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OD BESED K
DEJANJEM
Spoštovani,
mesec september se končuje, grozdje je potrgano, vinska letina pa
je glede na hudo spomladansko pozebo v povprečju zelo solidna.

PIŠE:
Sabina Jordan Kovačič,
odgovorna urednica

Spoštovana bralka, bralec
Šentjernejskega glasila,
prav lepo pozdravljena v prvem jesenskem mesecu.
Počitniški dnevi so minili prehitro. Kljub že poznani
situaciji smo uspešno in v skladu z omejitvami in
priporočili, obeležili občinski praznik Jernejevo.
Že drugo leto zapored je bilo dogajanje razkropljeno
po vaških okoliših naše občine, kar je še bolj
popestrilo avgustovske dni.
Vsega lepega je prehitro konec in poletni dnevi bode
le še lep spomin. Kar veliko spominov na poletno
dogajanje v naši občini nam je uspelo zapisati v prvi
jesenski številki glasila.
Prijetno prebiranje vam želim

Šentjernejsko glasilo, glasilo občine Šentjernej, letnik XXII, številka 155,
september 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, HUD studio, tisk: Tiskarna Jordan Krško, naklada:
2300 izvodov, fotografija na naslovnici: jesensko obarvan gozd, 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.

NASLEDNJA ŠTEVILKA IZIDE KONEC OKTOBRA 2021.
Vaše prispevke nam pošljite najpozneje do 14. oktobra 2021.

Na občini hitimo z izvedbo in pripravo investicij, do sedaj je bilo vreme na naši strani, upam, da bo tako tudi v jesenskem času. Zaključena je gradnja kanalizacijskega sistema v naseljih Gorenja Brezovica,
Vrh pri Šentjerneju, Dobravica in na posameznih krajših odsekih v
Šentjerneju. Celotna vrednost investicije je znašala 994.471 evrov
brez DDV, za izvedbo investicije je občina pridobila 665.780 evrov
nepovratnih evropskih sredstev. V avgustu je bila zaključena rekonstrukcija lokalne ceste v Gorenjem Vrhpolju. Cesta je bila razširjena,
zgrajeni so bili oporni zidovi, meteorna kanalizacija, javna razsvetljava ter položena nova asfaltna prevleka.
Zaključujemo gradbena dela na Šentjernejski učni poti, prav tako so
v sklepni fazi gradbena dela v industrijsko storitveni coni Sejmišče
Šentjernej, v kateri gradimo cesto, hodnik za pešce, cestno razsvetljavo, parkirišča, fekalno in meteorno kanalizacijo ter vodovod. Skupna vrednost investicije je 823.916 evrov, za izvedbo te investicije
je občina pridobila 585.114 evrov nepovratnih sredstev. Gradbena
dela za rekonstrukcijo regionalne ceste Šentjernej–Drama se izvajajo tekoče, pričela so se tudi gradbena dela za rekonstrukcijo regionalne ceste na odseku od podjetja Kremen do Dolenjega Mokrega
Polja, istočasno pa izvajamo gradbena dela za obnovo zelo dotrajane ceste na odseku Dolenje Mokro Polje–Hrastje. V Dolenji Stari vasi
smo pričeli z izvedbo prenove ceste in gradnjo ostale infrastrukture
– II. faza. V sklepni fazi je priprava dokumentacije za rekonstrukcijo
ceste in gradnjo spremljajoče infrastrukture v Dolenjem Maharovcu.
Statična sanacija stavbe podružnične šole v Orehovici je zaključena,
takoj ko bomo pridobili gradbeno dovoljenje, pa bomo pričeli ob
stavbi podružnične šole z gradnjo parkirišča.
V oktobru se k svojim obveznostim vračate tudi študentje. Želim
vam uspešno delo in čim bolj redno vračanje v rodni kraj pod Gorjanci.
Nevarnost povezana s širjenjem bolezni covid-19 se v jesenskem
času povečuje. Vabim vas, da zaupamo zdravstveni stroki in upoštevamo njihova navodila. Prosim vas, da navkljub različnim pogledom
na epidemijo in ukrepe povezane z njo, ohranimo medsebojno spoštovanje in solidarnost.
Jože Simončič, vaš župan
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NALOŽBE V OBČINI

Z

JANEZ HROVAT
aključuje se investicija gradnje infrastrukture v industrijsko-storitveni coni
Sejmišče Šentjernej. V teh dneh so bila
izvedena še asfalterska dela, do konca
meseca pa bo izveden prevzem objekta.

Podpisana je bila pogodba za ureditev infrastrukture v Dolenji Stari vasi, v vrednosti dobrih 230 tisoč evrov. Z deli bo izbrani izvajalec,
Zelkom d. o. o. Brežice, s svojimi podizvajalci,
pričel v začetku oktobra.
Podpisana je bila pogodba za sanacijo ceste
Hrastje–Dol. Mokro Polje v vrednosti dobrih
250 tisoč evrov. Dela obsegajo sanacijo in

preplastitev ceste na navedeni relaciji v skupni dolžini cca 2,4 kilometra. Dela bo izbrani izvajalec Hip plus d. o. o. Vače izvedel do konca
oktobra.
Izvaja se rekonstrukcija državne ceste na relaciji Drama–Šentjernej. Do sedaj je bila med
naselji izvedena širitev ceste, med Šentjernejem in Rojami je bila izvedena reciklaža
spodnjega ustroja ceste ter dvoslojno asfaltiranje. Na tej relaciji je potrebno izdelati še
bankine in talne označbe ceste. Trenutno poteka reciklaža spodnjega ustroja ceste na relaciji Roje–Drama. Do konca septembra bodo
na teh dveh odsekih izvedena vsa načrtovana
dela, sledila bo rekonstrukcija ceste v naselju
Roje.

ŠENTJERNEJSKA UČNA POT – GRADBENA
DELA SO ZAKLJUČENA

G

VESNA MANCINI

radbena dela so zaključena. Na novo
je urejena površina v dolžini 700 m
poti vse od Osnovne šole Šentjernej
in Vrtca Čebelica Šentjernej, mimo
Zdravstvene postaje Šentjernej in
občinske stavbe, od regionalne ceste Novo
mesto–Kostanjevica mimo Čampatovega toplarja do prostora za objektom KZ Krka. Novo
ustvarjena površina bo s povezovalno potjo
postala zaokrožena celota z izobraževalno,

družabno, parkovno, rekreacijsko in sprehajalno funkcijo. Dostopna pot do Prvomajske
ceste na jugu obravnavanega območja je
zaključena s stopnicami in klančino za invalide. Pot je dostopna in uporabna za gibalno
ovirano ciljno publiko. Večje peščeve ploskve
so prekrite z metličenim oziroma štokanim
betonom, ki ne potrebuje posebnega vzdrževanja. Ob poti so nanizane različne vsebine,
ki bodo skupaj tvorile enovito potezo. Vsebine, ki se bodo odvijale ob poti, bodo predstavljene v naslednjih sklopih: Povezovalna pot
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kot varna pešpot v smeri V–Z, učni poligon
Šentjernejsko polje, obnova prostora nekdanje Čampatove kmetije – toplar in vodnjak,
ki bo kot pomembna prireditvena površina,
območje parkovnega igrišča – Gorjanci, kjer
so predstavljene lokalne posebnosti, kot sta
Minutnik, Gorjanci ter uredila učilnica na
prostem.
Hkrati občane obveščamo, da se izven utrjenih površin še ne hodi, ker te površine še niso
utrjene oz. ne zatravljene.
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PODPIS POGODBE ZA IZVEDBO PROJEKTA SANACIJA
CESTE HRASTJE–DOLENJE MOKRO POLJE

V

ANITA PETRIČ

torek, 24. avgusta 2021, je v mali sejni
sobi Občine Šentjernej potekal slavnostni podpis pogodbe za izvedbo
projekta Sanacija ceste Hrastje–Dolenje Mokro polje. V postopku javnega
naročila je bilo izbrano podjetje HIP PLUS d. o.
o. iz Vač. Pogodbo sta podpisala župan Občine
Šentjernej Jože Simončič in direktorica pod-

jetja Hip plus d. o. o. Klavdija Babnik. Projekt
bo obsegal izvedbo globinskih sanacij ceste v
izmeri cca 400 m2, izravnavo obstoječega asfalta na posedkih v količini 250 ton asfalta in
izvedbo preplastitve asfalta v površini 11.800
m2. S tem bo sanirana lokalna cesta v skupni
dolžini 2,4 kilometra. Izvajalec bo pogodbeno
dogovorjena dela izvedel v naslednjih dneh
do 30. 10. 2021. Skupna vrednost pogodbenih
del znaša 254.040,60 evrov z DDV.

OBVESTILO OBČANOM ‒ prenos obračuna storitev na Komunalo Novo mesto d. o. o.
Spoštovani!
Obveščamo vse uporabnike storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, da bomo s 1. 11. 2021 prenesli obračun storitev na podjetje
Komunala Novo mesto d. o. o. Zaradi navedenega, boste vse komunalne storitve plačevali na enem mestu, na položnici,
katero vam izda Komunala Novo mesto d. o. o.
Hvala za razumevanje, JP EDŠ, d. o. o. Šentjernej

Evropska komisija vabi: KONFERENCA O PRIHODNOSTI EVROPE
TINA RADAKOVIĆ, Predstavništvo
Evropske komisije v Sloveniji

K

onferenca o prihodnosti Evrope je
nova odprta in vključujoča oblika posvetovalne demokracije, njen namen
pa je Evropejcem omogočiti večji vpliv
pri oblikovanju evropskih politik. Začela se je maja letos, potekala bo pa do junija
2022. Skupno predsedstvo (Evropska komisija,
Evropski parlament in Svet EU) se je zavezalo,
da bo spremljalo njen potek in ugotovitve.
K sodelovanju na konferenci želimo pritegniti
čim večje število ljudi vseh starosti, spolov in
prepričanj iz vseh družbenih okolij, še posebej lokalne skupnosti, nevladne organizacije,
izobraževalne in kulturne ustanove, socialne
zavode ter skupine državljanov.

Kako se lahko vključite?
• Na spletni platformi objavite svoje zamisli
in predloge na kakršnokoli temo o prihodnosti Evrope
- Platforma je večjezična, vse objavljene
zamisli in ideje pa računalnik avtomatično
prevede v izbran EU jezik.
- Objavlja lahko kdorkoli, ki se zaveže k spoštovanju temeljnih načel konference.
• Komentirajte, delite ali podprite že objavljene ideje
• Udeležite se dogodkov o prihodnosti Evrope
- Na platformi poiščite dogodke v vaši bližini
ali spletne dogodke, ki potekajo pod okriljem konference.
• Organizirajte in objavite lasten dogodek o
prihodnosti Evrope
- Primeri vključujočih in sodelovalnih do-

godkov v živo ali prek spleta: pogovor, debata, srečanje …
- Na platformi lahko objavite tudi že načrtovane dogodke, ki se dotikajo tem, ki so pomembne za prihodnost Evrope.
- Vsi udeleženci in dogodki morajo spoštovati listino konference o prihodnosti Evrope, ki
določa standarde za spoštljivo vseevropsko
razpravo.
• Po koncu dogodka zapišite zamisli in ideje,
ki so jih udeleženci podali na dogodku
- Za napotke se lahko obrnete na Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji ali na
EUROPE DIRECT informacijske točke v šestih slovenskih regijah.
Kaj se bo zgodilo z zbranimi idejami?
Ključne ideje in priporočila s platforme bodo
prispevala k omizjem z evropskimi državljankami in državljani ter plenarnim zasedanjem
Evropskega parlamenta, kjer se bo razpravljalo o teh zamislih in priporočilih, vse skupaj pa
bo pripomoglo k oblikovanju zaključkov konference.
Več na spletu:
• futureu.europa.eu (spletna platforma konference o prihodnosti Evrope)
• slovenia.representation.ec.europa.eu (Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji)
• europedirect.si (informacijske točke EUROPE
DIRECT)
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VSTOP V PROSTORE
OBČINE ŠENTJERNEJ LE
Z DOKAZILOM PCT
OBČINA ŠENTJERNEJ

N

a podlagi določil Odloka o
načinu izpolnjevanja pogoja
prebolevnosti, cepljenja in
testiranja za zajezitev širjenja
okužb z virusom SARS-CoV-2
(Ur. list RS, št. 142/2021), ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije, vas
obveščamo in seznanjamo, da ste za
vstop v prostore Občine Šentjernej
dolžni izpolnjevati pogoj PCT. V ta
namen v predprostoru občine izpolnite izjavo in pozvonite. Po vstopu
v prostore morate izpolnjevati vse
veljavne ukrepe (razkuževanje rok,
zaščitna maska, ohranjanje razdalje).
Hvala za razumevanje.

POSKRBLJENO ZA VARNOST
OTROK NA POTI V ŠOLO IN IZ NJE

PCT

POGOJ

SABINA JORDAN KOVAČIČ
ANITA PETRIČ

S

vet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je tudi v letošnjem letu organiziral redarstvo na šolski poti. Prostovoljci iz
Društva upokojencev Šentjernej so se odzvali prošnji SPV CP
za izvajanje redarstva. Redarstvo so izvajali prvi teden šolskega
leta na prehodih za pešce v okolici Osnovne šole Šentjernej in
podružnice v Orehovici. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
se prostovoljcem iz društva upokojencev zahvaljuje za sodelovanje.

