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PIŠE:
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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.

OD BESED K
DEJANJEM
Spoštovani,
v vaših rokah je jubilejna 150. številka 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 uredniškemu 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 potrdili Dogovor o ureditvi medsebojnih razmerij pri vzdrževanju in
upravljanju Muzeja na prostem Pleterje ter izvajanju javnega programa v Muzeju na prostem Pleterje. Dogovor, ki smo ga podpisali Občina Šentjernej, Kartuzija Pleterje in Zavod za kulturo in turizem Historium, 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 prevzame stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja stavb, ob preselitvi muzeja, pa postane Občina Šentjernej izključna lastnica stavb in
opreme. Vesel sem, da nam je uspelo doseči dogovor in ohraniti muzej v naši občini, še posebej pa sem zadovoljen, ker smo partnerji dogovora 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 obdobju v naši občini zelo velike izzive.
Virus bolezni covid-19 nas nikakor ne izpusti iz svojega primeža. Ostanimo odgovorni in potrpežljivi, tudi v prihodnje upoštevajmo navodila in uporabljajmo zdravo pamet.
Želim vam lepe in mirne velikonočne praznike.
Jože Simončič, vaš župan

Spoštovani občani, cenjene občanke,

Šentjernejsko glasilo, glasilo občine Šentjernej, letnik XXII, številka 150, marec
2021. Odgovorna urednica: Sabina Jordan Kovačič, pomočnica odgovorne urednice:
Anita Petrič, članice uredniškega odbora: Mojca Lampe Kajtna, Darija Kovačič, Andreja
Topolovšek, izdajatelj: Občina Šentjernej, oblikovna zasnova in prelom: Uroš Duh, tisk:
Tiskarna Jordan Krško, naklada: 2300 izvodov, fotografija na naslovnici: velikonočno
tihožitje pred gotsko cerkvijo v samostanu Pleterje, foto: Bojan Duh. Šentjernejsko
glasilo je vpisano v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS pod zaporedno številko 138.
ISSN 1581-6001. Prispevke lahko pošljete na elektronske naslove: sentjernej@siol.
net, jordan.sabina@gmail.com ali anita.petric@sentjernej.si ter na naslov Občina
Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej, s pripisom "Za Šentjernejsko
glasilo". Uredništvo si pridržuje pravico do presoje o primernosti člankov glede na
novinarski kodeks in po dogovoru z avtorjem članka.

NASLEDNJA ŠTEVILKA IZIDE KONEC APRILA 2021.
Vaše prispevke nam pošljite najpozneje do 14. aprila 2021.

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
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Poročilo s 14. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej

SVETNIKI SPREJELI VEČ RAZLIČNIH ODLOKOV

O

OU OBČINE ŠENTJERNEJ
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 Janez Ogulin, direktor Policijske uprave Novo
mesto in Tamara Bizjak, komandirka Policijske 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 seznanil 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 občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in
Kostanjevica na Krki za leto 2020. V nadaljevanju so občinski svetniki sprejeli Program
dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke
Toplice in Kostanjevica na Krki za leto 2021,
ki ga je predstavila vodja inšpektorata in redarstva Nataša Rajak. Občinski svet Občine
Šentjernej je med drugim potrdil dogovor o
ureditvi medsebojnih razmerij pri vzdrževanju in upravljanju Muzeja na prostem Pleterje 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

Predstavitev varnostne situacije v občini. Predsednik
Državnega sveta
RS Alojz Kovšca
je nazorno
predstavil
novo
pokrajinsko
zakonodajo.

Direktor Komunale Novo mesto d. o. o. in Predstavitev osnutkov pokrajinske
državni svetnik Bojan Kekec. zakonodaje je potekala preko ZOOM aplikacije.

sprejet Poslovni plan Komunale Novo mesto 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 pravočasne 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 zavodu Dolenjske lekarne Novo mesto, predlog
Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne
Novo mesto, predlog Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Šentjernej ter v prvi fazi

Gradnja kanalizacije v aglomeraciji
Vrh pri Šentjerneju

osnutek Odloka o pokopališkem redu v občini
Šentjernej.
Preko ZOOM aplikacije je bila s strani predsednika Državnega sveta RS Alojza Kovšce s
strokovno skupino in državnim svetnikom
Bojanom Kekcem predstavljena nova pokrajinska zakonodaja. Svetniki so po obrazložitvi
sprejeli sklep o mnenju Občine Šentjernej k
osnutkom nove pokrajinske zakonodaje. Strinjali so se, da se Občina Šentjernej umesti v
Dolenjsko-belokranjsko pokrajino s sedežem
v Novem mestu. V nadaljevanju seje je Občinski 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.

ANITA PETRIČ
JANEZ HROVAT

N

a podlagi podpisane pogodbe z izbranim izvajalcem poteka gradnja kanalizacije v aglomeraciji Vrh pri Šentjerneju. Projekt obsega gradnjo 2107
metrov gravitacijske kanalizacije, 282
metrov tlačne kanalizacije, vgraditev dveh črpališč, dveh hišnih črpališč in vgradnjo 7 malih komunalnih čistilnih naprav. S končanjem
tega projekta bo zagotovljena 100 % pokritost
aglomeracije z odvajanjem in čiščenjem odpadnih 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 zaključena do junija 2022.

NALOŽBE V OBCINI
Šentjernejsko glasilo | marec 2021
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Gradbena in vzdrževalna dela JP EDŠ, d. o. o. Šentjernej

V

UROŠ JERIČ
tem mesecu se izvajajo gradbena
dela za asfaltiranje ceste v naselju
Gorenja Gomila. Gre za zamenjavo
tampona ceste, ureditev odvodnjavanja in asfaltiranja v skupni dol-

žini 160 m. Vzdrževanje je potekalo na makadamskih cestah z navozom materiala in

FINANČNA ANALIZA
KONCESIJSKE POGODBE
IN NJENEGA ODKUPA
OU OBČINE ŠENTJERNEJ
UROŠ JERIČ

O

bčinski svetniki Občine Šentjernej so
na peti izredni seji, 22. 12. 2020, ki je
bila sklicana zaradi postopkov odkupa koncesije odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne
vode na območju občine Šentjernej, soglasno sprejeli sklep o potrditvi odkupa koncesije. Župan Občine Šentjernej Jože Simončič je
skladno z odlokom izdal sklep o izvedbi prevzema izvajanja gospodarske javne službe odvajanja 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. Primopredaja Centralne čistilne naprave Šentjernej je potekala 31. 12. 2020. Podjetje JP EDŠ,
d. o. o. Šentjernej je pričelo z izvajanjem obvezne gospodarske javne službe s 1. 1. 2021.
Občina Šentjernej je v sodelovanju s podjetjem 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 nadaljevanju vam podajamo povzetek končnih
ugotovitev.
Občina Šentjernej je začela z izgradnjo Centralne čistilne naprave Šentjernej v letu 2007,
ki pa je zaradi pomanjkanja finančnih sredstev
ni uspela dokončati. Izdatki občine za izgradnjo 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 način, da je 16. 6. 2010 sprejela koncesijski akt
za podelitev koncesije za opravljanje javne
gospodarske službe zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih
voda. Dne 14. 9. 2011 je bila sklenjena koncesijska 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 podelila stavbno pravico za uporabo in uživanje
objekta centralne čistilne naprave s pripadaŠentjernejsko glasilo | marec 2021

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.

jočo infrastrukturo in zunanjo ureditvijo za
dobo 30 let, čeprav je bila v koncesijski pogodbi 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 dokumentacijo v višini 130.000 evrov, povečano za davek
na dodano vrednost. Že vložen znesek občine
v izgradnjo čistilne naprave in projektne dokumentacije, skupaj 1.130.000 evrov, je bil torej
koncesionarju »prodan« (objekt s stavbno pravico) in s tem vključen v financiranje izgradnje
čistilne naprave, čeprav je občina v prej navedenem 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 obremenjena z dodatnimi izdatki za stroške obresti. Ugotovljeno je bilo, da je bila prodaja že izvedene
investicije in dokumentacije ter vključitev zneskov 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 stroške 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 tehnologijo čistilne naprave (75.000 evrov) in laboratorijsko opremo 30.000 evrov brez davka
na dodano vrednost, tako da je skupaj znašala
1.215.247 evrov.
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V 17. členu koncesijske pogodbe se je Občina
Šentjernej zavezala obročno odplačevati znesek 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 glavnico 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 investicijskega projekta in drugih dolgoročnih
obveznosti, ki se nanašajo na sklenjeno koncesijsko pogodbo, najbližje zadolžitvi ali sklenitvi pogodbe o finančnem najemu.
Občina Šentjernej je investicijo odplačevala
preko zaračunanih storitev izvajanja gospodarske javne službe. Do konca leta 2020 je
tako preko zaračunanih storitev že odplačala 788.420 evrov za odkup opreme, 216.421
evrov za odkup projektne dokumentacije in
stavbno pravico (objekt), 3.166 evrov likvidacijske 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 pogodba izpolnjevala do konca, bi občina koncesionarju plačala 1.429.000 evrov obresti, kar
bi pomenilo 65 % pribitek koncesionarja na
začetno glavnico.
Koncesionar storitev gospodarske javne službe ni zaračunaval uporabnikom, temveč občini. 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 obratovanja, 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 obratovalnih 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 Šentjernej kot kreditojemalka in SID – Slovenska

izvozna in razvojna banka, d. d. Ljubljana kot
kreditodajalka dne 15. 12. 2020 podpisali kreditno 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 obračunavala do odkupa po koncesijski pogodbi.
Stroški obresti na podlagi sklenjene nove kreditne pogodbe (ob vrednosti euribor na dan
sklenitve pogodbe) v celotni dobi odplačevanje znašajo približno 67.000 evrov in veljajo ob
predpostavki, da bo celotno obdobje kreditiranja euribor negativen. Zaradi predčasnega
odkupa koncesije je občina tako razbremenila
občinski proračun za približno 707.000 evrov
obresti, ki bi jih sicer koncesionar preko obračuna 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
VESNA MANCINI, JANEZ HROVAT &
BOŠTJAN KOŠIR
Renderji: BOŠTJAN KOŠIR

P

ridobljena je projektna dokumentacija za izvedbo projekta »Šentjernejska učna pot«. Pri projektu poleg
občine sodelujejo še Osnovna šola
Šentjernej, Vrtec Čebelica Šentjernej, Kmetijska trgovina Cerjak, Cerjak Brod
Polona s. p. in Čebelarsko društvo Šentjernej. Pripravljena je vsa dokumentacija za
objavo javnega naročila na portalu JN. V
Šentjernejsko glasilo | marec 2021

sklopu ureditve Šentjernejske učne poti se
bo izvedla povezovalna pot iz litega vidnega betona, ob kateri bodo urejene posamezne 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 namestitvijo gibalnih naprav;
2. sklop: ob občinski stavbi do platoja pred
občino bo izvedena klančina za gibalno
ovirane osebe;
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3. sklop: vzhodni del gostišča pri Jerneju z
obnovo kozolca z namenom ohranjanja
kulturne dediščine;
4. sklop: južno vzdolž igrišča Vrtca Čebelica 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 Šentjernej 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. Celotno območje bo hortikulturno urejeno z
zasaditvijo dreves, grmovnic in gredic z medovitimi rastlinami. Celotno območje urejanja 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

ANITA PETRIČ

upan Občine Šentjernej Jože
Simončič je v sredo, 3. marca
2021, sprejel namestnika
poveljnika štaba Civilne
zaščite Občine Šentjernej in
poveljnika Gasilske zveze Šentjernej Jožeta Grubarja, ki je bil za
področje gasilstva s strani Gasilske 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-

Čestitamo

Šentjernejsko glasilo | marec 2021
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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 odbora, poveljstva, poveljnik društva, trenutno pa
je član nadzornega odbora. Skozi svojo predanost prostovoljnemu delu v matični gasilski organizaciji 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 organizacijskem 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 organizaciji 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, organizacijskem 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 čestitamo!

