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Cenjeni bralci in bralke,
Pred nami so spomladanski meseci, ki so s seboj prinesli 

daljše in toplejše dni. Le-ti so nas zvabili v naravo, 
pospešeno pa so se začela tudi že dela na vrtovih in v 
okolici hiš. Narava se je prebudila in postala vse bolj 

zelena in cvetoča, ptice nas že veselo pozdravljajo s svojim 
petjem. V Slovenijo pa je v mesecu marcu med nas prišel 
koronavirus in življenje se je spremenilo in na neki način 
ustavilo ter tako zaznamovalo naš vsakdan. Lahko smo 

opazili, da se v času izrednih razmer zaradi koronavirusa 
ustvarja med nami občutek nevarnosti, ogroženosti in 
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 
glede dogajanja negotovi, skrbi jih kako bo v prihodnosti. 

Upam, da ste si ta ustavljeni čas vzeli za dobro ter ga 
izkoristili za skrb zase in za odnose s svojimi najbližjimi. 
Še naprej počnimo 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. Počasi se naša življenja vračajo 
na ustaljene tirnice, cenimo drug drugega in uživajmo v 

lepotah, ki nam jih ponuja narava. 

Prijetno branje vam želim in ostanite zdravi.

PIŠE:
Sabina Jordan Kovačič,

odgovorna urednica

IZPOSTAVLJAMO

    UREDNIŠKI ODBOR ŠENTJERNEJSKEGA GLASILA

OBVESTILO O IZDAJI 
ŠENTJERNEJSKEGA GLASILA

Spoštovane občanke,
spoštovani občani Občine Šentjernej

1. maj – praznik dela je pred vrati. 
Kljub izrednim razmeram, ki vladajo v teh 
mesecih, delavci in delavke skrbite, da 
izvajanje različnih storitev v občini ostaja v 
največji možni meri nemoteno. Hvala vam. 

Delo je vrednota, ki je sedaj še
posebno pomembna za naš nadaljnji
razvoj. Naj nas pošteno delo
krepi in povezuje.

Župan
Jože Simončič

s sodelavci

O
bveščamo vas, da smo 140. številko Šentjernejskega glasila iz-
dali le v elektronski obliki, ki je objavljena na občinski spletni 
strani. V Uredniškem odboru Šentjernejskega glasila smo se 
odločili, da v marcu, ko so bile razmere v povezavi z epidemijo 
poostrene, dodatno z raznosom glasila po vseh gospodinj-

stvih, ki jih je preko 2200, ne obremenjujemo zaposlenih na pošti. Tudi 
sama pošta je pozvala prebivalce in stranke, da se poslužujejo uporabe 
poštnih storitev ali obiščejo pošto le, če je to zares nujno. Prispevki, kot 
so obrazi občine, gospodarski utrip in pomembna obvestila so v tej ti-
skani številki ponovno objavljeni. 
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V občini Šentjernej so v nedeljo, 
8. marca, potekale nadomestne 
volitve za župana. Za županski 
stolček sta se potegovala dva 
kandidata, in sicer Jože Simon-

čič, ki je kandidiral s podpisi volivk in vo-
livcev, in Franc Hudoklin (SLS).
Na volišča se je podalo lepo število volil-
nih upravičencev – 3724, kar je 63,80-od-
stotna udeležba. Za zmagovalca volitev 
so izbrali Jožeta Simončiča, ki so mu 
namenili 58,10-odstotka podpore (2154 
glasov), medtem ko je za Franca Hu-
doklina 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

PRIMOPREDAJA 
POSLOV NOVEMU 
ŽUPANU OBČINE 
ŠENTJERNEJ 

V prostorih šentjernejske občinske 
uprave je dne 27. 3. 2020 potekala 
uradna primopredaja poslov no-
vemu županu Občine Šentjernej 
Jožetu Simončiču.

Ob tej priložnosti je podžupan Janez Se-
lak novo izvoljenemu županu na kratko 
predstavil delovanje občinske uprave ter 

    ANITA PETRIČ

pomembnejše projekte in naložbe, novi žu-
pan pa se je sestal tudi z direktorjem občin-
ske uprave Samom Hudoklinom. 

POGOVARJALI SMO SE Z JOŽETOM SIMONČIČEM, 
KATEREMU STE VOLIVKE IN VOLIVCI NA 
NADOMESTNIH VOLITVAH ZAUPALI VODENJE OBČINE 
ŠENTJERNEJ DO NOVEMBRA 2022.

   SABINA JORDAN KOVAČIČ & ANITA PETRIČ

MESEC DNI ŽUPANOVANJA
Svoj mandat ste nastopili ravno v času, 
ko se je v Sloveniji pričela epidemija s 
koronavirusom. Kako poteka vaše delo 
in kakšne ukrepe ste sprejeli?
Samo en teden po volitvah je bilo razglašeno 
stanje epidemije Covid-19. Na nivoju države so 
se pričeli izvajati številni ukrepi, katerih cilj je bil 
poskrbeti za okužene osebe in v čim večji meri 
preprečiti širitev bolezni. Življenje, kakršnega 
smo poznali in živeli do tistega trenutka, se je 
čez noč spremenilo. Zaprli so se vrtci, šole in 
fakultete, pouk se je pričel izvajati na daljavo, 
številne ustanove in tovarne so prenehale z de-
lom, prav tako so se zaprle številne trgovine in 
storitvene dejavnosti. Javno življenje je dobe-
sedno ugasnilo, posledično pa tudi gospodar-
ska aktivnost. Občina je takoj pričela z delom, 
aktivirali smo štab civilne zaščite, sklicali razšir-
jen sestanek s predstavniki vrtca, osnovne šole, 
zdravstvene postaje, policije, medobčinskega 
inšpektorata in se pričeli pripravljati na mož-
nost izbruha bolezni tudi v naši občini. Takoj je 
bila naročena zaščitna oprema in za tem tudi 
v skladu s potrebami razdeljena skupinam, ki 
so bile zaradi opravljanja nujnih del najbolj na 
udaru, prav tako pa tudi najbolj ogroženim sku-
pinam občanov. Občina je na svoji spletni stra-

ni takoj pričela objavljati informacije o stanju in 
dogajanju, obenem pa tudi o aktivnostih, ki so 
se pričele izvajati v občini. Člani štaba civilne 
zaščite so opravljali kontrolne obhode kritičnih 
točk v občini ter preverjali izvajanje zaščitnih 
ukrepov, policija je izvajala izobraževanje in in-
formiranje romske populacije, organizirali smo 
nakup blaga in šivanje pralnih mask ter zbira-
nje računalniške opreme za možnost izvajanja 
učnega procesa osnovnošolske mladine. 
Ukrepi so bili očitno uspešni, saj v občini do 
sedaj še ni bilo potrjene okužbe. Hvala vsem 
za resen in angažiran pristop ter izkazano po-
trpežljivost. Vesel in ponosen sem, da je prip-
ravljenost občanov za sodelovanje in pomoč 
ter odgovornost do ostalih na tako visokem ni-
voju. Stanje se očitno počasi umirja, kar pa ni-
kakor ne pomeni, da bo prišlo do enostavnega 
in hitrega prehoda v stare tirnice. Pričakujem, 
da je pred nami daljše obdobje gospodarskega 
okrevanja in prilagajanja na nov in dokaj spre-
menjen način življenja. Bodimo dosledni v izva-
janju danih navodil tudi v prihodnje.

Glede na trenutno stanje v državi, ko je 
epidemija koronavirusa zelo resno po-
segla v naša življenja in zdravje občanov, 
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je problematika ilegalnih prehodov meje 
še toliko bolj nevarna in po nepotrebnem 
še dodatno ogroža zdravje naših obča-
nov. Ali Slovenija potrebuje aktivacijo 
37. a člena Zakona o obrambi?
Občina Šentjernej je obmejna občina, zato je 
bila že do sedaj soočena z množičnimi preho-
di ilegalnih beguncev in z varnostno proble-
matiko, ki jo seboj prinašajo ilegalni prestopi 
državne meje. Posebej zaskrbljujoče so novice, 
da je okužba s koronavirusom že prisotna med 
migranti. Na osnovi podatkov policije o zaje-
tih migrantih in odkritih taborih, ki jih za sabo 
puščajo, lahko sklepamo, da se število ilegal-
nih prestopov meje na območju naše občine 
povečuje, kar je iz vidika varnosti in obvlado-
vanja širjenja koronavirusa zelo zaskrbljujoče. 
Policija svoje delo opravlja zelo dobro, za kar 
se ji zahvaljujem, vendar menim, da ji je v tej 
situaciji potrebno pomagati. Župani dolenjskih 
in obmejnih občin smo predsedniku Državnega 
zbora RS Igorju Zorčiču poslali zahtevo, da se 
situacija na državni meji nemudoma uredi in 
prepreči ilegalne prestope meje. Ali bo država 
to uredila z ali brez aktivacije 37.a člena ni to-
liko pomembno, zahtevamo pa, da se naredi 
red in prebivalstvo zaščiti. Sam sicer zaupam 
slovenski vojski, naša je, mi jo plačujemo, in 
prepričan sem, da nas bo zaščitila in ne ogroža-
la. Bolj koristno je, da pomaga policiji na meji, 
kakor pa da ždi v vojašnicah. Pričakujem, da se 
bo v državnem vrhu vprašanje zagotavljanja 
varnosti postavilo nad nivo dnevno političnih 
preigravanj.

Kakšno je vaše mnenje o dosedanjem 
delu občinskega sveta? Kakšna so pri-
čakovanja in kako vidite sodelovanje z 
občinskim svetom?
Občinski svet je sestavljen po volji občanov, ki 
so oddali svoj glas na zadnjih rednih volitvah. 
Delo občinskega sveta in njegove odločitve so v 
veliki meri odvisne od aktivne vloge župana in 
njegove sposobnosti za doseganja dogovorov s 
svetniki. Dogovor s svetniki, ki imajo običajno 
različne poglede na posamezna vprašanja, je 
vedno lahko le kompromis, kako dober je sle-
dnji, pa je v veliki meri odvisno od tega koliko 
volje in truda je pred sprejemanjem odločitev 
vloženega v pogovore in usklajevanja ter od 
stopnje odgovornosti občinskih svetnikov. V 
občinskem svetu pričakujem odgovorno in 
konstruktivno delo, potrudil se bom, da bodo 
seje kar najbolj demokratične, kratke in učin-
kovite.
 
Kako boste presegli morebitna nesoglas-
ja z nekaterimi svetniki?
Občinski svetnik mora imeti na razpolago vero-
dostojne podatke in informacije, na osnovi ka-
terih se lahko odgovorno odloča. Njegova pra-
vica je, da ima svoje stališče in ga ima možnost 
izraziti, njegova dolžnost pa, da prihaja na seje, 
preuči gradivo in glasuje po svoji vesti in v ko-

rist širše skupnosti. Dejstvo, da imamo različna 
stališča, prepoznavam kot prednost, zavedam 
pa se, da moram svoja prizadevanja prvenstve-
no usmerjati v skupino svetnikov, ki bo izkazala 
resnično željo, da dela z županom in občinsko 
upravo kot ekipa, v korist vseh občank in obča-
nov. Nikogar ne mislim in ne želim izključevati.

Boste nadaljevali s procesom odkupa 
koncesije za odvajanje in čiščenje odpa-
dnih voda?
Občinski svet je že v preteklosti sprejel tako od-
ločitev in proces odkupa je v teku. Odkup kon-
cesije je ena izmed pomembnejših nerešenih 
finančnih bremen, ki jo bo potrebno dokonča-
ti. Koncesijsko razmerje je možna oblika izvaja-
nja dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda in kot model ni sporna, menim pa, da je 
bil postopek uvajanja in pozneje izvajanja te 
dejavnosti slabo voden, posledica česar je bi-
stveno večje finančno breme za občinski pro-
račun, kot bi sicer to bilo potrebno. Prihodki v 
občinski proračun so omejeni, od naše gospo-
darnosti je odvisno, koliko denarja nam bo os-
talo za prepotrebna vlaganja. Kreditov imamo 
že toliko, da jih kaj dosti več ne moremo ime-
ti. Glede kreditov lahko storimo najprej to, da 
manj ugodne nadomeščamo z bolj ugodnimi, 
in pri odločitvi za odkup koncesije gre prav za 
to. Neodgovorno je, da občina do sedaj, ob re-
lativno visoki stopnji zadolženosti, ni poskrbe-
la za izterjavo nekaterih zapadlih obveznosti, ki 
so do občine odprte že daljši čas.
 
Kot svetnik ste bili seznanjeni s proble-
mom glede ravnanja z odpadki na Cero-
du. Kakšne rešitve glede tega boste pre-
dlagali?
Ko pogledam zgodovino podjetja Cerod in nje-
govo trenutno zapuščino, lahko le ugotovim, 
da je bilo vodenje tega podjetja v preteklosti 
bolj usmerjeno v maksimiranje dobička kot pa 
v strokovno in okolju prijazno ravnanje z našimi 
odpadki. Med prvimi v Sloveniji smo pričeli raz-
vijati center, ki naj bi na ustrezen način ravnal 
z našimi odpadki, pa imamo zaradi zgrešenega 
načina vodenja in poslovanja še vedno nerešen 
problem in tempirano okoljsko bombo. V koli-
kor odlagališče ne bi bilo na našem ozemlju in 
negativni vplivi ne bi segali v naš prostor in do 
naših občanov, bi bila odločite bistveno lažja. 
Odšli bi iz tega podjetja in odvoz ter obdelavo 
s skladiščenjem uredili na drug način. Ker pa 
je Cerod na našem pragu, nam ne preostane 
nič drugega, kot da se s problemom vsebinsko 
in politično spopademo. Edino možnost za 
spremembe vidim v pogovorih in dogovorih z 
ostalimi občinami ustanoviteljicami in v jasnih 
ter odločnih zahtevah do državnih inštitucij. Ko 
gre za denar in vplive na okolje, si bomo morali 
svoje pravice izboriti. V reševanje tega proble-
ma nameravamo usmeriti vso moč in znanje, 
ki ga imamo. Pričakujem pa jasno podporo 
občinskih svetnikov, okoljskih organizacij, ki so 

že do sedaj odigrale pomembno vlogo, in pred-
vsem razumevanje ter podporo občanov, ki je v 
tovrstnih situacijah ključna. 

Kako nameravati ustreči vsem potre-
bam in željam občanov, ki jih ni malo?
Vsem željam in potrebam ni mogoče ustreči. 
Potreb je veliko, denarja, ki ga lahko usmerimo 
v razvoj, pa je vedno manj od potreb. Zelo po-
membno se mi zdi, da občina najprej pošteno 
pove občanom, kaj so obveznosti, ki jih občina 
mora izvajati in so pomembne za vse občane, 
za tem pa tudi da poda informacijo, koliko de-
narja nam ostane za izvajanje ostalih razvojnih 
nalog. Tukaj pa nastopi odgovornost vseh, ki o 
razdelitvi in načinu porabe občinskega denarja 
odločamo in to je določitev prednostnih nalog. 
Prednostne naloge ne morejo biti samo veliki 
infrastrukturni projekti, prednostne naloge 
morajo biti tudi manjše zadeve, ki vsakodnev-
no in v veliki meri vplivajo na kakovost življenja 
občanov. Kar nekaj naložb v naši občini je bilo 
v preteklosti izvedenih negospodarno, ker se 
je očitno bolj sledilo logiki, da bi se »nekomu 
ustreglo«, kot pa logiki normalnega in zdravega 
gospodarjenja. Posledice preteklega negospo-
darnega in neodgovornega ravnanja nas bodo 
finančno bremenile še dolgo časa. 