LETOVANJE NA DEBELEM RTIČU ZA OTROKE
ŽIVLJENJSKA ŠOLA

O

OBMOČNO ZDRUŽENJE RKS NM

rganiziranje letovanja je za novomeški Rdeči križ dolgoletna in
pomembna dejavnost. Trudijo se,
da otroci počitnice na Debelem rtiču
preživijo prijetno in se pri tem tudi
kaj naučijo za življenje.
Območno združenje RKS Novo mesto je tudi
med letošnjimi šolskimi počitnicami organiziralo letovanje za 300 otrok na Debelem rtiču,
od tega 45 iz občine Šentjernej. Vključili so se
otroci s pogostimi zdravstvenimi težavami in
otroci iz socialno šibkih družin, stari od 6 do 16
let. Letovanje je potekalo v treh sedem dnevnih izmenah. Dolenjski otroci so bili nastanjeni v paviljonu Morska zvezda, razporejeni
so bili v skupine do 11 otrok, v vsaki izmeni
je bilo devet skupin. Na letovanju so prepovedani mobiteli in računalniki, vendar, ker je
program pester, vseh teh naprav ne pogrešajo,
saj se udeležujejo različnih delavnic, športnih
aktivnosti, zabave in plesov ter na koncu še izleta z ladjico v Izolo. Neplavalci se trudijo, da
splavajo. Za otroke in celoten program so poskrbeli trije pedagoški vodje, ki so učitelji, in 30
mentorjev in pomočnikov, ki so študentje in
na letovanju pridobivajo dragocene izkušnje

za pedagoške in druge poklice. Udeležba otrok na organiziranem letovanju je preizkus za
otroke in starše, saj marsikateri otrok, posebej
mlajši, prvič ne vidi staršev več dni. Za otroke
je letovanje pot k samostojnosti in nekaj kar

Šentjernejsko glasilo | september 2021

jim ostane v spominu za zmeraj. Tudi letos
je bilo letovanje cenovno zelo ugodno, saj ga
sofinancirajo ZZZS in vse občine iz območja
delovanja Območnega združenja RKS Novo
mesto.
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KULTURNI CENTER PRIMOŽA TRUBARJA
Kulturni
center Primoža
Trubarja je izjemno
prizorišče za različne dogodke, pa
naj so to koncerti, gledališke ali plesne
predstave, proslave, poroke, sprejemi ali
kaj podobnega. Kadar so na odru naši otroci
ali najbolj znani slovenski gledališki igralci
je v šentjernejskem hramu kulture čutiti
domačnost in sproščenost. Oder je prizorišče
raznovrstnih dogodkov, ki so nam v
preteklosti prinesli že veliko smeha, nekaj
razmisleka, pa tudi solza, vsekakor
pa smo bili priča številnim
dogodkom s posebnim
pečatom.
ELIZABETA KUŠLJAN GEGIČ

– PREBLIZU –
– MAJHNO TEŽAVO IMAM –

Kdo se bo
z najmlajšimi
tokrat odpravil
na predstavo?

Kljub zahtevnim časom, se čutimo dolžne, da vam – naši publiki omogočimo obisk kulturnih dogodkov. Kultura je tisto, kar posameznika bogati, mu daje širimo, posebne izkušnje in
doživetja.
Pripravili smo dva abonmaja, in sicer OTROŠKEGA in GLEDALIŠKEGA.
OTROŠKI abonma je namenjen otrokom že od drugega leta starosti. Vanj smo umestili pet
skrbno izbranih predstav, kjer se bodo otroci zabavali, se nekaj naučili, pomagali junakom pri
reševanju zagat in tako v bogati lutkovni podobi srečali precej znanih pravljičnih likov.
Tudi GLEDALIŠKI abonma bo ponudil pet predstav, saj se letos za obisk Ljubljane z našimi abonenti nismo odločili. Tokratni abonma bo v Šentjernej povabil zveneča imena slovenske
igralske scene. Novembra se nam bo predstavil Bojan Emeršič s predstavo EROTIKA PO EMERŠIČU, decembra bomo gostili S3P komedijo Siti Teatra z naslovom JANEZ NOVAK, v kateri igrajo
Tadej Toš, Klemen Slakonja in Gregor Podričnik. Po novem letu pridejo k nam gledališčniki
iz SNG Nova Gorica s predstavo Iztoka Mlakarja TUTOŠOMATO, zgodaj spomladi bomo gostili
intimno predstavo PREBLIZU, abonma pa zaključili s POPOLNIMI TUJCI iz SNG Maribor. Vmes
pa nas obišče še kakšen imeniten glasbenik, da bo leto še boljše!
Vpis abonmajev bo potekal od ponedeljka, 4. do vključno petka 15. oktobra na blagajni Kulturnega centra Primoža Trubarja. Omogočili bomo plačilo v več obrokih. Dijakom, študentom in
upokojencem pa bomo zagotovili popust.
Več informacij o predstavah in vpisu najdete na spletni strani kc-sentjernej.si in na FB strani Kulturnega centra Primoža Trubarja.
Ogled predstav bo možen ob upoštevanju navodil NIJZ, ki bodo veljala na dan izvedbe
dogodka. Potrudili se bomo za varnost in zdravje slehernega posameznika v dvorani – tako za
obiskovalce, kot tudi nastopajoče.
Vljudno vabljeni na vpis abonmaja, saj vam ta prinese nižjo ceno, kot da bi vstopnice kupovali sproti, imate stalen sedež v dvorani, dobivate redna obvestila in še kakšen popust pri
dogodkih v naši organizaciji.
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ZA VAS SAMO NAJBOLJŠE!

Končno
bomo spet lahko sedli med sedeže in se naužili gledališča!

Se tudi
vi že
veselite?

– EROTIKA PO EMERŠIČU –

– POPOLNI TUJCI –

– JANEZ NOVAK –

– OD KOD SI, KRUHEK? –

– TI IN JAZ –

– OPIČJA UGANKA –

Izbrano
za vas!
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PREVOZNIŠTVO ČRTALIČ d. o. o.

V

tokratni številki
vam predstavljamo
Prevozništvo Črtalič d. o.
o., ki je letos obeležuje 20
let obstoja. Pogovarjali smo se
z lastnikom podjetja ALEŠEM
ČRTALIČEM.

SABINA JORDAN KOVAČIČ &
ANITA PETRIČ
OSEBNI ARHIV PREVOZNIŠTVO
ČRTALIČ D. O. O.
Kam segajo začetki vašega podjetja in
kako bi jih opisali?
Začetki Prevozništva Črtalič segajo v leto
1978. Prvotno je podjetje vodil moj oče Ignac
Črtalič, kot samostojni podjetnik. Leta 2001 pa
sem se odločil za samostojno pot kot družba z
omejeno odgovornostjo.
Zakaj ste se odločili za odprtje svojega
podjetja?
Že kot otroka me je navdušilo očetovo delo
in »ljubezen« do tovornjakov. Ko sem končal šolanje, sem naredil izpit za tovornjak in
priklopnik ter se odločil odpreti svoje podjetje.

S čim vse se ukvarja vaše podjetje?
Naše podjetje nudi svojim strankam kakovostne prevozne storitve vseh vrst gradbenega
materiala in delo z avtodvigali s sodobno
opremljenimi vozili. Izvajamo montaže kovinskih konstrukcij do višine 35 m, prestavitev
lesenih objektov do teže 15 ton. Izvajamo tudi
izredne prevoze na območju Slovenije in Hrvaške. Naša dodatna dejavnost pa je tudi prevoz vozil v mednarodnem prometu.
Kakšen je bil vaš vozni park na začetku
vaše poti in kakšen je sedaj?
Vozni park na začetku se je začel z enim tovornjakom. Sedaj pa jih imamo 8.

Koliko imate zaposlenih?
Naše podjetje sedaj šteje 7 zaposlenih.
Kako bi opisali svoj posel?
Naš posel je zelo razgiban ter zanimiv, hkrati
pa zahteva veliko natančnosti ter še večjo odgovornost.
Če bi bili spet na začetku, bi šli ponovno v
ta posel, na povsem enak način ali bi kaj
spremenili ter zakaj?
Če bi bil spet na začetku, bi najverjetneje šel
po isti poti, saj menim da počasi se daleč pride.
Kako vpliva na vaše poslovanje zaostrovanje okoljevarstvenih normativov za tovorna vozila in visoke cene cestnin?
Zaostrovanje okoljevarstvenih normativov
nam predstavlja kar nekaj dodatnih nepotrebnih stroškov in skrbi.
Kako ste vi kot podjetnik občutili epidemijo koronavirusa?
Na začetku epidemije koronavirusa je bil v našem podjetju zelo velik upad prometa, saj smo
se s popolnim zaprtjem države za nekaj časa
ustavili tudi mi.
Kakšni so vaši načrti za prihodnje?
Cilji in načrti za naprej so delo opravljat še
naprej tako uspešno in vestno. Prav tako pa
imamo v načrtu za prihodnost povečati naš
vozni park ter število zaposlenih.

Jernejevo 2021 je za nami. Na naslednjih straneh glasila si lahko ogledate
in podoživite dogodke, ki so se odvijali v sklopu letošnjega praznovanja
občinskega praznika. Prireditve, ki so v večini potekale na prostem,
so bile razpršene po občini in prilagojene razmeram.
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PRIČETEK JERNEJEVEGA 2021 S
15. JERNEJEVIM KOLESARSKIM MARATONOM
ANITA PETRIČ
EMIL TURK

V

Šentjerneju je v okviru občinskega
praznika Jernejevo 2021, na praznik
Marijinega vnebovzetja, 15. avgusta
2021, potekal 15. Jernejev kolesarski
maraton. Maraton, ki je privabil več
kot 250 kolesarjev, je pripravila Občina Šentjernej. Od tega je bilo več kot 50 mlajših udeležencev od 15 let. Maraton je potekal skladno
z ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s
covid-19. Predstavniki civilne zaščite so preverjali PCT pogoj. Vsak kolesar, ki je poravnal
startnino, je prejel športno majico in malico v
restavraciji Pri Farovžu. Najmlajši do 15 let so

vozili brezplačno, kljub temu so prejeli malico
in kolesarski bidon. Kolesarji so lahko izbirali
med dvema dolžinama, in sicer 27 km malim
maratonom ali 54 km velikim maratonom.
Pred startom je kolesarje nagovoril župan
Občine Šentjernej Jože Simončič, maskota
petelin Jernej pa je poskrbel za veselo vzdušje
na prizorišču. Najštevilčnejša ekipa na maratonu je bila ekipa članov Kolesarskega društva
Trapci iz Šentjerneja, ki so prejeli pokal. Pokal
sta prejela tudi najmlajši kolesar in najmlajša kolesarka. Prav tako najstarejša kolesarka
Irena Berčon iz Trbovelj in najstarejši kolesar
Günter Kopač iz Kočevja. Za pomoč pri organizaciji se Občina Šentjernej zahvaljuje vsem
sodelujočim na maratonu (motoristom MK

Novo mesto, šoferju spremljevalnega vozila
Jožetu Glihi, gasilcem redarjem, Policijski postaji Šentjernej, delavcem JP EDŠ, d. o. o. Šentjernej, Kolesarskemu klubu Adria Mobil, ZD
Novo mesto, predstavnikom civilne zaščite ter
članicam Društva kmetic Šentjernej), ki so pomagali pri dobri izvedbi kolesarskega dogodka ter številnim šentjernejskim donatorjem za
nagrade, saj je ob zaključku maratona potekalo žrebanje nagrad. Jernejev kolesarski maraton je sodil v sklop maratonov akcije Slovenija
kolesari za leto 2021. Šentjernejčani so tako
vnovič množično dokazali, da ob kolesarjenju
uživajo v naravnih lepotah svoje občine, pri
čemer se jim pridruži tudi mnogo udeležencev
od drugod.
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ODPRTJE TURISTIČNO INFORMATIVNE TABLE IN
REKONSTRUKCIJE CESTE V GORENJEM VRHPOLJU
ANITA PETRIČ
EMIL TURK

V

soboto, 21. avgusta 2021, je v Gorenjem Vrhpolju ob cerkvi sv. Urbana
potekalo slovesno odprtje turistično
informativne table v organizaciji Turističnega društva Šentjernej in Občine Šentjernej. Tablo so v TD Gorenje Vrhpolje
postavili v sodelovanju z Občino Šentjernej,
Zavodom za varstvo kulturne dediščine, OE
Novo mesto in Župnijo Šentjernej. Tabla opisuje cerkev sv. Urbana. Cerkev, ki sodi med
kulturne znamenitosti kraja in je kulturni
spomenik lokalnega pomena. Posvečena je
sv. Urbanu, zaščitniku vinogradov in priprošnjiku proti pijanosti. Na hribčku pod Gorjanci
stoji že najmanj 582 let – takrat je bila prvič
omenjena v cerkvenih arhivih. Slabih 150 let
kasneje je bila že zabeležena kot podružnica
šentjernejske župnije. Po zaslugi zagnanih
članov Turističnega društva Vrhpolje s predsednico Betko Luštek na čelu so v zadnjih
letih postavili že sedem turistično informativnih tabel v vasi. Otvoritev table je pospremilo
petje zbora Sentio ter nastopi domačih otrok.
Kasneje je potekalo odprtje 220 metrov dolgega prenovljenega odseka Dule v Gorenjem

Vrhpolju, ki je bil že zelo dolgo prometno
obremenjen – ozka, dotrajana cesta, utesnjena med brežine in škarpe. Zaradi izgradnje
110 metrov opornih zidov je šlo za zahteven
gradbeni poseg. Vozišče je sedaj široko dobrih šest metrov, urejeni sta meteorna kanalizacija in odvodnjavanje, cesta je na novo
asfaltirana, ima oporne zidove, na eni strani je zarisan pločnik, na drugi pa robna črta
vozišča. Postavljenih je tudi pet svetilk javne
razsvetljave. Na vrhu opornih zidov sledi še
postavitev žičnih ograj, spodaj pri potoku Kobile pa postavitev jeklene varnostne ograje v
dolžini 25 metrov. Dela je izvajalo podjetje JP
EDŠ, d. o. o. Šentjernej s podizvajalcem. Trak
sta prerezala župan Jože Simončič in vaščan
Slavko Blatnik. Nove pridobitve so se nadvse
razveselili otroci in so na prenovljeno cesto
napisali »Hvala!«. Župan je poudaril, da je
zadovoljen, ker so vaščani prepoznali skupen
interes in so brez težav sodelovali pri odkupu
potrebnih zemljišč. Naložba skupaj z odkupi
znaša 120.000 evrov. Prenovljeno cesto je blagoslovil župnik Anton Trpin. Vaščani so pripravili tudi pester kulturni program. Nastopili
so ljudski pevci iz Vrhpolja, mladi Vrhpoljčani
so pripravili zanimive točke, gospodinje pa so
postregle s pecivom.
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ODPRTJE INVESTICIJE IZGRADNJA
KANALIZACIJE V NASELJIH VRH PRI ŠENTJERNEJU
IN GORENJA BREZOVICA
ANITA PETRIČ

N

EMIL TURK

a Vrhu pri Šentjerneju je v ponedeljek,
23. avgusta, potekalo slovesno odprtje investicije Izgradnja kanalizacije v
naseljih Vrh pri Šentjerneju in Gorenja
Brezovica. Uvodoma je zaigral kvintet trobil
Pihalnega Orkestra Občine Šentjernej. Zbrane

je nagovoril župan Jože Simončič. Kot najugodnejši izvajalec je bilo izbrano podjetje Kostak d. d. s partnerjem Gradnje Boštanj d. o. o.
V imenu predsednika uprave družbe Kostak
Miljenke Muha je spregovoril direktor sektorja komerciale v družbi Kostak Gregor Jaklič.
Dogodek so obogatili člani Šentjernejskega
okteta, Pihalni orkester Občine Šentjernej in
ljudski pesnik domačin Jože Grgovič.