SPOMINSKA SVEČANOST v spomin
na tragične dogodke 16. marca
1944 – letos le polaganje vencev

V

ANITA PETRIČ

torek, 16. marca 2021, je v organizaciji Združenja borcev za vrednote NOB Šentjernej, Občine Šentjernej, 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 zgodili 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 spomin IV. bataljonu Cankarjeve brigade. Zbrani so se poklonili 113. padlim borcem IV. bataljona Cankarjeve brigade, ki so padli pred
sedeminsedemdesetimi leti. Dogodek je bil
organiziran v skladu z določili NIJZ in ukrepi

N

Vlade RS. Med prisotnimi sta bila tudi še zadnja
preživela borka Cankarjevega bataljona 99-letna Malči Jakša – Miša (partizanka in bolničarka) 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.

a Javorovici odslej tudi QR tabla z več vsebine o dogodkih, ki so se v preteklosti zgodili
na Javorovici.
Šentjernejsko glasilo | marec 2021
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ŠENTJERNEJSKI
SEJEM
ANITA PETRIČ
EMIL TURK

Š

entjernejski sejem je zopet zaživel v
soboto, 27. februarja, 13. marca in
27. marca 2021. Obiskovalci sejma so
morali upoštevati navodila in priporočila 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

KOMUNALA NOVO MESTO D. D.

mamo pitno vodo, čist zrak in neokrnjeno 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 samoumevno, veliko pa jih še vedno najraje vse odpadke 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. Vsekakor pa to niso vsi odpadki, ki jih proizvedemo, a so le ti malo manj pogosti. Sem sodijo
nevarni odpadki, bela tehnika, tekstil, kovine in
odpadki iz gradbeništva.

Z odlaganjem odpadkov v prave zabojnike
občani zagotavljamo, da so odpadki uporabni 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 rodovitno 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 neposredno 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 gospodinjstva, katera odlagajo biološke odpadke v
rjavi zabojnik, le-te lahko odlagajo v papirnatih ali biorazgradljivih vrečkah iz koruznega
(ali drugega rastlinskega) škroba. Ker te vrečke pod vplivom toplote in svetlobe stoodstotno razpadejo, lahko odpadke v rjav zabojnik
odvržemo skupaj z vrečko.
Med biološke odpadke spadajo zelenjavni odpadki, olupki in ostanki sadja, kavna usedlina,
zeliščne čajne mešanice, ne tekoči ostanki
hrane, jajčne lupine, pokvarjeni prehrambni izdelki, papirnate vrečke in robčki, rože,
Šentjernejsko glasilo | marec 2021

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 odpadno kuhinjsko olje (spadajo med nevarne
odpadke) in poginule živali.
PREPOVEDANO JE:
• mešanje kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstva 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, greznice, nepretočne greznice ali neposredno v
vode;
• kuhinjske odpadke iz gostinstva mešati z
mešanimi komunalnimi odpadki in drugimi ločeno zbranimi frakcijami;
• mešati odpadna jedilna olja z drugimi odpadki ali jih prepuščati skupaj z mešanimi
komunalnimi odpadki;
• odvajati odpadna jedilna olja v javno kanalizacijo ali neposredno v vode in izpuščati v
tla ali na tla;
• mešati odpadna jedilna olja z biološko razgradljivimi odpadki.
Naj zaključimo z mislijo indijanskega poglavarja 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 povezano. Človek ni stvarnik tkanja življenja, ampak
samo vlakno v njem. Kar naredi s tkanjem, dela
tudi s samim seboj.«
Ločujmo odpadke, vrnimo naravi nasmeh.
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Varujmo vodo in okolje – poskrbimo za odpadno olje!
KOMUNALA NOVO MESTO D. D.

M

eseca februarja smo v občini Šentjernej (ZRC Šmalčja vas) postavili
zbiralnik za odpadno jedilno olje.

V vsakem primeru je odpadno jedilno olje
nesmiselno zavreči tudi zaradi tega, ker je
izredno koristna surovina za proizvodnjo alternativnega pogonskega goriva – biodizla,
kakor tudi ostalih okolju prijaznih energentov
in produktov.
Napačno odvrženo odpadno jedilno olje je velika grožnja za naše okolje. Zakaj ga ne bi raje
reciklirali v nekaj dišečega in s tem še prihranili? Iz odpadnega jedilnega olja lahko izdelamo
tudi dišečo svečo.

marec 2021

OB TEJ PRILOŽNOSTI VAS SEZNANJAMO, DA JE PREPOVEDANO:
• mešati odpadna jedilna olja z drugimi odpadki ali jih prepuščati skupaj z mešanimi
komunalnimi odpadki;
• odvajati odpadna jedilna olja v javno kanalizacijo ali neposredno v vode in izpuščati v
tla ali na tla;
• mešati odpadna jedilna olja z biološko razgradljivimi 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 odvajanje in čiščenje odpadne vode.
Naj vas ob tem spomnimo, da 1 liter odpadnega olja onesnaži milijon litrov pitne vode!
Ohlajeno olje zlijte v plastenko ali steklenico
in ga odnesite do zbirne posode za odpadno
jedilno olje.

KORAKI ZA PRAVILNO LOČEVANJE JEDILNEGA OLJA:
1. Uporabljeno jedilno olje ne zavrzimo v odtok.
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.

AMZS Otočec organizira tehnične preglede traktorjev in traktorskih priklopnikov z
možnostjo podaljšanja registracije po naslednjem razporedu:
Ponedeljek, 29. 3.

Torek, 30. 3.

Torek, 30. 3.

Sreda, 31. 3.

Četrtek, 1. 4.

ŠKOCJAN

ZAMEŠKO

OSTROG

OREHOVICA

ŠENTJERNEJ

Petek, 2. 4.

Petek, 2. 4.

Sobota, 3. 4.

Torek, 6. 4.

Torek, 6. 4.

BRUSNICE

VELIKI SLATNIK

GOR. VRHPOLJE PODGRAD

Sreda, 7. 4.

Četrtek, 8. 4.

Četrtek, 8. 4.

STOPIČE

GABERJE

DOLŽ

Gostilna Marinčič
8.00—17.00

Gostilna Hudoklin
8.00—12.00

Gasilski dom
10.00—16.00

AMZS Otočec

Mizarstvo Cvelbar
8.00—12.00

Bife Poni
14.00—16.30

Gostilna Hudoklin
8.00—10.00

Gasilski dom
14.00—17.00

Gasilski dom
8.00—12.00

Gasilski dom
8.00—16.00

Gasilski dom
8.00—12.00

Center Može
12.00—16.00

07 3941 715, www.amzs.si

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.

Vulkanizerstvo Kovačič
8.00—17.00

JURNA VAS

Mizarstvo Tršinar
14.00—17.00

PRVINE VARNE VOŽNJE
ZA TRAKTORISTE
NA VRANSKEM
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Predstavljamo vam FRIZERSKI SALON MAJA, Maja Juršič s. p.

KO SE SANJE
MAJHNE DEKLICE URESNIČIJO

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, izobražuje in izpopolnjuje na svojem
področju. Zadovoljne stranke, ki
se vračajo v salon, potrjujejo, da
svoje delo opravlja strokovno in
več kot odlično.

SABINA JORDAN KOVAČIČ
EMIL TURK
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 dogodivščine, 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 obiskovala 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 delovnega 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 dvomim. 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. Nekateri uporabljajo zelo dobro nego las in »styling«, drugi hočejo zelo preprosto frizuro. Od
tega je odvisna tudi cena.

Kaj bi svetovali mladim, ki si želijo postati 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
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del držati v rokah metlo in krpo kot pa škarje
in glavnik. Po osvojeni predhodni tehniki sledi
umivanje las, sušenje, striženje … Veliko mladih mora sama pri sebi, v prvi vrsti, osvojiti te
tehnike.

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

»Vsak, ki si želi
biti frizer, si mora
to res želeti. Ne
sme mu biti težko,
hkrati pa izziv.«

Kakšni so trenutni trendi barvanja in
trendi pričesk ta čas?
Ženske frizure naj bi bile elegantne in ženstvene. Vrača se tudi paž, vendar v daljši različici.
Dolgolaske si bodo frizure popestrile s kitkami, kratki lasje pa lahko postanejo še krajši in
s tem drznejši. Prisegamo na naravne odtenke, 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 prakso?
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 frizerja?
Dobrega frizerja naredi volja do trdnega dela,
natančnost, talent ...
Frizerski saloni so bili zaradi koronavirusa zaprti že dvakrat. Kako sta zaprtji
vplivali na vas in vaše delo?
Bolj kot zaprtje salona je bilo stresno delo z dvema 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 terminsko ustreči vsem strankam. Stranke zahteve upoštevajo in se temu tudi prilagajajo.
Recimo, da bi se lahko vrnili na stare tirnice. 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 zahtevah NIJZ-ja glede na velikost salona dovoljena
samo ena stranka v prostoru.

Kako pomembna so za vas frizerje izobraževanja? Kako le-ta potekajo v tem času?
Izobraževanja so glede na trenutne trende zelo
pomembna. Izobraževanj sem se v večini primerov udeležila fizično in so pomembna za
spremljanje trenutnih trendov. Trenutna izobraževanja, 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 zadovoljstvom, 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 samostojna podjetnica. Niso bili vsi dnevi idealni, ampak je šlo. Zahvala gre tudi mojima otrokoma,
staršem, prijateljem, predvsem pa vam, mojim
strankam, ki me redno in vestno obiskujete.
Hvala, ker mi zaupate!
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VRTEC ČEBELICA
ŠENTJERNEJ NA PREIZKUŠNJI

»P

redšolsko obdobje
je pravi trenutek,
da posamezniku
privzgojimo tudi
skrb za zdravje v najširšem pomenu besede.« Pogovarjali smo
se z ravnateljico Vrtca Čebelica
Šentjernej ANO SRPČIČ.
ANITA PETRIČ
ARHIV VRTCA ČEBELICA ŠENTJERNEJ

Delo s predšolskimi otroki je strokovno delo, saj je predšolska doba obdobje burnega razvoja na vseh področjih.
Kako se v vrtcu trudite zagotoviti varno vzgojno okolje, ki otroka motivira,
podpira procese učenja in pripomore k
obvladovanju novih spoznanj in pridobivanju izkušenj?
Vedno se trudimo, da otrokom pripravimo zanimive vsebine in vedno nove izzive – najrazličnejše 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, sodelovanju 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 okolje, v katerem lahko otroci čim bolj samostojno
raziskujejo, se učijo in napredujejo.
Zaposleni se z nenehnim samoizobraževanjem, 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 posamezniku privzgojimo tudi skrb za zdravje v najširšem 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.

Kako poteka vaše delo sedaj v času epidemije s koronavirusom? Se močno razlikuje od običajnega? Kako bo ta drugačen način vplival na naše otroke in tudi
vas zaposlene?
»Korona časi« so v vzgojno-izobraževalne institucije 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 potrebno delo prilagoditi priporočilom NIJZ-ja in
ministrstva, kar je bilo v začetku težko, sčasoma pa smo prilagoditve sprejeli vzgojitelji, otroci 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 korono radi prihajali v vrtec. Bodisi na različna
popoldanska srečanja ali tudi v dopoldanskem
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poskrbimo za otrokove potrebe, kot so prehranjevanje, navajanje na samostojnost pri osebni higieni in skrbi za lastno urejenost (obuvanje, 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 pomagati, na primer pri deljenju hrane, pri brisanju
mizic itd. Otroke še vedno navajamo na samostojnost in pri tem spodbujamo tudi starše, na
primer samostojnost pri osebni higieni, obuvanju, oblačenju.
Načrtovane in usmerjene dejavnosti potekajo 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 miselne spretnosti, je še vedno nekaj časa namenjenega 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 opredeljene tudi različne projekte in natečaje,
kam vse se lahko dodatno vključujejo
naši malčki?
Vsa pretekla leta smo izvajali nekaj tradicionalnih projektov, ki pa smo jih morali zaradi korona ukrepov odpovedati ali močno prilagoditi.
Po več zaporednih letih nismo izvedli decembrskega zvezdogleda in zaključka Bralnega
palčka, na katerem so že nekaj let zapored
naše vzgojiteljice otrokom zaigrale predstačasu in tako obogatili naše dejavnosti ter dobili neposreden vpogled v dejavnosti vrtca, ki ga
njihov otrok obiskuje.
Delo v oddelkih je drugačno, se pa trudimo,
da dejavnosti organiziramo na način, da upoštevamo vse ukrepe in hkrati skrbimo, da so
otroci, kljub vsem priporočilom, ki jih moramo
upoštevati srečni, zadovoljni in ne čutijo pritiska okolice in »zaskrbljenosti« odraslih. Koronavirus in z njim povezane ukrepe smo vpletli
v naše vsakdanje vsebine. Upoštevamo, da otroci 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, spoštovanje, solidarnost ...

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

»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 izvajajo 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 zavezanost 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 obiščemo polje, travnik, sadovnjak in gozd. Narava
je največja učilnica kar jih poznamo. Naši
vzgojitelji te dane možnosti s pridom izkoriščajo, saj obdelujejo tudi mini vrtičke na našem igrišču.