Kaj si želite pri delu občinske uprave?
Občinska uprava je namenjena reševanju vsa-
kodnevnih zadev, ki so za občane pomembni, 
obenem pa je zadolžena za strokovno, profe-
sionalno in zakonito izvrševanje odločitev, ki 
jih sprejmejo občinski svet in župan. Zaposleni 
v občinski upravi se naj ne vpletajo v politični 
proces odločanja. Podrejeni so županu, ki je za-
dolžen in odgovoren, da delo občinske uprave 
poteka tekoče in do občanov prijazno. Pričaku-
jem dobro delo občinske uprave, korekten od-
nos ter spoštovanje hierarhije in pristojnosti. V 
kolikor bo zaradi učinkovitosti in racionalnosti 
izvajanja delovnih nalog potrebna prilagoditev 
ali sprememba organizacije dela, jo bomo po 
določenem času tudi izvedli.

Kaj pa Kulturni center Primoža Trubar-
ja? Se vam zdi, da v celoti upraviči svoj 
namen?
Kulturni center zelo potrebujemo in zelo dobro 
je, da ga imamo. Kultura ima na kakovost na-
šega življenja in medosebne odnose zelo velik 
vpliv. Z delovanjem in dogajanjem v kulturnem 
centru sem na splošno zadovoljen, zaposle-
ni se za izvajanje programa in sodelovanje z 
različnimi ustanovami in društvi zelo trudijo. 
Menim, da lahko trenutno dobro delovanje ob 
sodelovanju še nadgradimo, zelo pomembno 
pa je, da je kulturni center v največji možni meri 
odprt predvsem za domača društva. Potrebno 
bo poskrbeti, da se bo v prostore in opremo re-
dno vlagalo in da bo finančno breme za delova-
nje kulturnega centra pošteno in sorazmerno 
porazdeljeno med vse deležnike.
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Naslednje vprašanje se ponuja samo po 
sebi: kmetijstvo?
Kmetijstvo je ena izmed strateških dejavnosti, 
ki mora poskrbeti za dovolj lastne kakovostne 
hrane, obenem pa tudi za obdelanost kulturne 
krajine. Tudi v bodoče jo bomo podpirali. Poseb-
no pozornost nameravam posvečati kmetijstvu 
in podeželju, da se razvijata v skladu z urbanim 
centrom občine. Zelo pomembno je, da bo po-
deželje dobro infrastrukturno opremljeno, da 
bo kakovost življenja na podeželju na taki ravni, 
da bodo mladi radi ostajali v podeželskem oko-
lju. Naravni zaveznik kmetijstva je turizem, za ra-
zvoj katerega je v naši občini zelo velik potencial. 
Dejavnosti in prireditve, ki že potekajo, je pot-

rebno povezati v skupen turistični produkt in ga 
pričeti tržiti. V ta namen bomo odprli turistično 
pisarno, kjer bodo turisti dobili vse informacije 
o kraju, turistični ponudbi in nastanitvah. Ena 
naših glavnih šibkih točk so skromne nočitvene 
kapacitete. V programskem obdobju 2021–2027 
bo Program razvoja podeželja ponovno omogo-
čal sofinanciranje naložb v turistično dejavnost 
na kmetijah. To je za nadaljnji razvoj turizma na 
podeželju zelo lepa priložnost.

Kaj bi želeli sporočiti občanom?
Hvala vsem, ki ste s svojo disciplino in resnostjo 
prispevali k obvladovanju razmer, iskrena hva-
la pa še posebej tistim, ki ste poleg skrbi za 

sebe in svoje bližnje na različne načine poma-
gali tudi drugim. Kot trenutno kaže, bo obdobje 
boja proti širjenju in prebolevanju bolezni tra-
jalo še nekaj časa, obdobje prilagajanja novim 
razmeram pa prav tako. Pozivam vse občane, 
da tudi v prihodnje spoštujemo dana navodila 
in storimo tisto kar moremo, bodimo tudi v pri-
hodnje pripravljeni pomagati drug drugemu, 
krepimo solidarnost, medsebojno spoštovanje 
in optimizem. Razmišljajmo in ravnajmo trez-
no in potrpežljivo. Spremembe so sestavni del 
življenja, ki nam je v tem času pokazalo in do-
kazalo, da zdravje, številne dobrine in drobne 
razvade niso samoumevne in večne. 
BODITE DOBRO IN OSTANITE ZDRAVI. 
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O
bčina Šentjernej se zaveda resnosti 
pandemije COVID-19 in širjenja koro-
navirusa po Sloveniji. Na podlagi na-
vodil s strani Vlade Republike Sloveni-
je smo na občinski spletni strani redno 

objavljali vse pomembne informacije, ki smo 
jih prejeli s strani Vlade Republike Slovenije, Mi-
nistrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje, s prikazom vseh objav povezanih 
s koronavirusom na enem mestu. Že 13. 3. 2020 
smo na spletno stran občine objavili obvestilo 
z naslednjo telefonsko številko 041 656 699 (na 
voljo med 6. in 16. uro), na katero lahko še ved-
no kličejo oboleli, ki so v domači oskrbi in ni-
majo možnosti, da si zagotovijo oskrbo s hrano 
in drugimi nujnimi zadevami, kot so zdravila. 
Prav tako lahko na to telefonsko številko kličejo 
vsi občani, ki potrebujete kakršnekoli informa-
cije povezane s koronavirusom, in tisti občani, 
ki potrebujete zaščitne maske in rokavice (bo-
lezen v družini ali druga nujna stanja). Na na-
vedeno dežurno številko lahko pokličete prav 
tako vsi tisti, ki v večstanovanjskih stavbah pot-
rebujete metilni alkohol za razkuževanje.
V nadaljevanju se je 14. 3. 2020 sestala ožja 
skupina v zvezi omejitve širjena virusa SAR-
S-CoV-2 (koronavirus). Prisotni so bili Jože 
Simončič, novoizvoljeni župan Občine Šen-
tjernej, Janez Selak, podžupan občine, Mirjam 
Martinčič, vodja enote Prve pomoči pri Civilni 
zaščiti Šentjernej, Aleš Medle, poveljnik štaba 
CZ Šentjernej, Jože Grubar, namestnik povelj-
nika štaba CZ Šentjernej in Samo Hudoklin, 
direktor občinske uprave Občine Šentjernej. 
Sestanek je bil sklican z namenom, da bo tudi v 
razmerah epidemije v občini Šentjernej poskr-
bljeno za ustrezno varstvo na vseh nivojih. Na 
sestanku so se predstavile vse aktivnosti, ki so 
bile opravljene do 13. 3. 2020 v zvezi z omenje-
no problematiko. Poskrbljeno je bilo za naba-
vo prve zaščitne opreme (maske, razkužila, 

KORONAVIRUS – OBČINA OBVEŠČA
    ANITA PETRIČ merilniki temperature), določili so lokacijo šta-

ba Civilne zaščite Občine Šentjernej (Kulturni 
center Primoža Trubarja), prav tako so se zbrali 
16. 3. 2020, kjer so bili prisotni tudi direktor JP 
EDŠ, d. o. o. Šentjernej, vodja Zdravstvene Po-
staje Šentjernej, komandirka Policijske postaje 
Šentjernej in ravnatelj Osnovne šole Šentjernej 
ter ravnateljica Vrtca Čebelica Šentjernej, vod-
ja Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
skupaj z ožjim štabom ter predstavniki občine. 
Spregovorili so o ukrepih, ki jih izvajajo po-
samezni zavodi, in se dogovorili o nadaljnjih 
aktivnostih ter o bodočem obveščanju štaba 
preko elektronske pošte. Storitev Pomoč dru-
žini na domu še naprej poteka nemoteno. Z 
Območnega združenja Rdečega križa Novo 
mesto so sporočili, da imajo pakete s hrano, če 
bo potrebno oskrbeti kakšno družino in osebe, 
ki bodo v samoizolaciji. 
Štab Civilne zaščite Občine Šentjernej je 2. 
4. 2020 določil model oziroma način delitve 
zaščitnih mask, ki so jih sešile šivilje prostovolj-
ke, ki so se javile na poziv objavljen s strani Ob-
čine Šentjernej. Zaščitne maske za večkratno 
uporabo so bile najprej razdeljene med ranljive 
skupine in med delavce posameznih dejavno-
sti, ki so v vsakodnevnem stiku z ljudmi. Štab 
civilne zaščite je prav tako določil način delitve 
doniranega razkužila za razkuževanje skupnih 
predmetov (ograje, kljuke, stikala) v večstano-
vanjskih stavbah. Kartuzija Pleterje je donira-
la razkužilo, ki so ga razdelili za razkuževanje 
večstanovanjskih objektov (blokov) v naši ob-
čini. Ob tem se Kartuziji Pleterje iskreno zahva-
ljujemo za pomoč. Za nakup zaščitnih sredstev 
je v prvi vrsti poskrbela občina (razkužila, škor-
nji, kombinezoni, očala …) ter Uprava RS za 
zaščito in reševanje. Zaloge mask so bile do se-
daj razdeljene zdravstvu, patronažni službi, os-
krbovalkam pomoči družini na domu, Krajevni 
organizaciji Rdečega križa Šentjernej in javnim 
zavodom. Civilna zaščita je določeno količino 
mask zadržala za morebitne potrebe ob zago-

nu vrtca in šole. Člani štaba civilne zaščite so 
opravljali občasne obhode po vseh trgovinah, 
na ploščadi pred pošto in lekarno. Na obhodih 
do sedaj niso zaznali kršitev in nepravilnosti. 
Občani upoštevajo izdan Odlok o začasni splo-
šni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih 
mestih in površinah v RS ter prepovedi gibanja 
izven občin. V zadnjih dneh so pri razdeljevanju 
mask za enkratno uporabo na vseh javnih mes-
tih sodelovali predstavniki desetih prostovolj-
nih gasilskih društev. Gasilska zveza Šentjernej 
je v tem času izdala pisno opozorilo poveljni-
kom prostovoljnih gasilskih društev v občini o 
prepovedi kurjenja in nadzorov kurjenja v na-
ravi. Kljub temu, da je v tem vmesnem času že 
bilo nekaj dežja, ukrep še vedno velja. 



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

Š
e vedno je na voljo telefonska 
številka 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 
telefonsko številko lahko kličete vsi obča-
ni, 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). 
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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

Ta priporočila so namenjena bolnikom s COVID-19 ali sumom na COVID-19,  
ki morajo ostati doma v samoizolaciji.

● Za čiščenje površin uporabite vodo in običajna čistilna sredstva.

● Večkrat očistite površine, ki se jih pogosto dotikate (npr. kljuke, mize, straniščno 
školjko, pipe umivalnikov ipd.).

● Osebne odpadke (npr. uporabljene robčke) ter odpadke od čiščenja prostorov 
(npr. krpe za enkratno uporabo), je treba odložiti v plastično vrečo za smeti 
in jo, ko je polna, tesno zavezati. Vsebine vreč ne tlačite, odpadkov se po 
odlaganju v vrečo ne dotikajte več. To vrečo nato namestite v drugo plastično 
vrečo za smeti in tudi to tesno zavežite. Vrečo je treba postaviti ločeno od ostalih 
odpadkov (npr. v predprostor, na balkon, na teraso). Shranjena mora biti varno 
in zaščiteno pred otroki in živalmi. To vrečo ločeno hranite vsaj 72 ur, preden 
jo odložite v zunanji zabojnik za mešane komunalne odpadke (ostale odpadke). 
Napolnjenih, povezanih, označenih vreč z odpadki se nikoli ne odpira!

● Druge gospodinjske odpadke odložite kot običajno.

● Po vsakem ravnanju z odpadki in/ali čiščenju si temeljito umijte roke z milom 
ter vodo.

Priporočila za čiščenje in ravnanje z odpadki  
v domači oskrbi pri ljudeh s COVID-19  

(ali sumom na COVID-19)
V času epidemije zaradi bolezni  

COVID-19 je kakršnokoli dotikanje  
odloženih odpadkov strogo odsvetovano.

Brskanje po smeteh ter zabojnikih  
lahko povzroči širjenje okužb,  
tudi z novim koronavirusom  

SARS-CoV-2.

Le s spoštovanjem vseh navodil bomo  
preprečili širjenje bolezni COVID-19.



ŽUPAN PREDAL ZAŠČITNO OPREMO

HvalaŽ
upan Občine Šentjernej Jože Simon-
čič je 8. 4. 2020 predal zaščitno opre-
mo Društvu upokojencev Šentjernej. 
150 pralnih mask za večkratno upo-
rabo (skupaj z navodili za uporabo in 

vzdrževanje), 50 mask za enkratno uporabo, 
100 kosov rokavic in razkužilo, je prevzel pred-
sednik DU Šentjernej Marjan Bratkovič, ki se 
je ob tej priložnosti zahvalil za lepo gesto tako 
občini kot prostovoljkam, ki so sešile pralne 
maske. Člani DU Šentjernej so razdelili maske 

    ANITA PETRIČ najbolj potrebnim. Naknadno so jih na občini 
prevzeli še 200.
40 pralnih mask z navodili, 50 mask za enkra-
tno uporabo, 100 kosov rokavic in razkužilo, 
je na občini prevzela romska svetnica Darka 
Brajdič, ki bo maske razdelila romskim druži-
nam po vseh naseljih v občini. Župan je rom-
ski svetnici predlagal, da je na občini možno 
prevzeti tudi le blago, da si lahko romi maske 
tudi sami sešijejo.
Župan se iskreno zahvaljuje vsem, ki se v tem 
neprijaznem času trudite za ohranitev zdravja 
v naši občini. 
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V času epidemije zaradi bolezni  
COVID-19 je kakršnokoli dotikanje  

odloženih odpadkov strogo odsvetovano.

Brskanje po smeteh ter zabojnikih  
lahko povzroči širjenje okužb,  
tudi z novim koronavirusom  

SARS-CoV-2.

Le s spoštovanjem vseh navodil bomo  
preprečili širjenje bolezni COVID-19.

O
dslej na zaprtih javnih krajih obvezno 
razkuževanje rok: Vlada Republike 
Slovenije je dne 14. 4. 2020 na dopisni 
seji izdala Odlok o spremembi Odloka 
o začasni splošni prepovedi gibanja in 

zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v 
Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven 
občin. S spremembami odloka se odpravlja ob-
vezno nošenje rokavic na zaprtih javnih krajih 
in nadomešča z obveznim razkuževanjem rok. 
Tako je pri gibanju in zadrževanju na zaprtem 
javnem kraju, kjer se izvajajo storitve iz 3. čle-
na odloka, ob upoštevanju ohranjanja varne 
razdalje do drugih oseb, obvezna uporaba za-
ščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in 
nosnega predela (šal, ruta ali podobna oblika 
zaščite, ki prekrije nos in usta) ter obvezno raz-
kuževanje rok. Razkužila je dolžan zagotoviti 
ponudnik storitev. 

