način arhivirate denar?
Denar si vedno vložim v primeren album ali 
tablico za kovance, zapišem vse podrobnosti 
(kdaj, kdo in od kje sem kaj dobil). Vse zgodbe 
ali pripovedi, ki so se zgodile, so zapisane poleg.

Nedavno ste svojo numizmatično zbir-
ko širšemu občinstvu pokazali na prvi 
samostojni razstavi v avli Kulturnega 
centra Primoža Trubarja v Šentjerneju.  
Ste bili zadovoljni z obiskom in kakšni 
so bili odzivi? 
Na decembrski razstavi v KC Primoža Trubar-
ja sem bil zelo zadovoljen z obiskom. Hvala 
vsem, ki ste se odzvali vabilu ter si vzeli čas za 

ZBIRATELJ STAREGA
DENARJA JOŽE GRUBAR

V 
tokratni številki glasi-
la vam predstavljamo 
vsestranskega občana 
JOŽETA GRUBARJA iz 

Gorenjega Vrhpolja, ljubitelj-
skega zbiratelja starega denar-
ja, ki hrani že obsežno zbirko, 
na katero je lahko upravičeno 
ponosen.

  ANITA PETRIČ

     OSEBNI ARHIV JOŽETA GRUBARJA

Jože Grubar z družino.
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ogled. Namen razstave je bil, da skozi denar 
ohranjamo spomine, vezi in prijateljstva, na 
ljudi, ki so marsikaj prepotovali in doživeli na 
tej poti. Obenem pa spoznamo tudi zgodovino 
in kulturo nekega naroda. Želja na razstavi pa 
je bila tudi, da mladi vidijo smisel zgodovine 
na drugačen način.

Na kateri bankovec ali kovanec ste še 
posebno ponosni?
Še najbolj mi je cenjen bankovec iz Avstralije, 
ki mi ga je podarila Koželjeva mama iz Loke, ko 
je bila na obisku pri svoji sestri. Podarjen je bil 
od srca in obogaten s številnimi zgodbami.

Lahko naštejete nekaj bankovcev in ko-
vancev, ki jih hranite iz starih časov? 
Najstarejši kovanec v moji zbirki je kovanec iz 
leta 1816, ki je bil najden na grobeljskem polju 
in različni bankovci še izpred druge svetovne 
vojne.

Kupujete tudi spominske kovance, ki jih 
izdaja naša država ob posebnih prilo-
žnostih? Kolikšna je ta zbirka? 
Da, Republika Slovenija izdaja posebne ko-
vance, ki so simbol slovenskega naroda. V moji 
zbirki je 14 različnih. To so posebni kovanci 
na katerih so upodobljene osebe, ki so za naš 

imate občutek, da se ljudje v celoti zave-
dajo, kako pomembno je gasilsko delo? 
Kakšno je sodelovanje z Občino Šentjer-
nej? Na katere projekte se pripravljate v 
prihodnje?
Gasilec sem z dušo in srcem že več kot 40 let. 
Ponosen na svoje društvo PGD Gorenje Vrhpo-
lje in na vse gasilce. Biti gasilec z leti postane 
način življenja. Pomeni nekaj več, kot samo 
član nekega društva, pomeni biti nenehno v 

»Namen razstave je bil, da skozi denar 
ohranjamo spomine, vezi in prijateljstva, na 
ljudi, ki so marsikaj prepotovali in doživeli 

na tej poti. Obenem pa spoznamo tudi 
zgodovino in kulturo nekega naroda.«

narod nekaj naredile (France Prešeren, Primož 
Trubar, Jože Plečnik in drugi).

Ali vas podpira družina, torej boste z 
zbiranjem še nadaljevali?
Družina me podpira in mi pomaga, da se zbir-
ka veča. Tudi ob posebnih priložnostih poskr-
bimo, da si lahko zbirko ogledajo tudi drugi 
(prijatelji, sodelavci). In seveda, bom z zbira-
njem še nadaljeval, saj mi je v veliko veselje.

Po poklicu ste mizar, slišali smo, da 
imate doma zbirko starega mizarskega 
orodja, katera orodja vse hranite?
Po poklicu sem mizar. To je bila moja otroška 
želja in če bi se moral še enkrat odločiti, bi se 
enako. Poklic je lep, mizarji nismo bogataši, 
preživimo pa vsi. Tudi svojo delovno kariero 
sem zaključil kot mizar. Ravno iz tega slede-
nja tehnološkega razvoja obdelave lesa sem 
ohranil številno staro orodje (žage, »obl'če«, 
»cvinge«). Včasih so vse mojstrovine izdelali z 
ročnim orodjem, danes to opravijo CNC stroji 
z računalniškim vodenjem. Ampak tudi to je 
prav, da gre razvoj naprej, obenem pa se ohra-
nja zgodovina mizarskega poklica.

Ste tudi gasilec, opravljate naloge po-
veljnika Gasilske zveze Šentjernej. Ali 

pripravljenosti, pomagati, reševati in nuditi 
prvo pomoč ogroženim. Gasilci se nenehno iz-
obražujemo ter usposabljamo za nove izzive. 
Danes je vse več nesreč, ki so nepredvidljive, 
zato je vse to potrebno. Trenutno opravljam 
funkcijo poveljnika GZ Šentjernej, to vključuje 
10 društev v naši občini. S ponosom povem, 
da smo dobra ekipa, sodelujemo in smo drug 
drugemu v oporo. Ljudje se zavedajo kaj po-
meni gasilstvo in kaj nudimo. Vedno pa se 
mora vsak posameznik vprašati ali sem dovolj 
storil za lastno varnost. Tudi sodelovanje z ob-
čino je zelo korektno. Brez dobrega sodelova-
nja tu ne gre, potreben je pravi dialog ob pra-
vem času. Želim pa si, da v mojem mandatu 
začnemo z gradnjo novega gasilskega centra 
v Šentjerneju.

Vas v življenju poleg mizarstva, gasil-
stva in zbiranja denarja, navdušuje še 
kaj?
V življenju me navdušuje veliko stvari, veliko 
sem jih tudi že uresničil. Rad imam športne 
aktivnosti, od kolesarjenja, pohodništva do 
igranja namiznega tenisa.

Uredniški odbor Šentjernejskega glasila 
vam še naprej želi obilo užitkov ob zbiranju 
denarja. 

Aktiven gasilec že dobrih 40 let.



POHOD PO PAVLETOVI POTI 2020

V soboto, 7. 3. 2020, je Planinsko dru-
štvo Šentjernej v sodelovanju z Rota-
ry klubom Novo mesto izpeljalo že 5. 
spominski pohod po Pavletovi poti. 
Na zbirnem mestu v Pletarjih se je 

zbralo čez osemdeset pohodnikov. Med njimi 
sta bili tudi dve starejši pohodnici, ki sta se pri-
peljali iz Celja in sta bili navdušeni nad našo 
šentjernejsko pokrajino. Po uvodnem pozdra-
vu, obuditvi spomina na našega Pavleta in 
opisu poti, se je kolona pohodnikov odpravila 
na pot. Ta je potekala skozi naselje Apnenik, 
nato po stari markirani poti proti Gradcu nad 
Vratnim. Tu je bilo v prazgodovini manjše 
naselje, obdano z obrambnim zidom. Pohod 
smo nadaljevali mimo kmetije na Njivcah in 
po gozdni cesti do vstopa v rezervat Kobile. Po 
krajšem počitku smo se po razglednem gre-
benu povzpeli na vrh Špilarjeve špice, na 936 
m. Sledil je daljši počitek, ki smo ga obeležili 
tudi s fotografiranjem. Predsednik Rotary klu-
ba Novo mesto, g. Dejan Grubar, je nagovoril 
prisotne, poudaril pomen takih srečanj ter za-
gotovil še prihodnje sodelovanje. Hladen ve-
ter nas je prisilil k spustu v dolino. Pri lovskem 
domu na Javorovici nas je čakalo okrepčilo. 
Gospod Andraž Rumpret si je kljub osebnemu 
jubileju vzel čas in nam postregel z odličnim 
golažem, ki so ga pripravile kuharice podjetja 

  VINKO ŽUPAN

    MARJAN HOSTA
Iska PIO d. o. o. Po zaključku je sledil še spust 
do izhodiščne točke v Pletarjih. Za vso pomoč 
pri organizaciji spominskega pohoda se lepo 

zahvaljujemo Rotary klubu, gospodu Andražu, 
Lovskemu društvu Šentjernej ter vodnikom 
PD Šentjernej. 

NOVOLETNI 
POHOD NA 

TRDINOV VRH

P
laninsko društvo Šentjernej je 2. janu-
arja 2020 organiziralo tradicionalni po-
hod na Trdinov vrh. Zbor je bil v Pen-
dirjevki. V hladnem, a sončnem jutru 
smo se najprej ogreli s stiski rok, ob-

jemi in željami po zdravju in veliko planinskih 
podvigov v novem letu. Po uvodnih napotkih 
o smeri pohodne poti in časovnem poteku, 
se je kolona 40 pohodnikov začela pomikati 
po gozdni vlaki Piretove doline. Zamrznjena 
tla so opominjala na večjo pozornost pri hoji. 
Štirinožci – dva pasja sopotnika, pa sta nam s 
svojo razigranostjo krajšala pot. Povzpeli smo 
se na greben Hude peči, nato pa po markirani 

poti do Črnega lica kjer je bil krajši počitek. Od 
tu smo nadaljevali po levi strani, ob pragozdu 
in se ustavili na košenici Kaštenca, kjer nas je 
pričakalo sonce, ki nas je kar božalo s svojimi 
žarki. Razgled na okolico je bil čudovit. Sledil 
je še zadnji del vzpona do Trdinovega vrha. 
Ob cerkvi sv. Jere se že dolgo ni zbralo toliko 
pohodnikov iz različnih planinskih društev. 