Ali ste vključeni tudi v kakšen nacionalni 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 mobilnost, s katerimi spodbujamo prihod v vrtec na okolju prijaznejši način (peš, s kolesi).
Vsako leto obeležite Tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga obogatite z medenim zajtrkom, kako?
Tradicionalni zajtrk je postal naš vsakdanji
jutranji obrok, otroci se z njim pohvalijo tudi
od doma. Že več kot desetletje smo ga izvajali v sodelovanju s Čebelarskim društvom

»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.«

Šentjernej. Čebelarji so prišli v oddelke in otrokom nazorno predstavili od kod pride med
v kozarce. A letos smo se morali obisku čebelarjev odpovedati. Ne glede na sedanji korona 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 drugimi društvi v občini (gasilci, Društvom kmetic
Šentjernej, Šentjernejskim oktetom, Pihalnim 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 programa, katere?
Vsi skupaj, starši in zaposleni v vrtcu, stremimo 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 sodelovanje 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 otroka v vrtec podpišejo sporazum z vrtcem,
s katerim se zavežejo, da bodo poravnavali
finančne obveznosti do vrtca, skrbeli, da otroci 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 svojimi 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 dobijo starši pri svojih vzgojiteljicah in prav je,
da vzgojiteljica od staršev prejme tudi povratne informacije o počutju otroka in o more-
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predšolska vzgoja sedaj učinkovitejša
in kakšno je počutje zaposlenih in otrok?
Vsekakor so prostorski in materialni pogoji bistveno boljši, kar nam omogoča, da se lahko
res posvetimo predvsem uresničevanju ciljev
neposrednega dela z otroki. Veseli smo prostornih igralnic, večnamenskega prostora, kjer
izvajamo predvsem gibalne in plesne dejavnosti, pokritih teras, ki omogočajo otrokom
bivanje in igro zunaj v vsakem vremenu. Otroci večino dneva preživijo v vrtcu, zato moramo
vzgojitelji poskrbeti, da zadostimo vsem njihovim potrebam.
Poleg rednega dela v oddelkih so naši vzgojitelji aktivni tudi na drugih področjih. Naš pevski zbor vzgojiteljic je že večkrat popestril različne prireditve, dramska skupina vzgojiteljic
pa tudi vsako leto pripravi dramsko predstavo
za otroke. 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. Zato je tako
pomembno medsebojno zaupanje, sodelovanje, podpora. V našem kolektivu imamo na eni
strani zelo izkušene vzgojitelje z dolgoletnimi
izkušnjami in na drugi strani mlado generacijo na začetku svoje poklicne poti. Tudi to nas
bogati, drug od drugega se učimo. Izkušnje
pri iskanju poti za udejanjanje v povezavi z izvirnimi idejami in znanji sodobnega časa nas
povezujejo in vzbujajo zaupanje, da skupaj
zmoremo več.

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

Na katere načine se povezujete in sodelujete s starši?
Če se malo slikovito izrazimo, se trenutno
vsakodnevni odnosi odvijajo »na varni razdalji«. Veliko komunikacije – vključno s pogovornimi urami, se odvija preko e-pošte in
drugih sodobnih komunikacijskih kanalov
(zoom). Tudi v času »priprtih vrat« so si vzgojitelji s starši dopisovali, pošiljali fotografije,
izražali želje in pričakovanja, pošiljali posnetke – skratka vzdrževali so vezi.
Vse to ne more nadomestiti srečanja in pogovora s starši v živo. Smo njihovi pomočniki pri
vzgoji in razvoju otrok, zato je zaupna komunikacija predpogoj za dobre odnose.
Koliko otrok je vključenih v vrtec in v
kolikih oddelkih poteka varstvo?
Septembra smo pričeli šolsko leto z enaindvajsetimi 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 mesto dobilo še 14 malčkov.

Vedno se z veseljem spomnimo leta
2018, ko ste skupaj z malčki prvič prestopili prag novozgrajenega vrtca, je

Kaj želijo v teh dneh vzgojiteljice sporočiti staršem?
Zdi se, da je korona preizkusila starševske
vzgojne zmogljivosti in strpnost. Staršem čestitamo, da so zmogli ta čas koronavirusa kvalitetno preživeti v družinskem krogu. Naloga
starševstva je včasih težka. Vzgojitelji smo s
svojim znanjem in veseljem do dela z najmlajšo in najbolj občutljivo populacijo staršem v
veliko oporo in spodbudo. Oboji potrebujemo občutek, da se naše delo ceni in spoštuje.
Vzgojiteljice so hvaležne za vse odzive staršev
v času, ko otroci niso obiskovali vrtca. Poslane fotografije s strani staršev razodevajo
ustvarjalnost staršev in zelo domiselne načine 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 presenetili, saj smo pričakovali jok, pa so večinoma 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 pojavi ovira ali stiska.

ZAPISI IZ
PRETEKLIH ŠTEVILK
ŠENTJERNEJSKEGA
GLASILA

P

rebiramo že 150. številko Šentjernejskega glasila. Ob jubilejni 100. številki smo pripravili 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.

Anton Trpin: Šentjernejsko glasilo – 150. izdaja

Anton Trpin

O

b izidu jubilejne 150. številke Šentjernejskega glasila je koristno, da
se ozremo na prehojeno pot. Menim, da je glasilo zelo dobro upravičilo svoje poslanstvo v občini Šentjernej. Predhodnik glasila 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 marca 1996. Bila je še v črno-beli tehniki in je obsegala 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 dogodkov, mnoge kulturne, športne in druge dosežke, razmišljanja in
spodbude. Glasilo ima danes kar 44 strani. Prav vsaka stran je zanimiva, 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-

Šentjernejsko glasilo

OBRAZI OBČINE

ANTON TRPIN, žup

– december 2015
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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.
Številka 1, marec
1996
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Gospod Janez Kuhelj je ob 150. številki Šentjernejskega glasila opisal
razvoj šentjernejske občine skozi čas:

RAZVOJ ŠENTJERNEJSKE OBČINE

Š

entjernej z okolico je bil med vojno in po vojni močno prizadet. Življenjski davek je bil velik. Po vojni se je razvoj kraja in okolice upočasnil. Šentjernej z okolico je bil pred drugo svetovno vojno pretežno
kmetijsko živinorejsko področje z obrtno dejavnostjo. Med prve začetke industrijske dejavnosti moramo šteti ustanovitev Telekomunikacije obrat II. Šentjernej, ki so izdelovali
upore in potenciometre za elektro industrijo, drugi obrat pa je bilo mizarsko podjetje Podgorje, ki
je izdelovalo pohištvo. Tako so ljudje dobili delo
v domačem območju, odpirali so se vedno boljši pogoji za življenje. Počasi so nastajala manjša
obrtna podjetja, ki so se predvsem po osamosvojitvi 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 zaposlovala 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. Kmetijska dejavnost se je dvigovala, vzporedno pa tudi kulturna dejavnost, ki
je znana po razširjeni pevski kulturi – mešani zbori, Šentjernejski oktet

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 doprinos kraju tudi gradnja novega vrtca, s katerim je bilo urejeno varstvo
za najmlajše. Starejši pa se veselimo tudi gradnje doma starejših občanov 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 osamosvojitvi in uspešno delujejo, nikakor pa ne vidim, da ne bi določenih
dejavnost še razširili in nadgradili.

Janez Kuhelj
SPOMINJAM

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 zanimivosti našega življenja je bilo predstavljeno v vseh številkah Šentjernejskega glasila, ki jih hranim v svoji zbirki. Šentjernejsko glasilo je edina zbirka, kjer so na enem mestu zbrani vsi dogodki, projekti, spomini,
zgodovina in utrip naše občine.

O SE

SPOMINJAMO SE
Tako je zapisal Janez Kuhelj, takratni predsednik

AK Šentjernej.
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Slovita Marlene Ottey med uspešnima atletoma Joškom
Vrtačičem in Kristijanom Kraljem leta 1999.
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čno dobro obiskan 11.
jna telovadba, ampak
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osebni arhiv Milene Cekut
a
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topi z Gingersnapom v veselje. Vem, kaj
lahko od njega pričakujem, predvsem mu
pa lahko zaupam. Videli bomo, kaj bodo
prinesli naslednji tekmovalni dnevi. Midva se bova trudila po najboljših močeh in
upala na tisti kanček sreče, ki ga vedno
potrebuješ.«

SVOJ
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Lep spomin na rafting na

Krki, 13. 6. 2001.

Zimski pohod na Špilerjevo
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dolga vse tja do tradicional- dirka voznic, dirka konj "oldtimerjev") in 13.
nih Štefanovih dirk 26. decembra v Ljubljani, novembra (dirke sv. Martina). Lastniki ozišteje 28 tekmovalnih dni. KK Šentjernej bo roma trenerji kasaških konj pripravljajo za
letos prireditelj štirih tekmovalnih dni – 8. letošnjo sezono približno 40 konj kasačev.
maja (Spominska dirka Borisa Andrijaniča,
dirka voznic), 28. avgusta (Jernejevo, Spo- Vse informacije o klubu lahko najdete na
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ŠENTJERNEJSKI ATLETI NA DRŽAVNEM DVORANSKEM ATLETSKEM PRVENSTVU SLOVENIJE

ANŽETOVO
P KOPJE JE LETELO KOT PETER PREVC
Anton Bučar

AK Šentjernej

V

Milena Cekuta je rojena
v januarju, je tipična
kozoroginja in lahko bi
rekli, da je predana
vsemu in vsem. Njena
želja je spodbujati članice in člane k dejavnemu
življenju in delovanju ter spoznavanju
naravnih in kulturnih
lepot in znamenitosti,
pa tudi k športno – re-

razstavo
ko ogledali
Darja
iskovalci lah
pripravila
tra so si ob
re, ki jo je
lista
tlo
Šen
j
ne
sprem ga
fotografi
oblikovanje
Kovačič. Za

januarju, februarju in marcu so na
atletskem prvenstvu
10 Slovenije v
Celju uspešno nastopili šentjernejski mladi atleti. Osvojili so štiri medalje. Najboljši je bil Anže Durjava, ki je
suvereno zmagal med pionirji v skoku v višino, 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 izboljšal svoj lanski najboljši rezultat. Upamo,
da se bodo njegovi odlični rezultati v metu
vortexa iz pionirske kategorije nadaljevali
v metu kopja v višjih starostnih kategorijah.
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

Najboljši met Anžeta.
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.
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Šentjernejski karateisti uspešni tudi v tujini

Šentjernejsko glasilo | marec 2021
KK Krka Šentjernej

vodstvom trenerja Franja Horna so se 20.
marca udeležili močnega mednarodnega

Luki v Bosni in Hercegovini. Tekmovanja
se je udeležilo 657 tekmovalcev iz 42 klu-
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Odlični šentjernejski atleti

KLARA LUKAN BLIZU NORME ZA
MLADINSKO EVROPSKO PRVENSTVO
AK Šentjernej

P

o uspešni dvoranski sezoni so mladi
šentjernejski atleti sodelovali na ekipnih 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 tekmovanje za slovensko reprezentanco za mednarodno tekmo v italijanskem Brixnu. Zaradi
slabega vremena se je tekmovanje nadaljevalo naslednji dan. Nastopilo je pet naših
atletov in večina je v hudi konkurenci dosegla 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 mladinkah 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 Talinu (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 državnim grbom za mednarodno tekmovanje, ki

rumo
jev
če

e
si
-

S tretjim mestom do evropskega prvenstva. Klara Lukan najboljša v Domžalah.
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je bilo 15. maja v Brixnu. Nastopilo je okoli
20 ekip iz italijanskih pokrajin, Švice, Nemčije, pa tudi slovenska reprezentanca. Naše
mladinke so bile ekipno najboljše, fantje
četrti, skupno so bili najboljši Nemci, Slovenci pa drugi. Klara, ki je imela med atletinjami 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 pritekla 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 zaradi 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. mesto 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 bolje od lanskega najboljšega rezultata in na
ravni tistega, ki ga je pred več kot desetimi
leti dosegla Janja Bučar. Vsem atletom čestitamo za odlične dosežke, Klari pa uspešno
lovljenje norme na članskih tekmah.