Razkuževanje rok
   OU OBČINE ŠENTJERNEJ

Vlada izdala Odlok o 
spremembah in dopolnitvah 
Odloka o začasni prepovedi 

ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev 

potrošnikom v RS

Z namenom postopnega sproščanja 
ukrepov, se poleg že obstoječih izjem v 
2. členu, dodajo nove izjeme, navedene 
od petnajste do štiriindvajsete točke, ki 
se glasijo: 

1. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo grad-
beno-inštalaterski material, tehnično blago 
ali pohištvo,

2. prodajalne do velikosti 400 m2 prodajnega 
prostora, z izjemo prodajaln v trgovskih cen-
trih,

   MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
            RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

3. specializirane prodajalne za prodajo avtomo-
bilov in koles,

4. kemične čistilnice in servisne delavnice, v ka-
terih se opravljajo storitve popravil in vzdrže-
vanja tehničnega blaga,

5. servisne delavnice, v katerih se opravljajo sto-
ritve popravil in vzdrževanja motornih vozil in 
koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, 
avtokleparske, delavnice za popravilo koles),

6. storitve, ki se opravljajo na prostem in pri ka-
terih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov 
s potrošniki (na primer vrtnarske storitve, kro-
vska dela, fasaderska dela),

7. osebni prevzem blaga ali hrane na prev-
zemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni 
stik s potrošniki,

8. frizerski in kozmetični saloni,
9. športno-rekreativne storitve na prostem, v 

športnih objektih na prostem in na površinah 
za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje 
do drugih,

10. saloni za nego psov in mačk ter ostalih živali.

V prodajalnah iz petnajste in šestnajste točke 
lahko nakup v času od 8.00 do 9.30 opravijo 
izključno ranljive skupine (na primer invalidi, 
starejši od 65 let, nosečnice). Starejši od 65 let 

V ČASU IZDAJE GLASILA BO LAHKO VLADA RS 
OBJAVILA NOVE UKREPE, KI JIH LAHKO SPRE-
MLJATE TUDI NA OBČINSKI SPLETNI STRANI. 

V skladu s sprejetim predpisom 
Vlade RS, da je na vseh zaprtih 
javnih prostorih obvezna 
uporaba maske ali podobnega 
zaščitnega sredstva, in trenutno 

oteženimi možnostmi za nakup zaščitnih 
mask, je Občina Šentjernej s pozivom 
objavljenim na občinski spletni strani 
zaprosila prostovoljce, da priskočijo 
na pomoč pri zagotavljanju in izdelavi 
pralnih zaščitnih mask. Prijavilo se je 
več kot 20 prostovoljk. Šivilje so prevzele 
blago, ki ga je kupila Občina Šentjernej. 
Do izdaje glasila so sešile že več kot 600 
mask. Občina Šentjernej se najlepše 
zahvaljuje vsem prostovoljkam, ki so se 
odločile pomagati v skupno dobro.
Hvala vsem pridnim šiviljam, hvala 
prostovoljcem. Skupaj bomo zmogli! 

ZAHVALA
   OU OBČINE ŠENTJERNEJ
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lahko opravijo nakup samo v tem času. Potro-
šnik, starejši od 65 let, po potrebi izkazuje svojo 
pravico do nakupa v tem rezerviranem terminu 
z osebnim dokumentom.
Pri opravljanju dejavnosti, ki so navedene v 2. 
členu tega odloka se upošteva vsa navodila mi-
nistrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalne-
ga inštituta za javno zdravje za preprečevanje 
okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena 
na spletni strani ministrstva (https://www.gov.
si/novice/2020-04-16-navodila-ua-delo-v-servi-
snih-storitvah-in-drugih-storitvah-ter-zivilskih-
-in-tehnicnih-trgovinah-ob-postopnem-spros-
canju-nekaterih-ukrepov-v-casu-epidemije/) in 
NIJZ (www.nijz.si).
Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim 
zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spo-
štovanje navodil iz prejšnjega odstavka.
Ta odlok začne veljati 20. aprila 2020, razen 
šestnajste, dvaindvajsete in štiriindvajsete 
točke, ki začnejo veljati 4. maja 2020. 

N
a območju naše občine je še ved-
no opaziti prisotnost migrantov. 
Želimo vas opomniti, da sami 
ravnate samozaščitno. Zloženko 
policije s preventivnimi nasveti 

občanom, kako ravnati ob srečanju z 
nezakonitimi migranti, si lahko ogledate 
na občinski spletni strani. Ob morebitnem 
srečanju z migranti ali če občani opazite 
sumljiva vozila, policisti svetujejo takojšen 
klic na številko 113, najbližjo policijsko 
postajo ali opravite anonimni telefon 
policije 080 1200, saj se bodo le-tako lahko 
odzvali in prevzeli obravnavo nezakonitih 
migrantov, pozivajo pa tudi k obveščanju 
glede morebitnih primerov kaznivih dejanj. 
Prav tako jih pokličite, če opazite odložene 
smeti, da policisti opravijo ogled in zapišejo 
zapisnik. Komunala Novo mesto pa je v 
nadaljevanju pristojna za odvoz smeti. 

Preventivni nasveti 
občanom, kako 

ravnati ob srečanju 
z NEZAKONITIMI 

MIGRANTI 
   ANITA PETRIČ

V GOZDOVIH NI VEČ SLEDI MIGRANTOV

V torek, 21. 4. 2020, pred svetovnim dne-
vom Zemlje, se je izvedla dolgo pričako-
vana odstranitev odpadkov iz gozdov, 
ki so jih za seboj pustili ilegalni migranti. 
Komunala Novo mesto d. o. o. je skupaj 

z Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom, 
Policijsko postajo Šentjernej ter JP EDŠ, d. o. o. 
Šentjernej iz gozda odstranila 440 kg odpadkov. 
Največ je bilo zavrženih oblačil, obutve, nahrb-

  NATAŠA RAJAK, MIR

     PP ŠENTJERNEJ
tnikov in spalnih vreč ter ostankov hrane. Neka-
tere lokacije so bile zelo težko dostopne, zato so 
pri čiščenju sodelovali tudi delavci JP EDŠ, d. o. 
o. Šentjernej, ki so s traktorjem dostopali do tež-
je dostopnih mest. Zbrani odpadki so se stehtali 
in na podlagi njihove teže bo Komunala Novo 
mesto d. o. o. izračunala vrednost posamezne 
odstranitve odpadkov. Občina Šentjernej bo 
posredovala zahtevek za povrnitev stroškov na 
Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in in-
tegracijo migrantov. Upamo na umiritev zadev, 
da bodo gozdovi občine Šentjernej ostali čisti.  

Počiščene lokacije so: gozd izven naselja Cerov 
Log – za nogometnim igriščem, gozd izven nase-
lja Cerov Log – v bližini vinorodnega okoliša Kira, 
gozd v Hrastju – Cerov Log v predelu imenova-

nem Vrhovo, gozd izven naselja Mihovo, gozd nad 
naseljem Veliki Ban, gozd v Velikem Banu in na 
Javorovici, gozd v Drči oziroma pri vinotoču Drča, 
gozd v Vratnem – Globoko in gozd v Vratnem. 

Stanje v gozdu izven naselja Mihovo pred in po odstranitvi odpadkov.

Stanje na lokaciji Vratno‒Njivice pred in po odstranitvi odpadkov.

Stanje v gozdu nad naseljem Veliki Ban in v okolici Cerovega Loga.
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Z namenom zagotoviti vsem otrokom 
enake možnosti za izobraževanje na 
daljavo je Občina Šentjernej zbirala 
donirano računalniško opremo. 9. 
4. 2020 je računalnike s pripadajočo 

opremo prevzel ravnatelj OŠ Šentjernej Aljo-
ša Šip in se zahvalil občini za sodelovanje ter 
vsem, ki so bili solidarni. 

RAVNATELJ OSNOVNE ŠOLE ŠENTJERNEJ 
PREVZEL PODARJENE RAČUNALNIKE

    ANITA PETRIČ

Obveščamo vas, da se je s 14. aprilom 2020 Zbir-
no reciklažni center Šmalčja vas ponovno odprl.
PONEDELJEK / ZAPRTO
TOREK–PETEK / 13.00–17.00
SOBOTA / 8.00–12.00 

DELOVNI ČAS ZRC 
ŠMALČJA VAS

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. 

Občina Šentjernej je v prejšnji številki glasila in na občinski spletni strani na podlagi 4. člena 
Odloka o priznanjih in nagradah Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 19/96) objavila RAZPIS ZA 
VLOŽITEV PREDLOGOV ZA PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ OBČINE ŠENTJERNEJ V LETU 
2020. Razpis je še vedno odprt. Vse podrobnosti so objavljene na občinski spletni strani.
Rok za posredovanje predlogov je 22. 5. 2020. 

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. 

O
bčina Šentjernej z občinsko 
spletno stranjo zagotavlja 
visoko stopnjo obveš-
čenosti in vključenosti 
občanov, zato vsem na-

ročenim občanom tedensko po-
šiljamo e-novice, ki jih objavljamo 
na spletni strani občine. Na novice 
se lahko prijavite na www.sentjernej.si 
Lahko se naročite na prejemanje novic, do-
godkov v občini, na prejemanje občinskega 
glasila, aktualnih razpisov in objav, projektov, 
investicij ter izrednih obvestil. 

BODITE OBVEŠČENI:
PRIJAVITE SE NA

PREJEMANJE e-novic
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UREDITEV ZAKONSKE SKLADNOSTI SPLETNE STRANI Z ZDSMA

O
bčine so po Zakonu o dostopnosti 
spletišč in mobilnih aplikacij (v na-
daljevanju ZDSMA), dolžne urediti 
dostopnosti spletišč in mobilnih 
aplikacij v roku do 23. septembra 

2020. ZDSMA ureja ukrepe za zagotovitev do-
stopnosti spletišč in mobilnih aplikacij za vse 
uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi 
oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za 
državne organe, organe samoupravnih lokal-
nih skupnosti in osebe javnega prava. Pove-
zava do ZDSMA: http://www.pisrs.si/Pis.web/
pregledPredpisa?sop=2018-01-1351.
Za delovanje zahtevanih funkcionalnosti je 
bilo izvedenih že več sto dodelav, še vedno 

   ANITA PETRIČ pa se te funkcionalnosti ažurno posodabljajo 
in nadgrajujejo obstoječe delovanje. Navede-
ne dodelave so bile izvedene v sodelovanju z 
zunanjimi strokovnjaki, z Zvezo društev slepih 
in slabovidnih Slovenije ter z Medobčinskim 
društvom slepih in slabovidnih Nova Gorica. 
Nekaj ključnih sprememb v prikazu spletne 
strani: 
• navigacija po glavnem meniju je mogoča 

brez miške, z uporabo smernih tipk na tip-
kovnici,

• omogočeno je izbiranje velikosti pisave in 
izbiranje barvne sheme glede na barvno sle-
poto obiskovalca spletne strani,

• onemogočene so "pasti brez tipkovnice",
• prilagojena so vnosna polja za izpolnjevanje 

obrazcev,
• grafičnim elementom so dodani tekstovni 

oziroma besedilni opisi,
• z ustreznimi napravami (računalniškimi do-

datki) je mogoče vsebino spletne strani preb-
rati z Braillovo pisavo,

• izjava o skladnosti z ZDSMA ...
Z navedeno nadgradnjo smo omogočili do-
stopnost spletne strani za uporabnike z različ-
nimi oblikami oviranosti. 

SUBVENCIJA 
OBRESTNE MERE 
ZA PODJETNIŠKE 
KREDITE TUDI V 

LETU 2020

O
bčina Šentjernej je tudi v letu 2020 
zagotovila proračunska sredstva za 
Subvencijo obrestne mere podjetni-
ških kreditov na območju občine. 
Razvojni center Novo mesto d. o. o., 

kot izvajalec sheme, je 1. 4. 2020 na spletni 
strani objavil povabilo »Sofinanciranje obre-
stne mere podjetniških kreditov na območju 
Dolenjske 2020«. Upravičene so obresti, ki so 
nastale in bile plačane v obdobju od 1. 10. 
2019 do 30. 9. 2020. Na razpis se lahko prijavi-
jo mikro in male gospodarske družbe, samos-
tojni podjetniki, fizične osebe z registrirano 
dopolnilno dejavnostjo in socialna podjetja.
Povabilo in vloga sta objavljena na povezavi 
https://www.rc-nm.si/sofinanciranje-subvenci-
je-obrestne-mere-podjetniskih-kreditov-na-ob-
mocju-dolenjske-2020/
Rok za oddajo vloge je 20. 10. 2020, do 14. ure.
Za vse informacije lahko kontaktirate Razvojni 
center Novo mesto d. o. o., go. Miljano Bala-
ban na telefonsko številko 07/ 33 72 987 ali na 
e-naslov: miljana.balaban@rc-nm.si. 

   OU OBČINE ŠENTJERNEJ

S
poštovani, obveščamo vas, da se 
začenja gradnja odprtega optične-
ga omrežja RUNE na območju občin 
Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, 
Šmarješke Toplice ter Kostanjevica 

na Krki. Podjetje RUNE Enia d. o. o. s tem za-
gotavlja optične priključke predvsem gospo-
dinjstvom in pravnim osebam, ki živijo/delu-
jejo na redko poseljenih območjih, na katerih 
drugi operaterji infrastrukture niso izrazili 
tržnega interesa za gradnjo. Zgrajeni priključ-
ki bodo omogočali hitrosti do 10 Gbit/sek, 
dodatna prednost tega omrežja pa je še ta, 
da bodo lahko uporabniki tudi prosto izbirali 
ponudnike storitev (obstoječi operaterji), ki 
ponujajo televizijske, telefonske in internetne 
pakete. Uporabniki boste lahko torej ostali pri 
istem ponudniku storitve ali pa ga zamenjali.
Podjetje Eurocon d. o. o. vsem zainteresira-
nim omogoča brezplačno pomoč pri naroča-
nju optičnih priključkov in naročanju teleko-
munikacijskih storitev.
Za zagotovitev optičnega priključka je pot-
rebno izpeljati naročilo priključka, o čemer 
boste bili obveščeni po pošti v aprilu 2020. 

Enkratni strošek izgradnje optičnega pri-
ključka med gradnjo znaša pri elektronskem 
naročilu za gospodinjstva 150,00 evrov (DDV 
vključen) oziroma 167,13 evra (DDV vključen) 
za pravne subjekte. V plačilo je vključeno tudi 
nadaljnje vzdrževanje priključka za 20 let.  K 
plačilu stroškov hišnega optičnega priključka 
ne boste pozvani takoj po podpisu pogod-
be, temveč pred samo izgradnjo priključka 
v posameznem naselju (največ 90 dni pred 
možnim priklopom), takoj po plačilu pa bo 
možno s terenskimi ekipami dogovoriti na-
tančno izvedbo priključka na vašem objektu. 
Pozivamo vse, ki tega še niso storili, da čim 
prej izrazite interes za optični priključek in 
sklenitev pogodbe za naročilo priključka.
Za vso potrebno dokumentacijo, vprašanja 
in naročila se lahko obrnete na podporno 
ekipo podjetja Eurocon d.o.o. na telefonsko 
številko 01 292 72 30, ali pa jim pošljete ele-
ktronsko sporočilo na narocanje@eurocon.
si.
Priključite svoje gospodinjstvo na zanesljivo 
optično povezavo in si zagotovite dostop do 
svetovnega spleta. 

