
G L A S I L O  O B Č I N E  Š E N TJ E R N E J  –  L e t n i k  X X I I  –  Š t e v i l k a  1 5 2  –  M a j  2 0 2 1

05 : OBČINA OBVEŠČA
Kakšna je bila kakovost pitne vode

v Občini Šentjernej v letu 2020?

08 : GOSPODARSKI UTRIP
Hiša Nature - privoščite svoji 

koži le najboljše

10 : OBRAZI OBČINE
Orkester Ave praznuje

5. obletnico obstoja



Šentjernejsko glasilo, glasilo občine Šentjernej, letnik XXII, številka 152, maj 
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: 
šentjernejsko polje po nevihti, foto: Tanja Jakše Gazvoda. 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.

    OBČINA OBVEŠČA
04  Slovenska bakla bo obiskala 
      tudi Šentjernej

    NASVET ZA VAS
21  Spanec - temelj našega zdravja

    ŠPORT
24  Zmaga NTK Šentjernej za zgodovino

NASLEDNJA ŠTEVILKA IZIDE V ZAČETKU JULIJA 2021.
Vaše prispevke nam pošljite najpozneje do 18. junija 2021.

IZPOSTAVLJAMO

Spoštovani,

kot kaže se zdravstvene razmere nekoliko umirjajo in bomo 
poletje ter čas dopustov mogoče lahko preživeli nekoliko bolj 
sproščeno. Prav gotovo je k sproščanju ukrepov pripomoglo 
tudi cepljenje, ki se je v drugi polovici maja pričelo izvajati tudi 
v Šentjerneju. Vesel sem, da nam je uspelo z Zdravstvenim do-
mom Novo mesto skleniti dogovor, da se cepljenje izvaja ob 
petkih tudi pri nas. Upam, da bo na račun bližine lokacije cep-
ljenja in lažjega dostopa tudi precepljenost v naši občini hitreje 
naraščala in bomo čez poletje lahko javno življenje vsaj nekoli-
ko obnovili in poživili.

25. junija je državni praznik, dan državnosti. Tone Pavček je 8. 
maja 1989 na Kongresnem trgu v Ljubljani prebral 2. Majniško 
deklaracijo, ki je napovedala konec socialistične Jugoslavije 
in začetek samostojne slovenske države. Dogodki leta 1989 so 
privedli do prvih demokratičnih volitev, plebiscita, odločitve za 
osamosvojitev, osamosvojitvene vojne in mednarodnega pri-
znanja Slovenije. 25. junija 1991 je slovenska skupščina spre-
jela Deklaracijo ob neodvisnosti Slovenije in Temeljno ustavno 
listino o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Letos praznu-
jemo 30 let naše samostojne in neodvisne države. V Šentjerne-
ju bomo dan državnosti počastili s slavnostno proslavo, ki bo v 
sredo, 23. junija.

Želimo in upamo, da bomo lahko letos za naš občinski praznik 
Jernejevo skupaj organizirali kulturne, športne in družabne do-
godke ter na ta način v našo občino vrnili vsaj nekaj praznične-
ga in družabnega vzdušja, ki ga vsi že zelo pogrešamo.

Vsem osnovnošolcem in dijakom želim uspešen zaključek šol-
skega leta, maturantom in študentom pa veliko sreče in uspeha 
pri izpitih. Ostanite zdravi.

Jože Simončič, vaš župan

OD BESED K 
DEJANJEM

PIŠE:
Sabina Jordan Kovačič,

odgovorna urednica

Draga bralka, bralec 
Šentjernejskega glasila,

sicer nam vreme v prvi polovici maja ni bilo najbolj 
naklonjeno, tudi ledeni možje in mokra Zofka nas 

letos niso izneverili. Narava je že v celoti prebujena, 
na vsakem koraku nas pozdravljajo ubrani ptičji 

napevi. Iz zelenic že prijetno diši po sveže pokošeni 
travi. Najbolj zgodnji posevki so tudi že obrodili prve 
sadove. Samo še muhasto vreme nam zadnje dni kaže 
zobe in skriva sončne žarke. Le želimo si lahko, da je 
prišel čas za toplejši zaključek majskih dni, ki bodo 

pričarali pravi uvod v poletne dni.

V prihajajočih dneh, ne glede na vreme, najdite 
trenutke zase in vaše bližnje. Preprosto uživajte in 

pojdite v naravo.

Prijetno prebiranje majske številke vam želim.



S
kladno z določili Zakona o pogrebni 
in pokopališki dejavnosti, je Občinski 
svet Občine Šentjernej sprejel Odlok 
o pokopališkem redu v občini Šentjer-
nej, v katerem obveznost 24-urne de-

žurne službe, ki jo omenjeni zakon opredeljuje 
kot obvezno gospodarsko javno službo, nalaga 
Komunali Novo mesto d. o. o.
Na osnovi teh sprejetih določil, vas želimo 

obvestiti, da je na celotnem območju obči-
ne Šentjernej, Komunala Novo mesto d. o. 
o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto, od 
13. 05. 2021 dalje edini izvajalec te javne 
službe. V primeru smrti na območju te obči-
ne, pokličite na telefonsko številko dežurne 
službe Komunale Novo mesto 041 746 327.
Izvajanje 24-urne dežurne pogrebne službe 
obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih 
prostorov izvajalca javne službe ali zdravstve-
nega zavoda zaradi izvajanja obdukcije oziro-

ma drugih postopkov na pokojniku in nato do 
hladilnih prostorov izvajalca javne službe.
Cena storitve 24-urne dežurne službe je obli-
kovana skladno s sprejetim elaboratom o obli-
kovanju storitve gospodarske javne službe in 
znaša 148, 92 evrov z DDV.
Za ostale informacije v zvezi z izvajanjem te 
službe lahko pokličete vodjo službe Marka 
Žagarja, na telefonsko številko 07 39 32 392 ali 
vodjo sektorja splošne komunale Simona Štu-
klja, na telefonsko številko 07 39 32 568. 

  ANITA PETRIČ

IZVAJANJE 24-URNE POGREBNE DEŽURNE SLUŽBE

Urejanje okolice in zamenjava svetilk
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Občini Šentjernej se je z Zdravstvenim 
domom Novo mesto uspelo dogovoriti, 
da se bo cepljenje proti covid-19 izvajalo 
tudi v Šentjerneju, v Kulturnem centru 
Primoža Trubarja, enkrat tedensko, in 
sicer ob petkih. Vsak občan, ki se želi ce-
piti v domači občini, se mora predhod-
no prijaviti preko portala zVEM. Na por-
talu zVEM kliknete na okence Naročilo za 
cepljenje. Prijava poteka v štirih korakih: 
identifikacija, vpis naročila, oddaja naro-
čila in potrditev preko kode oziroma šte-
vilke, ki jo prejmete preko SMS-a oziroma 
z direktno povezavo na portal zVEM. Na 
portalu natančno piše, kaj potrebujete: 
EMŠO za identifikacijo in številko ZZZS-ja. 
Napisati morate tudi svojo telefonsko šte-
vilko. Prijavite lahko tudi drugo osebo (na 
primer nekoga, ki sam tega ne zna ali ne 
more storiti). Ko oddate naročilo, portal 
sam generira SMS za vneseno telefonsko 
številko. Na mobilniku nato kliknete na 
izpisano spletno povezavo v SMS-u in pri-
java je potrjena. O terminu cepljenja vas 
bo cepilni center obvestil preko SMS-a. 
Vsi, ki se boste na cepljenje prijavili do 
četrtka, do 11. ure, boste cepljeni v petek, 
v naslednjem tednu. V Šentjerneju se je 
s cepljenjem prijavljenih oseb pričelo že 
21. 5. 2021. Do kdaj bo cepljenje pote-
kalo v prihodnje, je odvisno od števila 
prijavljenih oseb. Prosimo spremljajte 
občinsko spletno stran www.sentjernej.
si, kjer vas bomo sproti obveščali.
Cepljenje ne bo samo preprečilo bolez-
ni in hudega poteka covid-19, temveč 
nam bo, ob zadostni precepljenosti, tudi 
omogočilo nujno potrebno normalizacijo 
življenja, ponovno srečevanje in medčlo-
veško bližino. 

CEPLJENJE proti 
covid-19 odslej

tudi v Šentjerneju
  UROŠ JERIČ             EMIL TURK

V mesecu maju je podjetje JP EDŠ, d. o. o. Šentjernej uredilo zasaditev cvetja tako na plac', 
kot na vseh avtobusnih postajališčih, pokopališčih ter pred občinsko stavbo. Na plac' se 
je prav tako prenovila javna razsvetljava. Obstoječe svetilke so se odstranile, uredila se je 
elektroinštalacija. Postavila sta se dva droga javne razsvetljave višine sedem metrov ter 
namestili ustrezni LED svetilki za osvetlitev trga. 

Vabimo vas na predstavitveni sestanek, vezan na izgradnjo širokopasovnega omrežja 
RUNE za naselja: Čisti Breg, Hrvaški Brod, Mršeča vas, Šentjakob in Zameško.

Sestanek bo potekal v torek, 1. 6. 2021, ob 19. uri, na dvorišču pri Mizarstvu Cvelbar, 
Mršeča vas 1, Šentjernej.

Na sestanku bodo prisotni predstavniki RUNE in Občine Šentjernej. 

VABILO



Olimpijske igre

Z
a udeležbo na poletnih olimpijskih in 
paralimpijskih iger v Tokiu so na Olimpij-
skem komiteju Slovenije (OKS) v aprilu 
predstavili projekt Slovenska olimpijska 
bakla. Ta se je 3. maja iz Bovca podala na 

pot po vseh 212 slovenskih občinah. V 81 dneh 

jo bo nosilo več kot pet tisoč ljubiteljev športa. 
Bakla bo pot končala na dan odprtja iger, 23. 
julija 2021, in sicer v kraju, kjer so jo zasnovali, 
na Ravnah na Koroškem. Tudi v Šentjernej bo 
2. 6. 2021, ob 10. uri dopoldne pripotovala Slo-
venska olimpijska bakla. Baklo bodo v družbi 
vrhunskih šentjernejskih športnikov in špor-
tnic pospremili predstavniki različnih športnih 

društev v občini, člani Društva upokojencev 
Šentjernej ter številni učenci iz šole ter malčki 
iz vrtca. Projekt je voden s strani Olimpijskega 
komiteja Slovenije – ZŠZ ob podpori petnajstih 
regijskih pisarn in zunanjih izvajalcev ter koor-
diniran s pomočjo Občine Šentjernej. Bakla bo 
tako zaživela in zagorela v Šentjerneju in ozna-
njala boljše čase ter širila upanje. Pot in utrinke 
s poti Slovenske bakle lahko spremljate na po-
vezavi https://bakla.olympic.si/. Več o dogodku 
pa v naslednji številki glasila.
Še zanimivost: Slovenska bakla je izdelana iz 
recikliranega jekla Skupine SIJ – Slovenske in-
dustrije jekla, v kombinaciji z lesom. Z baklo se 
Skupina SIJ priklanja uspešni jeklarski industriji 
z več kot 400-letno zgodovino in tradicijo, ki se 
prenaša iz roda v rod, hkrati pa je tudi priklon 
vsem športnikom, ki bodo barve Slovenije za-
stopali na olimpijskih igrah v daljnem Tokiu, 
bolj oddaljenem kot katere koli olimpijske igre 
doslej. 

  ANITA PETRIČ

Z OBISKOM SLOVENSKE BAKLE V OBČINI
ŠENTJERNEJ … VSE DO TOKIA

N
a Razvojnem centru Novo mesto le-
tos po osnovnih šolah že peto leto iz-
vajamo delavnice Robotike in zabav-
nega programiranja. Namenjene so 
otrokom, ki jih zanima tehnika/raču-

nalništvo/robotika. Glede na to, da primanjku-
je tehničnih kadrov in osnovne šole ne pokri-
vajo dovolj izobraževanja s področja robotike 
in računalništva, smo se na Razvojnem centru 
Novo mesto odločili, da tovrstne vsebine po-
nudimo sami. Na delavnicah za mlajšo skupi-
no (1.–5. razred) otroci sestavljajo Lego Wedo 
robotke, ki jih nato sprogramirajo, spoznavajo 
osnove programiranja v programskem jeziku 
Scratch in uporabljajo mini računalnike micro-

ROBOTKI IN PROGRAMIRANJE
bit z različnimi dodatnimi senzorji. Pri delavni-
cah za starejšo skupino (5.–9. razred) dajemo 
večji poudarek varni uporabi tehnologije in 
spoznavanju različnih računalniških pojmov. 
Za kreativno ustvarjanje otroci uporabljajo 
komplete Lego SPIKE Prime, programiranje 
pa spoznavajo prek jezika Python.

POLETNE DELAVNICE CICIBAN IN ROBOTEK
Med poletnimi počitnicami pa organiziramo 
tedenske delavnice Ciciban in robotek. Njihov 
namen je, da otroci skozi sproščeno igro spoz-
navajo svet tehnike. Program prilagajamo gle-
de na predznanje otrok. Delavnica za mlajšo 
skupino (1.–5. razred) navadno poteka tako, 
da se najprej pogovorimo o temi, ki jo bomo 
obravnavali (primer: POTRESI – predstavimo, 
kaj je seizmologija, kako potresi nastanejo in 
kaj povzročajo), nato izdelamo model in ga 
sprogramiramo. Starejša skupina (5.–9. ra-
zred) obravnava tehniko bolj podrobno (re-
cimo delovanje računalnika, elektronskega 
sintetizatorja ipd) in to nato preizkusi na Lego 
modulu ali računalniku. Poletne tedenske de-
lavnice potekajo v juliju in avgustu v Novem 
mestu, Trebnjem, Metliki in Črnomlju, od 
ponedeljka do petka med 8. in 16. uro, pri če-
mer je zadnja ura rezervirana za prostočasne 
dejavnosti oz. igre na prostem. Tudi letos bo 
poskrbljeno za malico, kosilo in napitke. Rok 

prijave je 25. junij 2021. Pripravili smo šest 
standardnih terminov na štirih lokacijah. Do-
datno poizkusno uvajamo tudi novost, in sicer 
uvodno dvodnevno (16-urno) delavnico »Uvod 
v Pyhton programiranje« za otroke med 5. in 
9. razredom. Ta delavnica je samostojna in ne 
zahteva posebnega predznanja, namenjena 
pa je vsem, ki jih zanima znanje tekstovnega 
programiranja. Letošnji termini poletnih de-
lavnic so:
• Novo mesto: 1. 7.–2. 7. 2021 (Uvod V Python 

Programiranje)
• Novo mesto: 5. 7.–9. 7. 2021
• Metlika: 12. 7.–16. 7. 2021
• Črnomelj: 19. 7.–23. 7. 2021
• Novo mesto: 26. 7.–30. 7. 2021
• Novo mesto: 16. 8.–20. 8. 2021
• Trebnje: 23. 8.–27. 8. 2021
Potrudili se bomo, da bo naše druženje letos še 
posebej prijetno in predvsem zdravo, zato bo 
velikost skupin omejena. Tako smo prilagodili 
tudi cene delavnic, ki so ugodnejše za vse zgo-
dnje prijave – do zapolnitve skupin. Če zaradi 
omejitev/višje sile delavnice v predvidenem 
terminu ne bomo mogli izvesti, bomo ponudili 
drug termin oz. vrnili akontacijo za prijavo.
Več informacij in prijava na povezavi https://
robotika.rc-nm.si/poletne-delavnice/.
Vabimo pa tudi študente in dijake, ki jih vese-
li delo z otroki ter imajo tehnično znanje ozi-
roma željo po odkrivanju novih vsebin, da se 
nam pridružijo kot mentorji oziroma asistenti 
na delavnicah. Za prijavo pišite na elektronski 
naslov crri@rc-nm.si. 
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  MARKO RUDOLF,
            Razvojni center Novo mesto

    ARHIV RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO



POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE 
V LETU 2020 V OBČINI ŠENTJERNEJ
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  KOMUNALA NOVO MESTO D. O. O.

K
omunala Novo mesto d. o. o. izvaja dejavnost oskrbe s pitno 
vodo na področju osmih občin, kjer upravlja z 19 vodovodnimi 
sistemi in 17 vodnimi viri. Nadzor nad kakovostjo pitne vode, iz-
vajamo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS 19/04, 35/04, 
26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) in v sodelovanju z Nacional-

nim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano. 
V letu 2020 je bilo za potrebe mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz  
na območju občine Šentjernej odvzetih 48 vzorcev pitne vode iz vodo-
vodnih sistemov Hrastje, Javorovica in Vrhpolje. Neskladja so se pojavi-
la v 4,16 % oziroma v dveh vzorcih, kar predstavlja 1 mikrobiološko in 1 
fizikalno-kemijsko neskladje. 

1. MIKROBIOLOŠKE ANALIZE VODE
Z mikrobiološkimi raziskavami se ugotavlja prisotnost bakterij in parazi-
tov v pitni vodi. V letu 2020 je bilo za potrebe MB odvzetih 36 vzorcev, od 
katerih je bil 1 neustrezen. Vzrok za neustreznost vzorca je bilo poveča-
no Escherichia coli in koliformne bakterije zaradi povišane motnosti in s 
tem posledično zmanjšanje učinkovitosti priprave vode z dezinfekcijo. 
V okviru rednih mikrobioloških analiz pa se ugotavlja prisotnost tudi na:

• bakterijo Escherichia coli, ki je zanesljiv pokazatelj fekalnega 
onesnaženja, prisotnost v vodi ni dopustna;

• koliformne bakterije – pokazatelj stoječe vode (mrtvi rokav 
na omrežju), prisotnost v vodi ni dopustna;

• skupno število bakterij pri 22 °C, mejna vrednost je manjša 
od 100/ml;

• skupno število bakterij pri 37 °C, podobno kot št. kolonij pri 
22°C kažejo na učinkovitost postopkov priprave, na razmnože-
vanje v omrežju zaradi zastojev ali povečane temperature; mej-
na vrednost je manjša od 100/ml;

• Clostridium perfingens vključno s sporami, njihova priso-
tnost je zanesljiv pokazatelj fekalnega onesnaženja, prisotnost 
v vodi ni dopustna;

• paraziti; patogeni mikroorganizmi, njihova prisotnost kaže 
na izpust komunalnih odpadnih voda in greznic ter uporabo 
gnoja in gnojevke pri gnojenju travnatih in poljedelskih povr-
šin; prisotnost v vodi ni dopustna. V letu 2020 smo na vodovo-
dnih sistemih odvzeli 3 vzorce, v katerih ni bilo prisotnih razvoj-
nih oblik parazitov. 