Po krajšem počitku smo se po novi markirani 
poti spustili do doma na Miklavžu. Lepo vre-
me je botrovalo velikemu obisku in dobremu 
vzdušju pri domu. Po daljšem počitku, malici 
in druženju smo se po strmi poti spustili v Pen-
dirjevko, na izhodišče. Po krajši analizi in ubra-
ni pesmi, smo se poslovili in si obljubili, da se 
srečamo na naslednji turi. 

po Pavletovi poti
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  ANDREJA ŽUPAN

    MARJAN HOSTA



DU Šentjernej – 
SEKCIJA »HOJA«

Ž
e začetek leta 2020 je bil za pohodnike 
sekcije »HOJA« dokaj aktiven. V januar-
ju in februarju smo prehodili kar nekaj 
naših že zelo uhojenih poti in seveda 
odkrili tudi kakšno novo stezo, ki nas 

je popeljala na kraje, kateri so za nas pohodni-
ke v večini nepozabni. Vsak pohod je po svoje 
zelo lep in vsakič ga drugače doživljamo. 
Tretji torek v mesecu januarju pa smo se 
odpravili v Veliki Gaber na pohod »Spoznavaj-
mo Dolenjsko in Belo krajino«. Odpeljali smo 
se kar z avtobusom, z našimi pohodniškimi 
prijatelji iz Gabrja, Brusnic in Malega Slatnika. 
Vreme je bilo tega dne za mesec januar dokaj 
toplo, le megla nam je malo ponagajala. Gosti-
telji so nas zelo prijazno sprejeli in po pozdrav-
nem nagovoru, predstavitvi poti in tamkaj-
šnjih znamenitosti smo se odpravili na 8 km 
dolg pohod, prečkali reko Temenico, se podali 
proti naselju Šentjurje in med potjo opazovali 
prelepo pokrajino. Ko pa se je megla dvignila 
visoko nad nami, se nam je prikazal tudi lep 
pogled na okoliške griče vse do Primskovega. 
Pot smo nadaljevali skozi vas Žubina in nazaj 
do naše izhodiščne točke. 
V mesecu februarju pa je bilo Društvo upoko-
jencev Šentjernej gostitelj pohoda »Spozna-
vajmo Dolenjsko in Belo krajino«. To je bil že 
59. pohod. V torek, 18. februarja, ob 9. uri smo 
se zbrali na parkirišču pri cerkvi v Gor. Gradi-
šču. Prišli so člani upokojencev iz 19 društev 
in skupaj se je zbralo 287 pohodnikov. Po 
pozdravnem nagovoru predsednika DU Šen-
tjernej g. Bratkoviča, je prisotne pozdravil tudi 
podžupan s funkcijo župana Janez Selak in 
povedal kar veliko o znamenitostih v naši ob-
čini. Poudarek pa je bil seveda na Resslovem 
letu, saj letos v naši občini obeležujemo 200 
let od kar je Josef Ressel prvič naredil poskus 
ladijskega vijaka na reki Krki v Mršeči vasi.
Sledil je 9 km dolg pohod po poljskih poteh 
do Loke, kjer smo prečkali potok Pendirjevka 
in  skozi gozd Log prispeli do Gor. Mokrega 
Polja. Tu se je nam odprl zelo lep pogled na 
Tolsti Vrh, Gorjance. Naš pogled je segel vse 
do Javorovice. Našim gostom pa smo lahko 
v daljavi pokazali tudi grad Prežek, Vrhovo in 
Gracarjev turn. Ko smo nadaljevali pot proti 
Polhovici, smo z naše desne strani ugledali še 
grad Volavče. 
Na Polhovici smo imeli krajši postanek, kjer 
nas je sprejel g. župnik in nam povedal ne-
kaj zanimivosti o cerkvi sv. Sigismunda. To je 
edina cerkev v Sloveniji, ki je posvečena temu 
svetniku in izhaja iz 15. stoletja. V Evropi pa 

  JOŽICA KODELIČ

    ARHIV DU ŠENTJERNEJ

obstaja še ena in ta je na Poljskem. Od tu smo 
pot nadaljevali do Dol. Gradišča in po učni poti 
ob potoku Pendirjevka do turistične kmeti-
je »Pri Martinovih«, kjer smo imeli zaključek. 
Naše goste smo pogostili s prigrizki, čajem in 
dobro šentjernejsko kapljico. Tu je nagovoril 
prisotne tudi predstavnik Turističnega društva 
ZVON iz Gradišča, povedal nekaj znamenitosti 
o njihovem kraju in učni poti, katere del smo 
tudi prehodili. 
Ni pa manjkalo dobre volje, ki pa jo je nam še 

popestril g. Slavko Frančič in ob zvokih njego-
ve harmonike smo tudi zaplesali in zapeli naše 
že utečene pohodniške pesmi, pa tudi šentjer-
nejsko himno. Druženje je bilo nepozabno in 
odšli smo domov z res lepimi občutki.
Na koncu pa bi se še zahvalila osebju turistične 
kmetije »Pri Martinovih«, ki so nas bili priprav-
ljeni sprejeti na svoji kmetiji in sponzorsko nu-
diti svojo pomoč. Hvala vsem članom DU Šen-
tjernej, sekcija »HOJA« in tudi ostalim, ki ste 
kakorkoli pomagali pri izvedbi tega pohoda. 

Redni občni zbor članov DU Šentjernej

V nedeljo, 8. 3. 2020, se pravi na praznik 
vseh žensk, je naše društvo DU Šen-
tjernej organiziralo redni letni zbor 
občanov. To srečanje smo imeli v naši 
osnovni šoli, kjer so za nas poskrbeli 

tudi za zelo okusno malico. Na samem začet-
ku je naš pevski zbor pod vodstvom g. Slav-
ka Frančiča zapel dve pesmi, nato pa je imel 
pozdravni nagovor predsednik DU g. Marjan 
Bratkovič, ki je tudi prebral poročilo o našem 
delu v preteklem letu in načrtih za v prihodnje.  
Vse navzoče je v imenu občine nagovoril tudi 

  SILVA STRAJNAR

    ARHIV DU ŠENTJERNEJ
podžupan s funkcijo župana g. Selak Janez. O 
finančnem stanju društva pa je poročala ga. 
Minka Cvelbar. Referent za šport g. Smrekar 
Jože je ravno tako spregovoril o preteklih špor-

Šentjernejsko glasilo   |   marec 2020
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tnih dogodkih in seveda tudi o letošnjih planih. 
Program je obogatila tudi naša recitatorka ga. 
Milka, ki je prebrala nekaj pesmi, ki jih sama 
res lepo napiše. Našemu povabilu so se odzvali 
tudi naši gostje iz sosednjih društev, predse-
dnik PZDU Dolenjske in Bele krajine g. Dušan 
Kraševec, pa tudi g. policist je povedal nekaj. 
No, na koncu programa pa je lepo zaključil naš 
pevski zbor, ki je zapel še dve pesmi.
Bili smo zelo veseli, da se je udeležilo toliko na-
ših zvestih članov, kateri nas vedno spremljajo 
in podpirajo. Hvala vsem. 

ZDRAVA, URAVNOTEŽENA PREHRANA IN TELESNA 
AKTIVNOST – OSNOVA ZA ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA

»H
rana naj bo vaše zdravilo in 
vaše zdravilo naj bo vaša hra-
na« so besede antičnega grške-
ga filozofa, pisatelja in zdravni-
ka. Vendar dandanes v hitrem 

tempu življenja pogosto pozabljamo na pomen 
redne, zdrave in uravnotežene prehrane. Naj-
večkrat posegamo po hitro pripravljenih živilih, 
ki so zaradi postopkov pridelave ali predelave 
osiromašena številnih hranilnih snovi in s tem 
slabše kakovosti, ne prehranjujemo se zmerno 
v več dnevnih obrokih, posegamo po premastni 
in sladki hrani, ne dajemo pozornosti telesni ak-
tivnosti, prepuščamo so razvadam, kot je npr. 
kajenje, uživanje alkohola itd. Največkrat se 
zavemo, da je potrebno nekaj spremeniti, ko na 
naša vrata potrkajo zdravstvene težave, kot je, 
poleg ostalih kroničnih bolezni, ki so posledica 
nezdravega načina življenja, lahko tudi sladkor-
na bolezen tipa 2. Nekoč imenovana tudi »staro-
stna sladkorna bolezen«, ki se razvije v kasnej-
šem življenjskem obdobju. Najnovejši podatki 
pa kažejo, da se starostna meja spušča, tako da 
se sladkorna bolezen tipa 2 lahko razvije tudi že 
v otroštvu. Največji dejavniki tveganja za razvoj 
sladkorne bolezni tipa 2 so prekomerna telesna 
masa, telesna nedejavnost, prekomerno uži-
vanje nasičenih maščob in prekomerno uživa-
nje alkohola. Za sladkorno bolezen je značilna 
povišana vrednost sladkorja v krvi. Gre za pre-
snovno motnjo, ki nastane zaradi pomanjkanja 
(sladkorna bolezen tipa 1) ali povečane odpor-
nosti celic (sladkorna bolezen tipa 2) na hormon 
inzulin. Sladkorna bolezen je najbolj razširjena 
kronična bolezen sodobnega časa in vse več je 
bolnikov, ki zbolijo za sladkorno boleznijo tipa 2. 
Predvsem neustrezna prehrana in pomanjkanje 
telesne aktivnosti prispevata k prekomerni tele-