ODSLEJ BOLJ UREJENA IN PREDV
SEM
VARNEJŠA CESTA
Anita Petrič
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11. TEK NA GORJANCE VABI
AK Šentjernej

A

tletski
Šentjernej bo letos že
BESEklub
DA OB
ČANOna
V Gorjance,
enajstič priredil tek
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 zmagovalca sta bila Pia Bedene in Bojan Vidmar.
Letošnji tek šteje za Teke Dolenjske 2016.
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Glavni prireditelj vseh tekov je TD Marathon 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 varnosti 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 višinsko 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
Gorjanci privabljajo tekače vseh starosti.
po košenicah. Vsi prijavljeni tekmovalci •

NOV MOST NA
DOBRAV
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.
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cesti od cerkve do mokropoljskega polja, ob potoku in
pobrali še kakšno smet, ki so jo
našli na poti skozi vas. Delovno
akcijo smo sklenili ob trinajsti uri
pri
v Dolenjem Gradišču, kjer
je
da Turkovih
ar je dejal, smo
Luz
ko
se okrepčali in si izmenjali vtise tistega
Rad
tjernej
Jurak. Župan
mnogi drugi
prav občina Šen dne. Otroci
so
se neizmerno zabavali in marter
t,
ima
kra
da
dva
n,
kar
erjev
ponose
Štemberberg
cvička postala
sikdo od njih se je domov vrnil kako uro ali
ergerju stisnili
cviček, in da je
prvimi so Štemb
ano, ak- najboljši
olarno žup
dle
prijatelji. Med
tok
Me
dve
pozneje
od
svojih staršev. Ponosni smo,
pro
nc
e
Fra
šnj
tudi leto
i kralj cvička
tudi
oceno
dse- cviček
da tudi z vključevanjem otrok v takšne akcije
roko dozdajšnj
prejelo najvišjo
Anja Mrhar, pre
vo vino, saj je
čkova princesa
cvi
ske
lna
spodbujamo
njihovo
povezovanje in otroško
enj
ju.
tua
Dol
van
v
ocenje
rbara Kast ze društev vinogradniko
dolenjskihBavina društvenem
igro na vasi, ki v Gradišču še zdaleč ni izumrze dnik Zveelic v vlog
k zveze Miran

la. Za nami je bil čudovit
dan, ki smo ga z otroki
preživeli v naravi, se
naužili čistega zraka
in se prijetno utrudili. V vsakem od
nas je ostal dober
občutek, da smo
za sabo pustili čisto
okolje, naredili nekaj
koristnega za vse in se
obenem prijetno zabavali. Vabljeni v Gradišče na
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GASILKE se
izobražujejo

Gregor Golja

D

ebela peč (2014 m) je dvatisočak v
Julijskih Alpah. Je eden izmed vrhov
grebena, ki zaključuje pokljuško planoto. Tudi v zimskem času je vrh enostavno dostopen, predvsem pa varen, kljub nevarnostim, 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 •
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OBČINA OBVEŠČA

Hidravlične izboljšave
vodovoda v občini Šentjernej
Janez Hrovat

Z

ačela se je gradnja vodovoda Hrastje
– Dolenje Mokro Polje v sklopu projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju Dolenjske. V
občini Šentjernej projekt obsega gradnjo
vodovoda Hrastje – Dolenje Mokro Polje v
dolžini 4,3 kilometra, ki poteka skozi naselja Hrastje, Zapuže, Pristava, Dolenje Mokro
polje in Gorenje Mokro polje. Skupna vrednost naložbe v naši občini je dobrih 700.000

evrov, sofinancirana je v vrednosti 85 odstotkov, od katerih EU iz kohezijskih skladov
prispeva 85 odstotkov in Republika Slovenija
15 odstotkov. Občina sofinancira tudi izgradnjo 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.

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

RAZPIS ZA VLOŽITEV

Začetek del na vodovodnem omrežju v Hrastju.

5. Priznanja in nagrade podeljuje župan.
NAZIV ČASTNEGA OBČANA OBČINE ŠENTJERNEJ pridobi, kdor
doseže pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem in humanitarnem področju ter s tem predstavlja občino
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S

najstarejši Šentjer
tanko Kušljan je
je
oto v krogu svo
nejčan, ki je v sob
svoj
val
zno
pra
ljev
družine in prijate
.
100. rojstni dan
al z vseh strani,
Voščila je prejem
šenel čestitati tudi
priš
je
med drugim mu
obni
ko Luzar, ki na pod
Rad
an
žup
ki
tjernejs
sicer prebil. Stanku, ki je
slovesnosti še ni
co županoje izročil stekleni
povedal darila,
vje.
vega vina – za zdra
la tudi Gord drugim čestita
Slavljencu je me
z orožjem;
polni opremi in
v
–
četa
ka
jans
.
njen častni član
Stanko je namreč
anekdot iz
nimi delil nekaj
Stoletnik je z zbra
obje vojne
obd
je
ga
ov, saj
partizanskih čas
nekaj modlo, natrosil je še
zelo zaznamova
j račun.
svo
na
em
– predvs
rosti in se pošalil
je zaključilo
je s pesmijo se
Prijetno družen
dovolj
ima
da
nko pravi,
šele zvečer – Sta
še odpočil …
časa, da se bo že

tital tudi župan.
Slavljencu je čes

ČANOV NO
B
O
IH
Š
J
E
R
TA
S
U
DOM

VO MESTO

so se poslad
oktet, stanovalci

o obarvan
r nam
ditev. V
Društvo
a izkazali
valjujemo,
vo obiskomo tudi
no naši
ed nami
m delom
i vsem
emite
am med
m tudi
o in

užitkov

am

uzar,

ovšek

e

21 | 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

46. TEDEN CVI
SODOBNEJŠIM ČKA – LETOS S
IN MLADOSTN
IM UTRIPOM
OBČINA OBVEŠ

ČA / 46. Teden

cvička

3

Številka 125, junij 201
8

Janja Javornik
, Anita Petrič,
Vesna Lakner
Sofrić
Jani Pavlin

V

Šentjerneju je
letos po 40 leti
h vnovič poteka
Teden cvička
la cvičkarija,
, največja dol
danes imenovan
enjska vinsko
bila množico
-kulinarična
a Teden cvička
občanov in obi
prireditev, je
. 46.
nic, ki se jih je
skovalcev od
v dolino pod Gor
blizu in daleč,
zgolj v povork
janci privai predstavilo
pre
dvsem vinogr
društev Vinogr
1400. Prireditel
adnikov in vin
adnikov Dolenj
ji
–
Društvo vinogr
ogradske in Občina
obiskalo več kot
adn
Šen
iko
tjer
v Šentjernej,
13.000 ljudi.
nej – so z udeležb
Zveza
Dolenjski “na
princeso cvička
o zelo zadovo
britež” je dob
ljni, saj je pri
. Novosti, kot
il tudi novega
reditev
so kulinaričn
obiskovalci spr
ambasadorja
a tržnica, cvi
ejeli z navduš
, kralja cvička
čkova kuhna
enjem.
in
in pokušnje vrh
unskih vin, so

TEDEN CVIČKA
ZAČELI S
STROKOVNIM
POSVETOM IN
OKROGLO MIZO

odnevnem treniranju
Bežigrad. Kjub vsak
šolske obveznosti.
zelo uspešno izpolnjuje
iMASS Ljubljana v skup
AD
v
ra
treni
Zdaj
ja se je v lesrednjih progah
lara Lukan iz Šentjerne
najboljšo atletinjo na
z
ni
Ljuv
elila
pres
pod vodstvom
tošnjem šolskem letu
niji Marušo Mišmaš
letnik progra- v Slove
je v tednu dni
bljano, kjer obiskuje 3.
rja Tevža Korenta. Klara
re na Gimnaziji trene
matu
jše mladinsko
dne
stare
naro
za
med
i
ma
dosegla dve norm
bo julija na Finskem.
svetovno prvenstvo, ki
dnem mitingu v Ce29. aprila je na mednaro
izpolnila normo v teku
lovcu s časom 2:08,22
a 2:08,70). 5. maja pa
na 800 m (norma znaš
gu ob odprtju sezone
je v Zagrebu na mitin
pretekla v 4:21,04 in s
1500-metrsko razdaljo
o za SP U20 (nortem izpolnila drugo norm
1500 m je tekla prvič
ma znaša 4:27,00). Na
, štartala je v
ltata
rezu
ega
in brez prijavljen
po madžarskih tablislabši skupini. S tem je
21
ga
mitin med ženskacah dosegla četrti izid

K

Tomaž Lukan

mi.

VAK
CINDY IN IGOR NO
DO PRVE ZMAGE

OBČINA OBVEŠČA

DOČAKALI NOV VRTEC
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DRUGO ŠENTJERNEJSKO
POPOLDNE V DOMU STAREJŠIH
OBČANOV

Anita Petrič

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 prostorno pokrito teraso. Stene prostorov so odete
v pastelne barve, ki jih lepo dopolnjujejo pohištvo v naravni barvi bukve in drugi leseni
elementi na hodnikih in stopniščih. Z novim
vrtcem smo pridobili velik večnamenski prostor, ki bo služil kot prostor za športne dejavnosti 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, športni in didaktični pripomočki, bodo odslej lahko shranjeni v kar treh kabinetih. Nova in še
kako potrebna pridobitev so prostori za vzgojitelje in prostor za individualno delo. V teh
prostorih se bodo odslej strokovnjaki lahko
posvečali otrokom s posebnimi potrebami in
izvajali dodatno strokovno pomoč, naši strokovni 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 kateri bodo kuharji pripravljali zajtrke in malice
ter poskrbeli za razdeljevanje kosil in pomivanje posode za večino naših enot. Shramba,
prostornejše hladilne omare in nova pomivalna 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: prezračevanje, 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 predšolsko vzgojo.

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

terminskem načrtu končan do konca letošnjega oktobra. Pogodbena vrednost naložbe je 1,3 milijona evrov. Od Eko sklada bo
občina za vrtec 2 pridobila 422.450 evrov.

Stekla gradnja
VRTCA II

P

Giselle in Lana Zrinjanin

Sandra Ulčnik Gruban

N

a pobudo Marka Gorenca v imenu 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 šentjernejske in druge starejše občane obiskal podžupan Občine Šentjernej Janez Selak s spre-

Janez Hrovat, občinska uprava

ogodbena vrednost vrtca 1 z desetimi oddelki je 2.466.000 evrov, občina 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

.

.
Cindy in Igor Novak.

Anita Petrič
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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 preživlja svojo starost dvajset šentjernejskih
občanov. Zbrane je s spodbudnimi besedami
pozdravil podžupan Janez Selak, ki je že na
prvem obisku v lanskem letu zbranim obljubil, da bodo takšni obiski postali tradicionalni. 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 kmetic Šentjernej so jim postregle z domačimi
dobrotami. Člani Vinogradniškega društva
Šentjernej so poskrbeli, da so oskrbovanci
lahko nazdravili z domačim kraljevim cvičkom Jerneja Martinčiča. Podžupan Janez Selak je ob tej priložnosti deklamiral hvalnico
cvičku. Na dvorišču je zakikirikal petelin Jernej, ki je oskrbovankam podelil rdeče nageljne. Sprejele so ga z velikim navdušenjem.

orodja in opreme,
ki ga gasilci uporabljamo. Nadaljujemo z vozili,
prvo pomočjo in
kakšnim poligonom. S tem se pa
tudi začnemo pripravljati za gasilska tekmovanja, 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.

Zabavne in poučne urice pri gasilcih PGD Šentjernej.
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Slikanje z ustvarjalko Božo Jambrek.

Martinčič.

POLETJE V VRHPOLJU
BETKA LUŠTEK

tradicionalnim pohodom na Gorjance. Na pohodu so se nam pridružili člani Planinskega
društva Šentjernej. Zabavno, zdravo in zadovoljno! 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

ARHIV TD VRHPOLJE
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V

želji, da bi se v Vrhpolju v tem poletju
čim več družili in bili aktivni na različnih področjih, imamo v TD Vrhpolje
pripravljen za to poletje zelo pester
program, v katerem je tudi nekaj
novosti. Prihod poletja smo pričeli z znanim

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 ustvarjalcev, če je le na naših stvaritvah še gospa Boža
imela kaj prste vmes.
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ponedeljek, 19. avgusta 2019, smo
slavnostno obeležili natanko 10 let
delovanja šentjernejskega hrama
kulture. Praznovali smo z domačimi
kulturniki in gosti ter s številnimi obiskovalci, ki se radi vračajo k nam.
Kulturni center Primoža Trubarja je že od samega odprtja v upravljanju Ekološke družbe Šentjernej. V desetih letih je prag kulturnega centra 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 nastopili otroci iz Vrtca Čebelica, učenci OŠ Šentjernej
s Saro Praznik, zaplesali so člani ŠKD Hopla in
Plesne skupine Harlekin, akustično so zazveneli 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 Šentjernej ter Šentjernejski oktet. Ob številnih fotografijah 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

V
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10 LET DELOVANJA KULTURNEGA
CENTRA PRIMOŽA TRUBARJA

V

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!