2. FIZIKALNO-KEMIJSKE ANALIZE VODE
Parametri osnovne fizikalno-kemične analize so amonij, barva, motnost, 
vonj ter okus. V lanskem letu je bilo za potrebe fizikalno-kemijskih analiz 
odvzetih 12 vzorcev, en vzorec je bil neustrezen. Vzrok fizikalno-kemijske 
neustreznosti je bila povišana motnost, kot posledica pogostih in obilnih 
nalivov na vodnem viru. Poleg osnovnih parametrov se v vodi ugotavlja 
tudi prisotnost nekaj manj kot 90 kemijskih snovi in spojin, kot so kovine, 
pesticidi in ogljikovodiki. Iz rezultatov preizkušanja lahko povzamemo, 
da je voda, ki priteče iz vodovodnega omrežja kakovostna ter mikrobio-
loško ter fizikalno skladna z normativi ki jih določa pravilnik o pitni vodi. 

• Hrastje
Sistem se oskrbuje iz vodnega vira Kamnišček, ki med seboj povezuje 
tri vrtine. Dve sta samoprelivni, v tretji pa je nameščena črpalka na glo-
bini 38 metrov. Pitno vodo dezinficiramo s klorovico. Vodovodni sistem 
Hrastje oskrbuje naselja Orehovica, Gorenja Stara vas, Loka pri Šentjer-

neju, Gorenji in Dolenji Maharovec, Dolenje in Gorenje Gradišče, Gore-
nja Brezovica, Vrh pri Šentjerneju, Trdinova cesta, Grbe pri Šentjerneju, 
Dobravica, Razdrto, Mihovica, Drama, Roje, Hrastje, Tolsti Vrh, Lesko-
vec, Dolenji Suhadol, vzpostavljena povezava z Gorenjim Suhadolom, 
višje ležeči predel Velikih Brusnic, Zapuže, Gorenje in Dolenje Mokro 
Polje, Pristava pri Šentjerneju, Žerjavin, Polhovica, Prapreče, Pristavica, 
Breška vas in Gorenja Gomila. V letu 2020 je bilo na omrežju v okviru 
notranjega nadzora za potrebe mikrobioloških in fizikalno-kemijskih 
preskušanj ter parazitov odvzetih 16 vzorcev, v okviru državnega moni-
toringa pa dodatno še 4 vzorci pitne vode. V enem odvzetem vzorci je 
bilo zaznati povečano število bakterij pri 22 °C. Vsi ostali odvzeti vzorci 
so bili ustrezni in skladni z normativi, ki jih določa Pravilnik o pitni vodi. 

• Javorovica
Vodni vir Markovo zajetje, ki je po izvoru površinsko hudourniški vir, se 
nahaja pod grebenom Gorjancev nad vasjo Javorovica. Zajem vode je 
izveden preko peščenega filtra. Vodo dezinficiramo s klorovico v vodoh-
ranu Javorovica. Vodovodni sistem Javorovica oskrbuje naselja Javo-
rovica, Veliki in Mali Ban, Drča 60, Rakovnik, Vrbovci, Ržišče, Volčkova 
vas, Dolenja Stara vas, Dolenja Bezovica od hišne številke 40-53, Imenje, 
Brezje pri Šentjerneju, Ledeča vas, Gruča, Groblje pri Prekopi, Ostrog in 
Šentjakob. V letu 2020 je bilo na omrežju za potrebe mikrobioloških in 
fizikalno-kemijskih preskušanj ter parazitov odvzetih 16 vzorcev v okviru 
državnega monitoringa pa dodatno še 4 vzorci pitne vode. Zaradi vpli-
va  izdatnejših padavin je bilo zaznati povečano število Escherichia coli, 
koliformnih bakterij in povišano motnost. Zaradi povečane motnosti vo-
dnega vira je bil v preteklem letu izdan ukrep obveznega prekuhavanja, 
v skupnem trajanju 68 dni.

• Vrhpolje
Vodni vir se nahaja v dolini desnega pritoka Pendirjevke, približno 2 km 
južno od vasi Cerov Log. Na zajetju sta dve vrtini globine 110 metrov. 
Črpalki sta nameščeni 36 in 24 metrov pod ustjem vrtin. Vodo na zajetju 
dezinficiramo s plinskim klorom. Vodovodni sistem Vrhpolje oskrbuje 
naselja Cerov Log, Mihovo, Gorenje in Dolenje Vrhpolje, Šmarje, Drča, 
Sela pri Šentjerneju, Dolenja Brezovica ter Cesto oktobrskih žrtev do od-
cepa za Staro sejmišče, Orehovica 70, 67, 68, 47, 71, 71a, 75, 74, 73, 72, 
Vratno, Apnenik, Žvabovo in Volčkova vas 15, 24, 16a, 16, 17, 18, 19. V 
letu 2020 je bilo v okviru notranjega nadzora za potrebe mikrobioloških 
in fizikalno-kemijskih preskušanj ter parazitov odvzetih 19, v okviru dr-
žavnega monitoringa pa dodatni 4 vzorci pitne vode. Vsi odvzeti vzorci 
so bili ustrezni in skladni z normativi, ki jih določa Pravilnik o pitni vodi. 

• Novo mesto - Jezero
Vodni vir se nahaja v Družinski vasi v občini Šmarješke Toplice in vklju-
čuje 12 zbirnih vrtin s skupno izdatnostjo 136 l/s. Vodo na vodnem 
viru od leta 2017 pripravljamo z ultrafiltracijo in dezinficiramo s plin-
skim klorom. Vodovodni sistem Novo mesto - Jezero oskrbuje naselja 
Družinska vas, Šmarješke Toplice, Žaloviče, Brezovica, Gorenja vas pri 
Šmarjeti, Koglo, Sela pri Zburah, Radovlja, Grič pri Klevevžu, Čelevec, 
Dol pri Šmarjeti, Zbure, Šmarjeta, Orešje, Strelac, Gradenje, Vinji vrh, 
Bela Cerkev, Sela, Draga, Hrib, Tomažja vas, Gorenja Gomila, Čadraže, 
Ruhna vas, Stranje pri Škocjanu, Dobrava pri Škocjanu, Čučja Mlaka, 
Hudenje, Hrvaški Brod, Zameško, Mršeča vas, Čisti Breg, Drama, Roje, 
Mihovica, Šmaljčja vas, Dolenja Stara vas do št. 11, Šentjernej z ulicami, 
Dobovo, Luterško selo, Gorenje in Dolenje Kronovo, Otočec z ulicami, 
Dolenja vas, Šentpeter, Žihovo selo, Lešnica, Jelše pri Otočcu, Črešnjice, 
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Trška gora, Sevno, Zagrad pri Otočcu, Srednje, Dolenje in Gorenje Gr-
čevje, Zagrad pri Otočcu, Herinja vas, Vrh pri Pahi, Sela pri Štravberku, 
Štravberk, Stražna, Ždinja vas, vas Krka, Cerovci, del Smolenje vasi hi-
šne številke od 53-60, Ragovo 7, 7a, 7c, Novo mesto z ulicami na levem 
bregu reke Krke, Dolenje in Gorenje Kamence, Potočna vas, Hudo, Dalnji 
vrh, Šranga, center Mirne Peči z ulicami, Ivanja vas, Biška vas, Prečna, 
Suhor, Kuzarjev Kal, Češče vas, Groblje, Zalog, Srebrniče, Loke, Potok, 
Vrh pri Ljubnu, Hruševec, Sela pri Straži, Dolenja in Gorenja Straža z uli-
cami, Podgora, Vavta vas, Rumanja vas, Jurka vas, Prapreče pri Straži, 
Dolenje Polje do hišne številke 7a. V letu 2020 je bilo v okviru notranjega 
nadzora za potrebe mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preskušanj 
odvzetih 159 vzorcev. Dva odvzeta vzorca sta bila mikrobiološko neu-
strezna zaradi neustrezne pretočnosti. V okviru državnega monitoringa 
je bilo odvzetih 19 vzorcev pitne vode. Vsi odvzeti vzorci so bili ustrezni 
in skladni z normativi, ki jih določa Pravilnik o pitni vodi. 

Podrobne podatke o analizah vodnih virov 
lahko pogledate na naši spletni strani: http://
www.komunala-nm.si/default.aspx?ID=518
Informacije o dogajanjih na vodovodnem 
omrežju: http://www.komunala-nm.si
Če želite prejemati SMS ali elektronsko 
obvestilo v primeru poslabšanja kakovosti 
pitne vode: http://moja.komunala-nm.si in 
aplikacija pitne vode https://app.vodapp.si
Spremljajte stanje oskrbe s pitno vodo preko 
aplikacije Pitna voda, ki si jo lahko brezplačno 
naložite na svoj pametni telefon. Na ta način 
boste tekoče obveščeni o motnjah pri oskrbi s 
pitno vodo v vašem vodovodnem sistemu.

Hrastje
Sistem se oskrbuje iz vodnega vira Kamnišček, ki med seboj povezuje 
tri vrtine. Dve sta samoprelivni, v tretji pa je nameščena črpalka na 
globini 38 metrov. Pitno vodo dezinficiramo s klorovico. Vodovodni 
sistem Hrastje  oskrbuje naselja  Orehovica, Gorenja Stara vas, Loka 
pri Šentjerneju, Gorenji in Dolenji Maharovec, Dolenje in Gorenje 
Gradišče, Gorenja Brezovica, Vrh pri Šentjerneju, Trdinova cesta, Grbe 
pri Šentjerneju, Dobravica, Razdrto, Mihovica, Drama, Roje,  Hrastje,  
Tolsti vrh, Leskovec, Dolenji Suhadol, vzpostavljena povezava z 
Gorenjim Suhadolom,  višje ležeči predel  Velikih Brusnic,  Zapuže, 
Gorenje in Dolenje Mokro Polje, Pristava pri Šentjerneju, Žerjavin, 
Polhovica, Prapreče, Pristavica, Breška vas in Gorenja Gomila.

V letu 2020 je bilo na omrežju v okviru notranjega nadzora za potrebe 
mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preskušanj ter parazitov 
odvzetih 16 vzorcev, v okviru državnega monitoringa pa dodatno še 4 
vzorci pitne vode.  V enem  odvzetem vzorci  je bilo zaznati povečano 
število bakterij pri 22° C. Vsi ostali odvzeti vzorci so bili ustrezni in 
skladni z normativi, ki jih določa Pravilnik o pitni vodi. 

Javorovica
Vodni vir Markovo zajetje, ki je po izvoru površinsko hudourniški 
vir, se nahaja pod grebenom Gorjancev nad vasjo Javorovica. 
Zajem vode je izveden preko peščenega filtra. Vodo dezinficiramo 
s klorovico v vodohranu Javorovica. Vodovodni sistem Javorovica 
oskrbuje naselja  Javorovica, Veliki  in Mali Ban, Drča 60, Rakovnik, 
Vrbovci, Ržišče, Volčkova vas, Dolenja Stara vas, Dolenja Bezovica 
od hišne številke 40-53, Imenje, Brezje pri Šentjerneju, Ledeča vas, 
Gruča, Groblje pri Prekopi, Ostrog in Šentjakob.

V letu 2020 je bilo na omrežju za potrebe mikrobioloških in 
fizikalno-kemijskih preskušanj ter parazitov odvzetih 16 vzorcev v 
okviru državnega monitoringa pa dodatno še 4 vzorci pitne vode. 
Zaradi vpliva  izdatnejših padavin je bilo zaznati povečano število 
Escherichia coli, koliformnih bakterij in povišano motnost.  Zaradi 
povečane motnosti vodnega vira je bil v preteklem letu izdan ukrep 
obveznega prekuhavanja, v skupnem trajanju 68 dni.

Vrhpolje
Vodni vir se nahaja v dolini desnega pritoka Pendirjevke, približno 
2 km južno od vasi Cerov log. Na zajetju sta dve vrtini globine 110 
metrov. Črpalki sta nameščeni 36 in 24 metrov pod ustjem vrtin. 
Vodo na zajetju dezinficiramo s plinskim klorom. Vodovodni sistem 

Vrhpolje oskrbuje naselja Cerov Log, Mihovo, Gorenje in Dolenje 
Vrhpolje, Šmarje, Drča, Sela pri Šentjerneju, Dolenja Brezovica ter 
Cesto oktobrskih žrtev do odcepa za Staro sejmišče, Orehovica 
70,67,68, 47,71,71a,75,74,73,72, Vratno, Apnenik, Žvabovo in 
Volčkova vas 15,24,16a,16,17,18,19.

V letu 2020 je bilo v okviru notranjega nadzora za potrebe 
mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preskušanj ter parazitov 
odvzetih 19, v  okviru državnega monitoringa pa dodatni 4 vzorci 
pitne vode. Vsi odvzeti vzorci so bili ustrezni in skladni z normativi, 
ki jih določa Pravilnik o pitni vodi. 

Novo mesto - Jezero
Vodni vir se nahaja v Družinski vasi v občini Šmarješke Toplice 
in vključuje 12 zbirnih vrtin s skupno izdatnostjo 136 l/s. Vodo 
na vodnem viru od leta 2017 pripravljamo z ultrafiltracijo in 
dezinficiramo s plinskim klorom.  Vodovodni sistem Novo mesto 
Jezero oskrbuje naselja Družinska vas, Šmarješke Toplice, Žaloviče, 
Brezovica, Gorenja vas pri Šmarjeti, Koglo, Sela pri Zburah,  
Radovlja, Grič pri Klevevžu, Čelevec, Dol pri Šmarjeti, Zbure, 
Šmarjeta, Orešje, Strelac, Gradenje, Vinji vrh, Bela Cerkev, Sela, 
Draga, Hrib, Tomažja vas, Gorenja Gomila, Čadraže, Ruhna vas, 
Stranje pri Škocjanu, Dobrava pri Škocjanu, Čučja Mlaka, Hudenje, 
Hrvaški Brod, Zameško, Mršeča vas, Čisti Breg, Drama, Roje, 
Mihovica, Šmaljčja vas, Dolenja Stara  vas do št. 11, Šentjernej z 
ulicami, Dobovo, Luterško selo, Gorenje in Dolenje Kronovo, Otočec 
z ulicami, Dolenja vas, Šentpeter, Žihovo selo, Lešnica, Jelše pri 
Otočcu, Črešnjice, Trška gora, Sevno, Zagrad pri Otočcu, Srednje, 
Dolenje in Gorenje Grčevje, Zagrad pri Otočcu, Herinja vas, Vrh pri 
Pahi, Sela pri Štravberku, Štravberk, Stražna, Ždinja vas, vas Krka, 
Cerovci,  del Smolenje vasi hišne številke od 53-60, Ragovo 7,7a,7c, 
Novo mesto z ulicami na levem bregu reke Krke, Dolenje in Gorenje 
Kamence, Potočna vas, Hudo, Dalnji vrh, Šranga, center Mirne Peči 
z ulicami, Ivanja vas, Biška vas, Prečna, Suhor, Kuzarjev Kal, Češče 
vas, Groblje, Zalog, Srebrniče, Loke, Potok, Vrh pri Ljubnu, Hruševec, 
Sela pri Straži, Dolenja in Gorenja Straža z ulicami, Podgora, Vavta 
vas, Rumanja vas, Jurka vas, Prapreče pri Straži, Dolenje Polje do 
hišne številke 7a.

V letu 2020 je bilo v okviru notranjega nadzora za potrebe 
mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preskušanj odvzetih 159 
vzorcev.  Dva odvzeta vzorca sta bila mikrobiološko neustrezna 
zaradi neustrezne pretočnosti.  V okviru državnega monitoringa je 
bilo odvzetih 19 vzorcev pitne vode. Vsi odvzeti vzorci so bili ustrezni 
in skladni z normativi, ki jih določa Pravilnik o pitni vodi.  
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leto 2020 Odvzeta 
količina celokupna mikrobiološke analize fizikalno-kemične analize

VODNI VIR (m³) trdota vode 
(°N ali dH) št. vzorcev ustrezni neustrezni vzrok NU % 

ustreznih št. vzorcev ustrezni neustrezni vzrok NU % 
ustreznih

Brusnice 87.660 12,8 15 15 0 100,00 4 3 1 mot 75,00
Bučka 33.080 17,1 12 12 0 100,00 5 5 0 100,00
Dol Toplice 27.122 15,0 6 5 1 SŠ 37°C 83,33 2 1 1 mot 50,00
Gabrje 31.300 15,7 13 13 0 100,00 4 4 0 100,00
Gorenji Suhadol 1.504 20,4 13 13 0 100,00 4 4 0 100,00
Gornji Križ 74.096 14,7 12 12 0 100,00 4 4 0 100,00
Hrastje 153.713 21,7 12 12 0 100,00 3 3 0 100,00
Javorovica 79.944 15,1 11 10 1 EC, KB 90,91 4 3 1 mot 75,00
Jelendol 9.753 17,2 14 13 1 EC, KB 92,86 3 3 0 100,00
Kamenje 11.763 12,8 12 12 0 100,00 4 4 0 100,00
Mirna Peč 137.882 15,9 13 13 0 100,00 4 4 0 100,00
NM  - Jezero 2.605.122 14,1 112 110 2 SŠ 37°C, KB 98,21 47 47 0 100,00
NM - Stopiče 1.514.805 14,6 78 77 1 KB 98,72 34 34 0 100,00
Stare Žage 250.001 16,1 23 22 1 KB 95,65 5 5 0 100,00
Škocjan 151.765 17,5 12 12 0 100,00 5 5 0 100,00
Vrhpolje 76.886 19,7 13 13 0 100,00 5 5 0 100,00
Žužemberk NC ViV 112.498 12,6 16 14 2 EC, KB, SŠ37 °C 87,50 4 4 0 100,00
Žužemberk VC   Globočec 229.099 12,6 10 10 0 100,00 4 4 0 100,00
Žužemberk VC  Hydrovod 14.991 11,0 20 12 8 KB 8x, EC 60,00 1 0 1 mot 0,00
SKUPAJ 5.602.984 417 400 17 146 142 4 563US
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Vgradnja filtra v VH Javorovica
    ISTOK ZORKO, Komunala Novo mesto d. o. o.

