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Vaše prispevke nam pošljite najpozneje do 14. aprila 2021.

IZPOSTAVLJAMO

Spoštovani,

v vaših rokah je jubilejna 150. števil-
ka Šentjernejskega glasila, ki nam 
že vrsto let prinaša informacije in 
novice o dogajanju v naši občini. Da 
je glasilo vedno zanimivo in pestro, poskrbi uredniški odbor na čelu 
z odgovorno urednico. Da pa so novice aktualne, z različnih koncev 
in področij življenja naše občine, pa ste zaslužni vsi, ki pripravljate 
prispevke in posredujete zanimive fotografije. Zahvala vsem, ki ste v 
letih do sedaj sodelovali pri Šentjernejskem glasilu, trenutnemu ure-
dniškemu odboru pa čestitke za 150. številko in odlično delo. 
Na 14. seji Občinskega sveta Občine Šentjernej, ki je potekala 17. 3. 
2021, so občinski svetniki med drugim obravnavali in soglasno po-
trdili Dogovor o ureditvi medsebojnih razmerij pri vzdrževanju in 
upravljanju Muzeja na prostem Pleterje ter izvajanju javnega progra-
ma v Muzeju na prostem Pleterje. Dogovor, ki smo ga podpisali Obči-
na Šentjernej, Kartuzija Pleterje in Zavod za kulturo in turizem Histo-
rium, določa, da ostaja muzej na sedanji lokaciji do konca leta 2026 
in da v tem obdobju Zavod Historium v muzeju izvaja javni progam, 
ki ga delno financira Občina Šentjernej. Občina v tem obdobju prev-
zame stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja stavb, ob prese-
litvi muzeja, pa postane Občina Šentjernej izključna lastnica stavb in 
opreme. Vesel sem, da nam je uspelo doseči dogovor in ohraniti mu-
zej v naši občini, še posebej pa sem zadovoljen, ker smo partnerji do-
govora uspeli obnoviti medsebojno zaupanje in s podpisom dogovora 
pokazati, da znamo in zmoremo naše interne občinske izzive uspešno 
reševati sami. Prepričan sem, da bosta Kartuzija Pleterje in Muzej na 
prostem Pleterje tudi v prihodnje pomemben del prepoznavnosti in 
turistične ponudbe naše občine. Pri razvoju turistične dejavnosti, ki 
se zaradi aktualnih razmer zelo spreminja, imamo v prihodnjem ob-
dobju v naši občini zelo velike izzive.
Virus bolezni covid-19 nas nikakor ne izpusti iz svojega primeža. Osta-
nimo odgovorni in potrpežljivi, tudi v prihodnje upoštevajmo navodi-
la in uporabljajmo zdravo pamet. 
Želim vam lepe in mirne velikonočne praznike. 

Jože Simončič, vaš župan

OD BESED K 
DEJANJEM

Spoštovani občani, cenjene občanke,

Velika noč je praznik veselja,
upanja in življenja.
Naj nas velikonočni prazniki
povežejo v medsebojnem dialogu
ter napolnijo z mirom,
potrpežljivostjo in
pogumom.

župan Jože Simončič
s sodelavci 

PIŠE:
Sabina Jordan Kovačič,

odgovorna urednica

Cenjene bralke in cenjeni bralci,
pred nami so spomladanski meseci, ki prinašajo 
toplejše in daljše dni. Narava se že prebuja in še 
kako lepo je oditi na sprehod ter s polnimi pljuči 

zajeti svež zrak. Mimogrede pa se pogled ustavi na 
spomladanskih cvetlicah, ki s ponosom razkazujejo 

svojo pisano podobo, in brstečih popkih, ki se 
prebujajo na grmih in drevesih. Tudi ptice selivke 

se že vračajo z juga, živali pa so se že prebudile 
iz zimskega spanja. Ptice že ubrano prepevajo 

spomladanske napeve. Najdite trenutke zase in v 
njih preprosto uživajte. Želim vam, da bi bilo takih 

trenutkov v naslednjih mesecih čim več.

Vsem bralkam in bralcem v imenu Uredniškega 
odbora Šentjernejskega glasila želim lepo, pisano in 

predvsem zdravo pomlad ter vesele in 
mirne velikonočne praznike.

Prijetno branje.



NALOŽBE V OBCINI

Poročilo s 14. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej

SVETNIKI SPREJELI VEČ RAZLIČNIH ODLOKOV

O
bčinski svet Občine Šentjernej je imel 
v sredo, 17. marca 2021, štirinajsto 
redno sejo. Seja je potekala v rdeči 
dvorani Kulturnega centra Primoža 
Trubarja. Na dnevnem redu je bilo 19 

točk.
Svetniki so se najprej seznanili z varnostno 
situacijo v občini, ki sta jo predstavila Ja-
nez Ogulin, direktor Policijske uprave Novo 
mesto in Tamara Bizjak, komandirka Policij-
ske postaje Šentjernej. Letni program dela 
JP EDŠ, d. o. o. Šentjernej za leto 2021 je 
predstavil direktor Gašper Bregar. Občinski 
svet Občine Šentjernej se je prav tako sezna-
nil s Poročilom o delu Uredniškega odbora 
Šentjernejskega glasila v mandatu od 17. 3. 
2019 do konca leta 2020 in s Poročilom o delu 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva ob-
čin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in 
Kostanjevica na Krki za leto 2020. V nadalje-
vanju so občinski svetniki sprejeli Program 
dela Medobčinskega inšpektorata in redar-
stva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke 
Toplice in Kostanjevica na Krki za leto 2021, 
ki ga je predstavila vodja inšpektorata in re-
darstva Nataša Rajak. Občinski svet Občine 
Šentjernej je med drugim potrdil dogovor o 
ureditvi medsebojnih razmerij pri vzdrževa-
nju in upravljanju Muzeja na prostem Pleter-
je ter izvajanju javnega programa v Muzeju 
na prostem Pleterje, sklenjen med Občino 
Šentjernej, Kartuzijo Pleterje in Zavodom 
Historium. Dogovor je predstavil župan Jože 
Simončič. S strani novoizvoljenega direktorja 
Komunale Novo mesto d. o. o. Bojana Kekca 
je bil predstavljen in s strani občinskega sveta 

sprejet Poslovni plan Komunale Novo mes-
to d. o. o. za leto 2021. Komisija za nagrade 
in priznanja je pripravila osnutek Odloka o 
nagradah in priznanjih, ki ga je predstavila 
Marjetka Rangus. Gradivo je obravnavala tudi 
statutarno pravna komisija. Zaradi pravoča-
sne izvedbe postopkov za podelitev nagrad 
in priznaj v letošnjem letu, so svetniki odlok 
sprejeli na eni seji. Na seji so svetniki sprejeli 
predlog Odloka o javnem lekarniškem zavo-
du Dolenjske lekarne Novo mesto, predlog 
Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic jav-
nega lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne 
Novo mesto, predlog Odloka o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o gospodarskih jav-
nih službah v občini Šentjernej ter v prvi fazi 
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N
a podlagi podpisane pogodbe z izbra-
nim izvajalcem poteka gradnja kana-
lizacije v aglomeraciji Vrh pri Šentjer-
neju. Projekt obsega gradnjo 2107 
metrov gravitacijske kanalizacije, 282 

metrov tlačne kanalizacije, vgraditev dveh čr-
pališč, dveh hišnih črpališč in vgradnjo 7 ma-
lih komunalnih čistilnih naprav. S končanjem 
tega projekta bo zagotovljena 100 % pokritost 
aglomeracije z odvajanjem in čiščenjem odpa-
dnih voda. Projekt se izvaja uspešno, končani 
so trije odcepi, trenutno so v gradnji še trije 
odcepi. Gradnja kanalizacije bo zaključena v 
letošnjem letu, celotna operacija bo zaključe-
na do junija 2022. 

  ANITA PETRIČ

    JANEZ HROVATGradnja kanalizacije v aglomeraciji 
Vrh pri Šentjerneju

osnutek Odloka o pokopališkem redu v občini 
Šentjernej. 
Preko ZOOM aplikacije je bila s strani pred-
sednika Državnega sveta RS Alojza Kovšce s 
strokovno skupino in državnim svetnikom 
Bojanom Kekcem predstavljena nova pokra-
jinska zakonodaja. Svetniki so po obrazložitvi 
sprejeli sklep o mnenju Občine Šentjernej k 
osnutkom nove pokrajinske zakonodaje. Stri-
njali so se, da se Občina Šentjernej umesti v 
Dolenjsko-belokranjsko pokrajino s sedežem 
v Novem mestu. V nadaljevanju seje je Občin-
ski svet Občine Šentjernej potrdil sklep, da se 
za sodnico porotnico na Okrožnem sodišču v 
Novem mestu predlaga Anico Lekše in sprejel 
sklep o ukinitvi statusa javnega dobra. 

Predstavitev osnutkov pokrajinske
zakonodaje je potekala preko ZOOM aplikacije.

Predsednik 
Državnega sveta
RS Alojz Kovšca 
je nazorno
predstavil 
novo
pokrajinsko 
zakonodajo.

Predstavitev varnostne situacije v občini.

Direktor Komunale Novo mesto d. o. o. in
državni svetnik Bojan Kekec.
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V tem mesecu se izvajajo gradbena 
dela za asfaltiranje ceste v naselju 
Gorenja Gomila. Gre za zamenjavo 
tampona ceste, ureditev odvodnja-
vanja in asfaltiranja v skupni dol-

žini 160 m. Vzdrževanje je potekalo na ma-
kadamskih cestah z navozom materiala in 

    UROŠ JERIČ poravnavo neravnin in udarnih jam. Pričeli 
smo z urejanjem bankin. Ob koncu zimskega 
obdobja smo pričeli s strojnim pometanjem 
cest in pločnikov po vseh občinskih cestah. 
V mesecu februarju in marcu se je zamenjalo 
100 svetilk javne razsvetljave z varčnimi LED 
svetilkami. 

O
bčinski svetniki Občine Šentjernej so 
na peti izredni seji, 22. 12. 2020, ki je 
bila sklicana zaradi postopkov od-
kupa koncesije odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne 

vode na območju občine Šentjernej, soglas-
no sprejeli sklep o potrditvi odkupa koncesi-
je. Župan Občine Šentjernej Jože Simončič je 
skladno z odlokom izdal sklep o izvedbi prev-
zema izvajanja gospodarske javne službe od-
vajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode na območju Občine Šentjernej 
s strani JP EDŠ, d. o. o. Šentjernej. Sledila sta 
podpis dogovora o odkupu ter izbris stavbne 
pravice iz zemljiške knjige. Plačilo za odkup 
koncesije je bilo izvedeno 30. 12. 2020. Pri-
mopredaja Centralne čistilne naprave Šentjer-
nej je potekala 31. 12. 2020. Podjetje JP EDŠ, 
d. o. o. Šentjernej je pričelo z izvajanjem ob-
vezne gospodarske javne službe s 1. 1. 2021.
Občina Šentjernej je v sodelovanju s pod-
jetjem Jerman&Bajuk d. o. o v letu 2020 
hkrati z odkupom začela s pripravo skrbne-

ga pregleda sklenjene koncesijske pogodbe 
in smiselnosti njenega odkupa. V nadalje-
vanju vam podajamo povzetek končnih 
ugotovitev.
Občina Šentjernej je začela z izgradnjo Cen-
tralne čistilne naprave Šentjernej v letu 2007, 
ki pa je zaradi pomanjkanja finančnih sredstev 
ni uspela dokončati. Izdatki občine za izgra-
dnjo objekta čistilne naprave so do podpisa 
koncesijske pogodbe skupaj znašali 1.305.725 
evrov, za plačilo projektne dokumentacije pa 
še dodatnih 130.000 evrov. Občina Šentjernej 
je sredstva za dokončanje centralne čistilne 
naprave in njeno delovanje zagotovila na na-
čin, da je 16. 6. 2010 sprejela koncesijski akt 
za podelitev koncesije za opravljanje javne 
gospodarske službe zbiranja, odvajanja in či-
ščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih 
voda. Dne 14. 9. 2011 je bila sklenjena kon-
cesijska pogodba, dne 27. 1. 2011 pa aneks 
št. 1, ki se v več elementih razlikuje od opisa 
storitev koncesionarja, ki je bil predstavljen v 
obvestilu o javnem naročilu in v koncesijskem 
aktu. Občina Šentjernej je koncesionarju po-
delila stavbno pravico za uporabo in uživanje 
objekta centralne čistilne naprave s pripada-

  OU OBČINE ŠENTJERNEJ

    UROŠ JERIČ

Gradbena in vzdrževalna dela JP EDŠ, d. o. o. Šentjernej 

jočo infrastrukturo in zunanjo ureditvijo za 
dobo 30 let, čeprav je bila v koncesijski pogod-
bi in gradivu občinskemu svetu predvidena 
doba 25 let.
Koncesionar je občini za podeljeno stavbno 
pravico plačal 1.200.000 evrov, povečano za 
davek na dodano vrednost, dodatno mu je 
občina zaračunala še projektno dokumenta-
cijo v višini 130.000 evrov, povečano za davek 
na dodano vrednost. Že vložen znesek občine 
v izgradnjo čistilne naprave in projektne doku-
mentacije, skupaj 1.130.000 evrov, je bil torej 
koncesionarju »prodan« (objekt s stavbno pra-
vico) in s tem vključen v financiranje izgradnje 
čistilne naprave, čeprav je občina v prej nave-
denem znesku izgradnjo objekta in projektno 
dokumentacijo že financirala. Ekonomsko 
gledano se je občina s tem dodatno zadolžila 
za 1.130.000 evrov, s tem pa je bila obremenje-
na z dodatnimi izdatki za stroške obresti. Ugo-
tovljeno je bilo, da je bila prodaja že izvedene 
investicije in dokumentacije ter vključitev zne-
skov v financiranje neracionalna, saj bi občina 
z oddajo objekta v najem koncesionarju lahko 
realizirala ekvivalentne proračunske prihodke 
v obdobju trajanja koncesije, hkrati pa ne bi 
bila obremenjena z dodatnimi izdatki za stro-
ške obresti.
S koncesijsko pogodbo se je koncesionar 
zavezal dobaviti strojno opremo centralne 
čistilne naprave. Pogodbeno dogovorjena 
vrednost vgrajene strojne opreme je znašala 
1.110.247 evrov in se je dodatno povečala še 
za 105.000 evrov, tj. za strošek licence za teh-
nologijo čistilne naprave (75.000 evrov) in la-
boratorijsko opremo 30.000 evrov brez davka 
na dodano vrednost, tako da je skupaj znašala 
1.215.247 evrov.
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FINANČNA ANALIZA 
KONCESIJSKE POGODBE

IN NJENEGA ODKUPA



V 17. členu koncesijske pogodbe se je Občina 
Šentjernej zavezala obročno odplačevati zne-
sek investicije v centralno čistilno napravo. 
Skupni začetni znesek glavnice za odplačilo 
občine je znašal 2.556.210 evrov. V glavnico so 
bile vključene obveznosti za odplačilo opreme 
(1.215.247 evrov), obveznosti za odkup stavbe 
in projektne dokumentacije (1.330.000 evrov) 
in plačilo ti. likvidacijske podpore v višini 
20.963 evrov. Koncesionar je obrestoval glav-
nico z obrestno mero euribor + 4,5 %.
Računsko sodišče Republike Slovenije je v 
svojem revizijskem poročilu z dne 5. 10. 2018, 
z naslovom Pravilnost dela poslovanja Občine 
Šentjernej, na strani 40 in 41 ugotovilo, da je 
obstoječa oblika obročnega odplačevanja in-
vesticijskega projekta in drugih dolgoročnih 
obveznosti, ki se nanašajo na sklenjeno kon-
cesijsko pogodbo, najbližje zadolžitvi ali skle-
nitvi pogodbe o finančnem najemu.
Občina Šentjernej je investicijo odplačevala 
preko zaračunanih storitev izvajanja gospo-
darske javne službe. Do konca leta 2020 je 
tako preko zaračunanih storitev že odplača-
la 788.420 evrov za odkup opreme, 216.421 
evrov za odkup projektne dokumentacije in 
stavbno pravico (objekt), 3.166 evrov likvida-
cijske podpore ter 720.917 evrov obresti, kar 
pomeni 28 % pribitek za koncesionarja na 
celotno začetno glavnico, oziroma kar 72 % 
na že odplačano glavnico (720.917 evrov od 
skupaj 1.008.007 evrov odplačane glavnice), s 
čimer je občina pomembno in nesorazmerno 
obremenila svoj proračun. V kolikor bi se po-
godba izpolnjevala do konca, bi občina kon-
cesionarju plačala 1.429.000 evrov obresti, kar 
bi pomenilo 65 % pribitek koncesionarja na 
začetno glavnico.
Koncesionar storitev gospodarske javne služ-
be ni zaračunaval uporabnikom, temveč ob-
čini. Občina Šentjernej je tako prevzela vsa 
tveganja vezana na zaračunavanje in izterjavo 
zaračunanih storitev.
Občina Šentjernej je poleg plačil obresti in 
glavnice za izgradnjo in opremo do konca leta 
2020 plačala koncesionarju še 1.128.691 evrov 
obratovalnih stroškov, in sicer za stroške obra-
tovanja, osebja in električne energije. 
Plačilo za stroške obratovanje je bilo fiksno in 
je znašalo 112.149 evrov letno oz. 9.345 evrov 
mesečno. Iz priloge 5 h koncesijski pogodbi je 
razvidno, da je koncesionar v kalkulaciji obra-
tovalnih stroškov upošteval kar 35 % donos na 
stroške, kar je nesorazmerno obremenjevalo 
občinski proračun. Ob predpostavki, da so 
bili stroški realno ocenjeni, je koncesionar do 
konca leta 2020 na račun obratovanja zaslužil 
donos v znesku 220.000 evrov. Poleg stroškov 
obratovanja, ki jih je zaračunaval koncesionar, 
je občina neposredno v svoje breme prevzela 
še stroške varovanja, komunalnih storitev in 
ogrevanja.
Z namenom odkupa koncesije sta Občina Šen-
tjernej kot kreditojemalka in SID – Slovenska 

izvozna in razvojna banka, d. d. Ljubljana kot 
kreditodajalka dne 15. 12. 2020 podpisali kre-
ditno pogodbo v vrednosti 1.733.468,04 evrov. 
Pogodbeno dogovorjena obrestna mera je 6 
mesečni euribor + 0,38 %, kar je pomembno 
nižja obrestna mera od tiste, ki se je obračuna-
vala do odkupa po koncesijski pogodbi.
Stroški obresti na podlagi sklenjene nove kre-
ditne pogodbe (ob vrednosti euribor na dan 
sklenitve pogodbe) v celotni dobi odplačeva-
nje znašajo približno 67.000 evrov in veljajo ob 
predpostavki, da bo celotno obdobje krediti-
ranja euribor negativen. Zaradi predčasnega 
odkupa koncesije je občina tako razbremenila 
občinski proračun za približno 707.000 evrov 
obresti, ki bi jih sicer koncesionar preko obra-
čuna storitev zaračunal občini. 
Načrtovan prihranek za občinski proračun 
znaša na osnovi investicijskega programa, ki 
je bil pripravljen za namen odkupa koncesije, 
130.000 evrov/leto, kar za celotno obdobje 
načrtovane veljavnosti koncesijske pogodbe 
pomeni skupni prihranek v višini 2.600.000 
evrov. 

ŠENTJERNEJSKA UČNA POT

P
ridobljena je projektna dokumen-
tacija za izvedbo projekta »Šentjer-
nejska učna pot«. Pri projektu poleg 
občine sodelujejo še Osnovna šola 
Šentjernej, Vrtec Čebelica Šentjer-

nej, Kmetijska trgovina Cerjak, Cerjak Brod 
Polona s. p. in Čebelarsko društvo Šentjer-
nej. Pripravljena je vsa dokumentacija za 
objavo javnega naročila na portalu JN. V 

sklopu ureditve Šentjernejske učne poti se 
bo izvedla povezovalna pot iz litega vidne-
ga betona, ob kateri bodo urejene posame-
zne programske vsebine.
Območje urejanja obsega več sklopov 
ureditve, kjer ima vsak svojo vsebino:
1. sklop: prosta zelena površina med KZ 

Krka in Vrtcem Čebelica Šentjernej, kjer 
bo urejeno Šentjernejsko polje z name-
stitvijo gibalnih naprav;

2. sklop: ob občinski stavbi do platoja pred 
občino bo izvedena klančina za gibalno 
ovirane osebe;

  VESNA MANCINI, JANEZ HROVAT &
            BOŠTJAN KOŠIR

    Renderji: BOŠTJAN KOŠIR
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Čestitamo

    ANITA PETRIČ

3. sklop: vzhodni del gostišča pri Jerneju z 
obnovo kozolca z namenom ohranjanja 
kulturne dediščine;

4. sklop: južno vzdolž igrišča Vrtca Čebeli-
ca Šentjernej bodo gredice z medovitimi 
rastlinami;

5. in 6. sklop: prosta zelena površina med 
ZD in OŠ Šentjernej bo osrednji del z 
otroškimi igrali, rožo vetrov, e-knjigo in 
minutnikom;

7. sklop: zahodno ob Osnovni šoli Šentjer-
nej se bo uredila učilnica na prostem na 
tematiko Krakovskega gozda.

Povezovalna pot iz litega vidnega betona 
bo širine 1,50 m z razširitvami. V sklopu poti 
bodo postavljene klopi iz litega betona. Ce-
lotno območje bo hortikulturno urejeno z 
zasaditvijo dreves, grmovnic in gredic z me-
dovitimi rastlinami. Celotno območje ureja-
nja v sklopu izvedbe Šentjernejske učne poti 
obsega zemljišče v skupni površini 5.117,8 
m2. Gradbena dela za ureditev poti se bodo 
izvedla na skupni površini 4.428 m2. Celotna 
vrednost operacije znaša 233.592,88 evrov 
z vključenim ddv-jem. Višina upravičenih 

stroškov (brez DDV) znaša 182.497,20 evrov. 
Programsko financiranje ESRR (80 %) znaša 
145.997,76 evrov nepovratnih sredstev. 

BRONASTI ZNAK JOŽETU GRUBARJU

Ž
upan Občine Šentjernej Jože 
Simončič je v sredo, 3. marca 
2021, sprejel namestnika 
poveljnika štaba Civilne 
zaščite Občine Šentjernej in 

poveljnika Gasilske zveze Šentjer-
nej Jožeta Grubarja, ki je bil za 
področje gasilstva s strani Ga-
silske zveze Šentjernej predlagan 
za prejem priznanja Poveljnika 
Civilne zaščite Republike Slovenije 
Srečka Šestana. Jože Grubar je 
prejel bronasti znak kot priznanje 
za požrtvovalno in uspešno opra-
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vljanje nalog zaščite, reševanja in 
pomoči. V času, ko ni možno izvesti 
regijske proslave ob svetovnem 
dnevu civilne zaščite, je župan Jože 
Simončič v imenu Štaba civilne 
zaščite RS Jožetu Grubarju izročil 
bronasti znak. Temu dejanju se je 
pridružil tudi poveljnik štaba CZ 
Občine Šentjernej Boštjan Košir. 

Jože Grubar je dolgoletni član PGD Gorenje 
Vrhpolje, kjer opravlja številne funkcije. Bil je 
mentor mladine v društvu, član upravnega od-
bora, poveljstva, poveljnik društva, trenutno pa 
je član nadzornega odbora. Skozi svojo preda-
nost prostovoljnemu delu v matični gasilski or-
ganizaciji je vseskozi sodeloval tudi z gasilskim 
sektorjem Šentjernej, občinskim poveljstvom 
občine Šentjernej in od nastanka, leta 2000, 
tudi z Gasilsko zvezo Šentjernej. V gasilski zvezi 
je opravljal več funkcij na operativnem in or-
ganizacijskem področju. Veliko svojega časa je 
posvetil delu z mladino, saj je bil kar nekaj let 
vodja tabora mladih gasilcev v vojašnici Cerklje 
ob Krki. Skozi svojo aktivno delo v gasilski or-
ganizaciji je poleg razdajanja svojega znanja 
neprestano skrbel za svojo usposobljenost in 
postal inštruktor za gasilska znanja. Pridobil je 
čin gasilskega častnika in specialnost sodnika 
gasilskih ter gasilsko športnih disciplin. Jože 
Grubar je trenutno poveljnik GZ Šentjernej, ki 
skrbi za ustrezno operativno delovanje desetih 
prostovoljnih gasilskih društev. Jože Grubar je 
zgled mlajšim gasilcem na operativnem, or-
ganizacijskem in tekmovalnem delu. Za svoje 
delo je po mnogih gasilskih odlikovanjih in 
priznanjih leta 2016 prejel gasilsko odlikovanje 
Gasilske zveze Slovenije II. stopnje. Bronasti 
znak si je zaslužil za svoje aktivno, angažirano, 
vestno ter strokovno delovanje in sodelovanje 
na operativnem in organizacijskem delu. 
Dobitniku bronastega znaka iskreno čestita-
mo! 

N a Javorovici odslej tudi QR tabla z več vsebine o dogodkih, ki so se v preteklosti zgodili 
na Javorovici. 

SPOMINSKA SVEČANOST v spomin 
na tragične dogodke 16. marca 

1944 – letos le polaganje vencev

V torek, 16. marca 2021, je v orga-
nizaciji Združenja borcev za vred-
note NOB Šentjernej, Občine Šen-
tjernej, Skupnosti borcev brigade 
Ivana Cankarja, Skupnosti borcev 

Gorjanskega bataljona in Gorjanske čete 
na Javorovici potekalo polaganje vencev v 
spomin na tragične dogodke, ki so se zgodi-
li 16. marca 1944. Zaradi ukrepov zajezitve 
širitve virusa covid-19 sta komemoracija in 
spominska slovesnost potekali v drugačni 
obliki. Delegacije so se le poklonile v spo-
min IV. bataljonu Cankarjeve brigade. Zbra-
ni so se poklonili 113. padlim borcem IV. ba-
taljona Cankarjeve brigade, ki so padli pred 
sedeminsedemdesetimi leti. Dogodek je bil 
organiziran v skladu z določili NIJZ in ukrepi 

Vlade RS. Med prisotnimi sta bila tudi še zadnja 
preživela borka Cankarjevega bataljona 99-le-
tna Malči Jakša – Miša (partizanka in bolničar-
ka) in Šentjernejčan Stanko Kušljan (partizan), 
ki bo letos dopolnil 102 leti. Padlim borcem se 
je poklonilo devet delegacij, med drugim tudi 
župan Občine Šentjernej Jože Simončič. 

    ANITA PETRIČ
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ŠENTJERNEJSKI
SEJEM

Š
entjernejski sejem je zopet zaživel v 
soboto, 27. februarja, 13. marca in 
27. marca 2021. Obiskovalci sejma so 
morali upoštevati navodila in pripo-
ročila NIJZ-ja. Poleg redne ponudbe 

je bil odprt tudi živinski del sejma. Želimo si, 
da bi sejem deloval tudi v prihodnje, vse pa je 
odvisno od epidemiološke situacije v državi. 

Več vem o odpadkih, manj onesnažujem naravo!

I
mamo pitno vodo, čist zrak in neokrnje-
no naravo. Pomembno je, da se vsak dan 
opominjamo in naredimo korak naprej, da 
gostoljubje zemlje ohranimo za zanamce. 
Okoljski cilji, ki nam jih narekuje sodobna 

družba, so vedno višji. Tako je tudi prav, saj nam 
ne sme biti vseeno. Ne smemo biti zadovoljiti z 
doseženim, temveč moramo prizadevanja, ki te 
vrednote ustvarjajo, nenehno nadgrajevati. 
Vsi občani imamo na voljo možnost ločevanja 
vseh odpadkov. Nekaterim se to že zdi samo-
umevno, veliko pa jih še vedno najraje vse od-
padke odvrže v en zabojnik. Nekateri zato, ker 
bi morali v stanovanju poiskati dodatni prostor 
in namestiti več košev za odpadke, spet drugi 
zato, ker so prepričani, da je za njih ločevanje 
preveč naporno. Glavni odpadki gospodinjstva 
so embalaža, papir, steklo in bio odpadki. Vse-
kakor pa to niso vsi odpadki, ki jih proizvede-
mo, a so le ti malo manj pogosti. Sem sodijo 
nevarni odpadki, bela tehnika, tekstil, kovine in 
odpadki iz gradbeništva.

   KOMUNALA NOVO MESTO D. D. Z odlaganjem odpadkov v prave zabojnike 
občani zagotavljamo, da so odpadki upo-
rabni za recikliranje, kompostiranje ali drugo 
predelavo. Če odpadki niso ločeno odloženi 
v namenske zabojnike, niso več uporabni za 
recikliranje ali predelavo. Umazane frakcije, 
kot jih poimenujemo, lahko odpeljemo le na 
odlagališče odpadkov. Odlagališča zavzemajo 
večje površine zemljišč, uničujejo pa tudi ro-
dovitno zemljo.
Tudi odpadno jedilno olje je odpadek, ki 
uničuje rodovitno zemljo in podtalno vodo. 
Vedeti moramo, da je prepovedano mešati 
odpadna jedilna olja z drugimi odpadki ali jih 
prepuščati skupaj z mešanimi komunalnimi 
odpadki. Prepovedano je odvajati odpadna 
jedilna olja v javno kanalizacijo ali neposred-
no v vode in izpuščati v tla ali na tla, prav tako 
je prepovedano mešati odpadna jedilna olja z 
biološko razgradljivimi odpadki.
Ločeno zbrane biološke odpadke odlagamo 
v rjav zabojnik za biološke odpadke, ali pa jih 
odlagamo na kompost in jih tako vrnemo v 
naravni snovni krog, ne da bi po nepotrebnem 
onesnaževali naravo.
Najbolje je, da biološke odpadke zbiramo 
v namenski posodi. Ta način, brez uporabe 
vrečk, imajo gospodinjstva, katera za zbiranje 
uporabljajo kompostnik. Medtem ko gospo-
dinjstva, katera odlagajo biološke odpadke v 
rjavi zabojnik, le-te lahko odlagajo v papirna-
tih ali biorazgradljivih vrečkah iz koruznega 
(ali drugega rastlinskega) škroba. Ker te vreč-
ke pod vplivom toplote in svetlobe stoodsto-
tno razpadejo, lahko odpadke v rjav zabojnik 
odvržemo skupaj z vrečko.
Med biološke odpadke spadajo zelenjavni od-
padki, olupki in ostanki sadja, kavna usedlina, 
zeliščne čajne mešanice, ne tekoči ostanki 
hrane, jajčne lupine, pokvarjeni prehramb-
ni izdelki, papirnate vrečke in robčki, rože, 

plevel, pokošena trava, stara zemlja lončnic, 
listje, odpadno vejevje in grmičevje, žaganje, 
stelja malih rastlinojedih živali.
Med biološke odpadke oziroma na kompost 
pa ne sodijo cigaretni ogorki, kosti, plenice in 
higienski vložki, mačji pesek, žvečilni gumiji, 
pluta (odlagamo jih med preostale odpadke), 
tekstil, usnje, gume (odpeljemo jih v zbirni 
center), zdravila, kemikalije, maščobe ali od-
padno kuhinjsko olje (spadajo med nevarne 
odpadke) in poginule živali.
PREPOVEDANO JE:
• mešanje kuhinjskih odpadkov iz gospo-

dinjstva in zelenega vrtnega odpada z 
mešanimi komunalnimi odpadki in ločeno 
zbranimi frakcijami;

• kuhinjske odpadke rezati, drobiti ali mleti 
ter redčiti z namenom, da se z odpadno 
vodo odvajajo v javno kanalizacijo, grezni-
ce, nepretočne greznice ali neposredno v 
vode; 

• kuhinjske odpadke iz gostinstva mešati z 
mešanimi komunalnimi odpadki in drugi-
mi ločeno zbranimi frakcijami;

• mešati odpadna jedilna olja z drugimi od-
padki ali jih prepuščati skupaj z mešanimi 
komunalnimi odpadki;

• odvajati odpadna jedilna olja v javno kana-
lizacijo ali neposredno v vode in izpuščati v 
tla ali na tla;

• mešati odpadna jedilna olja z biološko raz-
gradljivimi odpadki.

Naj zaključimo z mislijo indijanskega pogla-
varja Seattla, ki se glasi:
»Zemlja ne pripada človeku. Človek pripada 
zemlji. To dobro vemo. Vse je povezano med 
seboj, tako kot družino druži kri. Vse je poveza-
no. Človek ni stvarnik tkanja življenja, ampak 
samo vlakno v njem. Kar naredi s tkanjem, dela 
tudi s samim seboj.«
Ločujmo odpadke, vrnimo naravi nasmeh. 

  ANITA PETRIČ

    EMIL TURK
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Varujmo vodo in okolje – poskrbimo za odpadno olje!

M
eseca februarja smo v občini Šen-
tjernej (ZRC Šmalčja vas) postavili 
zbiralnik za odpadno jedilno olje. 

OB TEJ PRILOŽNOSTI VAS SEZNA-
NJAMO, DA JE PREPOVEDANO:
• mešati odpadna jedilna olja z drugimi od-

padki ali jih prepuščati skupaj z mešanimi 
komunalnimi odpadki;

• odvajati odpadna jedilna olja v javno kana-
lizacijo ali neposredno v vode in izpuščati v 
tla ali na tla;

• mešati odpadna jedilna olja z biološko raz-
gradljivimi odpadki.

Z zlivanjem odpadnega jedilnega olje v odtoke 
lahko povzročimo zamašitev odtočnih cevi in 
pojav malih glodavcev. Nenazadnje imamo s 
tem težave tudi upravljalci sistema za odvaja-
nje in čiščenje odpadne vode. 
Naj vas ob tem spomnimo, da 1 liter odpadne-
ga olja onesnaži milijon litrov pitne vode!
Ohlajeno olje zlijte v plastenko ali steklenico 
in ga odnesite do zbirne posode za odpadno 
jedilno olje. 

   KOMUNALA NOVO MESTO D. D. KORAKI ZA PRAVILNO LOČEVANJE JEDILNE-
GA OLJA:
1. Uporabljeno jedilno olje ne zavrzimo v od-

tok.
2. Hladno jedilno olje vlijemo v plastično ali 

stekleno posodo.
3. Ko napolnimo posodo. jo odnesemo na 

zbirno mesto za jedilna olja.
4. Olje zlijemo v ulični zbiralnik.
Odpadno jedilno olje kot SUROVINA!
Odpadno jedilno olje je energetska bombica 
in odlična surovina, saj ima veliko energetsko 
vrednost.

V vsakem primeru je odpadno jedilno olje 
nesmiselno zavreči tudi zaradi tega, ker je 
izredno koristna surovina za proizvodnjo al-
ternativnega pogonskega goriva – biodizla, 
kakor tudi ostalih okolju prijaznih energentov 
in produktov.

Napačno odvrženo odpadno jedilno olje je ve-
lika grožnja za naše okolje. Zakaj ga ne bi raje 
reciklirali v nekaj dišečega in s tem še prihrani-
li? Iz odpadnega jedilnega olja lahko izdelamo 
tudi dišečo svečo. 

9   |   O B Č I N A  O B V E Š Č A

m
ar

ec
 2

0
21

AMZS Otočec organizira tehnične preglede traktorjev in traktorskih priklopnikov z 
možnostjo podaljšanja registracije po naslednjem razporedu:

Tehnični pregledi na terenu se izvajajo za traktorje, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 40 km/h in traktorske 
priklopnike do 3.500 kg največje dovoljene mase. Traktorji na tehničnem pregledu morajo biti brez pripetih priključkov. 

AMZS Otočec    07 3941 715, www.amzs.si

Ponedeljek, 29. 3. 
ŠKOCJAN
Gostilna Marinčič
8.00—17.00

Torek, 30. 3. 
OSTROG
Gasilski dom
14.00—17.00

Sreda, 31. 3.
OREHOVICA
Gasilski dom
8.00—16.00

Torek, 30. 3. 
ZAMEŠKO
Mizarstvo Cvelbar
8.00—12.00

Četrtek, 1. 4.
ŠENTJERNEJ
Vulkanizerstvo Kovačič
8.00—17.00

Petek, 2. 4. 
BRUSNICE
Gostilna Hudoklin
8.00—12.00

Petek, 2. 4. 
VELIKI SLATNIK
Bife Poni
14.00—16.30

Sobota, 3. 4. 
GOR. VRHPOLJE
Gasilski dom
8.00—12.00

Sreda, 7. 4.
STOPIČE
Gasilski dom
10.00—16.00

Torek, 6. 4. 
PODGRAD
Gasilski dom
8.00—12.00

Četrtek, 8. 4.
GABERJE
Gostilna Hudoklin
8.00—10.00

Četrtek, 8. 4.
DOLŽ
Center Može
12.00—16.00

Torek, 6. 4. 
JURNA VAS
Mizarstvo Tršinar
14.00—17.00

PRVINE VARNE VOŽNJE 
ZA TRAKTORISTE 
NA VRANSKEM
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M
AJA JURŠIČ je svojo 
samostojno podjetniško 
pot pričela pisati leta 
2014 z odprtjem salona v 

Šentjerneju. Je mlada in uspešna 
podjetnica, ki se trudi, izobra-
žuje in izpopolnjuje na svojem 
področju. Zadovoljne stranke, ki 
se vračajo v salon, potrjujejo, da 
svoje delo opravlja strokovno in 
več kot odlično.

Kdaj ste prvič prijela za škarje? Ste že kot 
majhna deklica sanjala, da boste frizerka?
Škarje sem prvič prijela v roke v vrtcu. To so 
bile navadne škarje in ne frizerske. Z njimi sem 
postrigla sestro. Ampak ne glede na dogodi-
vščine, sem že kot majhna deklica sanjala, da 
bom frizerka.

Kam vas je pot zapeljala po končani 
osnovni šoli?
Po končani osnovni šoli sem s štirinajstimi leti 
odšla v dijaški dom v Sevnico, kjer sem obi-
skovala šolo za frizerko. Po končanem šolanju 
sem kmalu dobila priložnost prve zaposlitve v 
frizerskem salonu. Letos bom prebrodila 15 let 
delovne dobe v frizerstvu.

Ste že ves čas na samostojni poti ali ste 
svoje izkušnje nabirali drugje?
Svoje izkušnje sem začela nabirati v frizerskih 
salonih, nato pa sem ob vzpodbudi moža in 
staršev začela kot samostojna podjetnica v 
svojem frizerskem salonu v Šentjerneju.

Kaj vam je pri poklicu frizerja najbolj 
všeč? Kaj najraje delate?
Pri mojem poklicu mi je najbolj všeč delo z ljud-

mi. Sem zelo komunikativna in pozitivna, kar je 
strankam zelo všeč in v zadovoljstvo. Stranko 
moraš znati predvsem poslušati in slišati njene 
želje. Vsa frizerska dela opravljam z veseljem in 
v zadovoljstvo. Pri upoštevanju tega, se stranke 
počutijo sproščene in zadovoljne.

Kako običajno zgleda vaš delovni dan?
Idealen delovni dan bi izgledal po uradnem 
delavniku. Glede na to, da je povpraševanja 
veliko in se težko odpoveš željam strank, se 
velikokrat delovnik zavleče krepko preko de-
lovnega časa. Zavedam se, da kdaj pa kdaj na 
ta račun trpi tudi moja družina.

Ste perfekcionistka? Kakšen je vaš stil 
friziranja v salonu?
Glede na zadovoljstvo strank, o tem ne dvo-
mim. Zadovoljne stranke se vedno znova 
vračajo v salon. Trudim se, da ustrežem vsem 
željam (velikokrat tudi fotografijam iz spleta, 
ki jih stranke prinesejo s sabo). Osebno imam 
rada preproste frizure in naravne, umirjene 
barve.