Pester program ob obeležitvi dneva državnosti.

junija praznuje-

mo spomin na eno
največjih prelomnic
v slovenski zgodovi,
ni – spomin na dan
ala formalno
ko je Slovenija post
neodvisna.

silvestrovanje in tudi mladinski občni zbor. Za
konec tekmovalnega obdobja in tudi šolskega leta smo imeli nadvse prijeten in osvežujoč
piknik. Ob tej priložnosti se tudi zahvaljujemo
Marjanu Pirkovič, ki nam je pomagal pri organizaciji, kakor tudi vsem članom PGD Šentjernej,
ki so soustvarjali gasilsko urico.

in filmski igralec Gojmir Lešnjak Gojc, ki je s
Kulturnim centrom Primoža Trubarja povezan
vseh 10 let. Gojc je bil v času gradnje kulturnega centra direktor Kosovelovega doma v Sežani in predsednik Združenja Kulturnih domov
Slovenije in nas prav v tej vlogi prvič obiskal julija 2009. S svojim poznavanjem delovanja tovrstnih ustanov (kot nastopajoč in upravitelj)
je bistveno pripomogel k načrtovanju delovanja 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, letake, abonentske zloženke in mesečne napovednike. 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 nastopajočim in vsem obiskovalcem daje možnost kvalitetnega kulturnega udejstvovanja.
Za slehernega posameznika se pri nas potrudimo 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.
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JE ŽE PRED 37. LETI IZDELAL KOLO
NA ELEKTRIČNI POGON

V

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 volje v letu 2020 ter z željo, da jih spremljate še
naprej.

V

s pomočjo delavcev v delavnici Agroservisa. Kot vse kaže, je bil Tomaž resnično raziskovalna in
Janez Selak,
inventivna duša, saj je načrtoval, da bo izdelal tudi avto – »fička« na električni pogon. Vendar
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volilne

kampanje. Dokazali smo, kako zelo
pomembni sestavini za uspeh sta povezovanje in sodelovanje, zato nameravam tako delovati tudi v prihodnje.
Slavili smo 8. marca, zdaj je čas, da
zavihamo rokave in začnemo izpolnjevati dane obljube, saj vemo, da znamo
in zmoremo skupaj doseči marsikaj.
Jože Simončič, vaš župan

KLARA LUKAN
Vera Žabkar
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PETO DRŽAVNO
OCENJEVANJE IN RAZSTAVA
POTIC V ŠENTJERNEJU

Vera Žabkar

BREZ TEBE
BRANKA PETKOVŠEK
Brez tebe zdaj
moram naprej,
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kulinarične dediščine, pa vendar je
jih jein
stkala.
VICI turne

K

Vera Žabkar

veliko več. Nas združuje in glede na rezultate
ter odzivnost tudi napoveduje, da se za potico, kraljico slovenskih družinskih praznikov in
ohranjanje praznovanja praznikov v družinskem 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 orehoev2ilk
vih potic – odŠt
tega
z medom
1 z rozinami
a 138,in de
cember 2019
terR35
ostalih sladkih potic – od tega 11 kokoAZ
VEDRILO

Dobitnice super zlatih priznanj.

24 | 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
Številka 143, junij 20
20

Številka 142, maj 2020
TRIP
9 | GOSPODARSKI U

C KO PIN A s. p.
ŠT VO KO PIN A, FR AN
Pre dst avl jam o KO VA

KO ZAPOJE
KOVAŠKO KLADIVO

tudi
tarejših obrti pri nas in
ovaštvo je ena izmed najs
danae kulturne dediščine. V
naš
del
en
emb
pom
zelo
dela
ohranja izročilo ročnega
šnjem modernem svetu
in
rok
nih
last
lke
izde
ti
in nas hkrati uči spoštova
otvu pravo vrednost. Pog
dels
roko
daje
to
no
spretnosti. Rav
m in ustanoniko
last
,
INO
KOP
M
varjali smo se s FRANCE
ina, Franc Kopina s. p.
viteljem Kovaštva Kop

K

SABINA JORDAN KOVAČIČ

ARHIV KOVAŠTVA KOPINA,

Kaj ste po poklicu?
strojev in naprav.
Po poklicu sem vzdrževalec

FRANC KOPINA S. P.

z novimi težavami,
stvari. In vedno se vračajo
m pomagam. Zato
jaz pa jim z velikim veselje
in znati poleg koje potrebno biti vsestranski
ustvariti orodja, ki
a
ozirom
viti
vaštva popra
nam olajšajo življenje.

laninKRIŽIci
pOBMEJNI

kih vodah? Kje
Koliko časa ste že v kovaš
in znanja?
vse ste si nabirali izkušnje
svojega življedel
večji
e na sasem
V kovaških vodah
je padla odločitev, da stopit
izdelki so me vedno Kdaj
17 | I Zo pot?
DELA DRUŠTEV
nja. Kovaško delo in kovani
o- mostojno podjetnišk
razisk
po
želja
dali
stopiti
prevla
želel
zanimali in tu sta
itev je padla takrat, ko sem
kot hobi, kasneje Odloč
podporo ter s pomočjo
vanju ter ustvarjanju. Sprva
. še stopničko višje. Z vso
dneva
del
večji
tnivzame
mi
podje
ki
v
i
pa kot dejavnost,
družine sem se odločil podat
te sreče, da bi imel svoje
sem delal kovane izdelke za
Ravno to, da nisem imel
stvari, ški svet. Pred tem
teh
naučil
me
leta
bi
oz.
jega
il
koga, ki bi mi razlož
in prijatelje. V začetku letošn
a raziskovalca in sorodnike
no in tako ustanovil
je v meni spodbudilo še večjeg
pa sem si uredil vse potreb
s. p.
pri odkrivanju potrebnega
učencaŽUPAN
zavzetegaVINKO
tvo Kopina, Franc Kopina
Kovaš
tje
podje
izkuse človek iz
ogromno in zelo me
res
je
il
znanja. Tu še kako velja, da
naroč
pa Zanimanja in
ije,
kovač
same
Bil
Poleg
šenj res največ nauči.
Pristovški
Storžiččje(1759
m) veseli, da se kovani izdelki vračajo nazaj. je
podro varjenja, saj je
no tudi
mi je zelo–pozna
»Koroška
svobodna
in nerazdeljena,«
jelahko
napis že čas.
si
ko
osti,
priložn
ih
dnevn
no vsako
naogrom
velikem
kovinskem
križu, ki stoji na vrhu
na
uporabnega. Izdelal sem si
ste pričeli opsam izdelaš kaj
Pristovškega
Storžiča. Na ta vrh, ki stoji
v Ka- Kaj ste potrebovali, da
, sekač
traktorski mešalec za beton
domače in umeprimer svoj
ravljati svojo dejavnost
ravankah
nad Jezerskim,
smo
se
šentjernejski
razna
priključke ter
...)?
za drva, razne traktorske
ljenja
stavi- tne obrti (dovo
planinci odpravili očke,
13. junija
2020.poeno
Z osebnimi
da si lahko
hitro na SPOT-u v Novem
orodja in pripom
pride To sem uredil zelo
ljudiprehod
avtomobili
smo se odpeljali čez no
mejni
dragocenimi nasveti
mo in olajšamo življenje. Ogrom
mestu, kjer so mi s svojimi
truiram
skons
a
Jezerski
vrh,
od
koder
je
bilo
naše
izhodišče.
ozirom
m
do mene, da jim zavari

20
4, avgust 20
Številka 14
gali ustanoviti podin prijazno pomočjo poma
vse bom v podjetju
jetje. Povedal sem jim kaj
mi z nasveti in priizdeloval/ustvarjal, oni pa so
no, da sem se
potreb
vse
i
uredil
čjo
jazno pomo
m svetu. Navkljub
tudi jaz znašel v podjetniške
super novica
je
kar
,
veliko
dela
je
korona krizi
ponovni začetek.
za gospodarstvo in njegov
stopati prino
pogum
kar
o
moram
Mislim, da
nas bo še kako
hodnosti naproti, kajti strah
časa, kot si
dlje
veliko
za
il
ohrom
hitro lahko
varnostne in zaščimislimo. Upoštevajmo vse
v jutrišnji dan.
tne ukrepe ter pogumno zrimo

ognja, nakovaV vaši delavnici s pomočjo
s preoblikovala in raznih kladiv železu
o. Kakšnih
toplin
in
dušo
nete
njem vdah

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.

BRANKA PETKOVŠEK
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ar nekaj rednih dejavnosti in dogodkov društva smo v preteklih treh mesecih izpustili.
Društvo že kar nekaj let na velikonočni ponedeljek organizira pohod za
članice in družine, ki po bogatih velikonočnih
jedeh ugodno vpliva na počutje. Da o dobri

A – 5. julij
NOVA MAŠ
dravljen!«
10 | Z G O D I L O SM
E J ENIKA –
ik, bod' poz
eljo, ko
»Novomašn
NOVO AŠ
soboto in ned
svojo
prepevali v
SPREJEM
o
sm
o
je obhajal
v spomin Tak
mašo. Blaž
s
o
ne
nov
vtis
j
4. julij
vili
. Koronaviru
najbol
o sla

25. junij

PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI
im
se vedno
om. S posebn
Ta dogodek
iku kot vernik
ca

sm
merah
v izrednih raz
ta dan,
novo mašo
Bo ali ne bo

ašn
množi
izkušnja.
tako novom
se zbere vsa
kako zagoto
bil velika pre
navdušenjem
nove maše,
ENJE –
omašni- je
aobčutjem in
pričaka nov
staviti datum
O POSVEČ
itd. Vsa ta vpr
eljal ali pre
kjer nestrpno
jo,
prip
udeležence
kvi
MAŠNIŠK
je
vse
cer
se
nove
d
za
ž
i letos. Bla
Blaža pre
viti varnost
načrtovanju
tud
za
ij
ob
bil
poz
bilo
a
jun
je
je
je
.
ljal
la
o
ga
29
tak
zastav
nova
in Pav
, kjer
eški ka. In
nijski cerkvi
šanja so se
stolov Petra
o, da je bila

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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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 zahtevnejša. Po dveh urah in pol smo stali ob lesenem
križu, na meji z Avstrijo, in uživali v prečudovitem razgledu. Vreme je bilo čudovito, zato smo
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22 | B E S

volji udeležencev ne govorimo. Letos ga žal
nismo izpeljali.
V maju mesecu se članice izredno veselimo
strokovne ekskurzije, ki jo vsako leto organiziramo v drugi konec prelepe domovine in
ob tem spoznamo, kako premalo poznamo
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Društvo se redno udeležuje ocenjevanj in razstav dobrot v sosednjih občinah, a so razmere 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 izpeljanih dogodkov je sodelovala tudi naša članica

Šentjernejs

25.
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junija praznujemo 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.
ANITA PETRIČ
EMIL TURK

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

ko glasilo

|

mora biti v navdih in pogum, vendar to so storili oni, naši predniki. Kaj pa se pričakuje od nas,
kaj bodo naši zanamci prejeli v svojo dediščino,
česa se bodo spominjali? Domovino Slovenci
0
razumemo
in sprejemamo že od nekdaj, svoje
avgust 202
države pa od razpada Karantanije do osamosvojitve leta 1991 nismo imeli. Svojo domovino
smo živeli do osamosvojitve v različnih državnih tvorbah. Domovino sprejemamo in ljubimo,
države pa kot da ne razumemo, jo kritiziramo
in večkrat celo odklanjamo kot nepotrebno
breme.

vsem posameznikom in službam, ki so pomagali 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, zaposlenim 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. Ponosni smo na naše prednike, ki so bili pokončni
in pogumni, znali in upali so se upreti sovražniku in preživeti, bili so iznajdljivi in podjetni, bili
so zavedni, zato so prenesli na svoje naslednike
slovenski jezik in kulturo. Vse navedeno nam

Domovina je prostor, to so spomini, to je dediščina, 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 dediščina, 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

O 2020
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novo cesto, je občina na
DDV, kar se ji
brez
evrov
dodatnih 109.399,69
predhodni vložek ob
bo sicer upoštevalo kot
nim vodovozgraje
novo
rekonstrukciji ceste z
a zagotovila boljšo
dom. S projektom je občin
vodo na
pitno
s
v
valce
in varnejšo oskrbo prebi
kot tudi širše, tako
območju občine Šentjernej
acije.
gener
za sedanje kot za prihodnje
sna tudi na naložbo
Občina Šentjernej je pono
pomeni, da prehaja
v plinovodno omrežje, kar
plin. Občinski svet
ljski
zeme
ent,
na nov energ
l odlok o podelitvi
je namreč leta 2017 spreje