   DAMJAN JUSTINEK, dr. med. spec. int. 
             med. & NATAŠA LILEK, univ. dipl. inž.
             živil. tehnol.

sni teži in debelosti, kar je lahko vzrok za razvoj 
sladkorne bolezni. Pomembno je, da svojim 
prehranjevalnim navadam in zadostni telesni 
aktivnosti posvetimo več pozornosti, predvsem 
pa da z vzgojo in medgeneracijskim sodelova-
njem svojim otrokom damo koristno popotnico 
za njihovo življenje in zdravje. Zanimivo je, da se 
prehrana sladkornih bolnikov bistveno ne raz-
likuje od zdrave, uravnotežene prehrane, ki naj 
bi jo užival vsakdo izmed nas. Poskrbite, da bo 
vaša prehrana čimbolj pestra in vanjo vključuj-
te različna živila. Naj bo zdrav zajtrk energijska 
popotnica za vaš dan. Zaužitje od 3 do 5 dnev-
nih obrokov, predvsem pa čim več v prehrano 
vključujte svežo, lokalno, sezonsko pridelano 
presno sadje in kuhano ali presno zelenjavo, saj 
vsebujeta zdravju koristne snovi, kot so vitami-
ni, minerali, antioksidanti, prehranska vlaknina 
itd. V prehrano vključite več živil rastlinskega 
izvora, posegajte po izdelkih iz polnovrednih žit 
(naravni riž, polnozrnate testenine, kaše), veči-
no živalskih maščob (nasičene maščobe) zame-
njajte z nenasičenimi rastlinskimi olji, pri pripra-
vi jedi uporabljajte kakovostna rastlinska olja, 
kot sta npr. repično in oljčno olje. Izberite bolj 
pusta živila živalskega izvora, kot so npr. manj 
mastno meso in mlečni izdelki. Hrano zmerno 
dosoljujte (priporočen vnos pri odraslih do 5 g/

Dobrodelni vseslovenski projekt »Korak zase, korak za sladkorčke«

dan) in omejite uživanje sladkorja in sladkih ži-
vil. Enostavni sladkorji, ki jih vsebujejo sladkari-
je in sladke pijače, naj v naši dnevni prehrani ne 
predstavljajo več kot 10 % dnevnega energijske-
ga vnosa. Tudi pri sladkornih bolnikih se uživa-
nje sladkorja ne izključuje iz prehrane, potrebno 
pa ga je omejiti, sladkorni bolniki pa morajo 
nadzirati tudi vnos sestavljenih (kompleksnih) 
ogljikovih hidratov. Poskrbite, da dnevno spijete 
dovolj tekočine, izogibajte se gaziranim pijačam 
in vodam z različnimi okusi, saj pogosto vsebu-
jejo veliko sladkorja. Ne pozabite na redno te-
lesno aktivnost, pomanjkanje le-te predstavlja 
tveganje za nastanek številnih bolezni sodobne-
ga časa. Pri sladkornih bolnikih je dokazano, da 
telesna aktivnost zniža raven krvnega sladkorja 
in poveča občutljivost celic na inzulin, predvsem 
pa z izvajanje redne telesne aktivnosti pripomo-
rete k vzdrževanju, pa tudi zmanjšanju telesne 
mase. Pri normalni telesni masi se priporoča 
vsaj pol ure telesne vadbe dnevno.
Podatek zdravnikov, da lahko z uživanjem ustre-
zne zdrave, uravnotežene prehrane in s telesno 
aktivnostjo sladkorno bolezen tipa 2 marsikdaj 
upočasnimo ali celo preprečimo, je dovolj zgo-
voren, da začnemo z zdravim življenjskim slo-
gom že danes. Zdravje je naša največja vredno-
ta, zato naj nam ne bo samoumevno. 
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  SABINA JORDAN KOVAČIČ

S KNJIŽNIH
POLIC
Haifaa Al Mansour: 
ZELENO KOLO
Glavna junakinja je enajstletnica Validža, ki 
živi v strogi arabski družbi. Tam je za ženske 
zelo malo prostora. Dekle si zelo želi kolo 
in vožnje z njim, pa čeprav se to v Savdski 
Arabiji za dekleta ne spodobi. Denar za 

kolo si služi s prodajanjem zapestnic in kaset s prepovedano 
ameriško glasbo. Ko jo pri tem dejanju zalotijo, se ne preda. 
Do svojega kolesa želi priti na vsak način, pa čeprav bo morala 
tekmovati v recitiranju in poznavanju Korana.

Mariana Leky: SELMA JE 
SANJALA O OKAPIJU
V majhni nemški vasi živi Luisa. Luisina 
babica Selma je vsem prebivalcem vasi še 
kako dobro poznana po svojih sanjah. Še 
posebej tistih o okapijih, ki vedno napove-
dujejo nekaj slabega. Vsi vaščani se njenih 

sanj zelo bojijo, saj so se že velikokrat uresničile. Da bi se 
izognili grozljivim napovedim, se večkrat zatečejo tudi k upo-
rabi različnih vraž. Le kaj se bo zgodilo v naslednjih 24-ih urah, 
kolikor velja napoved?

Charles Martin:
POŠLJI NAM DEŽ
Zgodba opisuje življenje sedaj že dobrih 
šestdeset let starega Josepha. Skozi zgodbo 
počasi odkrivamo njegove preizkušnje v 
življenju, ki so ga pripeljale do življenja v 
majhni preprosti koči, visoko v ameriškem 

gorovju. Iz njegovega mirnega zavetja ga prežene mlado dekle 
s svojima otrokoma, ki potrebuje njegovo pomoč. Pot ga 
popelje v rojstni kraj, do svoje prve in edine ljubezni, in kmalu 
ugotovi, da mogoče tudi njemu pripada košček sreče in miru.

Potujoči kovček pravljic

B
ralni projekt Knjižnice Šentjernej 
je primeren za otroke do 9. leta 
starosti. Družine, vrtec in osnovno 
šolo želimo povabiti k branju kako-
vostne otroške literature. 2. aprila, 

ko obeležujemo mednarodni dan knjig za 
otroke, bomo v knjižnici pripravili kovčke 
in nahrbtnike, ki smo jih napolnili z zani-
mivimi knjigami za otroke, dodali smo tudi 
kakšno knjigo za odrasle in revijo, v kovčku 
pa boste našli tudi kakšno igračo, družabno igro ali CD otroških pesmic. 
Z našim projektom želimo predvsem razvijati bralno kulturo, spodbujati 
branje v krogu družine in k branju povabiti družine, ki še niso uporabniki 
knjižničnih storitev. Obiščite nas in se skupaj z vašimi otroki podajte na 
pravljično popotovanje z našim potujočim kovčkom pravljic. Vabljeni!

DELOVNI ČAS KNJIŽNICE ŠENTJERNEJ:
Ponedeljek in sreda: 9.00–15.00 
Torek in četrtek: 12.00–18.00 
Petek: 10.00–15.00

Vpis je za otroke in mladino do 18. leta starosti brezplačen. 

    SABINA JORDAN KOVAČIČ

V mesecu februarju smo se v skupini Metuljev podali na posebno 
misijo. Na začetku meseca smo se nad astronomijo navdušili v 
velikem planetariju, ki je bil postavljen v Vrtcu Čebelica Šentjer-
nej. Potem smo se naučili vse o zaščitni opremi, ki jo potrebu-
jejo astronavti, si po meri oblikovali skafandre in se v njih tudi 

fotografirali, kot se za astronavte pred vzletom spodobi. Veliko časa smo 
namenili tudi fizični pripravljenosti, zato smo precej telovadili tako v te-
lovadnici kot zunaj. Potem pa je napočil dan, ko smo se pogumno odpe-
ljali v vesolje. Tam smo se naučili vse o planetih, ki jih sedaj s pomočjo 
izmišljene pesmi poznamo tudi po imenu, naučili smo se tudi marsikaj 
zanimivega o Luni in naredili tudi poskus, kako so nastali lunini kraterji. 
Kraterje smo ustvarili tudi v slanem testu in s pomočjo alu folije. Ogle-

dali smo si tudi galaksije in 
naredili reprodukcijo foto-
grafije Andromedine gala-
ksije. Ob vsakem utrinku, 
ki smo ga opazili, smo si 
nekaj posebnega zažele-
li in se s pomočjo pesmi 
Marsovska naučili kako se 
reče hvala. Ker smo želeli 
nazaj domov, smo rekli: 
»Hula hov.« in tako smo 
pristali nazaj na Zemlji. V 

spomin na misijo pa smo na steno obesili tudi resnične fotografije, ki so 
bile posnete v Celju, zajemajo pa posnetke planetov, kometov, meglic, 
plejad, polarnega sija, kopic in ozvezdij. Za konec smo na podstrešju na-
šega vrtca, ki ga imenujemo tudi observatorij, naredili prikaz vseh ozvez-
dij, s pomočjo svetilke in rolic wc papirja. Vse skupaj nas je zelo navdušilo 
in veseli smo novih izkušenj, ki smo jih dobili kot astronavti. 