Kaj pravite, ali Slovenci dobro skrbimo 
za svoje lase?

O tem ne dvomim. Tukaj obstajajo zelo različni 
interesi, kateremu se vedno prilagodimo. Ne-
kateri uporabljajo zelo dobro nego las in »sty-
ling«, drugi hočejo zelo preprosto frizuro. Od 
tega je odvisna tudi cena.

Kaj bi svetovali mladim, ki si želijo pos-
tati frizerji?
V prvi vrsti red in čistoča! Vsak, ki si želi biti 
frizer, si mora to res želeti. Ne sme mu biti 
težko, hkrati pa izziv. V osnovi prakse je večji 

Predstavljamo vam FRIZERSKI SALON MAJA, Maja Juršič s. p. 

KO SE SANJE
MAJHNE DEKLICE URESNIČIJO

  SABINA JORDAN KOVAČIČ

    EMIL TURK
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»Vsak, ki si želi 
biti frizer, si mora 

to res želeti. Ne 
sme mu biti težko, 

hkrati pa izziv.«

del držati v rokah metlo in krpo kot pa škarje 
in glavnik. Po osvojeni predhodni tehniki sledi 
umivanje las, sušenje, striženje … Veliko mla-
dih mora sama pri sebi, v prvi vrsti, osvojiti te 
tehnike. 

Menite, da bi si morala vsaka ženska pri-
voščiti obisk frizerja vsa enkrat na me-
sec?
S tem se popolnoma strinjam. Vsaka ženska bi 
si morala enkrat na mesec vzeti čas zase.

Kakšni so trenutni trendi barvanja in 
trendi pričesk ta čas?
Ženske frizure naj bi bile elegantne in ženstve-
ne. Vrača se tudi paž, vendar v daljši različici. 
Dolgolaske si bodo frizure popestrile s kitka-
mi, kratki lasje pa lahko postanejo še krajši in 
s tem drznejši. Prisegamo na naravne odten-
ke, ker jih je lažje vzdrževati. Moške frizure pa 
so zelo raznolike. Danes so v trendu klasične 
različice – »fade«. Možnosti za oblikovanje je 
veliko.

Kaj je pomembno pri negovanju las doma, 
da jih ohranimo v čim boljšem stanju?
Pri negovanju las doma je pomembno, da las 
negujemo z dobrimi produkti (balzam, olje za 
nego konic). 

Lahko mladi opravljajo pri vas tudi pra-
kso?
Praktikantsko delo je nujno potrebno za delo 
v frizerstvu. Z zadovoljstvom sem sprejela 
in sprejmem praktikante, ki imajo željo po 
priučitvi frizerskega poklica.

Kaj po vašem mnenju naredi dobrega fri-
zerja?
Dobrega frizerja naredi volja do trdnega dela, 
natančnost, talent ...

Frizerski saloni so bili zaradi koronavi-
rusa zaprti že dvakrat. Kako sta zaprtji 
vplivali na vas in vaše delo?
Bolj kot zaprtje salona je bilo stresno delo z dve-
ma osnovnošolcema, ki sem ju imela doma. Po 
določenem času, sem si zelo želela vrniti v salon.

Kako se je spremenilo delo ob ponovnem 
odprtju? Je bilo potrebno veliko prilaga-

janj/usklajevanj, da ste ponovno odprli 
salon?
Smernic sem se in se še vedno držim v vsakem 
trenutku. Zaradi navodil NIJZ-ja je težko ter-
minsko ustreči vsem strankam. Stranke zahte-
ve upoštevajo in se temu tudi prilagajajo.

Recimo, da bi se lahko vrnili na stare tir-
nice. Bi obdržali isti sistem dela, kot ga 
imate sedaj ali bi se vrnili na prejšnjega?
Zame naročanje strank ni nič novega in se 

stranke tega izrecno držijo. Sistem dela je 
enak. Težava je v tem, da je trenutno po zahte-
vah NIJZ-ja glede na velikost salona dovoljena 
samo ena stranka v prostoru.

Kako pomembna so za vas frizerje izobra-
ževanja? Kako le-ta potekajo v tem času?
Izobraževanja so glede na trenutne trende zelo 
pomembna. Izobraževanj sem se v večini pri-
merov udeležila fizično in so pomembna za 
spremljanje trenutnih trendov. Trenutna izobra-
ževanja, zaradi razmer, potekajo preko spleta. 
Moram pa priznati, da dejanski stik in usmeritve 
v delo veliko več povedo kot posnetek na spletu.

Kakšni so vaši načrti za naprej?
Ustreči vsem željam strank in da bi se z zado-
voljstvom, kot do sedaj, vračale v salon. 

Do danes mi to ne bi uspelo brez podpore 
moža, kajti on je bil prvi, ki je verjel vame in 
me vzpodbujal, da sem začela kot samostoj-
na podjetnica. Niso bili vsi dnevi idealni, am-
pak je šlo. Zahvala gre tudi mojima otrokoma, 
staršem, prijateljem, predvsem pa vam, mojim 
strankam, ki me redno in vestno obiskujete. 
Hvala, ker mi zaupate! 



Delo s predšolskimi otroki je strokov-
no delo, saj je predšolska doba obdob-
je burnega razvoja na vseh področjih. 
Kako se v vrtcu trudite zagotoviti var-
no vzgojno okolje, ki otroka motivira, 
podpira procese učenja in pripomore k 
obvladovanju novih spoznanj in prido-
bivanju izkušenj? 
Vedno se trudimo, da otrokom pripravimo za-
nimive vsebine in vedno nove izzive – najrazlič-
nejše miselne in gibalne probleme, za katere 
se morajo otroci potruditi, da najdejo ustrezno 
rešitev. To ugodno vpliva na njihov kognitivni 
razvoj kot tudi na njihovo samopodobo. Tako 
kot odrasli, tudi otroci čutijo zadovoljstvo in 
veselje, ko so kos določeni oviri. Na tak način 
se urijo v iskanju rešitev, komunikaciji, sodelo-
vanju z vrstniki in z okolico.  
Zelo pomembno je, da otroke opazujemo, da 
spremljamo njihovo dejavnost, da poznamo 
njihove interese in sposobnosti in potem na 
podlagi tega pripravimo spodbudno učno oko-
lje, v katerem lahko otroci čim bolj samostojno 
raziskujejo, se učijo in napredujejo.
Zaposleni se z nenehnim samoizobraževa-
njem, z medsebojno izmenjavo izkušenj in 
poglobljenim načrtovanjem vsebin trudimo 
z vpeljevanjem novih metod dela, s katerimi 
otroke motiviramo in jih »spravimo v gibanje«. 
Predšolsko obdobje je pravi trenutek, da posa-
mezniku privzgojimo tudi skrb za zdravje v naj-
širšem pomenu besede – od prehranjevalnih 
navad, do gibanja in socialnih veščin. Pri delu 
nas vodi zavest, da smo del širše družbe in da 
smo kot posamezniki odvisni drug od drugega. 

VRTEC ČEBELICA
ŠENTJERNEJ NA PREIZKUŠNJI

»P
redšolsko obdobje 
je pravi trenutek, 
da posamezniku 
privzgojimo tudi 

skrb za zdravje v najširšem po-
menu besede.« Pogovarjali smo 
se z ravnateljico Vrtca Čebelica 
Šentjernej ANO SRPČIČ.

Kako poteka vaše delo sedaj v času epi-
demije s koronavirusom? Se močno raz-
likuje od običajnega? Kako bo ta druga-
čen način vplival na naše otroke in tudi 
vas zaposlene? 
»Korona časi« so v vzgojno-izobraževalne insti-
tucije prinesli veliko sprememb. Marsikaj, kar 
je bilo že leta in leta nekaj samoumevnega, je 
postalo čez noč »prepovedano« oziroma je od 
nas zahtevalo nove prilagoditve. V preteklem 
letu smo se soočili s popolnim zaprtjem vrtca, 
z delnim odprtjem vrtca, z delovanjem vrtca za 
»nujne primere« … Kar naenkrat je bilo pot-
rebno delo prilagoditi priporočilom NIJZ-ja in 
ministrstva, kar je bilo v začetku težko, sčaso-
ma pa smo prilagoditve sprejeli vzgojitelji, ot-
roci in starši. Vsi skupaj moramo ravnati varno 
in odgovorno.
Naučili smo se živeti v »mehurčkih« – to so čim 
bolj stalne skupine otrok in odraslih, ki se med 
seboj ne združujejo. Počutimo se utesnjeni, 
pogrešamo nekdanjo sproščenost odnosov in 
sodelovanja med oddelki in skupne dejavnosti 
na ravni celotnega vrtca. 
Pogrešamo sodelovanja s starši, ki so pred ko-
rono radi prihajali v vrtec. Bodisi na različna 
popoldanska srečanja ali tudi v dopoldanskem 
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času in tako obogatili naše dejavnosti ter dobi-
li neposreden vpogled v dejavnosti vrtca, ki ga 
njihov otrok obiskuje.
Delo v oddelkih je drugačno, se pa trudimo, 
da dejavnosti organiziramo na način, da upo-
števamo vse ukrepe in hkrati skrbimo, da so 
otroci, kljub vsem priporočilom, ki jih moramo 
upoštevati srečni, zadovoljni in ne čutijo priti-
ska okolice in »zaskrbljenosti« odraslih. Koro-
navirus in z njim povezane ukrepe smo vpletli 
v naše vsakdanje vsebine. Upoštevamo, da ot-
roci potrebujejo veliko vaje in strpnosti glede 
higiene, razdalje med vrstniki in da je še vedno 
pomembno, da otroku izkazujemo nežnost in 
tolažbo, kadar jo potrebuje. 
A če pogledamo z druge plati, nam “korona 
čas” nudi priložnosti in možnosti, da lahko 
otrokom približamo vsebine oz. vrednote, ki 
so v teh razmerah pomembne za našo družbo: 
strpnost, medsebojno sodelovanje, spoštova-
nje, solidarnost ...

Kakšen je pri vas običajni dnevni potek 
dejavnosti? 
Pomemben del predšolske vzgoje in bivanja v 
vrtcu je dnevna rutina. To so vsakodnevne de-
javnosti s področja dnevnega ritma, s katerimi 

poskrbimo za otrokove potrebe, kot so prehra-
njevanje, navajanje na samostojnost pri oseb-
ni higieni in skrbi za lastno urejenost (obuva-
nje, oblačenje). Vse to poteka kot običajno, le 
otroci so nekoliko prikrajšani v smislu njive 
soudeležbe in lastne aktivnosti, saj trenutno 
zaradi higienskih priporočil ne smejo poma-
gati, na primer pri deljenju hrane, pri brisanju 
mizic itd. Otroke še vedno navajamo na samo-
stojnost in pri tem spodbujamo tudi starše, na 
primer samostojnost pri osebni higieni, obuva-
nju, oblačenju.
Načrtovane in usmerjene dejavnosti pote-
kajo na šestih področjih: gibanje, umetnost, 
družba, narava, matematika in jezik. Vsak dan 
poskrbimo za gibanje na svežem zraku. Poleg 
usmerjenih dejavnosti, s katerimi razvijamo 
otrokove socialne, čustvene, gibalne in misel-
ne spretnosti, je še vedno nekaj časa name-
njenega tudi spontanim dejavnostim in prosti 
igri. Na prvem mestu je dobro počutje otrok. 
Učimo jih veščin sporazumevanja, reševanja 
konfliktov, bontona, vljudnosti, demokracije – 
vse to se začne že v vrtcu. 

V svojem letnem načrtu imate oprede-
ljene tudi različne projekte in natečaje, 
kam vse se lahko dodatno vključujejo 
naši malčki? 
Vsa pretekla leta smo izvajali nekaj tradicional-
nih projektov, ki pa smo jih morali zaradi koro-
na ukrepov odpovedati ali močno prilagoditi. 
Po več zaporednih letih nismo izvedli decem-
brskega zvezdogleda in zaključka Bralnega 
palčka, na katerem so že nekaj let zapored 
naše vzgojiteljice otrokom zaigrale predsta-

»Med zaposlenimi 
prevladujejo 
pozitivni odnosi: 
zaupnost, 
strokovna podpora 
in strokovna 
kritika. Vendar 
na tem področju 
nikoli ne smemo 
zaspati v coni 
udobja, odnose in 
klimo je potrebno 
negovati.«
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vo. Trenutno je najbolj pomembno delovati 
v korist dobrega počutja otrok. Vzgojiteljice 
se z otroškimi likovnimi izdelki udeležujejo 
likovnih natečajev, s prilagoditvami se izvaja-
jo vsebinski projekti, kot so Zdravje v vrtcu, 
Bralni palček in Eko tržnica malo drugače.
Izpostavimo lahko še povezanost z naravo 
oziroma vzgojo za sožitje z naravo in zave-
zanost splošno veljavnim vrednotam, kot so 
strpnost, pravičnost, kultura, tradicija, delo 
in ustvarjalnost. Živimo v okolju, kjer že z 
malo truda lahko od blizu vidimo in obišče-
mo polje, travnik, sadovnjak in gozd. Narava 
je največja učilnica kar jih poznamo. Naši 
vzgojitelji te dane možnosti s pridom izkori-
ščajo, saj obdelujejo tudi mini vrtičke na na-
šem igrišču. 

Ali ste vključeni tudi v kakšen nacio-
nalni projekt? 
Vključujemo se v nacionalne, projekte kot 
so: Zdravje v vrtcu, ki promovira zdravje v 
najširšem pomenu besede; Turizem in vrtec 
v okviru katerega odkrivamo znamenitosti in 
lepote našega kraja. Vsako leto se pridružimo 
aktivnostim v okviru projekta Trajnostna mo-
bilnost, s katerimi spodbujamo prihod v vr-
tec na okolju prijaznejši način (peš, s kolesi). 

Vsako leto obeležite Tradicionalni slo-
venski zajtrk, ki ga obogatite z mede-
nim zajtrkom, kako? 
Tradicionalni zajtrk je postal naš vsakdanji 
jutranji obrok, otroci se z njim pohvalijo tudi 
od doma. Že več kot desetletje smo ga izva-
jali v sodelovanju s Čebelarskim društvom 

Šentjernej. Čebelarji so prišli v oddelke in ot-
rokom nazorno predstavili od kod pride med 
v kozarce. A letos smo se morali obisku čebe-
larjev odpovedati. Ne glede na sedanji koro-
na čas, smo otrokom na kar se da primeren in 
razumljiv način predstavili poklic čebelarja, 
kranjsko čebelo in kako nastane med. 
Omeniti moramo dobro sodelovanje z drugi-
mi društvi v občini (gasilci, Društvom kmetic 
Šentjernej, Šentjernejskim oktetom, Pihal-
nim orkestrom Občine Šentjernej ...), prav 
tako dobro sodelujemo s številnimi podjetji. 
Na več področjih sodelujemo tudi z osnovno 
šolo. Skušamo biti aktiven člen lokalnega 
okolja. 

Ne samo vzgojiteljice in malčki, tudi 
starši imajo svoje obveznosti do vrtca, 
poleg rednega plačevanja stroškov pro-
grama, katere? 
Vsi skupaj, starši in zaposleni v vrtcu, stremi-
mo k skupnemu cilju, to je dobrobit otrok in 
ponovna normalizacija medosebnih odnosov, 

ki bodo zmedena čustva in strahove postavili 
na svoje mesto. Potrebno je vzajemno sodelo-
vanje ter spoštovanje med starši in vzgojitelji. 
Vsi smo tu s ciljem, da otrokom omogočimo 
najboljše pogoje za njihov razvoj. 
V ozadju so še povsem formalne zadeve 
dobrega sodelovanja. Straši ob vstopu ot-
roka v vrtec podpišejo sporazum z vrtcem, 
s katerim se zavežejo, da bodo poravnavali 
finančne obveznosti do vrtca, skrbeli, da ot-
roci v vrtcu niso več kot 9 ur in sporočali, če 
otrok preboleva nalezljive bolezni … Potem 
so tukaj še čisto običajna dogovorna pravila 
in spoštovanje hišnega reda institucije. Starši 
naj otroka pripeljejo v vrtec do 8.ure, saj bo 
otrok tako lahko v polnosti doživel dan s svo-
jimi vrstniki. Prav je, da starši upoštevajo, da 
so otroci v vrtcu aktivni, zato pa je potrebna 
primerna obutev in oblačila (tudi rezervna 
oblačila v nahrbtniku). Veliko informacij do-
bijo starši pri svojih vzgojiteljicah in prav je, 
da vzgojiteljica od staršev prejme tudi povra-
tne informacije o počutju otroka in o more-

»Korona je na nek 
način preizkusila 

starševske vzgojne 
zmogljivosti in 

strpnost. Staršem 
čestitamo, da 

so zmogli ta čas 
koronavirusa 

kvalitetno preživeti 
v družinskem 

krogu. Naloga 
starševstva je 
včasih težka.«
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predšolska vzgoja sedaj učinkovitejša 
in kakšno je počutje zaposlenih in ot-
rok?
Vsekakor so prostorski in materialni pogoji bi-
stveno boljši, kar nam omogoča, da se lahko 
res posvetimo predvsem uresničevanju ciljev 
neposrednega dela z otroki. Veseli smo pros-
tornih igralnic, večnamenskega prostora, kjer 
izvajamo predvsem gibalne in plesne dejav-
nosti, pokritih teras, ki omogočajo otrokom 
bivanje in igro zunaj v vsakem vremenu. Otro-
ci večino dneva preživijo v vrtcu, zato moramo 
vzgojitelji poskrbeti, da zadostimo vsem nji-
hovim potrebam. 
Poleg rednega dela v oddelkih so naši vzgoji-
telji aktivni tudi na drugih področjih. Naš pev-
ski zbor vzgojiteljic je že večkrat popestril raz-
lične prireditve, dramska skupina vzgojiteljic 
pa tudi vsako leto pripravi dramsko predstavo 
za otroke. Med zaposlenimi prevladujejo po-
zitivni odnosi: zaupnost, strokovna podpora 
in strokovna kritika. Vendar na tem področju 
nikoli ne smemo zaspati v coni udobja. Odno-
se in klimo je potrebno negovati. Zato je tako 
pomembno medsebojno zaupanje, sodelova-
nje, podpora. V našem kolektivu imamo na eni 
strani zelo izkušene vzgojitelje z dolgoletnimi 
izkušnjami in na drugi strani mlado generaci-
jo na začetku svoje poklicne poti. Tudi to nas 
bogati, drug od drugega se učimo. Izkušnje 
pri iskanju poti za udejanjanje v povezavi z iz-
virnimi idejami in znanji sodobnega časa nas 
povezujejo in vzbujajo zaupanje, da skupaj 
zmoremo več.

Kaj želijo v teh dneh vzgojiteljice sporo-
čiti staršem? 
Zdi se, da je korona preizkusila starševske 
vzgojne zmogljivosti in strpnost. Staršem čes-
titamo, da so zmogli ta čas koronavirusa kva-
litetno preživeti v družinskem krogu. Naloga 
starševstva je včasih težka. Vzgojitelji smo s 
svojim znanjem in veseljem do dela z najmlaj-
šo in najbolj občutljivo populacijo staršem v 
veliko oporo in spodbudo. Oboji potrebuje-
mo občutek, da se naše delo ceni in spoštuje. 
Vzgojiteljice so hvaležne za vse odzive staršev 
v času, ko otroci niso obiskovali vrtca. Pos-
lane fotografije s strani staršev razodevajo 
ustvarjalnost staršev in zelo domiselne na-
čine vključitve otrok tudi v vsakdanje delo: 
pripravo piškotov, svaljkov, malih kruhkov 
iz krušnega testa, okraskov za smrečico ... 
Številni starši so povedali, da so ta čas med 
epidemijo zelo dobro izkoristili zato, da so se 
lahko bolj posvetili otrokom. 
Otroci so nas ob ponovnem odprtju vrtca pre-
senetili, saj smo pričakovali jok, pa so veči-
noma kar pritekli v sobo, kakor da bi že težko 
čakali, da znova pridejo v vrtec in seveda, da 
vidijo prijatelje s katerimi se igrajo v vrtcu ...  
Starši, imejte se radi in bodite otrokom zgled, 
kako je potrebno ravnati, ko se v življenju po-
javi ovira ali stiska. 

bitnih posebnosti glede prihoda in odhoda 
otroka v/iz vrtca. 

Na katere načine se povezujete in sode-
lujete s starši? 
Če se malo slikovito izrazimo, se trenutno 
vsakodnevni odnosi odvijajo »na varni raz-
dalji«. Veliko komunikacije – vključno s po-
govornimi urami, se odvija preko e-pošte in 
drugih sodobnih komunikacijskih kanalov 
(zoom). Tudi v času »priprtih vrat« so si vzgo-
jitelji s starši dopisovali, pošiljali fotografije, 
izražali želje in pričakovanja, pošiljali posnet-
ke – skratka vzdrževali so vezi.  
Vse to ne more nadomestiti srečanja in pogo-
vora s starši v živo. Smo njihovi pomočniki pri 
vzgoji in razvoju otrok, zato je zaupna komu-
nikacija predpogoj za dobre odnose.

Koliko otrok je vključenih v vrtec in v 
kolikih oddelkih poteka varstvo? 
Septembra smo pričeli šolsko leto z ena-
indvajsetimi oddelki. Trenutno imamo 22 

oddelkov otrok, saj smo z januarjem odprli 
nov oddelek 1–2 leti starih otrok. Vrtec tako 
obiskuje kar 401 otrok. Z aprilom načrtujemo 
odprtje še enega oddelka, v katerem bo mes-
to dobilo še 14 malčkov.

Vedno se z veseljem spomnimo leta 
2018, ko ste skupaj z malčki prvič pres-
topili prag novozgrajenega vrtca, je 
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Anton Trpin

P
rebiramo že 150. številko Šentjernejskega glasila. Ob jubilejni 100. številki smo prip-

ravili arhivske izseke prispevkov in tudi tokrat smo za vas izbrali nekaj zanimivih 
delčkov številk iz preteklosti s poudarkom od 100. številke dalje. Svoja razmišljanja ob 

150. številki sta zapisala častna občana župnik ANTON TRPIN in JANEZ KUHELJ.

O b izidu jubilejne 150. številke Šentjernejskega glasila je koristno, da 
se ozremo na prehojeno pot. Menim, da je glasilo zelo dobro upravi-

čilo svoje poslanstvo v občini Šentjernej. Predhodnik gla-
sila je bil majhen časopis z naslovom IN (Informacije 

in Nasveti). Izhajal je od novembra 1994 do konca 
leta 1995. Časopis je urejal g. Darko Homan. Šlo 
je za preprosto izdajo, ki je imela velik pomen za 
prihodnost. To so bili res plemeniti začetki. 
Prva številka Šentjernejskega glasila je izšla mar-

ca 1996. Bila je še v črno-beli tehniki in je obsega-
la le 8 strani. Petnajsta številka je bila že barvna in 

je obsegala 16 strani. To pomeni, da je glasilo dosegalo 
svoj namen in pomen. Ko danes listam in pregledujem 149. številko, 
sem ponosen, saj je to prava revija, ki vsebuje pregled občinskih do-
godkov, mnoge kulturne, športne in druge dosežke, razmišljanja in 
spodbude. Glasilo ima danes kar 44 strani. Prav vsaka stran je zani-
miva, kjer lahko vsak najde nekaj za sebe, svoj svet, potrditev dela 
različnih družbenih, gospodarskih, kulturnih in duhovnih ustanov.
Na tem mestu se v imenu naše župnije uredništvu zahvaljujem za 
vsakokratno povabilo k sodelovanju. Vedno sem se z veseljem od-

Anton Trpin: Šentjernejsko glasilo – 150. izdaja

zval v zavesti, da je župnija sestavni del občine in družbe, ki vzajemno 
sodelujeta v skupno dobro vseh ljudi. Tako se skoraj v vseh številkah 
glasila najdejo tako članki, ki so spisani iz domačih logov župnije kot 
tudi praznični, ki vnašajo duhovne misli za življenje.
Naj glasilo še naprej širi vesele novice, spodbuja k dobremu in vliva 
upanje vsem občanom. 

ZAPISI IZZAPISI IZ
PRETEKLIH ŠTEVILKPRETEKLIH ŠTEVILK
ŠENTJERNEJSKEGAŠENTJERNEJSKEGA

GLASILAGLASILA
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• Kako se počutite kot župnik in občan 

v Občini Šentjernej? V kakšni sredini 

delate in živite?
• Najprej hvala za ponujeno priložnost za 

besedo! Mirne duše lahko rečem, da se 

zelo dobro počutim kot župnik in občan te 

župnije in občine. Če se izrazim s svetopi-

semskimi besedami, lahko rečem, da sem 

se »ukoreninil med častitljivim ljudstvom« 

pod lepimi in skrivnostnimi Gorjanci. Pred 

tem sem služboval kot »nedeljski kaplan« v 

Trebnjem (1973/74), nato kaplan v Šentjerne-

ju (1974/77). Nadškof Pogačnik me je poslal 

v novoustanovljeno župnijo Notranje Gorice 

(1977/87). Potem sem se vrnil v Šentjernej. In 

zdaj sem tu. Delam in živim v skupini, ki mi 

je izredno prijetna in se z njo dobro razu-

mem. To je skupina sodelavcev ali »farovška 

družina«, ki jo sestavljajo g. kaplan Mitja, 

sestre Karmen, Terezija, Marjeta in gospo-

dinja Marija. Ta harmonija je temeljnega 

pomena za osebno razpoloženje, pa tudi za 

delo in uspeh. Tudi sicer je veliko sodelav-

cev, ki čutijo z našim delom in so pripravlje-

ni pomagati.

• Kako bi ocenili življenje v kraju v 

vseh letih, odkar ste tukaj? Kaj se je 

denimo najbolj spremenilo od takrat, ko 

je občina postala samostojna? Ali sta se 

sočasno razvijali tako občina kot župni-

ja? Kako vidite njuno povezavo?

• V letih mojega delovanja se je življenje zelo 

spremenilo. In to na vseh področjih: gospo-

darskem, verskem, moralnem, kulturnem in 

miselnem. Odločitev za samostojno občino 

je bila gotovo pravilna. V dvajsetih letih je 

Šentjernej postal »malo mesto« ali vsaj trg. 

Nekateri načini življenja že kažejo na vse to. 

Od ustanovitve občine je bilo sodelovanje z 

župnijo vseskozi zgledno. Lahko bi trdil, da je 

nad vidnim in hitrim napredovanjem občine 

župnija s svojim duhovnim bogastvom pleme-

nitila in krepila ta napredek. Dajala ji je »do-

dano vrednost«. Odnosi med občinsko upravo 

in župnijo so bili vedno korektni in prijateljski. 

Vselej so bili v ospredju pogovori in dogovori.

• Znana so vaša prizadevanja za 

obnovo infrastrukture cerkva v šentjer-

nejski župniji. Tako sta bila v letu 2005 

obnovljena okolica cerkve in župnijski 

dom, leto prej pa glavni oltar župnijske 

cerkve sv. Jerneja v Šentjerneju.

• Naj omenim, da sem vseskozi sodeloval 

tudi pri občinskem glasilu. Že tedaj, ko se 

je imenoval IN. Primarno poslanstvo duhov-

nika je opredeljeno v poklicu – duhovnost. 

Župniku sta zaupani tudi dolžnost in skrb za 

Pred 73. leti je na domačiji Sor-

ških v Rovtah luč sveta zag-

ledal Anton Trpin, župnik in 

dekan v Šentjerneju. Ni še imel dva 

meseca, ko je izgubil očeta Matevža. 

Z mamo Marijo, bratom Zdravkom 

in s sestro Minko je prehodil trnovo 

pot skozi življenje. Morda ga je prav 

to privedlo do tega, da se je odločil 

služiti Bogu in je junija 1973 doča-

kal mašniško posvečenje. Njegova 

dobra dela se odražajo na različnih 

področjih, zgledno vseskozi sodeluje 

z občino, v vsem času je zelo zazna-

moval šentjernejsko dolino, pa tudi 

ta njega. Zato ga v 100. številki 

glasila predstavljamo kot osrednjega 

gosta rubrike Obrazi občine.

arhiv Župnije Šentjernej,

Anita Petrič

Vesna Lakner Sofrić

ANTON TRPIN, župnik in dekan

„NAJ PRAZNOVANJE NE

BOSTA ZGOLJ BEDA IN BLIŠČ“

•

Ob prejemu priznanja za častnega občana je zaznal,

da župljani in drugi občani čutijo z njim.
„V veliko čast mi je blagosloviti pomembne pridobitve za občane“.

Šentjernejsko glasilo – december 2015

OBRAZI OBČINE

Številka 100, december 2015

Številka 1, marec 1996
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Š entjernej z okolico je bil med vojno in po vojni močno prizadet. Ži-
vljenjski davek je bil velik. Po vojni se je razvoj kraja in okolice upo-

časnil. Šentjernej z okolico je bil pred drugo svetovno vojno pretežno 
kmetijsko živinorejsko področje z obrtno dejavnostjo. Med prve začet-

ke industrijske dejavnosti moramo šteti ustanovitev Te-
lekomunikacije obrat II. Šentjernej, ki so izdelovali 

upore in potenciometre za elektro industrijo, dru-
gi obrat pa je bilo mizarsko podjetje Podgorje, ki 
je izdelovalo pohištvo. Tako so ljudje dobili delo 
v domačem območju, odpirali so se vedno bolj-

ši pogoji za življenje. Počasi so nastajala manjša 
obrtna podjetja, ki so se predvsem po osamo-

svojitvi hitro razvijala tudi na račun tovarne Iskra v 
Šentjerneju, ki je v svojem največjem delovnem vzdušju 

pripomogla k uspešnemu dvigu kvalitete življenja v kraju. Iskra je za-
poslovala vedno več izobraženega kadra, predvsem elektrotehnične 
in strojne smeri. Prav ti kadri so po propadu Iskre ustanavljali svoja 
podjetja, ki večinoma zelo uspešno napredujejo. Ljudje so dobili delo v 
novi občini, v novih podjetjih in brezposelnost se je zmanjšala. Kmetij-
ska dejavnost se je dvigovala, vzporedno pa tudi kulturna dejavnost, ki 
je znana po razširjeni pevski kulturi – mešani zbori, Šentjernejski oktet 

Gospod Janez Kuhelj je ob 150. številki Šentjernejskega glasila opisal
razvoj šentjernejske občine skozi čas:

in Vokalna skupina Gorjanski spev in godbi na pihala. Moram poudariti 
tudi delovanje Kulturnega centra Primoža Trubarja, ki uspešno odpira 
svoja vrata domačim in ostalim kulturnikom. Prav gotovo je kulturni 
center s svojo dejavnostjo doprinesel k splošnemu kulturnemu dvigu 
naših občanov. V tem obdobju, zadnjih nekaj let, je pomemben dop-
rinos kraju tudi gradnja novega vrtca, s katerim je bilo urejeno varstvo 
za najmlajše. Starejši pa se veselimo tudi gradnje doma starejših ob-
čanov v prihodnjih letih. Poudariti moram tudi športno dejavnost, ki 
je že pred osamosvojitvijo pomenila precej široko in raznoliko športno 
dejavnost. Nekatere dejavnosti so se nadaljevale v obdobju po osamo-
svojitvi in uspešno delujejo, nikakor pa ne vidim, da ne bi določenih 
dejavnost še razširili in nadgradili. 

Šentjernej je po osamosvojitvi, predvsem po ustanovitvi svoje občine, 
močno napredoval, kar dokazuje tudi to, da se ljudje priseljujejo, ker 
vidijo, da si tu lahko uredijo svoje primarno življenje in čutijo s tem tudi 
gospodarno in kulturno zadovoljstvo. Veliko dobrih projektov in zani-
mivosti našega življenja je bilo predstavljeno v vseh številkah Šentjer-
nejskega glasila, ki jih hranim v svoji zbirki. Šentjernejsko glasilo je edi-
na zbirka, kjer so na enem mestu zbrani vsi dogodki, projekti, spomini, 
zgodovina in utrip naše občine. 

RAZVOJ ŠENTJERNEJSKE OBČINE
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SPOMINJAMO SE

Prebirate 100. številko Šentjernejske-

ga glasila. Ob tej priložnosti smo tik 

pred njegovo izdajo obiskali našega 

častnega občana Janeza Kuhlja iz Šentjer-

neja. Doma namreč hrani pravo zakladnico 

novic, ki se navezujejo na Šentjernej in vse 

številke Šentjernejskega glasila, tudi predho-

dnika Petelina še za časa obstoja krajevnih 

skupnosti. Z veseljem nam je pokazal svojo 

zbirko, ki jo skrbno hrani. Prav tako nam je 

zaupal, da zbira raznovrstne članke od dav-

nega leta 1960. Ti so zbrani v registratorjih, ki 

jih je za štiri metre. Članke izrezuje iz mnogih 

časopisov. Najprej je zbiral prispevke iz sve-

ta športa, potem je začel povezovati šport z 

zgodovino. Prijatelji in znanci mu mnogokrat 

podarijo kakšen izvod časopisa, v katerem 

so novice iz Šentjerneja. Janez vse članke 

izrezuje in jih vlaga v mape po mesecih 

in letih. Velikokrat pomaga društvom in 

posameznikom, ki potrebujejo določene 

prispevke za diplomske naloge in zbor-

nike ob svojih obletnicah. Janezu se zah-

valjujemo, da je delil z nami svojo zgo-

dovinsko zakladnico in mu želimo, da bi 

še naprej opravljal to lepo poslanstvo. 

Tudi na občini hranimo številke Šen-

tjernejskega glasila in želimo skozi 

naslednji kolaž prikazati, o čem smo 

v preteklosti obveščali občane.

Anita Petrič

ŠENTJERNEJSKA ZGODOVINSKA ZAKLADNICA

Emilija Lauševič nam še danes piše zgodbe 

iz preteklosti, njen prvi članek je bila zgod-

ba z verzom, ki pripada Simonu Gregorči-

ču: "Za vse je svet dovolj bogat in srečni vsi 

bi bili, ko kruh delil bi z bratom brat s prav 

srčnimi čutili."

Častni občan je vsa leta vestni zbiratelj člankov o dogajanju v kraju.

Prve številke Šentjernejskega glasila.

Čestitka je bila objavljena v julijski številki leta 1999.

100.
ŠTEVILKA 
GLASILA

100.
ŠTEVILKA 
GLASILA
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SPOMINJAMO SE

Tako je zapisal Janez Kuhelj, takratni predsednik AK Šentjernej.
Spomini na leto 1999, ko je ekipa šentjernejskih 

športnikov v itali-janskem mestu La Castella zmagala 
na Igrah brez meja.

Slovita Marlene Ottey med uspešnima atletoma Joškom 
Vrtačičem in Kristijanom Kraljem leta 1999.

Janez Selak še danes dejavno sodeluje pri turističnih prireditvah in je pobudnik mno-gih dogodkov.

Pavel Turk je s svojim življenjem in zavzetim delovanjem v 
šentjernejski dolini pustil izreden pečat.

10. 4. 1999 je bilo ustanovljeno to društvo. Prvi od večjih projektov je bil vzreja nove 

pasme šentjernejskega petelina.

Tudi Dedek Mraz je še vedno isti.

Številka 27, maj 2001.

Številka 100, december 2015
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•

ZGODILO SE JE

130 LET KONJSKIH DIRK v Šentjerneju

Prejemniki priznanj, ki so začeli tekmovati v 

obdobju zadnjih 10 let.

Prejemniki priznanj za dosežke na rejskem, 

rejsko tekmovalnem in tekmovalnem področju.

Prejemniki priznanj, ki so s svojim delova-

njem in pomočjo klubu v zadnjem obdobju 

posebej izstopali.

Prejemniki priznanj za posebne dosežke.

Prejemniki posebnih zahval za podporo klubu.
Prejemniki plaket za življenjsko delo na 

področju kasaštva.

GOSPODARSKI UTRIP

V soboto, 6. februarja, so za svoje stranke 

pripravili pogostitev. Po nakupih je prišel tudi 

župan RADKO LUZAR, ki je povedal: »Prav je, 

da v občini podpiramo lokalno in domačo 

pridelavo in da ves trud ni zaman. Prav je, 

da kupci znamo ceniti živo, doma pridelano 

hrano, ki ima najbogatejšo biotsko vrednost. 

Namen trgovine je v povezovanju lokalnih 

kmetij in potrošnikov za povečanje samo-

oskrbe na območju občine Šentjernej. Cilji 

družinskega podjetja so usmerjeni v priho-

dnost, saj želijo povezati čim več lokalnih 

kmetovalcev, pridelovalcev in obrtnikov ter 

jih spodbuditi k še bolj dejavni pridelavi, ki 

bi v končni fazi zadostila potrebam lokalne 

skupnosti. Na nas pa je, da jih s svojim obi-

skom podpremo, saj je to naša, šentjernejska 

trgovina in z nakupom pri domačih trgovcih 

tudi denar ostaja doma. Prav tako družinske-

mu podjetju čestitam, da vztraja kljub težki 

konkurenci na trgu. Pohvalim pa lahko ne le 

majhne trgovce, ampak tudi obrtnike, pod-

jetnike in kmete v našem okolju ter vse dru-

ge, ki skrbijo za domačo samooskrbo«.

V šentjernejski dolini so že od nekdaj 

cenili in vzrejali konje – te pleme-

nite živali, ki so več kot le to. So 

prijatelji, delovni partnerji, sotekmovalci 

– so del nas in našega izročila. Tradicija 

reje in tekmovanj s konji v kasu ima v Šen-

tjerneju globoke in močne korenine, je del 

naše istovetnosti in je naš ponos. Tako je 

Klub za konjski šport Šentjernej 22. decem-

bra v Kulturnem centru Primoža Trubarja 

pripravil slavnostno akademijo ob 130-le-

tnici konjskih dirk v Šentjerneju.

Goste so na slovesnosti nagovorili Andraž 

Rumpret, predsednik KK Šentjernej, Marjan 

Sedej, predsednik Kasaške centrale Sloveni-

je in Radko Luzar, župan Občine Šentjernej. 

Osrednji dogodek akademije je bil podelitev 

številnih priznanj, plaket in zahval. Najprej 

so prejeli priznanja mladi, ki so začeli tek-

movati v zadnjih desetih letih. Priznanja za 

dosežke na rejskem, rejsko tekmovalnem 

in tekmovalnem področju so si prislužili 

številni šentjernejski rejci in tekmovalci. 

Predstavnikom hlevov sta priznanja pode-

lila Marjan Sedej in Mojca Nushol, predse-

dnica Kasaškega rejskega združenja Slove-

nije. Šentjernejski tekmovalci so v zadnjem 

obdobju ustvarili tudi nekaj prav posebnih 

in zelo odmevnih dosežkov. Priznanje za 

posebne tekmovalne dosežke so iz rok An-

draža Rumpreta, Marjana Sedeja in Mojce 

Nushol prejeli: PETRA RETELJ, IGOR NOVAK, 

MARKO GORENC in FRANKO SLAVKO. Sledi-

la je podelitev zahval članom za pomoč pri 

organizaciji dirk in podporo klubu. Nekateri 

posamezniki pa so s svojim delovanjem in 

pomočjo klubu v zadnjem obdobju posebej 

izstopali. To so: MARJAN SEDEJ, MAŠA HAB-

JAN, FRANC HUDOKLIN, STANE KRAINER in 

ANDREJ KOŠAK. Na akademiji so se zahvalili 

tudi vsem sponzorjem, ki podpirajo Klub za 

konjski šport Šentjernej. Posebno zahvalo za 

podporo so iz rok predsednika prejeli tisti, 

ki nas podpirajo že vrsto let: TPV d. d., KRKA 

d. d., OBČINA ŠENTJERNEJ, VETERINA NOVO 

MESTO d. d. in ISKRA PIO d. o. o. Sledilo je 

še zadnje veliko dejanje – podelitev plaket 

za življenjsko delo na področju kasaštva šti-

rim zaslužnim članom, ki si svojega življenja 

brez konj ne morejo predstavljati. Plaketo so 

iz rok župana prejeli: JOŽE ANTONČIČ, JOŽE 

DAROVEC, VOJO MALETIĆ in IVAN KOŠAK. S 

kulturnimi točkami so akademijo popestrili 

Šentjernejski oktet, folklorna skupina Šen-

tlora in zvezda večera Rafko Irgolič z vsem 

znano pesmijo »Moj črni konj«. Po koncu je 

sledila pogostitev, ki so jo zaznamovale šen-

tjernejske dobrote v spremljavi Šentjernej-

skega okteta. Navzoči pa so si lahko ogledali 

razstavo, ki je predstavljala zgodovino kluba 

od začetkov dirk v Šentjerneju do danes.