ANITA PETRIČ

V
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30. ROJSTNI DAN
PRAZNUJE GLASBENA
SKUPINA ANSAMBEL
OBJEM
ANSAMBEL OBJEM

znih glasbenih skupinah, kot so Albatros,
Decibeli, 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),
Izbruh koronavirusa je povzročil nemalo
težav, kateri je na žalost prehitro
zaključil svojo glaste pa so vplivale tudi na področje
glasbene beno in življenjsko pot
v 50. letu starosti. V
industrije, kjer so bili odpovedani številni
kon- tem obdobju so se mladi glasbeniki
na novo
certi in festivali. Posledično se mnogi
glasbeni- ustanovljene skupine Objem,
tudi prvič javno
ki srečujejo s finančnimi težavami, medtem
ko predstavili v eni izmed takrat najpopula
rnejših
koncerti iz dnevne sobe prav tako ne
prinašajo oddaj Poglej in zadeni,
katero je vodil znameveliko uspeha, saj so prihodki minimalni
oziro- niti Stojan Auer.
ma nezadostni. V zadnjih dneh so
v Sloveniji Fantje so na začetku
svoje
kariere
igrali stari
zaradi ponovnega porasta okužb s koronaviru
- rock – skladbe takrat popularnih
zasedb, kot
som odpovedali večino prireditev,
koncertov so The Beatles, CCR, Animals,
Deep Purple in
ter glasbenih nastopov. Kot trenutno
kaže, drugih. Prve javne nastope
so imeli po manjših
hitrega okrevanja na tem področju še
nekaj let klubih, kasneje pa so razširili
glasbeni program,
ne bo, zato se glasbeniki bojijo, da bodo
njiho- začeli nastopati tudi po gasilskih
domovih in si
vi honorarji, tudi ko bo javno življenje
zopet s tem prislužili žepnino za lažja
študentska leta.
zaživelo, izredno nizki.
Po nekaj letih delovanja je bilo vodstvo
skupi- tudi video spot v katerem
Člani Glasbene skupine OBJEM so letos
je kot debitantka
ob svo- ne zaupano Tugomirju Androji,
kateri je bil že nastopila takrat še
jem okroglem jubileju, 30 letnici neprekinje
neznana, kasneje zelo uspene- takrat gonilna sila v skupini
in je na njenem šna glasbenica Rebeka
ga delovanja, v začetku leta pričeli pripravljat
Dremelj.
i čelu še danes.
večji koncert. Sodelovalo naj bi večje
Sledila
je
zgoščenka
Daleč stran, na kateri lahštevilo V tem času so v kraju Otočec
začeli graditi re- ko izpostavimo
slovenskih in hrvaških glasbenih skupin,
dve skladbi: Prva skladba z
s ka- stavracijo Tango, katera je
kasneje s skupino naslovom Ko bi
terimi občasno sodelujejo in že dolga
jaz, za katero je glasbo in beleta goji- Objem postala pravi plesni
center Dolenjske. sedilo prispeval
jo prijateljske odnose. Člani skupine
vodja skupine Objem Tugomir
Objem, ki Tugomir se je povezal
z direktorjem dolenjske Androja,
neprekinjeno delujejo že od leta 1990,
se je leta 2002 uvrstila na festival Sloso želeli plesne šole Borisom Volkom
in njegovo ženo venske popevke.
svoj jubilej ovekovečiti 25. 5. 2020, nakar
Zanjo je orkestralni aranžma
jim je Mirjano, ki sta mu dala prve
napotke glede pripravil mojster Mojmir
prvi val koronavirusa preprečil načrte.
Sepe. Druga uspešniplesne glasbe. Skupina Objem je razširila
svo- ca Nad oblaki, pa se je takrat
Ker niso hoteli izgubiti upanja, so se
uvrstila v popuodločili, jo zasedbo na 7 glasbeniko
v,
ter
se
primarno
da koncert prestavijo na jesenski čas.
larno oddajo Orion.
Žal se je osredotočila na plesno
glasbo. Kmalu za tem Skupina Objem,
zgodilo ravno to, česar smo se vsi najbolj
ki se je v tem času že dobro
bali so Hoteli Otočec angažirali
Objem kot hišni izurila v plesni glasbi,
– število okuženih s koronavirusom
se je odločila posneti pleje začelo band. V restavraciji Tango
je nastal pravi ple- sno zgoščenko
močno naraščati, kar je privedlo do
.
ponovnih sni center, katerega so
obiskovali plesalci ce- Leta 2004
ukrepov in omejitev, ki preprečujejo
so izdali prvo plesno zgoščenko
izvedbo lotne Slovenije. Kot plesna
glasbena zasedba Zaplešite z nami.
družbenih dogodkov. V tem trenutku
Na njej je 20 skladb v pravih
je čla- so občasno nastopali tudi
v Festivalni dvorani plesnih ritmih.
nom skupine Objem postalo jasno, da
Plošča je znana tudi po tem, da
koncer- Ljubljana, Narodnem domu
Maribor, Cankar- je dobila reference
ta ob njihovem 30. jubileju zagotovo
Plesne zveze Slovenije, kane bo.
jevem domu v Ljubljani, igrali razne
akadem- tera je plošči dodelila svoje
logotipe. Zgoščenske plesne večere za Rotary in Lions
klube ter ka je izšla pri založbi ZKP
SKUPINA ANSAMBEL
RTV Slovenija, katepopestrili maturantske plese z dobro
plesno in ro je vodil takratni direktor
OBJEM – DOLGA ZGODBA
Ivo Umek. Kljub
ostalo glasbo.
Rojstvo glasbene skupine pod imenom
temu,
da
se
je
zgoščenka
dobro prodajala, se
Objem V tem obdobju so Objemovc
i izdali album z trdo delo skupine
sega v leto 1990. Prvotni vodja Toni
Objem takrat ni obrestovaHoman, ki naslovno uspešnico Odšel
bom, za katero so lo, saj so zaradi
že dolga leta vodi Pihalni orkester Kostanjevi
zavajajoče pogodbe ostali brez
ca posneli videospot, kjer pritegne
pozornost lep zaslužka.
na Krki, je v zasedbo vklopil mlade glasbenike
, starinski avto znamke Mercedes.
Kmalu za tem Plesalci ter tudi tisti,
ki so predhodno svoje izkušnje nabirali
ki radi poslušajo dobro
po ra- je sledila zgoščenka Naj odnese
me s teboj in glasbo, so plesno
ploščo vzljubili, kar je bila

KONCERTA OB 30. LETNICI
ANSAMBLA OBJEM ZARADI
KORONAVIRUSA NE BO
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12 : GOSPODARSKI UTRIP

41 : ŠPORT

Izvoljeni člani
delovnih teles

Zadnji polet
Megijinih hlačk

Predstavljamo
dr. med. Jeleno Đorđević

Proračun za leto
2019 sprejet

Odprtje samopostrežne
avtopralnice

Mitja Krevs,
tekač po duši in srcu

Nižja cena vrtca za starše
šentjernejskih otrok

Predstavljamo Mlinarstvo
in trgovino Rangus d. o. o.

Stoletnik
Stanko Kušljan

Pogovor z županom
Radkom Luzarjem

Odlične slaščice
Jožice Pavlič

Klara Lukan, evropska
mladinska prvakinja
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10 : GOSPODARSKI UTRIP

23 : IZ ŠOLSKIH KLOPI

Gradnja na
kmetijskem zemljišču

Pestro dogajanje
v društvih

Klara Lukan obetavna
slovenska atletinja

Darka Brajdič – predstavnica
romske skupnosti v občinskem svetu

Kamini in peči Luzar –
Pričela se je kurilna sezona

Sabina Topolovec –
Z začimbami do boljšega počutja

Pričetek gradnje plinovoda
in vodovoda

Predstavljamo
Kmetijo Trbanc

Poklonili
so se Prešernu
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EMBER – NOVO TLENJE NA SLOVENSKI
INDIE ROCK GLASBENI SCENI
Mladinci novega novomeškega vala s svojim prvim singlom Pepel

P

INJA MUSIC RECORDS

epel je prva skladba mladincev, ki večinoma 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. Davor, Nejc, Jakob in Nik veliko zaslug za ta pojav
pripisujejo Gorjancem, cvičku in bogati kulturni dediščini. Kar se tiče ustvarjanja pa, da so
zelo pomembni tudi krajši odmori med navali
inspiracije. Bo že držalo.

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

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

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

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

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.

Videospot je bil pod taktirko Maja Valerija posnet 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).
Šentjernejsko glasilo | marec 2021

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.

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.
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Najboljšo salamo jubilejne 60. SALAMIJADE ima
BOŽO ZUPANČIČ iz Dolenjega Gradišča
ANITA PETRIČ
PAVEL PERC, Dolenjski list

V

Društvu salamarjev Sevnica so letos
obeležili okroglo obletnico, njihova
salamijada je namreč praznovala 60
let. Kljub omejitvam zaradi epidemije so ocenjevanje salam pripravili
tudi letos. Najboljšo salamo jubilejne 60. salamiade 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 tekmovalk. Sevniškim salamarjem sta ob jubileju

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

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

IZ DELA DRUŠTEV

SPOZNAJMO ČMRLJE IN ČEBELE SAMOTARKE

K

DR. DANILO BEVK,
Nacionalni inštitut za biologijo

o govorimo o opraševanju, največkrat
pomislimo samo na medonosno oziroma kranjsko čebelo. Ta je pomembna
opraševalka, a še zdaleč ni edina. Vsaj
polovico opraševanja v kmetijstvu namreč 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. Opraševanje ne vpliva samo na količino, ampak tudi
na kakovost hrane. Ugotovili so, da se na cvetovih, 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 poznate, 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 največ 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 čebela 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 raznolike. Najmanjše so velike samo tri milimetre
in jih zlahka spregledamo, največje lesne čebele pa kar 25 mm. Čmrlji in čebele samotarke so
izvrstni opraševalci. Čmrlji na prvi pogled delujejo 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 najpomembnejše. Cvet lahko tudi stresejo, kar še izboljša opraševanje pri nekaterih rastlinah, npr.
paradižniku pa je to nujno. So tudi zelo marljivi,
oprašujejo od zgodnjega jutra do poznega večera. 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 zadnjih desetletjih zelo prizadele. Pisanih cvetoŠentjernejsko glasilo | marec 2021

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

čih travnikov je vedno manj. Ogrožajo jih tudi
nepravilna uporaba pesticidov in bolezni. Čmrlji in čebele samotarke tudi vedno težje najdejo
primerno mesto za gnezdenje. Opraševalcem
moramo zagotoviti hrano, prostor za gnezdenje in zdravo okolje. Ključno je ohranjanje pisanih cvetočih travnikov, ki so najpomembnejši
življenjski prostor opraševalcev. Tako bodo
imeli hrano tudi potem, ko bo sadno drevje odcvetelo. 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 opravljali svoje pomembno poslanstvo.
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NATEČAJ POSLIKAVE
PANJSKIH KONČNIC

Č

ČD ŠENTJERNEJ

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 vpeto 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 čebel za ohranjanje okolja in koristnosti čebeljih pridelkov, izvajanje dnevov odprtih vrat, postavitev čebelarskih razstav in še bi lahko naštevali).
Zato smo se kot čebelarsko društvo tudi v primeru uvodoma omenjenega natečaja poslikave panjskih končnic povezali z učitelji petih razredov
Osnovne šole Šentjernej. Le-ti so v času izvajanja pouka na daljavo motivirali 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 objavljamo 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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ČEBELJI PRIDELKI
DR. ANDREJA KANDOLF BOROVŠAK,
DR. NATAŠA LILEK & TOMAŽ SAMEC
svetovalci JSSČ za varno hrano
ARHIV JSSČ

M

ed, cvetni prah, matični mleček
in propolis vsebujejo veliko biokemijskih snovi, ki jih človeški organizem potrebuje za normalno
delovanje, in sestavine, ki krepijo
njegovo zdravje.

Med prvimi so najpomembnejše aminokisline, maščobne kisline, bioaktivni peptidi, številni elementi, vitamini in organske kisline.
Med drugimi pa fenolne spojine, flavonoidi in
karotenoidi, ki delujejo kot antioksidanti, krepijo imunski sistem in tako manjšajo grožnjo
številnih vnetnih, degenerativnih in drugih
bolezni (npr. artritisa, ateroskleroze, drugih
bolezni srca in ožilja, Alzheimerjeve in Parkinsonove 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 antioksidantov. Največ jih vsebuje propolis, sledijo

Matični mleček

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 običaje in pripravimo blagoslov konj, saj
je naša cerkev posvečena sv. Juriju. Blagoslove
pripravljamo že od leta 2002. LETOŠNJI BLA-

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 normalni presnovi.
Tudi MATIČNI MLEČEK vsebuje antioksidante
in deluje protibakterijsko. Varuje srce in ožilje,
osrednje živčevje, zmanjša utrujenost in pomaga 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.

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 učinek), nekatere tudi uničuje (baktericidni učinek). Deluje tudi proti nekaterim virusom in
škodljivim glivam in krepi imunski sistem.
Tudi CVETNI PRAH vsebuje veliko protimikrobnih 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 dopolnilo vsakdanji prehrani. Ker ima le majhno
energijsko vrednost, ga lahko uživajo tudi
sladkorni bolniki.
PROPOLIS se uporablja sam ali skupaj z drugimi čebeljimi pridelki za lajšanje tegob in iz-

JURJEVO, OREHOVICA 2021
MARJAN NOVAK
(Prijatelji in ljubitelji konj Orehovica)

Propolis

GOSLOV KONJ V OREHOVICI BO POTEKAL
25. APRILA, OB 10. URI, ČE BO TO DOPUŠČALA EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA ZARADI
KORONAVIRUSA. Ob 9.30 se bomo konjeniki
zbrali pred gasilski domom v Orehovici. Pod
Jurijevim praporjem bo povorka s konji krenila 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

nazaj h gasilskemu domu, kjer bo vsak udeleženec prejel malino in spomin na blagoslov v Orehovici. 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 vaščanov, 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 ohranjanju tega lepega običaja, najlepše zahvaljujemo.
Za dodatne informacije ali morebitne nejasnosti glede dogodka, pokličete na telefonsko
številko: 030 280 120 (Marjan Novak).