    TAMARA KRULEC

MALI ASTRONAVTI
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Državni svet RS soglasno podprl pobudo o 
razglasitvi Resslovega leta na nacionalnem nivoju

D
ržavni svet Republike Slovenije je na 26. seji 26. 2. 
2020, v skladu z 98. členom Poslovnika Državne-
ga sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 
6/14 in 26/15), obravnaval Pobudi državnega 
svetnika Marjana Maučeca za razglasitev leta 

2020 za Resslovo leto in vključitev Slovenije v vzposta-
vitev Resslovega mostu - spomenika petih držav Avstrije, 
Češke, Hrvaške, Italije in Slovenije ter na podlagi prvega 
odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 
100/05 - UPB1 in 95/09-odl. US in 21/13-ZFDO-F) sprejel naslednji
SKLEP:
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudi državnega svetnika 
Marjana Maučeca ter Vladi Republike Slovenije predlaga, da pobudi pro-
uči in nanju odgovori.
Pobudi državnega svetnika Marjana Maučeca se glasita:
1. Vlada naj razglasi leto 2020 za Resslovo leto;
2. Slovenija naj v sodelovanju s sosednjimi državami Avstrije, Češke, 
Hrvaške in Italije pristopi k vzpostavitvi Resslovega mostu - skupne-
ga spomenika.
Obrazložitev:
Josef Ressel, gozdar in izumitelj, se je rodil 1793 v Chrudimu na Češkem 

in umrl 1857 v Ljubljani. Pokopan je na Navju v Lju-
bljani. Letos mineva 200 let od prvih Resslovih po-
skusov ladijskega vijaka na reki Krki. To je prilož-
nosti za promocijo ustvarjalnosti in napredka v 
Sloveniji. Izumi, patenti, raziskave, inovacije, ve-
doželjnost in nova spoznanja so zagotovilo za 
napredek družbe. Območje Republike Sloveni-
je je bilo, je in bo srčika mnogih posamezni-
kov, 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. Jo-
sef Ressel je zagotovo eden najvidnejših 
izmed njih. Resslovo leto 2020 je obenem 
tudi priložnost za izgradnjo Resslovega 
mostu - spomenika petih držav Avstrije, 
Češke, Hrvaške, Italije in Slovenije, ki 
nas bo povezoval v širšem regional-
nem prostoru.
Josef Ressel je z izumi zaznamoval 
tako slovensko kot svetovno zgo-
dovino, zato ga lahko upravičeno 
imenujemo epohalni izumitelj. 
Strokovna javnost ga uvršča ob 
bok svetovnih velikanov, kot so 
Tesla, Arhimed in drugi. Ressel s 
svojimi izumi in življenjem tudi 
povezuje Slovenijo s sosednjimi 
državami, kjer je deloval kot iz-
umitelj.
Vlada naj leto 2020 razglasi za 
Resslovo leto in se s sosednjimi 
državami poveže z namenom 
vzpostavitve Resslovega mo-
stu. V sodelovanju z javnimi 
institucijami, gospodarskimi 
družbami, posamezniki in za-

interesirano javnostjo naj si prizadeva za osvetlitev življenja 
in dela izumitelja Ressla, ker je del identitete Slovenije. S 

takšno gesto bi vlada poudarila pomen inženirske stroke 
kot pomembnega razvojnega gibala v slovenskem prosto-
ru. To je tudi priložnost za nas vse, soustvarjalce današ-
njega časa in prostora, da lahko skupaj ponudimo znanja 

in sposobnosti posameznika kot vir navdiha za nadaljnji 
razvoj v Republiki Sloveniji.

Državni svet Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slo-
venije, da pobudi prouči in v skladu s četrtim odstavkom 98. člena Po-

slovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 
26/15) nanju v roku 30 dni odgovori. 

    STANE BREGAR, koordinator Resslovega leta

RESSLOV GAJ pripravljen 
na pogozditev

G
ozdni otok sredi Šentjernejskega polja je pripravljen za pogozdi-
tev cvetočih gozdnih sadik. Člani Lovske družine Šentjernej so z 
odliko pripravili podlago za pogozditev. 
Zaradi okoliščin z nadlogo s katero se soočamo, smo se v so-
delovanju z Zavodom za gozdove Slovenije odločili, da pogoz-

dovanje prestavimo na jesenski čas. Vsi, ki ste že izrazili pripravljenost 
sodelovanja v Resslovi akciji in tudi vsi ostali, ste povabljeni, da skupaj 
potrpežljivo počakamo na jesen. 
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    RAFKO BOY - RAFKO STUDIOS

RESSLOV DOBRI PRIJATELJ Mlajši brat gorjanček - Maximiljanček

3.

4.



Velika noč
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POST
Ko pričenjam s pisanjem teh vrstic, se oziram 
skozi okno. Vse je prazno, čeprav je pri nas ob 
sobotah po navadi veliko prometa in vrveža. 
Življenje se je nekoliko upočasnilo, umirilo. En 
sam virus (koronavirus – COVID 19) je sprožil 
pravo »revolucijo«, ki bo imela velike posledice 
na vseh ravneh življenja. Bo morda tudi kaj v 
pozitivnem pogledu? Ljudje sedaj vidimo, kako 
nebogljeni smo. Smo kakor kapljica na listu, ki 
se hitro posuši. Skoraj 50 let sem mašnik in ni-
sem doživel, da bi naši škofje napisali navodila 
in odpovedali svete maše in druge pobožnosti 
po cerkvah. Seveda je to zaradi varnostnih in 
zdravstvenih razlogov. Nekateri se še spomi-
njamo svinčenih časov, ko so komunisti prepre-
čevali bogoslužja in druge župnijske aktivnosti. 
To so bili drugi razlogi.
Ob tem dogajanju se porajajo mnoga vprašanja 
in misli. Ob tako veliki in poveličevani znanosti 
in vsemogočnem zdravstvu se sprašujem, kako 
je mogoče, da na tak način v življenje svetov-
ne razsežnosti prodre en mali virus, ki zaziblje 
vso svetovno javnost in spreminja navade ter 
življenje ljudi. 
Prav postni čas je velik učitelj našega življenja. 
Predvsem gre za zmerno in odgovorno življe-
nje. To pomeni, da se znamo čemu odpovedati 
in pomisliti tudi na sočloveka. 
Post je bil pri kristjanih vseskozi v veliki časti 
in spoštovanju. To je bil čas priprave na veliko-
nočne praznike. Verniki so se z molitvijo, dob-
rimi deli in spovedjo pripravili na praznike. De-

    ANTON TRPIN

VELIKONOČNO PRAZNOVANJE (skrivnosti)
lavniške maše so bile bolj obiskane, nedeljska 
bogoslužja so vključevala tako pobožnosti kri-
ževega pota kot tudi druge postne pobožnosti. 
Kot zunanji izraz spomina na trpljenje Kristusa 
so bile pasijonske igre (Škofjeloški pasijon). 
Verniki so radi romali na božje poti, kot na npr. 
Žalostno goro pri Mokronogu ali Žalostno goro 
pri Preserju in še druge. Vse to je pripomoglo k 
globljemu praznovanju velike noči.

NEPOSREDNA PRIPRAVA
Iz otroških let mi je v spominu ostalo delo na 
kmetiji pred veliko nočjo. Obdelali smo njive 
in sejali vse vrste žita (oves, jara pšenica, jari 
ječmen, proso). Ob vsem tem nas je navdajala 
misel na veliko noč. Za veliko noč je bilo pot-
rebno vso »domačijo« počistiti. Začelo se je na 
podstrešju, v kleteh in zunanjih poslopjih, nato 
je prišla na vrsto še stanovanjska hiša. Za veliko 
noč je bilo potrebno očistiti prav vse. In prav ta 
neposredna vključenost vseh članov je dajala 
svojo težo in tudi boljši občutek praznovanja 
velike noči. Človek, ki sam nič ne prispeva, ne 
zna ceniti dela drugega. Post se kazal tudi v 
prehranjevanju. Petkov post je vedno veljal kot 
zadržek od mesnih jedi. Ni nam bilo težko, ker 
smo vedeli zakaj. Na veliki petek je bil Jezus pri-
bit na križ. Ob petkih, ko je ob treh zazvonilo v 
ta namen, smo se ustavili in zmolili kratko mo-
litev. Postni čas je bil odlična šola za življenje.