KLOPOTEC NA TOLSTEM VRHU NA ROKOVO VESELO ZAPEL
ANITA PETRIČ
EMIL TURK

N

a Tolstem Vrhu že od leta 2002 v času
občinskega praznika Občine Šentjernej postavljajo klopotec, ki odganja
ptiče iz vinogradov. V ponedeljek,
16. 8. 2018, na god sv. Roka, so člani Mokropoljskega kluba mučenikov, ki letos
praznujejo že 34 let delovanja, znova poskrbeli, da klopotec že poje. Župnik Anton Trpin
je pred dogodkom v podružnični cerkvici sv.
Roka daroval mašo. Po maši so »mokropoljski mučeniki« v spremstvu muzikantov Prijateljev Tolstega Vrha prinesli klopotec in ga
postavili.
Klopotec je zagnal Franc Šinkovec pod imenom Korenina. O klopotcu in cerkvi sv. Roka
je izčrpno spregovoril mučenik Pajo (Mirko
Košak), zbrane pa je nagovoril tudi župnik Anton Trpin in župan Občine Šentjernej Jože Simončič. Dogodek so s pesmijo obogatili tudi
člani Šentjernejskega okteta. Članice Društva
kmetic Šentjernej so številne zbrane posladkale, mučeniki pa so poskrbeli za vinsko kapljico. Obiskovalci so se zadržali še dolgo.
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POHOD ZA DEDKE IN BABICE
JOŽICA SINRAJH

V

OSEBNI ARHIV SEKCIJE »HOJA«
sklopu Jernejevega smo v Društvu upokojencev Šentjernej – sekcija »HOJA«
10. avgusta organizirali že tradicionalni Jernejev pohod za dedke in babice.

Start je bil v Gorenjem Vrhpolju (Vrbje). Pohoda se je udeležilo 25 odraslih in 23 otrok. Vodja pohoda je bila Jožica Sinrajh, ki je zbrane
pohodnike tudi pozdravila in podala navodila
za varen pohod. Vse udeležence pohoda sta
pozdravila in nam zaželela varen korak predsednik DU Šentjernej Marjan Bratkovič in žu-

DELAVNICA SKAVTSKEGA
PRIŽIGANJA OGNJA

S

OGNJEVITI PETELINI

kavti smo v sklopu občinskega praznika Jernejevega organizirali delavnico
netenja ognja. Ogenj je nam skavtom
zelo blizu, saj predstavlja tako družabni prostor ob večerih, toplino v hladnejših dneh kot tudi sredstvo za kuhanje kosila in večerje. Zato je še toliko bolj pomembno,
da smo vešči dela z njim. Kurjenje ognja je
veščina, najbolj delikaten pa je prav prvi del –
prižig ognja. Doma je to velikokrat enostavno,
saj imamo dostop do suhih drv, pomagamo
pa si tudi z vžigalicami in vžigalniki. V naravi
pogosto temu ni tako, zato moramo dobro
poznati vnetljive naravne materiale in načine
s katerimi lahko vnesemo dovolj energije, da
zanetimo naše netivo. Ker je to uporabno in
hkrati zabavno, smo šentjernejski skavti organizirali delavnico, kjer se je netenja ognja lahko
priučil vsak, ki si je to želel. Skavti smo nabrali
brezovo lubje, suho travo in ostale materiale, ki
jih je bilo treba vešče pripraviti na vžig s kresilom. Komur je uspelo se je lahko preizkusil tudi
v netenju »fatwooda«. Fatwood je suha veja
iglavca v kateri se je nakopičila smola. Takšne
veje so super, saj lahko najdemo suhe tudi v
deževnih dneh. Če jih z nožem nastrgamo, jih
na ta način pripravimo za netenje s kresilom.
Prav tako je bilo na delavnici možno preizkusiti ognjene zvitke. Pri teh dobiš malo žerjavi-

pan Jože Simončič. Pot nas je vodila v Vratno,
Novo goro, čez potok Kobilo in nazaj, kjer smo
pohodnike pogostili s pecivom in sladoledom.
Da pa je bilo naše druženje še bolj pestro, smo
ob zvokih harmonike zapeli kar nekaj pesmi,
med njimi ni manjkala tudi naša pohodniška
himna.

ce tako, da v vato ali kak drug nitast material
zaviješ pepel in ga gneteš. Najvztrajnejši pa so
se lahko preizkusili tudi v netenju z lokom. Na
delavnici je bilo super vzdušje in upamo, da so
se nam obiskovalci pridružijo tudi drugo leto,
ko bomo povadili tudi kakšno drugo veščino.
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V MRŠEČI VASI NAVDUŠILI
IRENA YEBUAH TIRAN IN EVA HREN
ANITA PETRIČ
EMIL TURK

V

okviru občinskega praznika Občine
Šentjernej je v četrtek, 19. avgusta
2021, potekal koncert priznanih
glasbenic Irene Yebuah Tiran in Eve
Hren, ki sta navdušili s španskimi
pesmimi in priredbami slovenskih narodnih
pesmi.

Obisk je bil dober, občinstvo, med katerim je
bil tudi župan Občine Šentjernej Jože Simončič, pa očitno željno kulturnih dogodkov, ki jih
je v tem korona času marsikdo pogreša.
Eva Hren je vrhunska slovenska kitaristka in
pevka zabavne glasbe. Pevsko kariero na področju zabavne glasbe je začela s tercetom
Katrinas, po odhodu pa je šla na samostojno
pot. Lani je zmagala na Popevki s skladbo Šesti čut.

Irena Yebuah Tiran je priznana mezzosopranistka, ki prihaja z dolenjskega konca. Je prejemnica več nagrad, sodelovala je z mnogimi
priznanimi orkestri in dirigenti, pela je različne opere. Poučuje solopetje na Glasbeni šoli
Marjana Kozine v Novem mestu.
Za prireditveni prostor pred stavbo Mizarstva
Cvelbar v Mršeči vasi so poskrbeli gasilci Prostovoljnega društva Šentjernej. Po koncertu
so se zbrani še dolgo zadržali.

JURE IVANUŠIČ IN MIRLOO NA JERNEJEVEM
VEČERU KULTURE V OREHOVICI IN GRADIŠČU
ANITA PETRIČ
EMIL TURK

T

udi letos sta v Orehovici in Gradišču
v petek, 20. avgusta 2021, potekala
Jernejeva večera kulture. S polurno predstavo je navdušil skladatelj,
igralec, režiser, šansonjer, pianist,
pevec in humorist Jure Ivanušič. Ob njegovem nastopu so se pred publiko odvrtela
čustva ljubezni in strasti, sreče, bolečine,
notranje tesnobe ter neizživetih sanj s polno
ironije in satire. Večer v Orehovici je s klavirsko harmoniko popestril Luka Povhe iz
Dolenjega Vrhpolja, v Gradišču pa domačin
Marko Kalin z diatonično harmoniko. Občani so prisluhnili tudi pevki Tamari Kos iz
Brežic, ki je znana pod umetniškim imenom
Mirloo. Med številnimi tujimi in slovenskimi
pesmimi je predstavila svoj prvenec z naslovom Narejen za mene. Na klaviaturah jo je
spremljal Žiga Jamnik iz Škofje Loke. Skupaj
sta združila moči in svoji raznolikosti uspešno povezala v harmoničen zvok. Navzoče
sta popeljala v brezskrben poletni Jernejev
večer.
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MATJAŽ JAVŠNIK, EMA PAVLIČ IN ANITA VERŠEČ
NA JERNEJEVEM VEČERU KULTURE V GORENJEM
VRHPOLJU IN LEDEČI VASI
ANITA PETRIČ
EMIL TURK

V

soboto, 21. avgusta 2021, sta potekala še dva večera Jernejeve kulture,
v Gorenjem Vrhpolju in Ledeči vasi.
Nastopil je vsestransko talentiran
igralec in komedijant Matjaž Javšnik,
ki nadaljuje svoj gledališki niz s predstavo
Striptiz. Tokrat ni razgalil sebe, temveč občinstvo. Sprehodil se je čez slovenske posebnosti
in zanimivosti. Nastopila je tudi sopranistka
Ema Pavlič iz Gorenjega Vrhpolja, ki koncertira
v različnih krajih in priložnostih. Vsako leto se
redno udeležuje poletnih pevskih seminarjev,
v letošnjem letu pa je sodelovala tudi v opereti Candid. Poleg rednega študija na Akademiji
za glasbo svoje pedagoško znanje nadgrajuje
na Glasbenem centru Edgar Willems, kjer je
vpisala zadnji letnik diplomskega študija. Na
citrah jo je spremljala Anita Veršec iz Bizeljskega, ki s svojo energijo utira pot v prelep svet
citrarskih zvokov. Poučuje na Glasbeni šoli
Brežice in Litija, kjer s svojimi učenci dosega
visoka priznanja na citrarskih tekmovanjih
in že več kot 20 let vodi šolski citrarski orkester. V Ledeči vasi je zbrane nagovoril predsednik PGD Groblje Dejan Lešnjak, v Gorenjem
Vrhpolju pa predsednica PGD Gorenje Vrhpolje Tina Grubar. Župan Jože Simončič je na
obeh lokacijah zbranim čestital ob občinskem

prazniku. Večer v Vrhpolju je s klavirsko harmoniko popestril še Luka Povhe iz Dolenjega

Vrhpolja, v Ledeči vasi pa je na diatonično harmoniko zaigral Jan Žagar z Grobelj.

LUTKOVNA PREDSTAVA ZA OTROKE MOTOVILČICA
ANITA PETRIČ
EMIL TURK

V

okviru Jernejevega je Občina Šentjernej poskrbela tudi za najmlajše občane. Otroci so lahko v petek, 27. avgusta 2021, na zelenici ob Kulturnem
centru Primoža Trubarja uživali v lutkovni predstavi za otroke Motovilčica. Kot vse
pravljice se je tudi ta pričela z nekoč. Nekoč za
devetimi gorami in devetimi vodami je stalo
mesto. Sredi mesta je stala majhna hišica, v
njej pa sta prebivala mož in žena. Po dolgih
letih se jima je uresničila želja in dobila sta deklico. Vendar sta jo, zaradi ukradenega motovilca, morala dati v rejo hudobni čarovnici. Ta
jo je odpeljala v gozd in jo zaprla v stolp brez
vrat. Nekega dne pa se je pod stolpom pojavil

princ in pravljica je postala vse bolj zanimiva.
Predstava je nastala po motivih pravljice bra-

tov Grimm. Otroke sta navdušila igralca Lucija
Ćirović in Boštjan Štorman.
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MLADI VAL –
NEDELJSKI
VEČER Z GLASBO,
BURGERJI IN
PIVOM
ANITA PETRIČ
EMIL TURK

V

nedeljo, 22. avgusta 2021, so na svoj
račun prišli mladi. Občina Šentjernej je poskrbela za doživet glasbeni
nedeljski večer z burgerji in pivom.
Nastopili so Loom, Ember, Kokosy in
komedijant Gašper Bergant.

JERNEJEV KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA
OBČINE ŠENTJERNEJ
ANITA PETRIČ
EMIL TURK

V

četrtek, 26. avgusta 2021, je na ploščadi pred Kulturnim centrom Primoža Trubarja potekal Jernejev koncert
Pihalnega orkestra Občine Šentjernej
pod taktirko Sandija Franka. Koncerta
so se udeležili številni občani, ki so po koncertu v šotoru na prireditvenem prostoru uživali
v večeru domačih šentjernejskih penin v organizaciji Občine Šentjernej in Društva vinogradnikov Šentjernej. Na koncertu je zbrane nagovoril župan Občine Šentjernej Jože Simončič.