GRADNJA ODPRTEGA OPTIČNEGA 
OMREŽJA RUNE
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COVID-19: IZZIVI POSAMEZNIKA, SPODBUDA ZA PODJETJE 
IN TVEGANJE NEPREKINJENEGA TOKA SODELOVANJA?

V 
zadnjih tednih se soočamo s stanjem, 
ki pustoši po trgu dela. Znašli smo se 
pred novimi izzivi. Za nekatera pod-
jetja lahko trenutna situacija pomeni 
spodbudo, da delujejo na nove načine 

delovanja in iščejo nove sistemske prioritete ter 
postavljajo temelje za prihodnost. Lahko pome-
ni razmislek o prilagoditvi ali spremembi svoje 
osnovne dejavnosti oziroma najti tržno nišo, ki 
bo pomagala ohranjati delovna mesta. Vseka-
kor pa drži eno – spremenila so se naša življenja 
in poslovanje, saj je prihodnost v vseh pogledih 
negotova.

SOFINANCIRANJE ŠOLNIN
Trenutno se mnoga podjetja sprašujejo, kako 
se spoprijeti s situacijo in gospodarskimi posle-
dicami. Podobno razmišljajo zaposleni, ki so te 
dni izkoristili, da so na daljavo pogledali kaj vse 
lahko izkoristijo za lastna usposabljanja v smis-
lu pridobivanju znanja, sposobnosti ali veščin, 
ki jih potrebujejo, da bi lahko (bolje) opravljali 
svoje delo na delovnem mestu. Pri tem je lahko 
velika spodbuda Javni razpis za sofinanciranje 

šolnin za dvig izobrazbene ravni I. Danes se mo-
ramo stalno izobraževati, da ostajamo v koraku 
s tehnologijo in delovnimi procesi. Prilagajanje, 
kreativno razmišljanje in hitrostno pridobiva-
nje znanja so ključne kompetence, ki ohranjajo 
našo konkurenčnost na trgu dela

V nastali situaciji so se številne stranke zanesle 
na virtualno sodelovanje in na videokonferen-
ce, namesto na fizične sestanke. Do zdaj deluje 
presenetljivo dobro, saj smo potencialnim pri-
javiteljem preko (video) klicev pomagali uredi-
ti vse potrebne priloge, ki jih zahteva razpisna 
dokumentacija za povračilo šolnin.

Več informacij o omenjenem razpisu in kdo je do 
njega upravičen, dobite na spodnjih telefonskih 
številkah naših svetovalk.

Pa ne samo to, kot zaposleni osebi vam lahko 
olajšamo poti na več različnih področjih:
• poiskati informacije o dodatnih usposabljanjih 

(e-usposabljanja za potrebe delovnega mesta, 
uporaba digitalne tehnologije),

• opredeliti vaše spretnosti, sposobnosti pri so-
delovanju v kolektivu (npr. testiranju po Belbi-
nu o vaši vlogi v timu, kako načrtovati delo, ko 
bo konec izrednih razmer …),

• pri vašem trenutnem ali načrtovanem izobra-
ževanju/e-izobraževanju (uporaba aplikacij, 
učne metode, učni pripomočki, priprava refe-
ratov in seminarskih nalog …),

• urediti vašo mapo dosežkov (npr. zbrati in 
urejati dokumente, s katerimi boste lahko do-
kazali vašo dodatno usposobljenost za delo v 
vašem ali celo novem delovnem okolju),

• pripraviti vaš akcijski načrt za doseganje novih 
ciljev v povezavi z vašim dosedanjim ali načrto-
vanim delom,

• ovrednotiti vaša znanja, spretnosti in sposob-
nosti (vrednotenje neformalno pridobljenega 
znanja – to kar znamo, pa se nismo naučili v 
šoli),

• ob morebitni izgubi delovnega mesta urediti 
potrebne korake za e-prijavo na Zavodu RS za 
zaposlovanje, 

• in še več. 

RIC Novo mesto
Ana Marija Blažič, ana.marija.blazic@ric-nm.si, 07 393 45 52, 031 701 191
Tadeja Arkar, tadeja.arkar@ric-nm.si, 05 907 57 14, 040 686 721

CIK Trebnje
Kristina Jerič, kristina.jeric@ciktrebnje.si, 07 34 82 108, 031 745 575
Sabina Tori Selan, sabina.tori-selan@ciktrebnje.si, 07 34 82 104, 041 703 896
Patricija Pavlič, patricija.pavlic@ciktrebnje.si, 07 34 82 101, 041 258 455 

GRM Novo mesto -
center biotehnike in turizma
svetovanje.grm@gmail.com, 07 39 34 735

Šolski center Novo mesto
svetovanje@sc-nm.si, 07 39 32 209
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REKONSTRUKCIJA 
KRIŽIŠČA 

MAHAROVEC NA 
REGIONALNI CESTI 

R2-419/1204 
NOVO MESTO – 
ŠENTJERNEJ IN 
LOKALNI CESTI 

LC394011 SE 
ZAKLJUČUJE

N
a regionalni cesti R2-419/1204 Novo 
mesto–Šentjernej in lokalni cesti LC 
394011 se zaključuje rekonstrukcija 
križišča »Maharovec«. Gre za križišče 
pri Gostišču pri Slavcu, ob zelo prome-

tni državni cesti, kjer večina vozi veliko hitreje, 
kot je omejitev (90 km/h). Osnovni namen ure-
ditve novega križišča je izboljšati priključevanje 
lokalne ceste in v največji meri izboljšati varno-
stno situacijo na območju križišča. 
Idejni projekt za ureditev križišča je bil narejen 
že pred leti, projekt za izvedbo v letu 2018 pa 
recenziran in uvrščen v načrt razvojnih progra-
mov kot obnova ceste Novo mesto–Šentjernej. 

V okviru projektne dokumentacije je bila pred-
videna ureditev križišča z avtobusnimi postaja-
lišči, hodniki za pešce in odvodnjavanjem, ure-
ditvijo cestnih priključkov in izgradnjo cestne 
razsvetljave. 23. 10. 2019 je potekala uvedba 
v delo za rekonstrukcijo križišča v Maharovcu. 
Dela izvaja CGP d. d. Novo mesto s podizvajal-
cem Gradnje d. o. o. Boštanj. Zaključena so vsa 
gradbena dela ob lokalni cesti Dolenji Maharo-
vec–Gorenja Gomila–Draga. Prav tako je zaklju-
čena rekonstrukcija križišča z državno cesto in 
dela ob državni cesti s postavitvijo avtobusnih 
postajališč z napisi. Sledi še urejevanje okolice 
z zatravitvijo, ureditev brežine ob novi strugi 
Maharovškega potoka, postavitev predvidene 
ograje ter postavitev manjkajoče prometne si-
gnalizacije. Vrednost investicije po razpisu zna-

ša 532.477,74 evrov z DDV-jem, od tega mora 
Občina Šentjernej poravnati 112.655,85 evrov, 
preostanek sredstev v znesku 419.821,89 evrov 
je sofinanciran s strani Direkcije RS za infra-
strukturo. 

  ANITA PETRIČ

     EMIL TURK

HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA NA 
OBMOČJU OSREDNJE DOLENJSKE – REKONSTRUKCIJA ODSEKA 

4 ŠENTJERNEJ–DOBRAVA TER GRADNJA PLINOVODA

Izvedeno je podvrtavanje za vodovod 
in plinovod pod reko Krko v kraju Dobrava.

Nadaljevanje izgradnje vodovoda in 
plinovoda na odseku Drama‒Roje.

Nadaljevanje izgradnje vodovoda in 
plinovoda na odseku Šentjernej‒Roje.

Prej

Potem



10. februarja 2020 se je pričela 
gradnja vodovoda in soča-
sno tudi gradnja plinovoda 
na odseku Šentjernej–Dob-
rava pri Škocjanu. Vsa dela 

izvaja podjetje Gradnje d. o. o. Boštanj. Vred-
nost del izgradnje vodovoda po razpisu znaša 
485.923,16 evrov brez DDV (DDV se ne obraču-
na po 76. a členu ZDDV). Rekonstrukcija je so-
financirana iz EU in državnih sredstev v okviru 

    OU OBČINE ŠENTJERNEJ že navedenega regijskega projekta. Trenutno 
je izvedena dobra polovica investicije. Investi-
cija bo zaključena predvidoma do 14. 6. 2020. 
Naložba v projektu Hidravlična izboljšava vo-
dovodnega sistema na območju osrednje Do-
lenjske povezuje pet dolenjskih občin, poleg 
nosilke projekta, Mestne občine Novo mes-
to, še občine Šentjernej, Škocjan, Straža in 
Šmarješke Toplice. Z naložbo bomo zagotovili 
boljšo in varnejšo oskrbo prebivalcev na tem 
območju s pitno vodo, tako za sedanje kot za 
prihodnje generacije. Na tem odseku sočasno 

poteka izgradnja plinovoda na podlagi konce-
sijske pogodbe za izvajanje izbirne lokalne go-
spodarske javne službe operaterja distribucij-
skega omrežja zemeljskega plina na območju 
občine Šentjernej. Investitor je podjetje Petrol 
d. d. Položeno je bilo že več kot 1800 metrov 
plinovoda. 

P
rojekt rekonstrukcije druge faze ces-
te, ki obsega ureditev odvodnjavanja 
širšega območja, obnovo nasipa z 
ureditvijo spodnjega ustroja ceste, 
tampona in asfaltiranja ceste ter ure-

ditev bankin na odseku Šmarje–Pleterje, je 
občina prijavila na Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo za sofinanciranje inve-
sticij na podlagi 23. člena Zakona o financira-
nju občin. Vrednost investicije je ocenjena na 
240.000 evrov. Javno naročilo za investicijo je 
bilo objavljeno dne 14. 4. 2020. Rok za oddajo 
ponudb je do 4. 5. 2020. Po pravnomočnosti 

    OU OBČINE ŠENTJERNEJ

odločitve bo sledil podpis pogodbe z izbranim 
izvajalcem in uvedba v delo, predvidoma še v 
mesecu maju. Predviden zaključek projekta je 
konec meseca septembra. 

Šentjernejsko glasilo   |   april 2020

15   |   O B Č I N A  O B V E Š Č A

REKONSTRUKCIJA 
LOKALNE CESTE NA 
ODSEKU ŠMARJE–
PLETERJE II. FAZA

O
b cesti na relaciji Drča–Mali Ban po-
teka urejevanje odvodnjavanja za-
lednih padavinskih voda. Projekt 
zajema vgradnjo meteornih kanali-
zacijskih cevi premera cevi 315 mm v 

dolžini 280 metrov, vgradnjo vmesnih revizij-
skih jaškov premera 60 cm in 100 cm, izdelavo 
muld in ureditev bankin. Izvajalec del je pod-
jetje JP EDŠ, d. o. o. Šentjernej, ocenjena vred-
nost projekta znaša 23.000,00 evrov z DDV. 

ODVODNJAVANJE NA
ODSEKU DRČA–MALI BAN

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-

VZDRŽEVANJE
CEST

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

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 

    OU OBČINE ŠENTJERNEJ
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*DEVTAK 
172 m3

12,2°N 

KAKOVOST PITNE VODE 
V LETU 2019

Za mojo lepo dolino 
Komunala Novo mesto d. o. o.
www.komunala-nm.si

BRUSNICE 
86.471 m3

18,8 °N
66,67 % (mot)

BUČKA 

28.645 m3 
17,1 °N
92,86 % (KB)

DOLENJSKE 
TOPLICE 

143.745 m3

15,0 °N
93,33 % (SK37)
   

GLOBOČEC
365.183 m3 
12,6 °N
83,33% (mot)

GORNJI 
KRIŽ 

56.634 m3 
14,7 °N

HRASTJE 

178.195 m3 
21,7 °N 

JAVOROVICA
81.738 m3

15,1 °N
92,31 % (KB, CP)

JELENDOl
7.471 m3 
17,2 °N 

KAMENJE
13.174 m3 
12,8 °N

MIRNA PEČ
115.844 m3 
15,9 °N 

NM - JEZERO
2.599.145 m3

14,1 °N
99,10 % (KB)

NM - STOPIČE 

1.385.428 m3 
14,6 °N
97,53 % (KB, SK37)

STARE ŽAGE
153.440 m3 
16,1 °N

SUHADOL 
5.652 m3

20,4 °N 

VRHPOLJE 
96.553 m3 
19,7 °N

ŽDINJA VAS
13.988 m3

12,8 °N

GABRJE 

26.914 m3 
15,7 °N 

°N -  trdota vode izražena v nemških stopinjah

Komunala Novo mesto d.o.o. izvaja dejavnost oskrbe s pitno vodo na področju osmih občin, kjer upravlja z 19 
vodovodnimi sistemi in 18 vodnimi viri. Nadzor nad kakovostjo pitne vode, izvajamo v skladu s Pravilnikom o 
pitni vodi (Ur. l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) in v sodelovanju z Nacionalnim labora-
torijem za zdravje, okolje in hrano. V letu 2019 je bilo za potrebe mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz 
odvzetih 569 vzorcev pitne vode. Neskladja so se pojavila v  dveh odstotkih oziroma v trinajstih vzorcih kar 
predstavlja 10 mikrobiološko in 3 fizikalno-kemijsko neustrezenih.

V treh vzorcih je bilo povečano skupno število bakterij pri 37°C, vendar prisotnost omenjenih mikroorganizmov 
neposredno ne ogroža zdravja ljudi. Skupno število bakterij pri 37°C, podobno kot št. kolonij pri 22°C kažejo 
na učinkovitost postopkov priprave, na razmnoževanje v omrežju zaradi zastojev ali povečane temperature v 
omrežju; mejna vrednost je manjša od 100/ml.

Vzrok za ostale štiri mikrobiološke neskladnosti je bila v nepretočnosti internega (hišnega) omrežja in posledič-
no povečano število koliformnih bakterij. Vsi kontrolni vzorci odvzeti po izvedenem izpiranju so bili ustrezni. 
Prisotnost  clostridium perfingensa se je pojavila v deževnem obdobju, ob povišani motnosti na vodnem viru.

Iz rezultatov preizkušanja lahko povzamemo, da je voda, ki priteče iz vodovodnega omrežja kakovostna ter 
mikrobiološko ter fizikalno skladna z normativi ki jih določa pravilnik o pitni vodi. 

Legenda: EC-E. coli, CP-clostridium perfingens, KB-koliformne bakterije, SK22-št. kolonij pri 22° C, 
SK37-št. kolonij pri 37° C; mot- motnost izražena v NTU  
* Devetak - predstavlja rezervni vir VS NM-Jezero za občino Straža

ŠKOCJAN
70.631 m3 
17,5 °N
77,73 % (EC,KB, SK37)

   KOMUNALA NOVO MESTO, D. O. O.