CVETNA NEDELJA
Cvetna nedelja je neposredni vstop v veliki te-
den. Nekaj posebnega imajo naši kraji glede 
izdelovanja butaric, butar ali priprave drugega 

zelenja. Blagoslov tega zelenja je v spomin na 
Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem. Takrat ga 
je množica pozdravljala s palmovimi in oljčni-
mi vejami. Prav zato so oljčne vejice to nedeljo 
tako pomembne. To blagoslovljeno zelenje 
ponesemo domov. Nekateri ga spravijo na 
podstrešje ali na drugo primerno mesto. Bistvo 
blagoslova tega zelenja je naš zunanji in duhov-
ni odnos do Jezusa. Po starem običaju je buta-
ra vsebovala naslednje: 3 palice bezga, 3 palice 
leske, 3 palice drena, 3 palice mačice, dobrole-
tna (za dobro letino), virh (za živino), žingerc – 
tri venčke (obvarovanje pred strelo), seno – tri 
venčke (za zdravje pri živini), bršljan, pušpan, 
za okrasitev butare smo potrebovali še forzici-
jo, narcise, pomaranče in okrasne trakove. (Po 
ustnem izročilu g. Ivana Bevca iz Šmalčje vasi).

SVETO TRIDNEVJE
Prava sreča je, ko človek pripravljen stopi v 
sveto tridnevje. Še posebno duhovnik, katere-
ga poklicanost izvira prav iz velikonočne skriv-
nosti. Nekoč mi je domači župnik dejal: »Veš, 
vredno je biti duhovnik, ko enkrat na veliko noč 
zapoješ trikratno Alelujo.« Danes, po toliko letih 
duhovništva, to še vedno čutim.

VELIKI ČETRTEK
Že v dopoldanskem času, ko se v stolnicah 
zberemo duhovniki s svojim škofom pri kriz-
meni maši, je to dogodek, ki duhovnike poveže 
v bratsko skupnost in daje korajže ter upanja. 
Zvečer sledi obred velikega četrtka. Ta večer 
je nekaj posebnega. Zbrana je številna župnij-
ska družina in se spominja Jezusove zadnje 
večerje, pri kateri je postavil dva zakramenta: 
evharistijo in mašništvo. Zadnja leta smo se 
na veliki četrtek vedno radi spominjali naših 
domačih novomašnikov: Primoža Bertalaniča, 
Dejana Pavlina, Štefana Hoste in letošnjega no-
vomašnika, diakona Blaža Franka. Vse to daje 
posebno domače občutje in prazničnost. Po-
sebno doživetje pa je liturgično umivanje nog 
starejšim možem. Ta obred ima zelo globok 
pomen. Tako kakor se je Jezus sklonil in poni-
žal pred apostoli, tako naj bo tudi vsa Cerkev in 
vsak njen služabnik v službi ljubezni do najbolj 
revnih in ubogih. Posebnost tega večera je tudi 
razkrivanje oltarjev. To je simbolno znamenje 
tega, da so Jezusa oropali vsega in mu vzeli 
tudi obleko.

VELIKI PETEK
Spomin Jezusove smrti na križu. Zvonovi so 
utihnili. Nekoč so bile v ta namen v zvoniku rag-
lje, ki so se oglasile zjutraj, opoldne in zvečer. Ta 
dan je edini dan v letu, ko ni svete maše. Bogo-
služje pa ima tri dele: branje božje besede, če-
ščenje sveta križa in obhajilo. Posebnost svete-
ga tridnevja je tudi tako imenovani Božji grob. 



ŠENTJERNEJSKI 
PORTRETI

SAMA KRALJA
  SABINA JORDAN KOVAČIČ

    OSEBNIH ARHIV SAMA KRALJA

S
amo Kralj iz Novega mesta 
je eden najbolj uveljavljenih 
sodobnih slovenskih slikarjev 
– portretistov. V več kot 20-le-
tnem delovanju na tem podro-

čju je ustvaril velik opus skoraj 400 
upodobljenih ljudi v maniri klasičnega 
slikarskega portreta. Paleta njegovih 
portretirancev je zelo široka – od vseh 
slovenskih predsednikov, ministrov, 
cerkvenih dostojanstvenikov, kardi-

nala Rodeta, pesnikov, kot sta Tone 
Pavček in Ciril Zlobec, znanih gospo-
darstvenikov in politikov, do prep-
rostih ljudi z ulice in otrok. Največ je 
vsakdanjih ljudi različnih poklicev, na 
primer gostilničarjev, lovcev, gasilcev 
in gasilk, vinogradnikov itd. Kralj ne 
dela razlik med svojimi portretiranci in 
pravi: »Zame so vsi enakovredni, vsak 
je enkraten posameznik s svojo življenj-
sko zgodbo.«

Samo Kralj
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V Šentjerneju v ta namen služi kapela Matere 
Božje. Ta se primerno pripravi in po končanem 
obredu velikega četrtka se Najsvetejše prenese 
v Božji grob. To se stori ta večer po končanem 
obredu. Na veliki petek je strogi post. Ne uži-
vamo mesnih jedi, do sitega se najemo samo 
enkrat in se izogibamo slabim stvarem – grehu.

VELIKA SOBOTA
Na zunaj je mirno in tiho. Jezusovo telo počiva 
v grobu. Pri cerkvi se zbirajo mladi, ki čakajo na 
trenutek blagoslova ognja, ki ga bodo ponesli 
po vsej župniji. To je prvi znanilec velikonoč-
nega veselja. Ob tem simbolu naj bi se župnija 
veselila praznika velike noči – Jezusove zmage 
nad grehom in smrtjo. Ogenj ljubezni naj bi 
požgal vse, kar je slabega v življenju in ogrel 
srca ljudi v ljubezni.

VELIKA NOČ
Velikonočno jutro. Vse sveže in ožarjeno v 
svetlobi Zmagoslavnega Kristusa. Ljudje so 

praznično razpoloženi. Vsi v srcu mislijo dobro. 
Nič ni zlega, nič ni zahrbtnega. V srcih sije luč 
ljubezni in veselja. Praznično oblečeni stopajo 
v svoja svetišča. Tam, kjer je velikonočna proce-
sija zgodaj zjutraj, ji sledi praznična sveta maša. 
Nepopisno veselje prevladuje ob petju Aleluje 
in pesmi Zapoj veselo, o kristjan. Kristjana to 
bogoslužje navdihuje, navdušuje in vliva po-
gum za življenje. V tej luči in upanju kristjani 
živimo in delujemo. To je največji praznik kr-
ščanstva.

BLAGOSLAVLJANJE JEDIL
V praznovanje velikonočne skrivnosti je vpeto 
tudi blagoslavljanje in uživanje velikonočnih 
jedil. Čudovit je pogled na lepo okrašene jer-
base (ti so danes zelo redki) in lepe košare, 
ki so namenjene prav za ta praznik. Jedila so 
pokrita s posebnimi prtiči, ki so nosijo simbo-
le velike noči. Je nekaj čudovitega. Duhovnik 
blagoslavlja vse: meso (gnjat), kruh, kolač, 
hren, pirhe in še ostale stvari, ki so jih verniki 

prinesli k blagoslovu. Blagoslov je predvsem 
prošnja k Bogu za dušno in telesno zdravje 
družine. 
Blagoslovljena jedila so verniki ponekod uži-
vali popoldne po vstajenjski procesiji, nekate-
ri pa jih pojedo takoj, ko jih prinesejo domov. 
Večina jih uživa na velikonočno jutro, ko pri-
dejo od svete maše. 
Vse to ima svojo močno govorico in sporočilo. 
Vsak človek, ki je dobro misleč, ne more zavre-
či teh božjih darov. Vsem vernikom in ljudem 
dobre volje želim, da bi velikonočne praznike 
praznovali zdravi in polni upanja ter veselja. 
Bodimo hvaležni za zdravstvene in vse druge 
delavce, ki se te dni in tedne trudijo ter gredo 
preko svojih moči, da nam olajšajo življenje v 
tej preizkušnji. Upajmo, da bomo ta korona-
virus dokončno premagali in čeprav nam bo 
zapustil žalostne sadove, bomo prejeli tudi 
močna spoznanja za življenje in za naprej. Naj 
zmaguje Vstali Kristus  s svojo odrešenjsko lju-
beznijo. 

Kaj je slikarski portret in kako pride do 
njegovega nastanka?
Na kratko: Slikarski portret je s čopiči in bar-
vami na slikarsko platno naslikan konkreten 
človek v svoji prepoznavni podobi. Vsak človek 
je zgodba zase, tako po zunanjosti kot po ka-
rakterju, zato mora slikar na platno ujeti ne le 
zunanjost, ampak tudi notranje bistvo portre-

tiranca. Tako nastane podoba nekega človeka 
na umetniški ravni s trajno vrednostjo. Sicer je 
portret v današnjem smislu obstajal že v stari 
Grčiji in se je ohranil do danes. Večino portre-
tov naslikam po naročilu. Naročniki mi prine-
sejo nekaj fotografij bodočega portretiranca, 
tako da se poučim o njegovi fizični podobi, po-
tezah obraza, telesni drži in podobno. O njem 

mi naročnik ali on sam še marsikaj pove, tako 
da si ustvarim svojo predstavo in podobo in na 
tej podlagi se začne moja slikarska interpreta-
cija človeka. Tak način portretiranja slikarji že 
dolgo uporabljamo, ker učinkovito nadome-
sti velikokrat brezplodno poziranje in slikanje 
po živem modelu, za kar v današnjem hitrem 
tempu življenja niti ni več časa.