Vsem gostom se člani in članice kluba še 

enkrat iskreno zahvaljujemo, saj so s svojim 

prihodom obogatili naš jubilej.

Katarina Kovačič
Rok Hočevar in Lana Zrinjanin

Vsi s(m)o za domače!
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Milena Cekuta je rojena v januarju, je tipična kozoroginja in lahko bi rekli, da je predana vsemu in vsem. Njena želja je spodbujati čla-nice in člane k dejavnemu življenju in delo-vanju ter spoznavanju naravnih in kulturnih lepot in znamenitosti, pa tudi k športno – re-

Krajinskega parka Kolpa. Milena Cekuta nam je pokazala tudi zvezke (na fotografiji), v ka-tere si redno zapisuje vse pohode, vključno z udeležbo, smerjo pohoda, kod so hodili in kje so počivali, kakšno je bilo vreme in opis po-sebno zanimivih dogodivščin. Skupaj je zabe-ležila že tri velike 100-listne zvezke čudovitih spominov. Zaupala nam je, da jih velikokrat prelista in jih prinese na skupna praznova-nja, kjer obujajo prijetne spomine. Ponosni so, da so lani v sklopu občinskega praznika Jernejevo izvedli številčno dobro obiskan 11. pohod za babice, dedke in vnuke. Prav tako so se kot Društvo upokojencev Šentjernej priključili pohodom, ki jih enkrat mesečno pripravijo društva upokojencev Dolenjske. Člani rekreativne sekcije pri DU Šentjernej so vključeni tudi v krožek »Potepanja po …« in se s člani Univerze za starejše z novomeške-ga območja udeležujejo pohodov po zanimi-vih poteh Dolenjske. Pohodi potekajo dvakrat mesečno od oktobra do junija. Več članov pa se izobražuje tudi v raznih krožkih, tečajih in delavnicah v Razvojno izobraževalnem cen-tru Novo mesto. Izvedeli smo tudi, da RIC-ove pohodnice rade povedo, da ni pravega poho-da brez Šentjernejčank.

Z a tokratno številko glasila 
smo se pogovarjali z Mile-
no Cekuta v njeni prijetni kuhinji s čudovitim pogledom na Špilerjevo špico, kamor rada pog-leduje. Na začetku sva se spomnili njenega otroštva, mladosti in let, ki jih je preživela v Beli krajini, od koder tudi izhaja, ter let, ko je še poučevala kot učiteljica razrednega pouka na Suhorju, v Birčni vasi, na Lazah in seveda v Šentjerneju. Poučevati je začela rosno mlada in se z veseljem vživela v ta poklic, ki ga nikoli ni končala. Zdaj že 20 let vodi rekreacijsko sekcijo pri Društvu upokojencev Šentjernej. 20 let je bila tudi mentorica taborniškega odreda Samotni hrast v Šentjerneju. Upoko-jila se je leta 1994 in odtlej je še bolj dejavna ter svojo energijo prenaša na druge udeleženke rekreacije in pohodnike.

Milena Cekuta, upokojena učiteljica in prizadevna občanka

osebni arhiv Milene Cekuta

Anita Petrič

20 LET
DEJAVNEGA
UPOKOJENSKEGA ŽIVLJENJA

kreativni ter kulturno – umetniški dejavnosti. V župnišču izvajajo enkrat tedensko telovad-bo, ki jo pridno obiskuje 35 članic upokojenk. Zaupala nam je, da si je pridobila veliko zna-nja za vodenje telovadbe na urah joge, pila-tesa, aerobne telovadbe, vadbe po metodi Feldenkrais. Povedala je, da so vaje v skupini bolj pravilno izvedene in učinkovite, kot če jih izvajamo sami doma. Članice so stare med 55 in 86 let in redno obiskujejo telovadbo, saj je namenjena gibljivosti celotnega telesa. V po-govoru nam je zaupala, da ji je ena od članic dejala, da to ni le običajna telovadba, ampak telovadba za telo in dušo. Na koncu vsake vadbe sledita sproščanje in umirjanje, na začetku pa ogrevanje in raztezanje. V sekciji pripravljajo tedensko skozi vse leto tudi po-hode. Milena Cekuta je bila vodja teh poho-dov do leta 2015, zdaj pa je to vlogo prevzela Fani Gošte. Pohodnike krajše in daljše poti vodijo po Dolenjski in Beli krajini. Včasih se odpravijo tudi v Ljubljano, čez Rožnik, na lju-bljanski grad in v botanični vrt, pa tudi v Čr-nomelj, Metliko, na Mirno goro, Šmarno goro ter Klek, kar je bilo zanje posebno doživetje. Šli so tudi že po naši najjužnejši pešpoti ob Kolpi od Radenc do Damlja. Gre za območje •

Lep spomin na rafting na Krki, 13. 6. 2001. Zimski pohod na Špilerjevo špico, 2003.
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OBRAZI OBČINE

10

»Še nikdar mi ni bilo žal, da sem bosih nog 

na odru stal. Enkrat s časom sem se zlil in 

tam ostal, da kot včasih bi plesati in peti 

znal …« (Neža Cerinšek) 

S to pesmijo, ki je postala himna Šen-

tlore, in jo je uglasbila pomočnica 

ravnateljice Osnovne šole Šentjernej 

Nina Šalamon, izvedla pa odlična šolska 

glasbena skupina Planet 9, se je začel prvi 

samostojni koncert otroške folklorne sku-

pine Osnovne šole Šentjernej Šentlora. Ta 

deluje že 10 let in svojo dejavnost izvaja v 

sklopu interesnih dejavnosti pod mentor-

stom učiteljice Maje Miklavž Sintič. Svoj 

prvi okrogli jubilej je 77 mladih folklorni-

kov proslavilo 10. marca pred polno dvora-

no v domačem hramu kulture. Prikazali so 

pester spored in svojo uspešno prehojeno 

pot. Vrhunec prireditve je zaznamovala po-

delitev bronastih Maroltovih značk, ki jih je 

podelila predstavnica JSKD OI Novo mesto 

Klavdija Kotar, in 22 prejemnikom čestitala 

za uspešno petletno delovanje na folklor-

nem področju ter mentorici izročila jubilej-

no priznanje. Vodji skupine, scenaristki in 

režiserki prireditve Maji Miklavž Sintič pa se 

je za desetletno vodenje folklorne skupine 

in njen prispevek k ugledu šole poleg njenih 

folklornikov zahvalila tudi ravnateljica šole 

Renata Zupanc Grom. V avli kulturnega cen-

10 LET LJUDSKEGA POUSTVARJANJA
KULTURNE DROBTINICE

Janez Eržen
Maja Miklavž Sintič

SVOJE ZNANJE URILI V PRAKSI

Pihalni orkester Občine Šentjernej je bil 

od 11. do 13. marca gostitelj dirigent-

ske šole, ki poteka pod okriljem Jav-

nega sklada Republike Slovenije za kulturne 

dejavnosti in Zveze slovenskih godb. Tako je 

v Šentjernej v petek prispelo 18 dirigentov 

iz vse Slovenije in takoj začelo vaje, ki jih je 

pripravil naš dirigent Miro Saje. Proti večeru 

smo se jim pridružili godbeniki, da so lahko z 

našo pomočjo svoje znanje urili tudi v praksi. 

Tako petkova kot nedeljska vaja sta minili 

hitro, v pozitivnem vzdušju in z ogromnim 

napredkom dirigentov. Gostujoči dirigenti 

so bili vnovič več kot zadovoljni, saj smo se 

godbeniki spet izkazali kot dobri gostitelji. 

Po petkovi vaji smo se ob »sladkem« klepe-

tu okrepčali z dobrotami, ki smo jih prinesli, 

za kar se zahvaljujemo vsem materam, ki 

•

in scensko podobo je poskrbel akademski 

slikar Simon Kajtna, odrska scena je bila 

delo Mojce Kodelič, pevski del sporeda pa 

je popestrila plesalka Dušanka Požgaj. Slav-

nostni govornik dr. Bojan Knific, ki je vsa 

leta spremljal delo otroške folklorne skupi-

ne Osnovne šole Šentflora, je javnosti izra-

zil željo, da bi se folklora v Šentjerneju še 

naprej uspešno razvijala in dal pobudo, da 

bi v kratkem začela delovati tudi skupina 

odraslih folklornikov. Poudaril je pestro ko-

stumsko podobo skupine, saj to, da so bili 

na prireditvi vsi otroci kostumirani, pome-

ni tudi velik finančni zalogaj. Zahvala gre v 

prvi vrsti šoli, šolskemu skladu ter vsem do-

natorjem, ki so prispevali sredstva za nove 

tra so si obiskovalci lahko ogledali razstavo 

fotografij Šentlore, ki jo je pripravila Darja 

Kovačič. Za oblikovanje spremnega lista 

kostume, in nenazadnje vsem, ki so kakor 

koli pripomogli, da je koncert uspel v takšni 

podobi, kot jo je bilo občutiti in videti.

Tina Lahne

so nam s svojo peko priskočile na pomoč. 

Delo z različnimi dirigenti je bilo za orkester 

poučno in zanimivo. Prepustiti se različnim 

načinom vodenja je bilo za orkestraše izziv, 

hkrati smo spet spoznali, da je naš Miro Saje 

dirigent, ki mu daleč naokoli ni para. V pihal-

nem orkestru stremimo k raznolikemu pro-

gramu, povezovanju s krajem in z njegovimi 

prebivalci. Letošnje leto smo že na začetku 

januarja začeli s štirimi predstavami zelo 

Šentjernejsko glasilo – marec 2016

Folklorniki bodo ob pomoči občanov in sponzorjev zaplesali v novih kostumih.

V januarju, februarju in marcu so na 
atletskem prvenstvu Slovenije v 
Celju uspešno nastopili šentjer-

nejski mladi atleti. Osvojili so štiri me-
dalje. Najboljši je bil Anže Durjava, ki je 
suvereno zmagal med pionirji v skoku v vi-
šino, še večjo veljavo pa imata njegov izid 
in mesto v metu 700g kopja med mlajšimi 
mladinci. Zadnjo soboto je namreč s 600g 
kopjem v zadnjem metu kar za 12 m izbolj-
šal svoj lanski najboljši rezultat. Upamo, 
da se bodo njegovi odlični rezultati v metu 
vortexa iz pionirske kategorije nadaljevali 
v metu kopja v višjih starostnih katego-
rijah.

REZULTATI:
PIONIRJI U-16
5. mesto: DAVID JAKŠE, 60m, 7,63s
6. mesto: ANDRAŽ DURJAVA, 160 cm
2. mesto: MARUŠA ŠKUFCA KALIN, višina, 
148 cm

ANŽETOVO KOPJE JE LETELO KOT PETER PREVC

1. mesto: ANŽE DURJAVA, višina, 174 cm
1. mesto: ANŽE DURJAVA, kopje, 600g, 55,13 m

MLAJŠI MLADINCI
3. mesto: ANŽE DURJAVA, kopje, 46,96 cm

Na mitingu metalk krogle na Ptuju je med 
mlajšimi mladinkami zmagala Svetlana 
Gotovac z izidom 11,53 m, v Domžalah je 
svoj najboljši rezultat izboljšala še za 5 
cm.

AK Šentjernej

Anton Bučar

Člani Karate kluba Krka Šentjernej pod 

vodstvom trenerja Franja Horna so se 20. 
marca udeležili močnega mednarodnega 
karate turnirja »BUSHIDO 206« v Banja 

Luki v Bosni in Hercegovini. Tekmovanja 
se je udeležilo 657 tekmovalcev iz 42 klu-
bov. V zelo močni konkurenci so naši čla-

KK Krka Šentjernej

Šentjernejski karateisti uspešni tudi v tujini

Najboljši met Anžeta.

Mladi šentjernejski karateisti sodijo v vrh tega športa.
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ŠENTJERNEJSKI ATLETI NA DRŽAVNEM DVORANSKEM ATLETSKEM PRVENSTVU SLOVENIJE

nekaj dobrih lanskih štartov so mi nas-
topi z Gingersnapom v veselje. Vem, kaj 
lahko od njega pričakujem, predvsem mu 
pa lahko zaupam. Videli bomo, kaj bodo 
prinesli naslednji tekmovalni dnevi. Mid-
va se bova trudila po najboljših močeh in 
upala na tisti kanček sreče, ki ga vedno 
potrebuješ.«

Sezona, ki bo dolga vse tja do tradicional-
nih Štefanovih dirk 26. decembra v Ljubljani, 
šteje 28 tekmovalnih dni. KK Šentjernej bo 
letos prireditelj štirih tekmovalnih dni – 8. 
maja (Spominska dirka Borisa Andrijaniča, 
dirka voznic), 28. avgusta (Jernejevo, Spo-
minska dirka Jurija Levičnika, dirka voznic), 
9. oktobra (Spominska dirka Alfreda Trenza, 

dirka voznic, dirka konj "oldtimerjev") in 13. 
novembra (dirke sv. Martina). Lastniki ozi-
roma trenerji kasaških konj pripravljajo za 
letošnjo sezono približno 40 konj kasačev.

Vse informacije o klubu lahko najdete na 
FB strani: Klub za konjski šport Šentjer-
nej.
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Sabina Jordan, Knjižnica Šentjernej

S KNJIŽNIH POLIC
* SUE MONK KIDD: In dobila je krilaZgodba, ki se odvija v začetku 19. stoletja, ko je bilo sužnjelastništvo še kako navzoče. V Južni Kaliforniji belopolta dru-

žina skrbi za veliko posestvo. Oče je ugleden sodnik, mati in otroci pa skrbijo za posest s številnimi sužnji. Spremljamo 

odraščanje belopolte Sarah in temnopolte Pokore. Dobrosrčna Sarah prekrši glavno pravilo o nepismenosti sužnjev 

in nauči uporniško Pokoro brati in pisati. Obe dekleti doleti huda kazen, Pokora jih je dobila s palico, Sarah pa oče 

onemogoči nadaljnje šolanje. Zgodba je navdih dela in življenja resničnih oseb.

* JUDITH RODRIGUEZ: 200 nasvetov za zdravo prehrano in boljše počutje
Prehranski priročnik sodobnega časa, ki želi bralca prepričati, da zdravo življenje in s tem povezano vzdrževanje opti-

malne telesne teže ni garaško delo. S številnimi in hkrati majhnimi nasveti, ki se prepletajo skozi vsa poglavja, nam 

avtor želi pokazati, kako z majhnimi koraki pridemo do sprememb, ki nas bodo popeljale do bolj zdravega življenjske-

ga sloga. Na enem mestu so zbrane odlične zamisli za pripravo zdravih obrokov, zmanjševanje maščob in sladkorja v 

vsakodnevni prehrani …

* MILAN DEKLEVA: Menjalnica sanjGlavni junak pravljice je Oliver, ki zvečer, ko bi moral iti spat, postane živahen netopir. Oče mu pred spanjem bere 

zgodbo o deželi, kjer je možno grozne sanje zamenjati za prijetnejše. Fant se nemudoma želi odpraviti tja, saj si 

tudi on želi zamenjati svoje sanje. Na pot povabi prijatelja, psa Charlesa Darwina, in pred njima je prava pusto-

lovščina.

BESEDA OBČANOV

PEGLEZEN

M nogo let je že minilo, odkar je na-rejen ta »peglezen«. Veliko je pre-peglal. Tudi takrat so bila dekle-ta rade lepe, koliko »inder« so prepeglale. Mnogo let nazaj ni bilo najlonov ne svile. Bili so le laneni, ki so se mečkali. Pridne ženske roke so to vse znale postoriti. Ko so zakuri-le krušno peč, da v njej skuhajo ali spečejo kruh, so prav tako peglezenov notranji del postavile v žerjavko in ko je bil dovolj vroč, so ga postavile nazaj v peglezen. Tako je bil pripravljen za popeglat vse potrebno. Zdaj pa že mnogo let sameva in počiva.

Anita Petrič

Emilija Lauševič

PREVIDNO V NOVIMOTORISTIČNI SEZONI!L epo in toplo vreme na slovenske ceste privablja številne motoriste. Motoristi morate biti ob nabiranju prvih kilo-metrov na cesti izjemno previdni! Hladen asfalt, pesek in poškodbe na vozišču so lah-ko namreč, skupaj z nepazljivostjo, vzrok za padec ali prometno nesrečo.Najpogostejši vzroki za najhujše nesreče motoristov so bili lani neprilagojena hitrost, 

NASVET ZA VAS

•

Štefan prvič podeljuje novomašni blagoslov svojim faranom.

Pletenje vencev v Orehovici.

NOVA MAŠA ŠTEFANA HOSTE

Ko Bog talente je delil,
vsak je kakšnega dobil.
Eden malo, drugi več,
kot bilo je Bogu všeč.

Jih Štefan kar veliko je dobil,z lepim petjem bo Boga slavil.

˝Videl je in veroval,˝
zdaj duhovnik je postal,

za vse nas bo svete maše bral.
Štefan, ni te speljal svet vabljivi,si svojega srca poslušal glas,postal si Kristusov namestnik,da ljudje poslušali bi Božji glas.

V svetem letu odrešenja
se spolnila je tvoja želja,

ki smo jo imeli vsi:
starši, vaščani in sorodniki.
Delo tvoje lahko ti ne bo,
a bo pomembno in lepo,
saj grešnika razveseliš,

mu kruh življenja podeliš.
Tega storiti vsak ne more,pa čeprav lahko premika gore,saj imel boš veliko dela in skrbi,za tvojo žrtev smo hvaležni vsi.

Pogumno stopaš na to novo pot,ki polna je nevarnosti in zmot.Od mnogo fantov Bog je tebe izbral,sveti Štefan te bo varoval.
Vsa fara s teboj se danes veseli,ko k oltarju prvikrat pristopil si.Saj vesela pesem tu doni:˝Pozdravljen, novomašnik ti!˝
Ko pa svečanost bo minila,

lepa pesem bo utihnila
in zvonovi bodo onemeli,

čeprav tako so glasno peli.
Škof Glavan ti rekel bo takrat:˝Dragi Štefan, dragi brat,
vera peša, pojdi jo utrjevat!˝
Šel boš sam v druge kraje,
čeprav doma ostal bi raje.
Toda tega se nič ne boj,

v molitvi bomo vsi s teboj.Še vedno ostajaš naš vaščan,čeprav odšel boš daleč stran.

Vračaj rad se še nazaj,
domov, domov v rodni kraj.

Veseli te bomo vsi zelo
in ti prisrčno stisnili roko.

Sprejem novomašnika v 
domači župniji.

Štefan med obredom
mašniškega posvečenja v 

novomeški stolnici.

Mlaji so vsem naznanili vesel dogodek.

Na Selih je
bilo še
posebej lepo.

Novomašnikriž je bil deloŠtefanovihsorodnikov.

Novomašni plašč je bil
darilo staršev in drugih domačih.

Tudi najmlajši so pozdravili Štefana.

BESEDA OBČANOV

V pripravi na novomašno slavje je bila dejavna vsa župnija. Pletli so vence, postavljali mlaje, čistili in priprav-
ljali okolje, pripravljali govore in recitacije, 
pevci so vadili pesmi. In končno je 3. julija 

prišel dan, ko so sprejeli novega duhovni-
ka pred domačo župnijsko cerkvijo, kjer je 
bil krščen, prejel druge zakramente in je 
prišel, da podeli svoj novomašni blagos-
lov domačim faranom. Predstavljamo ne-
kaj utrinkov s priprav in slovesnosti nove 
maše.

arhiv Župnije Šentjernej

Številka 101, februar 2016

Številka 102, marec 2016

Številka 102, marec 2016

Številka 103, april 2016

Številka 103, april 2016



19   |   Z A P I S I  I Z  P R E T E K L I H  Š T E V I L K  Š E N TJ E R N E J S K E G A  G L A S I L A

22

Šentjernejsko glasilo – maj 2016ŠPORT

KLARA LUKAN BLIZU NORME ZA 
MLADINSKO EVROPSKO PRVENSTVO

P o uspešni dvoranski sezoni so mladi 
šentjernejski atleti sodelovali na eki-
pnih prvenstvih za pionirje in mlajše 

mladince. Na pionirskem, ki je bilo v Ravnah 
16. aprila, je Anže Durjava vrgel kopje 45,68 
m in bil prvi, prav tako je z zmago in osebnim 
rekordom 175 cm v skoku v višino presenetil 
njegov brat Andraž. Dosegla sta šestnajsto 
mesto med vsemi klubi v Sloveniji. 9. maja 
je bilo ekipno državno prvenstvo za mlajše 
mladince, ki je štelo tudi za izbirno tekmo-
vanje za slovensko reprezentanco za med-
narodno tekmo v italijanskem Brixnu. Zaradi 
slabega vremena se je tekmovanje nadalje-
valo naslednji dan. Nastopilo je pet naših 
atletov in večina je v hudi konkurenci do-
segla osebne rekorde. Anže Durjava je vrgel 
700 g kopje 43,58 m in zasedel peto mesto, 

pionir David Jakše se je prvič pomeril na 400 
m in zmagal v svoji skupini s časom 53,50 s, 
v skupni razvrstitvi je bil peti. Na naslednji 
tekmi bo gotovo tekel bolje od 53 s. Njuna 
izida sta zadostovala za 21. mesto. Pri mla-
dinkah je Svetlana Gotovac sunila kroglo 
11,28 m, kar ji je prineslo šesto mesto, Kim 
Hrovat je z odličnim časom 22,68 na 200 m 
postavila osebni rekord in bila šesta. Klara 
Lukan, ena od kandidatk za reprezentanco, 
je v drugem krogu teka na 800 m prehitela 
vse tekmice in si z odličnim finišem pritekla 
prepričljivo zmago z osebnim rekordom 2: 
14,39, do norme za evropsko prvenstvo v Tali-
nu (2:13,50) ji tako manjka manj kot sekunda. 
Dekleta so osvojila skupno 16. mesto, če bi 
nastopila popolna ekipa, pa bi bilo lahko še 
veliko bolje.
Klara si je z zmago priborila dres z držav-
nim grbom za mednarodno tekmovanje, ki 

je bilo 15. maja v Brixnu. Nastopilo je okoli 
20 ekip iz italijanskih pokrajin, Švice, Nem-
čije, pa tudi slovenska reprezentanca. Naše 
mladinke so bile ekipno najboljše, fantje 
četrti, skupno so bili najboljši Nemci, Slo-
venci pa drugi. Klara, ki je imela med atle-
tinjami šele šesti izid, je bila v teku, kjer 
ne poznaš nasprotnikov in se teče taktično 
za točke, v prvem delu v sredini najboljše 
skupine, v zadnjih 100 metrih pa je pritek-
la do tretjega mesta, in sicer manj kot pol 
sekunde za zmagovalko, s časom 2:18,37. Z 
odličnim tretjim mestom je upravičila svoj 
prvi nastop za mladinsko reprezentanco.
Srednješolci so se udeležili področnega 
tekmovanja v Novem mestu. Klara je imela 
nastop na finalni tekmi že zagotovljen zara-
di tekme v Italiji, je pa zato bila na najvišji 
stopnički Svetlana Gotovac, ki je z 11,92 m 
postavila osebni rekord v metu krogle, Luka 
Kunej je s cone odriva skočil 649 cm, kar je 
največ doslej, uspešna je bila tudi Larisa 
Grubič, ki je skočila v daljino 506 cm in bila 
osma. Vsi ti atleti so se uvrstili v finale 18. 
maja v Domžalah. Larisa je osvojila 12. mes-
to s 504 cm, Luka Kunej je bil 15. s 618 cm, 
Svetlana je spet prestavila osebni rekord v 
suvanju krogle na 12,28 cm in končala na 
nehvaležnem 4. mestu. Je pa zato v hudi 
konkurenci vseh srednješolk (prvih šest je 
teklo pod tremi minutami) v teku na 1000 m 
prepričljivo zmagala Klara Lukan z odličnim 
časom 2:54,39, kar je skoraj štiri sekunde bo-
lje od lanskega najboljšega rezultata in na 
ravni tistega, ki ga je pred več kot desetimi 
leti dosegla Janja Bučar. Vsem atletom čes-
titamo za odlične dosežke, Klari pa uspešno 
lovljenje norme na članskih tekmah.

Odlični šentjernejski atleti

AK Šentjernej

11. TEK NA GORJANCE VABI

A tletski klub Šentjernej bo letos že 
enajstič priredil tek na Gorjance, 
ki bo 5. junija. Doslej so nastopili 

številni znani atleti: domačin Aleš Tomič, 
državni rekorder na 1500 m, olimpijec in 
maratonec Primož Kobe, mladi up Mitja 
Krevs in številni bolj ali manj znani atleti 
in atletinje. Na prvih štirih tekmah je bil 
zmagovalec Belokranjec Boštjan Kozan, 
ki je hkrati postavil rekord proge s časom 
25 minut in 55 sekund. Lanska zmagoval-
ca sta bila Pia Bedene in Bojan Vidmar. 
Letošnji tek šteje za Teke Dolenjske 2016. 

AK Šentjernej Glavni prireditelj vseh tekov je TD Ma-
rathon iz Novega mesta. Na njihovi spletni 
strani so vsi razpisi in rezultati. Začetek 
teka bo ob 10. uri za vse kategorije. Cesta 
od Pendirjevke do Miklavža bo zaradi var-
nosti tekmovalcev od  10. do 11. ure zaprta. 
Tekači štartajo na mostu v Pendirjevki in 
tečejo proti cesti Gabrje – Krvavi kamen, 
tam zavijejo levo proti domu pri Miklavžu, 
kjer je cilj. Dolžina proge je 6200 m z višin-
sko razliko okoli 420 m. Po končanem teku 
bo ob 11. uri tek pionirjev pri Miklavžu. Za 
tiste, ki ne zmorejo teka, bo ob 10. uri pri 
Miklavžu organiziran pohod po učni poti 
po košenicah. Vsi prijavljeni tekmovalci •

Klara Lukan najboljša v Domžalah.S tretjim mestom do evropskega prvenstva.

Gorjanci privabljajo tekače vseh starosti.

ODSLEJ BOLJ UREJENA IN PREDVSEMVARNEJŠA CESTA

O bčina Šentjernej je 22. septembra v 
sklopu Evropskega tedna mobilno-
sti tudi uradno predala namenu 420 metrov novo zgrajenega hodnika za pešce, javno razsvetljavo in celovito urejeno Kotar-jevo cesto. Obnovljeno je bilo križišče med Kotarjevo cesto, Ilirsko cesto in Resslovo cesto, kar bo zaradi pravokotnega vključe-vanja na prednostno cesto povečalo varnost prometa. V tem križišču je odslej zaprt izhod z Resslove ceste na Kotarjevo cesto. Občina je zadovoljna, da je naložbo sofinancirala iz 23. člena Zakona o financiranju občin. Dela je izvedlo občinsko podjetje Ekološka družba Šentjernej. V kulturnem sporedu ob odprtju so sodelovali malčki iz Vrtca Čebelica ter harmonikarja Miran Cugelj z Drame in Mi-tja Deželan z Mihovice. Navzoči so bili tudi učenci Osnovne šole Šentjernej in člani po-hodniške sekcije Društva upokojencev Šen-tjernej, v imenu katerih je zbrane nagovorila Fani Gošte. Trak pomembne pridobitve sta z učenkama prerezala Samo Hudoklin, direk-tor občinske uprave, in Albert Pavlič, predse-dnik Odbora za okolje in prostor. Župnik An-ton Trpin je novo pridobitev še blagoslovil. Prizadevanja za varno šolsko pot so bila dol-gotrajna, zdaj pa so torej poplačana. Manj-ka le še krajši odsek na Starem sejmišču, za katerega so v občinski upravi prepričani, da jim ga bo uspelo dokončati v korist vseh uporabnikov ceste.

Anita Petrič

NOV MOST NA
DOBRAVICI

N a prvi jesenski dan, 23. septembra, 
smo na Dobravici uradno predali 
namenu nov most. V lepem spore-du so sodelovali člani in članice Pihalne-

Anita Petrič

ga orkestra Občine Šentjernej in 12-letni harmonikar Nejc Mikec. Odprtja te po-membne pridobitve v sklopu evropskega tedna mobilnosti so se udeležili prebival-ci Novomeške ceste, Dobravice in Šmalčje vasi. Zbrane so nagovorili Samo Hudoklin, direktor občinske uprave, Darko Šuštaršič, predsednik civilne iniciative v imenu pre-bivalcev Novomeške ceste, Dobravice in Šmalčje vasi, ter Albert Pavlič, predsednik odbora za okolje in prostor. S tem projek-

tom smo izboljšali prevoznost, zagotovili večjo prometno varnost, boljšo poveza-nost ter dvignili kakovost bivanja in s tem vplivali na razvoj tega dela občine. Po uradnem odprtju je most blagoslovil župnik Anton Trpin.  Občina se za pomoč in sodelovanje zahvaljuje Pihalnemu orke-stru občine Šentjernej, harmonikarju Nej-cu Mikcu, župniku Antonu Trpinu in vsem drugim, ki so sodelovali in pomagali pri izvedbi dogodka.
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Sabina Jordan, Knjižnica Šentjernej

S KNJIŽNIH POLIC
* SUE MONK KIDD: In dobila je krilaZgodba, ki se odvija v začetku 19. stoletja, ko je bilo sužnjelastništvo še kako navzoče. V Južni Kaliforniji belopolta dru-

žina skrbi za veliko posestvo. Oče je ugleden sodnik, mati in otroci pa skrbijo za posest s številnimi sužnji. Spremljamo 

odraščanje belopolte Sarah in temnopolte Pokore. Dobrosrčna Sarah prekrši glavno pravilo o nepismenosti sužnjev 

in nauči uporniško Pokoro brati in pisati. Obe dekleti doleti huda kazen, Pokora jih je dobila s palico, Sarah pa oče 

onemogoči nadaljnje šolanje. Zgodba je navdih dela in življenja resničnih oseb.

* JUDITH RODRIGUEZ: 200 nasvetov za zdravo prehrano in boljše počutje
Prehranski priročnik sodobnega časa, ki želi bralca prepričati, da zdravo življenje in s tem povezano vzdrževanje opti-

malne telesne teže ni garaško delo. S številnimi in hkrati majhnimi nasveti, ki se prepletajo skozi vsa poglavja, nam 

avtor želi pokazati, kako z majhnimi koraki pridemo do sprememb, ki nas bodo popeljale do bolj zdravega življenjske-

ga sloga. Na enem mestu so zbrane odlične zamisli za pripravo zdravih obrokov, zmanjševanje maščob in sladkorja v 

vsakodnevni prehrani …

* MILAN DEKLEVA: Menjalnica sanjGlavni junak pravljice je Oliver, ki zvečer, ko bi moral iti spat, postane živahen netopir. Oče mu pred spanjem bere 

zgodbo o deželi, kjer je možno grozne sanje zamenjati za prijetnejše. Fant se nemudoma želi odpraviti tja, saj si 

tudi on želi zamenjati svoje sanje. Na pot povabi prijatelja, psa Charlesa Darwina, in pred njima je prava pusto-

lovščina.

BESEDA OBČANOV

PEGLEZEN

M nogo let je že minilo, odkar je na-rejen ta »peglezen«. Veliko je pre-peglal. Tudi takrat so bila dekle-ta rade lepe, koliko »inder« so prepeglale. Mnogo let nazaj ni bilo najlonov ne svile. Bili so le laneni, ki so se mečkali. Pridne ženske roke so to vse znale postoriti. Ko so zakuri-le krušno peč, da v njej skuhajo ali spečejo kruh, so prav tako peglezenov notranji del postavile v žerjavko in ko je bil dovolj vroč, so ga postavile nazaj v peglezen. Tako je bil pripravljen za popeglat vse potrebno. Zdaj pa že mnogo let sameva in počiva.

Anita Petrič

Emilija Lauševič

PREVIDNO V NOVIMOTORISTIČNI SEZONI!L epo in toplo vreme na slovenske ceste privablja številne motoriste. Motoristi morate biti ob nabiranju prvih kilo-metrov na cesti izjemno previdni! Hladen asfalt, pesek in poškodbe na vozišču so lah-ko namreč, skupaj z nepazljivostjo, vzrok za padec ali prometno nesrečo.Najpogostejši vzroki za najhujše nesreče motoristov so bili lani neprilagojena hitrost, 

NASVET ZA VAS

•

Štefan prvič podeljuje novomašni blagoslov svojim faranom.

Pletenje vencev v Orehovici.

NOVA MAŠA ŠTEFANA HOSTE

Ko Bog talente je delil,
vsak je kakšnega dobil.
Eden malo, drugi več,
kot bilo je Bogu všeč.

Jih Štefan kar veliko je dobil,z lepim petjem bo Boga slavil.

˝Videl je in veroval,˝
zdaj duhovnik je postal,

za vse nas bo svete maše bral.
Štefan, ni te speljal svet vabljivi,si svojega srca poslušal glas,postal si Kristusov namestnik,da ljudje poslušali bi Božji glas.

V svetem letu odrešenja
se spolnila je tvoja želja,

ki smo jo imeli vsi:
starši, vaščani in sorodniki.
Delo tvoje lahko ti ne bo,
a bo pomembno in lepo,
saj grešnika razveseliš,

mu kruh življenja podeliš.
Tega storiti vsak ne more,pa čeprav lahko premika gore,saj imel boš veliko dela in skrbi,za tvojo žrtev smo hvaležni vsi.

Pogumno stopaš na to novo pot,ki polna je nevarnosti in zmot.Od mnogo fantov Bog je tebe izbral,sveti Štefan te bo varoval.
Vsa fara s teboj se danes veseli,ko k oltarju prvikrat pristopil si.Saj vesela pesem tu doni:˝Pozdravljen, novomašnik ti!˝
Ko pa svečanost bo minila,

lepa pesem bo utihnila
in zvonovi bodo onemeli,

čeprav tako so glasno peli.
Škof Glavan ti rekel bo takrat:˝Dragi Štefan, dragi brat,
vera peša, pojdi jo utrjevat!˝
Šel boš sam v druge kraje,
čeprav doma ostal bi raje.
Toda tega se nič ne boj,

v molitvi bomo vsi s teboj.Še vedno ostajaš naš vaščan,čeprav odšel boš daleč stran.

Vračaj rad se še nazaj,
domov, domov v rodni kraj.

Veseli te bomo vsi zelo
in ti prisrčno stisnili roko.

Sprejem novomašnika v 
domači župniji.

Štefan med obredom
mašniškega posvečenja v 

novomeški stolnici.

Mlaji so vsem naznanili vesel dogodek.

Na Selih je
bilo še
posebej lepo.

Novomašnikriž je bil deloŠtefanovihsorodnikov.

Novomašni plašč je bil
darilo staršev in drugih domačih.

Tudi najmlajši so pozdravili Štefana.

BESEDA OBČANOV

V pripravi na novomašno slavje je bila dejavna vsa župnija. Pletli so vence, postavljali mlaje, čistili in priprav-
ljali okolje, pripravljali govore in recitacije, 
pevci so vadili pesmi. In končno je 3. julija 

prišel dan, ko so sprejeli novega duhovni-
ka pred domačo župnijsko cerkvijo, kjer je 
bil krščen, prejel druge zakramente in je 
prišel, da podeli svoj novomašni blagos-
lov domačim faranom. Predstavljamo ne-
kaj utrinkov s priprav in slovesnosti nove 
maše.

arhiv Župnije Šentjernej

ODSLEJ BOLJ UREJENA IN PREDVSEM

VARNEJŠA CESTA

Občina Šentjernej je 22. septembra v 

sklopu Evropskega tedna mobilno-

sti tudi uradno predala namenu 420 

metrov novo zgrajenega hodnika za pešce, 

javno razsvetljavo in celovito urejeno Kotar-

jevo cesto. Obnovljeno je bilo križišče med 

Kotarjevo cesto, Ilirsko cesto in Resslovo 

cesto, kar bo zaradi pravokotnega vključe-

vanja na prednostno cesto povečalo varnost 

prometa. V tem križišču je odslej zaprt izhod 

z Resslove ceste na Kotarjevo cesto. Občina 

je zadovoljna, da je naložbo sofinancirala iz 

23. člena Zakona o financiranju občin. Dela 

je izvedlo občinsko podjetje Ekološka družba 

Šentjernej. V kulturnem sporedu ob odprtju 

so sodelovali malčki iz Vrtca Čebelica ter 

harmonikarja Miran Cugelj z Drame in Mi-

tja Deželan z Mihovice. Navzoči so bili tudi 

učenci Osnovne šole Šentjernej in člani po-

hodniške sekcije Društva upokojencev Šen-

tjernej, v imenu katerih je zbrane nagovorila 

Fani Gošte. Trak pomembne pridobitve sta z 

učenkama prerezala Samo Hudoklin, direk-

tor občinske uprave, in Albert Pavlič, predse-

dnik Odbora za okolje in prostor. Župnik An-

ton Trpin je novo pridobitev še blagoslovil. 

Prizadevanja za varno šolsko pot so bila dol-

gotrajna, zdaj pa so torej poplačana. Manj-

ka le še krajši odsek na Starem sejmišču, 

za katerega so v občinski upravi prepričani, 

da jim ga bo uspelo dokončati v korist vseh 

uporabnikov ceste.

Anita Petrič

NOV MOST NA
DOBRAVICI

Na prvi jesenski dan, 23. septembra, 

smo na Dobravici uradno predali 

namenu nov most. V lepem spore-

du so sodelovali člani in članice Pihalne-

Anita Petrič

ga orkestra Občine Šentjernej in 12-letni 

harmonikar Nejc Mikec. Odprtja te po-

membne pridobitve v sklopu evropskega 

tedna mobilnosti so se udeležili prebival-

ci Novomeške ceste, Dobravice in Šmalčje 

vasi. Zbrane so nagovorili Samo Hudoklin, 

direktor občinske uprave, Darko Šuštaršič, 

predsednik civilne iniciative v imenu pre-

bivalcev Novomeške ceste, Dobravice in 

Šmalčje vasi, ter Albert Pavlič, predsednik 

odbora za okolje in prostor. S tem projek-

tom smo izboljšali prevoznost, zagotovili 

večjo prometno varnost, boljšo poveza-

nost ter dvignili kakovost bivanja in s 

tem vplivali na razvoj tega dela občine. 