V
se uporabnike javnih vodovodnih 
sistemov obveščamo, da se oskrba s 
pitno vodo tudi v času korona virusa 
SARS-CoV-2 izvaja nemoteno. Voda je 
zdravstveno ustrezna in varna za pitje 

ter varna tudi za umivanje rok, ki je v tem času 
še posebej priporočljiv ukrep za zajezitev širje-
nja virusa.
V času epidemije COVID-19, se pitna voda v 
številnih objektih (npr. v šolah, vrtcih, gostin-
skih objektih, frizerskih in kozmetičnih salonih 

in poslovnih stavbah), ki so zaradi 
sprejetih ukrepov trenutno za-

prti, že dalj časa ne uporab-
lja, kar povzroča zastaja-

nje in dvig temperature 
vode v internih hišnih 
omrežjih. Posledično 
lahko v internih vodo-
vodnih omrežjih pri-

haja do razmnoževanja 
mikroorganizmov, ki lah-

ko predstavljajo tveganje 
za zdravje.

Tako na podlagi priporočil stro-
kovnih služb, vsem odgovornim osebam 
objektov svetujemo, da poskrbijo za intenziv-
no izpiranje vodovodnega omrežja, ki se opra-
vi tako, da se poveča pretok pitne vode v vo-
dovodnem omrežju na vseh pipah v objektu za 
najmanj 15 minut oz. do stabilizacije tempe-
rature. Prav tako vam svetujemo, da izpiranje 
izvajate vsaj na vsakih 7 dni in da še posebej 
intenzivnejše izpiranje internih vodovodnih 
omrežij izvedete na dan pred prvo uporabo. 

Komunala Novo mesto 
podaja priporočila 
uporabnikom internih 
hišnih inštalacij 

150 zaposlenih je skrbelo za nemoteno izvajanje petih obveznih gospodarskih 
javnih služb in tržnih dejavnosti v osmih občinah, v katerih v 338 naseljih 
na 777 km2 območju živi 65.494 prebivalcev. V Mestni občini Novo mesto 
izvajamo še pokopališko in pogrebno službo na petih pokopališčih, 24-urno 
dežurno službo, izvajamo dejavnost čiščenja javnih in zelenih površin in up-

ravljamo s tržnico ter javnimi sanitarijami.
Na področju vodooskrbe je bilo na 891 km vodovodnega omrežja prodanih 4.039.472 m3 pitne 
vode, opravili smo 3.901 menjav vodomerov, obnovili 399 vodovodnih priključkov, sanirali 430 
okvar in zgradili 203 nove vodovodne priključke.
Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda smo na 453 km kanalizacijskega omrežja odved-
li 2.202.379 m3 odpadne vode in očistili (skupaj z greznicami in MKČN) 2.540.410 m3 odpadne vode. 
Zgradili smo 108 novih kanalizacijskih priključkov.
Na področju splošne komunale smo z 11.779 zabojniki za odpadke zbrali 21.994 ton odpadkov, 
od tega 10.034 ton ločenih frakcij, med katerimi je bilo 3.338 ton embalaže, 1.666 ton bioloških 
odpadkov, 1.033 ton stekla in 1.007 ton papirja. 

   SONJA KOLENC, KOMUNALA NOVO MESTO, d. o. o.
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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. 
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odvzetih 569 vzorcev pitne vode. Neskladja so se pojavila v  dveh odstotkih oziroma v trinajstih vzorcih kar 
predstavlja 10 mikrobiološko in 3 fizikalno-kemijsko neustrezenih.

V treh vzorcih je bilo povečano skupno število bakterij pri 37°C, vendar prisotnost omenjenih mikroorganizmov 
neposredno ne ogroža zdravja ljudi. Skupno število bakterij pri 37°C, podobno kot št. kolonij pri 22°C kažejo 
na učinkovitost postopkov priprave, na razmnoževanje v omrežju zaradi zastojev ali povečane temperature v 
omrežju; mejna vrednost je manjša od 100/ml.

Vzrok za ostale štiri mikrobiološke neskladnosti je bila v nepretočnosti internega (hišnega) omrežja in posledič-
no povečano število koliformnih bakterij. Vsi kontrolni vzorci odvzeti po izvedenem izpiranju so bili ustrezni. 
Prisotnost  clostridium perfingensa se je pojavila v deževnem obdobju, ob povišani motnosti na vodnem viru.

Iz rezultatov preizkušanja lahko povzamemo, da je voda, ki priteče iz vodovodnega omrežja kakovostna ter 
mikrobiološko ter fizikalno skladna z normativi ki jih določa pravilnik o pitni vodi. 

Legenda: EC-E. coli, CP-clostridium perfingens, KB-koliformne bakterije, SK22-št. kolonij pri 22° C, 
SK37-št. kolonij pri 37° C; mot- motnost izražena v NTU  
* Devetak - predstavlja rezervni vir VS NM-Jezero za občino Straža

ŠKOCJAN
70.631 m3 
17,5 °N
77,73 % (EC,KB, SK37)



P
rihaja obdobje, ko bomo več časa namenili čiščenju naših 

jeklenih konjičkov in se z veseljem odpravili na kakšen 
izlet. Zato smo se odločili, da v tokratni spomladanski 
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. Jože je vesel, da se počasi umirja epidemija s koronavi-

rusom, da lahko nadaljuje s svojo dejavnostjo.

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.



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 
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-
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 odzva-
li 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.

  SILVA STRAJNAR

    ARHIV DU ŠENTJERNEJ
Bili smo zelo veseli, da se je udeležilo toliko na-
ših zvestih članov, kateri nas vedno spremljajo 
in podpirajo. Hvala vsem. 

Šentjernejsko glasilo   |   april 2020
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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.
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Od kod izhajate?
Rodil sem se v Trbovljah od koder so tudi star-
ši. Pri petih let smo se preselili v Žalec, kjer sem 
obiskoval OŠ, nato sem bil dijak I. Gimnazije 
Celje. Po služenju vojaškega roka sem odšel 
študirat v Ljubljano, kjer sem po zaključku 
študija na Fakulteti za šport tudi ostal. Zdaj 
živimo v vasici Kamnik pod Krimom v občini 
Brezovica. 
 
Po poklicu ste profesor športne vzgoje. 
Kje ste bili zaposleni, preden vas je pot 
pripeljala v Šentjernej?
Pred prihodom v Šentjernej sem bil 14 let za-
poslen kot učitelj športa – defektolog v Centru 
Janeza Levca v Ljubljani. Še pred tem sem po-
učeval na srednji šoli in dveh osnovnih šolah, 
bil zunanji sodelavec na fakulteti. V prostem 
času sem prostovoljec, odbornik v lokalnem 
športnem društvu, bil sem podjetnik, član 
Specialne olimpiade Slovenije, samostojni 
športni delavec v vrhunskem športu mladih, 
turizmu, projektnem delu, organizator špor-
tnih prireditev … veliko izkušenj se je nabralo. 
Dobro se znajdem v kuhinji, obožujem šport, 
naravo, kavo in dobro rock glasbo.
 
Delo z otroki in mladostniki vam ni tuje. 
Pa vendar delo ravnatelja sedaj op-
ravljate prvič, kakšni so občutki sedaj 
na začetku?
O mojem začetku ravnateljevanja je nastala 
anekdota. Zelo verjetno sem edini ravnatelj v 
EU, ki je na prvi uradni delovni dan – v nedeljo, 

s prvim ravnateljskim ukrepom, šolo zaprl in 
poslal učitelje in učence domov. Najbrž bom 
zaradi tega pri otrocih dobro zapisan. 
Prvi tedni so bili zares izjemno zahtevni, dela-
li smo cele dneve, tudi pozno v noč. Učil sem 
se med delom. Od začetka smo se zanesli na 
zdravo »pedagoško« pamet, si razdelili naloge 
brez formalizmov, predvidevali in načrtovali 
smo v skladu z lastnimi potrebami in možnost-
mi, določiti je bilo treba prioritete, razmišljati 
izven okvirjev, organizirati, sprejemati prave 
odločitve, poslušati, razumeti, ustvarjati oko-
lje za delovanje in učenje na daljavo v izjemno 
kratkem času. Bilo je zelo zahtevno, tudi sedaj 
je, vendar glede na super ekipo »desnih rok« 
kot rad imenujem moje najožje sodelavce, 
ki me podpirajo in mi zaupajo, se znajdemo, 
delamo timsko, rdeča nit delovnega dneva je 
humor, medsebojno spoštovanje in pozitivna 
naravnanost, tako, da mi dan mine kot blisk.

Kako se soočate z delom v času epide-
mije s koronavirusom? Kakšne dodatne 
ukrepe ste sprejeli in kako poteka delo 
zaposlenih in učenje učencev na dalja-
vo?
Aktivnosti smo še pred začetkom izrednih 
razmer zastavili dolgoročno in načrtovali po 
etapah. Proces vzpostavljanja dela na dalja-
vo ne zadeva samo pouka, izziv zase je bilo 
vzpostavljanje poslovanja na daljavo pisar-
ne in predvsem računovodskega servisa. Ob 
ponedeljkih in četrtkih sem skupaj z dežurno 
ekipo v šoli – drugače ne gre, vseh rutin pouka 

na daljavo namreč ni možno opraviti od doma. 
Šola mora poslovati kolikor toliko normalno, 
tudi osnovno tehnično vzdrževanje matične 
šole in podružnice zahteva prisotnost na de-
lovnem mestu. Seveda je bila večina pozor-
nosti namenjena pouku na daljavo. Menim, da 
smo vzpostavili enoten, logičen in sledljiv okvir 
pouka na daljavo za vse – učitelje, učence in 

POGOVOR Z RAVNATELJEM OSNOVNE 
ŠOLE ŠENTJERNEJ ALJOŠO ŠIPOM

P
ogovarjali smo se z novim ravnateljem 

Osnovne šole Šentjernej. Novi ravna-
telj je imenovan za mandatno obdobje 

petih let, mandat je začel 15. marca 
2020. ALJOŠA ŠIP je bil izbran med tremi 
kandidati na razpisu, potem, ko je vodenje 
šole predčasno zapustila mag. Renata Zu-
panc Grom in je kot vršilka dolžnosti delo 

ravnateljice opravljala Nina Šalamon.

  SABINA JORDAN KOVAČIČ & ANITA PETRIČ

     OSEBNI ARHIV ALJOŠA ŠIPA & ARHIV OŠ ŠENTJERNEJ 

»Sam vidim 
COVID-19 kot 
priložnost za 
debirokratizacijo 
in digitalizacijo 
šolstva, izjemna 
priložnost je, da se 
iz (pre)obsežnih 
učnih načrtov otrese 
balast, uveljavi 
avtonomija učiteljev 
in uvedejo sodobne 
metode poučevanja.«
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njihove starše. Najprej smo poskrbeli za uspo-
sabljanje učiteljev, pregledno obliko spletnih 
učilnic in takoj vzpostavili stik z otroki in starši 
ter preučili tehnične potrebe. Nato smo se loti-
li pridobivanja IT opreme za tiste, ki sploh niso 
imeli računalnikov in dostopa do interneta ter 
za družine z več otroki, poskrbeli smo tudi za 
nadgradnjo IT omrežja v šoli. Začetki spletnih 
učilnic so bili zares »pionirski«, učili smo se 
sproti, priprava gradiv za delo na daljavo je 
terjala vsaj 3-krat več časa kot običajno. Nis-
mo točno vedeli, kako se bodo odzvali, tako 
otroci kot starši. Zato smo takoj vse prosili 

za povratne informacije. Odziv je bil odličen, 
že ob prvi anketi smo dobili več sto odzivov 
in bogat vir podatkov, ki so takoj povzročili 
spremembe. Uvedli smo učna gradiva brez 
tiskanja, spremenili smo čas dostopnosti uč-
nih gradiv, omogočili čim več načinov komu-
nikacije med učitelji, starši in učenci, uvedli 
ritem ponedeljek, sreda, petek – pravi pouk 
in torek, četrtek – projektne, igralne, sprostit-
vene in raziskovalne dejavnosti. Ponudili smo 
praktične veščine v Kratkočasnicah, v učilnici 
»Za nadarjene in vedoželjne« ponujamo doda-
tne vsebine. Prilagodili smo količino, vrsto in 
vsebino učnih gradiv, ves čas so delovale vse 
podporne aktivnosti pouka. Želeli smo, da sta 
šola in spletna učilnica poleg učenja tudi vir in 
kanal pozitivnih informacij, socialnih stikov in 
blažilnik napetosti, strahu in negotovosti zara-
di grožnje epidemije virusa COVID-19, veliko 
vsebin smo namenili ozaveščanju in samoza-
ščitnemu ter odgovornemu ravnanju. Zelo nas 
je razveselil izjemno konstruktiven in pozitiven 
odziv, solidarnost in sodelovanje staršev ter 
otrok. Sedaj šola kot celota zares dobro deluje 
na daljavo. Posebej bi se rad zahvalil našemu 
računalnikarju, g. Marijanu Cerinšku, ki se je 
pri vzpostavljanju naše spletne učilnice in po-
slovanja na daljavo izjemno izkazal na svojem, 
tehnično-ITjevskem področju ter po 10 ur in 
več dnevno predano skrbel za delovanje, testi-
ranje, nasvete, usposabljanje sebe in drugih – 
skratka za vse potrebno, da je pouk na daljavo 
zares stekel.
 
Za vami je šesti teden učenja na daljavo, 
a kot kaže, bodo šole še nekaj časa zapr-
te. Kakšno je vaše mnenje o kakovosti 
podajanja učne snovi, ocenjevanja in 
tudi neenakosti med učenci?
Poizkušamo imeti posluh za stanje v lokalni 
skupnosti, učitelji in šolska svetovalna služba 
pridobivajo informacije o učinkih pouka na 
daljavo. Po štirih tednih smo tudi učiteljem 
privoščili več kot zaslužene podaljšane pra-
znike in za dva dni zaprli spletne učilnice. Malo 
oddiha je bilo zares potrebnega. Po pionirski 
fazi vzpostavljanja pouka na daljavo trenutno 
poizkušamo ovrednotiti opravljeno delo, je 
pa že sedaj jasno, da ima pouk na daljavo kar 
nekaj slabosti: pomanjkanje osebnega stika 

med učitelji in otroki se najbolj kaže pri ranlji-
vih skupinah otrok. Socialni status, podporno 
okolje doma, IT oprema, ki je na voljo, število 
sorojencev v družini, družinski bioritem glede 
na zaposlitveni status staršev, izolacija, precej 
bolj neaktiven in zaseden slog, celo kvadratura 
stanovanja … so le nekatere izmed stvari, ki 
povzročajo znatne razlike pri vseh starostnih 
skupinah učenk in učencev. Zato se osredoto-
čamo na utrjevanje snovi in preverjanje stop-
nje osvojenosti učnih vsebin, saj želimo čim 
bolj verodostojne informacije o opravljenem 
delu. Naslednja faza bo zelo verjetno ocenjeva-
nje, saj je očitno uradno stališče šolskih oblasti 
formalno zaključeno leto za vsako ceno. Moje 
osebno mnenje je, da obstajajo tudi drugačne 
rešitve. Trenutno namreč poteka mini reforma 
šolstva, učitelji dokazujejo, da so fleksibilni, 
strokovni, znajo razmišljati izven okvirjev in 
uveljavljajo povsem novo učno okolje in učne 
metode v neverjetno kratkem času. Sam vidim 
COVID-19 kot priložnost za debirokratizacijo 
in digitalizacijo šolstva, izjemna priložnost je, 
da se iz (pre)obsežnih učnih načrtov otrese ba-
last, uveljavi avtonomija učiteljev in uvedejo 
sodobne metode poučevanja. Šola in družina, 
ali če želite, učitelji, šolarji in njihovi starši, že 
dolgo niso delali tako z roko v roki, sodelovali 
in si zaupali. Če bo šolstvo kot sistem ta zagon 
izkoristilo, je pa že drugo vprašanje. Priložnost 
je vsekakor odlična.