K
omunala Novo mesto izvaja javno gospodarsko službo oskr-
be s pitno vodo na celotnem območju občine Šentjernej, kjer 
upravljamo s 137 km vodovodnega omrežja in 2.740 vodovo-
dnimi priključki. Oskrba se zagotavlja iz 4 vodnih virov (Javo-
rovica 16 % delež, Hrastje 30 % delež, Cerov Log 15 % delež in 

Jezero 39 % delež), ki skupno prispevajo 507.000 m3 vode letno. Vo-
dovodni sistem Javorovica oskrbuje JV naselja v občini Šentjernej vse 
do Šentjakoba in prispeva 16 % skupnih potrebnih količin. Vodni vir 
»Markovo zajetje« se nahaja pod grebenom Gorjancev nad vasjo Javo-
rovica. Do zajetja je možen dostop izključno po gozdni poti iz ceste, ki 
povezuje Javorovico z Miklavžem (t. i. ratrag pot). Zajem vode je izve-
den preko peščenega filtra, ki pa ga je potrebno mehansko očistiti po 
vsakem izdatnejšem deževju. Iz omenjenega vodnega vira lahko v ide-
alnih pogojih odvzemamo do 5 l/s, se pa v poletnih mesecih izdatnost 
praktično prepolovi. Poleg izdatnosti pa predstavlja težavo tudi obča-
sna povišana motnost vode, ki so jo na svojih pipah opazili vsi upo-
rabniki in ki je lahko tudi do 10-krat presegla dovoljen normativ, zato 
smo morali v preteklem letu izdati ukrep obveznega prekuhavanja v 
skupnem trajanju 68 dni. Komunala Novo mesto je skupaj z Občino 
Šentjernej pristopila k reševanju nastale problematike in tako v mese-

cu februarju 2021 zaključila montažo mehanskega filtra. Gre za filter s 
propustnostjo 20 mikronov, ki zagotavlja ustrezno kakovost vode tudi 
v primeru poslabšanja kakovosti na njenem viru. Delovanje naprave 
je avtomatizirano, kar pomeni, da se čiščenje filtrov izvaja samodejno, 
poleg tega pa ima celotna naprava zelo majhne vodne izgube. Vred-
nost celotne investicije Občine Šentjernej je znašala 30.824 evrov in je 
poleg montaže filtra vključevala tudi izgradnjo prečrpališča na Starem 
sejmišču, kar bo omogočalo oskrbo iz vodnega vira Jezero (Šmarješke 
Toplice) v primeru izpada »Markovega zajetja«. Filter je v obratovanju 
od 17. 2. 2021 in lahko povzamem, da je do danes deloval brez motenj, 
v zadovoljstvo vseh uporabnikov in tudi nas upravljavcev. Z vodo je 
pač tako kot z vsemi »samoumevnimi dobrinami« katerih vrednosti se 
zavemo šele takrat, ko se z njimi nekaj zgodi. 

Filter Azud, 20 mikronov, 6 l/s.



 

 

Spoštovani,

v letošnjem letu Prostovoljno gasilsko društvo Šentjernej praznuje 140-letnico delovanja društva. 
V znak počastitve visokega jubileja ter z namenom izboljšanja naših operativnih zmogljivosti in s tem požarne 
varnosti Občine Šentjernej, smo pričeli s postopkom nakupa novega gasilskega vozila. 

Gasilsko vozilo s cisterno 16/25 je osnovni element na katerem temelji taktika posredovanja gasilskih enot ob 
naravnih in drugih nesrečah ter pri gašenju požarov. Imelo bo kabino za posadko 1+7, ki bo opremljeno z 6 IDA 
izolirnimi dihalnimi aparati in bo omogočalo opremljanje gasilcev z njimi med vožnjo na intervencijo. To predstavlja 
velik prihranek časa ob prihodu, saj se lahko nemudoma prične z gašenjem na objektu. Vozilo bo imelo vgrajen 
rezervoar za vodo volumna 3000 l, rezervoar s penilom v velikosti 120 l, dve hitronapadalni napravi dolžine 60 m 
ter 400 m tlačnih cevi s pripadajočimi gasilskimi armaturami. Poleg opreme za gašenje bo vozilo opremljeno tudi s 
pnevmatskimi dvižnimi blazinami, motorno žago, potopnimi črpalkami, elektro generatorjem, detektorjem nevarnih 
plinov, akumulatorskim orodjem in še seveda mnogo drugega. 

Nakup novega gasilskega vozila in potrebne opreme za nas predstavlja velik finančni zalogaj, saj je investicija 
ovrednotena na 285.000 evrov z DDV.  Večji del sredstev bo zagotovila Občina Šentjernej. Del sredstev bomo prejeli 
preko razpisa za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme. Preostali del sredstev, v višini 80.000 evrov  
moramo zagotoviti v PGD Šentjernej. Verjamemo, da lahko z Vašo pomočjo pokrijemo manjkajoča sredstva ter tako 
skupaj z vami zagotovimo večjo požarno varnost v občini Šentjernej. Gasilci PGD Šentjernej bomo občane občine 
Šentjernej obiskali na domu in prosili za finančno pomoč.

PROSIMO, POMAGAJTE NAM
S PROSTOVOLJNIM PRISPEVKOM   IBAN: SI56 6100 0001 9196 550

PGD Šentjernej, Cesta oktoberskih žrtev 12, 8310 Šentjernej    Referenca SI99
Namenite nam lahko poljuben znesek,
saj bomo z njo hkrati korak bližje realizaciji zastavljenega cilja.

Gasilci PGD Šentjernej smo Vam vedno pripravljeni priskočiti na pomoč. Tokrat prosimo, da nam pomagate Vi. 
Vaša pomoč nam bo veliko pomenila.

Veselimo se že meseca avgusta, ko bomo v sklopu občinskega praznika Jernejevo 2021 vozilo svečano prevzeli. 

Kontakt: pgdsentjernej@gmail.com 
predsednik PGD Šentjernej Gregor Kos, 051 696 325 
poveljnik PGD Šentjernej Aleš Muren, 041 621 500

Z gasilskim pozdravom:
     »Na pomoč!«

CESTA OKTOBRSKIH ŽRTEV 12, 8310 ŠENTJERNEJ

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠENTJERNEJ

Poslovni račun odprt pri Delavski hranilnici  SI56 6100 0001 9196 550      Davčna številka: 36936979      Matična številka: 5140323  

Slikaj in doniraj!
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V 
tokratni številki smo se pogovarjali s TANJO SLUGA, 
ustanoviteljico podjetja Hiša Nature, Tanja Sluga s. p. Na 
svojo samostojno podjetniško pot je stopila pred devetimi 
leti, ko je pričela z izdelavo in oblikovanjem lastne naravne 

linije kozmetičnih izdelkov. Surovine, ki se uporabljajo za izde-
lavo kozmetike, so tudi slovenskega izvora, le-te v kombinaciji z 
eteričnimi olji pripomorejo k izboljšanju kože in lepšemu tenu. V 
ponudbi imajo naravne kreme za obraz za mladostno kožo, občut-
ljivo, poškodovano, mazila za suho in razpokano kožo, negovalna 
olja, univerzalno zeliščno mazilo, ki temelji na regeneraciji in 
sproščanju po športnih aktivnostih, mila izdelana iz rastlinskih 
olj, maslo za mehko kožo po tuširanju, naravni gel za tuširanje z 
materino dušico …

Kako to, da ste se odločila, da se podate 
na pot izdelave naravne kozmetike? Kdaj 
ste prepoznali, da ljudje potrebujemo 100 
% naravno kozmetiko?
Moja zgodba se je pravzaprav uradno začela 
pred devetimi leti, ko sem pričela z obliko-
vanjem in izdelavo lastne linije kozmetičnih 
izdelkov. Zgodba me je pripeljala do razvoja 
različnih izdelkov, tudi za izjemno občutljivo 
kožo, ker sem dosti let sama preživela z der-
matitisom. Do danes se je linija razširila na 
ponudbo krem za obraz in visokokakovostnih 
butaničnih surovin, različnih mil za telo in 
obraz narejenih z dodatkom naravnih in koži 
prijaznih barvil, olj, masel, brez SLS-ja, para-
benov, ojačevalcev in sintetičnih dišav. Mila so 
narejena po hladnem postopku. Naravnega 
gela za tuširanje za tiste, ki spadamo med res 
"občutljivčke" ... Linijo ročno izdelanih mil pa 
sem popeljala tudi v poročna in poslovna da-
rila. Velikokrat poudarim: »Kar lahko daš vase, 
lahko daš tudi nase.« Vzpodbujam ljudi, kako 
pomembno je dobro počutje skozi uporabo 
dobre kakovostne kozmetike.

Kje ste si pridobila ustrezna znanja za iz-
delavo kozmetike?
Ko sem se srečala z dermatitisom, sem posle-
dično začela raziskovat področje kozmetike in 
to predvsem naravne, nežnih okolju prijaznih 
surovin, se posvetila izobraževanju na podro-
čju kozmetike in psihoaromaterapije.

Se povezujete s slovenskimi proizvajalci 
surovin, ki jih potrebujete za izdelavo?
Ja. Povezujem se s slovenskimi proizvajalci 
surovin (čebelji vosek, rastlinska olja, ki so os-
nova kozmetične linije Hiša Nature ...).

Kateri izdelek je bil vaš prvi, ki ste ga po-
nudili trgu?
Prva sem na trgu ponudila mila. Ker sem pri-
čela z malo drugačno izdelavo mil, da so bila 
tudi na videz zelo lična in drugačna, je bil to 
moj prvi produkt. Potem sem ga dopolnila z 
balzami za ustnice, ki so vsebovali izključno 
domače in naravne surovine (čebelji vosek, 
olivno olje …), kar je bilo v času, ko sem priče-
la s kozmetiko, skoraj težko dobiti. Potem pa 
so prišli bolj specifični produkti, kjer sem pot-
rebovala kar nekaj let, da sem jih razvila res v 
kakovostni produkt. Kar pa se danes izraža z 
»dobrim glasom«, to so bile kreme za obraz, 
telo, mazila …

Kako dolgo ste potrebovali, da ste razvili 
svoje produkte? Še vedno razvijete kak-
šen nov produkt?
Pričela sem približno pred desetimi leti, vsako 
leto je bilo nekaj izdelkov v razvoju. In tudi da-
nes razvijam izdelke za naročnike, ki mi naro-
čajo njihove linije izdelkov. Tako skupaj sesta-
vimo recepture, testiramo izdelek in ga potem 
proizvedem za določenega klienta. Tako, da 
razvoj vedno poteka.

Kako bi po vaših izkušnjah opisali pred-
nosti uporabe naravne kozmetike? 
Koža je naš največji organ. Skozi kožo se v naš 
organizem absorbirajo popolnoma vse stvari, 
ki jih nanašamo. Vedno več poudarka je na 
tem, da je koža naša druga usta. Torej lahko bi 
to opisali tako, ko dolgo obdobje nezavestne-
ga nanašanja na našo kožo težjih snovi, vse to 
se nalaga leta in leta, potem je tukaj še prehra-
na in stres, tako dobimo koktajl za razvoj raz-
ličnih bolezni. Ne smemo pa zanemariti tudi 
dejstva, da naravna kozmetika ni le končni 
proizvod, ampak celoten proces pridobivanja 
surovin. Drugače povedano, zelo pomembno 
je, kako so surovine pridobljene, da je s tem 
čim manjše obremenjevanje okolja. In pa se-
veda tudi to, kako so narejene, iz kakšnega 
okolja prihajajo. 

Ali so vaši izdelki narejeni iz organskih 
sestavin?
Izdelki, ki jih pripravljam oz. izdelujem, so na-
rejeni iz organskih surovin, predvsem manjših 
kmetij, proizvajalcev, ki skrbijo za pridobiva-
nje surovin na način, da s tem ne obremenijo 
okolja. 

Katere naravne sestavine imajo blagode-
jen vpliv na kožo?
O tem bi se res lahko razpisali. Čisto odvisno 
za kakšen namen gre. Če potrebujemo kožo 
obogatiti z vlago ali jo osvežiti, se lahko poslu-

  SABINA JORDAN KOVAČIČ

    EMIL TURK

Predstavljamo HIŠA NATURE, TANJA SLUGA s. p.
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žimo hidrolatov, pripravkov iz zelišč. Zdaj je 
obdobje, ko bodo nekatere rožice že pokukale 
na plano, če potrebujemo obogatiti kožo, ki 
je suha, se lahko poslužimo nekaterih rastlin-
skih olj, masla (olivno olje, olje grozdnih pešk, 
svetlinovo olje, karitejevo maslo …). Prav tako 
lahko to dopolnimo z eteričnimi olji, ki imajo 
blagodejne učinke na naše telo. Pri tem je se-
veda dobro biti previden, katera eterična olja 
bomo uporabili in kakšna bo količina. Eterič-
na olja so izjemno intenzivna, tudi alergena, 
zatorej previdnost pri koncentraciji, na tem 
področju ni izključena.

Ali se naravna kozmetika po teksturi 
kako razlikuje od sintetične? 
Razlikuje se po vsebini, bogatosti in čistosti 
surovin samih končnih izdelkov. Izdelki ima-
jo nižje roke uporabe, s tem se izključijo težje 
sintetične snovi. Njihova funkcija in učinko-
vitost pa je večja, saj koža absorbira naravne 
in telesu prijazne snovi, kar koži povrne njeno 
ravnovesje.

»Ne smemo 
pa zanemariti 

tudi dejstva, da 
naravna kozmetika 

ni le končni 
proizvod, ampak 

celoten proces 
pridobivanja 

surovin.«

ŠirokA
lINIJA

naravne
kozmetike

Kje lahko kupimo vaše izdelke?
Izdelke Hiše Nature lahko kupite na Dolenji 
Brezovici 15 pri Šentjerneju, kjer je tudi proi-
zvodnja izdelkov, lahko pa pobrskate po sple-
tni trgovini https://hisanature.si, seveda pa 
proizvodnja kozmetike zelo dobro sovpada 
z naravnimi bombažnimi nogavicami, ki pa 
se jih prav tako, da kupiti na istem mestu. Da 
naše telo privedemo do dobrega počutja pa 
imamo v ponudbi tudi Biospectrum savno z 
aparati. 

Katera je najpomembnejša stvar, po kate-
ri želite, da ljudje prepoznajo vaše izdel-
ke?
Po kakovosti izdelkov. Za vsakim izdelkom je 
resnično namenjeno veliko časa, razvoja, lju-
bezni in predvsem posvetovanja z ljudmi, kaj 
si želijo, kakšne težave so imeli ali jih imajo, 
kaj pogrešajo pri izdelkih kozmetične narave. 
Tako sem privedla izdelke tudi na svet. 



Delujete že 5 let. Nam lahko poveste kaj 
o vaši prehojeni poti do sedaj. Kako je 
prišlo do izbire vašega imena.
Pisalo se je leto 2016, 1. maja natančneje, 
ko smo takrat še pod imenom Pihalni orke-
ster Občine Šentjernej odigrali tradicionalno 
prvomajsko budnico. Po budnici se je nekaj na-
dobudnih članov, ki smo imeli jasno zastavlje-
no vizijo, kako naj bi društvo delovalo in čemu 
naj bi bilo namenjeno, zbralo na ustanovni seji 
ter ustanovilo sedanji Orkester Ave. O samem 
imenu smo razmišljali kar nekaj časa. Vodilo je 
bilo, da bi ime predstavljalo naš orkester, bilo 
ponesoče, atraktivno tako na domačih tleh kot 
v tujini, predvsem pa, da bi imelo pozitivno 
sporočilnost. Predlogov je bilo kar nekaj, a ko je 
dirigent predstavil idejo imena »Orkester Ave«, 
smo ga kaj hitro vzeli za svojega. 
»Ave« kot prvo dojemamo v smislu pozdra-
va: (bodi) pozdravljen, vedno dobrodošel. 
Kot drugo pa je Ave zelo pozitivna in močna 
beseda. Vsekakor so to ene izmed lastnos-
ti našega orkestra, kjer želimo, da so ljudje 
(tako člani kot naši poslušalci) dobrodošli ter 
se med nami dobro počutijo. Z izbiro našega 
imena smo več kot zadovoljni in veseli, da je 
v zgolj pičlih petih letih delovanja postalo pre-
poznavno tako med slovenskimi prijateljskimi 

ŠOPEK UNIKATNIH, USTVARJALNIH, 
AMBICIOZNIH GLASBENIKOV

O
rkester Ave, orkester ena-
inšestdesetih nadobudnih 
glasbenikov, v mesecu 
maju praznuje 5. obletnico 

delovanja. O prehojeni poti or-
kestra in načrtih za prihodnost 
smo se pogovarjali s TINO LAH-
NE, predsednico orkestra.

orkestri kot tudi v mednarodnih vodah pihal-
nih orkestrov.
Zelo smo ponosni, da letos obeležujemo peto 
obletnico delovanja. Vsakdo, ki se loteva nečesa 
novega, bodisi ustvari lasten projekt ali se poda-
ja na samostojno pot, je ob začetku deležen vrti-
ljaka občutij – pozitivnih, vznesenosti, hkrati pa 
ga obdaja veliko vprašanj (Kaj pa če?) … Kljub 
temu, da smo se na našo pot podali premišlje-
no, smélo in z jasno vizijo, so bili naši začetki vse 
prej kot lahki. Orkester ni imel lastnega prostora 
za vadenje, bili smo brez inštrumentov, finanč-
nega zaledja sponzorjev, naš dirigent za vode-
nje orkestra več mesecev ni prejel honorarja, 
saj smo pričeli tako rekoč s pozitivno nulo na 
računu. Kljub vsemu smo se hrabro borili iz me-
seca v mesec, z vaje v vajo. Pozitivne energije, 
želje po druženju in ustvarjanju ni manjkalo. 
V teh začetnih mesecih smo prejeli prvo, za 
nas še danes eno najpomembnejših podpor, 
s strani Iskre Pio in njenega direktorja, gospo-
da Andraža Rumpreta. S prejeto donacijo smo 
kupili prvi inštrument Orkestra Ave – to je bil 
bariton saksofon. Še danes se spomnim res 
toplega občutka ob omenjeni pridobitvi za or-
kester. Marsikdo bi rekel, da je bila to nepremi-
šljena poteza, saj smo prvo podporo namenili 
za nakup instrumenta, vendar smo pri vodstvu 

orkestra tvegali in hkrati zaupali, da se bo pri-
dobitev obrestovala ter nam dala dodatna krila 
za nadaljnje delo.
Prvo leto in pol smo veliko vadili, zamenjali kar 
nekaj lokacij vadbenih prostorov, se udeležili 
raznih revij ter delali na pridobitvi inventarja. 
Večkrat se pošalimo, da smo kot nomadsko 
ljudstvo, saj smo se nemalokrat selili iz pros-
tora v prostor, a še vedno nismo našli svojega 
optimalnega prostora pod soncem.
Pisalo se je 2018. Ne bom pozabila tistega po-
letja, ko so zvezde na našo pot pripeljale dob-
rotnico, gospo Ano Recelj Gole. Spomnim se, ko 
sva bila z dirigentom Mirom Sajetom poklicana 
k njej na kavo, da naju spozna. Prišla sva v Dom 
starejših občanov v Novo mesto, se usedla na-
sproti nje, zunaj pod brajdo, in pogovor je stekel 
v prijetnem vzdušju. Kaj hitro je bilo spoznati, 
da gre za izjemno, inteligentno, razgledano in 
dobrosrčno gospo, ki se je po iskrenem pogo-
voru z nama odločila in pod svoje okrilje vzela 
tudi naš orkester. Z njeno nesebično pomočjo 
smo tako prišli do še kako prepotrebnih inštru-
mentov, za kar ji bomo večno hvaležni. S tem 
smo odvrgli veliko breme z naših ramen in tako 
vendarle brezskrbno pričeli z ustvarjanjem de-
javnosti za katero smo poklicani – s poustvarja-
njem glasbe. Že ustaljenem božičnem koncertu 

Predstavljamo ORKESTER AVE

Državno in mednarodno tekmovanje na Jesenicah, 2018.
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  SABINA JORDAN KOVAČIČ &
            ANITA PETRIČ

    OSEBNI ARHIV ORKESTRA AVE



interpretacija skladbe je bila dih jemajoča in 
mogočna.
Hvala Miro, da si s svojim dirigiranjem ustvaril 
glasbo, ki nas je popeljala v nek čarobni prostor. 
Bil sem neizmerno ganjen. Cenim trenutke, ko 
glasba odpre srce in razkrije dušo. Kot vsi vemo, 
se to lahko zgodi le takrat, ko se vsi glasbeniki 
v orkestru prepustijo glasbi, jo začutijo in jo že-
lijo deliti z drugimi. Nisi samo čudovit dirigent, 
ampak tudi tunel, kjer nastaja glasba in skozenj 
tudi teče.
Hvala za čudovito predstavitev Slovenske glas-
be za pihalne orkestre. Upam, da bom imel ne-
kega dne priložnost, da obiščem vašo državo. Z 
občudovanjem, William V. Johnson, President of 
WASBE.«
Omeniti velja tudi naslednje projekte, ki ima-
jo v našem spominu posebno mesto, in sicer 
naše prvo državno tekmovanje na Jesenicah 
(leta 2018), od koder smo odšli kot zmagovalci 
tekmovanja. Izpostavili bi tudi ponovno sode-
lovanje na regionalni konferenci WASBE, tok-
rat v Maku (na Madžarskem), koncert v sklopu 
novomeškega abonmaja v KC Janeza Trdine, 
kjer smo se prvič predstavili novomeški publi-
ki, Anin večer (poimenovan po naši dobrotnici 
Ani Recelj Gole) na katerem je bila gostja veče-
ra ena vodilnih vokalistk na slovenski glasbeni 

sceni, izjemna interpretka, Nina Strnad. Z vese-
ljem smo se odzvali povabilu Šentjernejskega 
okteta, kjer smo na njihovem letnem koncertu 
nastopali z enim in edinim Otom Pestnerjem. V 
lepem spominu nam ostaja tudi gostovanje in 
sodelovanje na mednarodnem tekmovanju v 
Kaliningradu (Rusija), kjer smo posegli po naj-
višjem priznanju tekmovanja, kot zadnje pa bi 
omenila še naš vsakoletni Božični večer z Orke-
strom Ave. Gre za enega toplejših koncertov, ki 
je hkrati tudi sklepni koncert orkestra, s katerim 
tradicionalno popeljemo naše poslušalce v bo-
žični čas in prihajajoče novoletne praznike. 