Po uradnem odprtju je most blagoslovil 

župnik Anton Trpin.  Občina se za pomoč 

in sodelovanje zahvaljuje Pihalnemu orke-

stru občine Šentjernej, harmonikarju Nej-

cu Mikcu, župniku Antonu Trpinu in vsem 

drugim, ki so sodelovali in pomagali pri 

izvedbi dogodka.
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MUZIKAL PETER PAN ali Kako smo družno potovali v deželo Nije
Za letošnjo slavnostno akademijo, ki jo v so-delovanju z občino tradicionalno pripravljajo učitelji in učenci Osnovne šole Šentjernej, so si člani gledališke skupine DiLeo, ki deluje znotraj programa za nadarjene učence, letos izbrali vznemirljivo zgodbo o Petru Panu. Pre-brisan fantič s sposobnostjo letenja zavrača zamisel o odraščanju in svoje večno otroštvo, polno dogodivščin, preživlja v deželi Nije, kjer je vodja svoje druščine izgubljenih fan-tov. Predstavo je pripravilo več kot 80 nasto-pajočih. Poleg gledališke skupine so v mu-ziklu nastopili mladinski pevski zbor, igralci mlajše gledališke skupine Cukrčki in plesal-ke Plesne skupine Harlekin. Moči pa niso združili zgolj učenci, ampak tudi učitelji, ki so z veseljem pristopili k novemu izzivu. Sku-paj so na oder postavili muzikal Peter Pan in tako nadaljevali tradicijo muzikalov v naši občini. Ta brezčasna zgodba je tako prvič zaživela na odru Kulturnega centra Primoža Trubarja. V prepletanju igre, plesa, glasbe in mladostne energije mladih ustvarjalcev je muzikal nastajal vse od jeseni. Učenci so se s svojimi mentorji med seboj lepo povezali 

v skladno celoto, čeprav so starostno zelo mešana ekipa. S pomočjo več nastopajočih so se srečali z junaki zgodbe, ki je od svoje-ga nastanka navdihovala nešteto generacij. 

Kapitan Kljuka, izgubljeni fantje, Zvončica, pirati, Metka, Jan in Mihec, … vsi ti junaki so zaživeli na odru kulturnega centra in gledal-ce popeljali v deželo Nije.
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OBČINA OBVEŠČA

•

Sv. Štefan za 
zdravje konj

Š tefanovo je še danes živ praznik, ki ga obeležujejo predvsem konjerejci. Na ta dan   kmetje in konjerejci okitijo ko-nje s cvetjem, smrečjem in pisanimi trakovi, nato prijezdijo k cerkvi in zaprosijo za zdravje konj in živine nasploh. Tradicionalno žegna-nje konj v Dolenji Stari vasi, letos že 158. po vrsti, je ob dnevu samostojnosti in enotnosti ter godu zavetnika konj sv. Štefana vnovič 

pritegnilo množico udeležencev, za kar so poskrbeli člani tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva v sodelovanju z Občino Šentjernej. V povorki je tokrat sodelovalo več kot 170 konj, na čelu konjenikov pa je bil Primož Berzin. Povorka se je tudi tokrat oblikovala na hipodromu v Šentjerneju, se od tod odpravila po Trdinovi cesti, nato po No-vomeški cesti skozi križišče do bencinskega servisa in po Kotarjevi cesti proti Dolenji Sta-ri vasi do cerkve svetega Frančiška Ksaverja, kjer so konjeniki izprosili zdravja konj. Štefa-nov blagoslov je vnovič opravil dekan Anton Trpin. Sv. Štefana, jeruzalemskega diakona, so zaradi oznanjanja krščanske vere obsodili na smrt s kamenjanjem, za zavetnika konj in živine na splošno pa so ga v srednji in sever-ni Evropi razglasili, ker je nadomestil neko 

božanstvo, ki je indoevropskim ljudstvom varovalo konje in živino. Po legendi naj bi sv. Štefan z znamenjem križa ukrotil div-jega konja, s čimer je, kot je v prazničnem letu Slovencev zapisal etnolog Niko Kuret, v očeh ljudstva prevzel zavezništvo nad konji. Blagoslov konj ob njegovem godovanju prvič omenja neki rokopis iz Triera v Nemčiji iz 10. stoletja, na slovenskih tleh pa je o tem obre-du v Nevljah pri Kamniku in na Kranjskem prvi poročal polihistor Valvasor. Štefan dan je poseben tudi za župana Radka Luzarja, va-ščana Dolenje Stare vasi, ki poudarja, da je to izjemna priložnost za predstavitev dolgo-letne tradicije konjeništva in občine. Številne obiskovalce so na sončen dan k sebi vabili tudi domačini, ki z gasilci vselej poskrbijo za pogostitev.

Bojan Duh

Vesna Lakner Sofrić

Nagovor ravnateljice Renate Zupanc Grom.
Peter Martinčič v vlogi Petra Pana je bil med več kot 80soustvarjalci muzikala.

Številka 104, maj 2016

Številka 106, avgust 2016

Številka 108, oktober 2016

Številka 108, oktober 2016

Številka 111, februar 2017
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Z ačela se je gradnja vodovoda Hrastje 
– Dolenje Mokro Polje v sklopu pro-
jekta Hidravlične izboljšave vodo-

vodnega sistema na območju Dolenjske. V 
občini Šentjernej projekt obsega gradnjo 
vodovoda Hrastje – Dolenje Mokro Polje v 
dolžini 4,3 kilometra, ki poteka skozi nase-
lja Hrastje, Zapuže, Pristava, Dolenje Mokro 
polje in Gorenje Mokro polje. Skupna vred-
nost naložbe v naši občini je dobrih 700.000 

Hidravlične izboljšave 
vodovoda v občini Šentjernej

evrov, sofinancirana je v vrednosti 85 od-
stotkov, od katerih EU iz kohezijskih skladov 
prispeva 85 odstotkov in Republika Slovenija 
15 odstotkov. Občina sofinancira tudi izgra-
dnjo vodarne Jezero in del povezovalnega 
vodovoda od Šmarjeških Toplic proti občini 
Šentjernej. Dela ta čas potekajo na relaciji 
Hrastje – Pristava, kjer bo vodovod zgrajen 
predvsem na kmetijskih površinah, končana 
pa naj bi bila pred začetkom vegetacije. Na 
cestnih površinah bo gradnja predvidoma 
stekla v drugi polovici leta.

N ajprej se občanu Bogdanu Avbar-
ju zahvaljujem za članek, objavljen 
v prejšnji številki Šentjernejskega 

glasila, katerega rdeča nit je ugotavljanje 
napak, neznanja ali nesposobnosti. Ugota-
vljamo, da je kar nekaj njegovih trditev res-
ničnih, nekaj, predvsem tistih glede vodenja 
naložbe in izbire rešitev opremljanja s kana-
lizacijo, ki naj bi bile stihijske, pa je milo re-

Odgovor občanu na članek »Neznanje ali nesposobnost«,
objavljen v februarski številki Šentjernejskega glasila, str. 16-17

Janez Hrovat

Janez Hrovat, Občinska uprava Občine 
Šentjernej

čeno neresničnih oziroma netočnih. 
Projektiranje kanalizacije za Gorenjo Bre-
zovico se je začelo v letu 2006, ko je mini-
strstvo za okolje in prostor za to naselje 
izdelalo PGD projekt in ga predalo Občini 
Šentjernej. V ta projekt del naselja, ki ga 

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

RAZPIS ZA VLOŽITEV
PREDLOGOV ZA PODELITEV

NAGRAD IN PRIZNANJ
OBČINE ŠENTJERNEJ

V LETU 2017
1. V skladu z odlokom občina podeljuje naslednja priznanja in 
nagrade:
− NAZIV ČASTNEGA OBČANA OBČINE ŠENTJERNEJ
− NAGRADO OBČINE ŠENTJERNEJ
− SPOMINSKO PLAKETO ŠENTJERNEJA
− PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE ŠENTJERNEJ

2. Priznanje in nagrade so enkratne. Denarne nagrade se dajejo 
zgolj fizičnim osebam. Sredstva za priznanja in nagrade se zago-
tovijo v občinskem proračunu.

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

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

5. Priznanja in nagrade podeljuje župan.

NAZIV ČASTNEGA OBČANA OBČINE ŠENTJERNEJ pridobi, kdor 
doseže pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem, znan-
stvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraže-
valnem in humanitarnem področju ter s tem predstavlja občino 
doma in v svetu. Naziv častnega občana lahko dobi tudi tujec. 
Častnemu občanu se ob imenovanju podeli posebna listina.

NAGRADA OBČINE ŠENTJERNEJ se podeljuje občanom Občine 
Šentjernej, ki dosežejo pomembnejše trajne uspehe na gospo-
darskem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem in hu-
manitarnem področju. Nagrada Občine Šentjernej obsega prizna-
nje in denarno nagrado. Višino denarne nagrade za vsako leto 
določi občinski svet ob sprejemanju proračuna.

SPOMINSKA PLAKETA ŠENTJERNEJA se podeljuje organizacijam 
in občanom ob njihovih pomembnejših jubilejih. Spominska pla-
keta je patiniran kovinski odlitek grba.

PRIZNANJE ŽUPANA
Župan lahko za posamezne enkratne dosežke in uspehe posame-
znikov, podjetij, zavodov, krajevnih skupnosti in društev podeli 
pisno priznanje. Priznanje župana se podeljuje ob praznovanju 
kulturnega praznika, občinskega praznika ter ob koncu starega 
leta (športniki itn.) in ob praznovanju raznih jubilejev (društva).

Predloge z obrazložitvijo pošljite na naslov: OBČINA ŠENTJERNEJ, 
Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej, s pripisom »predlog za pri-
znanje ali/in nagrado Občine Šentjernej«, in sicer do 18. 5. 2017.

ŽUPAN
Radko LUZAR, l. r.

•
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OBČINA OBVEŠČA

Začetek del na vodovodnem omrežju v Hrastju.

IZ DELA DRUŠTEV

10

NAJBOLJŠI KRUH JE SPEKLA Erika Vrtačič

Zveza kmetic Slovenije ter Društvo po-

deželskih žena in deklet Bela Cerkev 

sta drugi konec tedna v aprilu v Beli 

Cerkvi pripravila že 7. državno tekmovanje v 

ocenjevanju kruha in razstavo kruha. Komi-

sija je imela težko delo, saj je ocenjevala kar 

129 kruhov v šestih kategorijah. Podelili so 

dve zahvali, 12 bronastih priznanj, 53 srebr-

Lidija Markelj, Dolenjski list
Anita Petrič

nih in kar 62 zlatih priznanj. Med slednjimi je 

zlato za najboljši kruh prejela Erika Vrtačič s 

Pristavice pri Šentjerneju. Bila je edina, ki je 

dosegla vseh 80 točk. Spekla je pirin kruh s 

semeni in presenetila celo sama sebe, saj 

ga je v oceno dala prvič. Vrtačičeva je bila 

zlatega priznanja izredno vesela. Je članica 

Društva kmetic Šentjernej, k sodelovanju jo 

je nagovorila najstarejša hčerka Sara, ki je 

za beli pšenični kruh prejela srebrno prizna-

nje. Obema čestitamo.

GASILKE se 
izobražujejo

Tri članice PGD Gorenje Vrhpolje smo 

se prvega aprila v Mokronogu udeleži-

le izobraževanja članic Gasilske zveze 

Slovenije. Že ob prihodu so nas organizatorke 

pričakale s toplimi napitki in dobrodošlico. Za 

uvod so več kot 150 zbranim članicam lutka-

Staša Blatnik
Anita Rangus

•

GREGOR ŠTEMBERGER – novi kralj cvička

V sklopu praznika dolenjskih vi-

nogradnikov pod okriljem Zveze 

društev vinogradnikov Dolenjske 

vsako leto poteka tudi tradicionalno oce-

njevanje vin. Na tridnevnem ocenjevanju, 

ki je letos potekalo od 4. do 6. aprila v Sta-

ri Gori pri Gradišču, so zbrali več kot tisoč 

vzorcev različnih vin. Predsednik ocenje-

vanja Samo Hudoklin je vinski letnik 2016 

ocenil kot dobrega. Naziv kralja cvička si 

je prislužil Gregor Štemberger iz Šentjer-

neja, ki že nosi naslov šentjernejski kralj 

cvička. Na tradicionalnem ocenjevanju vin 

v sklopu 45. Tedna cvička je letos zmagal 

prav cviček Gregorja Štembergerja, prizna-

nega dolenjskega vinogradnika in dobrega 

poznavalca vin ter degustatorja. Njegov 

cviček je prejel oceno 16,37. Vsa najbolje 

ocenjena vina bo, tako kot doslej, možno 

poskusiti na tradicionalni tridnevni priredi-

tvi Teden cvička, ki ga bodo letos od 26. do 

28. maja vnovič gostili v Trebnjem. Novemu 

kralju cvička, ki je bil uspeha zelo vesel, 

so prišli čestitat njegovi kolegi iz Društva 

vinogradnikov Šentjernej, župan Radko Lu-

zar, Anica Kos iz Šentjerneja, ki je kraljica 

Tanja Jakše Gazvoda
Anita Petrič

cvička postala kar dvakrat, ter mnogi drugi 

prijatelji. Med prvimi so Štembergerju stisnili 

roko dozdajšnji kralj cvička Franc Medle, ak-

tualna cvičkova princesa Anja Mrhar, predse-

dnik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske 

Matjaž Jakše in podpredsednik zveze Miran 

Jurak. Župan Radko Luzar je dejal, da je 

ponosen, da ima prav občina Šentjernej 

najboljši cviček, in da je Štemberbergerjev 

cviček tudi letošnje protokolarno župano-

vo vino, saj je prejelo najvišjo oceno tudi 

na društvenem ocenjevanju. 

Ponosen, da toči najboljši cviček.

IZ DELA DRUŠTEV

Drugič po 
Pavletovi poti

Č lani Turističnega društva Šentjernej 
so v sodelovanju s Planinskim dru-
štvom Šentjernej 4. marca pripravili 

drugi tradicionalni pohod po Pavletovi poti. 
Njegov namen je spomin na velikega ljubi-
telja narave in poznavalca naših Gorjancev 
ter dolgoletnega predsednika Turističnega 
društva Šentjernej Pavleta Turka. Na izho-
dišču v Pleterjah se je zbralo prek sto po-
hodnikov, med katerimi je bilo tudi veliko 
najmlajših planincev. Cilj pohoda je bil os-
vojiti Pirčev hrib. Pot nas je vodila čez Vrat-
no, mimo Njivic in naprej po gozdni vlaki 
do vrha javoroviških košenic, naprej pa po 
klasični poti do vrha Špilerjeve špice na vi-
šini 934 m. Vreme nam je bilo naklonjeno in 
zato prijetno za hojo. Zadovoljni ob osvojitvi 
vrha in po opravljenem skupinskem foto-

grafiranju smo se spustili do lovskega doma 
na Javorovici, kjer nas je že čakala topla mali-
ca, ki sta jo pripravila Brigita in Aleš. Z minuto 
molka so nam misli odtavale k Pavletu … Sle-
dil je spust čez vas Javorovica in po pleterski 
poti do našega izhodišča pri muzeju na pros-

tem v Pleterjah. Za uspešno izpeljan pohod 
so poskrbeli vodniki Planinskega društva 
Šentjernej: Marjan, Alojz in Vinko. Vsem 
udeležencem pohoda se lepo zahvaljuje-
mo in obenem upamo, da se prihodnje leto 
spet zberemo v tako lepem številu.

Turistično in Planinsko društvo 
Šentjernej 
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nitno kosilnico. Nekaj vejevja smo 
sproti odvažali na kup, kjer na-
meravamo kuriti kres. Otroci so 
se v spremstvu dveh odraslih 
z vrečami odpravili pobirat 
smeti. Pregledali in očisti-
li so območje ob regionalni 
cesti od cerkve do mokro-
poljskega polja, ob potoku in 
pobrali še kakšno smet, ki so jo 
našli na poti skozi vas. Delovno 
akcijo smo sklenili ob trinajsti uri 
pri Turkovih v Dolenjem Gradišču, kjer 
smo se okrepčali in si izmenjali vtise tistega 
dne. Otroci so se neizmerno zabavali in mar-
sikdo od njih se je domov vrnil kako uro ali 
dve pozneje od svojih staršev. Ponosni smo, 
da tudi z vključevanjem otrok v takšne akcije 
spodbujamo njihovo povezovanje in otroško 
igro na vasi, ki v Gradišču še zdaleč ni izumr-

la. Za nami je bil čudovit 
dan, ki smo ga z otroki 

preživeli v naravi, se 
naužili čistega zraka 
in se prijetno utru-
dili. V vsakem od 
nas je ostal dober 
občutek, da smo 

za sabo pustili čisto 
okolje, naredili nekaj 

koristnega za vse in se 
obenem prijetno zaba-

vali. Vabljeni v Gradišče na 
sprehod po lepo urejeni učni poti!

Pa še nekateri namigi za odgovornejše rav-
nanje do okolja: ločeno odlagajmo odpad-
ke, reciklirajmo, ne nakupujemo pretirano, 
kupujmo izdelke z okolju prijazno embala-
žo, uporabo plastične embalaže zmanjšaj-

mo na minimum, odgovorno uporabljajmo 
papir, ne odlagajmo odpadkov na divjih ali 
neprimernih odlagališčih, varujmo čisto 
vodo, ne tratimo vode, uporabljajmo nara-
vi prijazna čistila, odgovorno uporabljajmo 
fitofarmacevtska sredstva, uporabljajmo 
vrečke za večkratno uporabo, zamenjajmo 
energetsko potratna okna z varčnejšimi, 
pridobimo podatke o podnebnih spremem-
bah in varovanju okolja, poučimo druge o 
pomembnosti varovanja okolja, učinkovito 
segrevajmo in hladimo naš dom, izolirajmo 
hišo, uporabljajmo zeleno energijo, kupuj-
mo energijsko varčne gospodinjske apa-
rate, ugašajmo električne naprave in luči, 
uporabljajmo javni prevoz, čim več hodi-
mo peš ali s kolesom, varujmo zaščitene 
živalske in rastlinske vrste, ne kurimo na 
travnikih ali v gozdovih ob neprimernem 
času, ...

•

»Škoda bi bilo ostati doma in brisati prah«

D ebela peč (2014 m) je dvatisočak v 
Julijskih Alpah. Je eden izmed vrhov 
grebena, ki zaključuje pokljuško pla-

noto. Tudi v zimskem času je vrh enostav-
no dostopen, predvsem pa varen, kljub ne-
varnostim, ki jih zimske razmere prinašajo. 
Odločitev je padla. V sklopu Planinskega 
društva Šentjernej smo se v nedeljskem 
jutru navsezgodaj odpravili proti Pokljuki, 
natančneje do planine Zajavornik, kjer se je 

Gregor Golja

•

Prek sto pohodnikov v Pavletov spomin.
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55 LET ŠENTJERNEJSKEGA OKTETAŠ entjernejski oktet, eden najstarejših ok-tetov v Sloveniji, je v Kulturnem centru Primoža Trubarja drugega decembra 
pripravil letni koncert ob 55-letnici pevske-
ga ustvarjanja. Zato je bil njihov decembrski 
koncert še toliko bolj slovesen. Oktet se je 
spet lepo izkazal, saj so njegovi člani skozi 
pesmi številnim obiskovalcem v dvorani pri-
čarali harmonijo zvokov in lepote slovenskih 
in tudi tujih pesmi. Pevci, ki delujejo pod 
umetniškim vodjem Andrejem Resnikom, so 
z ubranim večglasnim petjem vnovič nav-
dušili občinstvo v polni veliki dvorani. Skozi 
koncert smo lahko spoznali delovanje okteta 
v vseh 55. letih. Koncert so začeli s prvo in 
končali z zadnjo kitico Šentjernejske himne. 
V prvem delu so prepevali stare slovenske 
pesmi, s katerimi je začela pevsko pot prva 
generacija okteta, sledil je sklop pesmi, ki 
so jih prepevali v poznih 90. letih prejšnje-
ga stoletja in ob vstopu v novo tisočletje. Za 
konec so izbrali večno zimzelene melodije 
in melodije znanih narodno zabavnih pesmi. 
Na citrah jih je spremljala  citrarka Marjetka 
Radešček. Številno občinstvo je uživalo tudi v 
nastopih gostov, domačinke, nadarjene pev-
ke Eve Gorenc, pevcev prijateljskega okteta 
Zavodnje iz Šoštanja ter godalnega kvarteta. 

Anita Petrič 
Elizabeta Kušljan Gegič, Katja Hudoklin

Najboljše v peki potice.
je. Ocenjevali sta zunanji videz (oblika potice, 
barva skorje in sredice), vonj skorje in sredi-
ce, videz sredice (povezava skorje, sredice in 
polnila, elastičnost sredice) ter okus sredice 
in skorje. Komisija je bila s kakovostjo potic 
zelo zadovoljna ter je na podlagi doseženih 
točk podelila 9 bronastih, 41 srebrnih in 31 
zlatih priznanj, od teh je kar 5 potic doseglo 
vse možne točke. Slednje (»super zlate«, kot 
jih ljubkovalno imenujemo) so spekle: ANICA 
RIFELJ iz Novega mesta (rožičeva potica z 
rozinami) ter iz domačega društva BRANKA 
PETKOVŠEK (pehtranova potica), NATAŠA 
VIDE (kokosova potica iz krušne peči), MAJDA 
VUČKO (kokosova potica) in SILVA ZUPANČIČ 
(pehtranova potica). V soboto ves dan in ne-
deljo dopoldne so bile potice razstavljene, 
možna sta bila tudi pokušnja in nakup potic. 

V nedeljo popoldne je bila slavnostna pri-
reditev s kulturnim sporedom in podelitvijo 
priznanj. Poleg bronastih, srebrnih in zlatih 
priznanj so tri gospe prejele posebno plaketo 
za trikrat doseženo zlato priznanje za enako 
potico na državnem ocenjevanju. To so Maj-
da Hrovat in Štefka Praznik iz Žužemberka 
ter Zvonka Verdel iz Dolenjskih Toplic, ki so 
vsa tri leta prinesle na ocenjevanje orehovo 
potico. Navzoče so poleg Mihaele Blatnik, 
predsednice Društva kmetic Šentjernej, poz-
dravili še Janez Turk, predsednik ocenjevalne 
komisije, Jože Simončič, direktor Kmetijsko 
gozdarskega zavoda Novo mesto, Irena Ule, 
predsednica Zveze kmetic Slovenije, Janez 
Selak, podžupan občine Šentjernej, Tanja 
Strniša, državna sekretarka na Ministrstvu 
RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

ter Lojze Peterle, evropski poslanec. V kul-
turnem sporedu so nastopili fantje Vokalne 
skupine Gorjanski spev, Jan in Nejc Žagar 
ter nemška kanclerka Angela Merkel (Barba-
ra Kastelic), ki je z Lojzetom Peterletom, ki 
je zaigral na orglice, zapela Slakovo pesem 
Čebelar. Naj ob tej priložnosti izrečem iskre-
ne čestitke izdelovalcem potic za dosežena 
priznanja ter članicam Društva kmetic Šen-
tjernej za izvrstno večdnevno prireditev. Ker 
je njen namen ohranjati slovensko in lokalno 
pokrajinsko dediščino spretnosti in znanja 
veščin naših babic ter spodbujati k razvija-
nju in dopolnjevanju z novimi okusi, znanji in 
izkušnjami, se vsem, ki ste kakor koli, finanč-
no, materialno, z delom, prostim časom in 
energijo pomagali in podprli izvedbo dogod-
ka, iskreno zahvaljujemo.

•

•

Barbara Kastelic v vlogi nemške kanclerke Angele Merkel in Lojze 

Peterle, ki je zaigral na orglice.

Šentjernejsko glasilo   |   junij 2019
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S
tanko Kušljan je najstarejši Šentjer-

nejčan, ki je v soboto v krogu svoje 

družine in prijateljev praznoval svoj 

100. rojstni dan.

Voščila je prejemal z vseh strani, 

med drugim mu je prišel čestitati tudi šen-

tjernejski župan Radko Luzar, ki na podobni 

slovesnosti še ni bil. Stanku, ki je sicer pre-

povedal darila, je izročil steklenico župano-

vega vina – za zdravje.

Slavljencu je med drugim čestitala tudi Gor-

janska četa – v polni opremi in z orožjem; 

Stanko je namreč njen častni član.

Stoletnik je z zbranimi delil nekaj anekdot iz 

partizanskih časov, saj ga je obdobje vojne 

zelo zaznamovalo, natrosil  je še nekaj mod-

rosti in se pošalil – predvsem na svoj račun.  

Prijetno druženje s pesmijo se je zaključilo 

šele zvečer – Stanko pravi, da ima dovolj 

časa, da se bo že še odpočil … 

    MARJANCA KUŠLJAN

100 let

VESELO V DOMU STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO

  MARKO GORENC

    MARKO GORENC & SANDRA ULČNIK GRUBAN

V 
Domu starejših občanov Novo mesto 

se je v četrtek, 23. maja 2019, odvil 

že tradicionalni piknik za stanovalce 

doma. Piknik organizira Krkin pokro-

viteljski odbor in sedaj lahko rečemo 

na že tradicionalno temo Šentjerneja. Tudi to 

leto so nasmehe na obraz stanovalcev in veli-

ko dobre volje prinesli prostovoljci iz Šentjer-

neja. S krajšim programom se je predstavil 

Šentjernejski oktet, stanovalci so se poslad-

kali z dobrotami izpod rok Društva kmetic 

Šentjernej ter poizkusili vino, ki so ga prinesli 

člani Društva vinogradnikov Šentjernej. Za-

nimiv in zabaven spremljevalni program je 

pripravil g. Janez Selak, k petju je stanovalce 

navdušil g. Slavko Franko s svojo harmoniko, 

za nasmehe na obrazu in posebno popestri-

tev dneva pa je poskrbela maskota petelin 

Jernej.
V imenu vseh stanovalcev se ljudem, ki jim ne 

zmanjka dobre volje, iz srca zahvaljujemo. 

STANKO KUŠLJAN JE V SOBOTO, 

1. JUNIJA PRAZNOVAL

100. ROJSTNI DAN!

Petelina Jerneja so bili stanovalci zelo veseli.

Prostovoljci so pričarali prešerno vzdušje.

Slavljencu je čestital tudi župan.

Številka 112, marec 2017

Številka 113, april 2017

Številka 113, april 2017

Številka 120, december 2017

Številka 133, junij 2019
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IZPOSTAVLJAMO

BESEDA UREDNIŠTVASpoštovani,
pred nami je peti izvod časopisa v tem letu, ki je vedno obarvan 
nekoliko počitniško. Zunaj je postalo že prav vroče, kar nam 
dodatno daje energijo za čas, ko se dogaja veliko prireditev. V 
tem času so bila dejavna tudi naša društva, predvsem Društvo 
Vinogradnikov Šentjernej, ki so se s 46. Tednom cvička izkazali 
kot dobri gostitelji. Iskreno jim čestitamo in se jim zahvaljujemo, 
da je bila prireditev izpeljana strokovno in v zadovoljstvo obisko-
valcev. Pred nami je praznik dneva državnosti, ki ga bomo tudi 
letos proslavili s posebno občinsko prireditvijo, posvečeno naši 
domovini. Vabljeni, da skupaj počastimo ta praznik. Pred nami 
je tudi obdobje, ko bodo naši otroci za nekaj časa s šolskim delom 
končali in odšli na zaslužene počitnice. Ob tej priložnosti vsem 
otrokom čestitam za njihove uspehe. Na počitnicah si vzemite 
dovolj časa za dejavnosti, ki jih imate radi in za katere vam med 
letom zmanjkuje časa. Prijetne počitnice ali dopust želim tudi 
vsem vam, cenjeni bralci glasila. Naj vas spremlja prijetno in 
toplo poletje.
Iskrene čestitke ob dnevu državnosti ter veliko poletnih užitkov 
in nasmehov,
v imenu uredniškega odbora Anita Petrič

Spoštovani občanke in občani.Ob dnevu državnosti vam iskreno čestitamo in vam 
želimo prijetno praznovanje.

Radko Luzar,
župan

46. TEDEN CVIČKA – LETOS S SODOBNEJŠIM IN MLADOSTNIM UTRIPOM

TEDEN CVIČKA ZAČELI S STROKOVNIM POSVETOM IN OKROGLO MIZO
V Kulturnem centru Primoža Trubarja je 22. maja pote-
kal strokovni posvet z naslovom Cviček PTP med tra-
dicijo in sodobnostjo. Pred posvetom so na srečanju z 
novinarji župan Občine Šentjernej Radko Luzar, pred-
sednik Društva vinogradnikov Šentjernej Jurij Krštinc, 
predsednik letošnjega ocenjevanja vin Samo Hudoklin 
in predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske 
Miran Jurak predstavili letošnji zbornik ob 46. Tednu 
cvička, ki sta ga uredila doc. dr. Marjetka Rangus s 
Fakultete za turizem Univerze v Mariboru in dipl. ing. 
agronomije Jože Simončič, direktor Kmetijsko gozdar-
skega zavoda Novo mesto. Za novo oblikovno podobo 
zbornika je zaslužen šentjernejski akademski slikar Si-
mon Kajtna. Na strokovnem posvetu so pripravili pre-
davanja o naslednjih temah: bolezni lesa vinske trte 
– stari znanec, spregledani sovražnik predavatelja prof. 
dr. Denisa Rusjana iz oddelka za agronomijo Biotehni-
ške fakultete Univerze v Ljubljani, cviček PTP – izboljša-
nje kakovosti z boljšo kontrolo predelave predavatelja 
dr. Klemna Lisjaka s Kmetijskega inštituta Slovenije, 
razvoj kolektivne blagovne znamke predavatelja Duša-
na Brejca, direktorja Vinske družbe Slovenije. Sledili sta 
predstavitvi Barbare Pavlakovič s Fakultete za turizem 
Univerze v Mariboru z naslovom Tržni položaj cvička in 
Maje Žibert, 21. vinske kraljice Slovenije, z naslovom 
Slovenija – vinska destinacija? Po posvetu je sledila 
okrogla miza »Vino in poslovni svet«, na kateri so 
sodelovali: Ivan Kralj, direktor podjetja Arex, Mirjan Ku-
lovec, predsednik uprave in generalni direktor Kolpe, 
Janez Gorišek, konstruktor planiške velikanke in častni 
občan Občine Šentjernej, Sonja Anadolli, predsednica 
uprave Deželne banke Slovenije, Dušan Brejc, direk-
tor Vinske družbe Slovenije, in Jože Simončič, direktor 
KGZS – Zavoda Novo mesto. Okroglo mizo je povezoval 
novinar televizije Vaš kanal Slobodan Jovič.

Jani Pavlin

Janja Javornik, Anita Petrič, Vesna Lakner Sofrić

OBČINA OBVEŠČA / 46. Teden cvička 3
46. TEDEN CVIČKA – LETOS S SODOBNEJŠIM IN MLADOSTNIM UTRIPOM

V Šentjerneju je letos po 40 letih vnovič potekala cvičkarija, danes imenovana Teden cvička. 46. 

Teden cvička, največja dolenjska vinsko-kulinarična prireditev, je v dolino pod Gorjanci priva-

bila množico občanov in obiskovalcev od blizu in daleč, predvsem vinogradnikov in vinograd-

nic, ki se jih je zgolj v povorki predstavilo 1400. Prireditelji – Društvo vinogradnikov Šentjernej, Zveza 

društev Vinogradnikov Dolenjske in Občina Šentjernej – so z udeležbo zelo zadovoljni, saj je prireditev 

obiskalo več kot 13.000 ljudi. Dolenjski “nabritež” je dobil tudi novega ambasadorja, kralja cvička in 

princeso cvička. Novosti, kot so kulinarična tržnica, cvičkova kuhna in pokušnje vrhunskih vin, so 

obiskovalci sprejeli z navdušenjem.

Anja Medle
Rok Hočevar, Lana Zrinjanin

13. 
maja so v Komendi priredite-

lji spet poskrbeli za odlično 

pripravljen tekmovalni dan 

s sedmimi kasaškimi dirka-

mi. Kljub slabi napovedi smo tekmovalci in 

gledalci imeli nekaj sreče z vremenom in 

smo lahko uživali v zanimivih dirkah s po-

pestrenim sporedom. V osrednji točki spo-

reda, Spominski dirki Janka Juhanta, sta 

za KK Ljutomer slavila Vittorina Jet (IT) in 

Dušan Zorko. Klub za konjski šport Šentjer-

nej je zastopalo sedem konj kasačev, ki so 

s svojimi nastopi opravili odlično. V 1. točki 

sporeda je svojim krstnim nastopom odlično 

opravila Cindy, ki je na vajetih Igorja Novaka 

slavila zmago s kilometrskim časom 1.22,8 

na razdalji 1840 metrov. Takoj za njo sta se 

na drugo mesto uvrstila La Bella (iz hleva 

Judež) in Vito Šadl s časom 1.22,9. V 2. točki 

sporeda sta tretje mesto osvojili Giselle in 

Lana Zrinjanin s kilometrskim časom 1.23,2 

na razdalji 1840 metrov. V 4. točki sporeda 

sta četrto mesto osvojila Gulianne (iz hleva 

Lah) in Tomaž Novak s kilometrskim časom 

1.21,0 na razdalji 1840 metrov. V 6. točki spo-

reda v odprti dirki se je pomeril tudi neuni-

čljivi Dior MS ter z novim lastnikom Igorjem Novakom osvojil peto mesto s kilometrskim 

časom 1.20,1 na razdalji 1840 metrov. V zad-

nji točki sporeda pa smo prvič letos videli 

tudi nastop francoskih kobil. Med njimi sta 

nastopili Carlina Beco FR iz hleva Judež in 

Vanille du Heloy FR v lastništvu Žige Rum-

preta. Carlina je z voznikom Vitom Šadlom 

osvojila drugo mesto s kilometrskim časom 

1.22,0 na razdalji 1840 metrov. Končno peto 

mesto je pripadlo Vanille in Voju Maletiću 

s časom 1.25,9. Letošnja kasaška sezona, ki 

šteje 23 tekmovalnih dni, že poteka. Klub za 

konjski šport Šentjernej bo v letošnji sezoni 

pripravil tri tekmovalne dni. Prvi se bo od-

vil 27. maja v sklopu programa Teden cvička 

Šentjernej 2018, naslednji 19. avgusta v sklo-

pu občinskega praznika Jernejevo in zadnji 

14. oktobra.
Vljudno vabljeni. 
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Tomaž Lukan 

Klara Lukan iz Šentjerneja se je v le-

tošnjem šolskem letu preselila v Lju-

bljano, kjer obiskuje 3. letnik progra-

ma mednarodne mature na Gimnaziji 

Bežigrad. Kjub vsakodnevnem treniranju 

zelo uspešno izpolnjuje šolske obveznosti. 

Zdaj trenira v AD MASS Ljubljana v skupi-

ni z najboljšo atletinjo na srednjih progah 

v Sloveniji Marušo Mišmaš pod vodstvom 

trenerja Tevža Korenta. Klara je v tednu dni 

dosegla dve normi za starejše mladinsko 

svetovno prvenstvo, ki bo julija na Finskem. 

29. aprila je na mednarodnem mitingu v Ce-

lovcu s časom 2:08,22 izpolnila normo v teku 

na 800 m (norma znaša 2:08,70). 5. maja pa 

je v Zagrebu na mitingu ob odprtju sezone 

1500-metrsko razdaljo pretekla v 4:21,04 in s 

tem izpolnila drugo normo za SP U20 (nor-

ma znaša 4:27,00). Na 1500 m je tekla prvič 

in brez prijavljenega rezultata, štartala je v 

slabši skupini. S tem je po madžarskih tabli-

cah dosegla četrti izid mitinga med ženska-

mi. 

KLARA LUKAN nadaljuje

uspešno atletsko pot

Bojana Šebenik

Na povabilo CZECH MUAITHAI ASO-

CIATION in njihovega predsednika 

Petra Otticha se je odzval predse-

dnik Slovenske zveze tajskega bo-

ksa in potrdil nastop petih reprezentantov iz 

Slovenije. Med njimi je bil tudi Šentjernejčan 

Darko Drobež. 24. marca je v mestu Rokycany 

na Češkem potekal 9. krog mednarodne lige 

v tajskem boksu »GOLD MONKON«, ki je ura-

dno tekmovanje svetovne organizacije IFMA. 

V konkurenci petih držav in več kot 130 tek-

movalcev si je Slovenija priborila  srebrno 

odličje in tri zlata odličja, eno od teh si je 

prigaral Darko Drobež. Šentjernejčana je v 

boju za zlato odličje pričakal v ringu Filip 

Fadrhons, ki je bil za prireditelje dogodka fa-

vorit. Borba je stekla z nekoliko boljšim za-

četkom in prevlado Čeha, a je Drobež kmalu 

našel način, s katerim je 'razorožil' nasprot-

nika in je ta moral priznati poraz. Z zmago 

je Drobež potrdil pripravljenost na nove iz-

zive: državno prvenstvo na Ptuju od 26. do 

27. 5. 2018 in evropsko prvenstvo v Pragi na 

Češkem od 30. 6. do 7. 7. 2018. 

Darko Drobež 
vknjižil novo 
ZMAGO

CINDY IN IGOR NOVAK 

DO PRVE ZMAGE

Giselle in Lana Zrinjanin.

Carlina Beco FR in Vito Šadl.

Cindy in Igor Novak.

OBČINA OBVEŠČA

P etek, 22. junij, je bil za vse otroke, ki 
obiskujejo enoto Čebelica, velik dan. 
Zjutraj namreč niso prišli v dozdajšnje 
igralnice, ampak so s svojimi starši 

prvič prestopili prag novega vrtca. Pričakale 
so jih nove svetle igralnice v novozgrajeni 
stavbi. Vse igralnice imajo neposreden vstop 
v otroške sanitarije in umivalnico ter prostor-
no pokrito teraso. Stene prostorov so odete 
v pastelne barve, ki jih lepo dopolnjujejo po-
hištvo v naravni barvi bukve in drugi leseni 
elementi na hodnikih in stopniščih. Z novim 
vrtcem smo pridobili velik večnamenski pros-
tor, ki bo služil kot prostor za športne dejav-
nosti otrok; že z manjšimi dopolnitvami pa bo 
to lahko prostor za prireditve, predavanja in 
srečanja. Različna didaktičana sredstva, kot 

so likovni material, glasbila za otroke, špor-
tni in didaktični pripomočki, bodo odslej lah-
ko shranjeni v kar treh kabinetih. Nova in še 
kako potrebna pridobitev so prostori za vzgo-
jitelje in prostor za individualno delo. V teh 
prostorih se bodo odslej strokovnjaki lahko 
posvečali otrokom s posebnimi potrebami in 
izvajali dodatno strokovno pomoč, naši stro-
kovni delavci pa načrtovali delo, se srečevali 
na delovnih sestankih, strokovnih aktivih in 
pogovornih urah s starši. V nadstropju so tudi 
upravni prostori vključno z računovodstvom 
in prostorom za ravnatelja. Kuhinjski prostori 
bodo imeli status razdelilne kuhinje, v kate-
ri bodo kuharji pripravljali zajtrke in malice 
ter poskrbeli za razdeljevanje kosil in pomi-
vanje posode za večino naših enot. Shramba, 
prostornejše hladilne omare in nova pomival-
na linija bodo omogočali ustrezno pripravo in 
hranjenje živil za vse otroke, ki obiskujejo naš 

vrtec. Za potrebe prevoza invalidnih oseb in 
hrane v nadstropje je v stavbo vgrajena dvižna 
ploščad, saj gre za enonadstropni objekt. V 
vsakem nadstropju je namreč pet oddelkov. 
Nova stavba ima vgrajenih več sistemov, ki 
zagotavljajo varno in prijetno bivanje: pre-
zračevanje, talno ogrevanje, požarni sistem, 
sistem avtomatskega zaklepanja … Vsaki 
stavbi, pa naj bo še tako tehnično dovršena, 
vdahnejo življenje ljudje, ki v njej prebivajo. 
Zato smo zaposleni poskrbeli, da so nas že 
prvi dan bivanja na hodnikih pričakali otroški 
likovni izdelki. Otroci so ustvarjali na temo 
»naš vrtec« in njihove umetnije zdaj krasijo 
razstavne panoje novega vrtca. Otroški živžav 
je napolnil igralnice, med prihodi in odhodi 
smo opazili navdušene obraze staršev. Vse to 
nam daje moči, da se bomo še naprej trudili 
in v Šentjerneju izvajali kakovostno predšol-
sko vzgojo. 