J U R J E VO – P R I JAV 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 ovzročeno 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 knjižnica. Zagotovo ste že slišali rek Mary Schmich, ki pravi: »Branje je znižana vozovnica za kamorkoli.«

Knjige za otroke in mladino

SABINA JORDAN KOVAČIČ

Gülşah Yemen: ČRTA
Kud Sodobnost International, 2020

Slikanica je prav posebna, saj vašega
otroka neposredno nagovori k ustvarjanju. Najprej bo najmlajšim predstavila
črte, kroge, vijuge, kvadrate … potem pa
jih bo popeljala v svet risanja najrazličnejših 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.

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 vsakem 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, egipčanski, 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 čudežni napitek. Močno upa, da ji bo ta napitek pomagal zrasti,
zato ga spije kar celo stekleničko …

Knjige za odrasle
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Feri Lainšček:
KURJI PASTIR
Beletrina, 2020

Feri Lainšček, vsestranski prekmurski avtor, ki piše prozo, poezijo, dramska besedila 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 poimenovala, ali to, kako je potekalo njegovo rojstvo. Kurji pastir ni
le spominska proza, ampak je tudi pretresljiv roman o nenavadnem in posebnem otroštvu.

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. Glavni 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 medsebojno 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 domačim, 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 otroka, 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 vrhunskem alpinizmu, v njej se skriva tudi čudoviti priročnik življenja v
dvoje. Lahko rečemo da gre za himno ljubezni in naravi, medsebojnega spoštovanja, sprejemanja in žrtvovanja, preizkušnjam
in zanosu ob osvojenem.

Šentjernejsko glasilo | marec 2021
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V knjižnici Šentjernej na voljo
ZABOJNIK ZA VRAČILO KNJIG

K

SABINA JORDAN KOVAČIČ

rajevna knjižnica Šentjernej svoje
uporabnike obvešča, da lahko odslej
knjige vračate tudi izven delovnega
časa. Pred stavbo je postavljen zabojnik za vračilo knjig, v katerega lahko
odložite izposojeno gradivo, ki ga želite vrniti. Vrnjeno gradivo bo z vaše članske izkaznice odpisano prvi naslednji delovni dan, ko je
knjižnica odprta.

Še naprej ste prav lepo vabljeni, da nas obiščete v naših prostorih in si izberete novo literatura 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

BESEDA OBČANOV

VELIKA NOČ 2021

ANTON TRPIN

Š

e se spominjamo lanske velike noči,
ki je bila zaznamovana z epidemijo
koronavirusom. Kaj bo letos? Še vedno smo v negotovosti in pričakovanju.
Težko se je sprijazniti, da največje krščanske praznike praznujemo v prazni cerkvi
brez vernikov ali preko družbenih omrežij. Katoliška liturgija je živo doživljanje Jezusovega
trpljenja, smrti in vstajenja. Noben video prenos ne more odtehtati živega doživetja velikonočnega praznovanja, ki je osebno, družinsko
in občestveno.

PRIPRAVA NA PRAZNIKE

V samo pripravo na velikonočne praznike je
vpleten ves postni čas. Verniki se s poslušanjem in premišljevanjem božje besede, ki je
skrbno izbrana za ta čas, poglabljajo v skrivnost odrešenja. V to duhovno pripravo so
vključene še druge duhovne razsežnosti: molitev 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 osebnega 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 nadaljnjem 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 poslavlja z večerjo, pri kateri postavi sveto evharistijo, posveti prve duhovnike in z umivanjem
nog pokaže zgled ljubezni. Ta obed imenujemo 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
Šentjernejsko glasilo | marec 2021

duhovniki. Škof pri tej sveti maši posveti sveta olja: krstno olje, bolniško olje in krizmo. S
temi svetimi olji se mazilijo krščenci, birmanci, duhovniki, škofje, bolniki in tudi zvonovi.
Duhovniki pri tej maši obnovimo svoje duhovniške 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 duhovništva. Pretresljiv in ganljiv je obred umivanja
nog možem, ki ga opravi župnik s svojimi sodelavci. 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 Aleluje. Namesto zvonov se uporabljajo raglje. To
je znamenje tihote, žalosti nad smrtjo Kristusa, ki je umrl zaradi naših grehov. Po končani
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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 verniki se vračajo v svoje domove z mislijo, da se
jutri ponovno udeležijo obredov.

VELIKI PETEK

Vsa Cerkev žaluje. Vsi oltarji so brez rož in prtov. 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 velikega 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 mešani zbor župnije Šentjernej. Pasijon je v obliki drame, saj se poje po vlogah. To je izredno
lep duhovni trenutek, ki daje duši in srcu lepa
doživetja. V drugem delu prisluhnemo posebnim 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 Najsvetejše 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 slovesnost velikega petka. Ta dan velja strogi post.
To pomeni, da se verniki le enkrat na dan najedo 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. mesom pribit na križ.

VELIKA SOBOTA

Iz mladih dni se spominjam, kako predpraznično je bilo to jutro. Doma je bilo treba
postoriti še veliko stvari. Delo na polju, opravki 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 težko delati, že misel na praznik nas je navdihovala za delo. Takrat je bila v soboto popoldne
vstajenjska procesija. In to samo procesija z
zahvalno pesmijo. Bilo je praznično in slovesno. Toliko bolj slovesno je bilo, če smo imeli
za veliko noč nekaj novega, čevlje ali celo obleko. 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 spomini ne minevajo v prazno, ampak so spodbuda tudi za danes.
Obredje velike sobote se je po 2. vat. koncilu
spremenilo. Vsa liturgija je zvečer, edino blagoslov 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 najslovesnejšem 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 bogoslužje spada tudi krščevanje odraslih – katehumenov. 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 praznovanje velike noči. Omenil sem že, da je bila v
soboto popoldne procesija. Kako smo se otroci veselili tega dogodka. Čeprav nismo vsega
razumeli, smo se veselili praznovanja. Jezus je
vstal od mrtvih na prvi dan v tednu – po soboti. 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 veselimo, Aleluja.« Ta spev odmeva ves teden po
veliki noči. Velika noč je največji krščanski praznik. Pevski zbori ob spremljavi orgel prepevajo 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 temelji 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 svojega 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!«

ODLIČEN ULOV
IVANA GORENCA
ANICA GORENC

I

TOMAŽ GORENC

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 zopet odličen. Ulovil je 11,3 kg težkega krapa. 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.

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
Šentjernejsko glasilo | marec 2021

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
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GRAD
VRHOVO
JANEZ KUHELJ
ARHIV JANEZA KUHLJA

K

ot poroča Valvasor je grajsko stavbo
okoli leta 1533 nekdanjega stolpastega
dvora postavil Hans Verneški, predstavnik rodovine, ki je preko Elizabete
Freihofer z Vrhovega po letu 1509 prišla v posest gospostva. Leta 1506 je imel dvor
s pripadajočim poljem, vinogradi in gozdovi v
posesti Hans Adam pl. Verneški, za časa Valvasorja ga je posedoval njegov vnuk Hans Jurij
baron pl. Verneški. Vrhovo je bilo v posesti Verneških 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 lastnike bom omenil kasneje. V tem kraju je bilo vse
dobro, razen soseščine, ki bi lahko bila boljša. 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 neprestano 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, ropanju, kraji in morijah. Ljudje so morali imeti
dan in noč postavljene straže, kakor za največjega sovražnika. Tako so si Uskoki upali nekajkrat 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.

Na ustreznem mestu se je najprej spominjal
šentjernejskega luteranskega župnika Primoža Trubarja (v Šentjerneju je služboval v letih
1546–1547), ki se je na Vrhovem, podobno kot
na Prežeku in Gracarjevem turnu, našel prijatelje in zaveznike. Vrhovo je obiskoval tudi Valvasor in se prav tu zagledal v mlado grajsko baronico Ano Maksimilo Zetschkerjevo, s katero se
je v kapeli Antona Padovanskega tudi poročil.
Kakšna je bila kasneje usoda Vrhovega? Sigmund 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 izklicna 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 pokuhal v apno, ki je šlo dobro v prodajo v Posavju,
od koder je stekla železnica za Zagreb. Z izkupičkom 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 spogledovali. Kosler je vodo začaral. Mlinček je že davno
onemel, optična prevara z ˝začarano˝ vodo, ki
ji je Trdina posvetil svojo bajko ˝Koslerjev vodotoč˝ pa je še vedno znamenitost Vrhovega.
Ivan Kosler se je poročil z Marijo Rudeževo, sestro Trdinovega pobratima Dragotina s sosednjega Gracarjevega turna. Vrhovo je podaril
hčerki Heleni, ki je pri strarosti osemnajst let
vzela dr. Antona Schöppla, finančnega uradnika in pozneje odvetnika ter ravnatelja Kranjske
posojilnice v Ljubljani. Novi gospodar je zanemarjeno Vrhovo spremenil v prijazno domačijo sredi cvetočega vrta. Sin prvega Schöppla
na Kranjskem, naš novi gospodar, je bil odličen
Šentjernejsko glasilo | marec 2021

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 nabrali košaro okamnelih školjk in polžev najčudovitejših 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 mineraloško zbirko je po prvi svetovni vojni prepustil takrat 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 nacionalizirali in v njej uredili stanovanja, leta 1974
pa so po pripovedovanju stanovalcev uredili še
fasado in stopnišče.
Vrhovške zgodbe: zgodb, ki se vežejo na Vrhovo je kar nekaj, ki so dovolj zanimive. Najdemo
jih že pri Valvasorju. Ena je povezana z Uskoki 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 čuječen. 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 nenadoma 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 predvsem naravoznance in proučevalce alkaloidov.
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tudi drugi so uganjali različne norosti. Naslednji 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.

Tu naj bi namreč poleg graščine rasla v Španiji prepovedana indijska zel dutrova, ki
ljudem tako zmeša čut, da počno vsemogoče. Zgodilo se je na Vrhovem,
da so zel v kašči po pomoti zmešali z lečo. To so potlej dobili za
južino, na kar so vsi ponoreli. Klekljarica je zmešala
kleklje, sobarica je na
ves glas kričala: »Glej,
vsi hudiči so prišli iz pekla«! 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 zemlji. In
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PRAZNIČNO
OBLOŽENA MIZA

V

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!

o
l
i
s
o
k
Velikonočno

MIHAELA BLATNIK & DARIJA KOVAČIČ

Predjed

Skutin namaz s
hrenom
S ESTAV IN E

• 250 g puste skut
e
• 2 žlici kisle sm
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• 1 žlica drobno
nastrganega hren
a
• sol
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Fotografije so simbolične.
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P R IP R AVA

Skuto pretlačimo
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P R IP R AVA
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a
Hrenova omak
P R IP R AVA
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krompirjem in re

S ESTAV IN E
• 1 kg krompirja
• 1 manjša čebula
• 0,5 dl olja ali m
aščoba na
kateri se je pekla
pečenka
• 1 ščepec popra
• 1 ščepec soli
• 1 šopek peteršilj
a

Pražen krompir
P R IP R AVA

Neolupljen krompi
r temeljito očistim
o in operemo. Po
večjo posodo in za
stavimo ga v
lijemo s toliko hlad
ne vode, da pokrije
pir v posodi. Krom
m
o ves krompir kuhamo cca 30
minut.
Ko je krompir kuha
n, ga odstavimo in
odlijemo vodo. Pr
vodo in pustimo, da
ilijemo hladno
se ohladi, nato ga
olupimo.
Medtem ko čakam
o, da se krompir oh
ladi, olupimo čebu
žemo na tanke rezin
lo in jo naree. V ponvi segrejem
o olje in jo na hitro
Čebula, ki ji lahko
popražimo.
dodamo malo soli,
da se hitreje razpus
porumeni in prijetn
ti,
naj malo
o zadiši.
Na kolobarje nare
žemo krompir in ga
pražimo sprva pri
raturi, proti koncu
nizki tempepraženja pa tempe
raturo zvišamo. Kr
mešamo in obrača
om
pir stalno
mo, da se enakom
erno prepraži. Me
dodamo malo soli
d
pr
aženjem
in popra ter mešam
o, da se začimbe
porazdelijo po krom
en
ak
omerno
pirju.
Ponev odstavimo.
Nasekljamo peterši
lj in ga potresemo
po krompirju.
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Orehova potica

SE STAV IN E

PR IP RAVA

• 500 g namenske mo
ke
• 40 g kvasa
• 1 čajna žlička soli (cc
a 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
MEDTEM NAREDIMO
NADEV:

SE STAV IN E
• 40 dag mletih oreho
v
(ali lešnikov)
• 2 žlici ruma
• 3 žlice sladkorja
• cimet
• 2,5 dl vrele sladke
smetane
• stepen beljak

Na fotografiji je lešnikova

potica.