V vaših rokah je že kar nekaj priznanj 
iz glasbenih tekmovanj. Na katerega 
ste najbolj ponosni? Je v vaših načrtih 
že prijava na kakšno tekmovanje?
Na vsakem tekmovanju, na katerem smo bili, 
je bilo po odigranem tekmovalnem nastopu v 
orkestru čutiti ponos in zadovoljstvo. Ne glede 
na rezultat nam največ pomeni zavedanje po 
odigranem nastopu, da smo se potrudili po 
najboljših močeh, na odru pustili dušo in srce 
ter s tem res dobro odigrali tekmovalni pro-
gram. Meni osebno v najlepšem spominu osta-
ja naše prvo tekmovanje, ki smo se ga udeležili 
in sicer leta 2018, na Jesenicah. Takrat smo se 

v Šentjerneju smo tako dodali še nekaj tradici-
onalnih koncertov, pričeli smo s tekmovanji 
doma in v tujini, se udeleževali raznih revij, gos-
tili dirigentsko šolo, ki poteka pod okriljem Jav-
nega sklada Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti, gostovali v tujini, izvedli muzikal za 
širšo javnost ter muzikal za novomeške osnov-
ne šole, sodelovali na dobrodelnih koncertih, 
izvajali tradicionalne promenadne nastope, 
velikonočne procesije v Šentjerneju in Novem 
mestu. Poleg koncertnega življenje pa skrbimo 
tudi za dobro klimo v orkestru. Velik poudarek 
dajemo tudi na družabno življenje, druženje in 
osebnostno rast Orkestra Ave.

Nam lahko predstavite strukturo / 
sestavo Orkestra Ave?
V našem orkestru deluje 61 nadobudnih glas-
benikov. Opisala bi nas kot pisan šopek travni-
ških cvetlic. Nabrani smo z več travnikov. Raz-
lični, a hkrati zelo podobni, unikatni, mladi po 
duši in telesu, odgovorni in vestni, ambiciozni, 
željni izzivov, spletanja prijateljstev, predvsem 
pa željni kvalitetnih projektov, sodelovanja z 
različnimi kulturnimi soustvarjalci ter željni 
dobrih koncertov – ustvarjanja glasbe za dušo 
in srce. Zase in za druge.

Za vami so številni nastopi pred do-
mačo in tujo publiko. Kateri nastopi so 
vam bili do sedaj najljubši in zakaj rav-
no ti izbrani?
Vsak koncert, ki smo ga izvedli je bil po svoje 
doživetje zase. Nam pa je ostalo nekaj dogod-
kov v posebnem predalčku lepih spominov. 
Kot prvi projekt, ki nam je (večini orkestrašev, 
ki smo v orkestru od samega začetka) ostal v 
najlepšem spominu, je zagotovo udeležba na 
svetovni konferenci WASBE (svetovno združe-
nje pihalnih orkestrov), ki se je odvila julija leta 
2016 v Pragi, na Češkem. Tam smo imeli dva 
koncerta – enega v Dvoržakovi koncertni dvora-
ni, drugega pa na Waldsteinskem vrtu (drugem 
največjem vrtu centra Prage). Občutja, ki so nas 
obdala, ko smo igrali v prekrasni koncertni dvo-
rani, so neopisljiva. Še danes smo neizmerno 
hvaležni za tovrstno izkušnjo.
Po omenjenem dogodku je v nabiralnik prišlo 
pismo predsednika združenja WASBE, ki je bilo 
naslovljeno na dirigenta Mira Sajeta. Delček 
prevedenega pisma iz angleščine se je glasil: 
»Vem, da govorim v imenu velike množice pos-
lušalcev in soudeležencev, ko vam povem, da je 
bil vaš nastop prečudovit in navdihujoč. To lahko 
potrdijo tudi stoječe ovacije, ki ste jih prejeli po 
koncertu. Kot predsednik združenja WASBE, bi 
se vam rad zahvalil, da ste z vsemi nami delili in 
predstavili vaš orkester ter glasbo. Dvorana je 
bila polna domačih poslušalcev iz Prage kot tudi 
drugih udeležencev konference. Nihče izmed 
nas ni pričakoval in bil pripravljen na lepoto, 
energijo in virtuoznost vašega orkestra. Zanos 
in energija s katero je orkester odigral Habetov 
Ptuj je bila najbolj impresivna. Vaša izvedba in 

»Močno pogrešamo drug drugega, skupno 
igranje, zven celotnega orkestra, druženje in 
ustvarjanje. Vsekakor pogrešamo naše zvesto 

občinstvo, ki vedno poskrbi, da dobi naš 
koncert zaključno pentljo.«

Skupinska fotografija po razglasitvi rezultatov tekmovanja v Rusiji, 2019.
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Ana Recelj Gole na Aninem večeru, 2019.



prijavili na kar dva tekmovanja, ki sta potekala 
vzporedno – na 38. državno tekmovanje Zveze 
slovenskih godb, v 3. kategoriji ter na naše prvo 
Mednarodno tekmovanje pihalnih orkestrov v 
koncertnem igranju »IMC 2018«. Na obeh ome-
njenih tekmovanjih smo posegli po najvišjem 
mestu, dobili zato plaketo s posebno pohvalo 
ter bili absolutni zmagovalci obeh tekmovanj. 
Še preden smo dočakali rezultate, je bilo vese-
lje v orkestru nepopisno. Tekmovalna nastopa 
sta bila pravo doživetje, vsi smo dihali kot eno 
in v dvorani se je čutila neverjetna energija, ki 
se je ustvarjala ob našem igranju. Končni rezul-
tati so bili le potrditev, da je bilo vse odrekanje 
in garanje do tekmovanja vredno, ter da je or-
kester na pravi poti.
Kot zadnje iz našega sklopa tekmovanj pa bi 
omenila še mednarodno tekmovanje v Rusiji, 
ki smo se ga udeležili septembra 2019 (to je 
bilo tudi zadnje tekmovanje pred pričetkom 
epidemije). Vsako tekmovanje je priprava zase. 
Ko pa veš, da boš tekmoval zunaj naših meja, z 
orkestri, ki jih ne poznaš in, ki kotirajo višje, kot 
je nivo na katerem se nahajaš sam, je v zraku 
čutiti malenkost več vznemirjenja in pričakova-
nja. Z omenjenega mednarodnega tekmovanja 
smo se domov vrnili s 100 točkami, imenovani 

za absolutnega zmagovalca tekmovanja, ob 
prejeti nagradi Grand Prix pa nam je bil dode-
ljen tudi naslov Laureate. V letu 2020 smo bili 
prijavljeni na državno tekmovanje Zveze slo-
venskih godb v 1. težavnostni kategoriji, v letoš-
njem letu pa smo bili prijavljeni na mednarodni 
festival MID Europa v Schladmingu. Žal sta bila 
oba omenjena projekta odpovedana zaradi 
situacije s covid-19, ki trenutno vlada našemu 
planetu. V prihodnje imamo v načrtu že kar ne-
kaj gostovanj in tekmovanj tako doma, kot v tu-
jini. Sedaj le srčno upamo, da se razmere kmalu 
umirijo in nam bo zopet dovoljeno ustvarjati.

Glede na trenutno situacijo, ki traja že 
dobro leto. Kako potekajo vaša sreča-
nja, vaje ...? Pogrešate kaj svoje zvesto 
občinstvo?
Stanje, ki je zajelo celotni svet, je dodobra po-
seglo na vsa področja. V orkestru smo upali, da 
se bo razglašena epidemija, lanskega marca 
2020, končala bistveno prej in razpletla pozitiv-
neje, kot se je. Sprva smo si vzeli nekaj pavze, 
ko pa smo videli, da razmere še nekaj časa ne 
bodo dovoljevale izvajati vaj v takšni meri, kot 
smo jih bili vajeni poprej, smo pričeli s sekcij-
skimi vajami. Na neki točki je bila tudi ta obli-

ka izvajanja prepovedana, ker pa smo vseeno 
želeli ohranjati stike, smo se ob nedeljskih do-
poldnevih, ko smo tudi sicer imeli termin naših 
nedeljskih vaj, dobivali na Zoom srečanjih poi-
menovanih »mati, kAve«.
Kot ste dejali, je že preko leto dni, kar ne mo-
remo ustvarjati na način, ki smo ga vajeni. Vaj 
ni, kaj šele koncertov. Močno pogrešamo drug 
drugega, skupno igranje, zven celotnega orke-
stra, druženje in ustvarjanje. Vsekakor pogreša-
mo naše zvesto občinstvo, ki vedno poskrbi, da 
dobi naš koncert zaključno pentljo. Prav zares 
hrepenimo po času, ko se bomo zopet oblekli v 
koncertne obleke, ponosno prikorakali na oder 
in vsem vam in nam poklonili glasbeni večer, na 
katerega že vsi nestrpno čakamo.

Ali nameravate ob vaši obletnici, kljub 
epidemiji, pripraviti kakšen spletni 
koncert?
Ob našem 5. jubileju smo prvotno načrtovali 
slavnostni koncert, ki je bil predviden v nedeljo 
9. maja, v Šentjerneju. Žal smo bili kaj kmalu 
primorani opustiti idejo in načrtovanje dogod-
ka. Smo zagovorniki izvajanja koncertov v živo, 
saj takrat glasba živi in se izraža na popolnoma 
drugem nivoju. Tako smo slavnostni dogodek 
ob naši 5. obletnici prestavili na jesen 2021 in 
srčno upamo, da jo bomo lahko obeležili tako, 
kot se spodobi. 

Kakšni so vaši načrti in želje za priho-
dnost?
V bodoče si najprej želimo, da bi se pogoji za 
delovanje orkestra zopet postavili v ustaljene 
tirnice in bi lahko po dolgi pavzi končno pričeli 
s skupnim vadenjem ter prirejanjem koncertov 
in raznih dogodkov. Idej, vizije in ciljev glede 
nadaljnje prihodnosti nam ne manjka. Vseka-
kor si želimo uspešnega ustvarjanja še naprej, 
tako na koncertnem kot tekmovalnem podro-
čju. Poleg glasbenega poustvarjanja pa si že-
lim, da bi Orkester Ave rastel in se razvijal tako 
osebnostno kot glasbeno. Da bi znali še naprej 
skrbeti za dobro klimo med člani, saj sta ekipa 
orkestra in njena energija tista, ki sta bistveni 
pri uspešnem in dolgem delovanju društva. 

Regionalna konferenca WASBE v Maku na Madžarskem, 2018.

Svetovna konferenca WASBE v Pragi, 2016.

Regionalna konferenca WASBE v Maku na Madžarskem, 2018.
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P
ihalni orkester Občine Šentjernej je tudi 
letos v sodelovanju s PGD Šentjernej 
1. maja izvedel prvomajsko budnico. 
Glasba posnetkov pihalnega orkestra iz 
preteklih let je donela iz zvočnikov ga-

silskega vozila PGD Šentjernej. Pred vozilom je 
korakalo tudi nekaj članov godbe z zastavami. 
Pričeli so ob šesti uri zjutraj v Šentjerneju in obi-
skali vse lokacije kot v preteklih letih. Prav tako 
so obiskali vasi po občini. Veseli so bili vsakega 
pozdrava iz oken. Preko spletnih strani in FB 
so člani PGD Šentjernej in Pihalnega orkestra 
Občine Šentjernej zaželeli vsem občankam in 
občanom prijetno praznovanje praznika dela. 

  ANITA PETRIČ

    MARKO KALIN

Prvomajska budnica Pihalnega orkestra Občine Šentjernej

L
eto 2021 se je že pričelo z omejitvijo 
gibanja in zbiranja ljudi. Torej nobenih 
srečanji in druženj tudi v Turističnem 
društvu Vrhpolje. Vse glavne aktivno-
sti še vedno čakajo na čas, ko se bodo 

ukrepi za zajezitev okužb sprostili. Kljub temu 
v tem času nismo počivali. Ob upoštevanju 
vseh pravil smo aktivni, vendar na drugačen, 
individualni način. 
Ugotovili smo, da na daljavo ne poteka zgolj 
šola, lahko smo dejavni in ustvarjalni tudi v dru-
štvu. Ob kulturnem prazniku smo za najmlajše 
preko Zoom aplikacije pripravili »Vikend pra-
vljic«. Vsak večer smo prisluhnili novi pravljici 
in se pred zaključkom pogovorili o njeni vse-
bini in sporočilu. Za pust smo z otroci rajali v 
pustnih kostumih pred računalniškimi ekrani 
in skupaj izdelovali čudovite maske pod vo-
denjem animatorke Vesne. Naslednje takšno 
srečanje smo imeli ob dnevu žena. Izdelovali 
smo pisane pomladne rožice. V Vrhpolju ima-
mo veliko skrbnih mam in babic, za katere vsa-
ko leto pripravimo presenečenje za materinski 
dan z lepimi mislimi in pesmijo. Letos smo jim 
prinesli sonce in objeme z voščilnicami, ki smo 
jih izdelali na delavnici pod naslovom »SAMO 
ENA JE MAMA«. Ob ogledu proslave »Pozdrav 
pomladi«, iz leta 2005, ki smo jo objavili na 
spletu, pa smo uživali, obujali spomine, ugo-
tavljali kdo je kdo, se nasmejali in se načudili 
kako smo v teh letih vsi zrastli.J
Končno smo dočakali na dovoljena srečanja, 
četudi zgolj do 10 ljudi in to izkoristili za poho-
de, čistilne in delavne akcije v manjših skupi-

nah. Uredili smo prostore ob naših turistično 
informativnih tablah, uredili pot ob potoku Ko-
bila in postavili tudi nov mostiček. Nekajkrat 
smo se podali tudi v več manjših skupinah na 

pohode in tako uživali v naravi. Pred nami pa je 
polno novih zamisli za nove dogodke in aktiv-
nosti in že komaj čakamo, da jih bomo lahko 
izpeljali. 

    TD VRHPOLJE

DEJAVNI V TURISTIČNEM DRUŠTVU VRHPOLJE
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20. decembra 2017 je gene-
ralna skupščina združenih 
narodov v New Yorku, na 
pobudo Slovenije, 20. maj 
razglasila za svetovni dan 

čebel. S tem se je končal dolgotrajni postopek 
razglasitve, ki se je pričel v letu 2014. Razgla-
sitev je za Reupubliko Slovenijo pomenila po-
membno diplomatsko zmago.
Prvo praznovanje svetovnega dne čebel je bilo 
organizirano v Žirovnici na Gorenjskem, kjer je 
bil rojen Anton Janša, največji čebelar, ki se je 
rodil 20. maja 1734 in po katerem je bil izbran 
dan za praznovanje SDČ. 
Od razglasitve naprej se za praznovanje SDČ 
odločajo številne organizacije in različna zdru-
ženja po celem svetu. Glavne aktivnosti pove-
zane s praznovanjem svetovnega dne čebel 
koordinira Ministrstvo za kmetijstvo gozdar-
stvo in prehrano ob sodelovanju s Čebelarsko 

  dr. PETER KOZMUS

    ARHIV ČZS
zvezo Slovenije, ki sta v ta namen vzpostavila 
delovanje spletne strani www.worldbeeday.
org na kateri so zbrane koristne informacije 
povezane s praznovanjem.
Na mednarodnem področju praznovanje SDČ 
spodbuja Organizacija za prehrano in kmetij-
stvo (FAO) s sedežem v Rimu, ob sodelovanju 
z mednarodno čebelarsko organizacijo API-
MONDIA. 
Tudi v letošnjem letu naše aktivnosti močno 
kroji širjenje virusa covid-19, zato v zvezi s pra-
znovanjem SDČ ne bodo organizirani dogodki, 
bo pa zaradi tega več aktivnosti potekalo pre-
ko medijev, spletnih javljanj in različnih objav 
na družbenih medijih, da so informacije čim 
bolj dosegljive širši javnosti. 
Glavni namen SDČ ni praznovanje, ampak 
predvsem ozaveščanje širše javnosti da so:
1. Čebele in ostali opraševalci izredno po-

membni!
2. Čebele so v zadnjem obdobju na veliko 

področjih ogrožene!
3. Kaj moramo kot skupnost in posamezniki 

narediti v prihodnosti, da bomo čebele oh-
ranili v prihodnje!

Nabor aktivnosti za boljše preživetje čebel:
• Sajenje avtohtonih medovitih rastlin (se-

znam rastlin je dosegljiv na spletni strani 
ČZS).