DOČAKALI NOV VRTEC

Anita Petrič

Ana Srpčič

Pogodbena vrednost vrtca 1 z dese-
timi oddelki je 2.466.000 evrov, ob-
čina pa bo od Eko sklada pridobila 
768.150 evrov. Takoj po izselitvi otrok 

se je konec junija začela gradnja vrtca 2, ki 
se odvija po terminskem načrtu. Na mestu 
bodoče lokacije novega vrtca je bil najprej 
odstranjen 44 let star 6-oddelčni vrtec. Nov 

Janez Hrovat, občinska uprava

objekt je zdaj že postavljen, vgrajeno je zuna-
nje stavbno pohištvo, v izdelavi je streha stav-
be. Nov 8- oddelčni vrtec, ki se bo raztezal na 
1236 kvadratnih metrih površine, naj bi bil po 

terminskem načrtu končan do konca letoš-
njega oktobra. Pogodbena vrednost nalož-
be je 1,3 milijona evrov. Od Eko sklada bo 
občina za vrtec 2 pridobila 422.450 evrov. 

Stekla gradnja 
VRTCA II

v Šentjerneju

6
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DRUGO ŠENTJERNEJSKO 
POPOLDNE V DOMU STAREJŠIH

N a pobudo Marka Gorenca v ime-
nu pokrovitelja Krke in podžupana 
Občine Šentjernej Janeza Selaka je 
21. maja v Domu starejših občanov 

Novo mesto potekala kulturna prireditev, na 
kateri je že drugo leto zapovrstjo šentjernej-
ske in druge starejše občane obiskal podžu-
pan Občine Šentjernej Janez Selak s spre-

Sandra Ulčnik Gruban

Anita Petrič mljevalno ekipo. Pripravili so kulturni spored 
na prostem in v prijetnem vzdušju. V uvodu 
je zbrane pozdravila kulturna animatorka v 
domu Mateja Zelič. V DSO Novo mesto pre-
življa svojo starost dvajset šentjernejskih 
občanov. Zbrane je s spodbudnimi besedami 
pozdravil podžupan Janez Selak, ki je že na 
prvem obisku v lanskem letu zbranim oblju-
bil, da bodo takšni obiski postali tradicional-
ni. Za veselo vzdušje na srečanju je poskrbel 
Slavko Franko iz Orehovice, ki je zapel in zai-

gral na harmoniko. Petju so se pridružili tudi 
varovanci doma. Pridne članice Društva kme-
tic Šentjernej so jim postregle z domačimi 
dobrotami. Člani Vinogradniškega društva 
Šentjernej so poskrbeli, da so oskrbovanci 
lahko nazdravili z domačim kraljevim cvič-
kom Jerneja Martinčiča. Podžupan Janez Se-
lak je ob tej priložnosti deklamiral hvalnico 
cvičku. Na dvorišču je zakikirikal petelin Jer-
nej, ki je oskrbovankam podelil rdeče nagelj-
ne. Sprejele so ga z velikim navdušenjem. 

OBČANOV

Številka 124, maj 2018

Številka 125, junij 2018

Številka 125, junij 2018

Številka 126, avgust 2018
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  ANITA PETRIČ

     EMIL TURK

25. 
junija praznuje-

mo spomin na eno 

največjih prelomnic 

v slovenski zgodovi-

ni – spomin na dan, 

ko je Slovenija postala formalno 

neodvisna.

Na ta dan sta bili sprejeti Deklaracija o neod-

visnosti Slovenije in Temeljna ustavna listina 

samostojnosti. Občina Šentjernej je v petek, 

21. junija 2019, ob 28. obletnici osamosvojitve 

Slovenije pripravila proslavo v počastitev dne-

va državnosti. Kot gostitelj je zbrane najprej 

pozdravil župan Občine Šentjernej Radko Lu-

zar, ki je zbranim čestital ob prazniku države ter 

dejal, da moramo prihodnost graditi na teme-

ljih, ki nas povezujejo in to prenašati na mlajše 

generacije, če želimo STATI INU OBSTATI, kot 

je nekoč zapisal naš Primož Trubar. Slavnostni 

govornik na proslavi je bil častni občan Občine 

Šentjernej gospod Franc Martinčič, ki se je v 

nagovoru podrobno spominjal velikih in tež-

kih trenutkov, ko smo postavljali našo državo. 

Z zbranimi je delil svoje  skromno mnenje kaj 

nam še manjka: »Ponosa, da smo Slovenci! 

Da smo državljani demokratične sloven-

ske države! Da smo občani uspešne ob-

čine! Zavedanja, da brez zavednih, poš-

tenih državljanov, ki bodo premišljeno 

volili svoje vodstvo, v občinskem ali dr-

žavnem merilu, ne gre! Manjka nam vo-

lje, da damo priznanje osamosvojiteljem, 

strategom in borcem boja za samostojno 

Slovenijo. Zaslužijo si spomenik! Različni 

so načini izkazovanja pripadnosti državi 

in slovenstvu. Starši, vrtec, šola, na vas je 

prva naloga! Otresimo se vsakršnih raz-

prtij, stopimo skupaj in zmaga je naša!« 

Spomnil se je 25. junija 1991, ko je bila raz-

glašena samostojna demokratična republika 

Slovenija. Dejal je, da je tistega dne zavladalo 

veliko navdušenje, evforija, tudi v Šentjerneju. 

»Kot se spodobi, smo praznovali z držav-

nimi simboli, čeprav jih takrat še ni bilo 

mogoče kupiti. Krojaški mojster Polde 

Švalj je čez noč sešil prvo slovensko zasta-

vo za naš kraj. Ta enkratni dogodek smo 

praznovali v Šmalčji vasi, ob priliki bla-

goslovitve kapelice, kjer je gospod Anton 

Trpin daroval zahvalno mašo. Sodelovali 

so šentjernejska godba, pevci in recitator-

ji. Vinska klet Martinčič je pogostila vse 

navzoče z zlatom odlikovanim vinom, po-

sebej za to priliko poimenovanim Svobod-

njak. Z njim so ob razglasitvi samostojne 

države nazdravili tudi v parlamentu.« V 

programu, ki je bil posvečen domovi Sloveniji, 

je nastopil Šentjernejski oktet z novima člano-

ma Jernejem Martinčičem in Albinom Jorda-

nom ter Pihalni orkester Občine Šentjernej pod 

taktirko Sandija Franka, ki je zaigral več različ-

nih slovenskih skladb. Vrhunec proslave sta bili 

skupni pesmi, ki sta jo izvedla Pihalni orkester 

Občine Šentjernej in Šentjernejski oktet – pe-

sem Ljubim te Slovenija ter domačo himno. 

Po proslavi so nastopajoči in občani skupaj 

nazdravili ob prazniku domovine. 

Dan
državnosti

POČASTITEV 
DNEVA 

DRŽAVNOSTI

Slavnostni govornik na proslavi je bil gospod Franc Martinčič.

V kulturnem programa sta nastopila Pihalni orkester 

Občine Šentjernej in Šentjernejski oktet.

  ANITA PETRIČ
     ARHIV DRUŠTVA ŠENTJERNEJSKA             KONJENICA & BOJAN DUH

Na čigavo pobudo ste ustanovili DŠK?Že v letu 1998, leto poprej od uradne ustano-vitve DŠK, smo se zbrali in začeli razmišljati o ustanovitvi društva. Bilo nas je kar nekaj, in sicer: Franc Gregorič, pokojni Ivan Rebselj, pokojni Milan Kuhar, Silvo Vide, Milan Kranjc, Jože Krašovec, Edo Kočman, Franc Pavlič in Janez Kavšek. Poznavanje konjereje, veselje in zagnanost naših ustanovnih članov nam niso dali miru in tako smo v letu 1999 uradno usta-novili Društvo Šentjernejska konjenica, tudi z namenom promovirati našo občino izven nje-nih meja.

Kaj so vaše prioritetne naloge?Že v samem začetku delovanja DŠK smo si za-dali več ciljev, katere še danes izvajamo. Prva naloga nam je bila skrb za naše konje, brez ka-terih ne bi bilo konjenice, nadalje sodelovanje z drugimi sorodnimi društvi v okviru občine in izven nje. Vzpodbujati mladino, da ohranjajo našo prelepo občino v duhu konjereje, izobra-

ževati mlade rejce konj in jih pritegniti s konj-skega hrbta v prelepo neokrnjeno naravo, ki se nam sama ponuja. Menim, da smo tu uspeli.
Kakšen je vaš moto?
Vprašanje na katerega je lahko in hkrati tudi težko odgovoriti. Kot sem že dejal, privabiti čim več mladih z željo po ohranjanju tradicije reje konj na Šentjernejskem polju. Kajti zave-dati se moramo, da je bil v bližnji preteklosti konj edini "traktor" kot pomoč pri težkih opra-vilih na kmetiji.

Katerih prireditev se udeležujete in/ali organizirate tudi kakšno lastno?Teh prireditev je kar nekaj. Predvsem se naši člani udeležujejo različnih konjenic širom Slo-venije. Z veseljem se odzovemo vsakemu po-vabilu. Res pa je, da je teh povabil kar nekaj, tako da se prav vseh ne utegnemo udeležiti. Kot primer, smo bili lani na dan osvoboditve na proslavi v Ljubljani z dvovprego, kjer smo 

20 LET DRUŠTVA
ŠENTJERNEJSKA KONJENICA
V 

tokratni praznični 
številki Šentjernejske-
ga glasila vam pred-
stavljamo Društvo 

Šentjernejska konjenica, ki je 
bilo ustanovljeno leta 1999. V 
letošnjem letu praznujejo že 

20 let uspešnega delovanja in 
zastopanja naše občine. Spre-
govorili smo s predsednikom 
Društvo Šentjernejska konje-

nica gospodom JANEZOM 
KAVŠKOM. Pa jih pobližje 

spoznajmo.

D RU Š T VO  Š E N TJ E R N E J S K A  KO N J E N I C A
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POLETJE V VRHPOLJU
  BETKA LUŠTEK

    ARHIV TD VRHPOLJE

V želji, da bi se v Vrhpolju v tem poletju 
čim več družili in bili aktivni na različ-
nih področjih, imamo v TD Vrhpolje 
pripravljen za to poletje zelo pester 
program, v katerem je tudi nekaj 

novosti. Prihod poletja smo pričeli z znanim 

tradicionalnim pohodom na Gorjance. Na po-
hodu so se nam pridružili člani Planinskega 
društva Šentjernej. Zabavno, zdravo in zado-
voljno! Ni je boljše kot je aktivna sprostitev v 
naravi, ki nas napolni z obilo nove energije, 
zato sama utrujenost ob vzponu na naše lepo 
dolenjsko pogorje kar izzveni. 
S proslavo ob dnevu državnosti smo 24. junija 
zvečer praznovali rojstni dan naše lepe države 

Slovenije. Domači ljubitelji kulture, recitatorji 
in pevci so nam z Marjetko in Petro pripravili 
pravo praznično vzdušje, ki se je nadaljevalo 
ob druženju in klepetu domačinov.
6. julija pa smo se družili na slikarski delavnici 
z našo domačo ustvarjalko in umetnico Božo 
Jambrek. Zanimive zamisli in motivi, čopiči in 
pisane barve, ki so se prelivale na slikarskih 
platnih so nas čisto prevzele. Sprostili smo se 
in uživali. Na koncu smo ugotovili, da imamo 
v Vrhpolju kar nekaj dobrih likovnih ustvarjal-
cev, če je le na naših stvaritvah še gospa Boža 
imela kaj prste vmes. 

Pester program ob obeležitvi dneva državnosti.

Slikanje z ustvarjalko Božo Jambrek.

GASILSKA URA PGD ŠENTJERNEJ
  BOŠTJAN PRAZNIK

    ARHIV PGD ŠENTJERNEJ

L
etošnje leto je bilo v našem društvu 
zelo delovno, saj smo poizkusno začeli 
s projektom Gasilska urica. To je obšol-
ska dejavnost katero izvajamo skozi 
celo šolsko leto za vse šolarje iz našega 

območja, ki se želijo spoznavati z gasilsko te-
matiko.

Začenjamo bolj lahkot-
no, s spoznavanjem 

orodja in opreme, 
ki ga gasilci upo-
rabljamo. Nada-
ljujemo z vozili, 
prvo pomočjo in 

kakšnim poligo-
nom. S tem se pa 

tudi začnemo prip-
ravljati za gasilska tek-

movanja, ki jih organizira 
GZ Šentjernej. Proti koncu zimskega obdobja 
je na sporedu gasilski kviz, potem spomladi še 
orientacija ter v maju in juniju tekmovanja iz 
gasilsko športnih disciplin.

V našem gasilskem domu smo imeli mladinsko 
silvestrovanje in tudi mladinski občni zbor. Za 
konec tekmovalnega obdobja in tudi šolske-
ga leta smo imeli nadvse prijeten in osvežujoč 
piknik. Ob tej priložnosti se tudi zahvaljujemo 
Marjanu Pirkovič, ki nam je pomagal pri organi-
zaciji, kakor tudi vsem članom PGD Šentjernej, 
ki so soustvarjali gasilsko urico. 

V naslednjem šolskem letu imamo že nove 
plane in med njimi je tudi izlet. Seveda ne bo 
manjkalo tudi aktivnosti, katere smo že imeli in 
so bile dobro sprejete. Zato vabimo vse otroke, 
punce in fante, ki že obiskujejo šolo, da se nam 
pridružijo. Začeli bomo zopet v oktobru, vsak 
torek ob 18. uri.
Prid' h gasilcm! 

Zabavne in poučne urice pri gasilcih PGD Šentjernej.
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10 LET DELOVANJA KULTURNEGA
CENTRA PRIMOŽA TRUBARJA

  ELIZABETA KUŠLJAN GEGIČ

    EMIL TURK

V ponedeljek, 19. avgusta 2019, smo 
slavnostno obeležili natanko 10 let 
delovanja šentjernejskega hrama 
kulture. Praznovali smo z domačimi 
kulturniki in gosti ter s številnimi obi-

skovalci, ki se radi vračajo k nam. 
Kulturni center Primoža Trubarja je že od same-
ga odprtja v upravljanju Ekološke družbe Šen-
tjernej. V desetih letih je prag kulturnega cen-
tra prestopilo že preko 230 tisoč obiskovalcev, 
zvrstilo se je blizu 1.500 dogodkov vseh žanrov, 
namenjenih vsem generacijam. 
Takšno je bilo tudi praznovanje, kjer so nastopi-
li otroci iz Vrtca Čebelica, učenci OŠ Šentjernej 
s Saro Praznik, zaplesali so člani ŠKD Hopla in 
Plesne skupine Harlekin, akustično so zazvene-
li mladi člani glasbene skupine De Beat, zaigral 
je Pihalni orkester Občine Šentjernej, nastopili 
so Ljudski pevci Vrhpolje, skupaj so zapeli MePZ 
Vlaste Tavčar in MePZ Ajda Orehovica Šentjer-
nej ter Šentjernejski oktet. Ob številnih fotogra-
fijah smo se spomnili dogodkov, ki so se odvili 
pri nas – od najbolj odmevnih muzikalov in 
nastopov otrok do čisto formalnih dogodkov, 
kot je bil obisk predsednika države.
Osrednji gost večera je bil slovenski gledališki 

in filmski igralec Gojmir Lešnjak Gojc, ki je s 
Kulturnim centrom Primoža Trubarja povezan 
vseh 10 let. Gojc je bil v času gradnje kulturne-
ga centra direktor Kosovelovega doma v Seža-
ni in predsednik Združenja Kulturnih domov 
Slovenije in nas prav v tej vlogi prvič obiskal ju-
lija 2009. S svojim poznavanjem delovanja to-
vrstnih ustanov (kot nastopajoč in upravitelj) 
je bistveno pripomogel k načrtovanju delova-
nja in promocije šentjernejskega kulturnega 
centra. V vseh naslednjih letih je tukaj večkrat 
gostoval z različnimi gledališči in vedno si je 
vzel čas za pogovor, nasvete in konstruktivne 
debate o ponudbi in povpraševanju kulturno 
umetniških vsebin v našem okolju. 
Praznovanje smo obeležili tudi s priložnostno 
razstavo, kjer smo izobesili plakate, vabila, le-
take, abonentske zloženke in mesečne napo-
vednike. Vse to nudi globok  vpogled v številne 
dogodke, ki so bistveno pripomogli k dvigu 
kvalitete življenja v kraju in širše. 
Kulturni center Primoža Trubarja že 10 let na-
stopajočim in vsem obiskovalcem daje mož-
nost kvalitetnega kulturnega udejstvovanja. 
Za slehernega posameznika se pri nas potru-
dimo in k temu bomo strmeli tudi v prihodnje. 
V tekoči, 11. sezoni, se predajte naši ponudbi 
– za vsakega od vas se zagotovo najde nekaj 
lepega. 

DOBRODELNA 
OTROŠKA 

PREDSTAVA 
MOJCA 

POKRAJCULJA – 
ZA LUKO CUGLJA

  BETKA LUŠTEK

    EMIL TURK

V okviru občinskega praznika Jerneje-
vo 2019 smo v Turističnem društvu 
Vrhpolje v nedeljo, 18. avgusta, v KC 
Primoža Trubarja v Šentjerneju prip-
ravili dobrodelno otroško gledališko 

predstavo pod naslovom »Mojca Pokraj-
culja«, da bi pomagali Luki Cuglju na njegovi 
poti dolgotrajne rehabilitacije po stanju mož-
ganske krvavitve, ki se mu je pred leti zgodila 
po šolskem športnem udejstvovanju v nogo-
metu.

LUKA CUGELJ
Luka Cugelj, mladostnik doma iz Cerovega 
Loga, je v vsem času težkega bolezenskega 
stanja izjemen borec v svojih prizadevanjih in 
vloženih naporih, ki jih dnevno vlaga za svoje 
napredke. V zadnjem letu in pol je dodatno 
prestal dva zahtevna nevrokirurška posega in 
še kirurški poseg na nogi. Leto 2018 je bilo zanj 
izjemno zahtevno in težko zaradi stabilizacije 
zdravstvenega stanja. V letu 2019 nadaljuje z 
rehabilitacijskim programom.
Trenutno je zanj bistvenega pomena zagoto-
vitev in nadaljevanje rednih dnevnih nevrofi-
zioterapevtskih obravnav. Zdravstveni sistem 
po 18. letu starosti ne omogoča zadostnih 
kontinuiranih terapevtskih obravnav. Samo-
plačniške terapije so povezane z visokimi 
finančnimi izdatki in so običajno izven doma-
čega kraja. Zavedanje, da ima Luka še nekaj let 
dobre možnosti za izboljšanje stanja, njegove 
domače vodi v prizadevanjih za Lukovo redno 
izvajanje aktivnosti doma, koriščenje terapij v 
okviru zdravstvenega sistema in samoplačni-
ških terapij v centrih, ki so usposobljeni za delo 
s takšnimi bolniki. Pri nevroloških obolenjih in 
poškodbah dokazano velja, da se le z intenziv-
nim rednim delom in ponavljanji gibov dosega-
jo najboljši rezultati.
V želji, da bi Luka s pridobljenimi dobrodelni-
mi prispevki imel možnost hitreje napredova-
ti, je skupina mladih igralcev, vsi srednješolci 
iz Vrhpolja, med počitnicami pridno vadila in 
18. avgusta zavzela oder kulturnega hrama, se 
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Kdaj in kako se je pojavila vaša žilica 

za raziskovanje rastlin?

Strast do narave me spremlja že od otroških 

dni. Moja najboljša prijateljica iz otroških dni 

mi je pred leti, ko sva se po dolgem času srečali, 

rekla, da je ne čudi, s čim se ukvarjam, da sem 

bila takšna že kot otrok.

Ste imeli zdravo otroštvo? Kako nanj 

gledate sedaj, s tem znanjem/véde-

njem?
Zagotovo sem imela precej brezskrbno otro-

štvo, povsem zdravo pa ni bilo. Prebolevala 

sem angino za angino in jemala antibiotik za 

antibiotikom, kar takrat ni veljalo za nič nena-

vadnega. Eden od zdravnikov, ki se ga mnogi 

še spomnijo, je na vsakem pregledu z nasme-

hom rekel: »Sabina, to nije ništa.« V tistem času 

smo imeli antibiotike doma, za vsak slučaj, za 

preventivo. Kaj takšnega seveda danes ni ne 

dopustno, niti dovoljeno.

Sodelujete s Sanjo Lončar, znano avto-

rico prispevkov o zdravem načinu živ-

ljenja in zdravi prehrani. Kdaj in kako 

se je vajino sodelovanje začelo? Kaj 

vaju združuje?

Spoznali sva se na enem seminarju. Sanja mi je 

takoj padla »v oči«, ker je postavljala zelo jasna 

vprašanja, na katera ji pristojni z ministrstva 

niso znali odgovoriti. Do nje sem pristopila v 

prvem premoru in takoj sva se začutili. Izročila 

mi je tiskane novice Skupaj za zdravje človeka 

in narave, ki so takrat imele le eno A4 stran. Ta 

je bila na drobno popisana z zanimivimi do-

godki in sama sem se še isti teden udeležila 

njenega predavanja na temo zdrave prehrane. 

Mislim, da se mi je takrat odprl nov svet, ker 

sem končno dobila potrditev tistega, kar sem 

tudi sama čutila. Ko je zbolela moja najboljša 

prijateljica, sem najprej poklicala Sanjo, ker 

sem želela pomagati pri prevodu ene knjige. 

No, Sanja me je ob tem povabila k sodelovanju 

in predlagala, da bi raje mi napisali svojo. Mis-

lim, da sem bila tistega dne tri metre nad tlemi. 

Hči je bila stara tri mesece, zelo veliko je spala, 

tako da sem se kar takoj zapodila v raziskova-

nje in pisanje … Vse od takrat sodelujeva. 

ŠČEPEC ZAČIMB VSAK DAN, 

PREŽENE TEŽAVE STRAN

V 
jesensko obarvani šte-

vilki Šentjernejskega 

glasila smo se pogovar-

jali s SABINO TOPO-

LOVEC. Že od otroških dni jo 

z naravo povezuje nekakšna 

posebna vez, ki jo še danda-

nes skrbno neguje in utrjuje. 

Razkrila nam je marsikate-

ro zanimivost o skrivnostni 

moči začimb in njihovi vsak-

danji uporabi.

S A B I NA  T O P O L OV E C  –  a v t o r i c a ,

p r e d a v a t e l j i c a  i n  z a g o v o r n i c a  z d r a v e g a  ž i v l j e n j a

  SABINA JORDAN KOVAČIČ

     OSEBNI ARHIV SABINE TOPOLOVEC

Številka 134, avgust 2019

Številka 134, avgust 2019

Številka 134, avgust 2019

Številka 135, september 2019

Številka 136, oktober 2019
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Petelin Jernej je v živo spremljal finalno tekmo srebrnih slovenskih odbojkarjev v Parizu. Nepozabno vzdušje in navijanje … Nekaj foto utrinkov iz 
glavnega mesta galskih petelinov, finalne tekme in sprejema na Kongresnem trgu v Ljubljani.  /       STANE BREGAR

Š P O R T

TROJČEK DOMAČIH ZMAG ZAKONEC SEZONE NA HIPODROMU V ŠENTJERNEJ

V nedeljo, 6. oktobra 2019, so člani 
Kluba za konjski šport Šentjernej 
pripravili še zadnje letošnje kasaške 
dirke na domačem hipodromu. Poleg 
8 kasaških dirk so pripravili še pester spremljevalni program z dirko ponijev, pro-mocijsko dirko dvovpreg ter promocijsko dir-ko dvosedov. 

Kljub dejstvu, da se kasaška sezona bliža kon-cu, smo bili priča lepo popolnjenim dirkam ter izvrstni formi, ki so je v čudovitem jesenskem vremenu pokazali konji kasači. Domači tek-movalci so poskrbeli za nekaj izjemnih rezul-tatov. V 3. točki sporeda je krstno zmago v svo-jem 10 štartu kariere slavila 4-letna Sarah na vajetih Roka Hočevarja s hitrim časom 1.20,0 na razdalji 1680 m. Za novo slavlje domačinov sta v 6. točki sporeda poskrbela Rucoea Spri-tz in Andrej Simončič s časom 1.21,3 na 1680 m. Šentjernejčani so dosegli še dve tretji mesti (Brendy z Vesno Šuštaršič in Avgusto z Andre-

  LANA ZRINJANIN
    EMIL TURK

jem Simončičem) ter tri četrta mesta (Planet s Slavkom Frankom, Alja Star iz hleva Antončič ter Tamerice in Vesna Šuštaršič). 
V promocijski dirki dvovpreg, kjer so se po-merile dvovprege s hladnokrvnimi konji, s športnimi konji in kasači, je kljub dodatku 200 metrov slavila dvovprega s kasaškimi konji Ty-

mish NP in Palmarivatekihova na vajetih Pri-moža Simončiča iz Šentjernejske konjenice.Vsem gledalcem, ki so z nami delili to čudovito nedeljsko popoldne ter popestrili dogajanje s športnim navijanjem, se zahvaljujemo in upa-mo, da se vidimo na hipodromu v Šentjerneju tudi prihodnje leto. 

Kolesarsko društvo JB Team in ŠD Petelini so v soboto, 21. 9. 2019, organizirali že 4. kolesarski vzpon na Javorovico. Na vrhu Javorovice (618 m) so svojemu namenu predali tablo gorski cilj. Zbrane kole-sarje sta nagovorila župan Radko Luzar in podžupan Janez Selak.  /      EMIL TURK
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D
ružinski ansambel Frančič iz Čadraž 
pri Šentjerneju letos obeležuje visok 
jubilej – kar 25 let že preigravajo in 
razveseljujejo poslušalce na različnih 
dogodkih. Jubileju so nazdravili na 

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

    ANSAMBEL FRANČIČ

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

25let

ANSAMBEL
FRANČIČ PRAZNUJE

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

turne in kulinarične dediščine, pa vendar je 

  BRANKA PETKOVŠEK

    BRANKA PETKOVŠEK, EMIL TURK &
            KAREL SLANC

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

PETO DRŽAVNO
OCENJEVANJE IN RAZSTAVA 

POTIC V ŠENTJERNEJU

Dobitnice super zlatih priznanj.
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Ob jubileju 40-letnici delovanja povabili na slavnostni koncert

M
ešani pevski zbor Vlaste Tavčar 

Šentjernej letos slavi štirideset let 

delovanja. Ob jubileju so povabili 

na slavnostni koncert Ostanimo 

prijatelji, katerega se je v Kulturnem 

centru Primoža Trubarja udeležila velika mno-

žica prijateljev ljudskega petja. Zanje so pevci 

pripravili preplet ljudske pesmi in priredb po-

pevk. Pevci so med seboj v vseh teh letih stkali 

trdne prijateljske vezi, tudi z mnogimi drugimi 

zbori in pevskimi zasedbami, ki so jih pova-

bili na jubilejni koncert, ki ga je povezovala 

Petra Rep Bunetič. Nastopili so Šentjernejski 

oktet, Vokalna skupina Gorjanski spev, MePZ 

  ANITA PETRIČ

    LIDIJA MARKELJ, Dolenjski list

Ajda Orehovica, novomeška glasbena skupina 

Ješča vešča in pianist Lucijan Cetin. Na kon-

certu je vodja novomeške izpostave Javnega 

sklada RS za kulturne dejavnosti Klavdija Ko-

tar pevcem, ki v zboru prepevajo pet, deset, 

petnajst, dvajset, trideset in štirideset let, 

podelila Gallusove značke. Posebno priznanje 

je prejel tudi zbor, ki ga zadnjih osem let vodi 

Mojca Jevšnik. Na koncertu so se spomnili ne-

katerih prejšnjih zborovodij, kot sta Milan Pav-

lič in Sonja Povše Krmc ter dolgoletne predse-

dnice Marine Jordan. Podarili so jim cvet in jih 

prijetno presenetili. Danes zbor, ki mu predse-

duje Mojca Rebselj, šteje 26 pevcev in v svoje 

vrste vabijo tudi nove člane. V spomin, učite-

ljici, igralki, režiserki in lutkarici Vlasti Tavčar 

je v avli Kulturnega centra Primoža Trubarja 

zbor pripravil zanimivo razstavo lutk. Razsta-

vo je tako društvo pripravilo v sodelovanju z 

Dolenjskim muzejem, OŠ Šentjernej ter JSKD 

Območno izpostavo Novo mesto. 

V 
petek, 13. decembra 2019, je Pi-

halni orkester Občine Šentjernej 

pripravil tradicionalni božično 

novoletni koncert. Naši odlični 

godbeniki so nas tako kot vsako 

leto s prazničnim koncertom počastili in 

navdušili. Gost glasbenega večera je bil 

Uroš Perić, svetovno poznani blues in soul 

pevec, ki je letos praznuje 15-letnico kari-

ere, v kateri je nanizal kar 22 plošč. Perry, 

kot ga mnogi kličejo, je slovenski glasbe-

nik, ki je postal znan po svojih odličnih in-

terpretacijah skladb iz zlate dobe bluesa, 

soula in jazza. Med glasbeniki, ki so nanj 

najbolj vplivali, je prav gotovo legendarni 

Ray Charles. Uroš Perić je s svojimi nasto-

pi do zdaj razgrel občinstvo že kar na treh 

Orkester pričaral 

praznično vzdušje

  ANITA PETRIČ

    EMIL TURK

kontinentih, in sicer v Evropi, ZDA in Afriki. 

Z veseljem se je odzval na povabilo pihal-

nega orkestra, da pride tudi v Šentjernej. 

Njegova ljubezen do glasbe se zrcali tako 

v interpretiranju Charlesove glasbe kot 

v ustvarjanju lastnih skladb. Na njegovo 

petje, igranje klavirja in značilno poziba-

vanje se občinstvo vedno odzove z burnim 

aplavzom. Tako je bilo tudi tokrat na kon-

certu. S simpatičnim, širokim nasmehom 

in karizmatično osebnostjo je še dodatno 

navdušil in razveselil številno občinstvo.

Pihalni orkester Občine Šentjernej 

želi vsem prijetne decembrske dni in 

srečno novo leto 2020. 

I
ntenzivne vaje v Kranjski Gori so za Pihalni 

orkester Občine Šentjernej že tradicionalni 

vikend pred božično novoletnim koncer-

tom. Tudi letošnje leto se je na Gorenjsko 

šlo z namenom, da orkester dobro povadi 

program, ki ga bo predstavil na prihajajočem 

koncertu, velik del pa je kot vedno predstavlja-

lo tudi prijetno medsebojno druženje. Čudovit 

večer v domačem Kulturnem centru Primoža 

Trubarja nas čaka v petek, 13. decembra. Gost 

letošnjega koncerta bo pevec Uroš Perić, ki nas 

bo s svojim glasom popeljal v svet bluesa in 

soula. Veselimo se druženja ob dobri glasbi ter 

z dobrimi ljudmi na odru in v publiki. 

ORKESTER NA 

INTENZIVNIH 
PRIPRAVAH V 

KRANJSKI GORI

  KRISTINA HOSTA

    ARHIV POOŠ

Gost večera Uroš Perić.

Zadnjih osem let zbor vodi Mojca Jevšnik.
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OBVESTILO DRUŠTVOM IN KLUBOM V OBČINI 

ŠENTJERNEJ – PODELITEV SPOMINSKE

PLAKETE ŠENTJERNEJA 

Na podlagi objavljenega Razpisa za vložitev predlogov za podelitev nagrad in priznanj Občine Šen-

tjernej v letu 2020, pozivamo vsa društva in klube, ki delujejo v občini Šentjernej in v letošnjem letu 

obeležujejo obletnico delovanja, da to sporočijo na Občino Šentjernej.

Predlog s kratko obrazložitvijo delovanja vašega društva pošljite na e-pošto:

mojca.kastelic@sentjernej.si, najkasneje do 18. 5. 2020, da lahko še pripravimo predloge za do-

bitnike spominske plakete Šentjerneja. 

Občina Šentjernej objavlja na podlagi 4. člena Odloka o priznanjih in nagradah

Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 19/96)

RAZPIS ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA

PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ

OBČINE ŠENTJERNEJ V LETU 2020

1. V skladu z odlokom občina podeljuje naslednja priznanja in nagrade:

• NAZIV ČASTNEGA OBČANA OBČINE ŠENTJERNEJ

• NAGRADA OBČINE ŠENTJERNEJ

• SPOMINSKA PLAKETA ŠENTJERNEJA

• PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE ŠENTJERNEJ

2. Priznanje in nagrade so enkratne. Denarne nagrade se dajejo samo fizičnim osebam. 

Sredstva za priznanja in nagrade se zagotovijo v občinskem proračunu.

3. Predloge za podelitev priznanj in nagrad lahko podajo fizične osebe, podjetja, zavodi, 

društva, delovna telesa občinskega sveta in politične stranke.

4. Predloge za priznanja in nagrade Občine Šentjernej obravnava petčlanska Komi-

sija za nagrade in priznanja Občine Šentjernej, ki jo imenuje občinski svet. Ko-

misija izdela končni predlog za vsa priznanja in nagrade, razen za priznanje 

župana Občine Šentjernej. Komisija posreduje končni predlog za odločanje 

občinskemu svetu.

5. Priznanja in nagrade podeljuje župan.

NAZIV ČASTNEGA OBČANA OBČINE ŠENTJERNEJ pridobi, kdor doseže po-

membnejše trajne uspehe na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, 

športnem, vzgojno-izobraževalnem in humanitarnem področju ter s tem predstavlja občino 

doma in v svetu. Naziv častnega občana lahko dobi tudi tujec. Častnemu občanu se ob ime-

novanju podeli posebna listina.

NAGRADA OBČINE ŠENTJERNEJ se podeljuje občanom Občine Šentjernej, ki dosežejo po-

membnejše trajne uspehe na gospodarskem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem 

in humanitarnem področju. Nagrada Občine Šentjernej obsega priznanje in denarno nag-

rado. Višino denarne nagrade za vsako leto določi občinski svet ob sprejemanju proračuna.

SPOMINSKA PLAKETA ŠENTJERNEJA se podeljuje organizacijam in občanom ob njihovih 

pomembnejših jubilejih. Spominska plaketa je patiniran kovinski odlitek grba.

PRIZNANJE ŽUPANA

Župan lahko za posamezne enkratne dosežke in uspehe posameznikov, podjetij, zavodov, 

krajevnih skupnosti in društev podeli pisno priznanje. Priznanje župana se podeljuje ob pra-

znovanju kulturnega praznika, občinskega praznika ter ob koncu starega leta (športniki, itd.) 

in ob praznovanju raznih jubilejev (društva).

Predloge z obrazložitvijo pošljite na naslov: OBČINA ŠENTJERNEJ, Prvomajska cesta 

3a, 8310 Šentjernej, s pripisom »predlog za priznanje ali/in nagrado Občine Šentjernej«, 

do 22. 5. 2020. 

Janez Selak,

podžupan s funkcijo župana

V 
občini Šentjernej so v nedeljo, 8. mar-

ca, potekale nadomestne volitve za 

župana. Za županski stolček sta se 

potegovala dva kandidata, in sicer 

Jože Simončič, ki je kandidiral s pod-

pisi volivk in volivcev, in Franc Hudoklin (SLS).

Na volišča se je podalo lepo število volilnih 

upravičencev – 3724, kar je 63,80-odstotna 

udeležba. Za zmagovalca volitev so izbrali Jo-

žeta Simončiča, ki so mu namenili 58,10-od-

stotka podpore (2154 glasov), medtem ko je 

za Franca Hudoklina volilo 41,90-odstotkov 

volivcev (1552 glasov). 

   SABINA JORDAN KOVAČIČ

JOŽE
SIMONČIČ
NOVI ŽUPAN

Spoštovani občanke in občani,

Iskrena hvala za vso izkazano podpo-

ro na volitvah in pomoč v času volilne 

kampanje. Dokazali smo, kako zelo 

pomembni sestavini za uspeh sta po-

vezovanje in sodelovanje, zato name-

ravam tako delovati tudi v prihodnje. 

Slavili smo 8. marca, zdaj je čas, da 

zavihamo rokave in začnemo izpolnje-

vati dane obljube, saj vemo, da znamo 

in zmoremo skupaj doseči marsikaj. 

Jože Simončič, vaš župan

Šentjernejsko glasilo   |   december 2019
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VICI

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

čevlje?!«

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

PREGOVORI ZA DECEMBER
Prvi teden huda zima, osem tednov ne odkima. / Ako prvega dne v adventu na 

Barbaro (4. 12.) je mraz, trajal bo ves zimski čas. / Če grudna bliska, grmi, za dru-

go leto vetrove budi. / Kadar v adventu jug hladi, drugo leto dosti sadja rodi. / 

Kolikor ivja se o božič (25. 12.) na vejah blesti, toliko sadja prihodnje leto zori. / 

Če vidiš rimsko cesto na sveto noč sijati, se je dobre letine nadejati. / Tepežki dan 

(28. 12.) oblačen, k letu ne boš lačen. / Sapa ki na sveti večer piha, vse prihodnje 

leto ne odpiha. / Slaba bo letina, revščine vir, če mokrota moti božični večer. / Od 

božiča do treh kraljev, če gosta megla nastaja, bo veliko bolezni doma.

RIŠE: Darinko Ruden

V prejšnji številki glasila smo vas spraševali, kaj je bilo na objavljeni 

fotografiji. Za pravilen odgovor, da je na objavljeni fotografiji most 

čez potok Kobilo, se zahvaljujemo MARTINI KOŽELJ iz Loke. Nagra-

jenki, ki je pravilno odgovorila, čestitamo in jo prosimo, da pride na 

občino, kjer bo prevzela nagrado gostilne Pri Jerneju, ki se ji za nag-
rado najlepše zahvaljujemo.TOKRAT VAS SPRAŠUJEMO, KJE JE BILA PO-

SNETA FOTOGRAFIJA. Vaše odgovore pričaku-
jemo do ponedeljka, 10. februarja 2020, na 
naslovu: Uredniški odbor Šentjernejskega 
glasila, Občina Šentjernej, Prvomajska ces-
ta 3 a, 8310 Šentjernej ali na e-naslovu: sen-
tjernej@siol.net.  

R A Z V E D R I L O

Š entjernejčanka Klara Lukan je na evropskem prvenstvu v krosu v Lizbo-ni med mladinkami do 20 let osvojila srebrno medaljo in s tem okronala več kot uspešno sezono. Za prvo uvr-ščeno Italijanko je zaostala za le tri sekunde. Za Lukanovo je izvrstna sezona, v kateri je 

KLARA LUKAN SREBRNA NA EP V KROSU  SABINA JORDAN KOVAČIČ
    ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

zelo napredovala. Letos je postala že evrop-ska mladinska prvakinja na 5000 metrov. 
Poleg evropskega mladinskega naslova je 
popravila številne državne rekorde, med dru-gim tudi dva članska v teku na 2000 metrov in 

cestnem teku na 10 kilometrov. Slednjega je 
dosegla konec oktobra na ljubljanskem ma-ratonu. 

Uredniški odbor Klari čestita za uspešno se-zono. 
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PISMO TEBI

Pišem ti pismo nocoj,
že dolgo je kar te ni,

že zarasle so najine poti,
sem starejša, lasje so osiveli,

a moji spomini nate niso zbledeli.
Vse se je spremenilo,

vsa sreča je odšla,
pri meni je ni doma.