Občani in občanke so vstopili tako v prijeten
glasbeni večer z domačimi godbeniki in se
skupaj s publiko veselili 110-letnice njihovega
delovanja. Boter Jurij Kos je sprejel v godbo
mlade glasbenike, ki sicer v godbi igrajo že nekaj časa, vendar jih zaradi epidemije s koronavirusom niso imeli priložnost krstiti: Tjašo Selak, Nežo Krmc, Ivo Colnar, Mašo Judež, Nežo
Drečnik, Petra Kulovca, Gala Hudoklina, Aljo
Hudoklin, Agnes Globevnik in Laro Kalin. Jurij
Kos jim je zastavil številna vprašanja povezana
s šentjernejsko godbo. Občinstvo je z močnim
aplavzom pokazalo, da so jih godbeniki vnovič
razvajali s prisrčnostjo in toplino.
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VEČER ŠENTJERNEJSKIH PENIN POSPREMILI GLASBENICI
KATARINA ŠTEFANIČ ROŽANEC IN ŠEJLA USENIK
ANITA PETRIČ
EMIL TURK

P

popeljali glasbenici in učiteljici na Glasbeni
šoli Novo mesto Katarina Štefanič Rožanec s

o Jernejevem koncertu Pihalnega orkestra Občine Šentjernej so obiskovalci v šotoru na prireditvenem prostoru
lahko uživali v večeru domačih šentjernejskih penin v organizaciji Občine
Šentjernej in Društva vinogradnikov Šentjernej. Šentjernejski vinogradniki so v uvodu
večera, za Kmetijo Karlovček Žiga Rumpret, za
Kartuzijo Pleterje Marko Cvelbar, za Zidanco
Slovenec Ana Slovenec Jenškovec, za Vinogradništvo Štemberger Darja Štemberger, za
Vinogradništvo Martinčič Jernej Martinčič in
za Vina Huba Martinčič Martin Martinčič, slovesno odprli svoje penine. Na odprtju večera
penin je župan Občine Šentjernej Jože Simončič gostil Josipa Kraljičkovića, vodjo Upravnega oddelka za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj
podeželja Zagrebške županije. Župan je zbrane nagovoril in dejal, da vidi priložnost za sodelovanje na različnih področjih, predvsem na
področju turizma, vinogradništva ter kulinarike. Številne zbrane obiskovalce sta skozi večer

harmoniko in Šejla Usenik z violino. Za kulinariko je poskrbela Gostilna Kunst iz Krškega.
Odprtje večera penin

Za sladkosti je poskrbela Jana Pucelj – Gartl'c.

NLB MOBILNA POSLOVALNICA Bank & Go JE PRIPELJALA
TUDI V ŠENTJERNEJ

S

SABINA PUCELJ, NLB d. d.

o dnevi, ko smo preprosto veseli.
Eden takšnih je bil, ko je v občino Šentjernej pripeljala NLB Mobilna poslovalnica Bank&Go. 26. avgusta je ena
izmed najbolj prilagodljivih storitev,
moderno opremljena in v rokah odličnih bančnih svetovalcev, v Šentjernej pripeljala bančne storitve, znanje, izkušnje in nasvete.
Prihod NLB Mobilne poslovalnice Bank&Go je
z veseljem pozdravil tudi župan, gospod Jože
Simončič, poseben pridih pa so dodala tudi
dekleta iz Društva kmetic Šentjernej, ki so si z
zanimanjem pobližje ogledale prostore mobilne poslovalnice.
Kaj mobilna poslovalnica omogoča?
Če vsi, ki želite urediti finančni opravek, potrebujete finančni nasvet, morda pomoč glede
uporabe spletne in mobilne banke ter drugih
načinov poslovanja, ki so vam na voljo 24/7,
vam je na voljo bančni strokovnjak. Za gotovinsko poslovanje pa je kot del mobilne poslovalnice na voljo tudi bankomat.

V mobilni poslovalnici lahko:
• Odprete bančni račun in sklenete bančni
paket.
• Naročite plačilno kartico (Mastercard, Visa,
Karanta).
• Oddate vlogo za kredit. (Če vlogo za kredit
oddate že prek videoklica, lahko v mobilni
poslovalnici le še podpišete pogodbo.)
• Sklenete varčevanje ali depozit in se posvetujete tudi o drugih vrstah naložb.
• Dobite nasvet o življenjskih in premoženjskih zavarovanjih.
• Opravite brezgotovinsko plačilo z računa
na račun.
• Na bankomatu dvignete ali položite gotovino in plačate položnice. Ne pozabite, da za
uporabo bankomata potrebujete bančno
kartico (osebnega računa) ter številko (PIN).
Kje in kdaj lahko obiščete mobilno poslovalnico?
Mobilna poslovalnica vsak dan naredi kar nekaj ovinkov po Sloveniji, na poti pa se ustavi
v različnih krajih. Osebni stik je najbolj domač
zlasti starejši populaciji, zato povejte svojim

dedkom in babicam, znancem in prijateljem,
da bančne opravke lahko uredijo tudi v mobilni poslovalnici. Kdaj pripelje tudi v njihov kraj,
preverite v urniku na spletni strani www.nlb.
si/bankgo.
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PREVZEM NOVEGA GASILSKEGA VOZILA
ANITA PETRIČ
EMIL TURK

G

asilci PGD Šentjernej so si ob 140-letnici delovanja uresničili veliko in
dolgoletno željo, nakup novega gasilskega avta s cisterno GVC-16/25.
V okviru občinskega praznika so ga
svojemu namenu predali v petek, 27. avgusta. Blagoslovil ga je župnik Anton Trpin. Nov
gasilski avto je zaradi izvrstne opremljenosti
stal 285 tisoč evrov, od česar je 180 tisoč evrov
prispevala Občina Šentjernej iz občinskega
proračuna. Preostanek so gasilci pridobili od
občanov, sponzorjev, donatorjev in prav vsem
se iskreno zahvaljujejo za podporo, pomoč
in zaupanje. Nov gasilski avto GVC-16/25 je
vsestranski, namenjen za gašenje požarov, pomoč ob naravnih nesrečah, poplavah, za tehnične intervencije, skratka zelo dobro opremljen. Na slovesnosti je poleg župana Jožeta
Simončiča, spregovoril tudi Slavko Jalovec iz
Gasilske zveze Slovenije, ki je gasilcem PGD
Šentjernej izročil zlato plaketo GZS. Gasilcem
je iz Uprave RS za zaščito in reševanje Stane
Zagorc ravno tako ob jubileju izročil plaketo,
sami pa so poskrbeli za zahvale. Posebno priznanje so namenili častnemu občanu, najstarejšemu članu PGD Šentjernej, 103-letnemu
Stanku Kušljanu. Slovesnost je obogatilo petje
Šentjernejskega okteta, oglasile so se fanfare
šentjernejskih godbenikov, številne zbrane je
pozdravil tudi petelin Jernej.

RAZSTAVA MAVRIČNIH PARADIŽNIKOV NA JERNEJEVEM SEJMU
ANITA PETRIČ
EMIL TURK

Č

lanice Društva kmetic Šentjernej
so v okviru Jernejevega sejma poleg redne prodaje domačih dobrot
pripravile nadvse zanimivo razstavo
paradižnikov z naslovom »Mavrični
paradižniki«. Razstavile so kar 51 različnih sort
– celo mavrico barv in oblik (od rdečih, belih, rumenih, oranžnih, zelenih, roza, pisanih,
rjavih do črnih) paradižnikov. Enega izmed
predstavljenih paradižnikov so poimenovale
Šentjernejčan. Zanimanje je bilo neverjetno.
Namen razstave je bil spodbuditi ljudi k sajenju novih barv paradižnika ter jih navdušiti
za nove okuse in oblike. Z izmenjavo semen
in plodov bodo širile semensko banko paradižnika po šentjernejski dolini in izven nje.
Poleg novih barv so pri postavljanju razstave
iskale tudi paradižnike, ki so že dolgo v družini
in ki se tradicionalno prenašajo iz roda v rod.

Za omenjeno razstavo je najbolj zaslužna Danijela Pavlič, ena izmed članic Društva kmetic
Šentjernej. Razstava bo postala tradicionalna.

Drugo leto jo bodo obogatile s tekmovanjem
za največji in najbolj nenavaden plod paradižnika.
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DOBRO OBISKAN JERNEJEV SEJEM

ANITA PETRIČ

L

EMIL TURK & ANITA PETRIČ

etošnji Jernejev sejem je bil nad povprečno dobro obiskan. Odvijal se je v
soboto, 28. avgusta 2021, na sejemskem prostoru, kjer se je poleg redne
sejemske dejavnosti prvič na enem
mestu predstavil sistem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja. Občina Šentjernej je
k sodelovanju povabila predstavnike Slovenske vojske, civilne zaščite, policije in gasilce.

Vsi so se z veseljem odzvali in predstavljali
posamezne dejavnosti ter poklice z ogledi
vozil in opreme. Sodelovali so: Prostovoljno
gasilsko društvo Šentjernej, Policijska postaja Šentjernej, Slovenska vojska, Uprava
za obrambo Novo mesto ter Uprava RS za
zaščito in reševanje, izpostava Novo mesto.
PGD Šentjernej je za otroke pripravil zipline
ter gasilski poligon. Predstavili so tudi nov
gasilski avto s cisterno GVC-16/25. Slovenska
vojska je poleg bogate opreme in vozil za otroke, poskrbela za vojaški poligon za prema-

govanje ovir. Zdravstveni dom Novo mesto je
na sejmu izvajal cepljenje proti covid-19 brez
naročanja, katerega se je udeležilo 75 oseb.
Občina Šentjernej se vsem sodelujočim iskreno zahvaljuje. Živahno je bilo tudi na rednem
delu sejma, kjer so članice Društva kmetic
Šentjernej pripravile bogato in izvirno razstavo različnih sort paradižnikov, člani Pihalnega
orkestra Občine Šentjernej pa so zaigrali kar
nekaj koračnic. Obiskali so nas starodobniki
traktorji Lončar iz Komende, zaplesal je tudi
šentjernejski petelin Jernej.
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠENTJERNEJ NA JERNEJEVEM
JOŽE SMREKAR
EMIL TURK

16. 8. 2021 BALINANJE MOŠKI

nam zaželeli prijetno druženje in veliko športne sreče. Vodja in sodnik pikaderjev je Marko
Borsan, ki je izvrstno opravil svojo nalogo.

Iskrena zahvala gre gospodu Janiju Bregarju,
za sponzorstvo medalj. Hvala pa tudi Gostilni
Farovž za dobro pogostitev.

Tekmovalo je šest ekip. DU Šentjernej je imelo
2 ekipi, DU Semič, DU Gaberje, DU Mali Slatnik, Brusnice pa po 1 ekipo. Zmagala je ekipa DU Gaberje, 2. mesto je dosegla ekipa DU
Brusnice, 3. mesto pa so zasedli tekmovalci
druge ekipe DU Šentjernej; prva skupina iz DU
Šentjernej je zasedla 5. mesto. V bližanju je bil
zmagovalec Tone Dragan iz DU Šentjernej, v
zbijanju pa je bil zmagovalec Vinko Parancin iz
DU Mali Slatnik.

17. 8. 2021 BALINANJE ŽENSKE

Tekmovalo je šest ekip. DU Šentjernej sta zastopali 2. ekipi, Brusnice, DU Semič, DU Gaberje, DU Mali Slatnik pa po ena. Prvo mesto
je zasedla ekipa iz Brusnic, druga ekipa DU
Šentjernej je zasedla 2. mesto, 3. mesto pa ekipa DU Semič in na 4. mesto se je uvrstila prva
ekipa iz DU Šentjernej. V bližanju je zmagala
Marianne Pelko iz DU Šentjernej.
V zelo vročem ponedeljku in deževnem torku smo odigrali balinarski turnir »Jernejevo
2021». Nagovoril in pozdravil nas je predsednik DU Šentjernej Marjan Bratkovič, pridružil
se mu je tudi podžupan Selak Janez, oba sta
nam zaželela tudi veliko uspeha.

18. 8. 2021 PIKADO MOŠKI

Sodelovalo je sedem ekip. DU Šentjernej je
imelo tri ekipe, DU Semič, DU Gaberje, DU Mali
Slatnik, Brusnice pa po eno ekipo.
1. Ekipa DU Šentjernej je zasedla 1. mesto –
3348 točk.
2. Ekipa DU Šentjernej je zasedla 5. mesto –
2479 točk.
3. Ekipa DU Šentjernej je zasedla 7. mesto –
2168 točk.
Posamezno je bil najboljši Slavko Frančič z doseženimi 1150 točkami, 3. mesto pa je z osvojenimi 836 točkami dosegel Franc Žnidaršič.

18. 8. 2021 PIKADO ŽENSKE

Sodelovalo je šest ekip. DU Šentjernej sta zastopali dve ekipi, po eno ekipo pa so imeli DU
Semič, DU Gaberje, DU Mali Slatnik in Brusnice.
1. ekipa DU Šentjernej je zasedla z osvojenimi
2587 točkami dosegla 1. mesto.
2. ekipa DU Šentjernej je zasedla 3. mesto
(2489 točk).
Posamezno je Marija Smrekar dosegla 1. mesto (741 točk), 2. mesto je s 719 točkami dosegla Jožica Frančič, Zvonka Žnidaršič pa je bila s
666 točkami na tretji stopnički.
Pred začetkom tekmovanja so vse prisotne
nagovorili športni referent Jože Smrekar,
predsednik DU Šentjernej Marjan Bratkovič in
župan Občine Šentjernej Jože Simončič. Vsi so

RAZSTAVA DRUŠTVA KMETIC ŠENTJERNEJ

Č

ANITA PETRIČ

EMIL TURK

lanice Društva kmetic Šentjernej so ob svojem 30 letnem delovanju v rdeči dvorani Kulturnega centra Primoža Trubarja pripravile bogato razstavo sladkih dobrot in ročnih del.
Tesno so vpete v šentjernejsko društveno in družbeno življenje, saj se redko zgodi, da bi
bila kakšna prireditev v občini brez njihovih dobrot.
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PREPLET
GLASBE, VIN IN
KULINARIKE
ANITA PETRIČ
EMIL TURK

P

etkov večer, 27. avgusta 2021, je popestril Ansambel Saša Avsenika, sobotnega pa Marko Vozelj z Mojstri.
Obiskovalci so nadvse uživali tudi v
nadaljevanju obeh večerov ob okušanju šentjernejskih vin in kulinarike ter na
Jernejevi kuhni in festivalu dolenjskih vin.