• V okrasne namene (na balkonih in drugih 
zunanjih prostorih) sejemo, sadimo medo-
vite rastline.

• Ohranjamo travnike z večjo pestrostjo 
rastlin.

• Setev travnikov z medonosnimi rastlinami.
• Košnja cvetočih rastlin po cvetenju.
• Nakup medu in ostalih čebeljih pridelkov 

pri najbližjih čebelarjih.
• Moralna podpora čebelarjem. 
• Odstop primerne kmetijske lokacije za za-

časno ali trajno namestitev čebel.
• Zmanjšana uporaba čebelam škodljivih pe-

sticidov.
• Mulčenje cvetočih rastlin v sadovnjakih in 

vinogradih pred škropljenjem s pesticidi.
Nabor ni dokončen, vseeno pa lahko vsakdo 
najde ideje kaj lahko naredi dobrega za čebele 
in ostale opraševalce. Ob tem pa moramo še 
vedeti, da s tem ko pomagamo čebelam po-
magamo tudi ostalim organizmom in nena-
zadnje tudi ljudem. Čebele namreč za dober 
razvoj in življenje potrebujejo skoraj enake 
življenjske pogoje kot ljudje. Čist zrak, vodo 
in zdravo okolje brez onesnaženosti. Takšno 
okolje pa je tudi bolj zdravo za življenje ljudi.
Bodimo odgovorni, varujmo okolje in tudi 
sami bomo živeli v boljšem in predvsem bolj 
zdravem okolju! 

PRAZNOVANJE 4. SVETOVNEGA DNE ČEBEL

L
etošnji tradicionalni 49. Teden cvička, ki 
ga pripravljata Zveza društev vinograd-
nikov Dolenjske in Občina Trebnje, bo 
zaradi ukrepov za zajezitev epidemije ko-
ronavirusa znova potekal v okrnjeni obli-

ki, brez družabnega dela. V okviru dogajanja so 
na novomeškem kmetijsko gozdarskem zavodu 
v torek, 11. 5. 2021, pripravili ocenjevanje vin. 
Vzorce je poslalo vseh 32 društev, združenih v 
Zvezo društev vinogradnikov Dolenjske. Skupaj 
so prejeli 501 vzorec, od teh je bilo 181 vzorcev 
cvička, od sortnih vin je bila najbolj zastopana 
modra frankinja. Med vzorci je bilo precej vin iz 
šentjernejske doline, ki so prejeli visoke ocene. 

  ANITA PETRIČ

    SPLETNA STRAN www.zdvd.si

Šentjernejski oktet zapel na odprtju 
ocenjevanja vin ob 49. Tednu cvička

V ocenjevalni komisiji pa so kot ocenjevalci so-
delovali tudi številni šentjernejski strokovnjaki. 
Po zaključku ocenjevanja vin so iz Zveze društev 
vinogradnikov Dolenjske sporočili, da je postal 
novi kralj cvička Matjaž Golob iz Vinogradni-
škega društva Malkovec. Ocenjevanje je odprl 
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Jože Podgoršek, ki je ob tem poudaril pomen 
ohranjanja te slovenske tradicije in vinogradni-
štva. Temu dogodku so prisostvovali tudi člani 
Šentjernejskega okteta z ubranim petjem. Pred 
kratkim so pričeli z rednimi vajami, tako da se 
že veselimo, da jim bomo lahko prisluhnili tudi 
v domači občini. 
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A. H. Benjamin: SAMO
MINUTKO, MAMI!
Ramos, 2020 / Mali dinozaver Niko 
ves čas zamuja. Vedno išče izgovore 
in odlaša s stvarmi, ki bi jih moral 
postoriti. Ker je mamica zaposlena s 
peko piškotov, prosi Nika, naj pobere 

perilo. Njegov trenutni odgovor je: »Samo minutko, 
mami …« Medtem ko očka dela v garaži, naj bi Niko pri-
nesel časopis. »Samo minutko …,« doda deček. Ker se na 
prošnjo svoje starejše sestre, naj zapre vodo v kadi, Niko 
spet oglasil s svojim značilnim odgovorom, v kopalnici 
nastane poplava. Dečkovi družini njegovo zamujanje in 
izgovori začnejo močno presedati. Bodo kaj ukrenili? 

Susanna Isern: 
VELIKA KNJIGA 
SUPERMOČI
Celjska Mohorjeva družba, 
2019 / Alenka, Marko, Nika, Maja, 
Lucija, Matevž, Tinka, David, Matej, 
Klara, Andraž, Sofija, Tomaž, Lara, 

Lev, Katja, Pavel in Aljaž so superjunaki navdihujoče 
slikanice. Brez strahu – nobeni roboti niso, ampak čisto 
navadni otroci. In vendar ima vsak od njih neki prav 
poseben, izjemen dar. Verjemite, da jih premorete tudi 
vi. Le odkriti jih morate! Slikanica bralca vabi, da tudi on 
odkrije svojega! Družina, prijatelji in učitelji, narava, živali 
in knjige, ljubezen, znanje in sanje … To je samo nekaj 
izmed najbolj dragocenih zakladov, ki jih ljudje nosimo 
v sebi in nas resnično osrečujejo. Včasih se jih sploh ne 
zavedamo in jih zato tudi ne znamo deliti z drugimi. 
Avtorici slikanice nas, z besedo in sliko, vabita, da se ob-
čudujoče zazremo v druge in njihove darove in tudi vase. 
Medsebojni odnosi, v katerih pride do izmenjave naših 
supermoči, nas namreč vse bogatijo!
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Shane O’Mara: HVALNICA 
HOJI: O ZNANOSTI, LEPOTI IN 
BLAGODEJNOSTI HOJE
Mladinska knjiga, 2021 / Hoja je čudovita 
in na videz preprosta mojstrovina. Hoja omo-
goča mobilnost našega uma na način, ki pri 
živalih ni mogoč. V evolucijskem smislu nam 

je dvonožnost omogočila, da smo odkorakali iz Afrike in osvobo-
dili roke, da prenašamo, ustvarjamo, oblikujemo. Prednosti hoje 
pa so še mnogo širše. Koristna je za naš um, telo in skupnost, v 
kateri živimo. Avtor, irski nevroznanstvenik, v knjigi opeva popoln 
razpon človeške hoje, od njenih začetkov prek mehanizmov, kako 
možgani udejanjijo ta čudež, kako hoja osvobaja naše misli, pa 
vse do najbolj družbenih vidikov hoje. Opozarja pa tudi na ceno, 
ki jo plačujemo zaradi pomanjkanja hoje, in kako pomembno je, 
da se spet poženemo v gibanje in začnemo hoditi. So stvari, ki jih 
ne bomo nikoli videli, če jih ne dosežemo na lastnih nogah. Hoja 
je čakanje v gibanju.K
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Charles Martin: 
ČUVAJ VODA
Meander, 2021 / Napeta zgodba bralca vodi 
po razburkanih vodah presenetljivih doži-
vetij glavnega junaka Murphyja Shepherda. 
Murphy Shepherd je skrivnostnež, ki živi na 
odročnem otoku, kjer skrbi za okolico opuš-

čene kapele. Uvodne strani romana skrivajo napetost kriminalne 
zgodbe, ki se stopnjuje v pustolovske dogodivščine, nenava-
dna srečanja, svet prepovedanih zabav in substanc ter grozote 
trgovine z belim blagom. Zaradi nepričakovane izgube mentorja 
Fingersa se odpravi po plovnih poteh Floride, da bi »na koncu 
sveta« raztresel Fingersov pepel. Toda Murphy iz razburkane vode 
reši brodolomko Summer, ki išče svojo mladoletno hčer, katero 
je odpeljala tolpa, ki se ukvarja s preprodajo in okoriščenjem 
mladih deklet za spolne sužnje. Z novimi prijatelji in z zvestim 
labradorcem, Murphy tekmuje s časom, da bi izsledil dekle, ki je v 
nevarnosti, ob tem pa spoznavamo njegovo neobičajno življenje.

Raynor Winn: 
PREŽETA S SOLJO
Aktivni mediji, 2019 / Pred bralcem je 
resnična pripoved Raynor Winn in njenega 
moža Motha, ki sta v zrelih letih po spletu 
nesrečnih okoliščin ostala brez doma in 
hkrati tudi brez virov prihodkov. Istočasno so 

Mothu diagnosticirali redko degenerativno bolezen, ki je napove-
dovala nezavidljiv potek in zgodnjo smrt. Soočena z neizogibnim 
se odločita, da ne bosta izkoriščala gostoljubnosti prijateljev in 
sorodnikov in vdana v usodo čakala na pomoč države, ampak 
brezdomstvo vzameta dobesedno in se odpravita na pot. S 
preostankom denarja kupita šotor, nahrbtnika in spalni vreči in se 
podata po težki ter za njuno telesno stanje vsekakor prezahtevni 
jugozahodni obalni poti v Združenem kraljestvu. Pripoved, ki 
sledi, pa ni zgolj popis popotovanja in oris brezčasne starodav-
ne pokrajine, ampak zgodba o soočanju z izgubo in smrtjo ter 
predvsem zgodba o sožitju z naravo, o zlitosti z njeno neustavljivo 
močjo, o neskončni ljubezni ter pomenu in odrešilnosti življenja v 
sedanjem trenutku.

Sharon Creech: 
RUBINDOL
Grlica, 2020 / Trinajstletna dvojčka 
Dallas in Florida sta dobila imeni po 
turističnih brošurah z dna škatle, 
v kateri so ju našli kot zapuščena 
dojenčka. Večino svojega otroštva 

sta preživela v sirotišnici Boxton Creek, ki sta jo vodila 
zoprna in pohlepna zakonca Trepid. Večkrat so ju oddali 
v rejniške družine, a nikjer se ni dobro izteklo, in prijelo 
se ju je ime težavna dvojčka. Ko sta že mislila, da bosta 
za vedno ostala v sirotišnici, ju nekega dne nenavaden 
starejši par odpelje ju v Rubindol. Težko si predstavljata 
življenje s čudaškima starostnikoma, zato že na samem 
začetku razmišljata o pobegu, a sta nadvse presenečena, 
ko prvič doživita, da ju nihče ne pretepa, pripravljena 
sta ju učiti, ne glede na napake, celo plačujeta ju za 
opravljeno delo. Otroka vseeno zbirata denar in delata 
načrt, da bosta neko noč pobegnila z vlakom. Pa bosta 
res pobegnila? 
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NAJ BO 
BRANJE UŽITEK

  SABINA JORDAN KOVAČIČ

V mesecu maju smo v Knjižnici Mirana 
Jarca Novo mesto in njenih krajevnih 
enotah bralce povabili k sodelovanju 
v projektu bralna značka za odrasle, ki 
je 13. povrsti. Namen projekta je spod-

bujanje bralne kulture pri odraslih bralcih. 

V tokratnem izboru smo knjižničarji pripravili 
obsežen seznam kakovostne domače in tuje 
literature različnih žanrov, katere tematika je 
»Literatura in film«. Zagotovo boste na sezna-
mu, na katerem je 70 knjig – domačih in tujih 
avtorjev, katerih zgodbe so bile predvajane na 
filmskih platnih, našli odlično branje za vse 
okuse.
Do 3. januarja 2022 je potrebno prebrati naj-
manj 5 knjig s priporočenega seznama, jih 
označiti v zgibanki in odgovoriti na najmanj 
3 vprašanja, ki se nanašajo na prebrano vse-
bino.
Vabljeni na letošnjo matinejo! 

BRALNA
ZNAČKA 
ZA ODRASLE 
»Literatura in film«

B E S E D A  O B Č A N O V

STANKO KUŠLJAN,
NA JURIŠ, HEJ PARTIZAN!

S
tanko Kušljan bo 30. maja 2021 dopolnil 102 leti. Je človek, ki si je 
s svojimi dejanji v  Šentjerneju postavil spomenik, ki nam je vzgled 
in vodilo, kako je potrebno spoštovati malega človeka, kako se gra-
dijo odnosi med ljudmi in kako je potrebno spoštovati zgodovino, 
če hočemo zgraditi bolj zdravo prihodnost.

  LOJZE PODOBNIK

    ARHIV STANKA KUŠLJANA

Rodil se je v številni družini, kjer je bilo sedem 
otrok, on je bil četrti po vrsti. Doma so imeli 
žago in mlin; bilo je veliko dela, zato so morali 
otroci že zgodaj poprijeti za delo. Po končani 
osnovni šoli se je izučil za krojača. Nekaj časa 
je delal v Višnji Gori, potem pa je šel služit vo-
jaški rok. V tem času se je začela vojna. Živo se 
spominja, kako se je v skupini šestih Slovencev 
peš odpravil proti domu. 
Doma se je kmalu pridružil krajevni organiza-
ciji Osvobodilne fronte, kjer je deloval do od-
hoda v partizane. V partizane je odšel 9. marca 
1942. »Tega dne nas je iz Šentjerneja odšlo v 
partizane 24 fantov. Odšli smo na Toplo Reber, 
kjer se je ustanovila Novomeška četa. Spomladi 
istega leta se je četa razdelila na tri skupine, in 
sicer na Gorjansko, Mokronoško in Topliško četo. 
13. maja je bil na Pragu v Gorjancih ustanovljen 
Gorjanski bataljon, ki je deloval na področju od 
desnega brega Krke do slemen Gorjancev ter 
od Podbočja do Uršnih sel. Naše območje de-
lovanja je bilo tudi v Beli krajini in v hrvaškem 
Žumberku.«
Že maja 1942 je bataljon priboril obsežno os-
vobojeno ozemlje, kjer se je začela porajati 
nova ljudska demokracija. Po kapitulaciji Itali-
je je postal Gorjanski bataljon del sestava Pet-
najste brigade.
Stanko mi pojasni: »Borci našega bataljona 

smo bili dodeljeni v različne partizanske vojne 
formacije. Večina borcev je ostalo v 15. brigadi 
(Belokranjski), nekaj jih je bilo dodeljenih v Gub-
čevo in Tomšičevo brigada, jaz pa sem odšel v 
Cankarjevo brigado.«
Stanko Kušljan je bil junija 1944. leta hudo 
ranjen v Bosiljevem. Sam dogodek mi opiše: 
»Puško sem imel prazno. Ravno sem jo hotel 
napolniti, ko se je ustaš dvignil, nameril vame in 
ustrelil. Vrgel sem se sicer na tla, a v tistem sem 
jih že dobil v prsi, tako da me je krogla prestre-
lila. Še sreča, da je šla le skozi mehka tkiva, tik 
ob hrbtenici. Zaradi poškodbe sem imel težave 
zaradi krvavitve v pljučih.«
Odpeljali so ga v bolnico Gornji Hrastnik v Ko-
čevskem rogu, kjer je ostal tri mesece. »Komi-
sija je ugotovila, da sem začasno nesposoben 
opravljati vojaški poklic. Poslali so me v enoto 
Ljudske milice Kostanjevica–Šentjernej. Od tam 
sem bil poslan na izobraževanje za poklic milič-
nika, ki se je izvajalo v Metliki.« 
V času izobraževanja je bil dodeljen enoti za 
varovanje glavnega štaba Slovenske vojske, s 
katerim je odšel po dolini Kolpe proti Ljubljani, 
kjer je dočakal osvoboditev. 
8. maja 1945 se je vrnil domov v Šentjernej. 
Postal je poveljnik Ljudske milice v Kostanjevi-
ci, kasneje pa je bil poveljnik LM v Brežicah. Za-
radi težav z zdravjem so ga premestili na Notra-
njo upravo Novo mesto. Leta 1947 je prenehal 
z delom v organih za notranje zadeve in s tem 
se je končalo njegovo vojno obdobje. 

Je nosilec partizanske spomenice 1941, ima 
medaljo za hrabrost in še veliko drugih pri-
znanj, ki si jih je pridobil za opravljeno delo.
Leta 1947 se je zaposlil v Iskri Šentjernej, kjer 
je opravljal odgovorna dela in se tudi upokojil. 
Ustvaril si je družino. Ima dva sinova, ki sta si 
zgradila hiši v neposredni bližini. Sinova lepo 
skrbita za njega. Sorodniki ga radi obiščejo in z 
njim poklepetajo. 
Pogovarjala sva se o politiki, o posameznih 
politikih na državni in občinski ravni. Je lojalen 
kritik, ki razume težave, ki pestijo našo mlado 
državo. Jezi ga družbeni sistem, ki je preveč 
tržno usmerjen in kapitalistično naravnan. »V 
izkoriščevalski družbi sem že živel pred 2. sve-
tovno vojno. Občutil sem neenakopravnost in 
izkoriščanje delavskega razreda. To je bil tudi 
razlog, da sem šel v partizane. Borili smo se za 
socialne pravice, enakopravnost v družbi, borili 
smo se, da bodo naši otroci in vsi zanamci živeli 
v svobodni državi. Sedaj pa nas tlači kapital, ki 
nam jemlje pravice upravljanja in odločanja. 
Imam občutek, da smo čedalje manj vredni. 
Mladih ne razumem in zelo sem žalosten, ker so 
tako indolentni.«
Jezi ga, ker ljudje ne hodijo na volitve, ker ne 
spoštujejo zgodovine in ker verjamejo posa-
meznim politikom in novinarjem, ki prefinjeno 
potvarjajo zgodovino. »Boli me srce, ko jih sli-
šim, kako neodgovorno prepričujejo ljudi. Če bi 
ti gospodje izkusili partizanstvo, vsa vojna zla, 
izdajstva, sem prepričan, da bi drugače govorili. 
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Premalo se zavedajo, koliko mladih ljudi so ubili 
sovražni napadalci in domači izdajalci, kolikšno 
materialno škodo so povzročili narodom Evro-
pe, koliko ljudi je umrlo v koncentracijskih tabo-
riščih, kako so zavojevalci in njihovi pomagači 
takrat razvrednotili človeško življenje …«
Motijo ga ljudje, ki sovražno gledajo na rde-
čo zvezdo, komunizem in blatijo Titovo ime. 
»Zmrdujejo se nad člani društva Gorjanska četa. 
Imenujejo jih oborožene maškare, ki strašijo na 
partizanskih prireditvah. Ti gospodje ne vedo 
ali pa nočejo vedeti, kakšna je vloga članov Gor-
janske čete. Oni so zagovorniki naše narodne 
resnice, partizanstva in spoštovanja do domo-
vine.« 
Govoriva o Javorovici, Grahovem, govoriva o 
Dražgošah, Pohorskem bataljonu, govoriva o 
dogodkih iz naše zgodovine, o pomenu parti-
zanstva, o tem, da smo danes samostojna dr-
žava, ki ima svojo ustavo ozemlje in ljudstvo. 
»Javorovica je simbol Dolenjske, je simbol par-
tizanstva in spomin na krvave dogodke, ko je 
domača bela garda zverinsko pokončala Can-
karjev bataljon. Moti me, da so občinski politiki 
leta 2015 skušali to prireditev izbrisati s sezna-

ma, ampak jim ni uspelo, zmagala sta razum 
in zavzetost lokalnih članov ZB, da Javorovica 
ostane in da je slovesnost na dan, ko se je zgo-
dila tragedija. Vesel sem, da je sedanja politič-
na struktura občinskih svetnikov z županom na 
čelu, drugačnega mišljenja in da se zavedajo 
pomembnosti tega dogodka.«
Pove mi, kako so člani ZB s pomočjo Krke 
adaptirali porušeno kapelo na Javorovici in jo 
spremenili v spominski hram, v katerem so za-
pisana imena vseh padlih partizanov. Kako so 
asfaltirali cesto iz vasi do spomenika.
Pogovarjava se o spravi, o povojnih pobojih in 
še marsičem, kar je zaznamovalo njegov in tudi 
naš čas. »Vojna je spopad zaradi določenih ciljev 
napadalca. V vojni se ubija, uničuje premoženje, 
strahuje ljudi zaradi ciljev, ki so jo povzročili. V 
vojni so vedno na koncu zmagovalci in pora-
ženci. Slovenski narod ni napadel Nemcev, mi 
smo se samo branili in zaradi srčnosti izbojevali 
boj – bili smo zmagovalci, ki so hoteli družbene 
spremembe. Sprave ne potrebujemo. Kar se 
tiče domačih izdajalcev, pa tudi ne. Pa še nekaj 
bi rad povedal: partizani nismo bili morilci, ka-
kor nam nekateri očitajo. Vse belogardiste smo 
le temeljito izprašali in jim dali možnost, da se 
nam pridružijo. Nikogar nismo ustrelili, spustili 
smo jih na prostost. Poznam kar nekaj primerov 
z imeni in datumi, zato lahko to svojo trditev do-
kažem. Če pa so belogardisti ujeli partizana, ga 
niso samo ustrelili, ampak so ga tudi zverinsko 
mučili.«
Pogovor nadaljujeva o najnovejših dogodkih, 
ki jih sprožajo novodobni fašisti in o njihovih 
apetitih po našem ozemlju. Pogovarjava se o 
evropskih poslancih, kako so neenotni, o nizki 
volilni udeležbi. Tem ne zmanjka.
Še enkrat mu zaželim veliko zdravja, zdravega 
duha in da naj še dolgo ostane z nami. 