Kakšno je vaše poslanstvo in kaj bi si že-
leli izboljšati na šoli?
Trenutno je zelo težko govoriti o tem, saj se 
poslanstvo udejanja in izboljšave uvajajo s so-
delovanjem zaposlenih. Virtualno, v sedanjih 
razmerah in brez otrok v šoli, je to še veliko 
težje. Nemoten pouk in poslovanje na daljavo 
je trenutno bistvo vsega, kar počnemo. Hkrati 
razmišljamo naprej, v naslednje šolsko leto, 
izboljšujemo in posodabljamo IT omrežje, op-
timiziramo poslovanje, skratka po reku »da je v 
vsaki slabi stvari, tudi nekaj dobrega«. Gotovo 
me čaka intenzivno spoznavanje okolja, veliko 
učenja in pridobivanja izkušenj. Zelo bom za-
dovoljen, če bo delovno in učno okolje v šoli 
v normalnih okoliščinah tudi tako inovativno, 
pozitivno, sodelovalno in prijazno, kot je sedaj. 
Načrti za prihodnost so seveda spremenjeni, 
saj bomo posledice izrednega stanja najbrž 
čutili še vsaj naslednje šolsko leto.

Kakšno je vaše sporočilo učencem in 
njihovim staršem ter seveda tudi učite-
ljem?
Ostanite zdravi, pazite drug na drugega in vse 
dobro. Srčno želim, da bodo zaupanje, solidar-
nost in sodelovanje še naprej »moto« odnosov 
med šolo, družinami in lokalno skupnostjo. V 
teh časih preprosto moramo »držati skupaj«, 
da se stanje čim prej normalizira. »Kapo dol« 
za vse, kar smo do sedaj ustvarili, naredili, iz-
boljšali, se naučili, se igrali, izboljšali … učite-
ljem, otrokom in staršem! 

»Prvi tedni so 
bili zares izjemno 

zahtevni, delali smo 
cele dneve, tudi 

pozno v noč. Učil 
sem se med delom. 
Od začetka smo se 

zanesli na zdravo 
»pedagoško« pamet, 

si razdelili naloge 
brez formalizmov, 

predvidevali in 
načrtovali smo v 

skladu z lastnimi 
potrebami in 

možnostmi, določiti 
je bilo treba 

prioritete, razmišljati 
izven okvirjev …«



Moj prvi teden učenja na daljavo je bil zelo za-
nimiv. Najprej sploh nisem vedela, kako se pri-
de do spletne učilnice. Potem pa sem končno 
pod zavihkom Učenci videla napis Spletna 
učilnica. Prijaviti se ni bilo težko. Naslednji 
dan sem komaj čakala, da pogledam vanjo, a 
prišlo je do zapletov pri klepetalnici in obves-
tilih. Na srečo je potem prišla mami, ki je vse 
uredila. Naslednje dni je šlo vse kot po maslu. 
Učenje na daljavo je naporno. Pogrešam staro 
šolo, najbolj pa prijateljice. / Živa Zagorc, 4. a

Zaradi virusa so zaprli vse šole in od takrat 
dalje se učimo doma. Najprej sem se privajal, 
a zdaj je lahko. Včasih se ne morem prijaviti v 
spletno učilnico, da bi pogledal, kaj je za nalo-
go, zato sem malo jezen. Jaz bi raje delal v šoli, 
ampak je dobro tudi doma. Velikokrat grem 
na sprehod. Upam, da se bomo kmalu vrnili v 
šolo. / Tim Zagorc, 4. a

Učenje na daljavo mi je zelo všeč. Moti me, ker 
si moram računalnik deliti z mamico, ki tudi 
dela od doma. Učenje je zabavno. Pri delu 
sem včasih jezna, včasih pa potrpežljiva. V tem 
času se mi je zgodilo veliko zabavnega. Prosti 
čas preživljam v hiši, saj sem alergična na cve-
tni prah in zato kašljam in težko diham. / Mila 
Sofrić, 4. a

Zaradi korona virusa smo ostali doma. Po 
elektronski pošti sem dobila geslo za vstop 
v spletno učilnico. Moj dan zdaj poteka malo 
drugače in hitreje. Vsak dan dlje spim in ko se 
zbudim, najprej pojem zajtrk in pogledam na 
računalnik, kakšne naloge sem dobila. Naloge 
vedno rešim pravočasno. Po nekaj dneh sem 
ugotovila, da je takšen pouk manj zanimiv, saj 

ni učiteljičine razlage, prav tako pa pogrešam 
prijatelje in prijateljice. / Zala Pucelj, 4. a

Pri nas doma smo morali na novo napeljati vse 
žice, da smo lahko priklopili računalnik. V sre-
do zjutraj sem se hotel prijaviti v spletno učil-
nico, vendar sem imel težave. Šele zvečer sem 
lahko pogledal, kaj je za domačo nalogo. Bilo 
je je kar veliko. Sedaj mi gre že bolje in sproti 
veliko naredim. Spletno učenje mi ni všeč, ker 
pogrešam svoje sošolce. / Tilen Selko, 4. a

Ko sem izvedel, da se bodo šole zaprle zaradi 
virusa, sem bil na nek način vesel. Zaradi neu-
spešne prve prijave en teden nisem počel nič. 
Mislil sem, da nimam nalog. A ko je prišel pe-
tek, mi je bilo že čudno. Takrat je moja mami 
dobila sporočilo, da nisem prijavljen. Bil sem 
zmeden. V sporočilu je pisalo, da nismo izpol-
nili ankete. Ko jo je mami izpolnila, sem prišel 
do nalog na računalniku. Zelo sem bil jezen. 
V soboto in nedeljo sem naredil vse in potem 
sem delal sproti. / Nejc Mikec, 4. a

Sredi marca smo šolarji zaradi korona virusa 
ostali doma. Prvi teden je bil zelo naporen. 
Učno gradivo smo dobili preko računalnika. 
Najtežje je bilo priti do gradiva zaradi gesel. 
Vsega nisem mogel narediti v enem dnevu. 
Dopoldne sem bil zunaj, popoldne pa sem 
delal za šolo. Pri učenju na daljavo mi je naj-
bolj všeč klepetalnica. Pogrešam prijatelje. / 
Urban Hudoklin, 4. a

Prvi teden šolanja na daljavo je minil zelo 
počasi. Bila sem žalostna, ker nisem mogla 
videti prijateljev. Ker smo potrebovali varstvo 
za mlajšo sestrico, smo bili pri babi. Na začet-

ku smo imeli malo težav z internetom. Zjut-
raj sem najprej pogledala, kaj moram delati. 
Spletna učilnica je zame velika izkušnja. Všeč 
pa mi je, da sem zvečer lahko dlje pokonci in 
da lahko klepetamo v spletni učilnici. / Lara 
Hudoklin, 4. a

V prvem tednu učenja na daljavo pri nas ni de-
lovala povezava. V četrtek je g. Cerinšek uredil, 
da smo se lahko prijavili v spletno učilnico. 
Težko je bilo delati naloge, ker nisem dobila 
razlage učiteljice. Domače naloge delam re-
dno in sproti, želim pa si, da se čim prej vidimo 
s sošolci. / Nina Zore, 4. a

Sprva sem imel nekaj težav pri vstopu v sple-
tno učilnico, a mi je pomagala mamica. Vsi 
predmeti mi grejo dobro in tako sem na te-
kočem s snovjo. Navodila za posamezni pred-
met si natisem, potem pa grem v svojo sobo, 
kjer delam naloge. Veliko nalog je tudi preko 
spletnih povezav, zato mi mamica dovoli, da 
sem več časa na računalniku. Večkrat se po 
telefonu slišim s sošolcema. Popoldneve pre-
življam zunaj, kjer opravim še naloge za šport. 
Prav tako kolesarim, tekam, igram košarko ... 
V prostem času sem pomagal barvati les, po-
biral sem storže okrog hiše in pomagal mamici 
v vrtu. Z bratcem sva začela graditi hišico na 
drevesu. Upam, da jo bova kmalu dokončala. 
Proti večeru vadim klavir. Pogrešam šolo in 
prijatelje. Upam, da to hitro mine. / Aljaž Mar-
tinčič, 4. c

Moje učenje poteka tako, da najprej pogledam 
oddajo Izodrom. Nato se v svoji sobi prijavim 
v spletno učilnico. Tam preberem navodila za 
delo in jih rešim. Moja starša pa imata vlogo, 

Zaradi preprečevanja okužbe s korona viru-
som so se s ponedeljkom, 16. 3. 2020, do na-
daljnjega zaprli vzgojno-izobraževalni zavodi. 
Tudi na podružnični šoli Orehovica je steklo 
poučevanje na daljavo. Ker je poučevanje na 
daljavo nekaj novega tako za nas učence kot 
za učitelje, se najprej nismo zavedali, kako bo 
vse skupaj potekalo.
Učitelji nam poskušajo zagotoviti čim bolj 
nemoteno delo. Učno snov nam želijo prib-
ližati na razumljiv način, veliko pa nam pri 
delu pomagajo naši starši. Prvi dan učenja 
na daljavo smo vstopili v spletne učilnice in 
pričeli s šolskim delom. Zaradi preobreme-
njenosti sistema smo imeli občasno težave. 
Sistem je deloval zelo počasi ali pa je prišlo 

celo do prekinitve. Naša razredničarka nam 
je prve dni navodila za delo in naloge pošilja-
la po elektronski pošti. Povedati moram, da 
je bila vsebina nalog kar obsežna. Hitro sem 
se zavedala, da moram k usvajanju znanja in 
reševanju nalog pristopiti hitro in zelo resno. 
Vsak dan sem sproti spremljala vsa obvestila 
in navodila razredničarke in na spletni strani 
šole predelala učno gradivo. Pri delu so mi po-
magali in me usmerjali tudi starši in sestra. Za 
utrjevanje snovi sem se potrudila in reševala 
še dodatne naloge na spletnih straneh, ki so 
nam jih predlagale učiteljice. Poleg vseh šol-
skih obveznostih sem se v preteklem tednu 
veliko gibala tudi v naravi na svežem zraku. 
Vreme je bilo lepo in toplo. Vsak dan sem šla 

na dolg sprehod s kužkom, s sestro Klaro pa 
sva tekali. Popoldne sem pomagala staršem 
na vrtu. Sadili smo krompir, čebulo in urejali 
okolico. Z mamico sem šla v vinograd nabirat 
regrat, pomagala pa sem ji tudi pripraviti ko-
silo.
Prvi teden pouka na daljavo je za nami. Zave-
dam se, da je za uspešno delo na daljavo zelo 
pomembno sodelovanje učencev, učiteljev in 
staršev. Tako kot je sistem počasi stekel in za-
čel nemoteno delovati, je tudi nam učencem 
takšno delo z vsakim dnem lažje. Velika zahva-
la za ves trud in pomoč pri delu pa seveda gre 
našim učiteljem, ki nas pri našem delu vsako-
dnevno usmerjajo in nas spodbujajo z lepimi 
mislimi. / Žana Salobir, 4. d

Moj prvi teden uCenja na daljavo

Razmišljanje uCencev 4. razreda 
o pouku na daljavo
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da preverjata, če sem naloge opravila pravilno 
in v celoti. Včasih se mi zgodi, da imam težave 
z računalnikom pri vpisu ali pri novi snovi, ki je 
ne razumem. Potem brez skrbi vprašam star-
ša ali pišem učiteljici. Učenje je zelo zabavno. 
Počutim se odlično, le včasih mi je dolgčas in 
pogrešam prijateljice. Všeč mi je tudi, ker sem 
doma z družino in se mi ni potrebno voziti z 
avtom in vstajati ob zgodnjih urah. V tem ted-
nu sem doživela veliko zabavnega. Rada imam 
sprehode in igro v gozdu, opazovanje prelepih 
cvetlic in podrtih dreves, ki so jih poglodali 
bobri. Večino prostega časa preživim zunaj 
na sprehodih, skačem po trampolinu in igram 
košarko. Gledam tudi izobraževalne oddaje, 
telovadim in igram namizne igre. Takega uče-
nja ne bi imela ves čas, saj bi pogrešala prija-
teljice in bila prikrajšana za druge dragocene 
izkušnje, ki jih lahko pridobiš le, kadar si zares 
z učitelji in prijatelji. / Brina Bobič, 4. c

Učenje na daljavo mi ni ravno všeč, saj se mi 
zdi, da delam več, kot sem v šoli. Všeč mi je 
delo na računalniku. Do zdaj ga nisem upo-
rabljal tako pogosto. Mami me je naučila, da 
znam sam odpreti naloge in natisniti, kar je 
potrebno. Naloge rešujem večinoma sam. Po-
grešam družbo, saj ne smem niti k prijateljem. 
Rad bi šel kdaj na šolsko igrišče igrat košarko 
in nogomet. Dobro, da živimo v hiši, da grem 
lahko na dvorišče. Učenje na daljavo je zani-
mivo, bi pa raje hodil v šolo. / Klemen Žur, 4. c

Letošnje leto je nekaj posebnega. Pojavil se je 
nov virus. Zelo je nalezljiv, zato so se šole zapr-
le in učimo se na daljavo. Dnevi med tednom 
potekajo bolj ali manj enako. Počakam, da se 
na internetu naložijo šolske obveznosti, nato 
pa se hitro lotim dela. Najprej rešim matema-
tiko, ker mi je najljubša. Med reševanjem se 
sprašujem, če nam ne nalagajo več dela, kot 
ga imamo v času rednega pouka. Po šolskem 
delu pomagam mamici pri pripravi kosila, 
nato pa je čas za ustvarjanje, kar je moje naj-
ljubše opravilo. Dnevi so sicer zanimivi, vendar 
ne tako kot v šoli. Pogrešam sošolce in sošol-
ke. / Ema Krhin, 4. c

Moj prvi teden učenja na daljavo je bil poln te-
žav. Prva dva dni nam ni delal internet. V sredo 
pa sva se z mamico končno uspela prijaviti v 
spletno učilnico. Tako me je v četrtek dopol-
dne že čakalo polno nalog za cel teden po ur-
niku. V četrtek in petek sem se naučil prijave v 
spletno učilnico. Mamica mi je pokazala, kako 
si ikone prilepim na namizje, da lahko do njih 
dostopam lažje in bolj enostavno. Sedaj, ko 
mi gre že tekoče, ne potrebujem več pomoči 
in samostojno delam naloge. Zelo sem vesel, 
da sem se naučil sam uporabljati računalnik in 
spletne učilnice. / Vid Sebanc, 4. c