NA JERNEJEVIH KASAŠKIH DIRKAH
DVE ZMAGI ZA DOMAČINE
LANA ZRINJANIN
EMIL TURK

V

nedeljo, 29. avgusta, so člani in članice Kluba za konjski šport Šentjernej
ob občinskem prazniku – Jernejevem
pripravili druge letošnje dirke. Spremljali smo 5 kasaških dirk in poni
dirko, kjer so se znova predstavili najmlajši
tekmovalci ter dirko dvovpreg. Povezanost
kraja in ljudi v Šentjerneju s konji je tradicija,
ki se kaže ne le v dirkah in kasaškem športu,
temveč tudi v velikem številu konj v rekreativnem jahanju in vpregah. Na tribunah se je ob
upoštevanju pogoja PCT zbralo lepo število
gledalcev, ki so ob izvrstno pripravljeni stezi
in ugodnem vremenu spremljali izjemno zanimive in hitre dirke.
S spominskimi dirkami, ki sta že postali tradicionalni, so počastili spomin na dva pomembna moža, Jurija Levičnika – pobudnika
izgradnje hipodroma v Šentjerneju ter znanega rejca kasaških konj Janeza Košaka iz Hrvaškega Broda.
Že v prvi točki sporeda sta domačinom zmago prinesla triletni Pierre in Lana Zrinjanin.

Zanju je bila to druga zmaga v štirih nastopih.
Drugo mesto je zasedla še ena domačinka,
Vesna Šuštaršič z Brandyjem. V drugi točki je
Denisa poskrbela, da je zmaga odšla lastniku
Dejanu Sukiču iz KK Ljutomer. 3. mesto sta
zasedla julijska zmagovalca Bershka MMS
in Andrej Simončič, na 5. mesto se je uvrstil
Sky iz hleva Rumpretovih. Zmaga v spominski dirki Jurija Levičnika je odšla v Komendo z
Ulfastom in Milanom Žanom, drugo mesto sta
zasedla odlični Planet in Slavko Franko. V odprti dirki za konje z največ zaslužka so domačini osvojili drugo in tretje mesto. Elisa Gali iz
hleva Judež je bila druga, tretje mesto sta si
pritekli Tamerice in Vesna Šuštaršič.
V zadnji točki sporeda, spominski dirki Janeza Košaka iz Hrvaškega Broda, je v prvem
nastopu kariere zmagala Vita HB na vajetih
Romana Jerovška. Vita HB je zmagala v spominski dirki za svojega rejca ter družini Košak
prinesla veliko veselja ob čustveni zmagi.
Četrto mesto sta še zasedla Jole in Ignac Zagorc.
Klub za konjski šport Šentjernej načrtuje še
en tekmovalni dan v nedeljo, 3. oktobra. Vljudno vabljeni ob upoštevanju pogoja PCT.

Pierre in Lana Zrinjanin

Zmaga za Romana Jerovška in Vito HB v
spominski dirki Janeza Košaka.
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JERNEJEVO 2021 – ODMEVI …
sveto mašo, je vse navzoče spodbudil k samozavesti, tudi v starosti in bolezni, ker smo vsi
še potrebni in koristni. Upognjen hrbet, palica
ali bergla v roki, zguban obraz, tresljavo telo ni
znamenje konca, ampak opomin, da smo vsi
na tej poti in je tudi priložnost, da naredimo
kaj dobrega in lepega v življenju.

ANTON TRPIN
EMIL TURK & ANITA PETRIČ

V

sak dogodek ima svojo odmevnost
v življenju. Zdaj takšnega, zdaj drugačnega. Vsak doživlja dogajanje,
praznovanje po svoje, ga osmišlja po
svojem okusu in pričakovanju, željah
in usmeritvah. Tako je bilo tudi ob praznovanju Jernejevega 2021. Vsak je lahko napolnil
dušo, srce in telo. Za vsakogar je bil pripravljen
kos kulturne pogače, kos duhovnega kruha in
vedro žlahtnega veselja in druženja. Iz župnijske strani bi rad omenil le nekaj utrinkov, ki so
zaznamovali to praznovanje.

ROKOVO – 16. 8., TOLSTI VRH
Opaziti je bilo, da se vedno večje število zbira
ob tem dogodku na tem mestu. Tudi k maši.
Mašo so popestrili pevci Šentjernejskega okteta in zapeli še na krajšem kulturnem programu. Prepletanje gostoljubnosti članic Društva
kmetic Šentjernej in vinogradnikov je ustvarilo žlahtno praznično razpoloženje. In odhajali
smo z eno samo lepo mislijo: »Bilo je lepo.«

SREČANJE OSTARELIH,
BOLNIH IN INVALIDOV –
25. 8., ŠENTJERNEJ
Tovrstno srečanje je bilo izredno nekaj lepega in doživetega. Vendar je številčno premalo
obiskano. Vsak posameznik ima svoj razlog
za odsotnost od takega srečanja. Srečanja
niso veseli samo tisti, ki jim je namenjeno,
ampak tudi njihovi domači, spremljevalci in
ustvarjalci dogodkov. Maša v župnijski cerkvi
je osrednji navdih za vse navzoče. Mogočno
ljudsko petje, prejem zakramentov in duhovno vzdušje – to je tista sila, ki osrečuje vse
navzoče. In tako je tudi bilo. Župnik, ki je vodil

Tako navdihnjeni in nagovorjeni smo se preselili na prireditveni prostor pred kulturnim
centrom. Ekipa kulturnega centra je pripravila prostor, ki je ustrezal vsem predpisom in
obenem sprejel goste kot v svoj domači krov.
Prelep domač aranžma Eme in Patricije je vseskozi nagovarjal in dajal pečat domačnosti,
ljubkosti, mehkosti in topline. Generacije, ki
so se zvrstile na odru, od »Malega cveta« do
zrelih dam, so bile prikaz in odraz naše kulture, srca in domovine. Program je bil posvečen
naši domovini ob 30-obletnici samostojne
Slovenije.

ŽEGNANJE IN
ZLATA MAŠA ROJAKA
G. BOŽIDARJA METELKA –
29. 8., ŠENTJERNEJ

»Zlatomašnik, bod pozdravljen,« ga je
pozdravljal transparent pred glavnim vhodom
v cerkev. Pred 50. leti, ko je stopal skozi ista

vrata, ga je pozdravljal napis «Novomašnik,
bod pozdravljen«. Vstopil je v svoje svetišče,
kjer je prejel vse zakramente (krst, sveto obhajilo, birmo in kjer je zapel novo mašo). Gotovo
je to trenutek posebnega razpoloženja hvaležnosti, premisleke za pol stoletja duhovništva,
ki ga je delil s svojimi verniki. Zlatomašnika je
spremljal g. škof msgr. dr. Andrej Glavan, odhajajoči škof. On mu je tudi spregovoril ob tej
slovesnosti. Orisal je njegovo življenjsko pot
duhovništva in dela. Poleg župnij, ki jih je vodil, Kočevja in Ljubljana – Šentvid, je bil tudi
generalni vikar na škofiji v Ljubljani in ob ustanovitvi novomeške škofije pa generalni vikar v
Novem mestu. Na začetku slovesnosti je goste
pozdravil župan Občine Šentjernej gospod
Jože Simončič, ki je zlatomašniku Božidarju in
škofu Andreju izročil simbolična darila.
Resnica je, da se svet vrtoglavo vrti in drvi v
neznano, da hitro in prehitro pozabljamo na
vse kar nas obdaja in prihaja. Pa vendar, kar
je nekje nekaj zapisano, kar se je skrilo v dno
duše in srca, pride tu pa tam na dan. In spomini nas vedno znova osrečujejo in nas ponesejo
v svet lepih sanj, želja in tihe sreče.
Ubogi človek, ki so mu vzeti spomini, ali pa si
jih je sam zakopal nekam v neznane globine.
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SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA
SVETA OBČINE ŠENTJERNEJ

ČASTNI OBČAN POSTAL JOŽE SIMONČIČ − PLETERSKI

ANITA PETRIČ

L

ANITA PETRIČ & EMIL TURK

etošnji osrednji dogodek Jernejevega
je bila slavnostna seja Občinskega sveta Občine Šentjernej, ki je potekala v
soboto, 28. avgusta 2021, v Kulturnem
centru Primoža Trubarja. Župan Občine
Šentjernej Jože Simončič je uvodoma v nagovoru zbranim na kratko predstavil sedanje in
prihodnje projekte občine, ter se vsem občanom, pa tudi občinskim svetnikom in sodelavcem v občinski upravi zahvalil za sodelovanje.
Na seji so podelili naziv častnega občana, spominske plakete, nagrado občine in županova
priznanja. V družbo šentjernejskih častnih
občanov je prišel JOŽE SIMONČIČ – PLETERSKI za izjemen prispevek k razvoju in ugledu
občine Šentjernej na strokovnem, gospodar-

skem in kulturnem področju. Nagrado občine
Šentjernej je prejelo KULTURNO DRUŠTVO
ORKESTER AVE za izjemne dosežke na področju kulture in promociji občine Šentjernej.
Spominsko plaketo za 20 let uspešnega dela
na gospodarskem področju so prejela podjetja: LAMPE-SOFRIĆ d. o. o., PREVOZNIŠTVO
ČRTALIČ d. o. o., podjetje MARTINČIČ d. o.
o., za 30 let uspešnega dela na gospodarskem
področju: RANGUS Mlinarstvo in trgovina d.
o. o., HYB d. o. o., ISKRA PIO d. o. o. in za 40 let
uspešnega dela na gospodarskem področju
LOK Orodjarstvo d. o. o. Spominsko plaketo
sta prejeli še DRUŠTVO KMETIC ŠENTJERNEJ
za 30 let delovanja na društvenem področju
in promociji občine Šentjernej in KULTURNO
DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER OBČINE ŠENTJERNEJ za 110 let delovanja na področju kulture. PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO
OREHOVICA je prejelo spominsko plaketo za

120 let delovanja na področju zaščite in reševanja, PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO
ŠENTJERNEJ pa za 140 let delovanja na področju zaščite in reševanja.
Na slavnostni seji je župan podelil tudi županova priznanja. Podelil jih je JOŽETU LUŠTKU
iz Ledeče vasi in FRANCU ZAMANU iz Hrvaškega Broda za prispevek k razvoju kmetijstva in
podeželja v občini Šentjernej in ohranjanju
kulturne krajne. Prav tako ANTONIJI SIMONČIČ s Sel pri Šentjerneju za prizadevno prostovoljno delo na humanitarnem področju. Priznanje župana je prejela tudi OSNOVNA ŠOLA
ŠENTJERNEJ za 150 let delovanja.
Slavnostno sejo je z več ubrano zapetimi pesmimi obogatilo Kulturno društvo kvartet As iz
Trebnjega ter glasbenika dua Rangus Lucija in
Gašper. Pred Kulturnim centrom je za dobrodošlico zaigrala šentjernejska godba.
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OBČINSKI NAGRAJENCI
ZA LETO 2021
V tokratni številki Šentjernejskega glasila vam predstavljamo letošnje nagrajence:
častnega občana Občine Šentjernej, prejemnika nagrade Občine Šentjernej,
dobitnike spominskih plaket in prejemnike županovih priznanj.
SABINA JORDAN KOVAČIČ & ANITA PETRIČ
EMIL TURK & ANITA PETRIČ

JOŽE SIMONČIČ

J

e prejel naziv častnega občana Občine Šentjernej za izjemen prispevek k razvoju in ugledu občine Šentjernej
na strokovnem, gospodarskem in kulturnem področju.

odličen enolog, ambasador cvička in, predan učitelj in svetovalec mnogim vinogradnikom.
Na področju sadjarstva je njegova zasluga bogata banka sadik starih
sort sadnega drevja, ki jo je uveljavil v slovenskem merilu, in predstavlja dragoceno dediščino za naslednje rodove. Odličen in inovativen
strokovnjak je tudi pri pridelavi bogate palete žganih pijač.
Njegovo strokovno delo je prepoznano v blagovnih znamkah Kartuzije Pleterje s pestro ponudbo reprezentančnih izdelkov, ki jih odlikuje
odličnost in prepoznavnost doma in po svetu. Kartuzija Pleterje in njene
blagovne znamke dajejo občini Šentjernej pomembno prepoznavnost.
Z vodenjem pleterskega gospodarstva je odpiral vrata v sožitje in povezovanje Pleterske kartuzije z okoljem, tako na nivoju občine kot širše v
slovenskem prostoru in preko meja. S predanostjo kartuziji, njenemu
poslanstvu in spoštovanjem njihovega načina življenja je pomembno
pripomogel k obstoju žive kartuzije med nami zadnjih nekaj desetletij.
To je njegovo življenjsko delo.
Svoje znanje in bogate strokovne izkušnje je predal tudi mnogim generacijam dijakov in študentov kmetijske šole na Bajnofu.
Jože Simončič je v svojem življenju razvil sposobnost sodelovanja, sobivanja, duhovne in človeške prebujenosti, ki vnaša v skupen prostor:
umirjenost, spoštovanje in prebuja več človeškosti med nami, je dragocen soustvarjalec našega skupnega prostora.
Daljšo predstavitev častnega občana bomo pripravili v oktobrski številki
Šentjernejskega glasila.

Naziv častnega občana za Jožeta Simončiča

Jože Simončič – Pleterski je človek skromnega značaja in velikih dejanj.
Odlikujejo ga delavnost, strokovnost, poštenost, optimizem, veselje do
glasbe in petja, prijateljstvo, ljubezen do družine in rodne zemlje.
S svojim strokovnim delom je pomembno pripomogel k razvoju vinogradništva, sadjarstva in kletarjenja v našem okolju in širše. Velike zasluge ima pri uveljavitvi in priznanju cvička in drugih vin.
Od študija naprej je Jože intenzivno sodeloval pri projektih za napredek šentjernejskega in slovenskega vinogradništva – od strokovne
dolgoletne selekcije trsov, do naprednih metod vinogradništva, inovativnega kletarjenja, do promocije žlahtnih vin in ocenjevanja vin. Je

KULTURNO DRUŠTVO
ORKESTER AVE

J

e prejemnik nagrade Občine Šentjernej, ki jo podeljuje
Občinski svet Občine Šentjernej za izjemne dosežke na
področju kulture in promociji občine Šentjernej.