SAMO ZA PET MINUT

Hiša nič več ne stoji, 
naše stare mame tam več ni.

Pri srcu pa še vedno mi je lepo,
še vedno mi je toplo.

So vedno vsakega z nasmehom pričakali,
rožni venec v rokah so držali.

»Pridi sam za pet minut,« so dejali,
ker komaj so obiskov čakali.

Te minutke so potem se kar razvlekle,
z mamo marsikaj smo rekle.

Radi kavo so popili,
stare zgodbe obnovili in se teh trenutkov veselili.

Še na stara leta brez očal so brali,
svoje rožice občudovali in se smejali.

Koliko kruha so zamesile, koliko zemlje obrnile,
otroke in nas vnuke nahranile,

nas bodrile in z ljubeznijo v postelji pokrile.
Nežne, drobne, s pegicami posute!
Vse to bile so od stare mame roke.
Teh pet minut že zdavnaj več ni,

a naša stara mama v srcih še živi.

Sonja Simončič

NA JURIŠ, STANKO KUŠLJAN

Radi te obiščemo na tvojem domu,
radi s tabo razpravljamo o dogodkih,

o knjigah, ki jih prebereš,
radi poslušamo tvoje resnične zgodbe

o partizanstvu, o graditvi domovine …

Ko smo v tvoji družbi,
nas tvoja bližina pomirja,

besede nam rišejo podobe časa
in tvoje zgodbe

nam vlivajo upanje v človekove vrednote.

Nikoli se ne razburiš,
nikoli se ne jeziš,

vsako trditev sprejmeš,
jo analiziraš

in spoštljivo komentiraš.

Tvoj glas je miren,
beseda je odkrita.
V tebi ni prezira,
sovraštva in laži,

tvoja misel je plemenita.

Z vsem svojim bitjem
izžarevaš srčnost duha,
dobroto, ki je obogatena

z izkušnjami pretečenega časa –
graditelja naše domovine.

Zgradil si spomenik vrednot,
ki naj bo v opomin vsem tistim,

ki ne spoštujejo zgodovine in človeka.
Tvoj lik nam je zgled,

kako se gradi zdrava prihodnost.

Stanko Kušljan, na juriš, hej partizan!
Ko boš maja praznoval 102 leti,

naj veselo igra harmonika,
naj se svetijo zvezde na kapah
in v vetru naj vihrajo zastave.

Lojze Podobnik

ZDRAVJE IN SREČA

Ko usta se odprejo,
marsikaj povejo.

Večkrat slišimo iz njih grdo,
kot pa lepo.

Zakaj to sovraštvo,
zakaj to bahaštvo?
Kaj treba je tega,

kaj ni že zadosti vsega!?
Ozrite se raje okoli sebe,

po grdem ni potrebe.
Lepote so okoli nas,

nastavite soncu obraz.
Smejte se vse dni,

prehodite neznane poti.
V življenju sta pomembna zdravje in sreča,

to od vsakega je želja goreča.
Samo enkrat se živi,

zato pustite skrbi.
Mislite dobro in delajte tako,
pa  vse dobro na tem svetu bo.

Sonja Simončič

KAJ VSE ČAKA ČLOVEKA?

Na zemlji se nič dobrega ne obeta.

Vse bolj grozeče je to vreme,

v začetku lepo je, nato toča vse vzame.

Boječe zremo v nebo,

eni molimo, naj hudega ne bo,

a nič nam ne pomaga, saj vraga je zmaga.

Piha vse bolj, drevje vse težje se upira,

ker zavetja nima, jih neusmiljeno podira.

Najbolj se bojimo debele toče,

saj ona ves pridelek stolče!

Le kaj nam  je storiti, da bo bolje?

Čuvajmo zemljo, skrbimo za okolje,

ker zemlja je le ena,

morda v vesolju, taka ni več nobena!

Vera Žabkar
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E
pidemija je močno zaznamovala naše 
pastoralno delo. Vsi pastoralni sode-
lavci smo močno občutili ta nenaden 
pojav. Naše delovanje je bilo okrnje-
no na vseh področjih. Epidemija se je 

vtihotapila na mnoga življenjska ustvarjanja 
in bivanja. Predpise, ki so varovali naša živ-
ljenja in zdravje, smo več ali manj spoštovali 
in jih uresničevali. Saj gre za naše zdravje 
in življenje! Moč delovanja epidemije se že 
kaže v vsakdanjem življenju. Ljudje smo se 
odtujili drug drugemu. Obiski so skoraj ne-
zaželeni. Druženja in praznovanja se izvajajo 
v privatnih sferah in na skrivaj. In še bi lahko 
naštevali stanje duha in naša ravnanja v tem 
izjemnem času epidemije. 

SVETE MAŠE
Obisk sv. maše se je v času epidemije 
zmanjšal za tri četrt. Ko je veljala prepoved 
vsakršnega zbiranja, sv. maš z ljudstvom 
sploh ni bilo. Bile so le »virtualne maše«, to-
rej nadomestek žive liturgije oz. evharistije. 
Tako že v lanskem leto po ukinitvi epidemi-
je, nismo več dosegli obiska bogoslužij pred 
epidemijo. To pomeni, da so se ljudje nava-
dili življenja brez sv. maše in brez katoliške 
duhovne vsebine. 

KRŠČEVANJE
Zaradi prepovedi zbiranja ljudi je bilo tudi 
krščevanje prestavljeno. Starši so čakali na 
ugodnejši čas. Ta je nastal po več mesecih, 
ko je bilo zopet dovoljeno, da je lahko obre-
du prisostvovala skupina do deset ljudi. 

VEROUK
Veroučna šola se je ustavila. Nekaj malega je 
bilo posredovanega z učenjem »na daljavo«. 
Izkušnja je pokazala, da se ne obnese. Živa 
beseda z neposrednim živim odnosom je ne-
nadomestljiva. Vse drugo je bolj v škodo kot 
v korist. Ob tem je treba dati priznanje neka-
terim staršem, ki so v času epidemije z otro-

ki skrbno delali tedenske veroučne naloge. 
Tako se je v praksi pokazala velika vrednost 
družinske kateheze, ki bo zaradi pomanjka-
nja duhovnikov in redovnic gotovo zaživela. 

POROKE
Vse napovedane poroke so bile prestavljene 
za nedoločen čas. Že tako razvodenelo sta-
nje glede porok je dobilo v tej situaciji svojo 
»potrditev skupnega življenja« brez skle-
nitve cerkvene ali civilne poroke. V preteklih 
letih smo imeli tudi do 50 cerkvenih porok 
na leto, v letu 2020 pa le 9.

POGREBI
Lani, v času prvega vala epidemije, se je v 
naši župniji umrljivost povečala. Lani smo 
tako pokopali 79 ljudi, leto prej 63. Pogrebi 
so bili najbolj osiromašeni. Večina pogrebov 
je bila z žaro, ker so pogrebci tako »svetova-
li«. Žara ali krsta s pokojnikom je tako le še 
nekaj ur v poslovilni kapeli, saj doma ni več 
nobenega slovesa. Blagoslovljene vode ob 
kropljenju zaradi okužbe ne smemo uporab-
ljati. Svete maše ob sedmem dnevu, kot je 
to bilo v tradiciji, so bile odpovedane zaradi 
prepovedi zbiranja ljudi. Večina pogrebov je 
bila v družinskem krogu. Uveljavila se je loči-
tev sv. maše in pogrebnega obreda. Tako po-
staja pogrebno slovo brez osebnega odnosa, 
brez trenutka žalovanja in brez duhovne 
oskrbe žalujočih. Tudi mašni darovi za duše 
pokojnih so se ob tem občutno zmanjšali.

CERKVENI PROSTORI
ZA BOGOSLUŽJE
V obeh cerkvah, kjer imamo nedeljska bo-
goslužja, v Šentjerneju in v Orehovici, so bili 
bogoslužni prostori prirejeni tako, kot je to 
veleval predpis zaščite proti okužbi. Blagos-
lovljena voda je bila umaknjena iz kamnitih 
kropilnikov. Vsako drugo klop smo »zaveza-
li« s trakom, da smo preprečili vstop do se-
deža. Poudariti pa moram, da so naši  verniki 

    ANTON TRPIN

dosledno spoštovali predpise in se po njih 
ravnajo že ves čas. Bolni, ostareli ali tisti, ki 
so čutili, da niso dovolj močni za sodelova-
nje pri maši, so ostali doma. Vsi udeleženci 
so si pred vstopom v bogoslužni prostor 
razkužili roke. Prav tako vsi pri svetih mašah 
nosimo zaščitne masko. Tudi po maši se ne 
družimo, razen v krogu domačih. Pri bogo-
služju več mesecev nismo smeli peti, sedaj 
se je ta ukrep sprostil. Sicer pa smo doživljali 
prazničnost in veličino bogoslužja z glasbo, 
ki sta nam jo posredovali naši organistki, ga. 
Marjeta in s. Karmen. Kljub osiromašenju 
bogoslužja na vseh področjih smo lahko za-
čutili, kako nekaj velikega je živa liturgija, ki 
napolnjuje srce, dušo in vse naše življenje. 

OBISKI
Pastoralni obiski so se skrčili na minimum. 
Kdor je prosil za zakramente, smo ga obi-
skali, sicer pa je večina pogovorov potekala 
preko tehničnih pripomočkov. Pokazalo se 
je, da človek vse bolj potrebuje neposreden 
pogovor iz oči v oči. Veliko truda bo potreb-
nega, da bomo ponovno vzpostavili konkret-
ne prijateljske oz. medosebne odnose. Epi-
demija je močno zarezala rane človeškega 
bivanja. 

MISLI
Svetovna pandemija je marsikaj pokazala. 
Človek je socialno bitje, ki se ne more in se 
ne sme samovoljno obnašati. Zavračanje 
testiranja in cepljenja je odraz sebičnosti 
in zaverovanosti v svoj »jaz«. Zdravljenje je 
pokazalo svojo tekmovalnost pri nabavi in 
razdeljevanju cepiv, kar se v moderni družbi 
ne bi smelo zgoditi. Na račun revnih so neka-
teri zelo obogateli, sploh proizvajalci cepiv. 
Po drugi strani pa smo lahko doživljali svojo 
nemoč, svojo odvisnost in svoj strah. Ta sve-
tovna kriza bi nas morala v marsičem izučiti 
in oblikovati nov stil življenja, ki je bolj ple-
menit, solidaren in pošten. 

PASTORALNO 
DELOVANJE 
V ČASU 
EPIDEMIJE
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G
rad Volavče leži na srednjem Kranj-
skem na hribu, kraj se je imenoval 
Volavče, preden je bil na njem zgrajen 
grad, ki je sčasoma dobil to svoje ime. 
Graščina ima dobra in rodovitna tla, 

daleč na okoli širša polja in mnogo sadnega 
drevja. Blizu gradu je hribček, imenovan Boj-
nica, ki je ves iz hišic morskih polžev in školjk. 
Naselje v bližini Gorenjega Mokrega Polja, kjer 
sta že leta 1228 izpričana Rudolf in Majnhard, 
je sodilo k freisinški posesti. V 17. stoletju je 
bila tu pristava Ivana pl. Siegesdorfa, lastnika 
dvorca Prežek. Dvorec Volavče je šele ob kon-
cu 17. stoletja pozidal Franc Ludvik pl. Buseth, 
vendar zidava v času Valvasorjeve slave, kot 
tudi njen avtor, še ni bila povsem končana. 
Med poznejšimi lastniki nastopajo Semeniči, 
Juriči, Paradeiserji, baron Zois, nato ponovno 
Paradeiserji. Leta 1800 je imetje prišlo v posest 
Jožefa Jelovška pl. Fichtenava in potlej njego-
vih dedičev, dokler ga ni leta 1900 za 60.000 
kron kupil Karel II. Rudež, ki pa ga je že leta 
1912 prepustil svoji materi Juliji. Ta ga je že 
naslednje leto prodala Ivanu Kuraltu in je zdaj 
v posesti njegovih dedičev. 
Prvotna podoba dvorca, ki ga je bil pozidal pl. 
Buseth, ni povsem razvidna. Na Valvasorjevi 
skici, ki jo je vrezal v baker njegov sodelavec 
Pavao Ritter Vitezovič, je sicer uporabljena im-
pozantna štiritraktna enonadstropna stavba s 
prostranim, skoraj kvadratnim notranjim dvo-
riščem, vendar vse kaže, da v tej obliki mor-
da nikoli ni bila povsem dokončana. O tem 
govori v svojem v Slavi objavljenem besedilu 
že samo avtor, na to pa kaže tudi zabeležka v 
Jožefinskem vojaškem zemljevidu, kjer bere-
mo: »Gradič ali plemiški dvorec pri Gorenjem 
Mokrem Polju je zidan in stoji na vzpetini, ven-
dar ni trden in tudi ni primeren za obrambo. 
Na ustrezni karti je označen kot podolgovati 
tloris pozidana stavba s stolpičastim izzidkom 
(oz. v tlorisu črke L), takšen pa se nam kaže 
tudi v mapi Franciscejskega katastra in na 
predvojnem fotografskem posnetku. Dana-
šnja enonadstropna 3x7 oz. osemosna stavba 
je rezultat povojne obnove – leta 1943 je bila 
namreč v ne povsem pojasnjenih okoliščinah 
požgana. Zunanjščina je povsem prezidana, 
baročnih arhitekturnih prvin ni več, stolpi-
časti izzidek na njenem pročelju so leta 1959 
odstranili. Sredi fasade je v nadstropju med 
dvema obnovama vzidana kombinirana, še 
ne povsem razvozlana baročna heraldična 
plošča Paradeiserjev, na dvorišču je vodnjak 
pod razkošnimi drevesnimi krošnjami pa stara 
kamnita miza. 

  JANEZ KUHELJ

    ARHIV JANEZA KUHLJA
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   ANDREJA TOPOLOVŠEK

KOPER

E
noletna začimbna rastlina, visoka od 
40 do 120 centimetrov. Koper zahteva 
polno sonce in zemljo, ki dobro odvaja 
vodo. Druga pogosta imena za koper: 
dilj, koprc, sladki janež, smodil, 

smrdilj.
Koper je izjemno zelišče, saj se kot začimba 
uporabljata njegovo seme in zelenje. Zeleni li-
sti so štrenasti in praprotasti in imajo mehak, 
sladkast okus. Semena so svetlo rjava, njihov 
sladkasto-limonast in rahlo grenak okus pa 
spominja na kumino.
Svež koper je na pogled resast in modrikasto 
zelene barve. Rahlo uveli listi so še vedno 
uporabni, saj rastlina po trganju hitro upade, 
kar pa ne vpliva na okus. Koper cveti v velikih, 
rumenih kobulih. Listi so modrikasto zeleni. 
Semena majhna in ploščata. Ima značilen 
vonj. Koper nima pomembnejših škodljivcev 
ali bolezni.
Ste vedeli, da je koper pri starih Grkih in 
Rimljanih veljal za simbol bogastva, rimski 
gladiatorji pa so si s koprovim oljem natirali 
telo, da bi preprečili krče mišic.

RAZMNOŽEVANJE
Spomladi po zadnji zmrzali posejte semena 
neposredno v zemljo in jih rahlo prekrijte z 
njo. Dokler ne skalijo, jih ohranjajte vlažna. 
Lahko pa iz lončkov skupaj z nekaj prsti pre-
sadite tudi sadike. V predelih brez zmrzali jih 
lahko posadite tudi pozno.

SHRANJEVANJE
Svež koper vedno hranite v hladilniku. Pri 
tem ga zavijte v vlažno papirnato brisačo ali 
pa vejice postavite v kozarec z vodo. Ker je 
zelo krhek, se bo v hladilniku obdržal približ-
no dva dni, čeprav ga ustrezno shranite.
Cele ali sesekljane liste, shranjene v nepre-
dušno zaprte posodice, lahko tudi zamrznete 
za približno tri mesece. Za daljši čas je bolje, 
da ga prej blanširate.
Namig: sesekljane liste razporedite po mo-

delu za ledene kocke, zalijte z vodo ali juho 
in zamrznite. Zeliščne kocke lahko dodate 
juham ali enolončnicam.
Posušen koper hranite v tesno zaprtih stekle-
nih kozarcih v hladnem, suhem in temnem 
prostoru. Pravilno shranjen ohrani polno 
aromo približno šest mesecev.

UPORABA
Koper je tradicionalno zdravilo za kolca-
nje, nespečnost ali slabo prebavo. Njegovo 
angleško ime »dill« izvira iz stare norveščine, 
v kateri je beseda »dylla« pomenila blažiti ali 
uspavati. 