Sama žalost vsa ta leta,
vem, nič dobrega se mi ne obeta,

saj isto ni, ko bil si ti,
moški moj, prelepih oči.

Ko znal si me potolažiti, objeti,
le dobro mi želeti.

Na prvo mesto mene si postavljal,
od ust si trgal, meni dajal.

Pišem pismo ti nocoj,
o kako hud preživljam boj,

ker te ni, ni z menoj,
sama s spomini, sem s seboj!

Vera Žabkar

V letošnjem letu je veliko govora o prevoznih sredstvih na električni pogon – avtomo-
bilih, kolesih, skirojih ... O teh pogonskih spremembah na vozilih pa se je govorilo že 
veliko prej. Tako tukaj ne moremo iti mimo Šentjernejčana Tomaža Smoliča, ki je že 
pred 37. leti naredil kolo na električni pogon. 
Tomaž je bil rojen v vojnem času. Doma je bil v Šentjerneju, kjer je tudi obiskoval 

osnovno šolo. Nato se je šel učit za avtoelektričarja v Pionir v Novo mesto. Kasneje se je zaposlil 
v Agroservisu v Novem mestu, kjer je bil vodja delavnice. Prav gotovo je bil eden redkih, ki mu 
je uspelo izdelati električno prevozno sredstvo. Električno kolo je nastalo po Tomaževi zamisli 
s pomočjo delavcev v delavnici Agroservisa. Kot vse kaže, je bil Tomaž resnično raziskovalna in 
inventivna duša, saj je načrtoval, da bo izdelal tudi avto – »fička« na električni pogon. Vendar 
pa mu žal te zamisli ni uspelo uresničiti. Kot direktor Agroservisa se je upokojil in med drugim 
užival v delu v svojem vinogradu. Vendar mu je niti življenja v 62. letu starosti pretrgala smrt. 
Težko je pozabiti takega človeka, ki je imel še polno tehničnih načrtov v glavi, pa mu je prezgo-
dnja smrt preprečila udejanjiti ideje. Prav je, da se ga Šentjernejčani spominjamo. 

  JANEZ KUHELJ

ŠENTJERNEJČAN TOMAŽ SMOLIČ 
JE ŽE PRED 37. LETI IZDELAL KOLO 
NA ELEKTRIČNI POGON

NAVČEK

Danes tebi, jutri meni navček bo zapel,
taka naša je usoda, vse čas nas bo vzel.

Danes tebi zvonovi pojo, saj več te ne bo.
Jutri tudi zame zvon bo zvenel,

saj vrag šalo bo vzel.
Zato danes uživajmo kar nam je dano,

skrbi vrzimo čez ramo,
bodimo veseli, da smo še,
da lahko objamemo se.

Ko snidemo se, lepo se poslovimo,
saj ne vemo, če še jutri se dobimo.
Pustimo prepir, naredimo spravo,
saj živeti brez jeze, bolj bo zdravo.

Ko v grobu bomo spali,
ne ne bomo se jezili, brez zavesti,

kot je kamen ob cesti.

Vera Žabkar

BREZ TEBE

Brez tebe zdaj moram naprej,
čez trnje si pot bom izbrala,

saj moram čez vse ovire, zdaj sem sama.
Brez tebe si nove poti bom iskala,

kaj čaka me tam, ne bom premišljevala.
Brez tebe ponoči bom spala, na blazino 

tvojo majico dala,
v njej tvoj vonj iskala.

Brez tebe bom, a ne bom sama ostala,
spomine nate imam, ki najina ljubezen 

jih je stkala.

Vera Žabkar

Šentjernejsko glasilo   |   marec 2020
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OBVESTILO DRUŠTVOM IN KLUBOM V OBČINI 
ŠENTJERNEJ – PODELITEV SPOMINSKE

PLAKETE ŠENTJERNEJA 

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

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

RAZPIS ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA
PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ

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

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

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

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

5. Priznanja in nagrade podeljuje župan.

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

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

Janez Selak,
podžupan s funkcijo župana

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

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

   SABINA JORDAN KOVAČIČ

JOŽE
SIMONČIČ
NOVI ŽUPAN

Spoštovani občanke in občani,

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

Jože Simončič, vaš župan

Številka 136, oktober 2019

Številka 136, oktober 2019

Številka 138, december 2019

Številka 138, december 2019

Številka 138, december 2019

Številka 140, marec 2020
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K
ovaštvo je ena izmed najstarejših obrti pri nas in tudi 

zelo pomemben del naše kulturne dediščine. V dana-

šnjem modernem svetu ohranja izročilo ročnega dela 

in nas hkrati uči spoštovati izdelke lastnih rok in 

spretnosti. Ravno to daje rokodelstvu pravo vrednost. Pogo-

varjali smo se s FRANCEM KOPINO, lastnikom in ustano-

viteljem Kovaštva Kopina, Franc Kopina s. p.

Predstavljamo KOVAŠTVO KOPINA, FRANC KOPINA s. p.

   SABINA JORDAN KOVAČIČ            ARHIV KOVAŠTVA KOPINA, FRANC KOPINA S. P.

Kaj ste po poklicu?

Po poklicu sem vzdrževalec strojev in naprav.

Koliko časa ste že v kovaških vodah? Kje 

vse ste si nabirali izkušnje in znanja?

V kovaških vodah sem večji del svojega življe-

nja. Kovaško delo in kovani izdelki so me vedno 

zanimali in tu sta prevladali želja po razisko-

vanju ter ustvarjanju. Sprva kot hobi, kasneje 

pa kot dejavnost, ki mi vzame večji del dneva. 

Ravno to, da nisem imel te sreče, da bi imel 

koga, ki bi mi razložil oz. bi me naučil teh stvari, 

je v meni spodbudilo še večjega raziskovalca in 

zavzetega učenca pri odkrivanju potrebnega 

znanja. Tu še kako velja, da se človek iz izku-

šenj res največ nauči. Poleg same kovačije, pa 

mi je zelo poznano tudi področje varjenja, saj je 

ogromno vsakodnevnih priložnosti, ko si lahko 

sam izdelaš kaj uporabnega. Izdelal sem si na 

primer svoj traktorski mešalec za beton, sekač 

za drva, razne traktorske priključke ter razna 

orodja in pripomočke, da si lahko poenostavi-

mo in olajšamo življenje. Ogromno ljudi pride 

do mene, da jim zavarim oziroma skonstruiram 

stvari. In vedno se vračajo z novimi težavami, 

jaz pa jim z velikim veseljem pomagam. Zato 

je potrebno biti vsestranski in znati poleg ko-

vaštva popraviti oziroma ustvariti orodja, ki 

nam olajšajo življenje.

Kdaj je padla odločitev, da stopite na sa-

mostojno podjetniško pot?

Odločitev je padla takrat, ko sem želel stopiti 

še stopničko višje. Z vso podporo ter s pomočjo 

svoje družine sem se odločil podati v podjetni-

ški svet. Pred tem sem delal kovane izdelke za 

sorodnike in prijatelje. V začetku letošnjega leta 

pa sem si uredil vse potrebno in tako ustanovil 

podjetje Kovaštvo Kopina, Franc Kopina s. p. 

Zanimanja in naročil je res ogromno in zelo me 

veseli, da se kovani izdelki vračajo nazaj. Bil je 

že čas.

Kaj ste potrebovali, da ste pričeli op-

ravljati svojo dejavnost domače in ume-

tne obrti (dovoljenja ...)?

To sem uredil zelo hitro na SPOT-u v Novem 

mestu, kjer so mi s svojimi dragocenimi nasveti 

in prijazno pomočjo pomagali ustanoviti pod-

jetje. Povedal sem jim kaj vse bom v podjetju 

izdeloval/ustvarjal, oni pa so mi z nasveti in pri-

jazno pomočjo uredili vse potrebno, da sem se 

tudi jaz znašel v podjetniškem svetu. Navkljub 

korona krizi je dela veliko, kar je super novica 

za gospodarstvo in njegov ponovni začetek. 

Mislim, da moramo kar pogumno stopati pri-

hodnosti naproti, kajti strah nas bo še kako 

hitro lahko ohromil za veliko dlje časa, kot si 

mislimo. Upoštevajmo vse varnostne in zašči-

tne ukrepe ter pogumno zrimo v jutrišnji dan.

V vaši delavnici s pomočjo ognja, nakova-

la in raznih kladiv železu s preoblikova-

njem vdahnete dušo in toplino. Kakšnih 
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KO ZAPOJE 
KOVAŠKO KLADIVO
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25. 
junija praznuje-
mo spomin na eno 
največjih prelomnic v 
slovenski zgodovini – 
spomin na dan, ko je 

Slovenija postala formalno neodvisna. 
Na ta dan sta bili sprejeti Deklaracija 
o neodvisnosti Slovenije in Temeljna 
ustavna listina samostojnosti. Občina 
Šentjernej je v petek, 19. junija 2020, ob 
29. obletnici osamosvojitve Slovenije, 
pripravila proslavo v počastitev dneva 
državnosti. Iz varnostnih razlogov je 
prireditev potekala na ploščadi pred 
Kulturnim centrom Primoža Trubarja.

Kot gostitelj je zbrane nagovoril župan Občine 
Šentjernej Jože Simončič. Župan se je zahvalil 

  ANITA PETRIČ

    EMIL TURK

vsem posameznikom in službam, ki so poma-
gali občanom v času epidemije: članom štaba 
Civilne zaščite Občine Šentjernej in gasilcem, 
zdravstvenim delavcem, osebju za pomoč na 
domu, pripadnikom policije, rdečega križa 
in karitasa, šolnikom in vzgojiteljicam, za-
poslenim v občinski upravi, kmetovalcem, 
poštnemu osebju, trgovcem, uslužbencem v 
energetiki, transportu in komunali, šiviljam 
prostovoljkam, ki so šivale maske, Kartuziji 
Pleterje, ki je donirala razkužilo in ostalim, ki 
niso imenovani, pa bi si to zaslužili. Župan je 
zbrane nagovoril z naslednjimi besedami: 
»Upravičeno smo ponosni na našo domovino, 
ki je lepa, ima lego, ki je strateškega pomena, 
čudovite gore, reke in morje, plodno zemljo, 
čisto vodo in zrak. To so naravne danosti, ki so 
nam podarjene in jih moramo ohranjati. Po-
nosni smo na naše prednike, ki so bili pokončni 
in pogumni, znali in upali so se upreti sovražni-
ku in preživeti, bili so iznajdljivi in podjetni, bili 
so zavedni, zato so prenesli na svoje naslednike 
slovenski jezik in kulturo. Vse navedeno nam 

mora biti v navdih in pogum, vendar to so stori-
li oni, naši predniki. Kaj pa se pričakuje od nas, 
kaj bodo naši zanamci prejeli v svojo dediščino, 
česa se bodo spominjali? Domovino Slovenci 
razumemo in sprejemamo že od nekdaj, svoje 
države pa od razpada Karantanije do osamo-
svojitve leta 1991 nismo imeli. Svojo domovino 
smo živeli do osamosvojitve v različnih držav-
nih tvorbah. Domovino sprejemamo in ljubimo, 
države pa kot da ne razumemo, jo kritiziramo 
in večkrat celo odklanjamo kot nepotrebno 
breme.

Domovina je prostor, to so spomini, to je dediš-
čina, to je živ stik med ljudmi, ki »dobro v srcu 
mislijo«. To je prostor, ki so ga kultivirale mnoge 
predhodne generacije, so spomini, ki iz osebnih 
izkušenj prehajajo v skupno zgodovino, je de-
diščina, ki so jo predniki ustvarili, je živ stik, v 
katerem beseda da besedo.

Država je naprava za upravljanje domovine. 
Državne oblike se spreminjajo, domovina pa 

25. junijPROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI

planinci

Pristovški Storžič (1759 m)
»Koroška – svobodna in nerazdeljena,« je napis 
na velikem kovinskem križu, ki stoji na vrhu 
Pristovškega Storžiča. Na ta vrh, ki stoji v Ka-
ravankah nad Jezerskim, smo se šentjernejski 
planinci odpravili 13. junija 2020. Z osebnimi 
avtomobili smo se odpeljali čez mejni prehod 
Jezerski vrh, od koder je bilo naše izhodišče. 
Lepa in razgibana pot je bila pred nami. Na 
vrh smo se povzpeli po strmejši in zahtevnejši 
poti, kjer nam je bilo v pomoč nekaj jeklenic. 
Spustili pa smo se po daljši in položnejši poti. 
Občudovali smo prelepo naravo in res uživali. 
Na poti domov smo si ogledali še Planšarsko 
jezero.

Košutnikov turn (2133 m)
Košutnikov turn leži v Karavankah in je najvišji 
vrh našega najdaljšega grebena. Nanj smo se 
člani PD Šentjernej povzpeli 12. julija 2020. Do 
izhodišča smo se pripeljali po lepo obnovljeni 
Dolžanovi soteski ter naprej skozi Jelendol in 
Medvodje. Vzpon je potekal po zahodni poti, ki 
je proti vrhu kar strma in nekoliko zahtevnej-
ša. Po dveh urah in pol smo stali ob lesenem 
križu, na meji z Avstrijo, in uživali v prečudovi-
tem razgledu. Vreme je bilo čudovito, zato smo 

    VINKO ŽUPAN

OBMEJNI KRIŽI

si vzeli čas za malico, klepet in fotografiranje. 
Spust po vzhodni poti je bil zaradi strmega 
pobočja kar zahteven. Pri pastirskem stanu na 
Dolgi njivi smo si vzeli čas za okusne štruklje in 

ostalo domačo hrano in se odžejali. Po spustu 
do izhodišča in do naših jeklenih konjičkov, 
smo se s polno lepih vtisov vrnili v prelepo 
Šentjernejsko dolino. 
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IZ ŽIVLJENJA DRUŠTVA KMETIC ŠENTJERNEJ

K
ar nekaj rednih dejavnosti in dogod-
kov društva smo v preteklih treh me-
secih izpustili. 
Društvo že kar nekaj let na velikonoč-
ni ponedeljek organizira pohod za 

članice in družine, ki po bogatih velikonočnih 
jedeh ugodno vpliva na počutje. Da o dobri 

  BRANKA PETKOVŠEK

    ARHIV DK ŠENTJERNEJ & EMIL TURK
volji udeležencev ne govorimo. Letos ga žal 
nismo izpeljali.
V maju mesecu se članice izredno veselimo 
strokovne ekskurzije, ki jo vsako leto orga-
niziramo v drugi konec prelepe domovine in 
ob tem spoznamo, kako premalo poznamo 
Slovenijo. Tudi tega veselega in doživljajsko 
lepega dogodka letos žal nismo imele, čeprav 
upamo, da nam v jesenskih mesecih vseeno 
uspe.

Društvo se redno udeležuje ocenjevanj in raz-
stav dobrot v sosednjih občinah, a so razme-
re te tradicionalne dogodke preprečile. Tako 
je odpadlo državno ocenjevanje kruha v Beli 
Cerkvi, pa tudi Festival potice na Otočcu. Pred 
državnim praznikom so se na Bučki vseeno 
opogumili in izpeljali Šarkeljado. Kljub veliko 
manjšemu številu prispelih šarkljev, so bili z 
razstavo zadovoljni. Na enem redko izpelja-
nih dogodkov je sodelovala tudi naša članica 

Tvoja volj
a

MAŠNIŠKO POSVEČENJE – 

29. junij
Praznik apostolov Petra in Pavla je bil za Blaža 

in za našo župnijo velik praznik. V novomeški 

stolnici je gospod škof posvetil v mašnika dia-

kona Blaža Franka, dva bogoslovca, Janeza in 

Jakoba, pa v diakona. Kljub ukrepom zaradi 

epidemije, se je zbralo lepo število vernikov in 

duhovnikov. Škof je s polaganjem rok in mazi-

ljenjem s krizmo posvetil Blaža v duhovnika. 

Ko sem mu nadeval mašno oblačilo kot žu-

pnik, sem gledal njegov srečni obraz. Nasme-

jan in srečen duhovnik je videti. Naj takšen 

ostane. Najprej je podelil svoj novomašniški 

blagoslov svojemu škofu Andreju, nato pa ga 

je skupaj s svojimi prijatelji novomašniki, ki so 

sodelovali pri posvečenju, podelil vsem zbra-

nim vernikom.

SPREJEM NOVOMAŠNIKA – 

4. julij
Ta dogodek se vedno najbolj vtisne v spomin 

tako novomašniku kot vernikom. S posebnim 

občutjem in navdušenjem se zbere vsa množica 

pred cerkvijo, kjer nestrpno pričaka novomašni-

ka. In tako je bilo tudi letos. Blaž se je pripeljal 

v avtu in stopil k župnijski cerkvi, kjer ga je poz-

dravila pesem najmlajših. Nato ga je župnik ob-

lekel v duhovniško oblačilo (koretelj in štolo) in 

skupaj so v sprevodu stopili v slovesno okrašeno 

cerkev k oltarju. Tam je najprej prejel pozdrave 

župana, skavtov, vaščanov Vrhpolja, ŽPS, obča-

nov in drugih. Nato je sledila maša, pri kateri je 

Blaža nagovoril domači župnik. Nekaj posebne-

ga pa je navada, da je po večerni maši še »po-

doknica«, kjer so pevci iz Vrhpolja, Šentjernejski 

oktet, cerkveni pevski zbor in skavti pripravili lep 

kulturni večer. Večer se je odvijal v župnijskem 

atriju. Vsi so odhajali veseli in blagodejno nago-

vorjeni, pričakujoč nedelje, ko bo nova maša.

NOVA MAŠA – 5. julij

»Novomašnik, bod' pozdravljen!«

Tako smo prepevali v soboto in nedeljo, ko 

smo slavili novo mašo. Blaž je obhajal svojo 

novo mašo v izrednih razmerah. Koronavirus 

je bil velika preizkušnja. Bo ali ne bo ta dan, 

ali prestaviti datum nove maše, kako zagoto-

viti varnost za vse udeležence itd. Vsa ta vpra-

šanja so se zastavljala ob načrtovanju nove 

maše. Končno lahko rečemo, da je bila nova 

maša izredno velik in veličasten dogodek, ki je 

nagovoril vse ljudi. 

Mlaji, ki so jih postavili možje in fantje, so 

spregovorili in nagovorili vse potnike, da se 

v kraju dogaja nekaj velikega. Na vseh štirih 

vpadnicah so stali štirje mlaji s plapolajočimi 

slovenskimi zastavami. Po vaseh so pridne 

roke spletle veliko metrov vencev, ki so kra-

sili župnijsko cerkev in podružnično sv. Urba-

na v Vrhpolju. Krasili pa so tudi postavljene 

mlaje ob teh dveh cerkvah. Pletenje vencev 

MAŠNIŠKO POSVEČENJE

IN NOVA MAŠA BLAŽA FRANKA
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  ANTON TRPIN

    ARHIV ŽUPNIJE ŠENTJERNEJ
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30. ROJSTNI DAN
PRAZNUJE GLASBENA
SKUPINA ANSAMBEL

OBJEM
KONCERTA OB 30. LETNICI ANSAMBLA OBJEM ZARADI KORONAVIRUSA NE BO
Izbruh koronavirusa je povzročil nemalo težav, te pa so vplivale tudi na področje glasbene industrije, kjer so bili odpovedani številni kon-
certi in festivali. Posledično se mnogi glasbeni-
ki srečujejo s finančnimi težavami, medtem ko koncerti iz dnevne sobe prav tako ne prinašajo veliko uspeha, saj so prihodki minimalni oziro-
ma nezadostni. V zadnjih dneh so v Sloveniji zaradi ponovnega porasta okužb s koronaviru-
som odpovedali večino prireditev, koncertov ter glasbenih nastopov. Kot trenutno kaže, hitrega okrevanja na tem področju še nekaj let ne bo, zato se glasbeniki bojijo, da bodo njiho-
vi honorarji, tudi ko bo javno življenje zopet zaživelo, izredno nizki. 
Člani Glasbene skupine OBJEM so letos ob svo-
jem okroglem jubileju, 30 letnici neprekinjene-
ga delovanja, v začetku leta pričeli pripravljati večji koncert. Sodelovalo naj bi večje število slovenskih in hrvaških glasbenih skupin, s ka-
terimi občasno sodelujejo in že dolga leta goji-
jo prijateljske odnose. Člani skupine Objem, ki neprekinjeno delujejo že od leta 1990, so želeli svoj jubilej ovekovečiti 25. 5. 2020, nakar jim je prvi val koronavirusa preprečil načrte. 
Ker niso hoteli izgubiti upanja, so se odločili, da koncert prestavijo na jesenski čas. Žal se je zgodilo ravno to, česar smo se vsi najbolj bali – število okuženih s koronavirusom je začelo močno naraščati, kar je privedlo do ponovnih ukrepov in omejitev, ki preprečujejo izvedbo družbenih dogodkov. V tem trenutku je čla-

nom skupine Objem postalo jasno, da koncer-
ta ob njihovem 30. jubileju zagotovo ne bo.

SKUPINA ANSAMBEL
OBJEM – DOLGA ZGODBA
Rojstvo glasbene skupine pod imenom Objem sega v leto 1990. Prvotni vodja Toni Homan, ki že dolga leta vodi Pihalni orkester Kostanjevica na Krki, je v zasedbo vklopil mlade glasbenike, ki so predhodno svoje izkušnje nabirali po ra-

znih glasbenih skupinah, kot so Albatros, De-
cibeli, Rio band in Mladi val. V tem obdobju so izdali debitantsko kaseto Ljubimec na obroke pri znani založbi Mandarina, katere lastnik je bil znani Brendi (Branko Jovanovič Vunjak), kateri je na žalost prehitro zaključil svojo glas-

beno in življenjsko pot v 50. letu starosti. V tem obdobju so se mladi glasbeniki na novo ustanovljene skupine Objem, tudi prvič javno predstavili v eni izmed takrat najpopularnejših oddaj Poglej in zadeni, katero je vodil zname-
niti Stojan Auer. 
Fantje so na začetku svoje kariere igrali stari rock – skladbe takrat popularnih zasedb, kot so The Beatles, CCR, Animals, Deep Purple in drugih. Prve javne nastope so imeli po manjših klubih, kasneje pa so razširili glasbeni program, začeli nastopati tudi po gasilskih domovih in si s tem prislužili žepnino za lažja študentska leta.

Po nekaj letih delovanja je bilo vodstvo skupi-
ne zaupano Tugomirju Androji, kateri je bil že takrat gonilna sila v skupini in je na njenem čelu še danes.
V tem času so v kraju Otočec začeli graditi re-
stavracijo Tango, katera je kasneje s skupino Objem postala pravi plesni center Dolenjske. Tugomir se je povezal z direktorjem dolenjske plesne šole Borisom Volkom in njegovo ženo Mirjano, ki sta mu dala prve napotke glede plesne glasbe. Skupina Objem je razširila svo-

jo zasedbo na 7 glasbenikov, ter se primarno osredotočila na plesno glasbo. Kmalu za tem so Hoteli Otočec angažirali Objem kot hišni band. V restavraciji Tango je nastal pravi ple-
sni center, katerega so obiskovali plesalci ce-
lotne Slovenije. Kot plesna glasbena zasedba so občasno nastopali tudi v Festivalni dvorani Ljubljana, Narodnem domu Maribor, Cankar-
jevem domu v Ljubljani, igrali razne akadem-
ske plesne večere za Rotary in Lions klube ter popestrili maturantske plese z dobro plesno in ostalo glasbo. 
V tem obdobju so Objemovci izdali album z naslovno uspešnico Odšel bom, za katero so posneli videospot, kjer pritegne pozornost lep starinski avto znamke Mercedes. Kmalu za tem je sledila zgoščenka Naj odnese me s teboj in 

    ANSAMBEL OBJEM

tudi video spot v katerem je kot debitantka nastopila takrat še neznana, kasneje zelo uspe-
šna glasbenica Rebeka Dremelj.
Sledila je zgoščenka Daleč stran, na kateri lah-
ko izpostavimo dve skladbi: Prva skladba z naslovom Ko bi jaz, za katero je glasbo in be-
sedilo prispeval vodja skupine Objem Tugomir Androja, se je leta 2002 uvrstila na festival Slo-
venske popevke. Zanjo je orkestralni aranžma pripravil mojster Mojmir Sepe. Druga uspešni-
ca Nad oblaki, pa se je takrat uvrstila v popu-
larno oddajo Orion. 
Skupina Objem, ki se je v tem času že dobro izurila v plesni glasbi, se je odločila posneti ple-
sno zgoščenko.
Leta 2004 so izdali prvo plesno zgoščenko Zaplešite z nami. Na njej je 20 skladb v pravih plesnih ritmih. Plošča je znana tudi po tem, da je dobila reference Plesne zveze Slovenije, ka-
tera je plošči dodelila svoje logotipe. Zgoščen-
ka je izšla pri založbi ZKP RTV Slovenija, kate-
ro je vodil takratni direktor Ivo Umek. Kljub temu, da se je zgoščenka dobro prodajala, se trdo delo skupine Objem takrat ni obrestova-
lo, saj so zaradi zavajajoče pogodbe ostali brez zaslužka. 
Plesalci ter tudi tisti, ki radi poslušajo dobro glasbo, so plesno ploščo vzljubili, kar je bila 
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NA JERNEJEVO SLAVNOSTNO ODPRTJEKRIŽIŠČA V MAHAROVCU

N
a god svetega Jerneja, 24. avgusta 2020, je Občina Šentjernej, v okviru občinskega praznika, uradno preda-la svojemu namenu križišče v Ma-harovcu. Zbrane je nagovoril župan Jože Simončič, ki je podal vse podrobne informacije o investiciji. Med drugim se je zahvalil vsem, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi naložbe. Posebno zahvalo je izrekel predstavnikom Direkcije RS za infrastruktu-

ro. »Veseli smo te pridobitve, ki je pomemb-na zlasti z vidika varnosti vseh udeležencev v prometu, še posebej pa otrok, ki tu vstopajo v šolski avtobus,« je še dejal župan. Zbrane je nagovorila tudi vodja po pooblastilu Karmen Praprotnik iz Sektorja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost. Izpostavila je od-lično sodelovanje s šentjernejsko občino, ureditev tega križišča je dala za primer dob-re prakse med državo in lokalno skupnostjo. Povedala je še, da direkcija upravlja v občini s 15 kilometri državnih cest in da se trudijo, da so prevozne in čim bolj varne. Izpostavila 

  ANITA PETRIČ
    EMIL TURK

je prihodnje načrte del v šentjernejski občini. V letih 2021 oz. 2022 je predvidena obnova dobrega kilometra vozišča državne ceste na relaciji Novo mesto–Šentjernej. Ocenje-na vrednost projekta je slab milijon. Drugi projekt je ureditev ceste od začetka naselja Drama skozi naselje Roje do obstoječega kro-žišča v Šentjerneju, kar naj bi skupaj za vse etape stalo okrog dva milijona evrov.Dogodek sta popestrila Pihalni orkester Ob-čine Šentjernej ter Šentjernejski oktet. Novo pridobitev pa je blagoslovil župnik Anton Trpin. 
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ODPRTJE VODOVODA IN PLINOVODA NA 

ODSEKU DOBRAVA–ŠENTJERNEJ

V petek, 28. avgusta 2020, sta v okviru 

občinskega praznika potekali odprtji 

novega plinovoda in obnovljene-

ga vodovoda Dobrava–Šentjernej, 

dve pomembni pridobitvi za občino 

Šentjernej. Navzoče je nagovoril župan Jože 

Simončič, ki je povedal, da je šlo za istočasno 

gradnjo vodovoda in plinovoda, kar se ne 

zgodi ravno pogosto. Predvsem je to še kako 

pomembno z vidika racionalizacije stroškov, 

manj posegov in negativnih vplivov za okolje 

in krajane. Trak novih pridobitev je prerezal 

skupaj z direktorjem novomeške Komunale 

Gregorjem Klemenčičem in Primožem Kra-

merjem, direktorjem energetsko distribucij-

skih sistemov pri Petrolu d. d. Novi pridobitvi 

je blagoslovil župnik Anton Trpin.

Pri vodovodu gre za obnovo treh kilometrov 

dotrajanega vodovodnega omrežja od Dobrave 

pri Škocjanu do Šentjerneja. Še azbestne cevi 

iz leta 1979 so zamenjali z novim omrežjem iz 

nodularne litine. Direktor novomeške Komuna-

le Gregor Klemenčič je zbranim povedal, da so 

naložbo izvedli v okviru projekta Hidravličnih 

izboljšav vodovodnega sistema na območju 

osrednje Dolenjske, kar po prvotnem projektu 

zaradi pomanjkanja denarja ni bilo predvide-

no,  a med izvedbo so dokazali, da je ključna za 

zanesljivo vodovodno oskrbo celotnega Šen-

tjerneja zaradi navezave na vodni vir Jezero. 

Obstoječi cevovod je bil že dotrajan, z veliko 

poškodbami in vodnimi izgubami. Izvajalec del 

je bilo podjetje Gradnje Boštanj d. o. o.

Skupna vrednost investicije je znašala je 

478.726,70 evrov brez DDV. Delež sofinanci-

ranja iz evropskega kohezijskega sklada in dr-

žavnega proračuna je 85 % upravičenih stro-

škov (406.917,70 evrov brez DDV), ostalih 15 % 

(71.809,00 evrov brez DDV) in DDV  je strošek 

občine. Na račun nesočasne rekonstrukcije 

ceste s strani DRSI in glede na to, da je bila 

gradnja vodovoda in plinovoda načrtovana z 

novo cesto, je občina na ta način prispevala še 

dodatnih  109.399,69 evrov brez DDV, kar se ji 

bo sicer upoštevalo kot predhodni vložek ob 

rekonstrukciji ceste z novozgrajenim vodovo-

dom. S projektom je občina zagotovila boljšo 

in varnejšo oskrbo prebivalcev s pitno vodo na 

območju občine Šentjernej kot tudi širše, tako 

za sedanje kot za prihodnje generacije.

Občina Šentjernej je ponosna tudi na naložbo 

v plinovodno omrežje, kar pomeni, da prehaja 

na nov energent, zemeljski plin. Občinski svet 

je namreč leta 2017 sprejel odlok o podelitvi 

koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospo-

darske javne službe in na razpisu je bil za iz-

vajalca gospodarske javne službe operaterja 

distribucijskega omrežja zemeljskega plina na 

območju občine Šentjernej izbran Petrol d. d. 

za 30-letno koncesijo. Petrol je zgradil 5,3 kilo-

metra plinovoda od merilno regulacijske po-

staje v Dobruški vasi do obstoječega plinovo-

da v Šentjerneju. Zbrane je v imenu Petrola d. 

d. nagovoril Primož Kramer, direktor Energet-

sko distribucijskih sistemov. Na dan odprtja je 

potekala izpraznitev obstoječih plinovodnih 

sistemov. Naredili so zadnje tlačne poskuse. 

V ponedeljek, 31. avgusta 2020, je prišlo do 

navezave obeh omrežij z novim plinovodom, 

ki prihaja iz Dobruške vasi. Naložba je Petrol 

  ANITA PETRIČ

    EMIL TURK

stala okrog 1,1 milijon evrov. Do sedaj se je v 

Šentjerneju uporabljal utekočinjeni naftni plin 

iz plinohramov, ki so bili odstranjeni, vseh 35 

obstoječi porabnikov bo priklopljenih na nov 

plinovod. V nadaljevanju se bo omrežje širilo, 

možnost priključitve na zemeljski plin omo-

goča širitev omrežja, kar je zelo pomembno 

za gospodarske subjekte ter gospodinjstva. 

Zemeljski plin, ki je po besedah Kramerja med 

ogljikovodiki najbolj čist, okolju najbolj pri-

jazen, pa tudi cenovno gre za enega najbolj 

ugodnih energentov, se je začel uporabljati 

1. septembra. V naslednjih letih v končni fazi 

z vsemi širitvami Petrol pričakuje okrog 500 

uporabnikov. Pri plinovodu gre za skupen pro-

jekt občin Šentjernej in Škocjan. 

19   |   S P O M I N I  N A  J E R N E J E V O  2 0 2 0

Zbralo se je veliko krajanov, ki so z ve-

seljem prisluhnili Vokalnemu kvartetu 

Strmole in igralki Mojci Partljič. Vokalni 

kvartet Strmole iz Trebnjega odlikuje 

izjemno ubrano večglasno petje. Poleg 

njih sta zbrane navdušili tudi domačin-

ki Ema Pavlič in Marjetka Radešček. Z 

veseljem pa so zapeli tudi Ljudski pevci 

Vrhpolje. 

GORENJE 
VRHPOLJE −

VRBJE

Gledalci so v res prijetnem ambientu ob 

reki Krki in ob soju gorečih bakel uživali 

ob ubranem petju nastopajočih. Zbrane je 

navdušil z izborom Smolarjevih pesmi Ma-

tjaž Brežnjak s kitaro. Meh harmonike pa je 

raztegnil Kristjan Avbar, ki zadnja štiri leta 

igra harmoniko v Ansamblu Frančič. Mojca 

Partljič, gledališka, televizijska in filmska 

igralka, pa je kot čistilka Marija nasmejala 

zbrane. 

MRŠEČA VAS

Igralec Gregor Čušin je, z monokomedijo Evangelij po Čušinu, z zabavno in sproščeno 

predstavitvijo življenja Jezusa Kristusa in njegovih naukov, prepričal številne gledalce. Lepo 

je bilo prisluhniti tudi odmevu slovenske melodije, ko je na citre zaigrala Marjeta Radešček, 

poleg pa je zapela Ema Pavlič. Zbrane je s kitaro zabaval tudi Matjaž Brežnjak. 

MUZEJ NA PROSTEM PLETERJE

Številka 145, september 2020

Številka 145, september 2020

Številka 145, september 2020

Številka 147, november 2020
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02 : OBČINA OBVEŠČA
Izvoljeni člani 
delovnih teles

17 : ZGODILO SE JE
Zadnji polet

Megijinih hlačk

30 : OBRAZI OBČINE
Predstavljamo 

dr. med. Jeleno Đorđević

G L A S I L O  O B Č I N E  Š E N TJ E R N E J  –  L e t n i k  X X  –  Š t e v i l k a  1 3 2  –  M a j  2 0 1 9

03 : OBČINA OBVEŠČA
Proračun za leto

2019 sprejet

15 : ZGODILO SE JE
Odprtje samopostrežne

avtopralnice

28 : OBRAZI OBČINE
Mitja Krevs,

tekač po duši in srcu

G L A S I L O  O B Č I N E  Š E N TJ E R N E J  –  L e t n i k  X X  –  Š t e v i l k a  1 3 3  –  J u n i j  2 0 1 9

02 : OBČINA OBVEŠČA
Nižja cena vrtca za starše 

šentjernejskih otrok

09 : GOSPODARSKI UTRIP
Predstavljamo Mlinarstvo
in trgovino Rangus d. o. o.

12 : ZGODILO SE JE
Stoletnik

Stanko Kušljan

02 : OBČINA OBVEŠČA
Pogovor z županom 
Radkom Luzarjem

12 : GOSPODARSKI UTRIP
Odlične slaščice

Jožice Pavlič

41 : ŠPORT
Klara Lukan, evropska 
mladinska prvakinja

Povabilo na Jernejeve

dogodke, stran 24

G L A S I L O  O B Č I N E  Š E N TJ E R N E J  –  L e t n i k  X X  –  Š t e v i l k a  1 3 4  –  A v g u s t  2 0 1 9



02 : OBČINA OBVEŠČA
Pogovor z županom 
Radkom Luzarjem

12 : GOSPODARSKI UTRIP
Odlične slaščice

Jožice Pavlič

41 : ŠPORT
Klara Lukan, evropska 
mladinska prvakinja

Povabilo na Jernejeve

dogodke, stran 24
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02 : OBČINA OBVEŠČA
Gradnja na

kmetijskem zemljišču

25 : IZ DELA DRUŠTEV
Pestro dogajanje

v društvih

30 : OBRAZI OBČINE
Klara Lukan obetavna 

slovenska atletinja

Spomini na Jernejevo

2019, stran 6

G L A S I L O  O B Č I N E  Š E N TJ E R N E J  –  L e t n i k  X X  –  Š t e v i l k a  1 3 6  –  O k t o b e r  2 0 1 9

08 : GOSPODARSKI UTRIP
Kamini in peči Luzar –

Pričela se je kurilna sezona

02 : OBČINA OBVEŠČA
Darka Brajdič – predstavnica

romske skupnosti v občinskem svetu

16 : OBRAZI OBČINE
Sabina Topolovec – 

Z začimbami do boljšega počutja

Re
ssl

ov
 m

ost
 • R

esse
lův most • Ressel-Brücke • Resslov most • Ponte di Ressel

Sentjernej Sentjernej
Lepš’ga kraja nej! Lepš’ga kraja nej!

Predsednik RS

BORUT PAHOR
častni pokrovitelj Resslovega leta

G L A S I L O  O B Č I N E  Š E N TJ E R N E J  –  L e t n i k  X X I  –  Š t e v i l k a  1 3 9  –  F e b r u a r  2 0 2 0

04 : OBČINA OBVEŠČA
Pričetek gradnje plinovoda 

in vodovoda

10 : GOSPODARSKI UTRIP
Predstavljamo
Kmetijo Trbanc

23 : IZ ŠOLSKIH KLOPI
Poklonili

so se Prešernu



Mladinci novega novomeškega vala s svojim prvim singlom Pepel

    INJA MUSIC RECORDS
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P
epel je prva skladba mladincev, ki veči-
noma prihajajo iz okolice Šentjerneja. 
Zvočno so se našli nekje v indie rock 
valovanju. 19-letni frontman skupine 
Davor Vovko ter basist zasedbe Nejc 

Hodnik sta (recimo temu tako) »najstarejša« 
člana skupine. Po letih jima sledi 18-letni ki-

tarist Jakob Fifnja in že skoraj 16-letni bobnar 
Nik Švalj Pleskovič. Ember so se poimenovali, 
ker je, kot pravijo, želja po ustvarjanju nečesa 
novega kisik njihovemu ognju. V skladbi Pepel 
so after milenijski dečki našli zvok in tok, ki je 
nekakšno stičišče zvočnih estetik že minulih in 
modernejših kulis.
Tu velja omeniti, da jih je imelo v domačih 
krajih kaj navdihovati in peljati – z neumornim 
valom glasbe, ki vre iz dolenjskega konca. Da-
vor, Nejc, Jakob in Nik veliko zaslug za ta pojav 
pripisujejo Gorjancem, cvičku in bogati kultur-
ni dediščini. Kar se tiče ustvarjanja pa, da so 
zelo pomembni tudi krajši odmori med navali 
inspiracije. Bo že držalo.

Skladbo so ustvarili:
Vokal, besedilo: Davor Vovko
Električne kitare: Jakob Fifnja
Boben: Nik Švalj Pleskovič
Bas kitara: Nejc Hodnik
Produkcija, mix, aranžiranje: Igor Ilić
Mastering: Darius van Helfteren (Amsterdam 
mastering)
Snemanje in montaža videospota: Maj Valerij 

Skladba je izšla pri produkcijski hiši in založbi 
INJA MUSIC RECORDS (Anja Pavlin & Igor Ilić).

Videospot je bil pod taktirko Maja Valerija po-
snet v skladiščnem prostoru  posestva na Griču 
pri Klevevžu v občini Šmarješke Toplice. Kot 
zanimivost – v tem prostoru je bila izvedena 
predstava režiserja Matjaža Bergerja, Kralj Lear 
(Anton Podbevšek Teater). 

PEPEL
Tresoče moje so dlani,
ne vem zakaj, a stiskam jih v pesti.
Rad kričal bi in vse razbil,
morda tako strahove bi ubil.

Smisel izginil davno je,
odšel je s tabo, a ne najdem te.
Nihče ne vidi teh sledi,
pod mojo kožo vse kot sneg kopni.