Orkester Ave je eden vidnejših orkestrov pri nas. Kljub le nekaj letnemu
delovanju, orkester prireja tradicionalne koncerte, nastopa znotraj občine in širše, dosega najvišja priznanja na področju državnih in mednarodnih tekmovanj, stremi h kvalitetnemu izvajanju koncertov ter skrbi
za rast in razvoj tako mladih glasbenikov, kot njihovega občinstva.
Orkester Ave je zgolj po dveh letih delovanja, kar se ne zgodi pogosto
(leta 2018), prejel status nevladne organizacije v javnem interesu na
področju kulture, ki ga podeljuje Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, ter s tem dokazal svoj doprinos ljubiteljski kulturi.
Ponovitve petih predstav muzikala Ljubezen vse premaga, domača in
mednarodna tekmovanja pihalnih orkestrov, številni nastopi in koncertne turneje so zaznamovale prvih 5 let delovanja.
Med odmevnejšimi uspehi velja omeniti 1. mesto, zlata plaketa s posebno pohvalo, zmagovalec skupnega 38. tekmovanja slovenskih godb
v 3. težavnostni kategoriji v maju 2018, 2. mesto, zlata plaketa s posebno pohvalo, na 39. tekmovanju slovenskih godb v 2. težavnostni kategoriji v maju 2019 ter 1. mesto, osvojenih 100 točk, nagrada Grand Prix
in prislužen naziv Laureate na Mednarodnem tekmovanju v Rusiji, ki je
potekalo v Kaliningradu septembra 2019.
V letu 2021 Orkester Ave obeležuje 5. obletnico uspešnega in predanega delovanja na glasbenem in umetniškem področju.
Nagrada Občine Šentjernej za Kulturno društvo Orkester Ave

Županovo priznanje Jožetu Luštku

Jože Luštek iz Ledeče vasi je otroška leta preživel doma na kmetiji in jo
kasneje od staršev tudi prevzel. Ukvarjali so se z živinorejo, prašičerejo
in vse do leta 1993 tudi konjerejo. Prvi v vasi je imel kmetijsko mehanizacijo, s katero je opravljal usluge tudi sosedom. Na šentjernejskem
sejmu in sejmih v bližini je redno prodajal živino. Vse življenje trdno, a
srčno rad dela na kmetiji. Kljub veliki odgovornosti, naporom in včasih
tudi nepredvidljivosti, pomeni kmetovanje zanj sprostitev.

Prejemnike županovih priznanj bomo obširneje predstavili v novembrski številki Šentjernejskega glasila.
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FRANC ZAMAN

J

e prejemnik županovega priznanja za prispevek k razvoju kmetijstva in podeželja v občini Šentjernej in
ohranjanju kulturne krajine.

Franc Zaman iz Hrvaškega Broda vse svoje življenje živi in dela na kmetiji, kjer se ukvarja z živinorejo in konjerejo. Bil je strasten kasač in s konjem, s katerim je oral tudi tekmoval, tako na hipodromu v Šentjerneju,
Krškem, Ljutomeru in Ljubljani. Slovensko podeželje ima, tudi če se mu
to velikokrat ne prizna, veliko sposobnih ljudi in eden izmed teh je tudi
Franc Zaman, človek delovnih navad.

JOŽE LUŠTEK

J

e prejemnik županovega priznanja za prispevek k razvoju kmetijstva in podeželja v občini Šentjernej in
ohranjanju kulturne krajine.

Županovo priznanje Francu Zamanu
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Kronika šentjernejske šole se je začela pisati leta 1871 čeprav je prostovoljna šola v Šentjerneju obstajala že leta 1731. Današnje šolsko poslopje je bilo zgrajeno leta 1980, v letu 2006 se je šola še povečala. Šola
nenehno vlaga v posodobitev prostorov, učnih sredstev in didaktičnega materiala. Tako sledijo najnovejšim smernicam sodobnega pouka in
izobraževalne tehnologije. Cilje vzgojno-izobraževalnega dela izpolnjujejo tudi skozi različne projekte in projektne naloge. Učenci se dokazujejo na številnih tekmovanjih v slovenskem in mednarodnem prostoru,
pri čemer so zelo uspešni in se uvrščajo na najvišja mesta.

LAMPE – SOFRIĆ
gostinstvo d. o. o.

J
Županovo priznanje Antoniji Simončič

ANTONIJA SIMONČIČ

J

e prejemnica županovega priznanja za prizadevno prostovoljno delo na humanitarnem področju.

e prejemnik spominske plakete Občine Šentjernej, ki jo
podeljuje Občinski svet Občine Šentjernej za 20 let uspešnega dela na gospodarskem področju.

Podjetje LAMPE – SOFRIĆ gostinstvo d. o. o. nadaljuje dolgoletno
obrtniško tradicijo v družini. Podjetje vodi direktorica Mateja Lampe. Z
obrtjo so se ukvarjali že njen praded, ded in oče. Pradedu in dedu je bila
osnovna dejavnost poleg žganjarne še pekarija, očetu in njej pa gostinski lokal. Dejavnost so razširili s fotografijo s katero se ukvarja Matejin
sin in enostavnimi kovinarskimi deli, ki jih opravlja Matejin partner. S
fotografijo se je v preteklosti ukvarjal tudi njen ded Rudolf, ki je ustvaril
veliko šentjernejskih fotografij in razglednic.

Preprosta in ponižna, polna dobrote in pripravljena deliti čas,
nasmeh ... to je Tončka Simončič, ki jo je življenje prepogosto preizkušalo s težkimi trenutki, ni nikoli pozabila pomoči, ki je je bila deležna.
Svoje poslanstvo je prepoznala v skrbi za male, starejše, osamljene
ljudi, ki jih je obiskovala, jim namenila prijazno besedo, pomagala pri
osebni negi ali pri spremstvu po opravkih.

OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ

J

e prejemnica županovega priznanja
za 150 delovanja.

Spominska plaketa za Lampe – Sofrić gostinstvo d. o. o.

PREVOZNIŠTVO ČRTALIČ d. o. o.

J
Županovo priznanje Osnovni šoli Šentjernej

e prejemnik spominske plakete Občine Šentjernej, ki jo
podeljuje Občinski svet Občine Šentjernej za 20 let uspešnega dela na gospodarskem področju.

Prevozništvo Črtalič je podjetje s tradicijo že od leta 2001 in izkušnjami
s področja avtoprevozništva. So podjetje, ki svojim strankam nudijo
kakovostne prevozne storitve vseh vrst gradbenega materiala in delo z
avtodvigali s sodobno opremljenimi vozili. Izvajajo montaže kovinskih
konstrukcij do višine 35 m, prestavitev lesenih objektov do teže 15 ton.
Izvajajo tudi izredne prevoze na območju Slovenije in Hrvaške. Njihova
dodatna dejavnost so tudi prevozi vozil v mednarodnem prometu.
Šentjernejsko glasilo | september 2021
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RANGUS
Mlinarstvo in trgovina,
Dol. Vrhpolje d. o. o.

J

e prejemnik spominske plakete Občine Šentjernej, ki jo
podeljuje Občinski svet Občine Šentjernej za 30 let uspešnega dela na gospodarskem področju.

Začetki mlinarstva na Slovenskem segajo v drugo polovico 18. stoletja.
Tu najdemo tudi začetke tega mlina, ki je tekom zgodovine zamenjal
več lastnikov in 16. aprila 1912 prešel v last Janeza Rangusa iz Dolenjega Vrhpolja. Sedaj družinsko mlinarsko tradicijo nadaljuje Anton Rangus mlajši, ki spada v tretjo generacijo mlinarjev.
Mlin so v zadnjih letih dogradili ter seveda posodobili in modernizirali.
Rangusovi predelujejo ajdo na svojih poljih, sodelujejo pa tudi s kooperanti, ki za njih pridelujejo ajdo, pa tudi piro in druga žita.
Spominska plaketa za Prevozništvo Črtalič d. o. o.

MARTINČIČ d. o. o.

J

Mlinar Rangus je v sodelovanju s strokovnjaki z biotehniške fakultete
sestavil tudi izviren ajdov luščilec, ki deluje po enakem načelu kot stare
slovenske stope. Z bio luščinami pa polnijo vzglavnike. Pri Rangusovih
pa imajo od leta 2004 tudi ribogojnico.

e prejemnik spominske plakete Občine Šentjernej, ki jo
podeljuje Občinski svet Občine Šentjernej za 20 let uspešnega dela na gospodarskem področju.

Gre za družinsko podjetje iz Šmalčje vasi, ki se ukvarja z vinogradništvom in trsničarstvom. Pred 20 leti so iz kmetije postali podjetje,
najprej kot zadruga, kasneje pa so se preoblikovali v d. o. o. Več kot
stoletno tradicijo svojih prednikov plemenitijo z bogatimi izkušnjami in nadgrajujejo z novimi znanji. Tako jim uspeva pridelati žlahtna
vina, s katerimi dosegajo odlične rezultate na raznih ocenjevanjih, in
prvovrstne trsne cepljenke.
Letno pridelajo okrog 100 tisoč litrov žlahtne kapljice. Ponosni so na
številna priznanja, ki so jih prejeli za svoja vina, predvsem na naziv kralja cvička v letu 2018. Vsa ta priznanja in zadovoljni kupci potrjujejo, da
so na pravi poti.

Spominska plaketa za Rangus Mlinarstvo in trgovina, Dol. Vrhpolje d. o. o.

HYB d. o. o.

J

e prejemnik spominske plakete Občine Šentjernej, ki jo
podeljuje Občinski svet Občine Šentjernej za 30 let uspešnega dela na gospodarskem področju.

V podjetju so od ustanovitve naprej, to je leta 1991, proizvajali razne elektronske komponente, industrijske senzorje ter senzorje krvnega tlaka.
Znanje in tehnologija se je v podjetje prenesla s pogorišča nekdanjega
Iskrinega obrata uporov v Šentjerneju. Leta 2009 je podjetje svojo dejavnost razširilo na razvoj, proizvodnjo in prodajo medicinskih pripomočkov, ki so plod lastnega razvoja in osvojenih hibridnih tehnologij.
Spominska plaketa za Martinčič d. o. o.

Danes je Hyb mednarodno uveljavljeno podjetje za razvoj in proizvodnjo visoko zahtevnih specialnih izdelkov za različne aplikacije v medicini, industrijskih napravah, napravah za široko potrošnjo ter v vozilih.
Šentjernejsko glasilo | september 2021
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Proizvodi postajajo čedalje bolj zahtevni in kompleksni, konkurenca
vse ostrejša, podjetje pa vse bolj inovativno, digitalno in pametno.

DRUŠTO
KMETIC ŠENTJERNEJ

J

e prejemnik spominske plakete Občine Šentjernej, ki jo
podeljuje Občinski svet Občine Šentjernej za 30 let delovanja na društvenem področju in promociji občine
Šentjernej.

Društvo kmetic Šentjernej v letu 2021 praznuje 30 let delovanja. Društvo vključuje več kot 100 članic – žensk in deklet različne izobrazbene ravni in poklicev. Skupen jim je šentjernejski prostor, ljubezen do
kulinarike, ohranjanja običajev in druženja. Društvo je tesno vpeto v
šentjernejsko društveno in družbeno življenje, saj se redko zgodi, da
Spominska plaketa za Hyb d. o. o.

ISKRA PIO d. o. o.

J

e prejemnik spominske plakete Občine Šentjernej, ki jo
podeljuje Občinski svet Občine Šentjernej za 30 let uspešnega dela na gospodarskem področju.

Iskra PIO d. o. o. je razvojno naravnano proizvodno podjetje, ki uspešno
deluje na slovenskem in svetovnem trgu in je hkrati močno povezano z
lokalnim okoljem Šentjerneja in širše okolice.
Družba z domačim kapitalom je bila ustanovljena leta 1991 po stečaju
tedanjega podjetja Iskra Upori. Danes, po 30 letih, podjetje šteje 128 zaposlenih, med katerimi je velik delež visoko izobraženega inženirskega
kadra tehničnih smeri. Osnovna dejavnost družbe je razvoj, projektiranje in izdelava specialne opreme za čisto in čistilno tehnologijo. Dodatna programa sta validiranje prostorov in proizvodnja ALU stavbenega
pohištva.
Že vrsto let se podjetje ukvarja tudi z mikrobiološko dekontaminacijo
na področju sterilne proizvodnje, kar je prišlo prav pri razvoju naprav za
dezinfekcijo prostorov v času epidemije covid-19.

Spominska plaketa za Društo kmetic Šentjernej

bi bila kakšna prireditev v občini brez njihovih dobrot. Le kdo ne pozna šentjernejskih štrukeljcev, kifeljcev, pogače, potice in navsezadnje
omamno dišečega domačega kruha. Članice društva pomembno prispevajo k turistični promociji občine Šentjernej.

LOK
orodjarstvo d. o. o.

J
Spominska plaketa za Iskro PIO d. o. o.

e prejemnik spominske plakete Občine Šentjernej, ki jo
podeljuje Občinski svet Občine Šentjernej za 40 let uspešnega dela na gospodarskem področju.