Zakaj se ljudje odločijo za naročilo por-
treta?
Portrete ljudje naročajo ob raznih jubilejih, 
obletnicah, upokojitvah, kot darilo materam, 
očetom, ženam in možem, poslovnim partner-
jem, stanovskim kolegom itd. Veliko je tudi 
otroških portretov, ki so najbolj ljubki in jih na-
ročajo predvsem babice in dedki. Ljudje pa se 
nemalokrat odločijo tudi za svoj lasten portret.

V čem je smisel in namen portreta?
Za portretiranca je vedno zanimivo in vznemir-
ljivo kako ga vidi in upodobi umetnik. Vendar 
pa portret ni namenjen samo njemu, ampak še 
bolj njegovim potomcem in poznejšim rodo-
vom. Poslanstvo portreta je, da prehaja iz roda 
v rod in ohranja živ spomin na neko osebo, ki 
je (že dolgo) ni več, s tem pa se le še povečuje 



V mandatu 1992–96 sem kot 
državni sekretar na Ministrstvu 
za promet vodil izdelavo Naci-
onalnega programa izgradnje 
avtocest. "Dolenjka" je bila 

na vrsti konec desetletja, pa naslednje 
vlade niso zmogle zastavljene dinamike 
gradnje, zato so odseki okoli Novega 
mesta, Šentjerneja, Škocjana, Krškega in 
Brežic prišli na vrsto na koncu programa. 
Posnetek je bil narejen na odseku pod 
Belo Cerkvijo aprila 2005. Objavljen ni bil 
še nikjer, meni pa prinaša čustveni naboj 
z velikim zadovoljstvom, da so bili napo-
ri iz sredi devetdesetih tudi uresničeni. 
Poleg tega pa nas vse skupaj opominja, 
da je pretekla že polovica življenjske 
dobe te ceste in je sedaj že prišel čas, da 
država začne z resnim premislekom o 
razvoju prometne politike. Nakazujejo 
se spremembe, ki jih narekuje brezo-
blična družba, robotizacija in uporaba 
zračnega prostora za potrebe prevoza 
ljudi in blaga. 

Zgodilo se je …
    MARJAN DVORNIK
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sentimentalna vrednost portreta. Vem tudi, da 
je bil že marsikje  ne majhen prepir okoli tega, 
komu bo ostal portret pokojnega starša.

Odločili ste se, da izdate umetniško 
monografijo Šentjernejski portreti. Kaj 
je botrovalo vaši odločitvi in ali lahko 
poveste kaj več o tem projektu? Koliko 
Šentjernejskih portretov bo v tej mono-
grafiji?
Glede na to, da je moj opus na tem področju 
zares velik, sem se pred dvema letoma od-
ločil, da del tega predstavim v štirih umetni-
ško-dokumentarnih monografijah. Prva je 
bila Novomeški portreti 1, ki je izšla v založbi 
Spes Ljubljana pred enim letom in za katero 
sem bil nagrajen z najvišjim novomeškim 

občinskim priznanjem za kulturo – Trdinovo 
nagrado. Druga po vrsti pa je Šentjernejski 
portreti, v kateri bo podobno kot v novome-
ški knjigi, predstavljeno okoli 70 portretov 
Šentjernejčanov, ki so nastali od leta 2000 pa 
do danes, ko naročila še prihajajo in nastajajo 
nove slike. Sam sem že od svojih gimnazijskih 
let popolnoma navdušen nad lepoto šentjer-
nejske doline, kamor že dolgo zahajam skoraj 
vsak dan. Tam imam tudi veliko prijateljev in 
znancev, zato ni čudno, da je nastal tako ob-
sežen opus na temo Šentjernejčanov. V knjigi 
bo ob vsakem portretu tudi krajši življenjepis 
portretiranca, katere že dlje časa zbira in prip-
ravlja Slavica Mencin, upokojena učiteljica iz 
Šentjerneja. S tem dobi knjiga poleg umetni-
škega, tudi dokumentarno-kronistični karak-

ter, saj govori o Šentjerneju in ljudeh v nekem 
obdobju. Tako bo zanimiva tudi za naslednje 
generacije. Monografija bo predvidoma izšla 
konec tega leta.

Pred leti je bila vaša razstava v Kultur-
nem centru Primoža Trubarja zelo dob-
ro obiskana. Ali si želite še razstavljati v 
našem hramu kulture?
Do sedaj sem v Šentjerneju razstavljal 2-krat, 
obakrat na temo portreta. Obe razstavi sta bili 
res številčno obiskani. Na otvoritev zadnje je 
prišlo čez 300 ljudi in to ne samo iz Šentjerne-
ja. Ta številka je za tovrstne prireditve nenava-
dno velika, kar me zelo veseli. Svojo naslednjo 
prireditev pa seveda načrtujem ob izidu in pro-
mociji knjige Šentjernejski portreti. 

Plečnikovi izreki 
  Pripravil: ANTON CVELBAR

V spomin na arhitekta Jožeta Plečnika, obja-
vljeno v MD 1987.

• Jaz se pri svojem delu strašno mučim; je pa 
hkrati to tudi nekaj lepega, ker se človek pri 
tem očisti.

• Zdi se mi, da človek, ki ne premišljuje sploh 
ne živi.

• Jaz verujem v železobeton, za kar je dober, to 
je utilitarna arhitektura.

• Svojstvo človekovo je snovanje.

• Fasada brez dekorja je kot človek, ki se nikdar 
ne smeji

• Plečnik študentom: Ne čakajte pohvale. Jaz 
sem star in izkušen, govorim vam, kar sem 
doživel.

• Pravi čudež je, da smo se v Evropi sploh oh-
ranili.

• Plečnik študentom: Veselje v srcu je kolosalna 
sila.

• V potu svojega obraza si služimo kruh. Pri-
dnost je genij!

• Človek ne vzdrži dolgo v eni obleki, tako je 
tudi pri konstrukcijah.

• Marsikaj bi bilo na svetu drugače, če nebi bilo 
na svetu britofov ...

• Moderni hočejo samo to kar je nujno potreb-
no. Oni nimajo proporcij. 

Pozabljene ljudske modrosti 
  Pripravil: ANTON CVELBAR

Objavljeno v MD 1966.

• Začnimo z Bogom vsako delo, da bo dober tek 
imelo. / Boljša je domača gruda, ko na tujem 
zlata ruda. / Bedak zna več vprašati, kakor de-
set modrijanov odgovoriti. / Kdor nima v glavi, 
naj ne tišči visoko.

• Dobro orodje je pol mojstra. / Bolje z modrim 
jokati, kakor z norcem peti. / Kadar ima Bog 
praznik, tudi hudobec ne petkuje. / Ni bolj 
praznega človeka od tistega, ki je sam sebi 
poln. / Kruhova pijanost je najhujša. / Lepa 
beseda nikomur ne preseda. / Laž je ključ h 
koncu.

• Brez muke ni moke. / Bolje je bosa trnje mleti, 
kakor pijanca vzeti. / Molčati ni nobena umet-
nost, pa vendar je težko. / Nevoščljivec bi rad 
blagor drugemu z očmi uničil. / Drevo se na 
drevo naslanja, a človek na človeka. / Iz ne-
umne dupline neumen veter piha.

• Ako vesta dva, je med njima; ako trije, je med 
vsemi. / Bog ima dolgo šibo, da z njo vsako-
gar doseže. / Vsaka povodenj se uteče. / Kdor 
hoče, temu ni težko. / Brez potu ni medu. / 
Častna obleka sramote ne pokriva.

• Mirna vest je najboljše vzglavje. / Bolezen po 
vrvi, zdravje po niti. / Življenja razvaline so 
življenja novine. / Komur Bog ni dal razuma, 
temu ga tudi kovač ne skuje. / Kdor hoče, da 
ga drugi spoštujejo, naj sam sebe spoštuje. / 
Hvaležnost dobroto razveseli.

• Kjer je mnogo besedi, je mnogo laži. / Izkušnja 
je kos preroka. / Čas vse v kozji rog užene. / 
Navada je lahka, odvada je težka. / Potrpež-
ljiv mož je boljši kot močan, in kdor sam sebe 
brzda, je boljši kot kdor premaga mesta. 
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ŽELJA

Rad bi bil
daleč stran od danes,

nekje drugje,
skrit pred večerom,

ki sovražno deli 
množico grdih besed …

 
Rad bi bil

zbiralec nasmeškov,
selektor

grdih stavkov
in gasilec laži,

ki jih nalaga čas.
 

Rad bi bil
trava med cvetlicami,

ptičja pesem
na veji jutra, 

nasmejan otrok
sredi peskovnika …

 
Rad bi bil
nasmeh

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

na poteh vsakdana …
 

Rad bi bil,
samo da bi bil,

tam nekje,
kjer čas stoji

in kjer te
ne preganjajo minute.