Kaj naj storim, ko vse bledi?
V ogenj vrgel bi vse stvari,
nato poslal bi dež, da pogasi.
Vse, kar ostane, je pepel in kri.

Rdeča luč utripa mi,
v očeh odsev tvoj mi rodi.
Vse shranjeno izgublja se
in misli nate so izbrisane.

Ni plamena, ki gori,
brez kisika brez snovi.
Kako bo sploh še kdaj toplo?
Zapiramo oči in gledamo.

Kaj naj storim, ko vse bledi?
V ogenj vrgel bi vse stvari,
nato poslal bi dež, da pogasi.
Vse, kar ostane, je pepel in kri.

Kaj naj storim, ko vse bledi?
V ogenj vrgel bi vse stvari,
nato poslal bi dež, da pogasi.
Vse, kar ostane, je pepel in kri. 
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EMBER – NOVO TLENJE NA SLOVENSKI 
INDIE ROCK GLASBENI SCENI
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Najboljšo salamo jubilejne 60. SALAMIJADE ima 
BOŽO ZUPANČIČ iz Dolenjega Gradišča

V Društvu salamarjev Sevnica so letos 
obeležili okroglo obletnico, njihova 
salamijada je namreč praznovala 60 
let. Kljub omejitvam zaradi epide-
mije so ocenjevanje salam pripravili 

tudi letos. Najboljšo salamo jubilejne 60. sa-
lamiade v Sevnici je pripravil Božo Zupančič 
iz Dolenjega Gradišča. V Društvu salamarjev 
Sevnica, kjer so zaradi epidemiološke situacije 
salamijado v okrnjeni obliki izpeljali že lani, so 
v ocenjevanjeprejeli 68 vzorcev. Drugo mesto 
je zasedel Janez Peterlin iz Šmarješki Toplic, 
tretje mesto pa Simona Felicijan iz Boštanja. V 
konkurenci salam je sicer svoje izdelke poleg 
tretjeuvrščene na ogled postavilo še šest tek-
movalk. Sevniškim salamarjem sta ob jubileju 

čestitala tudi sevniški župan Srečko Ocvirk in 
predsednik Zveze društev salamarjev Slove-
nije Mirjan Kulovec. Finale slovenskih sala-

  ANITA PETRIČ

    PAVEL PERC, Dolenjski list
miad in krona letošnjega jubileja sevniškega 
društva salamarjev naj bi se zgodila 19. junija 
v Ljubljani. Iskrene čestitke! 

I Z  D E L A  D R U Š T E V

SPOZNAJMO ČMRLJE IN ČEBELE SAMOTARKE

K
o govorimo o opraševanju, največkrat 
pomislimo samo na medonosno oziro-
ma kranjsko čebelo. Ta je pomembna 
opraševalka, a še zdaleč ni edina. Vsaj 
polovico opraševanja v kmetijstvu na-

mreč opravijo divji opraševalci, v naravi pa je 
njihov delež še precej večji. Opraševanje žuželk 
je pomembno tako za kmetijstvo kot naravo 
oziroma biodiverziteto. Potrebuje ga namreč 
približno 80 % kmetijskih in divjih rastlin. Opra-
ševanje ne vpliva samo na količino, ampak tudi 
na kakovost hrane. Ugotovili so, da se na cve-
tovih, ki so bolje oprašeni, razvijejo ne le večji, 
ampak tudi lepši, bolj obstojni in bolj hranljivi 
plodovi.

Divji opraševalci zmorejo več
Poleg medonosne čebele, ki je najbolj znana 
opraševalka, je bilo v Sloveniji doslej najdenih 
še več kot 570 vrst divjih čebel. Mednje sodijo 
čmrlji in čebele samotarke. Čmrlje gotovo poz-
nate, verjetno pa ne veste, da v Sloveniji živi 
kar 35 vrst. Podobno kot medonosna čebela 
tudi čmrlji živijo v družinah, ki jih sestavljajo 
matica, delavke in del leta tudi samci. So pa 
družine čmrljev veliko manjše in štejejo naj-
več nekaj sto osebkov, medtem ko je v čebelji 
družini več deset tisoč delavk. Druga razlika pa 
je, da so čmrlje družine kratkotrajne. Nastane-

jo pomladi in najkasneje jeseni propadejo. Pri 
čmrljih namreč prezimijo samo v zadnjem letu 
izlegle matice. Vsi čmrlji, ki jih vidimo zgodaj 
pomladi, so torej matice. Nasprotno pa večina 
drugih divjih čebel živi samotarsko. Vsaka če-
bela skrbi za svoje gnezdo, ki je v luknji v lesu, 
v votlem rastlinskem steblu ali tleh. V gnezdu 
samica pripravi zalogo hrane in odloži jajčeca, 
nato pa ga zapečati in skrb za potomstvo je 
tako zaključena. Pri večini vrst nova generacija 
iz gnezda izleti šele naslednje leto. So zelo raz-
nolike. Najmanjše so velike samo tri milimetre 
in jih zlahka spregledamo, največje lesne čebe-
le pa kar 25 mm. Čmrlji in čebele samotarke so 
izvrstni opraševalci. Čmrlji na prvi pogled delu-
jejo nerodni in počasni, a v resnici ni tako. Če jih 
opazujemo, vidimo, da so zelo hitri. V enakem 
času oprašijo dva do štirikrat toliko cvetov kot 
čebele, kljub hitrosti pa na cvetu pustijo več 
cvetnega prahu, kar je za opraševanje najpo-
membnejše. Cvet lahko tudi stresejo, kar še iz-
boljša opraševanje pri nekaterih rastlinah, npr. 
paradižniku pa je to nujno. So tudi zelo marljivi, 
oprašujejo od zgodnjega jutra do poznega ve-
čera. En čmrlj tako opravi veliko več dela kot 
ena čebela. Tudi čebele samotarke so izjemno 
učinkovite. Ena samotarka lahko opravi delo 
kar stotih medonosnih čebel. 

Pomagajmo opraševalcem
Spremembe v okolju so opraševalce v zad-
njih desetletjih zelo prizadele. Pisanih cveto-

    DR. DANILO BEVK,
 Nacionalni inštitut za biologijo

čih travnikov je vedno manj. Ogrožajo jih tudi 
nepravilna uporaba pesticidov in bolezni. Čmr-
lji in čebele samotarke tudi vedno težje najdejo 
primerno mesto za gnezdenje. Opraševalcem 
moramo zagotoviti hrano, prostor za gnezde-
nje in zdravo okolje. Ključno je ohranjanje pisa-
nih cvetočih travnikov, ki so najpomembnejši 
življenjski prostor opraševalcev. Tako bodo 
imeli hrano tudi potem, ko bo sadno drevje od-
cvetelo. Na takih travnikih mnogi opraševalci 
tudi gnezdijo. Samotarkam lahko pripravimo 
tudi gnezdilnice. Prehranske razmere lahko 
izboljšamo tudi s sejanjem medovitih rastlin. 
Če uporabljamo fitofarmacevtska sredstva, pa 
moramo ravnati strogo v skladu z navodili. Le 
tako bodo opraševalci lahko še naprej opravlja-
li svoje pomembno poslanstvo. 

Več informacij o opraševalcih in biodiverziteti
najdete na spletni strani projekta Life Naturaviva,
Biodiverziteta – umetnost življenja.
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NATEČAJ POSLIKAVE 
PANJSKIH KONČNIC

    ČD ŠENTJERNEJ

Č
ebelarska zveza Slovenije je v začetku letošnjega leta ponovno 
razpisala natečaj poslikave panjskih končnic. Natečaj je bil 
namenjen otrokom, ki obiskujejo drugo triado osnovne šole 
(4., 5. in 6. razred) ter otrokom, ki obiskujejo čebelarske krožke. 
Na Osnovni šoli Šentjernej je v preteklosti že deloval čebelarski 

krožek, ki pa je žal zamrl in ga kljub več poskusom nismo uspeli znova 
obuditi v delovanje.

Ne glede na to, pa je Čebelarsko društvo Šentjernej še vedno precej vpe-
to v izobraževalni sistem na nivoju občine, tako na stopnji predšolske 
in osnovnošolske vzgoje, pa tudi širše (tradicionalni Slovenski zajtrk v 
vrtcih in osnovnih šolah, ozaveščanje mladine in starejših o pomenu če-
bel za ohranjanje okolja in koristnosti čebeljih pridelkov, izvajanje dne-
vov odprtih vrat, postavitev čebelarskih razstav in še bi lahko naštevali).

Zato smo se kot čebelarsko društvo tudi v primeru uvodoma omenjene-
ga natečaja poslikave panjskih končnic povezali z učitelji petih razredov 
Osnovne šole Šentjernej. Le-ti so v času izvajanja pouka na daljavo mo-
tivirali svoje učence, da so se pri predmetu likovne umetnosti preizkusili 
tudi v poslikavi panjskih končnic.

Učenci so se zelo potrudili, a ker vseh izdelkov ni moč objaviti, jih obja-
vljamo le po nekaj iz vsakega razreda. 

Panjske končnice so ustarjali:

• prva vrsta, od leve proti desni: Jaka Pavlič, 5. d / Ema Krhin, 5. c / Urban 
Hudoklin, 5. a / Kristijan Busar, 5. c,

• druga vrsta, od leve proti desni: Maja Gorišek, 5. d / Tilen Selko, 5. a / Pika 
Zupančič, 5. c / Žana Jurše, 5. b,

• tretja vrsta, od leve proti desni: Eva Grgovič, 5. d / Nejc Fabjan, 5. b / Ula 
Selak, 5. b / Nejc Zore, 5. a.

Lastnik čebelnjaka na fotografiji je Aleksander Kovačič.
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JURJEVO, OREHOVICA 2021

V vasi Orehovica, kot tudi na celotnem 
območju občine Šentjernej, je veliko 
rejcev in ljubiteljev konj. Zato smo se 
odločili, da tudi mi obudimo stare obi-
čaje in pripravimo blagoslov konj, saj 

je naša cerkev posvečena sv. Juriju. Blagoslove 
pripravljamo že od leta 2002. LETOŠNJI BLA-

GOSLOV KONJ V OREHOVICI BO POTEKAL 
25. APRILA, OB 10. URI, ČE BO TO DOPUŠ-
ČALA EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA ZARADI 
KORONAVIRUSA. Ob 9.30 se bomo konjeniki 
zbrali pred gasilski domom v Orehovici. Pod 
Jurijevim praporjem bo povorka s konji kreni-
la skozi vas Hrastje, mimo gradu Vrhovo, skozi 
gozd nad vasjo in se spustila do vaške cerkve. 
Tam jih bo pričakal gospod Trpin, ki bo opravil 
blagoslov. Nato se bo povorka vrnila skozi vas 

  MARJAN NOVAK
           (Prijatelji in ljubitelji konj Orehovica)

nazaj h gasilskemu domu, kjer bo vsak udeleže-
nec prejel malino in spomin na blagoslov v Ore-
hovici. Za udeležbo in sodelovanje je potrebno 
obvezno prinesti izpolnjeno prijavnico s seboj 
na blagoslov! Hvala za razumevanje. Dogodka 
ne bi bilo brez naših donatorjev, niti brez vašča-
nov, ki nam pomagajo po svojih zmožnostih, pa 
naj bo to s prostovoljnimi prispevki, s pomočjo 
pri organizaciji, peko kruha in peciv itd. Zato se 
vsem, ki nam kakorkoli pomagate pri ohranja-
nju tega lepega običaja, najlepše zahvaljujemo. 
Za dodatne informacije ali morebitne nejas-
nosti glede dogodka, pokličete na telefonsko 
številko: 030 280 120 (Marjan Novak). 

M
ed, cvetni prah, matični mleček 
in propolis vsebujejo veliko bio-
kemijskih snovi, ki jih človeški or-
ganizem potrebuje za normalno 
delovanje, in sestavine, ki krepijo 

njegovo zdravje.

Med prvimi so najpomembnejše aminokisli-
ne, maščobne kisline, bioaktivni peptidi, šte-
vilni elementi, vitamini in organske kisline. 
Med drugimi pa fenolne spojine, flavonoidi in 
karotenoidi, ki delujejo kot antioksidanti, kre-
pijo imunski sistem in tako manjšajo grožnjo 
številnih vnetnih, degenerativnih in drugih 
bolezni (npr. artritisa, ateroskleroze, drugih 
bolezni srca in ožilja, Alzheimerjeve in Parkin-
sonove bolezni, tudi raka); spodbujajo tudi 
regeneracijo celic. V čebeljih pridelkih so tudi 
snovi (npr. vlaknine), ki pomagajo pri prebavi 
(uporabni so za izdelavo prehranskih dopolnil 
– probiotikov in prebiotikov).
Nekateri čebelji pridelki so bogat vir antioksi-
dantov. Največ jih vsebuje propolis, sledijo 

cvetni prah in temne vrste medu. Svetlejše 
vrste medu jih vsebujejo približno enako kot 
matični mleček. Antioksidativna učinkovitost 
je navadno povezana tudi s protibakterijsko. 
MED zavira rast bakterij (bakteriostatični uči-
nek), nekatere tudi uničuje (baktericidni uči-
nek). Deluje tudi proti nekaterim virusom in 
škodljivim glivam in krepi imunski sistem. 
Tudi CVETNI PRAH vsebuje veliko protimi-
krobnih spojin, kar dokazuje več raziskav. Za 
zdravje je najboljši lokalno pridelan, čim bolj 
svež cvetni prah, saj sušenje in dolgotrajno 
skladiščenje slabita njegovo antioksidativno 
učinkovitost. Cvetni prah je primerno dopol-
nilo vsakdanji prehrani. Ker ima le majhno 
energijsko vrednost, ga lahko uživajo tudi 
sladkorni bolniki.
PROPOLIS se uporablja sam ali skupaj z dru-
gimi čebeljimi pridelki za lajšanje tegob in iz-

  DR. ANDREJA KANDOLF BOROVŠAK,  
           DR. NATAŠA LILEK & TOMAŽ SAMEC
           svetovalci JSSČ za varno hrano

ČEBELJI PRIDELKI 

    ARHIV JSSČ

boljšanje stanja pri nekaterih boleznih kože. V 
zdravilne namene so ga široko uporabljali že v 
antičnem času, v zadnjih 30 letih pa je postal 
predmet številnih farmacevtskih in kemijskih 
raziskav. Doslej so dokazale, da zavira vnetja, 
deluje protimikrobno in spodbuja celice k nor-
malni presnovi.
Tudi MATIČNI MLEČEK vsebuje antioksidante 
in deluje protibakterijsko. Varuje srce in ožilje, 
osrednje živčevje, zmanjša utrujenost in po-
maga pri premagovanju stresa.
Informacije o zdravilnih lastnostih, učinkih in 
koristih čebeljega pridelka so verodostojne 
le, če so potrjene z izsledki raziskav snovi (ne 
konkretnega tržnega artikla), objavljenih v 
znanstvenih in strokovnih publikacijah.
Povzeto po: Yücel, B., Topal, E., Kösoglu, M. 
(2017): Bee products as functional food. Intech 
science. 

Matični mleček Propolis

J U R J E V O  –  P R I J A V N I C A
IME IN PRIIMEK:                                                                         , ROJ.:

NASLOV:

Konjeniki so dolžni upoštevati cestno prometne predpise, Zakon o varnosti cestnega prometa 
(obvezna uporaba zaščitne čelade) in navodila organizatorjev ter se po njih ravnati.
Konjeniki se udeležujejo prireditve na LASTNO ODGOVORNOST ter odgovarjajo za škodo ovzro-
čeno sebi ali drugim. Organizator ne jamči za škodo, ki jo udeleženec povzroči sebi, drugim ali 
tretji osebi.

Orehovica, dne:                                                      Podpis:
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M
esec je naokoli in v tokratni številki sem se odločila, da vam 
predstavim nekaj več bralnih poslastic. Zagotovo vam bo 
uspelo najti kaj zanimivega na vaših policah doma ali pa 
raziščite pestro ponudbo gradiva, ki vam ga ponuja knjižni-
ca. Zagotovo ste že slišali rek Mary Schmich, ki pravi: »Bra-

nje je znižana vozovnica za kamorkoli.« 

Gülşah Yemen: ČRTA
Kud Sodobnost International, 2020
Slikanica je prav posebna, saj vašega 
otroka neposredno nagovori k ustvarja-
nju. Najprej bo najmlajšim predstavila 
črte, kroge, vijuge, kvadrate … potem pa 
jih bo popeljala v svet risanja najrazlič-

nejših oblik. Morda bo ravno ta slikanica spodbudila otroke k 
risanju in upodobili bodo lahko tisto, kar si najbolj želijo. Kot 
piši v slikanici: »Črte, oblike in barve se združijo … in se v hipu 
pretopijo v sanje.« Sanjajte skupaj z vašimi otroki in pustite 
jim ustvarjati svobodno.

  SABINA JORDAN KOVAČIČ

Thiago de Moraes: 
ATLAS ZGODOVINE
Morfem, 2020
Poučna knjiga vabi mlade bralce k 
odstiranju zgodovine s podnaslovom: 
heroji, hudobci in čudoviti zemljevidi 
petnajstih veličastnih civilizacij. V vsa-

kem poglavju bralci najprej izvemo nekaj malega o določeni 
civilizaciji, dodan je zemljevid, ki nam predstavi ključne 
like tega sveta, tako vladarje, genije, raziskovalce, hudobce, 
baletnike … Sledijo strani z zgodbami, ki nam pripovedujejo 
o marsičem – od tega, kako so gradili Keopsovo piramido, 
do interneta, ki je spremenil svet. Zgodovina zna biti včasih 
nezanimiva in dolgočasna, ta knjiga pa nas popelje po njej na 
zanimiv, raziskovalen način. Vodi nas čez mezopotamski, egip-
čanski, rimski, grški, ameriški, ruski svet … Z njeno pomočjo 
si zlahka predstavljamo, kako je človek nenehno raziskoval 
in izboljševal svet, saj nas popelje od starodavnih časov do 
modernega sveta. Odlična knjiga za razburljivo popotovanje 
po zgodovini človeštva je namenjena mladim bralcem od 10. 
leta dalje. 

Mikel Valverde: 
NIKA VELIKANKA
Malinc, 2020
Nika raste tako počasi, da jo po višini 
dohiteva že njen mlajši bratec, ki je 
star štiri leta. Vedno je zadnja v vrsti, ko 
gre pri športni vzgoji za razporeditev 

po velikosti, in še njen učitelj vztraja, da jo bo pospremil v 1. 
razred, ker ji ne verjame, da je že tretješolka. Nekega dne Nika 
v mamini reviji prebere, kako pomembno je biti lep in visok, 
da te bodo ljudje imeli radi, zato hoče takoj k zdravniku. Mami 
in očka vztrajata, da je povsem zdrava in da jo imata rada prav 
takšno kot je. Navihana deklica se domisli kramarja, ki ga je 
opazila na sejmu, ko je glasno oznanjal svoj vsemogočni ču-
dežni napitek. Močno upa, da ji bo ta napitek pomagal zrasti, 
zato ga spije kar celo stekleničko …
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Feri Lainšček: 
KURJI PASTIR
Beletrina, 2020
Feri Lainšček, vsestranski prekmurski av-
tor, ki piše prozo, poezijo, dramska bese-
dila in radijske igre. Roman Kurji pastir je 
prva od treh knjig, v katerih avtor opisuje 

svoje zgodnje otroštvo v Dolencih na Goričkem v Prekmurju, 
majhni vasici ob madžarski meji, kjer je bila njegova družina del 
vaške revščine. Njegovo odraščanje v tradicionalni, cimprani in s 
slamo kriti hiši, v kateri ni bilo elektrike in nobenih sodobnejših 
tehnoloških pridobitev, je bilo na poseben način prvinsko ter 
povezano z živalmi. Pripoveduje zgodbo o življenju avtorjeve ne 
več mlade matere in v boljše življenje zazrtega očeta, pa o širši 
družini in vaški skupnosti, v katero se neke jeseni rodi otrok, ki 
ga nihče ni pričakoval. Avtor odstira dolgo potlačene spomine 
in doživeto piše o dogodkih, ki jim je bil priča na nek nedoumljiv 
način, kot na primer odločanje staršev o tem, kako ga bosta poi-
menovala, ali to, kako je potekalo njegovo rojstvo. Kurji pastir ni 
le spominska proza, ampak je tudi pretresljiv roman o nenavad-
nem in posebnem otroštvu. 
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Gaëlle Josse: POSLEDNJI 
VARUH OTOKA ELLIS
Miš, 2020
Francoska avtorica je za knjigo prejela 
nagrado Evropske skupnosti. Njen slog 
pisanja je poetičen, dogajanje v knjigi se 
navezuje na resnične dogodke. Roman 

opisuje čas migracij v Ameriko. Ellis Island je bil glavna vstopna 
točka za mnoge ljudi, ki so si želeli boljšega življenja v Ameriki. 
Slavnostno odprtje imigrantskega centra je bilo 1. januarja 1892 
in s tem so uradno začeli beležiti ljudi, ki so migrirali v ZDA. Glav-
ni junak je vodja tega otoka. Na otoku je preživel skoraj 40 let 
in leta 1952 ima nalogo zapreti ta center. V knjigi se v dnevniški 
obliki spominja zgodb, ki jim je bil priča pri svojem delu. Izvemo 
tudi, kako je potekalo popisovanje in izpraševanje ljudi in tudi 
temne plati, ki so se pri tem dogajale. Izjemno lepa zgodba o 
vsem, kar življenje je, ki se prebere na mah. 

Marija in Andrej Štremfelj: 
OBJEM NA VRHU SVETA
Samozaložba, Kranj, 2020
Slovenci imamo zelo bogato tradicijo 
alpinističnih in planinskih knjig. Objem na 
vrhu sveta je knjiga zakoncev, ki sta med-
sebojno ljubezen in ljubezen do bližnjih 

delila s svojo skupno ljubeznijo do gora. Sta prva zakonca, ki sta 
pred tridesetimi leti skupaj povzpela na Mount Everest. Knjigo 
sta pisala ločeno, a sta v njo beležila iste stvari, vsak s svojim 
pogledom. Bogat vir spominov so bila pisma, ki sta jih pisala do-
mačim, in pisma, ki so jih drugi pisali njima. V njej med drugim 
opisujeta, kako sta se odločila za odpravo na Everest in katere 
težke odločitve sta morala sprejeti. Doma sta namreč pustila ot-
roka, ki sta začela obiskovati prvi in četrti razred. Težko se je bilo 
odločiti in težko jima je bilo povedati. A njihov način življenja je 
bil drugačen, zaradi vsakoletnega odhajanja na odprave. Andrej 
je namreč vsako leto odšel na kakšno alpinistično odpravo. A 
tokrat sta šla oba, kar je bilo res težko. To ni samo knjiga o vrhun-
skem alpinizmu, v njej se skriva tudi čudoviti priročnik življenja v 
dvoje. Lahko rečemo da gre za himno ljubezni in naravi, medse-
bojnega spoštovanja, sprejemanja in žrtvovanja, preizkušnjam 
in zanosu ob osvojenem. 
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    SABINA JORDAN KOVAČIČ

K
rajevna knjižnica Šentjernej svoje 
uporabnike obvešča, da lahko odslej 
knjige vračate tudi izven delovnega 
časa. Pred stavbo je postavljen zaboj-
nik za vračilo knjig, v katerega lahko 

odložite izposojeno gradivo, ki ga želite vrni-
ti. Vrnjeno gradivo bo z vaše članske izkazni-
ce odpisano prvi naslednji delovni dan, ko je 
knjižnica odprta.

Še naprej ste prav lepo vabljeni, da nas obišče-
te v naših prostorih in si izberete novo literatu-
ra za razvedrilo in prosti čas. 

KNJIŽNICA ŠENTJERNEJ
07 39 31 372
Delovni čas:

PONEDELJEK in SREDA: 9.00–15.00 
TOREK in ČETRTEK: 12.00–18.00 

PETEK: 10.00–15.00 

V knjižnici Šentjernej na voljo 
ZABOJNIK ZA VRAČILO KNJIG

B E S E D A  O B Č A N O V

VELIKA NOČ 2021     ANTON TRPIN

Š
e se spominjamo lanske velike noči, 
ki je bila zaznamovana z epidemijo 
koronavirusom. Kaj bo letos? Še ved-
no smo v negotovosti in pričakovanju. 
Težko se je sprijazniti, da največje kr-

ščanske praznike praznujemo v prazni cerkvi 
brez vernikov ali preko družbenih omrežij. Ka-
toliška liturgija je živo doživljanje Jezusovega 
trpljenja, smrti in vstajenja. Noben video pre-
nos ne more odtehtati živega doživetja veliko-
nočnega praznovanja, ki je osebno, družinsko 
in občestveno.

PRIPRAVA NA PRAZNIKE
V samo pripravo na velikonočne praznike je 
vpleten ves postni čas. Verniki se s posluša-
njem in premišljevanjem božje besede, ki je 
skrbno izbrana za ta čas, poglabljajo v skriv-
nost odrešenja. V to duhovno pripravo so 
vključene še druge duhovne razsežnosti: moli-
tev križevega pota, obisk svete maše, priprava 
na sveto spoved in spoved sama, osebni post 
v hrani, dobra dela itd.
Na »kmetih« se je v postu pričelo »pomladno« 
čiščenje, tako na vrtovih, v okolju domačije 
in celega doma. Za velikonočne praznike je 
morala biti vsa hiša – dom, prečiščena. Vsa 
tovrstna dela so imela svojstven »okus« po 
praznikih. Delali smo z veseljem, v radostnem 
upanju in pričakovanju. Ko se človek ozira v 
preteklost in obuja spomine, se vedno potrjuje 
resnica: »Če za praznike ne vložiš nič osebne-
ga napora, ne moreš doživeti njihove vsebine 
in razsežnosti.« To velja tudi za vsa današnja 
praznovanja, pa naj bodo verska, družinska ali 
družbena. Samo z naročili bogatih pogostitev 
v lokalih ali kje drugje in spremljajoče glasbe 
izgubljamo bogato vsebino praznikov in oseb-

no doživetje, ki naj bi spremljalo človeka v na-
daljnjem življenju.

VELIKI TEDEN
V liturgiji se uveljavil izraz »veliki teden«, ki se 
obhaja v dneh pred veliko nočjo. V tem tednu 
se kristjani spominjamo Jezusovega trpljenja, 
smrti in vstajenja. Zadnje dneve tega tedna 
imenujemo »sveto tridnevje«.

VELIKI ČETRTEK
Ta dan se spominjamo Jezusovega slovesa s 
tega sveta. Jezus se od svojih apostolov pos-
lavlja z večerjo, pri kateri postavi sveto evha-
ristijo, posveti prve duhovnike in z umivanjem 
nog pokaže zgled ljubezni. Ta obed imenuje-
mo zadnja večerja. Bogoslužje se prenese v 
večerni čas. Edina sveta maša, ki je ta dan v 
dopoldanskem času, je »krizmena maša«, ki 
jo opravijo škofje v svojih stolnicah s svojimi 

duhovniki. Škof pri tej sveti maši posveti sve-
ta olja: krstno olje, bolniško olje in krizmo. S 
temi svetimi olji se mazilijo krščenci, birman-
ci, duhovniki, škofje, bolniki in tudi zvonovi. 
Duhovniki pri tej maši obnovimo svoje du-
hovniške obljube. Zvečer so slovesne maše 
po župnijskih cerkvah. Sveta maša je ta večer 
lahko samo v župnijski cerkvi. Bogoslužje je 
posvečeno zahvali za dar evharistije in duhov-
ništva. Pretresljiv in ganljiv je obred umivanja 
nog možem, ki ga opravi župnik s svojimi so-
delavci. Ta obred ima globok simbolni pomen. 
Kristus je prišel k nam, da bi služil nam in ne 
da bi mi njemu služili. Tako je tudi Cerkev kot 
skupnost ustanovljena z namenom, da služi 
ljudem. Med mašo tudi utihnejo zvonovi in se 
oglasijo šele na veliko soboto ob petju Alelu-
je. Namesto zvonov se uporabljajo raglje. To 
je znamenje tihote, žalosti nad smrtjo Kristu-
sa, ki je umrl zaradi naših grehov. Po končani 



Šentjernejsko glasilo   |   marec 2021

35   |   B E S E D A  O B Č A N O V

maši se prične slovesen prenos Najsvetejšega 
v božji grob. To je izredno doživeto bogoslužje 
in verno ljudstvo lažje doživlja Jezusovo pot 
v trpljenje in smrt. Pesmi, izbrane za ta čas, 
segajo globoko v srce. Močno nagovorjeni ver-
niki se vračajo v svoje domove z mislijo, da se 
jutri ponovno udeležijo obredov.

VELIKI PETEK
Vsa Cerkev žaluje. Vsi oltarji so brez rož in pr-
tov. Božji grob je okrašen in govori o trpljenju 
in izničenju Božjega Sina. Zvonovi so onemeli. 
Ob tretji uri, ko je Božji Sin umrl na križu, se 
moli križev pot. Zvečer sledijo obredi velikega 
petka. To je edini dan v letu, ko ni svete maše. 
Duhovnik gre v znamenje žalovanja pred oltar, 
se uleže na tla in tiho moli. Bogoslužje velike-
ga petka ima tri dele: bogoslužje božje besede, 
branje prošenj in obhajilo. Tokrat poslušamo 
božjo besedo »trpečega služabnika« Jezusa iz 
SZ in NZ, sledi pasijon, ki ga poje cerkveni me-
šani zbor župnije Šentjernej. Pasijon je v obli-
ki drame, saj se poje po vlogah. To je izredno 
lep duhovni trenutek, ki daje duši in srcu lepa 
doživetja. V drugem delu prisluhnemo poseb-
nim prošnjam. Ta večer vesoljna Cerkev moli 
za vse ljudi, verne in neverne, tudi za Jude in 
muslimane. Tretji del tega večera je obhajilo: 
duhovnik od božjega groba prinese Najsvetej-
še na oltar, se sam obhaja in nato razdeli sveto 
obhajilo vernikom. Po končanem obredu se 
Najsvetejše zopet prenese v božji grob. Sledi 
razkrivanje oltarjev. S tem je zaključena slove-
snost velikega petka. Ta dan velja strogi post. 
To pomeni, da se verniki le enkrat na dan na-
jedo do sitega in se vzdržijo vseh mesnih jedi. 
Mesa naj ne bi jedli iz spoštovanja in ljubezni 
do Jezusa, ker je bil Jezus s telesom oz. me-
som pribit na križ.

VELIKA SOBOTA
Iz mladih dni se spominjam, kako pred-
praznično je bilo to jutro. Doma je bilo treba 
postoriti še veliko stvari. Delo na polju, oprav-
ki okrog domače hiše, čakali smo na ogenj, ki 
ga je od župnijske cerkve prinesla ga. Kristina. 
Z blagoslovljenim ognjem je mama podkurila 
domači štedilnik in pričelo se je kuhanje. Dom 
je zadišal po prazničnem vonju. Nič ni bilo tež-
ko delati, že misel na praznik nas je navdiho-
vala za delo. Takrat je bila v soboto popoldne 
vstajenjska procesija. In to samo procesija z 
zahvalno pesmijo. Bilo je praznično in slove-
sno. Toliko bolj slovesno je bilo, če smo imeli 
za veliko noč nekaj novega, čevlje ali celo ob-
leko. Ali pa vsaj nove nogavice. Za ta praznik 
je veljalo, da mora biti nekaj novega. Matere 
so se zelo potrudile po svojih močeh. Sedaj v 
času napredka je drugače. Vendar ti lepi spo-
mini ne minevajo v prazno, ampak so spodbu-
da tudi za danes.
Obredje velike sobote se je po 2. vat. koncilu 
spremenilo. Vsa liturgija je zvečer, edino bla-
goslov ognja je zjutraj. Zvečer se verniki zopet 
zberejo k prižiganju ognja, ob katerem duhov-

nik prižge velikonočno svečo, simbol vstalega 
Kristusa. Ob slovesnem vhodu se s to svečo 
razsvetli vsa cerkev in zažari v najslovesnej-
šem trenutku. Slovesno se poje »exultet« –   
hvalnica velikonočni sveči. Sledi branje božje 
besede in petje Aleluje, ki je od začetka posta 
ni bilo. Zopet se oglasijo zvonovi. V to bogo-
služje spada tudi krščevanje odraslih – kate-
humenov. Nato je slovesna sveta maša. Pri 
nas v Šentjerneju je bila po daljšem premoru 
ponovno uvedena velikonočna procesija po 
tej večerni sveti maši. To je bilo lepo sprejeto. 

VELIKA NEDELJA –
VELIKA NOČ
Nepozabni so spomini na mladost in prazno-
vanje velike noči. Omenil sem že, da je bila v 
soboto popoldne procesija. Kako smo se otro-
ci veselili tega dogodka. Čeprav nismo vsega 
razumeli, smo se veselili praznovanja. Jezus je 
vstal od mrtvih na prvi dan v tednu – po sobo-
ti. To je nedelja. Kristjani praznujemo nedeljo 
kot Gospodov dan. In prav iz Stare zaveze se 
je praznovanje iz sobote preneslo na nedeljo, 

ker je na ta dan Gospod vstal od mrtvih. »To je 
dan, ki ga je naredil Gospod, radujmo se in se ve-
selimo, Aleluja.« Ta spev odmeva ves teden po 
veliki noči. Velika noč je največji krščanski pra-
znik. Pevski zbori ob spremljavi orgel prepeva-
jo mogočne pesmi, zvonovi  oznanjajo ljudem 
veselo novico: »Kristus je vstal in živi!« To veselje 
in radost je mogoče doživeti le z vero. Človek, 
ki je poln velikonočnega veselja, ne more nikoli 
kloniti pred zlom in strahom. Njegova drža te-
melji na zmagi Kristusa, ki živi!

SPOŠTOVANI
FARANI IN OBČANI!
Naj Vas prevzame velikonočno razpoloženje. 
Da bi tako imeli več upanja in življenjske moči. 
Še posebno v tem času preizkušnje. Bodimo 
strpni, imejmo odprte oči, srce in roke za svo-
jega bližnjega. Naj ne bo v prazničnih dneh 
nikogar, ki bi občutil samoto in zagrenjenost. 
Tudi če jih ne bo dosegla Vaša roka ali noga, 
so načini, ko lahko podarimo košček svojega 
srca najbolj potrebnemu. Apostol Pavel pravi: 
»Ljubezen je iznajdljiva!« 

KOMU VERJETI?

Komu verjeti, 
da ne bo te opeharil?
Komu roko podati, 
da ne bo te izrabil?

So taki cajti, 
da rad vsak bi te nate …

po tvojem imetju roke stegnil.
Prevare so povsod, po TV, telefonu, internetu,

ni poštenja več na svetu.
Vsak ti na otroke, starše prisega,

da ni bolj poštenega njega,
a že za prvim ovinkom, proti tebi kaj naklepa.

Še politiki na javnem parketu,
objavljajo ljudstvu, kako lepo bo na svetu,

v žepu pa ti figo držijo in se na samem režijo.

Vera Žabkar

Ob petelinjem petju.
Najlepše je prebujenje ob petelinjem petju.

Svetloba dneva blagoslovljena s sončnimi žarki.
Posijejo iz nebeških višin.

Pomlad dviguje izvire rastlinje
in drevesa iz globine.

Zvoki radoživih melodij
odmevajo naokrog.

Dehtijo gorjanske rože,
cvetijo v svetlobi poletja,

gozdovi rastejo z Božjo močjo zelenine.
Pokrajina se odeva z rumeno mesečino

v mirni noči.

Valentin Brun

ODLIČEN ULOV 
IVANA GORENCA

I
van Gorenc, član Ribiške družine Novo 
mesto, je v sredo, 28. 10. 2020, v reki Krki v 
Mršeči vasi lovil ribe. Ta dan je bil zanj zo-
pet odličen. Ulovil je 11,3 kg težkega kra-
pa. Pred tem je ulovil tudi že dva krapa po 

10 kg in še 15 kg težkega soma. 
Ribolov mu je naklonjen, ribe ga ubogajo, zato 
mu želimo še veliko dobrih ulovov v naprej. 

  ANICA GORENC

    TOMAŽ GORENC
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GRAD 
VRHOVO

K
ot poroča Valvasor je grajsko stavbo 
okoli leta 1533 nekdanjega stolpastega 
dvora postavil Hans Verneški, pred-
stavnik rodovine, ki je preko Elizabete 
Freihofer z Vrhovega po letu 1509 priš-

la v posest gospostva. Leta 1506 je imel dvor 
s pripadajočim poljem, vinogradi in gozdovi v 
posesti Hans Adam pl. Verneški, za časa Valva-
sorja ga je posedoval njegov vnuk Hans Jurij 
baron pl. Verneški. Vrhovo je bilo v posesti Ver-
neških in njihovih sorodnikov celo 17. stoletje 
in prva desetletja 18. stoletja. Graščino so imeli 
v lasti različni lastniki. Vseh ne bom omenjal. 
Nekatere pomembnejše in sodobnejše lastni-
ke bom omenil kasneje. V tem kraju je bilo vse 
dobro, razen soseščine, ki bi lahko bila bolj-
ša. Blizu so namreč prebivali Uskoki, ki so se 
težko vzdržali ropanja in plenitve. Tako, da je 
moral tisti, ki ni hotel priti ob svoje, to nepre-
stano varovati. Nadvse nevarno je bilo takrat, 
ko so Uskoki vzeli življenje svojemu stotniku in 
si sami postavili svojega, tedaj je šele na dan 
izbruhnila njihova predrznost v plenitvah, ro-
panju, kraji in morijah. Ljudje so morali imeti 
dan in noč postavljene straže, kakor za najve-
čjega sovražnika. Tako so si Uskoki upali ne-
kajkrat priti do gradu, vendar brez uspeha, ker 
so bili vselej srečno pregnani. Nadaljnjo usodo 
vrhovske posesti je imenitno obdelal znani 
raziskovalec dolenjske preteklosti publicist Ivo 
Pirkovič v svojem podlistku Gradovi umirajo. 