Zdravilni učinki kopra
Za zeliščno rabo se uporabljajo posušeni zreli 
sadeži (semena). Eterično olje, ki pa vsebuje 
koper, je najpomembnejša sestavina pri 
pripravi koprove vode, priljubljenega zdravila 
za vetrove in črevesne krče pri dojenčkih in 
otrocih. 
• Koprova semena so pogosto uporabljali 

tudi za pospeševanje izločanja mleka pri 
doječih materah, prav tako se uporabljajo 
pri odraslih pri težavah z vetrovi, napenja-
nju in pri krčih, saj učinkujejo proti krčem. 

• Koper ureja delovanje želodca, pospešuje 
prebavo, preprečuje napenjanje in pomir-
ja krče prebavil pri dojenčkih. 

• Pomirjevalno učinkuje ob nespečnosti, 
preprečuje slabost in bruhanje ter pospe-
šuje odvajanje seča.

• Koper pomaga lajšati utrujenost, ki jo 
povzročajo motnje spanja, s povečanjem 
koncentracije in spomina. Je sproščujoča 
rastlina, zdravi nespečnost in prebavne 
motnje, ki jih povzroča stres.

• Je dober vir kalija, kalcija in magnezija, 
vsebuje pa tudi veliko karotinoidov in 
vitamina C, ki organizem varujejo pred 
prostimi radikali.

• Koper ima antispazmodične in izkašlje-
valne lastnosti, zato se lahko uporablja 

tudi za zdravljenje suhega in produktivnega 
kašlja ter je povezan tudi z zdravljenjem 
astme.

Sedežna kopel v blagem zavretku sveže ra-
stline odpravi bolečine v maternici, želodčne 
in črevesne krče. 
Iz kopra pripravimo tudi pomirjevalni čaj. 
Koprove plodove pomešane v enakih deležih 
s hmeljem ter kamiličnimi cvetovi, in jih 
prelijemo z vročo vodo, pustimo stati 5 do 10 
minut ter osladimo z medom.

Koper v kuhinji
Listi kopra se lepo dopolnjujejo z baziliko, 
česnom, hrenom, papriko, peteršiljem. 
Plodovi se lepo dopolnjujejo s česnom, čiliji, 
ingverjem, koriandrovimi semeni in kurkumo.
Sveži listi po okusu spominjajo na peteršilj in 
janež, zato dobro dopolnjujejo mehke sire, 
bele omake, jajčne jedi, morske sadeže in 
perutnino, solate, juhe in zelenjavne jedi. 
Uporabimo ga tudi za koprovo in krompir-
jevo juho, prikuhe iz kumar in paradižnika, 
majonezo in solatne prelive, krompirjeve in 
fižolove jedi. 
Svež koper dodajajte vročim jedem, tik 
preden jih postrežete, ker kuhanje zmanjšuje 
njegov okus.
Koprova semena uporabljajo kot začimbo v 
tekočinah za vlaganje, kruhu (zlasti rženem) 
in komercialnih začimbah za meso.

Viri: sl.wikipedia.org, bodieko.si, svetzdravja.
si, Zdravilne rastline na Slovenskem (dr. Katja 
Galle Toplak). 

ZDRAVILNE
RASTLINE

Koprova semena
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SPANEC: TEMELJ NAŠEGA ZDRAVJA (2. del)
  MATIC CIZEL, mag. psihologije

V prejšnji številki smo z uvodom v temo 
spanca skušali obnoviti pomen rege-
neracije, ki nam jo ta nudi. Od vpliva 
na telesno in duševno zdravje, o mo-
derni tehnologiji kot motilcu našega 

spalnega ritma in faz, ki jih med spanjem do-
živimo. V tokratnem prispevku pa bomo nekaj 
pozornosti namenili osnovnim nasvetom za 
boljšo spalno higieno. Ta se namreč ne prične 
z večernim odhodom v posteljo, temveč že ta-
koj po jutranjem prebujanju. 

KAJ LAHKO ZA BOLJŠI SPA-
NEC STORIMO ČEZ DAN?
• Preko dneva se izpostavljajmo naravni svet-

lobi. Količina naravne svetlobe, ki jo prej-
memo preko dneva, vpliva na našo notranjo 
biološko uro.

• V posteljo se odpravimo čim bolj sproščeni. 
Reševanje problemov, pomembne odločit-
ve, službene obveznosti in druge stvari, ki 
lahko bremenilno vplivajo na nas, preložimo 
v zgodnejši del dneva in v posteljo odhajaj-
mo v »prestavi nižje«. Zaspati neposredno 
po kateri od naštetih aktivnosti je težje, saj 
potrebujemo čas za umiritev. Vsaj zadnjih 30 
minut pred spanjem namenimo umirjanju, 
ki je lahko naš reden večerni ritual (npr. bra-
nje, sproščena serija na TV, umirjena, joga, 
meditacija ali druge sprostitvene vaje). 

• V kolikor se nam v postelji porajajo skrbi ali 
misel na obveznosti, na katere ne smemo 
pozabiti naslednji dan, te zapišimo na list pa-
pirja, ki ga imamo na nočni omarici in naj na 
nas počakajo tam. 

• Čez dan se skušamo izogibati poležavanju v 
postelji ali popoldanskemu počitku, daljše-
mu od 20 minut. Več dnevnih počitkov po-
meni počasnejše uspavanje zvečer.

• Preko dneva skušamo biti telesno aktivni, 
vendar ne tik pred spanjem. Telesna aktiv-
nost spodbuja kakovostno spanje, znižuje 
stres, spodbuja imunski sistem in vpliva na 
boljše razpoloženje. Gibanje ali telovadba 
popoldan (a ne tik pred spanjem!) bosta ugo-
dno vplivala na hitrejše uspavanje.

• Že v prejšnji številki smo napisali nekaj o tem, 
da skušamo uporabo elektronskih naprav 
(telefon, računalnik ...) omejiti vsaj eno do 
dve uri pred spanjem, ker modra svetloba iz 
zaslonov ruši našo biološko uro.

• Izogibajmo se kofeinskim napitkom pozno 
popoldan in zvečer. Kofein deluje kot poživi-
lo in nas ohranja budne. Kofein sicer ni le v 
kavi; najdemo ga tudi v čaju in drugih pijačah 
ter v čokoladi.

• Spalnica naj bo zatemnjena in nekoliko hla-
dnejša: ustrezna temperatura je nekje med 

15 in 20 °C. Ko ležemo k počitku, se namreč 
naše telo ohlaja (telesna temperatura ponoči 
pade) in ko se zjutraj zbudimo, se spet ogre-
va. Pretopel zrak v okolju bo oviral ohlajanje 
telesa in s tem tvorjenje za dober spanec po-
membnega hormona. Pri tem, kakšna tem-
peratura je v omenjenem okvirju zares ideal-
na, naj odloča naše osebno počutje.

 
ČEMU PA VELJA SLEDITI 
OB ODHODU V POSTELJO?
• Osnovno priporočilo je spalna rutina. To po-

meni, da vsak večer odhajamo v posteljo in 
zjutraj vstajamo ob približno isti uri. Reden 
urnik spanja in budnosti pomaga pri stabilni 
notranji uri in bolje vpliva na spanje. Zjutraj 
po prebujanju zato čim prej poskrbimo za 
izpostavljenost dnevni svetlobi, npr. dvigni-
mo rolete ali se odpravimo ven.

• Budilke in ure v spalnici postavimo tako, da 
ne vidimo koliko kaže. Gledanje na uro po-
noči lahko vodi v nemir in frustracijo, ob ra-
čunanju, koliko spanca nam je še preostalo 
in razmišljanju, kako utrujeni čez dan bomo. 
Kar možnost uspavanja dodatno poslabša 
in začaran krog je sklenjen. 

• Če ne moremo zaspati dlje kot 15–20 mi-
nut, posteljo raje zapustimo, kot pa da vse 
bolj nemirni čakamo na uspavanje. Raje se 
odpravimo v drug prostor in počnimo nekaj 
umirjenega (npr. branje knjige, reševanje 

križanke, poslušanje umirjene glasbe, izva-
janje načrtnih vaj za sprostitev). Nekdo je 
zapisal, da naj bi moški brali kuharske pri-
ročnike, ženske pa navodila za avto. S šalji-
vo primerjavo je avtor želel sporočiti, da v 
primeru nespanja počnemo tisto, kar nas ne 
zanima in nas miselno ne stimulira. Izogni-
mo se akcijskih filmov ali zanimive knjige, ki 
jo beremo prvič in nas lahko privabi v dol-
gotrajno branje. V posteljo se vrnemo, ko 
postanemo zaspani. 

• Če ponoči ugotovimo, da slabše spimo, 
temu ne pripisujmo prevelikega pomena. 
Običajno lahko ob razmišljanju za nazaj 
ugotovimo, da smo tudi ob občasno slabše 
prespani noči še vedno zmogli obveznosti 
skozi dan.

• In nenazadnje: spanec naj predstavlja eno 
od prioritet. Spanje je ena redkih stvari, ki 
niso izbirne in pomembno vplivajo na naše 
zdravje. Glede na jutranji čas vstajanja si 
določimo čas za odhod v posteljo in si aktiv-
nosti razporedimo tako, da bomo ob tisti uri 
pripravljeni na umiritev in spanec.

Nasveti za spalno higieno so lahko koristni, v 
primeru izrazitejših ali dlje časa trajajočih mo-
tenj spanca, ki vplivajo na naše dnevno funk-
cioniranje, pa je potreben pogovor s strokov-
njakom, običajno je to v prvem koraku osebni 
zdravnik. 

EVROPSKI DAN OSVEŠČANJA O 
MOŽGANSKI KAPI, 11. maj 2021

E
vropski dan osveščanja o možgan-
ski kapi je vsako leto na drugi torek v 
mesecu maju, letos je bil to 11. maj. 
Možganska kap je tretji najpogostejši 
vzrok smrti pri nas. Vsako leto zabe-

ležimo več kot 4.000 primerov možganske 
kapi, kar je več kot 10 dnevno. Približno 30 
% ljudi utrpi možgansko kap v aktivnem de-
lovnem obdobju. 40 % bolnikov ima po mo-
žganski kapi zmerne, 15–30 % hujše težave 
pri funkcioniranju, več kot polovica jih pot-
rebuje pomoč pri izvajanju najbolj osnovnih 
dnevnih aktivnosti. Kakšna je pot bolnika z 
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možgansko kapjo, ko vsaka minuta šteje? Je 
zagotovljena optimalna obravnava teh bolni-
kov, kaj bi lahko izboljšali, da bodo čim boljši 
rezultati zdravljenja in tudi rehabilitacijska 
pomoč pravočasna in ustrezna?

Prim. Matija Cevc, dr. med, KO za žilne bo-
lezni, UKC Ljubljana in predsednik Društva za 
zdravje srca in ožilja Slovenije:
»Najpomembnejša preventiva pred nastan-
kom možganske kapi je zdrav način življenja, 
ki naj se začne čim bolj zgodaj v življenju posa-
meznika: ne kaditi, znati se moramo sproščati 
in omiliti stres, vzdrževati ustrezno telesno 
težo, vsak dan se vsaj 30 minut gibati, jesti več 
sadja in zelenjave, omejiti vnos soli, maščob in 
sladkorja. Zelo pomembne so redne kontrole 
dejavnikov tveganja, npr. kontrolirati krvni 
tlak, krvne maščobe in krvni sladkor ter srčni 
utrip.  Možgansko kap moramo hitro prepo-
znati. Ob možganski kapi nas samih ali pri dru-
gi osebi je treba ukrepati hitro in pravilno. Ne 
smemo čakati, da bodo pomagali drugi. Verje-
tnost, da se bomo znašli v bližini obolelega je 
razmeroma velika, saj se večina možganskih 
kapi zgodi v domačem okolju. Zato se ne ustra-
šimo, ampak ukrepajmo. Uspešnost zdravlje-
nja je odvisna predvsem od hitrosti prevoza 
bolnika v najbližji zdravstveni center.

NAJBOLJ PREPROSTO IN ZANESLJIVO PRE-
POZNAMO ZNAKE KAPI S POMOČJO BESEDE 
GROM:
G – govor (prizadet govor),
R – roka (delna ali popolna ohromelost ene 
roke),
O – obraz (povešen ustni kot – asimetrija ob-
raza),
M – minuta (takoj pokliči 112).
Več ljudi bo znalo prepoznati znake možgan-
ske kapi in pravilno ukrepati, milejše bodo po-
sledice za obolele. K temu lahko pripomorejo 
tudi delavnice o možganski kapi, za dijake na 
slovenskih srednjih šolah. Ponovno pozivamo 
šole, da se obrnejo na Društvo za zdravje srca 
in ožilja, ko bodo želele, da izvedemo delavni-
co tudi pri njih, za njihove dijake.«

Štefan Mally, dr. med., spec. urg. med., 
Nujna medicinska pomoč, ZD dr. Adolfa Drolca 
Maribor:
»V Sloveniji vsak dan za možgansko kapjo zboli 
deset ljudi, pravočasnih urgentnih prevozov 
z reševalnimi vozili pa izvedemo manj kot v 
polovici primerov. Za uspešno zdravljenje s 
čim manj posledicami je najpomembnejši 
čim krajši čas od nastanka znakov kapi do 
bolnišničnega zdravljenja s topljenjem ali 
odstranitvijo krvnih strdkov iz zamašenih žil v 
možganih. Tako imenovana veriga preživetja 
ima več členov, začenši s prepoznavo znakov 
možganske kapi, aktiviranje nujne medicinske 
pomoči, začetna terenska oskrba bolnika in 
urgentni transport ter bolnišnična obravnava 

in zdravljenje. Pri vsakem od njih so mogoče 
izboljšave in optimizacija, a žal sta še vedno 
najšibkejša prva člena verige. Prepogosto 
ugotavljamo, da ob blago izraženih znakih 
možganske kapi ljudje čakajo, da se bo stanje 
spontano izboljšalo, znake kapi pripisujejo 
drugim prehodnim zdravstvenim težavam ali 
pa odlašajo s takojšnjim obiskom zdravnika. 
Večja osveščenost o znakih možganske kapi in 
nemuden klic na številko 112 sta izrednega po-
mena za uspešno zdravljenje. Z vzpostavitvijo 
Dispečerske službe zdravstva, ki prevzema 
nujne zdravstvene klice 112 v več regijah, smo 
v Sloveniji pridobili dodatno možnost hitre 
aktivacije ekip nujne medicinske pomoči na 
terenu in sprotnega prenosa podatkov o bol-
nikih, kar bo skrajšalo čas obveščanja bolni-
šnic in olajšalo delo terenskih reševalnih ekip. 
Dober izhod bolezni je cilj vseh naših ukrepov. 
Ob nujnem prevozu, terenski klinični oceni 
stanja bolnika in stabilizaciji njegovih življenj-
skih funkcij je pomembno tudi, da imajo zdra-
vstvene ustanove urejene protokole nujnega 
sprejema, hitrega dostopa do diagnostike in 
takojšnjega zdravljenja. Dostopni čas nujnih 
intervencij se je zaradi priprave reševalnih 
vozil in oblačenja osebne varovalne opreme 
pri bolnikih s sumom na okužbo covid-19 za 
nekaj minut podaljšal, zaradi varnosti osebja 
helikopterskih ekip nujne medicinske pomoči 
pa tudi ni mogoč prevoz covid okuženih bolni-
kov s helikopterjem. Pri bolnikih z možgansko 
kapjo v večini primerov ni suma na hkratno 
covid okužbo, zato se aktivacije izvajajo brez 
pomembnih odstopanj kot pred pandemijo.«

Mateja Verdinek, dr. med., specialistka in-
terne medicine, Splošna bolnišnica Jesenice:
»Obravnava možganske kapi se v urgentni in-
ternistični ambulanti začne s klicem s terena, 
da peljejo bolnika z nevrološkim izpadom. 
Pomembno je pridobiti čim več podatkov, 
predvsem pa je važen čas nastanka in pridru-
žene bolezni ter eventualno jemanje zdravil. 
Zelo pomemben izvor podatkov so poročanja 

očividcev, svojcev. Ko je bolnik pripeljan v ur-
genco, pride direktno v ambulanto, da se lahko 
obravnava čim prej začne. Bolniku se izmerijo 
vitalni kazalci, nastavi venski kanal, odvzame 
kri za preiskave, nato gre na CT slikanje. Pravi-
loma se odločimo za slikanje možganov in mo-
žganskega žilja. Slike nato pošljemo po sistemu 
TeleKap v UKC Ljubljana, na Nevrološko kliniko, 
hkrati jih prejme v odčitek specialist radiolog. 
Na osnovi pridobljenih podatkov bolnika preko 
kamere pregleda nevrolog, oceni težo priza-
detosti, nato, če ni zadržkov, odredi topljenje 
strdkov (trombolizo) ali se odloči za premesti-
tev na Nevrološko kliniko, kjer lahko nekatere 
strdke tudi mehansko odstranijo. Zdravljenje s 
trombolizo se začne takoj in čim prej, kar je mo-
goče. Takega bolnika nato sprejmemo v enoto 
intenzivne terapije, kjer ves čas spremljamo 
krvni tlak in ostale vitalne znake, spremljamo 
pa tudi nevrološko sliko. Bolnike, ki imajo na 
CT posnetkih že vidne posledice kapi, sprejme-
mo na oddelek za čim bolj zgodnjo rehabilita-
cijo in uvedbo zdravljenja, s katerim poskuša-
mo preprečiti ponovne dogodke. Žal v mnogih 
splošnih bolnicah nimamo celodnevne priso-
tnosti nevrologa, kar bi lahko dodatno skrajša-
lo čas do ustreznega zdravljenja, po možganski 
kapi je namreč čas tisto, kar največ šteje. Za 
zdravljenje s topljenjem strdka se lahko odlo-
čimo znotraj 4,5 ure. Če v tem času bolnik ne 
pride do diagnostike, je žal zamuda predolga in 
ob poskusu topljenja lahko pride do možgan-
ske krvavitve. Dostopnost do bolj naprednih 
slikovnih metod bi omogočila podaljšanje tega 
časovnega okna do devet ur, vendar je taka di-
agnostika v veliki meri bolnikom nedostopna, 
saj je ni na voljo v večini splošnih bolnic. V času 
epidemije smo se v naši bolnici trudili, da bi do 
podaljševanja obravnave pred zdravljenjem ne 
prišlo, vendar se zavedamo, da je obravnava 
zaradi ukrepov preprečevanja širjenje okužbe 
bila nekoliko daljša, je pa možganska kap za-
radi svojih posledic diagnoza, ki je bila priorite-
tno obravnavana ne glede na ostale otežujoče 
dejavnike. Poudarila bi, da je ob sumu na kap 
nujno čim prej poklicati nujno medicinsko po-
moč, v času čakanja poiskati čim več informacij 
o zdravstvenem stanju, stare izvide, škatlice 
zdravil ... Vse to lahko močno olajša nadaljnje 
ukrepanje in vodi do boljših izidov zdravljenja, 
lahko tudi brez kakršnih koli posledic v smislu 
nevrološke okvare.«

dr. Matija Zupan, dr. med., specialist nevro-
log, Nevrološka klinika, UKC Ljubljana:
»Nevrološka klinika v Ljubljani se v obravna-
vo bolnikov z možgansko kapjo vključuje na 
sekundarni ravni za osrednjo Slovenijo, na 
terciarni ravni pa za celotno državo. Hkrati je 
pri nas vzpostavljen center mreže TeleKap, v 
katero so zajete vse splošne bolnišnice v drža-
vi. S pomočjo telemedicine že od leta 2014 
obravnavamo bolnike z možgansko kapjo brez 
nujne neposredne prisotnosti nevrologa. V za-