Lojze Podobnik

ZA VSAKOGAR NEKAJ
  Nasvete zbral: ANTON CVELBAR

Razpokana konjska kopita. Razpokana 
in sploh poškodovana konjska kopita se hitro 
ozdravijo, ako se vsakdan dobro izmijejo in 
potem zjutraj in zvečer namažejo z mazilom, 
katerega napravi tako le: Vzemi 25 g debelo 
stolčenega ali debelo zrezanega hrastovega 
čresla, ki ga moraš še s 750 g vode tako dolgo 
kuhati, da ostane le še 250 g tekočine, katero 
precediš skozi kako ruto. Čisto tekočino izlij 
v veliko plitko ponev, v katero dodaj še 250 g 
olupljene, drobno zrezane čebule in to kuhaj 
potem še pol ure. Čez pol ure dodaj tekoči-
ni še 500 g svinjske masti. Vse skupaj moraš 
potem še kuhati toliko časa, da jenja štrcati, 
kar pomeni, da ni več vode v njej. Na koncu 
precedi ostalo gosto tekočino skozi ruto in 
mazilo je pripravljeno. 
Divji kostanj. Dobra krma za živino, po-
sebno pa za pitanje prašičev in ovac, kakor 
tudi sredstvo proti driski in drugemu, je plod 
divjega kostanja, katerega dobimo pri nas v 
mnogih drevoredih. Divji kostanj ima v sebi 
dokaj grenčice in čreslovine, sestavini, ki za-
pirata živino v črevih. Če sega hoče torej pok-
ladati živini kostanj v večji množini, ga je pot-
rebno speči ali pražiti, kakor se peče navadni 
kostanj. S tem izgubi grenčico in trpkost. Po 
pečenju postane sladek in okusen. Poleg 
sena in raznega korenja naj se poklada gove-
di, ki je določeno za pitanje, do 8 in več ki-
logramov na dan, prašičem v začetku pitanja 
malo, pozneje do 3 kg, molznim kravam, če 
hodijo na pašo ali če vozijo do 5 kg. Konjem, 
kateri se le polagoma priuče na to krmo, naj 
se ne polaga nad 3 kg. 
Ali škoduje konju alkohol? Alkohol vse-
kakor vpliva na živce in povzroči, da so ko-

nji živahnejši ter jim za kratek čas da neko 
večjo silo, da lahko premagajo utrujenost 
in hitreje tečejo. Ta čas je razmeroma zelo 
kratek in se potem utrujenost še veča. Če 
se izjemoma vsled pomanjkanja časa za 
krmljenje, hoče še nekaj časa konj za hiter 
tek vdržati pri moči, ni napačno, dati mu z 
vinom namočenega kruha, a bodi to le iz-
jema. Vselej pa se mora dati konju le toliko 
vina in kruha, da je poživljen in nikakor pa 
toliko, da bi se opijanil. Dajati konju vina 
pri kupčiji, da je bolj isker in živahnejši, pa 
je sleparija. 
Poraba krompirja namesto mila. Malo-
komu bo znana poraba krompirja namesto 
mila ali žajfe za snaženje perila itd. Krompir 
se skuha napol, tako da v roki ne razpade. 
S takim krompirjem se drgne tako kot z mi-
lom. Krompir naredi perilo bolj čedno in bolj 
belo nego milo. Rute in tkanine, posebno ki 
so svilnate, ki so barvane s slabimi barvili, je 
bolje s krompirjem snažiti, ker ta ne razje tka-
nine, ne barve.
Kdaj nese perutnina mnogo jajc?  Perut-
nina rada je navaden kuhan kostanj. Kokoši, 
katerim se daje taka hrana, nesejo več jajc, 
kakor če jih hraniš z drugimi rečni. Zato da-
jaj kuram, ki nehajo nesti, v hrano kuhanega 
zdrobljenega kostanja.
Za gliste. 1. Vzemi 6 dkg pelina, 1 dkg sež-
ganega jelenovega rogu in nekoliko zajčjega 
žolča. Vse to zmešaj z medom in napravi pri-
lepek za trebuh. To je najboljše zdravilo za 
otroke. 2. Skuhaj na jesihu česna in prideni 
nekaj medu in pij; to pomori gliste. 3. Štupo 
iz kuhanih in stočenih ali pa zmletih korenin 
zmešaj z vinom in medom in jo zaužij. 4. Uži-
vaj seme od mete. 5. Dobro je tudi uživati pi-
ljenje jelenovega rogu na mleku. 
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TO NAS DELA VEČNE

Doživljamo 
nepozabne dogodke, 
slišimo srčne besede, 

smo z njimi v nebesih, 
tam nekje, 

kjer se čas ustavi – 
tam niso pomembni glasovi, 

tam govorijo dotiki, 
pogledi … 

Hvala bogu, 
obstajajo spomini in sanje, 
s katerimi ohranjamo slike, 

misli in želje. 

To je tisto počelo, 
ki večno riše obraze, 

dogodke,
obnavlja trenutke. 

To je veliki dar, 
ki nas ohranja,

vodi skozi življenje,
nam dovoljuje, 

da se soočamo s seboj 
in svojimi sopotniki. 

To je tista lepota življenja, 
ki nam daje vrednost 

in nas dela večne – 
pri tistih, 

ki so v nas zacveteli.

Obstajajo močne besede, 
ki nosijo globoka čustva, 
večno zgodbo življenja – 

lepo je biti v nepozabni zgodbi … 

To so tiste besede, 
ki nas določajo,

postavljajo v prostor 
in določen čas.

Lojze Podobnik

Pozabljeni slovenski pregovori
  Pripravil: ANTON CVELBAR

Ilirski list je dne 17. 3. 1832 v svoji prilogi natisnil 
500 slovenskih pregovorov, ki so izšli v ponatisu 
v Vodnikovi pratiki čez 100 let. Vsebujejo marsi-
katero modrost in pouk iz opazovanja življenja. 
Uporabljene so besede, ki so se že izgubile iz 
vsakdanje rabe takrat. sedaj pa moramo dob-
ro premisliti njihov starinski pomen. Izbrani so 
samo nekateri pregovori za umsko razvedrilo 
po abecednem redu. 
• Ak` družina ne bodi besna, gostom ne bo hiša 

tesna.
• Brez glave storjeno, gotovo skaženo.
• Česar Ivče se navadi – Ivanec ne odvadi.
• Dober prijatelj bolji kot denar.

• Gospoda si oči ne skljuje.
• Hribe hvali, v dol se vali.
• Iz pevnice (cerkveni kor) v pivnico.
• Kdor se enkrat venča, on se ne razvenča.
• Ljubim tebe, toda ne ko sebe.
• Majhen tiček, toda slaviček.
• Ne stoji na zemlji dom, stoji na ženi.
• Orel orla oplodi, sova sovico rodi.
• Pravic veliko, pravice malo. 
• Raje junaško umreti, kot babinsko živeti.
• Stoječ malen, molčeč jezik, ne hasneta nič.
• Tatiče obešajo, tatove izpuščajo.
• Vzemi ženico, sebi vrstnico.
• Vsi so grablje, vile nobeden.
• Zunaj lepota, znotraj praznota.
• Ženi sine kadar hočeš, ženi hčere kadar moreš. 



   ANDREJA TOPOLOVŠEK

PELIN – dišeča trajnica

P
elin je dišavna trajnica s pokončnimi, 
razvejanimi stebli, ki so prav tako kot 
listi, pokriti s sivimi gostimi dlačica-
mi, ki zraste od 60 do 120 cm visoko. 
Rastlina cveti zgodaj spomladi, cveto-

vi pa so rumeni. 

NEGA IN OSKRBA TER
RAZMNOŽEVANJE
Pelin je nezahteven za vrsto tal, najbolj mu 
odgovarjajo revna in odcedna tla. Uspeva na 
soncu in v polsenci. Za oskrbo je nezahtevna 
rastlina, ki jo po želji obrezujemo. Razmnožu-
jemo s semeni ali z delitvijo.

POZNAMO VEČ VRST
PELINA
Navadni pelin je sicer manj aromatičen od 
drugih pelinov. Zraven njega pri nas rastejo 
še druge vrste, zelo pogost je pravi pelin, ki je 
zraven rutice najbolj grenka rastlina, zanj so 
značilni tudi izrazitejši srebrni listi. 

Poznamo še beli pelin, ki ima šope dišečih 
rumeno rjavih cvetov, velike petnajst centime-
trov, dolge zelene liste in zraste do višine 150 
centimetrov. 
Rimski pelin ima močno pernate srebrne lis-
te, ki so izredno aromatični, kar daje značilen 
okus vermutu. Drevesasti pelin zraste do 
deset metrov in ima svilnate liste. Abraščica 
je najmočneje dišeči pelin, s pridihom limone 
in spomina na otroštvo. Poznamo še številne 
druge vrste pelina. 

Obstaja tudi abrašica ali lažji pelin, katerega 
lističi imajo okus in aromo po Coca-Coli. 
Uporablja se kot začimba, dodajamo jo samo 
za aromo, drugače je preveč grenka.

Pelin spada med rastline, ki se hladno nama-
kajo.

Pelin je znan po svojem grenkem okusu, 
obenem pa tudi po številnih blagodejnih 

vplivih na zdravje, ki jih prinaša. Zdravilni 
učinki pelina so znani že iz antičnih časov. 
Čeprav lahko pomaga pri številnih težavah, pa 
je treba vedeti, da pelin vsebuje snov ime-
novano tujon, ki je lahko v večjih količinah 
strupena.