Skupaj z mamico pogledava, kaj je za nalogo 
in natisneva liste. Potem se lotim reševanja 
nalog, ki jih znam. Tiste, ki jih ne znam, pa 

mi pomaga rešiti brat Jan. Ko naredim vso 
nalogo, se lotim še spletnih nalog Moja mate-
matika na računalniku, ki so zelo zabavne in 
zanimive. Največ težav mi dela angleščina, saj 
zelo pogrešam razlago. Med prostim časom pa 
gledam televizijo, se igram z lego kockami in 
brcam žogo. Komaj čakam, da bo ta virus mi-
nil, da se bom spet lahko vsepovsod gibal in 
da se bo spet začela normalna šola. Pogrešam 
že prijatelje in učiteljevo dobro razlago. / Matic 
Ambrožič, 4. c

Zjutraj vstanem ob sedmi uri, pojem zajtrk in 
si natisnem liste za delo pri vseh predmetih. 
Večino dela za šolo opravim sama, nekaj pa 
tudi vprašam starše. Pri delu imam tudi težave, 
ki mi jih starši pomagajo  razjasniti. Ker imata 
tudi onadva službene obveznosti, moram na 
pomoč večkrat čakati. To mi ni všeč. Včasih mi 
pri delu pomaga moja super sestra. / Žana Jur-
še. 4. b

rusa. Ves čas nas tudi opozarja, da si moramo 
umivati roke. Speče nam pecivo ali zavitek in 
skuha puding. Popoldne se z bratoma igram 
na dvorišču. Običajno igramo košarko. Prvi 
teden je bilo luštno. Vse popoldneve smo pre-
živeli na vrtu. Na gredice smo dali kompost 
ter posejali in posadili zelenjavo. Pred tem 
smo en dan odšli peš v naš gozd. Seveda pa 
ostane tudi čas za televizijo. Rad pogledam 
serijo Divjina v srcu, katera mi je zelo všeč. To 
je prava sprostitev. Z nami živita tudi dedek in 
babica, ki sta starejša, zato moramo nanju še 
bolj paziti, da ne zbolita. Težko razumeta, da 
se šolamo, kljub temu da so šole zaprte. Vsi 
se držimo navodil, ki jih slišimo pri poročilih. 
Zavedam se, da smo doma zato, ker nam ni 
vseeno za naše prijatelje, sošolce, sodelavce 
in ostale. / Leon Franko, 4. b 

Zaradi virusa so zaprli nekatere službe in vse 
šole. Najprej sem bil zelo vesel, ker šole ne 

Največ težav imam pri slovenščini, ker je veli-
ko pisanja in sestavljanja doživljajev. Ampak 
se trudim in mi gre že veliko bolje. Najbolj po-
grešam prijatelje in odmore. Ker je bilo prejšnji 
teden vroče, sem se veliko gibal zunaj. Z bra-
tcem Martinom sem igral nogomet, vozil sem 
traktor in s česalom česal travnike. Na to sem 
ponosen, ker sem nekaj časa delal sam. Sicer 
je doma dobro. Zdi pa se mi, da moram doma 
delati več kot v šoli. Čez čas se utrudim in sem 
malo tečen. Upam, da bom ostal zdrav in da se 
kmalu spet vidimo. / Anton Trbanc, 4. b

Učenci smo že drugi teden doma. Učimo se 
na daljavo. Z bratom Maksom sva osnovno-
šolca, starejši brat pa je v prvem letniku zdra-
vstvene šole. Vsi trije imamo en računalnik. 
Zjutraj, ko vstanemo, si pripravimo zajtrk, 
pospravimo sobe in določimo vrstni red za  
delo z računalnikom in tako za pouk na da-
ljavo. Naloge delamo sproti tako, kot bi bili 
v šoli. Prepisujemo, izpolnjujemo, vadimo in 
se tudi hecamo. Na veliko srečo imamo doma 
mamico, ki skrbi za nas. Kontrolira nas, da 
česa ne pozabimo. Vsak dan nam pripravi 
slastno kosilo, kar naročimo. Odpadejo pa 
sladkarije, ker ne gre nič v trgovino zaradi vi-

bo več. Zdaj pa razmišljam o tem, če se bo 
pouk lahko podaljšal še čez poletje in tako 
uničil moje zaslužene počitnice. Zelo sem 
jezen in žalosten. Šola na daljavo mi je všeč, 
ker delamo z računalniki, ki jih obožujem.                                                                                       
/ Tim Zagorc, 4. b

Če pri angleščini česa ne razumem, mi po-
gosto pomaga moja mami. Seveda mi poma-
ga tudi pri ostalih predmetih. Imam pa več 
časa, da dokončam naloge in večkrat si lahko 
vzamem odmor. Všeč so mi zanimivi kvizi za 
različne predmete. Naučila sem se tudi sama 
narediti PowerPoint in uporabljati Word. Delo 
na daljavo poteka kar dobro. Malo pa vseeno 
pogrešam prijatelje. Tiste, ki imajo telefon, 
lahko pokličem ali jim pišem, ostalim pa na 
žalost ne. / Maša Černe, 4. b

Delo poteka preko računalnika. Zjutraj zgodaj 
vstanem in se uredim. Ko sem urejena, grem 
do računalnika in pogledam, kaj moram nare-
diti tisti dan.
Delo mi gre zelo dobro. V prostem času berem 
in gledam televizijo. Zelo rada pomagam tudi 
mami v kuhinji. Naredili sva domač kvas. Vsa-
ko jutro ga 'nahraniva'. / Patricija Pirnar, 4. b
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K
njige lahko osebno prevzamete v Novem mestu, Dolenjskih To-
plicah, Straži, Šentjerneju, Škocjanu in na Dvoru. Nudimo tudi 
dostavo po pošti ali s kolesom, vrata matične in krajevnih knjižnic 
pa ostajajo zaprta. Ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja ko-
ronavirusa v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto dnevno iščemo 

nove poti do bralcev. Po velikonočnih praznikih smo polnoletnim članom 
knjižnice ponudili možnost izposoje knjižnega gradiva po pošti, z aktualno 
spremembo odloka o začasni prepovedi nudenja storitev pa uporabni-
kom omogočamo brezplačen osebni prevzem in dostavo s kolesi. 
Naročene knjige vam bomo v knjižnici zapakirali, knjižne pakete pa 
nato brezplačno in brezkontaktno osebno prevzamete vsak delav-
nik, med 10. in 18. uro pred glavnim vhodom novomeške knjižnice. 
Vsak četrtek med 12. in 18. uro lahko naročene knjige prevzamete 
tudi pred krajevnimi knjižnicami v Šentjerneju, Škocjanu, Straži, Do-
lenjskih Toplicah in na Dvoru. 
V sodelovanju s prostovoljci iz Novomeške kolesarske mreže smo pla-
čljivi poštni dostavi dodali še brezplačno dostavo knjige s kolesom. Ko-
lesarji vam bodo naročene knjige dostavili na dom vsak torek med 8. in 
12. uro ter vsak četrtek med 14. in 18. uro. V primeru dežja bodo knjige 
dostavljali na prvi naslednji dan brez padavin. Dostava knjig s kolesi je 
možna za prebivalce novomeških krajevnih skupnosti: Bršljin, Center, 
Drska, Kandija–Grm, Ločna–Mačkovec, Majde Šilc, Mestne njive in Žabja 
vas. Postopek naročila knjig je ne glede na način prevzema oziroma do-
stave enak. Preko spletnega obrazca ali na telefonski številki 07 393 46 
64 lahko vsak delovnik med 8. in 13. uro naročite do 3 knjige. Za naročilo 
potrebujete vašo člansko izkaznico in podatke o naslovu, avtorju in letu 
izdaje želenih knjig iz spletnega kataloga Cobiss+. Bodite pozorni, da je 
knjiga zagotovo na voljo v knjižnici, kjer želite prevzeti knjige. V primeru, 
da še niste vpisani v knjižnico, se lahko brezplačno vpišete preko sple-
tnega obrazca. Naročeno gradivo boste lahko vrnili šele ob ponovnem 
odprtju knjižnice, zamudnine za izposojeno gradivo v tem času ne bodo 
evidentirali. Več o možnih načinih prevzema in dostave knjig si lahko 
preberete na spletni strani knjižnice. Za informacije in pomoč jim piši-
te na e-naslov knjiznicanm@kmj.si ali jih pokličite na telefonski števili 
07 393 46 00 vsak delovnik med 7. in 15. uro. 

  KNJIŽNICA MIRANA JARCA NOVO MESTO

»IZPOSOJA JE NAZAJ!«
  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 kakovostne otroške 
literature. V knjižnici bomo ob ponov-

nem odprtju pripravili kovčke in nahrbtnike, 
ki smo jih napolnili z zanimivimi knjigami za 
otroke, dodali smo tudi kakšno knjigo za od-
rasle in revijo, v kovčku pa boste našli tudi 
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. Obiš-
čite 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
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90 let

V 
marcu je svoj visok življenjski jubilej 
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 
starosti, potem se je preselila na Gručo. Oku-
sila je težko kmečko življenje med in po II. 
svetovni vojni, ker je ostala brez očeta. Ker je 
bila najstarejša, je zaradi velikega pomanjka-
nja 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 

    ANITA PETRIČ smrt svojega najstarejšega sina in kmalu po-
tem tudi infarkt. Je zelo bolehna in potrebuje 
veliko zdravil ter dietno hrano. Jesen svojega 
življenja sedaj preživlja pri hčerki Minki v Šen-
tjerneju. 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 razve-
seli vsakega obiska svojih najdražjih in sose-
dov iz Gruče. Je vesele narave in kljub temu, 
da ji zadnje čase pešajo oči, rada bere časopi-
se in gleda televizijo. Da je še kar pri močeh, je 
vsem, ki so jo obiskali dokazala tako, da jih je 
pričakala zelo radostne in dobre volje. Ob nje-
nem prazniku pa so jo poleg domačih obiska-
li, in ji zaželeli še veliko zdravih in zadovoljnih 
let, podžupan občine Šentjernej s sodelavko, 

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

predstavnici krajevne organizacije Rdečega 
križa, predstavniki Društva upokojencev Šen-
tjernej 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. 



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.
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O
b vsakem dogodku ali dogajanju si 
človek lahko predstavlja ali doživlja 
svoj pogled ali držo. Če gleda samo iz 
enega zornega kota, vidi vsako stvar 
ali dogajanje zelo osebno in ne ce-

lostno. Še manj pa iz večnostne perspektive. 
Tako je lahko tudi ob doživljanju, gledanju na 
epidemijo koronavirusa in njene posledice. Za 
vsakega posameznika je to gotovo velika pre-
izkušnja. Še posebej za umrle in njihove svoj-
ce. To je preizkušnja, ker se mora človek prila-
gajati navodilom, in včasih se je težko odreči 
»svobodi«. Za nekatere je vse preveč omejitev 
(celo omejevanje osebne svobode), svobode 
hoje, zbiranja itd. Hkrati pa je lahko tudi mo-
čan opomin, vzgojna šola, šola za socialni čut, 
za skupno dobro in priložnost za spremembo 
v mišljenju in ravnanju v vsakdanjem življenju.

GOSPODARSKO
Kljub velikanski gospodarski škodi, ki ga bo 
utrpelo gospodarstvo v svetu, pa strokovnjaki 
ugotavljajo, da se je v svetu ponekod zboljšal 
zrak in s tem življenjski pogoji. Ali nas mora res 
»zadeti« takšna katastrofa, da se tega zavemo? 
Nikakor ne. Je pa velika priložnost za spraše-
vanje vesti vsakemu posamezniku in vodilnim 
ljudem, kaj je resnični pravi napredek, koliko 
smo »lačni« in resnično potrebujemo za nor-

    ANTON TRPIN

Koronavirus:
PRILOŽNOST ALI PREKLETSTVO?

malno življenje, zakaj živimo. Končno pa tudi 
smisel življenja.

MEDSEBOJNI ODNOSI
Ta čas je bil (je) lepa priložnost kvalitetnejše-
ga sožitja v družini. Družine so kar v veliki meri 
preživele doma. In to je bil tudi čas velikih pre-
izkušenj. Še posebno, če niso vajeni skupnega 
življenja. Starši so morali še več kot običajno 
sodelovati pri učenju svojih otrok na »dalja-
vo«. Geslo »ostani doma« ni bilo za nekatere 
samo po sebi umevno. Gostilne, bifeji zaprti. 
Vse to je delalo nekatere živčne in »zbegane«, 
ker ni bilo »izhoda«. Vse to je pokazatelj, da 
se nekateri nikoli niso srečali sami s seboj, s 
svojim notranjim svetom, z najbližjim, otroki 
in zakoncem. To je bila (je) lepa priložnost za 
poglobitev teh družinskih odnosov. »Ura za-
mujena, ne vrne se nobena,« pravi slovenski 
pregovor.

VERSKO
Vse slovenske cerkve in širom po svetu že dol-
go niso toliko časa samevale kot prav v tem 
času epidemije. V župnijski cerkvi je bila sicer 
vsak dan sveta maša ob navzočnosti farovške 
družine. Sicer drugih ljudi ni bilo. Spoštovali 
in ravnali smo se po navodilih škofov in ob-
lasti. Veroučne učilnice samevajo in čakajo 
na učence. Upamo na »družinsko katehezo in 
molitev v njihovih domovih«. Še najbolj gre-

nak priokus je bilo praznovanje velikonočnih 
praznikov. Ob veličastnih obredih, cerkev pol-
na vernikov, bogato bogoslužno petje, orgle 
– vse to je dajalo nepozabna doživetja. Letos 
vsega tega ni bilo. Ljudje so za svojo dušo poi-
skali nekaj »nadomestkov« na radio Ognjišče, 
RTV SLO 2, TV Eksodus in na lokalnih prenosih 
svetih maš na internetu. Tudi to je nekaj. Ven-
dar to ni živa liturgija (za gledalca), ampak le 
posnetek, slika, ki hitro premine. Evharistija 
pa je živi Bog med nami, ki te spremlja na poti 
življenja. Ob tej preizkušnji smo lahko ugotav-
ljali kako pomembne so verske vrednote, še 
posebno sveta maša, kolikšno vrednost ima 
za kristjana vera v vsakdanjem življenju. Samo 
hvaležni smo lahko, da imamo še vedno do-
volj priložnosti za udeležbo pri nedeljskih ma-
šah. Ta izkušnja naj bi spodbudila, da bomo ta 
dar bolj cenili in ga živeli. Žalostno pa bilo, če 
bi nas ta način TV maš uspaval in bi si osvojili 
misel, da je TV maša enakovredna z živo ude-
ležbo pri sveti maši v cerkvi.

Morda se sprašujemo, če je vse to res potreb-
no? Vprašanj je veliko, a malo odgovorov. Ko-
likor bolj smo naravnani v svojem razmišljanju 
in ravnanju pozitivno, toliko bolj bomo znali 
razumeti znamenja časa in svoje življenje 
uskladiti z božjimi načrti in hotenji. In tedaj 
bo tudi naše življenje bolj srečno, za kar si vsi 
želimo in prizadevamo. 