Začetki družinskega podjetja segajo v leto 1981. Ukvarjajo se z orodjarstvom in kovinarstvom. V vseh teh letih so postali strokovnjaki na področju razvoja, konstruiranja in izdelave vseh vrst orodij za izsekovanje
in preoblikovanje kovinskih izdelkov in polizdelkov, izdelave pripravnih
in kontrolnih naprav ter njihovo vzdrževanje za elektro in avtomobilsko
industrijo ter industrijo močnostne elektronike. Nenehno sledijo novim
tehnologijam. Ekipa usposobljenih strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami zagotavlja izdelke najvišje kakovosti ter nudi zanesljivo strokovno podporo v celotnem procesu razvoja in izdelave orodja ali izdelka.
Šentjernejsko glasilo | september 2021
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Spominska plaketa za Prostovoljno gasilsko društvo Orehovica

Spominska plaketa za LOK orodjarstvo d. o. o.

KULTURNO DRUŠTVO
PIHALNI ORKESTER OBČINE
ŠENTJERNEJ

J

e prejemnik spominske plakete Občine Šentjernej, ki jo
podeljuje Občinski svet Občine Šentjernej za 110 let delovanja na področju kulture.

Kulturno društvo Pihalni orkester Občine Šentjernej v letu 2021 obeležuje 110 letnico delovanja.
Orkester je od ustanovitve do danes plul skozi vse čeri, a mu je do danes vedno uspelo priti do cilja in slediti svojemu prvotnemu namenu
in seveda svojim prvotnim poslušalcem – domačinom, prijateljem. In s
tako vizijo gleda tudi v prihodnost.
Orkester nastopa doma in v tujini, redno izvaja koncerte v domačem
kulturnem centru, se udeležuje srečanj in revij pod okriljem Zveze
godb Dolenjske in Bele krajine ter nastopa na pomembnejših dogodkih
doma in zunaj Šentjerneja. Skrbijo tudi za podmladek.

PROSTOVOLJNO GASILSKO
DRUŠTVO OREHOVICA

J

e prejemnik spominske plakete Občine Šentjernej, ki jo
podeljuje Občinski svet Občine Šentjernej za 120 let delovanja na področju zaščite in reševanja.

PGD Orehovica je bilo ustanovljeno leta 1901 zaradi potrebe po organiziranem varstvu pred požarom. Vsa ta leta so bili na voljo krajanom za
pomoč v primerih naravnih in drugih nesreč, predvsem pri pojavu ognja. Danes je PGD Orehovica društvo, ki spada v II kategorijo in skrbi za
operativno in preventivno dejavnost na območju štirih vasi (Hrastje, Orehovica, Tolsti Vrh in Zapuže). Vodstvo društva vseskozi aktivno skrbi za
vključevanje mladih v svoje vrste in jih usposablja skozi svoje aktivnosti
in aktivnosti, ki jih organizira GZ Šentjernej.

PROSTOVOLJNO GASILSKO
DRUŠTVO ŠENTJERNEJ

J

e prejemnik spominske plakete Občine Šentjernej, ki jo
podeljuje Občinski svet Občine Šentjernej za 140 let delovanja na področju zaščite in reševanja.

PGD Šentjernej v letu 2021 praznuje 140-letnico obstoja. Društvo je bilo
ustanovljeno leta 1881, zaradi takratnih potreb po varovanju življenj,
lastnine in ostalega pred pogostimi požari. Danes je PGD Šentjernej
osrednje društvo v občini Šentjernej in spada v III. kategorijo. Društvo
združuje člane iz celotnega operativnega področja, ki obsega skoraj
polovico površine občine Šentjernej. Vodstvo društva vseskozi aktivno
skrbi za vključevanje mladih v svoje vrste in jih usposablja skozi svoje
aktivnosti in aktivnosti, ki jih organizira GZ Šentjernej.

Spominska plaketa za Kulturno društvo Pihalni orkester Občine Šentjernej
Spominska plaketa za
Prostovoljno gasilsko društvo Šentjernej
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POTUJOČE PRAZNOVANJE FANTOV Z VASI

L

FANTJE Z VASI

judski pevci Fantje z vasi, ki bi letos
ob Miklavževem praznovali 25-letnico
delovanja, smo se zaradi novo nastale korona situacije tega lotili povsem
drugače. V nedeljo, 5. septembra, smo
obiskali gostišča treh občin iz katerih fantje
prihajamo. To so občina Šmarješke Toplice,
Škocjan in Šentjernej. Povsod smo bili delež-

ni lepega sprejema, predvsem pa so bili gostje navdušeni nad našo idejo. Po kosilu smo
nazdravili v Gostišču Pri dediju, Pri Pavletu v
Zburah, v Gostilni Rorman, Pri Selaku in ustavili smo se tudi v Gostilni pri Jerneju. Naše
»potujoče praznovanje« smo sklenili v Gostilni Marinčič v Škocjanu, kjer se je pred 25. leti
naša zgodba začela. Hvala vsem obiskovalcem za pozornost. Posebna zahvala pa podjetju Prevozi Prijatelj.

IZ DELA DRUŠTEV

POLETNI TABORI ŠENTJERNEJSKIH SKAVTOV

D

OGNJEVITI PETELINI

nevi postajajo vse krajši, drevesa
bodo vsak čas odela svoje liste v pisano opravo, šolska vrata pa so že na
široko odprta. Nastopila je jesen. A v
nas skavtih še vedno goreče živi spomin na najboljši del skavtskega leta – na naše
poletne tabore. Kljub temu, da je večina letošnjih skavtskih srečanj potekalo na daljavo,
smo šentjernejski skavti zelo veseli, da nam
je uspelo izpeljati tabore vseh štirih starostnih
skupin. Nekaj utrinkov je ujetih v spodnjih zapisih naših članov. Skavtski voditelji medtem
že načrtujemo dogodivščine novega skavtskega leta ter vpisujemo člane – otroke od prvega
razreda osnovne šole pa vse do mladostnikov
do 21. leta starosti. Prijavnico lahko najdete
na naši Facebook strani Šentjernejski skavti.
Želimo vam prijetno branje!

BOBRI IN BOBROVKE V
DEŽELI KOSOVIRIJI

Ime mi je Jernej, pišem se Kovačič in sem
član šentjernejskih Ognjevitih petelinov. Poleti sem prvič odšel na skavtski tabor v lovsko
kočo, kjer smo tudi prespali. Zvečer smo kurili
ogenj, pekli hrenovke, peli, se zabavali, pridobil sem veliko znanja o naravi, cel čas nismo
imeli televizije in računalnika, kar mi je bilo
všeč, saj smo se igrali zunaj. Ponosen sem, da
sem prepričal moja brata, da bosta tudi postala skavta in tako bomo naslednje leto vsi
trije člani Ognjevitih petelinov iz Šentjerneja.
Bober je dober! Trden jez! [bober Jernej Kovačič]

Volčiči

vreme se nam je odlično prilagajalo – razen,
ko nas je dež popolnoma zalil. Odšli smo tudi
na nekakšen visok stolp, kjer smo premagali
kačo Belo oglavnico. Pravično smo se borili v
igri Skavtboj in se naučili ples, povezan z Džunglo. Bila sem popolnoma navdušena! Letos
sem se na skavtih spoprijateljila z veliko otroci. Všeč mi je, da sem skavtinja, ker tam je res
KUL! [volkuljica Nina Podobnik]
Na tem poletnem taboru sem se imel zelo
lepo. Delali smo različne stvari: igrali roverčka,
sestavili svojo klopico, reševali uganke, hodili
s hoduljami, igrali košarko in med dvema og-

njema. V tem skavtskem letu in na taboru sem
doživel veliko lepih, zabavnih in predvsem poučnih stvari. [volčič Nejc Mikec]

IZVIDNIKI IN VODNICE IN
PREKLETSTVO JUMANJ

Julija smo se izvidniki in vodnice čete Klopi
odpravili na težko pričakovan poletni tabor,
kjer smo poskušali rešiti dragulj in Jumanji
odrešiti prekletstva. Prvi dan nas je presenetil
dež, zato smo malce več časa preživeli v šotorih. Naslednje dni pa smo nadaljevali s postavitvijo tabora, ki so ga popestrile štafetne
igre, skavtska igra roverček, odbojka in druge

VOLČIČI IN VOLKULJICE
PRI PAVU MORU V
ŠENTPAVU

Na letošnjem poletnem taboru smo se imeli
zelo lepo. Bilo je zabavno, ko smo se borili s
tigrom Širkanom in tako rešili pava Mora. Tudi

Bobri
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Bobri
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aktivnosti. Urili smo svoje znanje v veščinah
in vsako noč bedeli ter stražili zastavo. Ker pa
so bili dnevi vroči, smo se ohladili v bližnjem
potoku. Na koncu smo s skupnimi močmi uspešno rešili Jumanji. Letošnji poletni tabor je
bil nekoliko krajši, saj nas je nepričakovano
napadel norovirus. Kljub temu, pa smo uživali
in pridobili veliko novega znanja. [izvidnica
Nika Škufca Kalin]

POPOTNIKI IN POPOTNICE:
»VSAK VODI SVOJ KANU«

Poleg sladoleda, vročine in komarjev poletje
vsako leto prinese tudi poletni skavtski tabor.
Šentjernejski klan Nahajpanih izvidžačev se je
letos podal na romanje od Šentjerneja do Ptuja. Tabor smo to leto začeli nekoliko drugače –
namesto, da bi ubrali pot pod noge, smo poprijeli za vesla in do Kostanjevice odveslali kar s
kanuji. Med popotovanjem pa nismo nabrali le
nekaj tisoč korakov, temveč tudi obilo novih izkušenj, nepozabnih dogodivščin in stkali nova
ali utrdili stara prijateljstva. Steze, kolovozi in
ceste so nas vodili čez Krško v Brestanico, kjer
smo izpod orehove sence občudovali župnijsko cerkev sv. Marije Lurške, pa do Lopac, kjer
smo se okrepčali z okusnim golažem, vse do
Sedlarjevega in Ptujske gore, ki nas je prevzela s svojimi čudovitimi vitraži, ter Ptuja. Skozi
romanje smo odkrivali sebe, svoj odnos do
drugih in narave, ter prišli do spoznanja, da
življenju največ barve dajo prav malenkosti,
kot so pozdrav mimoidočega, pomoč soskavta
pri kuhanju večerje ali kozarec vode, ki ti ga na
vroč dan ponudi domačin. Življenje je reka in

Popotniki

Izvidniki

Volčiči

Izvidniki

vsak izmed nas vodi svoj kanu. »Tvoja sreča je
odvisna od tvojega lastnega truda na poti življenja. In od izogibanja določenim nevarnim

skalam … Pojdi naprej z zaupanjem. Sam vodi
svoj čoln!« (ustanovitelj skavtov, Robert Baden
Powell). [popotnica Julija Srpčič]

KOROŠKA RINKA (KRIŽ) 2433 m
VINKO ŽUPAN
MARJAN HOSTA

P

laninci PD Šentjernej smo se 4. septembra 2021 odpravili v Kamniško-Savinjske Alpe. Cilj naše poti so bile Rinke,
in sicer Kranjska, Koroška, Štajerska in
Mala Rinka.
Rinke ležijo v osrčju Kamniško-Savinjskih Alp,
desno od Skute. Do izhodišča v Koncu nas je

pripeljala makadamska cesta (malo naprej od
doma v Kamniški Bistrici). Vzpon in spust smo
opravili po brezpotju, čez Žmavčarje. Med potjo smo opazovali gamse, ki so brezskrbno uživali v svojem kraljestvu in za njih sploh nismo
bili zanimivi. Do obnovljenega bivaka pod Skuto strmina ni popuščala, naprej čez Male pode
do Male Rinke, pa se je že malo lažje in bolj
sproščeno dihalo. Do vrha Koroške Rinke nam
je ostalo še malo melišča in vzpona. Za ves trud

Bivak pod Skuto

smo bili poplačani s čudovitim razgledom na
okoliške vrhove, neokrnjeno naravo in mir. Še
skupinsko fotografiranje in žigosanje slovenske transverzale smo opravili za nepozaben
spomin. Spustili smo se čez Žmavčarje. Sestop
je bil kar zahteven, na kar so nas opozarjale
tudi utrujene noge. Še kako zaslužen postanek
pri domu v Kamniški Bistrici, nam je dal novih
moči in elana za nov delovni teden in spodbud
za osvajanje novih doživetij.

Skupinska fotografija na Koroški Rinki
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POHODNIŠKA POT JULIANA TRAIL
10. ETAPA S PD ŠENTJERNEJ

N

GREGOR GOLJA

a pohodniški poti Juliana Trail ne boste osvojili nobenega gorskega vrha. V
spoštljivi razdalji in v vznožju očakov
vas bo pot vodila po robu Julijskih
Alp in Triglavskega narodnega parka.
Celotna pot je dolga 270 km in je razdeljena na
16 etap.
Pot vas bo vodila ob bistrih rekah, jezerih, slapovih pojočih gozdovih, izjemnih drevesih, ki
visijo s previsov ali strmijo v nebo med pisanimi travniki in gorskim cvetjem.
Juliana Trail išče drugačne junake in v soboto,
11. septembra, smo se podali na 10. etapo pohodniške poti od Grahovega ob Bači do Mosta
na Soči. Pot nas je nagradila s čudovitim pogledom na slap, kjer smo si vzeli čas za malico, in

na koncu poti s pogledom na Tolminsko kotlino in prečudovito reko Sočo. Udeleženci izleta

so dokazali, da so pravi pohodniki, z izjemno
energijo in disciplino.