ShujSevalnI
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*LOW: nizko-intenzivna vadba
primerna tudi za starejše
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Lovska družina Šentjernej in Lovska družina Orehovica

POSEBNO SPOROČILO IZ NARAVE!
SRNE POLEGAJO MLADIČE

PROSIMO PRIPNITE PSA NA 
VRVICO

Lastnike psov pozivamo, da pse v gozdu sprehajate na vrvici, saj ti, če so 
izpuščeni, plašijo živali, divjad pa v enem samem begu porabi toliko energije 
kot sicer v sedmih dneh. Za srno je usodno že vsakodnevno bežanje pred 
radovednostjo spuščenih kužkov.

ostrenih pandemičnih razmerah zagotavljamo nemoteno oskrbo tudi 
najbolj zahtevnim bolnikom z možgansko kapjo. Pandemija je sicer pri-
vedla do podaljšanja časa obravnave bolnikov zaradi nujnega upošte-
vanja zaščitnih ukrepov. V prvem pandemičnem valu smo opažali manj 
obravnavanih bolnikov, od lanskega poletja dalje pa je njihovo število 
podobno tistemu pred pandemijo. Bolniki, ki ob covid-19 utrpijo mo-
žgansko kap, imajo največkrat pridružena številna obolenja oz. priso-
tne dejavnike tveganja za možganskožilne bolezni. Možen, a zelo redek 
pojav krvnih strdkov po cepljenju proti covid-19 na neobičajnih mestih, 
kot so možganske vene in venski sinusi, je zelo vznemiril javnost. Doslej 
takšnega zapleta na Nevrološki kliniki še nismo obravnavali. Ocenjujejo, 
da je tveganje za možgansko kap ob prebolevanju covid-19 pomembno 
večje kot po cepljenju.«

doc. dr. Nika Goljar, dr. med., Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Re-
publike Slovenije – Soča:
»Izidi zdravljenja po možganski kapi so boljši, če so bolniki v akutnem in 
subakutnem obdobju bolezni deležni dobro organizirane rehabilitacije. 
Rehabilitacijski postopki, nujni za celovito rehabilitacijsko obravnavo 
po možganski kapi, naj bi bili zagotovljeni v akutni bolnišnici, na oddel-
kih za podaljšano bolnišnično zdravljenje, na rehabilitacijskih oddelkih, 
v ambulantnih rehabilitacijskih službah, patronažni službi in povsod 
drugod, kjer obravnavajo bolnike po možganski kapi. Zmogljivosti teh 
služb v slovenskem prostoru niso zadostne in so imeli številni bolniki 
po preboleli možganski kapi pomanjkljivo rehabilitacijo že pred pan-
demijo covid-19. V času pandemije je dostop do rehabilitacijske oskrbe 
povsod po svetu pomembno zmanjšan, podaljšujejo se čakalne dobe 
na obravnavo in urniki terapij, povečujejo se obremenitve svojcev/skrb-
nikov bolnikov. V Sloveniji poskušamo rehabilitacijske storitve kar se da 
nemoteno zagotavljati. Ob številnih zahtevah povezanih s preprečeva-
njem širjenja okužb so rehabilitacijske obravnave usmerjene predvsem 

v doseganje specifičnih rehabilitacijskih ciljev. Kljub nekoliko krajšim 
rehabilitacijskim obravnavam dosegamo primerljive izide rehabilitaci-
je. Po dogovorih z ZZZS postopno ustvarjamo tudi pogoje za telereha-
bilitacijske storitve.« 

VEČ INFORMACIJ:
Prim. Matija Cevc, dr. med.: matija.cevc@kclj.si
dr. Matija Zupan, dr. med.: matija.zupan@kclj.si
Štefan Mally, dr. med., spec. urg. med.: stefan.mally@siol.net 
Mateja Verdinek, dr. med., spec.int.med.:
matejaverdinek@hotmail.com 
doc. dr. Nika Goljar, dr. med.: nika.goljar@ir-rs.si



  DUŠAN PEZELJ

    MARČ KOVAČIČ

ZMAGA ZA 
ZGODOVINO

S
reda, 5. maj 2021, je zgodovinski da-
tum prve odigrane tekme v še ne 
enoletnem delovanju NTK Šentjernej. 
Ob predstavitvi svojih novih dresov z 
logotipom in napisom kluba, smo v 

goste v dvorano podjetja Kobra Team, lastni-
ka Branka Kovačiča, na dvoboj povabili drugo 
ekipo rekreativcev NTK Krka iz Novega mesta. 
Ob tej priložnosti je nastalo tudi nekaj skupnih 
fotografij.
V razburljivem srečanju je šentjernejska dru-
ga članska postava gostujoče favorizirane no-
vomeške igralce presenetila in zasluženo slavi-
la z izidom 5 : 2.
V prvem dvoboju sta se pomerila kapetan do-
mačih Jože Grubar in Tom Zupančič, ki je slavil 
z 0 : 2 in povedel goste v vodstvo. V drugi tekmi 
je bil Grega Kostanjšek z 2 : 0 boljši od gostu-
jočega kapetana Vena Vranca in izid izenačil 
na 1 : 1. Treti dvoboj je bil najbolj zanimiv in 
napet. Odpor Novomeščana Marka Guština je 
Miha Klemenčič strl šele v tretjem nizu na raz-
liko z 18 : 16 in domače moštvo povedel 2 : 1. 
Na 2 : 2 je izenačil Tom Zupančič, ko je z 2 : 0 
ugnal Kostanjška, od tu naprej pa so bili doma-
či igralci boljši in dobili naslednje tri dvoboje. 
Drago Blažič je z 2 : 0 premagal Guština, Kle-
menčič Vranca z 2 : 1 in Kostanjšek z enakim 
izidom Guština ter tako postavil končni izid  
5 : 2 za NTK ŠENTJERNEJ. 
Dvoboj se je odlikoval predvsem po borbenih 
igrah, zasluženo pa so, čeprav samo po dveh 
mesecih vadbe (osmih treningih), zmagali 
srčni šentjernejski fantje. Tekma se je odvijala 

brez gledalcev in po navodilih naperjenih proti 
covidu-19.
Čeprav je šlo za prijateljsko srečanje, pa se bo 
prva zmaga NTK Šentjernej zapisala v zgodovi-
no kluba. Druženje se je končalo v sproščenem 
vzdušju z dogovorom, da povratno srečanje 
odigrajo v novomeškem Dolenjskem namiz-
noteniškem centru v Drgančevju. Podobne 
prihodnje tekme bodo dobra reklama za naj-
mlajši namiznoteniški klub v Sloveniji, saj na 
tak način tudi spodbujamo tiste, ki jim je najhi-
trejši šport z malo belo žogico ljub, da se nam 
pridružijo. Več nas bo, več lahko storimo za 
zdravo življenje Šentjernejčanov, saj je namizni 

tenis varna in zdrava rekreacija. Ob ustanovitvi 
NTK Šentjernej, 4. junija 2020, smo se namreč 
med drugim dogovorili, da bomo prednostno 
dali poudarek delu z najmlajšimi in pripravili 
Dan odprtih vrat, kar pa nam zaradi zahrbtne 
epidemije ni uspelo. Korona virus se počasi 
umirja, tudi s cepljenjem javnosti. V NTK Šen-
tjernej upamo, da bomo jeseni končno lahko 
pripravili šolo namiznega tenisa za mladi rod, 
saj ne morejo biti vsi atleti, nogometaši ..., za 
še večjo prepoznavnost namiznega tenisa v 
občini, pa Dan odprtih vrat in upamo, da bo v 
našem športu našlo svojo možnost precej Šen-
tjernejčank in Šentjernejčanov. 

Utrinek s tekme.

V lepih, novih dresih stojijo od leve proti desni: Grega Kostanjšek, Darko Jakobčič,
Drago Blažič, Martin Janževič, Marjan Kovačič Marč, Dušan Pezelj Dule, čepijo: Jože Grubar,
Andrej Kuhar Kuki, Slavko Franko, Luka Bevec in Miha Klemenčič. 

Šentjernejsko glasilo   |   maj 2021
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S
lovenska bakla za letošnje OI v Tokiu, 
ki širi vrednote olimpizma, upanja, 
sporočila solidarnosti, povezovanja 
in jeklene volje, je svoje popotovanje 
začela 3. maja v Bovcu. V enainosem-

desetih dneh bo obiskala vseh 212 slovenskih 
občin, v šentjernejski pa bo 2. junija. Na naj-
večjem zboru športnikov z vsega sveta bodo 
tudi slovenski igralci namiznega tenisa. Med 
njimi tudi kar trije iz NTK Krka iz Novega mesta.

Na povabilo naše občine k sodelovanju, se 
bomo dogodka z veseljem udeležili tudi člani 
NTK Šentjernej. Teku se bomo pridružili od 
krožišča pri Šmalčji vasi do igrišča ob osnovni 
šoli. Za prepoznavnost kluba bomo tekli v no-
vih dresih, tako da nas ljudje v dolini pod Gor-
janci vidijo in bolje spoznajo, saj smo aktivni 
šele slabo leto. Na cilju pri osnovni šoli bomo 
lahko z baklo in slovensko trobojnico odtekli 
častni krog in se za spomin ter klubski arhiv 
tudi fotografirali. Seveda po vladnih navodilih 
zoper covid-19. 

  DUŠAN PEZELJ

Tudi člani NTK Šentjernej bodo
pospremili na pot olimpijsko baklo



USPEŠEN ZAČETEK SEZONE
  MITJA KREVS

    ARHIV MITJE KREVSA

Z
a menoj je prvi del letošnje tekaške se-
zone, ki se je začela uspešno, saj sem 
na vseh treh tekmah odtekel osebni 
rekord. Prva tekma sezone je bila pol-
maraton v Bosni in Hercegovini kjer 

sem zmagal in s časom 1:05,08 za več kot 
minuto popravil osebni rekord. Glavna tek-
ma na katero sem se pripravljal skozi celotno 
zimo je bila maraton v Sieni, kjer sem s časom 
2:16,36 izboljšal prejšnji osebni rekord kar za 
10 minut. Ta čas bi pomenil tudi normo za vse 
pretekle olimpijske igre, žal pa so norme sedaj 
zelo zaostrili. Kljub temu je to izpolnjena nor-
ma za evropski pokal na 10.000 m, ki bo junija 
v Birminghamu. Le teden dni po maratonu 
sem postal državni prvak v teku na 10.000 m. 

Čeprav tokrat čas ni bil v ospredju, hkrati pa 
je bil tek tudi nekoliko taktičen, mi je uspelo 
izboljšati svojo prejšnjo najboljšo znamko, ta 
sedaj znaša 30:14,00. 

    ANITA PETRIČ

Šentjernejsko glasilo   |   maj 2021
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Š entjernejčanka Klara Lukan, ki tekmuje v 
dresu AD Kladivar Celje, je zabeležila še 
en izjemen rezultat. V soboto, 15. maja, je 

  SABINA JORDAN KOVAČIČ

    ARHIV KLARE LUKAN

E
kipa U10 NK Šentjernej se je udeležila 
prijateljskega turnirja v Brežicah, kjer 
so se pomerili z NK Brežice, NK Roga-
ška Slatina in z dvema ekipama NK 
Posavje Krško. Pogoji za nogometno 

igro so bili odlični, saj je bilo vreme sončno 
in izjemno toplo. Kakovostna umetna tra-
va na brežiškem igrišču je prav tako nudila 
možnosti za lepo in tekočo nogometno igro. 
Dečki NK Šentjernej so se odlično odrezali, 
saj so dokazali, da so kljub epidemiji, dobro 
pripravljeni in še znajo igrati kot ekipa. Nav-
dušena sta bila tudi trenerja Zoran Kaloper 
in Tomaž Strgar ter starši otrok, ki so navijali 

za svoje otroke. V ekipi NK Šentjernej se je 
posebej izkazal Tim Brajdič Hudorovac, ki 

NK ŠENTJERNEJ NA PRIJATELJSKEM TURNIRJU V BREŽICAH
je bil na turnirju najboljši strelec s sedmimi 
zadetki. 

KLARA LUKAN 
S 3. MESTOM 
IZBOLJŠALA 

DRŽAVNI REKORD

nastopila na mitingu v nemškem v Karlsru-
heju v teku na 5.000 metrov in dosegla 
odlično tretje mesto. Z doseženim časom 
15:34,48 je izboljšala državni rekord do U23 
za kar 25 sekund. Čestitamo! 



STE LASTNIK GOZDA? SE OGREVATE 
NA DRVA, VENDAR SAMI NE USPETE 
POSKRBETI ZA DELO V GOZDU?

NUDIMO VAM:
• sečnjo in spravilo lesa,
• prevoz z gozdarsko prikolico,
• ureditev odkupa lesa.

Gozdarske storitve Pohorc, Miran Kolar s. p. 
Gorenje Vrhpolje 115
8310 Šentjernej
041 / 352 231  ali  031 / 560 850
SKRBIMO ZA NAŠE NARAVNO BOGASTVO.
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Na KMETIJI HUDOKLIN, Apnenik 3, Šentjernej

PRODAJAMO
DOMAČA KOKOŠJA JAJCA PASNE REJE.

Možna dostava. Informacije in naročila na
telefon 041 795 708.

PREGOVORI ZA MAJ
Ako prvega maja dan dežuje, dobro letino oznanjuje. / Kadar pride mesec maj, 
vpraša, če je še v kašči kaj. / Kdor nima ob Filipu in Jakobu še voza sena, naj se 
gospodar preobrne. / Saditi fižol na Florijana (4. 5.) je dovolj zarana. / Brez dež-
ja Pankrac (12. 5.) in Urban (25. 5.), dobre letine up je dan. / Če se Pankrac (12. 
5.) na soncu peče, obilo mošta v sode priteče. / Če se Servac (13. 5.) kislo drži, 
do konca meseca ni sončnih dni. / Če je pred Servacem (13. 5.) poletje, mraz rad 
pritisne na cvete. / Če je maja dosti dežja, v jeseni bo dosti blaga.

V prejšnji številki glasila 
smo vas spraševali, kje je 
bila posneta fotografija in 
kaj je na njej. Za pravilen 
odgovor, da je na posneti 
fotografiji obzidje Gradec 
na Grobiščih nad Mihovim, 
se zahvaljujemo STANI-
SLAVU CONTI iz Gorenje-
ga Vrhpolja. Nagrajenec 
naj se oglasi v Slaščičarni 
Košak na plac´, kjer se bo 
lahko posladkal s kremno 
rezino ali porcijo domače-
ga sladoleda. Slaščičarni 
Košak se za nagrado iskre-
no zahvaljujemo.
TOKRAT VAS SPRAŠUJE-
MO, KAJ JE NA POSNETI 
FOTOGRAFIJI. Vaše odgo-
vore pričakujemo do srede, 
23. junija 2021, na naslovu: 
Uredniški odbor Šentjernej-
skega glasila, Občina Šen-
tjernej, Prvomajska cesta 
3 a, 8310 Šentjernej ali na 
e-naslovu: sentjernej@siol.
net. 

SESTAVINE:
BISKVIT: 6 jajc / 120 g sladkorja v prahu / 50 g ostre moke / 30 g kakava / 80 g mehke moke / ½ pecilnega praška

PRELIV ZA BISKVIT: cca. 7 velikih žlic mleka
KREMA: 150 ml sladke smetane za stepanje / 250 g maskarpone sira / 160 g grškega jogurta / 2 banani /

70 g sladkorja v prahu / 10 g želirnih lističev
ČOKOLADNI PRELIV: 120 g črne čokolade / 60 ml sladke smetane

POSTOPEK PRIPRAVE:
Jajca in sladkor penasto umešamo v kremno jajčno zmes. Mešamo z mikserjem približno 3 minute oz. tako dolgo, da nastane res puhasto, 
kremna jajčna zmes. Nato dodamo moko, kakav in pecilni prašek ter z rahlim mešanjem vse sestavine povežemo. / Pekač obložimo s peki 
papirjem ali ga namastimo z maslom ter nanj enakomerno prelijemo kremno biskvitno zmes. Biskvit pečemo v predhodno ogreti pečici na 
180 °C, klasične peke, cca. 18 do 20 minut oz. odvisno od pečice. Ko je biskvit pečen, še vročega rahlo navlažimo z mlekom / Sedaj se lotimo 
bananine kreme. V skledi najprej z mikserjem zmešamo sladko smetano. Smetano ne stepemo v sneg, ampak samo toliko, da postane kre-
mna. Nato dodamo sladkor v prahu ter spet premešamo. Jogurt in banani v blenderju zmiksamo do gladke strukture in skupaj z maskarpo-

nejem vmešamo v smetano. / Želirne lističe namočimo v hladni vodi, da se omehčajo. Nato jih ožamemo in z mešanjem stopimo v 50 ml 
sladke smetane. Smetano s stopljenimi želirnimi lističi primešamo v kremo. / Krema enakomerno razporedimo čez ohlajen biskvit. Preden 

se lotimo čokoladnega preliva, naj cca. 30 minut odleži. / Sladko smetano rahlo segrejemo (ne sme zavreti) in v njej ob stalnem mešanju 
stopimo čokolado. Nato čokoladni preliv enakomerno prelijemo čez kremo. / Sladica naj čez noč odleži v hladilniku, nato jo narežemo na 

poljubne kose in po želji okrasimo. / Za bolj intenziven okus in barvo lahko v kremo dodate bananino aromo in rumeno jedilno barvo.

Dober tek!Dober tek!

Bananine rezineBananine rezine

Recept je preizkusila Darija Kovačič.

Čas priprave: 1 ura

VIC

Kriminalist na kmetiji
Kriminalist pride h kmetu, da bi preiskal njegovo posest.
Kmet mu pravi, da lahko pregleda vse, razen tistega nasada tam.
Kriminalist mu pokaže 
značko in pravi:
»Vidiš to značko? S to 
značko lahko počnem 
karkoli in ti ne moreš nič 
naredit za to!«
Čez nekaj minut se kri-
minalist začne dreti, ko 
beži pred razjarjenim 
bikom.
Kmet odvrže orodje, ste-
če k ograji in se zadere:
»Potegni značko ven! 
Pokaži mu značko!«



Mojca Lampe Kajtna svetuje barvanje s flomastri.
POBARVANKA

ZA Najmlajše
RIŠE:

Mojca Lampe
Kajtna