ŠENTJERNEJSKI 
PORTRETI

SAMA KRALJA
  SABINA JORDAN KOVAČIČ

    OSEBNI ARHIV SAMA KRALJA

S
amo Kralj iz Novega 
mesta je eden najbolj 
uveljavljenih sodobnih 
slovenskih slikarjev – 
portretistov. V več kot 

20-letnem delovanju na tem 
področju je ustvaril velik opus 
skoraj 400 upodobljenih ljudi 
v maniri klasičnega slikarske-
ga portreta. Paleta njegovih 
portretirancev je zelo široka 
– od vseh slovenskih predse-
dnikov, ministrov, cerkvenih 
dostojanstvenikov, kardinala 
Rodeta, pesnika, kot sta Tone 

Pavček in Ciril Zlobec, znanih 
gospodarstvenikov in politikov, 
do preprostih ljudi z ulice in ot-
rok. Največ je vsakdanjih ljudi 
različnih poklicev, na primer 
gostilničarjev, lovcev, gasil-

cev in gasilk, vinogradnikov 
itd. Kralj ne dela razlik med 
svojimi portretiranci in pravi: 
»Zame so vsi enakovredni, vsak 
je enkraten posameznik s svojo 
življenjsko zgodbo.«
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Kaj je slikarski portret in kako pride do 
njegovega nastanka?
Na kratko: Slikarski portret je s čopiči in barva-
mi na slikarsko platno naslikan konkreten člo-
vek 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, 
potezah obraza, telesni drži in podobno. O 
njem mi naročnik ali on sam še marsikaj pove, 
tako da si ustvarim svojo predstavo in podo-
bo in na tej podlagi se začne moja slikarska 
interpretacija človeka. Tak način portretiranja 
slikarji že dolgo uporabljamo, ker učinkovito 
nadomesti 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 par-
tnerjem, stanovskim kolegom itd. Veliko je 
tudi otroških portretov, ki so najbolj ljubki in 

jih naročajo 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 vzne-
mirljivo kako ga vidi in upodobi umetnik. Ven-
dar pa portret ni namenjen samo njemu, am-
pak še bolj njegovim potomcem in poznejšim 
rodovom. Poslanstvo portreta je, da prehaja iz 
roda v rod in ohranja živ spomin na neko ose-
bo, ki je (že dolgo) ni več, s tem pa se le še po-
večuje 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 
promociji knjige Šentjernejski portreti. 



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

Pod sliko, objavljeno v Slovencu (l. 1931), je pisalo: 
»Godba Prosvetnega društva v Št. Jerneju, sestavljena iz samih idealnih kmetiških fantov,
ki je praznovala letos 20 letnico.«
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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 hkra-

ti 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 ohranili.
• Plečnik študentom: Veselje v srcu je kolosalna sila.
• V potu svojega obraza si služimo kruh. Pridnost 

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 potrebno. 

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 praz-
nega 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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V
edno se vse prične v koreninah in tudi 
šentjernejska godba jih ima. Segajo 
tja v leto 1911, ko je takratni šentjer-
nejski župnik Anton Lesjak, skupaj z 
nekaj veljaki sklenil, da naredi konec 

šopirjenju kostanjeviške meščanske godbe. 
Pokojni Franc Hudoklin iz Apnenika je nekoč 
v spominih povedal, da so takrat za godbo 
zbrali 1200 srebrnih kron. S tem denarjem so 
na Češkem kupili 25 inštrumentov. Medeni-
nasta pločevina je po železnici pripotovala do 

    JANEZ KUHELJ Krškega, kjer jo je kljub nejevolji Kostanjeviča-
nov pričakala velika množica. A inštrumenti so 
bili eno, igranje nanje pa povsem drug izziv za 
takratne glasbene navdušence. Vendar so po 
nekajmesečnih vajah godbeniki že sredi aprila 
1912 nastopili na velikonočni procesiji s šesti-

GODBA PROSVETNEGA DRUŠTVA
mi skladbami. Leta 1931 je bila v Ilustriranem 
Slovencu, ki ga po svojem starem očetu hrani 
Franc Hudoklin iz Apnenika, objavljena foto-
grafija ob 20-letnici obstoja godbe Prosvetne-
ga društva v Šentjerneju, imenovano Orlovska 
godba. Zanimiva je sestava te godbe, saj so v 
njej igrali sami kmečki fantje in možje, ki so 
imeli v sebi veliko ljubezni in sposobnosti do 
glasbe, da so dosegli, kot vemo iz zgodovine, 
pomembne kulturne dosežke. 



Pod sliko, objavljeno v Slovencu (l. 1931), je pisalo: 
»Godba Prosvetnega društva v Št. Jerneju, sestavljena iz samih idealnih kmetiških fantov,
ki je praznovala letos 20 letnico.«
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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

KOPRIVA:
za zdravje in pomladno razstrupljanje

K
opriva spada v družino koprivovk (Ur-
ticaceae). V naših krajih uspevata dve 
vrsti kopriv, ki pa sta obe užitni in tudi 
zdravilni. Mala kopriva je manjša, 
zraste le do 50 centimetrov višine in 

je enoletna, enodomna rastlina, medtem ko 
velika kopriva zraste do višine 150 centime-
trov in je dvodomna trajnica. Kopriva cveti od 
maja do avgusta, jeseni dozori seme. Raste 
blizu človeških bivališč v vrtovih, ob ograjah, 
na robovih jarkov, ob poteh, živih mejah, na 
odlagališčih, skratka povsod, kjer je veliko 
dušika. Liste koprive lahko nabiramo od maja 
do avgusta.

UPORABA KOPRIVE:
Koprive uporabljamo v prehrani. Najboljši 
so mladi spomladanski vršički in listi. Iz obar-
jenih, surovih mladih kopriv lahko naredimo 
okusne solate, namaze in polivke. Danes 
se pogosto uporabljajo za pripravo smutijev, 
kjer njihova zdravilna moč še posebej pride 
do izraza. Pri kuhanju kopriv bodimo pozorni 

na to, da vode, v kateri smo jih kuhali, ne od-
vržemo, saj je polna koristnih mineralov. Tudi 
možnosti uporabe kopriv v prehrani je veliko. 
Podobno kot špinačo in blitvo uporabljamo 
tudi koprivo. Dodamo jo lahko kuhane-
mu krompirju ali drugi zelenjavi, iz nje 
skuhamo okusno juho, enolončnico. Zgodaj 
spomladi, ko so poganjki mladi in še nežni, so 
odlične blanširane, prelite z olivnim oljem in 
bogato potresene s sesekljanim čemažem.

JUHA IZ KOPRIV
Sestavine za 4 osebe:
• 30 g vršičkov mladih kopriv,
• por, 
• 30 g masla, 
• 1 l vode, 
• 3 do 4 žlice moke, 
• 2 dl sladke smetane, 
• s česnom natrte in opečene rezine kruha, 
• sol, 
• poper po okusu.
Priprava: v slani vodi prevremo koprive, od-

cedimo, oplaknemo s hladno vodo, ožmemo 
in jih sesekljamo. Maslo segrejemo in na njem 
prepražimo na drobno sesekljan por. Dodamo 
koprive in dušimo nekaj minut. Popražimo 
z moko in zalijemo z vodo. Na šibkem ognju 
kuhamo še pol ure. Nato juho zmiksamo z 
mešalnikom, dodamo smetano, dodatno za-
činimo in ponudimo z opečenim in s česnom 
natrtim kruhom.

Za zdravilne namene liste koprive posuši-
mo na zraku, vendar ne na soncu, ampak v 
senci in na rahlem prepihu. Koristna je za:
• boljše počutje,
• močnejšo odpornost,
• čistejšo kri,
• učinkovitejšo presnovo in bogatejšo 

črevesno floro,
• krepitev ožilja,
• preprečuje utrujenost, vpliva na energijo,
• odvaja odvečno vodo iz telesa,
• vpliva na delovanje žolčnika, jeter in 

drugih žlez.

ZDRAVILNE
RASTLINE

Juha iz kopriv.
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Koprivni čaj.
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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

NOVO : sadje in zelenjava iz avtomata, v sodelovanju s kmetijo Hrovat

PLATIŠČA  AVTOOPTIKA
HITRI SERVIS  REZERVNI DELI

POLNJENJE IN ČIŠČENJE KLIM
akumulatorji  olje in maziva  dodatna oprema  avtopralnica

Bučarjeva cesta 9, 8310 Šentjernej

Telefon : 07 30 82 360 / Mobitel : 041 745 860 / Servis : 031 312 493

www.vulkanizerstvo-kovacic.si

U G O D N E  C E N E  P N E V M A T I K
H R A M B A  P N E V M A T I K

VICI

Simpatičen fant
Mestna miška na cesti sreča poljsko miško. Začneta se pogovarjati in 
mestna miška se pohvali: »Strašno simpatičnega fanta sem spoznala. 
Zaljubljena sem do ušes.« 
»Imaš kakšno njegovo sliko?« vpraša poljska miška. Mestna miška 
iz torbice potegne fotografijo in 
jo pokaže. 
»Saj to je netopir!« vzklikne 
poljska miška. 
»Oh, on mi je pa rekel, da je 
pilot!«

Matematika
Učiteljica v prvem razredu reče 
učencem:
»Danes bomo prvič računali z 
računalniki. Marko, koliko je pet
računalnikov in trije računalni-
ki?«

TOKRAT VAS SPRAŠUJEMO, KJE JE BILA POSNETA FOTOGRAFI-
JA. Vaše odgovore pričakujemo do ponedeljka, 18. maja 2020, na 
naslovu: Uredniški odbor Šentjernejskega glasila, Občina Šentjernej, 
Prvomajska cesta 3 a, 8310 Šentjernej ali na e-naslovu: sentjernej@
siol.net. 

V ljudski medicini se kopriva najpogosteje 
uporablja v obliki raznih čajev, kopeli, obklad-
kov, izpirkov …

Ali ste vedeli:
• Da ljudje pravijo, da ni rudnine, ki jo pot-

rebuje naše telo in je ne bi vsebovala tudi 
kopriva?

• Da kopriva vsebuje petkrat več kalcija kot 
kravje mleko?

• Da kopriva vsebuje tudi magnezij, železo, 
beta karoten in vitamin C, karotenoide, fla-
vonoide, organske kisline, fitosterole, lektine, 
klorofil?

• Da dobro uspeva na tleh, ki vsebujejo veliko 
nitratov in potem le-te pretvarja v aminoki-
sline?

KOPRIVNI ČAJ je odlično naravno 
sredstvo za nego temnih las, ker jim lepo pou-
dari barvo. S čajem po umivanju glave izpere-
mo lasišče in po tem las ne izpiramo. Takšna 
uporaba pomaga tudi proti nadležnemu 
prhljaju ter pri redkih in oslabelih laseh. Čaj je 
tudi odličen tonik za obraz. Potrebujemo: dve 

zvrhani čajni žlički posušenih koprivinih listov 
in 250 ml vrele vode. 

Za zdravljenje težav s povečano prostato in 
za čiščenje telesa se priporoča tudi PITJE 
ČAJA IZ KORENIN KOPRIVE. Čajno 
žličko posušenih korenin prelijemo s skodeli-
co hladne vode in segrevamo do vrenja. Kuha-
mo eno minuto, odstavimo in ga pustimo stati 
še deset minut, nato ga precedimo in spijemo. 
Priporočajo se največ 3 do 4 čajne skodelice 
dnevno, ki naj bodo vedno sveže pripravljene.

TINKTURA IZ KOPRIV PROTI 
IZPADANJU LAS: V ljudski medicini se 
proti izpadanju las ponuja tinktura iz kopriv. 
Pripravljamo jo zgodaj spomladi ali jeseni, 
torej pred in po cvetenju. Zanjo nabiramo 
podzemni del rastline, torej korenine. Izkopa-
ne korenine dobro operemo, na drobno se-
sekljamo, damo v steklenico, nanje nalijemo 
domače žganje, steklenico dobro zapremo 
in na toplem pustimo stati dva tedna, nato 
jo precedimo. Za uporabo je treba tinkturo 
razredčiti, in sicer v razmerju 1 : 1 s preku-

hano in ohlajeno vodo. S tem si dvakrat na 
teden zmasirajte lasišče.

KOPRIVA UPORABNA TUDI NA 
VRTU: Koprivini pripravki se vedno pogo-
steje uporabljajo tudi pri bio vrtnarjenju za 
zatiranje raznih škodljivcev.
(Koristne informacije zbrala iz spletnih strani 
www.zdravje.si, bodieko.si, vizita.si in farmedi-
ca.si.) 



Tokrat smo izžrebali JANEZA BOBIČA iz Gorenjega Gradišča, 
ki je 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. Rešitev tokratne kri-
žanke pričakujemo do ponedeljka, 18. maja 2020 na naslov: 
Uredniški odbor Šentjernejskega glasila, Občina Šentjernej, 
Prvomajska cesta 3 a, 8310 Šentjernej ali na e-naslovu: sen-
tjernej@siol.net. Vsem, ki sodelujete in nam pridno pošiljate 
odgovore, se prav lepo zahvaljujemo. 

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
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PREGOVORI ZA APRIL

Če malega travna rado grmi, slane se bati več ni. / Če malega travna sneži, siro-
maku zemljo gnoji. / Če sončen je mali traven in suh, bo Veliki traven za lepo vre-
me gluh. / Mali traven deževen, kmet ne bo reven. / Aprilski dež mrtvo seje. / Slana 
malega travna je bolj nevarna, kot poleti toča in šusa soparna. / Če malega travna 
toplo dežuje, rodovitno leto oznanjuje. / Če je na Jurija lepo, vina dosti bo. / Kadar 
murva brsti, slane se več bati ni. / Več ko ima leto dni, se v aprilu vreme spremeni. 
/ Če je moker april, bo kmet veliko pridelkov dobil. / V dežju drevo cvete, sadja ne 
daje. / Kolikor dni bodo žabe pred Jurijem (24. 4.) regljale, toliko dni bodo po njem 
molčale. / Če Jurij (24. 4.) toplo vreme zakuri, sirom pomladi odpre duri.
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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
1 maslo / 2 jajci / 1 rumenjak / 5 žlic sladkorja / 

40 dag moke / 1 pecilni prašek / 1 vanilin

POSTOPEK PRIPRAVE
Jajci in sladkor penasto vmešamo, dodamo vanilin in zmehčano maslo. Zmešamo in dodamo moki, 

ki smo ji dodali pecilni. Zamesimo mehko testo, ki ga s pomočjo strojčka za mletje mesa, ki ima 
nastavke za kekse, oblikujemo v poljubne kekse. Pečemo 10 minut na 210 °C.

Pečene prelijemo s čokoladnim prelivom in pustimo, da se preliv strdi. 

Čokoladni preliv

20 dag sladkorja zmešamo z 1 dl vode in kuhamo do nitke (cca 11–12 minut). Dodamo 10 dag čoko-
lade v prahu Gorenjka. Dobro premešamo in takoj prelivamo kekse. Če se nam preliv prehitro strjuje, 

lahko vmes dodajamo malo vrele vode. Preliv kuhamo v nizki emajlirani posodici. 

 Dober tek!

Keksi mame Rezke

Recept je za vas preizkusila Darija Kovačič.



POBARVANKA
ZA Najmlajše

RIŠE:
Mojca Lampe
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