  JANEZ KUHELJ

    ARHIV JANEZA KUHLJA

Na ustreznem mestu se je najprej spominjal 
šentjernejskega luteranskega župnika Primo-
ža Trubarja (v Šentjerneju je služboval v letih 
1546–1547), ki se je na Vrhovem, podobno kot 
na Prežeku in Gracarjevem turnu, našel prijate-
lje in zaveznike. Vrhovo je obiskoval tudi Valva-
sor in se prav tu zagledal v mlado grajsko baro-
nico Ano Maksimilo Zetschkerjevo, s katero se 
je v kapeli Antona Padovanskega tudi poročil. 
Kakšna je bila kasneje usoda Vrhovega? Si-
gmund Jugovitz je grad zapustil hčerki Justini, 
ki se je omožila z Georgom Lassingom. Menda 
je bila Justina zelo trdega srca. Po moževi smrti 
se je še enkrat omožila z bajnovskim valptom  
Schwingerjem. Schwinger je gospodaril tako 
nespametno, da je šla graščina 1871 na boben. 
Ker je za 12 tisoč goldinarjev, kolikor je bila iz-
klicna cena, ni hotel nihče kupiti, so jo pozneje 
za dvotretjinsko ceno ponudili Ivanu Koslerju. 
Ivan Kosler je preživelo obrambno obzidje iz 
kmečkih časov, ki se mu je ohranilo samo še v 
podobi pri Valvasorju, porušil. Kamen je poku-
hal v apno, ki je šlo dobro v prodajo v Posavju, 
od koder je stekla železnica za Zagreb. Z izku-
pičkom je plačal vso graščino. Na južni strani 
gradu je ob cesti za Brusnice postavil mlinček 
in speljal vodo nanj iz gorskega Kamniščka. 
Ljudje so zmajevali z glavami, češ da voda ne 
bo šla v breg. Ko pa je ta stekla, so se spogledo-
vali. Kosler je vodo začaral. Mlinček je že davno 
onemel, optična prevara z ̋ začarano˝ vodo, ki 
ji je Trdina posvetil svojo bajko ˝Koslerjev vo-
dotoč˝ pa je še vedno znamenitost Vrhovega. 
Ivan Kosler se je poročil z Marijo Rudeževo, se-
stro Trdinovega pobratima Dragotina s sosed-
njega Gracarjevega turna. Vrhovo je podaril 
hčerki Heleni, ki je pri strarosti osemnajst let 
vzela dr. Antona Schöppla, finančnega uradni-
ka in pozneje odvetnika ter ravnatelja Kranjske 
posojilnice v Ljubljani. Novi gospodar je zane-
marjeno Vrhovo spremenil v prijazno domači-
jo sredi cvetočega vrta. Sin prvega Schöppla 
na Kranjskem, naš novi gospodar, je bil odličen 

prirodoslovec. Zbral je štiri omare kranjskih 
dobrin in okamenin. Kupoval si je vso domačo 
in tudi precej pametnejšo tujo literaturo. Ko je 
trtna uš usodno opustošila stare vinograde in 
so ljudje po Ivanjem dolu in Bojnicah rigolali za 
nove trtne nasade, je vrhovski graščak vneto 
brskal po bogatih prastarih lapornatih morskih 
usedlinah. Za srebrno krono so mu otroci nab-
rali košaro okamnelih školjk in polžev najčudo-
vitejših oblik, ki so pred petnajstimi milijoni leti 
in več živele tod v toplem miocenskem morju. 
Zbiral je tudi zgodovinsko gradivo povezano z 
dolenjskimi gradovi. Svojo bogato mineraloš-
ko zbirko je po prvi svetovni vojni prepustil tak-
rat na novoustanovljeni ljubljanski univerzi. Po 
okupaciji so se na Vrhovem ugnezdili Italijani, 
leta 1942 so ga partizani požgali. Takrat so šli 
po vsej priliki po zlu tudi dragoceni Schöpplovi 
zgodovinski zapiski. Po vojni so stavbo nacio-
nalizirali in v njej uredili stanovanja, leta 1974 
pa so po pripovedovanju stanovalcev uredili še 
fasado in stopnišče. 
Vrhovške zgodbe: zgodb, ki se vežejo na Vrho-
vo je kar nekaj, ki so dovolj zanimive. Najdemo 
jih že pri Valvasorju. Ena je povezana z Usko-
ki z bližnjih gorjanskih borštov. Ti so se težko 
vzdržali kraje in ropanja, tako da je moral biti 
tisti, ki ni hotel priti ob svoje, kar pošteno ču-
ječen. Bolj od Uskokov, ob katerih početja se 
je Valvazor tu ob vznožju Gorjancev večkrat 
spotaknil, je zgodovinarja prevzela zgodba o 
možaku, ki je ves prestradan obiskal graščino. 
Gospod Hans Adam Verneški je poskrbel, da se 
je gost do sitega najedel, na kar je obiskovalca 
zmanjkalo. Misleč, da je mrtev, so ga dali na 
pare in zapeljali na pokopališče. Tedaj se je ne-
nadoma utrgala huda ura. Grobarji so stekli v 
zavetje, medtem se je možak dvignil s par in se 
ves čil spet znašel pred dvorcem, kjer mu je bil 
kvartir očitno bolj po volji in kjer si je nadejal 
še več jedi. 
Zadnja Valvasorjeva zgodba bo zanimala pred-
vsem naravoznance in proučevalce alkaloidov. 
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Tu naj bi namreč poleg graščine rasla v Špa-
niji prepovedana indijska zel dutrova, ki 
ljudem tako zmeša čut, da počno vse-
mogoče. Zgodilo se je na Vrhovem, 
da so zel v kašči po pomoti zme-
šali z lečo. To so potlej dobili za 
južino, na kar so vsi ponore-
li. Klekljarica je zmešala 
kleklje, sobarica je na 
ves glas kričala: »Glej, 
vsi hudiči so prišli iz pek-
la«! Eden od hlapcev je 
v ajželj zvažal drva in 
pravil, da bo kuhal 
žganje, spet drugi 
je po vseh štirih 
lezel po tleh 
in kot svinja 
z rilcem ril 
po zem-
lji. In 

tudi drugi so uganjali različne norosti. Nasled-
nji dan ni o tem nihče ničesar vedel. Ko so po 
denacionalizaciji lastniki dobili graščino nazaj 
(9 lastnikov), so jo po letu 2009 prodali. Kupil 

jo je Joško Jakše ml. Lastnik je pričel 
stavbo in okolico urejati, ki še danes 

predstavlja lep urejen ambient, 
predvideva pa še določene 

izboljšave, predvsem na 
stavbi. 



  MIHAELA BLATNIK & DARIJA KOVAČIČ

38   |   I Z B R A N I  R E C E P T I  M E S E C A

PRAZNIČNOPRAZNIČNO
OBLOŽENA MIZAOBLOŽENA MIZA

Veliko očno kosiloV 
tokratni številki glasila smo se odločili, da ponovno pripravimo malo obsežnejšo rubriko 

z recepti. Naj zadiši po praznikih tudi v aprilskih dneh. K sodelovanju smo zopet povabili 
MIHAELO BLATNIK, predsednico Društva kmetic Šentjernej, ki je v sodelovanju s članico 
Uredniškega odbora Šentjernejskega glasila DARIJO KOVAČIČ, z nami podelila domače 

recepte za praznične dni. Veliko užitkov ob pripravi dobrot vam želimo in dober tek!
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Goveja juha

SESTAVINE

• 1 kg govedine s kostmi

• 3 kose korenja

• 1 peteršiljeva korenina

• 0,25 gomoljne zelene

• 0,5 paradižnika

• 1 manjša čebula

• 6 zrn črnega popra

• 1 lovorjev list

• 1 šopek peteršilja

• 1 vejica timijana

• 1 vejica majarona

• 1 vejica zelene

• malo luštreka

• sol po okusu

PRIPRAVA

Goveje meso in kosti operemo ter obrišemo. Korenček in peteršiljevo 

korenino ostrgamo oz. olupimo in razrežemo na četrtine. Zeleno in 

čebulo olupimo ter razrežemo na večje kose. Iz nekaj vejic peteršilja, 

timijana, majarona in zelene naredimo zeliščni šopek.

V večji lonec vlijemo 2,5 litra hladne vode, dodamo meso in čim hit-

reje zavremo. Ko juha zavre, temperaturo zmanjšamo za toliko, da 

tekočina komaj opazno brbota. S površine s penovko pobiramo pene. 

Ko se na površini nehajo delati pene, lonec pokrijemo (pustimo le 

manjšo špranjo), dodamo zelenjavo, čebulo pred tem rahlo zapeče-

mo na vroči plošči. Solimo in na nizkem ognju kuhamo 90 minut.

Juho odkrijemo in dodamo zelišča, poper, lovor, luštrek in zeliščni 

šopek. Če se nam zdi, da je povrela velika količina vode, jo še dodamo 

(vendar naj bo vrela!), nato pa lonec napol pokrijemo in juho kuhamo 

še eno uro.

Juho odstavimo in pustimo stati 10 minut, da se nekoliko ohladi in 

zbistri. Nato jo precedimo skozi gosto žičnato cedilo. V precejeno juho 

po želji vkuhamo izbrano zakuho ali jušni vložek.

Juho serviramo na krožnik in potresemo z nasekljanim peteršiljem ali 

drobnjakom. Serviramo jo lahko tudi z narezanim mesom in zelenja-

vo, ki sta se kuhala v juhi.
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Veliko očno kosilo

Predjed
Skutin namaz s hrenomSESTAVINE

• 250 g puste skute
• 2 žlici kisle smetane
• 1 žlica drobno

nastrganega hrena
• sol

PRIPRAVA

Skuto pretlačimo v skledo. Dodamo kislo smeta-no in sveže nariban hren (gl. zdravilni učinki), pre-mešamo in po okusu posolimo. Dodamo lahko še eno žličko gorčice in/ali na kocke narezano trdo kuhano jajce in/ali na koščke narezano šunko.
Kruh narežemo na rezine in v pečici rahlo popeče-mo. Namažemo skutin namaz s hrenom in postre-žemo. Namesto kruha lahko ponudimo tudi na re-zine narezano in popečeno francosko štruco. 

Glavna jed: goveja juha z rezanci, govedina s 
hrenovo omako, pražen krompir, regrat z jajci
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Hrenova omaka
PRIPRAVA

2,5 dl goveje juhe (ali vode + sol po okusu) in 2 žlici 

ostre moke zmešamo, postavimo na štedilnik in za-

vremo. Odstavimo, dodamo eno žlico naribanega 

hrena in žlico kisle smetane (+ 1 žlička domačega 

kisa). Namesto kisle smetane lahko dodamo domačo 

gosto smetano. V tem primeru v omako dodamo še 

1 žlico limoninega soka. V ohlajeno maso vmešamo 

1 rumenjak. V kolikor so delčki hrena moteči, lahko 

omako precedimo. 

Lončen ali steklen pekač namažemo z maslom in 

posipamo z drobtinami. Na dno naložimo narezano 

govedino, prelijemo s hrenovo omako, po vrhu na-

ribamo malo sira. Postavimo v predhodno segreto 

pečico (180 °C) za pol ure, da se sir rahlo zapeče. 

Govedino s hrenovo omako postrežemo s praženim 

krompirjem in regratom z jajci.

Pražen krompirSESTAVINE

• 1 kg krompirja
• 1 manjša čebula
• 0,5 dl olja ali maščoba na 

kateri se je pekla pečenka• 1 ščepec popra
• 1 ščepec soli
• 1 šopek peteršilja

PRIPRAVA

Neolupljen krompir temeljito očistimo in operemo. Postavimo ga v 
večjo posodo in zalijemo s toliko hladne vode, da pokrijemo ves krom-
pir v posodi. Krompir kuhamo cca 30 minut.
Ko je krompir kuhan, ga odstavimo in odlijemo vodo. Prilijemo hladno 
vodo in pustimo, da se ohladi, nato ga olupimo.
Medtem ko čakamo, da se krompir ohladi, olupimo čebulo in jo nare-
žemo na tanke rezine. V ponvi segrejemo olje in jo na hitro popražimo. 
Čebula, ki ji lahko dodamo malo soli, da se hitreje razpusti, naj malo 
porumeni in prijetno zadiši.

Na kolobarje narežemo krompir in ga pražimo sprva pri nizki tempe-
raturi, proti koncu praženja pa temperaturo zvišamo. Krompir stalno 
mešamo in obračamo, da se enakomerno prepraži. Med praženjem 
dodamo malo soli in popra ter mešamo, da se začimbe enakomerno 
porazdelijo po krompirju.

Ponev odstavimo. Nasekljamo peteršilj in ga potresemo po krompirju.
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Orehova potica
SESTAVINE

• 500 g namenske moke
• 40 g kvasa
• 1 čajna žlička soli (cca 6 g)
• 50 g masla
• 100g sladkorja
• 3 rumenjaki
• 2–3 žlice ruma
• 1 vanilin sladkor
• naribana lupina bio limone
• cca 2,5 dl mlačnega mleka

PRIPRAVA

Kvas zmešamo z malo mleka in žličko sladkorja in pustimo, da se kvas aktivira. Zmešamo rumenjake z sladkorjem, vanilin sladkorjem in dodamo maslo. V moko ob rob dodamo sol, v sredino zlijemo akti-viran kvasni nastavek, ter dodamo rumenjakovo maso, rum in limoni-no lupino ter preostalo mleko. Za-mesimo mehko testo, ki ga pustimo počivati na toplem cca pol do ¾ ure. 

MEDTEM NAREDIMO 
NADEV:

SESTAVINE

• 40 dag mletih orehov
(ali lešnikov)

• 2 žlici ruma
• 3 žlice sladkorja
• cimet
• 2,5 dl vrele sladke

smetane
• stepen beljak

PRIPRAVA

V ¾ orehov dodamo sladkor in po-parimo z vrelo smetano. Vmešamo se cimet in rum. V ohlajeno maso dodamo še stepen beljak.

Shajano testo razvaljamo v pravo-kotnik za prst na debelo, dimenzije cca 40 x 60, za okrogel lončeni pekačpremera 26 cm.

Namažemo z nadevom in po vrhu posujemo ¼ zmletih orehov. Zvijemo v štrukelj (med zvijanjem rahlo pri-tiskamo na spodnjo plast, da ne na-stajajo luknje med peko), odrežemo konce (cca 5 cm) in vstavimo v dobro pomaščen in pomokan pekač. Potico pustimo na toplem cca pol ure, da vi-dno shaja. Medtem segrejemo pečico na 210 °C. Preden vstavimo potico v pečico, jo nekajkrat prebodemo do tal z dolgo leseno paličico. Po vrhu potico namažemo s stepenim rume-njakom (v rumenjak lahko dodamo eno žico mleka). Potico pečemo 15 minut na 210 °C, nato pa še 30–45 minut na 180 °C. V kolikor se na vrhu preveč peče, jo pokrijemo s peki pa-pirjem. Pečeno potico zvrnemo iz pekača na rešetko in pokrijemo s prtom. Ohlajeno posipamo z mletim sladkorjem in narežemo.

Lončeni pekač pred prvo peko poli-jemo z vrelo vodo in pustimo nekaj minut, nato operemo in posušimo.

Sladica
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»SKRB ZASE V STRESNEM OBDOBJU«

  MATIC CIZEL, mag. psihologije

• Vzdržujemo dnevno rutino ali vzpostavimo 
novo dnevno rutino. Rutina je pomembna 
pri ohranjanju občutka normalnosti, sta-
bilnosti in varnosti. Ko smo obremenjeni 
ali utrujeni večkrat izpuščamo aktivnosti, 
ki smo jih imeli pred tem. Čeravno bi jih za 
razbremenitev morda ravno takrat potre-
bovali najbolj. En izpuščen dan se kmalu 
podaljša v drugega, tretjega ter četrtega 
in kmalu lahko zapademo v večjo pasiv-
nost, ki na nas deluje še bolj bremenilno. 
Če nam rutino predstavlja sprehod ali telo-
vadba, pa nam do te ni, lahko namesto obi-
čajno pol ure opravimo pet ali deset minu-
tno aktivnost, da vzpostavljene navade ne 
prekinjamo. Če posebne rutine nimamo, 
lahko to še vedno vzpostavimo.

• Skrb za stike. Pogovarjajmo se z ljudmi, 
ki jih zaupamo in pogovor s katerimi nas 
lahko razbremeni in pripomore k občutku 
povezanosti v stresnem obdobju. Mimo-
grede, pred kratkim je zaživel "čvekifon", ki 
omogoča povezovanje in klepet z drugimi 
klicatelji, na brezplačni številki 080 38 07.

• Prostor za stvari, ki dobro vplivajo na nas. 
Na urniku imejmo vsaj nekaj stvari, ki se 
jih lahko v prihodnjih dneh veselimo, četu-
di morda niso posebej velike. To je lahko, 

npr. ogled serije ali filma, ki ga poiščemo 
na tedenskem sporedu, dogovor za kavo 
ali druženje itd.

• Uporaba veščin, ki so nam v preteklosti že 
koristile. Podobno kot nam zdravnik raje 
predpiše tista zdravila, ki so v preteklosti 
za nas dobro delovala, lahko vsak zase 
ugotovi, kaj je bilo v času prejšnjih obre-
menitev in stresnih obdobij tisto, kar je za 
nas delovalo in nam bilo v olajšanje. Je bil 
to šport, podpora nekoga drugega, spro-
stitvene tehnike, zadosti počitka? Smisel-
no je, da tudi v času kasnejših obremenitev 
izhajamo iz tega.

• Občasna preverba našega počutja. Enkrat 
na teden lahko načrtno preverjamo ali 
opažamo spremembe na področju počut-
ja, spanca, razmišljanj in našega vedenja. 
Se z obremenitvami, ki trajajo dlje časa 
lahko soočam sami? Opažanje morebitnih 
sprememb je lahko koristno pri tem, da te 
naslovimo čimprej.

• Omejitev spremljanja informacij. V času 
izrednih situacij je dobro ostati informiran. 
Če pa je informacij preveč, se lahko čutimo 
preobremenjene. V kolikor opazite, da vam 
spremljanje obvestil povzroča negativne 
občutke (vznemirjenost, razburjenost, 
zaskrbljenost) omejite spremljanje poročil 
na npr. enkrat dnevno. Če novice negativ-

Z
apis v prejšnjem mesecu sem sklenil z mislijo, da smo ljudje po 
naravi prilagodljiva bitja, čeravno si tega vselej ne priznamo. 
Leto, ki je za nami, nas je postavljalo pred preizkušnje, ki bi 
se nam pred tem morda zdele malo verjetne, a smo jih vseeno 
premagovali. Če bi se primerjali med seboj, bi ugotovili, da smo 

jih premagovali različno uspešno in na različne načine. Skrb zase v 
stresnem obdobju pa je lahko pomembna pri tem, da so posledice na 
kratek in daljši rok čim manjše. Spodnji napotki lahko predstavlja-
jo izhodišče za razmislek, kako si olajšati aktualno ali katero drugo 
stresno obdobje.
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no vplivajo na vas, jih ne spremljajte pred 
spanjem, ko potrebujemo umiritev. 

• Skrb za telesno aktivnost. Otroci naj bi bili 
vsak dan najmanj 60 minut tako telesno 
dejavni, da se globoko zadihajo in spotijo. 
Odrasli pa bi morali biti zmerno telesno 
dejavni vsaj 150 minut na teden. Več in bolj 
intenzivna telesna dejavnost prinaša večje 
zdravstvene koristi, tudi na področju poču-
tja. Količino in intenzivnost gibanja lahko 
spremljamo tudi s telefonskimi aplikacija-
mi, pametnimi urami ali posebnimi fitnes 
zapestnicami, ki so na voljo.

• Zadostna količina spanja in počitka. Pred 
spanjem se skušamo telesno in miselno 
umirjati, kar lahko dosežemo tudi s katero 
od aktivnosti, npr. branje, poslušanje glas-
be, dihalnimi vajami itd. Na možnost uspa-
vanja ob večerih slabše vplivajo počitki in 
spanje preko dneva, daljši od 20 minut.

• Naučite se novih tehnik za sprostitev. Ko 
ste napeti, lahko poskusite z vajami tre-
bušnega oz. globokega dihanja, mišične-
ga sproščanja, meditacije, vizualizacije ... 
Smiselno jih je preizkusiti več, da najdete 
tisto, ki vam osebno najbolj ustreza.

• Imeti v mislih, da je stresno obdobje situa-
cija, ki bo minila. Po spominu pobrskajmo 
za tistimi izkušnjami, ki so se nam v času 
dogajanja zdele zahtevne in težke, pa smo 
jih vseeno uspešno premostili. Ljudje smo 
radovedna bitja ki potrebujemo odgovore, 
zato radi ugibamo, kdaj bo aktualna obre-
menitev mimo. Ugibanja pa niso vselej ko-
ristna in točna.

• Kdaj iskati pomoč? Na zunanjo pomoč se 
je smiselno obrniti, če imate občutek da 
ste sami storili kar znate, da bi zaznane 
težave zmanjšali (stres, spanec, tesnoba 
...), pa te še vedno vztrajajo in vplivajo na 
vaše vsakdanje življenje. Po pomoč se lah-
ko obrnete na osebnega zdravnika ali na 
psihološko službo v zdravstvenem domu. 
V času epidemije je na voljo tudi telefon 
za brezplačno psihološko podporo, 080 51 
00. 
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VINO V POMLADNIH DNEH

V
ino je živo bitje, zato je potrebno zanj 
dobro poskrbeti. V življenju vina igra-
jo temperature eno najpomembnej-
ših vlog. Vinska trta potrebuje za svojo 
rast in razvoj veliko sonca, grozdje pa 

tudi veliko sončne energije, da grozdje dozori 
in poleg sladkorja razvije vsaj še sto različnih 
sestavin, ki prispevajo h kakovosti in značaju 
vina. Skrbno moramo paziti, da so ustrezne 
temperature med fermentacijo in nego vina, 
še posebej pa med zorenjem vina. Tempe-
ratura v kleti mora biti čim bolj konstantna z 
blagimi nihanji.

Vino pozimi in tudi pomladi ne miruje. Živi, se 
razvija in stalno spreminja. V zimskem času se 
izloča vinski kamen v obliki kristalov in bolj 
kot je hladno, več se ga izloči. Vinska kislina se 
zmanjšuje, vino postane bolj mehko, gladko 
in pitno. Nizke temperature v kleti, pospešu-
jejo raztapljanje kisika v vinu. Raztopljeni kisik 
najprej veže prosto žveplo in temu sledi oksi-
dacija vina. Zato poskrbimo za redno doliva-
nje sodov, saj se vino v posodah z ohlajanjem 
krči. Z višanjem temperature pa je izhlapeva-
nje vina večje. Sode redno dolivamo, in sicer 
enkrat na teden. Tako poskrbimo, da onemo-
gočimo možnost razvoja kanovih kvasovk, 
bakterij ocetnega cika in pojava oksidacije. 

Spomladi, ko se temperature dvignejo, se zač-
nejo pospešeno dogajati spremembe v vinu. 
Vino se razvija in tudi proces zorenja je hitrejši. 
Veliki temperaturni skoki so nevarni in za vino 
tudi pogubni. Z vinom delamo z občutkom, 
saj je najslabše, če svoje delo opravljamo 
rutinsko ali celo na silo. Redno spremljamo 
stanje prostega žvepla v vinu. V vinu, ki izgu-
blja prosto žveplo, se zazna vonj po kruhu, ki 
je prva stopnja oksidacije, in vino deluje pre-
zračeno, pusto in prazno. Če pa oksidacija na-
preduje, se spremeni barva, zaznamo neprije-
tni vonj in okus po suhem sadju. Zato redno 
kontroliramo vsebnost prostega žvepla in po 
potrebi dožveplamo. In koliko vino dožvepla-
ti po opravljeni analizi? Držimo se pravila, da 
izračunamo dodatek žvepla z razliko med de-
janskimi in želenimi miligrami žvepla ter vred-
nost pomnožimo s faktorjem 1,5.

Primer: v vinu je 20 mg/l žvepla, želimo ga 
imeti 30 mg/l. Razliko 10 mg množimo s fak-
torjem 1,5, kar znese 15 mg/l. Torej moramo v 
vino dodati 0,3 dl 5 % H2SO3/100 l (15 mg/l), 
da dvignemo za 10 mg/l prosto žveplo. Po 
treh dneh se stanje žvepla v vinu umiri in šele 
takrat vzorčimo za kontrolno analizo. Rdeče 

  IVANKA BADOVINAC,
            KGZS – Zavod Novo mesto

vino mora imeti približno 25 mg/l prostega 
žvepla, belo pa 30 mg/l. Sicer pa je vsebnost 
prostega žvepla odvisna od temperature 
vina, pH vrednosti, skupnih kislin, vrste vina, 
ostanka sladkorja ... Če merimo žveplo sami, 
naj analiza vina poteka pri 20 ºC (tudi tempe-
ratura kemikalij), da je odstopanje pri meritvi 
čim manjše. Na vinu opravimo še senzorično 
analizo. Če opazimo, da je z vinom kaj naro-
be, takoj ukrepamo. Če nismo sigurni, kako 
pristopiti, potem vzorec vina odnesemo v za-
nesljiv laboratorij, da nam pomagajo in svetu-
jejo, kako ukrepati. 

V tem času so vina praviloma že bistra. Tista, 
ki se niso samodejno očistila, jih je potrebno 
očistiti z enološkimi čistili ali s filtracijo. Filter 
vino samo zbistri, ne odstrani pa okusa, ki 
nas moti. S čistili pa poleg bistrilnega učinka 
pozitivno vplivamo tudi na lepšanje okusa. V 
hladnejšem obdobju se zaradi nižjih tempera-
tur poveča viskoznost vseh vrst vin, tako belih, 
rdečih in sladkih vin. Pri vinih, ki jih želimo 
filtrirati in imajo povečano viskoznost ter viš-
jo motnost, je pomembno, da je temperatura 
vina nad 15 ºC. Tako bomo preprečili zastaja-
nje večjih molekul (manoproteinov) na filtru. 
V hladnem obdobju se moramo izogibati ostri 
filtraciji, saj je to zelo grob poseg v vino, ki  ga 
zelo siromaši, pospešuje raztapljanje kisika in 
pripelje do začetka oksidacije vina. Že manjša 
oksidacija ima lahko za kakovost vina hude 
posledice. Vino, ki nam oksidira, nima mož-
nosti za daljše zorenje. Tako vino se z žvepla-
njem popravi, toda ni več tisto, kar je bilo.

Čiščenje vina je bolj uspešno pri nižjih tempe-
raturah in tudi manj čistilnih sredstev potre-
bujemo. Za tista vina, ki se še niso samodejno 
očistila, svetujemo čiščenje v tem času, pre-
den se bodo temperature dvignile. Lahko upo-
rabimo želatino, ki bistri in blaži trpkost vina, 
odvzame tudi nekaj barve, a pozitivno vpliva 
na okus. Bentonit ima poleg čistilnega učin-
ka tudi lastnost, da veže beljakovine, ki nam 
včasih delajo težave tudi v steklenici. Lahko 
uporabimo tudi kombinacijo obeh čistil ali ka-
zein, PVPP, silicijev oksid, rastlinska beljako-
vinska čistila ... Veliko različnih vrst enoloških 
čistil je na trgu, le izbrati moramo pravega. 
Preden se odločimo za vrsto ali kombinacijo 
čistilnega sredstva, moramo najprej prebrati 
lastnosti čistilnega sredstva. Nato skrbno in 
natančno pregledamo navodilo proizvajalca, 
kako čistilo pripraviti (hladna voda, mlačna 
voda, količina na hl, kako premešamo ...). Zelo 
pomembno je, da pravilno določimo volumen 
vina in čistilo natančno zatehtamo. Ustrezno 
pripravljeno čistilo dodajamo v cisterno z vrha 
in temeljito mešamo s črpalko ali s palico, da 
vino dobro homogeniziramo, kajti od tega je v 
veliki meri odvisen uspeh čiščenja. 

V pomladnem času so vina še mladostna, 
sveža in večinoma že lepo dozorela. Poskr-
beti moramo za nadaljnji razvoj vina. Odlična 
in zelo dobra vina, ki imajo lepo prihodnost, 
zaslužijo več naše pozornosti in vino nam bo 
poplačalo ves naš trud s svojo odlično ka-
kovostjo. Ne pozabimo na vino v kleti tudi v 
dneh, ko imamo veliko dela v vinogradu! 



   ANDREJA TOPOLOVŠEK

ROŽMARIN

R
ožmarin je zelo dobro znan kot 
zdravilna rastlina. Sodi v družino 
ustnatic in je trajnica, ki v hladnejših 
predelih cveti poleti, v toplejših pa vse 
leto. Zraste lahko do 150 centimetrov. 

Listi so podolgovati in rahlo porasli z dlačica-
mi. Rožmarin je ime dobil po latinski besedi 
rosmarinus, kar pomeni morska rosa. Rožmari-
nove vejice nas spominjajo na borove iglice in 
to z razlogom, saj je rožmarin nenazadnje tudi 
borov daljni sorodnik.
V Sloveniji rožmarin najdemo po prisojnih, ka-
mnitih pobočjih Slovenskega primorja, kjer ga 
pogosto uporabljajo tudi za žive meje. Drugod 
ga gojimo v loncih kot okrasno rastlino. 
Rožmarin je občutljiv na mraz, zato ga mora-
mo prezimiti v prostorih, kjer ne zmrzuje. V 
maju in juniju se v zalistjih te rastline razcvete-
jo bledo modri ali vijoličasti cvetovi, ki oddaja-
jo eterični vonj. 
Rožmarin je zelo aromatičen, njegov okus pa je 
nekoliko grenkoben. V rožmarinu najdemo ve-
liko železa in vlaknin, vsebuje pa tudi antioksi-
dante, kot so karnozojska kislina, rožmarinska 
kislina, kafra, kofeinska kislina, ursolna kislina, 
betulinska kislina, rosmaridifenol in rosmanol. 
Rastlino najbolj preprosto razmnožujemo s 
podtaknjenci, ki jih vzamemo z vršičkov.

KORISTI ROŽMARINA
NA ZDRAVJE
• Rožmarin vsebuje številne snovi, ki mož-

ganske celice varujejo pred oksidativnimi 
okvarami. Pri tem velja še posebej izpo-
staviti karnozojsko kislino, ki naj bi ščitila 
možgane pred Alzheimerjevo boleznijo, 
hkrati pa naj bi tudi zavirala same procese 
staranja. Fenoli iz rožmarina naj bi tudi 
varovali pred oksidativnimi okvarami celic.

• Rožmarin deluje diuretično, pospešuje 
potenje, spodbuja nastajanje in pretok 
žolča, skrbi za dobro prebavo ter deluje 
razkužilno na pljuča in prebavila. 

• Deluje tudi protimikrobno in krepčilno 
ter pospešuje krvni obtok, z njegovo po-
močjo pa lahko učinkovito zdravimo tudi 
glavobole, ki so posledica napetosti. 

• Okrepi živčevje, izboljša vid, zdravi želo-
dec, sprošča, zniža krvni pritisk, zdravi 
kožne bolezni, lajša težave ob gripi in 
prehladu, omili revmatizem, pomaga pri 
boleznih srca, jeter, zaprtju ter pri nevrozi 
in depresijah.

• Če rožmarin razredčimo z nosilnim (osnov-
nim) oljem, na primer z mandljevim oljem, 
ga lahko uporabljamo za preprečevanje 
mišičnih krčev, uporaben pa je tudi pri 

revmatizmu. Z rožmarinom delujemo proti 
splošni utrujenosti in depresiji ter, kot smo že 
omenili, krepimo spomin in koncentracijo.

ROŽMARINOV ČAJ
PROTI GLAVOBOLU
Potrebujemo: en del belega vratiča, en del 
rožmarina, en del majarona, en del poprove 
mete.
Priprava: vsa zelišča zmešamo. Na skodelico 

kropa uporabimo eno čajno mešanico 
zelišč. Zelišča stresemo v ogret čajnik, 

jih poparimo in po 10 minutah prece-
dimo.

Z ROŽMARINOM DO
LEPIH IN ZDRAVIH LAS

Rožmarin naj bi se že več stoletij upo-
rabljal za naravno nego las, predvsem za 

preprečevanje prekomernega izpadanja.
Mešanico za izdatno nego las lahko izdelate 
kar sami. 
Potrebujete: 2 žlici izbranega rastlinskega 
olja, ki ga rahlo pogrejte. Uporabite lah-
ko olivno, kokosovo ali mandljevo olje. 
Osnovnemu olju dodajte približno 4 kapljice 
eteričnega olja rožmarina.
Uporaba: z mešanico zmasirajte lasišče in 
jo vtrite v lase, vse do konic. Lase nato ovijte 
v toplo brisačo in počakajte vsaj pol ure, 
preden sperete. Toplota bo poskrbela za 
boljšo absorpcijo koristnih hranilnih snovi, 
kar je tudi ena izmed pomembnih skrivnosti, 
zaradi katerih je ta metoda tako blagodejna 
za vaše lase.

Pripravite si lahko tudi
ROŽMARINOVO VODO ZA
LESK VAŠIH LAS
Potrebujete: 1 žlico rožmarinovih listov ali 
približno 10 kapljic eteričnega olja rožmarina. 
Če boste uporabili liste, po njih prelijte 2 deci-
litra vrele vode in počakajte 10 minut, preden 
mešanico precedite. V primeru uporabe eterič-
nega olja in vode pa sestavini preprosto zme-
šajte. Prelijte v stekleničko z razpršilnikom.
Uporaba: rožmarinovo vodo popršite po 
laseh po umivanju, dokler so še mokri. 

Rožmarinov čaj

Nega las z
vročim 

rožmarinovim
oljem.

Rožmarinovo olje
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TRDNO Z MEDIJEM ...................................................................  
Komplet-čiščenje peči, dimovoda, dimnika, iztočnice .....31,40€
Čiščenje peči ....................................................................................24,00€
Čiščenje dimnika ............................................................................21,30€
Redni letni pregled ........................................................................14,60€

TRDNO BREZ MEDIJA (kamin, štedilnik, krušna peč) ............
Komplet čiščenje ............................................................................25,00€
Redni letni pregled ........................................................................14,60€

OLJE ...........................................................................................
Komplet-čiščenje peči, pregled in meritve ...........................49,40€
Čiščenje samo peči ........................................................................29,40€
Pregled in meritve ..........................................................................29,40€
Redni letni pregled ........................................................................14,60€

PLIN ............................................................................................
Meritve in pregled ..........................................................................29,40€

IZBIRA DIMNIKARJA JE VAŠA
Ali ste vedeli, da lahko vsak potrošnik sam izbere izvajalca dimnikarskih storitev do konca ju-
nija, in to za prihodnjih 12 mesecev? Če tega ne storimo, bo veljalo, da se strinjamo s tistim, ki 
nam je to storitev opravil lani (nekdanji koncesionar).
Zaradi varovanja zdravja, naših življenj, premoženja, okolja in zaradi učinkovite rabe goriv potrebuje-
mo pravilno vgrajene in vzdrževane kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave, ki delujejo varno, 
učinkovito in kakovostno. O tem ni dvoma. Čiščenje kurilnih naprav in z njimi povezanih dimnih vo-
dov se opravlja zaradi odstranjevanja oblog na dimni strani naprav, ki nastanejo v času kurilne sezo-
ne. Komu pa bomo zaupali oziroma prepustili, da to delo opravi na naši kurilni napravi, pa se lahko 
odločimo sami.
Dimnikarstvo Detlca iz Šentruperta je družinsko podjetje z večletno tradicijo izvajanja dimnikarskih 
storitev na širšem območju Dolenjske. V občinah Novo mesto, Dolenjske in Šmarješke Toplice, Metli-
ka, Semič in Mirna Peč nam zaupa že več kot 11.000 gospodinjstev in poslovnih subjektov. Na terenu 
je vsakodnevno 7 izkušenih dimnikarjev, ki z najsodobnejšo opremo izvajajo redna letna čiščenja 
in preglede; večja mehanska čiščenja, meritve emisij dimnih plinov, čiščenja zračnikov, opravljajo 
prevzeme novih kotlov in naprav ter z veseljem strokovno svetujejo uporabnikom. So med prvimi, ki 
preglede kurilnih naprav obvladujejo z elektronskimi zapisniki in vsak uporabnik ob koncu pregleda 
takoj prejme zapisnik o izvedenem pregledu/čiščenju, kar je tudi dokazilo za morebitne inšpektorske 
službe, ki nas lahko obiščejo.
Dimnikarji Detlce vam ne prinašajo le sreče, ampak predvsem poskrbijo, da je vaša kurilna naprava 
redno vzdrževana in varna. Zaupajte najboljšim in najstrokovnejšim!
Vaš termin pregleda kurilne naprave si zagotovite še danes, pokličite na 041 622 757 ali pišite 
na dimnikarstvodetlca@gmail.com.

CENIK DIMNIKARSKIH STORITEV ZA MALE KURILNE NAPRAVE DO 50 Kw
(Vse cene so z ddv)

DIMNIKARSTVO

DETLCA D.O.O.
Prelesje 34b

8232 Šentrupert

Tel.: 041 726 577

Vaš termin pregleda kurilne naprave si zagotovite še danes, pokličite na 07 332 6057 ali pišite
na dimnikarstvodetlca@gmail.com.
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TTRRGGOOVVIINNAA  
SSAADDJJEE  IINN  ZZEELLEENNJJAAVVAA  

ŠŠEENNTTJJEERRNNEEJJ

AKCIJA VELJA OD 30.3. DO 6.4.2021 oz. RAZPRODAJE ZALOG

HREN
Slovenija, 1kg

4,95€/kg 

OREHI JEDRCA
Romunija, 500g

4,25€/kos 

LIMONE
Španija, 1kg

1,25€/kg 

JABOLKA TOPAZ
Slovenija, 1kg

1,69€/kg 
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PREGOVORI ZA MAREC
Igrajo v sušcu se mušice, malega travna vzemi rokavice. / Če sušca grmi, dobra letina sledi. / Če ima o pustu sonce moč, mrzla bo velika noč. / Če v sušcu more kmet ora-
ti, malega travna bo moral počivati. / Če se na Jožefa (19. 3.) vreme zvedri, prežene za letino kmetu skrbi. / Če je Jožef (19. 3.) lep in jasen, je dobre letine prerok glasen. 
/ Če na Gabrijelov dan (24. 3.) zmrzuje, slana nič več ne škoduje. / Brezen je desetkrat na dan jezen. / Če breskve pred Gregorjem cveto, trije eno pojedo. / Če jagnjeta v 
sušcu na tratah nore, rada v aprilu v hlevu leže. / Če je na Ruperta jasno nebo, bo malega srpana ravno tako. / Če je v sušcu zemlja preveč pila, bo poleti manj dobila. 
/ Če na 40 mučenikov dan zmrzuje, še 40 mrzlih noči prerokuje. / Če ne prej, na Jedrt gorka sapica pihlja. / Če se sušca da orati, bo treba aprila jokati / Če sušca dolgo 
sneg leži, to setev močno zamori. / Če sušca prah okrog pometa, prav dobro letino obeta. / Če vodi sušec na paše zelene, april jih nazaj v hleve požene.

VICI

Ženino darilo
Ivan ni bil prav pameten in njegovi prijatelji so se pogosto nor-
čevali iz njega. Nekoč je prišel urejen kot že dolgo ne. Povsem 
nova obleka, kravata in čudovita srajca.
»Ivan, kako pa si se danes uredil, so se čudili sodelavci …«
»Ženino darilo,« pravi Ivan.
»Ali je bilo presenečenje?«
»Pa še kakšno. Včeraj, ko sem prišel domov malo prej kot ponavadi, 
me je obleka že čakala na poste-
lji.«

Tri dni
Natakar v večji restavraciji vstopi 
v kuhinjo in išče enega od kuhar-
jev. Končno ga najde v manjšem 
prostoru poleg kuhinje, ob sebi 
pa je imel ogromen kup na košč-
ke narezanih žemelj.
»Ja kaj pa počneš?« ga je prese-
nečeno vprašal.
»Želim speči pecivo, pa v receptu 
piše: »Nareži tri dni stare žemlje. 
No, jaz jih režem šele dva dni!«

V prejšnji številki glasila smo vas spraševali, kaj je na objavljeni foto-
grafiji. Za pravilen odgovor, da je bila fotografija posneta v Šmarju (od-
sek Pleterje), se zahvaljujemo MILENI GORIŠEK iz Dolenje Brezovice. 
Nagrajenka bo po pošti prejela darilni bon za žensko striženje v Frizer-
skem salonu Maja. Maji Juršič se za podarjeni bon iskreno zahvaljujemo.
TOKRAT VAS SPRAŠUJEMO, KJE JE BILA POSNETA FOTOGRAFIJA. 
Vaše odgovore pričakujemo do srede, 14. aprila 2021, na naslovu: Ure-
dniški odbor Šentjernejskega glasila, Občina Šentjernej, Prvomajska 
cesta 3 a, 8310 Šentjernej ali na e-naslovu: sentjernej@siol.net. 

Šentjernej na razglednicah skozi cas



M
oj

ca
 La

m
pe

 K
aj

tn
a 

sv
et

uj
e 

ba
rv

an
je

 s 
flo

m
as

tr
i.

POBARVANKA
ZA Najmlajše

RIŠE:
Mojca Lampe

Kajtna