Sladica

Kvas zmešamo z malo
mleka in
žličko sladkorja in pustim
o, da se
kvas aktivira. Zmešamo
rumenjake
z sladkorjem, vanilin
sladkorjem
in dodamo maslo. V mo
ko ob rob
dodamo sol, v sredino zlij
emo aktiviran kvasni nastavek,
ter dodamo
rumenjakovo maso, rum
in limonino lupino ter preostalo
mleko. Zamesimo mehko testo, ki
ga pustimo
počivati na toplem cca po
l do ¾ ure.

PR IP RAVA
V ¾ orehov dodamo sla
dkor in poparimo z vrelo smetano
. Vmešamo
se cimet in rum. V ohlaje
no maso
dodamo še stepen beljak
.
Shajano testo razvaljam
o v pravokotnik za prst na debelo,
dimenzije
cca 40 x 60, za okrogel lon
čeni pekač
premera 26 cm.
Namažemo z nadevom
in po vrhu
posujemo ¼ zmletih oreho
v. Zvijemo
v štrukelj (med zvijanjem
rahlo pritiskamo na spodnjo plast,
da ne nastajajo luknje med peko),
odrežemo
konce (cca 5 cm) in vstavi
mo v dobro
pomaščen in pomokan pek
ač. Potico
pustimo na toplem cca po
l ure, da vidno shaja. Medtem segreje
mo pečico
na 210 °C. Preden vstavi
mo potico v
pečico, jo nekajkrat pre
bodemo do
tal z dolgo leseno paličic
o. Po vrhu
potico namažemo s stepen
im rumenjakom (v rumenjak lah
ko dodamo
eno žico mleka). Potico
pečemo 15
minut na 210 °C, nato pa
še 30–45
minut na 180 °C. V koliko
r se na vrhu
preveč peče, jo pokrijem
o s peki papirjem. Pečeno potico
zvrnemo iz
pekača na rešetko in po
krijemo s
prtom. Ohlajeno posipam
o z mletim
sladkorjem in narežemo.
Lončeni pekač pred prv
o peko polijemo z vrelo vodo in pu
stimo nekaj
minut, nato operemo in
posušimo.
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»SKRB ZASE V STRESNEM OBDOBJU«

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 predstavljajo izhodišče za razmislek, kako si olajšati aktualno ali katero drugo
stresno obdobje.
MATIC CIZEL, mag. psihologije

• Vzdržujemo dnevno rutino ali vzpostavimo
novo dnevno rutino. Rutina je pomembna
pri ohranjanju občutka normalnosti, stabilnosti in varnosti. Ko smo obremenjeni
ali utrujeni večkrat izpuščamo aktivnosti,
ki smo jih imeli pred tem. Čeravno bi jih za
razbremenitev morda ravno takrat potrebovali najbolj. En izpuščen dan se kmalu
podaljša v drugega, tretjega ter četrtega
in kmalu lahko zapademo v večjo pasivnost, ki na nas deluje še bolj bremenilno.
Če nam rutino predstavlja sprehod ali telovadba, pa nam do te ni, lahko namesto običajno pol ure opravimo pet ali deset minutno 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. Mimogrede, 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, četudi 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 obremenitev in stresnih obdobij tisto, kar je za
nas delovalo in nam bilo v olajšanje. Je bil
to šport, podpora nekoga drugega, sprostitvene tehnike, zadosti počitka? Smiselno 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 počutja, 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-
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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 počutja. Količino in intenzivnost gibanja lahko
spremljamo tudi s telefonskimi aplikacijami, 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 glasbe, dihalnimi vajami itd. Na možnost uspavanja 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 trebušnega oz. globokega dihanja, mišičnega sproščanja, meditacije, vizualizacije ...
Smiselno jih je preizkusiti več, da najdete
tisto, ki vam osebno najbolj ustreza.
Imeti v mislih, da je stresno obdobje situacija, 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 obremenitev mimo. Ugibanja pa niso vselej koristna 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 lahko 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
IVANKA BADOVINAC,
KGZS – Zavod Novo mesto

V

ino je živo bitje, zato je potrebno zanj
dobro poskrbeti. V življenju vina igrajo temperature eno najpomembnejših 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. Temperatura 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, pospešujejo raztapljanje kisika v vinu. Raztopljeni kisik
najprej veže prosto žveplo in temu sledi oksidacija vina. Zato poskrbimo za redno dolivanje sodov, saj se vino v posodah z ohlajanjem
krči. Z višanjem temperature pa je izhlapevanje vina večje. Sode redno dolivamo, in sicer
enkrat na teden. Tako poskrbimo, da onemogočimo možnost razvoja kanovih kvasovk,
bakterij ocetnega cika in pojava oksidacije.
Spomladi, ko se temperature dvignejo, se začnejo 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 izgublja prosto žveplo, se zazna vonj po kruhu, ki
je prva stopnja oksidacije, in vino deluje prezračeno, pusto in prazno. Če pa oksidacija napreduje, se spremeni barva, zaznamo neprijetni vonj in okus po suhem sadju. Zato redno
kontroliramo vsebnost prostega žvepla in po
potrebi dožveplamo. In koliko vino dožveplati po opravljeni analizi? Držimo se pravila, da
izračunamo dodatek žvepla z razliko med dejanskimi in želenimi miligrami žvepla ter vrednost pomnožimo s faktorjem 1,5.
Primer: v vinu je 20 mg/l žvepla, želimo ga
imeti 30 mg/l. Razliko 10 mg množimo s faktorjem 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

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 temperatura kemikalij), da je odstopanje pri meritvi
čim manjše. Na vinu opravimo še senzorično
analizo. Če opazimo, da je z vinom kaj narobe, takoj ukrepamo. Če nismo sigurni, kako
pristopiti, potem vzorec vina odnesemo v zanesljiv laboratorij, da nam pomagajo in svetujejo, 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 temperatur poveča viskoznost vseh vrst vin, tako belih,
rdečih in sladkih vin. Pri vinih, ki jih želimo
filtrirati in imajo povečano viskoznost ter višjo motnost, je pomembno, da je temperatura
vina nad 15 ºC. Tako bomo preprečili zastajanje 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 možnosti za daljše zorenje. Tako vino se z žveplanjem popravi, toda ni več tisto, kar je bilo.
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Čiščenje vina je bolj uspešno pri nižjih temperaturah in tudi manj čistilnih sredstev potrebujemo. Za tista vina, ki se še niso samodejno
očistila, svetujemo čiščenje v tem času, preden se bodo temperature dvignile. Lahko uporabimo želatino, ki bistri in blaži trpkost vina,
odvzame tudi nekaj barve, a pozitivno vpliva
na okus. Bentonit ima poleg čistilnega učinka tudi lastnost, da veže beljakovine, ki nam
včasih delajo težave tudi v steklenici. Lahko
uporabimo tudi kombinacijo obeh čistil ali kazein, PVPP, silicijev oksid, rastlinska beljakovinska 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. Poskrbeti 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 kakovostjo. Ne pozabimo na vino v kleti tudi v
dneh, ko imamo veliko dela v vinogradu!
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ROŽMARIN
R

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 precedimo.

Z ROŽMARINOM DO
LEPIH IN ZDRAVIH LAS

ANDREJA TOPOLOVŠEK

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 dlačicami. Rožmarin je ime dobil po latinski besedi
rosmarinus, kar pomeni morska rosa. Rožmarinove vejice nas spominjajo na borove iglice in
to z razlogom, saj je rožmarin nenazadnje tudi
borov daljni sorodnik.
V Sloveniji rožmarin najdemo po prisojnih, kamnitih 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 moramo prezimiti v prostorih, kjer ne zmrzuje. V
maju in juniju se v zalistjih te rastline razcvetejo bledo modri ali vijoličasti cvetovi, ki oddajajo eterični vonj.
Rožmarin je zelo aromatičen, njegov okus pa je
nekoliko grenkoben. V rožmarinu najdemo veliko železa in vlaknin, vsebuje pa tudi antioksidante, 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.

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

KORISTI ROŽMARINA
NA ZDRAVJE

• Rožmarin vsebuje številne snovi, ki možganske celice varujejo pred oksidativnimi
okvarami. Pri tem velja še posebej izpostaviti 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 pomočjo pa lahko učinkovito zdravimo tudi
glavobole, ki so posledica napetosti.
• Okrepi živčevje, izboljša vid, zdravi želodec, 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 (osnovnim) oljem, na primer z mandljevim oljem,
ga lahko uporabljamo za preprečevanje
mišičnih krčev, uporaben pa je tudi pri

Rožmarinov čaj

Rožmarin naj bi se že več stoletij uporabljal 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 lahko 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 decilitra vrele vode in počakajte 10 minut, preden
mešanico precedite. V primeru uporabe eteričnega olja in vode pa sestavini preprosto zmešajte. Prelijte v stekleničko z razpršilnikom.
Uporaba: rožmarinovo vodo popršite po
laseh po umivanju, dokler so še mokri.

Rožmarinovo olje

Nega las z
vročim
rožmarinovim
oljem.
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DIMNIKARSTVO
DETLCA D.O.O.
Prelesje 34b
8232 Šentrupert
Tel.: 041 726 577

IZBIRA DIMNIKARJA JE VAŠA
Ali ste vedeli, da lahko vsak potrošnik sam izbere izvajalca dimnikarskih storitev do konca junija, 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 potrebujemo 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 vodov se opravlja zaradi odstranjevanja oblog na dimni strani naprav, ki nastanejo v času kurilne sezone. 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, Metlika, 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 07
041332
6226057
757 ali pišite
na dimnikarstvodetlca@gmail.com.

Naročnik oglasa: Dimnikarstvo Detlca, d. o .o.

CENIK DIMNIKARSKIH STORITEV ZA MALE KURILNE NAPRAVE DO 50 Kw
(Vse cene so z ddv)
TRDNO Z MEDIJEM ...................................................................
Komplet-čiščenje peči, dimovoda, dimnika, iztočnice .....31,40€
Čiščenje peči ....................................................................................24,00€
Čiščenje dimnika ............................................................................21,30€
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€

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

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

Pravilen odgovor iz prejšnje številke je GIBANJE V NARAVI. Tokrat je bil izžreban VILJEM PETELIN iz Šentjerneja. Nagrajenec bo po pošti prejel knjižno nagrado – Anekdote iz Šentjernejske doline, ki jih je zbral
Slavko Dokl. Rešitev tokratne križanke pričakujemo do srede, 14. aprila 2021 na naslov: Uredniški odbor
Šentjernejskega glasila, Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3 a, 8310 Šentjernej ali na e-naslovu: sentjernej@siol.net. Vsem, ki sodelujete in nam pridno pošiljate odgovore, se prav lepo zahvaljujemo.
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TRGOVINA
SADJE IN ZELENJAVA
ŠENTJERNEJ

JABOLKA TOPAZ
Slovenija, 1kg

LIMONE
Španija, 1kg

1,69€/kg

1,25€/kg

OREHI JEDRCA
Romunija, 500g

HREN
Slovenija, 1kg

4,25€/kos

4,95€/kg

AKCIJA VELJA OD 30.3. DO 6.4.2021 oz. RAZPRODAJE ZALOG

Šentjernej na razglednicah skozi cas

VICI
Ženino darilo
Ivan ni bil prav pameten in njegovi prijatelji so se pogosto norčevali 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 postelji.«
Tri dni
Natakar v večji restavraciji vstopi
v kuhinjo in išče enega od kuharjev. Končno ga najde v manjšem
prostoru poleg kuhinje, ob sebi
pa je imel ogromen kup na koščke narezanih žemelj.
»Ja kaj pa počneš?« ga je presenečeno 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 fotografiji. Za pravilen odgovor, da je bila fotografija posneta v Šmarju (odsek Pleterje), se zahvaljujemo MILENI GORIŠEK iz Dolenje Brezovice.
Nagrajenka bo po pošti prejela darilni bon za žensko striženje v Frizerskem 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: Uredniški odbor Šentjernejskega glasila, Občina Šentjernej, Prvomajska
cesta 3 a, 8310 Šentjernej ali na e-naslovu: sentjernej@siol.net.

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 orati, 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.
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RIŠE:
Mojca Lampe
Kajtna

Mojca Lampe Kajtna svetuje barvanje s flomastri.

POBARVANKA
ZA Najmlajše