Pelin vsebuje eterična olja, bogata s sabine-
nom in mircenom, s tujonom in z epoksicime-
nom. V njem najdemo tudi tanine, karote-
noide, flavonoide, grenčine in celo vitamin 
C. Glavni učinkovini, absintin in artabsin, se 
pojavljata predvsem v listih, prav ti sestavini 
pa sta tudi krivi za grenkobo, s katero ga 
povezujemo.

ZDRAVILNI UČINKI PELINA
• odpravlja notranje parazite – gliste iz preba-

vil in odpravlja vetrove, 
• pomaga pri napihnjenosti,
• sprošča krče in poživlja krvni obtok, kar 

pripomore k boljši prekrvavitvi prebavil in 
ledvic,

• zdravi bolezni jeter in pomaga odpravljati 
vodo iz telesa, 

ZDRAVILNE
RASTLINE

Navadni pelin.                                   Beli pelin.                                   

Gorski pelin.                                   Abrašica. Pravi pelin.
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• služi kot prva pomoč pri zastrupitvi z goba-
mi in pokvarjenim mesom, 

• ščiti pred pljučnimi obolenji,
• zdravi nespečnost, psihično izčrpanost ter 

bolezni centralnega živčnega sistema in 
živčna obolenja (epilepsija, histerija),

• sproža menstruacije, lajša menstrualne te-
žave in zdravilno deluje pri boleznih ženskih 
spolnih organov,

• pomaga pri motnjah v delovanju hor-
monskih žlez,

• zdravilno deluje pri vročini in okužbah,
• lajša pike insektov in učinkuje zdravilno 

pri zastrupitvi z gobami in strupenimi 
rastlinami,

• je odlično sredstvo za odpravljanje zadaha 
iz ust, ker odpravlja gnilobo in

• spodbuja apetit.

BIOLOŠKO KMETOVANJE
V biološkem kmetovanju nam pelin služi za 
pripravo škropiva proti ušem. Pri sajenju 
moramo paziti na to, da ga ne sadimo v bližini 
rastlin, ki ne prenašajo bližino pelina.

PELIN KOT NARAVNI
AFRODIZIAK IN POMOČ
PRI URAVNAVANJU
MENSTRUACIJ
Ste vedeli, da velja pelin za enega najboljših 
naravnih afrodiziakov? Poskrbi za povečanje 
libida tako pri moški kot pri ženskah. Obenem 
pa lahko pomaga tudi tistim ženskam, ki ima-
jo težave z zelo nerednimi menstruacijami, 
saj pripomore k uravnavanju menstrualnih 
ciklusov.

OSTALI ZDRAVILNI UČINKI
• Če ga pijemo zjutraj na tešče, krepi naš 

imunski sistem, vendar ga ni priporočljivo 
piti dlje kot 3 tedne skupaj. 

• Ker ima pelin antiseptične lastnosti, se ga 
uporablja tudi za zdravljenje ran in kožnih 
razjed, pa tudi za čiščenje aknaste kože. 

• Pitje pelinovega čaja izboljša spomin in 
pomaga pri nespečnosti. 

• Nesladkan pelinov čaj lahko uporabljamo 
namesto ustne vodice, saj preprečuje in 

zdravi vnetja v ustni votlini, posledično 
zmanjšuje tudi krvavitve. Vendar moramo 
čaj za spiranje ustne votline pripraviti 
vsakič znova.

PELIN V ŽGANJU ALI VINU
Najbolj znano pelinovo žganje je pelinkovec, 
pelinovo vino pa vermut.

Priprava pelinovega žganja: nekaj vršičkov 
svežega pelina damo v steklenico, prelijemo z 
žganjem in postavimo na sonce za 10 dni. 
Pelinkovec vrača veselje do hrane, pijemo ga 
po eno jedilno žlico zjutraj in zvečer.

Priprava pelinovega vina: v liter črnega 
vina damo 20 gramov pelina, odložimo na 
toplo mesto, vsak dan pretresemo in po 10 do 
14 dneh precedimo. Odpravlja napihnjenost, 
bolezni srca, krvnega obtoka, pljuč, ledvic, 
lajša depresijo.

PELINOV ČAJ
Priprava pelinovega čaja: dve čajni žlički 
posušenega pelina zdrobimo na manjše dele, 
damo v skodelico velikosti približno 300 ml, 
prelijemo z vročo vodo, pustimo pet do osem 
minut in precedimo. Pelinov čaj je prijetno 
zeliščnega, nekoliko grenkega okusa. Pijemo 
svežega, saj čaj po daljšem stanju postane zelo 
grenek, 2- ali 3-krat na dan, največ 14 dni.
Pelin je rastlina, ki jo na nekaterih koncih 
Slovenije (Štajerska, Dolenjska …) v času 
velikonočnih praznikov namočijo v vino, ki ga 
pijejo ob velikonočni pojedini. To dejanje je 
povezano s Kristusovim umiranjem na križu, 
pelin pa ima še eno vlogo, saj bo namočen v 
vino poskrbel, da se bomo ob obilici zaužite 
težke hrane počutili bolje kot bi se sicer. 

Vsebina povzeta po spletnih straneh: bodieko.
si, sl.wikipedia.org, naravazdravi.si, mojpogled.
com, kmetija-plavica.si, klubgaia.com. 

VIC

Govorilne ure
Janezek pride iz šole 
domov in obvesti oče-
ta: »Očka, jutri imamo 
govorilne ure v šoli, v 
ožji sestavi.«
»Kako to misliš, v ožji 
sestavi?«
»Ravnatelj, mama, ti 
in jaz.«
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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



Pravilen odgovor križanke iz prejšnje številke 
Šentjernejskega glasila je LJUBEZEN V ZRAKU. 
Tokrat smo izžrebali JANEZA BOBIČA iz Gore-
njega Gradišča pri Šentjerneju. Nagrajenec 
bo po pošti prejel kupon za pranje vozila, ki 
ga podarja Avtonega in storitve, Jože Krmc s. 
p. Jožetu Krmcu se za podarjeni bon najlepše 
zahvaljujemo. Tokratna križanka je razvedril-
na. 

03WWW.DRUZINA.SI  / 49Radovednež NAGRADNA KRIŽANKA HERBA GALLUS

NAGRADNI RAZPIS

Trije izžrebani reševalci, ki bodo poslali pravilno rešitev križanke, bodo dobili škatlico Plečnikovega čaja.
Nagrade prispeva Herba Gallus, Prvomajska cesta 11, Šentjernej, www.plecnikovcaj.si. 
Geslo križanke prepišite na ustrezen kupon na 57. strani in ga najpozneje do 15. novembra pošljite na naslov: Družina, p. p. 95, 
1001 Ljubljana. Žrebanje nagrad bo 18. novembra.
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WORLD FINEST QUALITY  PREMIUM BRAND

Sestavine/Components:
Meta – Menthae pip.folium
Janež – Anisi fructus
Dobra misel – Origano vulgaris 
Materina dušica – Thymus vulgaris
Žajbelj – Salvia officinalis

Radovednez 3-2019.indd   49 23.9.2019   11:54:40

PREGOVORI ZA MAREC

Če sušca grmi, dobra letina sledi. / Če ima o pustu sonce moč, mrzla bo velika noč. / Če na 40 
mučenikov (10. 3.) dan zmrzuje, še 40 mrzlih noči prerokuje. / Kadar slive marca in aprila cveto, 
ne obrodijo. / Dež pred velikim travnom tisto noč, pride dobra letina v pomoč. / Če breskve pred 
Gregorjem (12. 3.) cveto, trije eno pojedo. / Jera (17. 3.) prinese roso v košarici. / Če se na Jožefa 
(19. 3.) vreme zvedri, prežene za letino kmetu skrbi. / Če na Gabrijelov dan (24. 3.) zmrzuje, slana 
nič več ne škoduje. / Če je na Ruperta (27. 3.) jasno nebo, bo malega srpana ravno tako. / Če vodi 
sušec na paše zelene, april jih nazaj v hleve požene. / Kolikor sušca megle, toliko poleti dež gre. / 
Sušca sneg je setvam kreg. / Sveti Gregor je materi kožuh kupil.
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GEODETSKE MERITVE
Ivan Škedelj Močivnik, s. p.

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

041 689 441
ivan.mocivnik@siol.net

 

SESTAVINE
Biskvit

4 jajca (rumenjaki, beljaki) / 40 dag mletega sladkorja (20+20) / 
2 dl mleka / 3 dag kakava / 14 dag moke / 1 pecilni prašek

Za preliv
10 dag mlečne čokolade / 5 dag masla

POSTOPEK PRIPRAVE
Rumenjake in 20 dag sladkorja penasto vmešamo (15 minut).

Dodamo mleko, dodamo presejano moko s pecilnim in kakavom.
Rahlo premešamo in vlijemo v pomaščen pekač.

Pečemo 15–20 minut na 175–200 °C.

Zmešamo beljake in 20 dag sladkorja. Polijemo po pečenem biskvitu in pečemo v izključeni pečici 
10–15 minut.  Ko je pečeno, še toplo, prelijemo s čokoladnim prelivom, ohladimo in

zrežemo na kocke. 

 Dober tek!

Munchmallow

Recept je za vas preizkusila Darija Kovačič.



POBARVANKA
ZA Najmlajše

RIŠE:
Mojca Lampe
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