SEKCIJA »HOJA« – nekaj
utrinkov letošnjega leta
JOŽICA SINRAJH
OSEBNI ARHIV SEKCIJE »HOJA«

P

ohodniki sekcije »HOJA« smo komaj
čakali, da minejo korona ukrepi, da
pričnemo naša torkova srečanja.
Vemo, kako pomemben je vsak korak,
ki ga naredimo za naše zdravje in zavedamo se, kako veliko je še neodkritih poti, ki
nas vodijo v naravo. Tako smo prehodili poti
do Lurda, Špilarjeve špice, Praga, Prežeka,
Hrvaške gora, Vinjega vrha, Tolstega vrha, Klevevža, in še bi lahko naštevala.
Seveda pa se znamo tudi poveseliti. Imeli smo
piknik v Gradišču. Po nekaj srečanjih se odločimo, da je čas za kakšen izlet in si ogledamo
še druge kraje izven Šentjerneja. Odločitev je
bila hitra in že prvi izlet je bil z avtobusom na
Bled. Obhodili smo jezero, se peljali s pletno
na otok, naše prazne želodce pa smo potešili z
malico iz nahrbtnika, kot priboljšek pa smo si
privoščili kremno rezino in kavico.
Naslednji izlet je bil z vlakom v Maribor. Z
vzpenjačo smo se odpeljali na mariborsko Pohorje, kjer smo se nekateri podali na pohod do
Mariborske koče. Pa tudi ostalim ni bilo dolgčas. Sprehodili so se med apartmaji in hoteli
mariborskega Pohorja, si ogledali cerkev sv.
Bolfenka ter se nabrali novih moči in energije
po energetski poti Bolfenk. Bilo je zelo lepo.

Prav lepo smo se navadili, da raziskujemo
našo prelepo Slovenijo in smo izkoristili še
lepo avgustovsko vreme ter se odpeljali z vlakom v Ljubljano. Tam je nas pričakala vodička.
Ogledali smo si Plečnikovo cerkev (cerkev sveNa Bledu
Pred Plečnikovo cerkvijo na Barju

tega Mihaela na Barju), ki je uvrščena v sam
Unescov vrh. Ogledali smo si še nekaj drugih
znamenitosti Ljubljane in nazadnje še uživali v
vožnji z ladjico po Ljubljanici, kjer smo se dobro okrepčali s kosilom. Bil je nepozaben dan in
si že ogledujemo nove cilje.
V Ljubljani
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S TURISTIČNIM DRUŠTVOM VRHPOLJE
NA TRIGLAVSKA JEZERA
BETKA LUŠTEK
ARHIV TD VRHPOLJE

3.

septembra smo se ekipa članov Turističnega društva Vrhpolje odpravili na Triglavska jezera. Odločitev
za obisk ledeniških jezer je padla že
v lanskem letu, ko so najbolj pogu-

mni obiskali vrh Triglava. Z nami so bili tudi izkušeni planinci, ki so bili naši vodniki, nas usmerjali in sproti povedali kakšno zanimivost.
Nabralo se nas je za tri kombije, ki so odpeljali
iz Šentjerneja proti planini Blato. Polni adrenalina smo se podali po precej strmem kolovozu v smeri planine pri Jezeru, kjer smo se ob
planinski koči okrepčali. Pot smo nadaljevali

KUHANJE OGLJA NA MIKLAVŽU
FRANCI BRATKOVIČ
KATARINA LAN

Č

nimanjem spremljali številni pohodniki, prišlo
pa je tudi nekaj organiziranih skupin, katerim

lani Društva Gorjanske košenice smo
v začetku letošnjega septembra že
osemnajstič kuhali oglje na Miklavžu
na Gorjancih. Lepi zgodnje jesenski
dnevi so nam bili naklonjeni in temu
primerna je tudi kakovost letošnjega oglja, ki
je nastalo iz odličnega bukovega lesa. Z delom
številnih prostovoljcev smo tudi v letošnjem
letu poskrbeli, da znanje, pridobljeno z izkušnjami številnih generacij, ne bo šlo v pozabo.
Dejstva, da se je ponovno skuhalo odlično oglje, pa so veseli tudi številni uporabniki, ki ga
danes pretežno uporabljajo za peko na žaru. S
kakovostjo so tako zadovoljni, da ga običajno
zmanjka že predčasno. Kuhanje oglja so z zaŠentjernejsko glasilo | september 2021

skozi redek gozd do planine Dedno polje, na
planino Ovčarija, v smeri koče pri Triglavskih
jezerih čez Štapce, kjer je sledil spust v dolino
po melišču proti Dvojnemu jezeru do koče pri
Triglavskih jezerih. Šli smo počasi, s kratkimi
vmesnimi postanki, da smo lahko uživali ob
lepotah čudovite narave.
Pri koči smo se okrepčali in spočili do popoldneva, ko smo obiskali še nekaj Triglavskih
jezer. Mimo umetnega jezera Močivec, ki je vir
pitne vode planinske postojanke, smo hodili
po prijetni in razgledni poti naprej po Dolini Triglavskih jezer do manjšega prevala, od
koder se nam je odprl lep pogled na Jezero
v Ledvicah. Ob poti smo opazovali melišča in
vrhove, ki obdajajo vzhodni del Doline Triglavskih jezer. Prespali smo v koči pri Triglavskih
jezerih, navsezgodaj zjutraj pa smo jo mahnili
po nizkem pobočju nad jezerom v gozd proti
Komni. Občudovali smo čudovite skalne grebene in po poti porasli z rušjem in gozdom
prispeli do doma na Komni, od koder smo se
ozrli na prelepo Bohinjsko jezero. Po počitku
smo se spustili po serpentinah do koče pri
slapu Savica, od koder smo se odpeljali proti
domu.
Bila je čudovita izkušnja, ki jo bomo nedvomno še ponovili. Spremljalo nas je čudovito vreme, da smo lahko med potjo opazovali naravo
in imeli srečo videti svizce, gamsa in vse čudovite gorske rožice. Vse te lepote in doživetja
smo skrbno shranili v naše fotoaparate in telefone, da lahko občutja podoživimo tudi v naši
prijetni dolini.

smo člani društva predstavili kuhanje oglja in
jih popeljali tudi po učni poti, kjer predstavimo
zanimivosti okoliških krajev, naravne znamenitosti in zgodovino. Vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k uspešni izvedbi, se prav lepo zahvaljujemo. Se vidimo naslednje leto.
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TEHNIŠKI DAN V DEŽELI KOZOLCEV
LANA LEŠNJAK
KAJA CVELBAR

U

čenci 6. razreda smo imeli tehniški
dan. Odšli smo v Šentrupert v Deželo
kozolcev. Ko smo prispeli, nam je prijazna gospa povedala, kako bo potekal
naš dan, vodič pa nas je popeljal v Deželo kozolcev. Povedal nam je, kako so kozolci
nastajali, za kaj so jih uporabljali, na katere
vrste jih delimo in kako na kozolcu lahko vidimo, kako premožen je bil kmet. Po končanem
ogledu je bil čas za reševanje delovnih listov.
Sledila je malica, med katero smo se zabavali
in si izmenjavali mnenja o kozolcih. Po njej smo
se spet razdelili v skupine in odšli na delavnice.
V prvi delavnici smo spoznali delo muzejskega kustosa. Popisali smo tri predmete, in sicer
potičnik, sejalnico in mlinček za kavo. Pri drugi
delavnici smo risali kozolce, pri tretji pa vdevali
seno in skakali v mrvo. Po končanih delavnicah
smo se odpravili na avtobus in se odpeljali v
Šentjernej. Bilo je zelo zabavno in poučno. Tega
dne ne bom nikoli pozabila.

Tehniški dan 9. razreda – POKLICI
BRINA JURŠE
BRINA JURŠE & ANITA BEGUŠ

V

četrtek, 9. 9. 2021, smo se učenci 9. razreda odpravili v šolo z malce lažjimi
torbami, saj smo imeli tehniški dan na
temo poklici. Profesorji in dijaki treh
srednjih šol so nam predstavili svoje
programe. Naš razred, 9. b, sta najprej obiskala
predstavnika Srednje šole za gostinstvo in turizem, ki letos obeležuje 60-letnico ustanovitve.
Od leta 2007 je združena z Grmom Novo mesto, junija leta 2010 pa so odprli tudi Hišo kulinarike, ki ji z drugim imenom pravimo Gostišče
na Glavnem trgu, kjer učenci opravljajo praktični pouk. Šola ponuja 4-letni program gastronomija in turizem, 3-letni program gastronomske in hotelske storitve ter program 3 + 2. Pri
njih deluje tudi turistična agencija Lahkih nog
naokrog. Dijakom nudijo veliko interesnih dejavnosti, tisti, ki izkažejo navdušenje nad bodočim poklicem, pa imajo možnost za raznovrstne mednarodne izmenjave. Udeležujejo
se tekmovanj, kot so Gostinsko turistični izbor
Slovenije, Tuševa kuharska zvezda, GATUS
ter festival Več znanja za več turizma. Katerih
veščin se naučijo, nam je pokazal dijak Jan,
ki je med predavanjem mešal brezalkoholne
koktejle. Nekateri smo se lahko v mešanju koktejlov celo preizkusili, navdušil pa nas je tudi

njihov okus. Povedali so nam, da vsako leto
organizirajo dneve odprtih vrat in sodelujejo z
domačim okoljem. Njihovi dijaki so pomagali
pri odprtju preurejenega Glavnega trga, z izdelavo županove torte, in na prireditvah pri šolski
zidanici na Trški gori. Aktivni so tudi na šolski
Facebook strani ter na spletni strani šole.
Spoznali smo tudi Kmetijsko šolo Grm in biotehniško gimnazijo, ki ponuja veliko naravoslovnih programov. Štiriletna programa z
zaključnim izpitom sta kmetijsko-podjetniški
tehnik in naravovarstveni tehnik, med triletnimi programi pa so gospodar na podeželju,
vrtnar, cvetličar, mesar ter slaščičar. Program
3 + 2 dijake pouči o kmetijstvu in hortikulturi.
O biotehniški gimnaziji sta nam več povedali
dijakinji 3. letnika Nina in Nataša. Menita, da ni
nujno, da se po končani gimnaziji dijaki vpišejo
na študij naravoslovnih ved, ampak lahko tako
kot Nataša, razmišljajo tudi o študiju katere od
družboslovnih ved. Povedali sta, da jima je najljubša biotehnologija, drugi posebnosti šole
pa sta še kmetijstvo in veliko število ur laboratorijskih vaj. Prav tako so dijakom omogočene
mednarodne izmenjave ter raznovrstne dejavnosti, kot so jahanje, izleti ter zanimivi športni
dnevi. Šola ponuja tudi projekt Postani dijak za
en dan, kjer se po dogovoru z vodstvom šole
lahko učenci dogovorimo, da se pridružimo
pouku dijakov na določen dan. Zadnja nam
Šentjernejsko glasilo | september 2021

je bila predstavljena še Srednja elektro šola in
tehniška gimnazija iz Novega mesta. Ponujajo
tri smeri izobraževanja, in sicer elektrotehniko, računalništvo in tehniško gimnazijo. Če se
vpišemo v program elektrotehnike, lahko izbiramo med energetiko, elektroniko, avtomatiko
in multimedijskimi vsebinami. Na programu
računalništvo lahko izbiramo med poklicno
smerjo računalnikar ter med tehnikom računalništva. Dijaki lahko z uspešno zaključenim
tečajem pridobijo tudi mednarodno veljaven
certifikat podjetja Cisco. Udeležujejo se različnih interesnih dejavnosti v okviru projektnih
tednov, strokovnih ekskurzij in športnih dnevov. Po končanem 1. letniku tehniške gimna-
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zije se dijak odloči med izbirnimi predmeti
mehanika, elektrotehnika in računalništvo.
Dijaki imajo možnost sodelovanja na različnih tekmovanjih ter pri obšolskih dejavnostih.
Imajo tudi svoj šolski časopis TEGI, predstavljajo se na YouTube kanalu, Facebook profilu

SESTG Novo mesto ter na spletni strani. Vsako
leto obeležujejo mednarodni dan evropskih
jezikov, prirejajo različne dobrodelne akcije ter
novoletni dijaški koncert. Imajo tudi medoddelčno tekmovanje, katerega cilj je, da imajo
dijaki čim višje končne ocene, saj razred dija-

Športni dan – VESLANJE
NEŽA SELAK, INTI PRAH & NIKA GRUBAR

V

sredo, 8. septembra, smo imeli učenci 7. razreda športni dan.
Odšli smo na veslanje po reki Krki. Veslali smo od Velikega Mraševega do Velikih Malenc.
Pred začetkom veslanja smo se razdelili v skupine, dobili smo
vesla, rešilne jopiče in lesene čolne. Učitelj nas je poučil, kako
se pravilno drži veslo, nato pa smo začeli. Med veslanjem smo se zabavali, saj smo tekmovali, kateri čoln bo hitrejši. Zelo zabavno je bilo tudi,
ko smo se spustili po brzicah. Na koncu so se najpogumnejši kopali v
reki, ostali pa smo čas izkoristili za kramljanje na sončku.
Kljub temu, da so nas malo bolele roke, saj smo preveslali kar devet kilometrov, je bilo na športnem dnevu zelo prijetno in sproščeno. Lahko
rečemo, da je bil to eden izmed boljših športnih dni.

kov z najvišjimi ocenami prejme izlet po izbiri.
Vse šole bomo lahko obiskali na informativnih
dnevih v februarju naslednje leto. Menim pa,
da je predstavitev srednješolskih programov
nam, devetošolcem, že sedaj malo pomagala
pri odločitvi »KAM NAPREJ«

ZAHVALA ZA ČUDOVIT
1. ŠOLSKI DAN PRVOŠOLCEV
V OREHOVICI
Kot mama prvošolca čutim, da moram izraziti hvaležnost Osnovni šoli Šentjernej in še posebej podružnici v Orehovici, za tako lep
sprejem naših prvošolcev. Prvošolcem so izkazali čast tako župan
kot tudi policist in vodstvo šole. In nenazadnje tudi ostali učenci
podružnične šole v Orehovici, ko so se postavili v špalir in navdušeno pozdravili nove obiskovalce naše šole. Naši otroci so tako
lažje prebrodili vznemirjenje ob prelomnem trenutku njihovega
otroštva, za kar smo vsi starši prvošolcev zelo hvaležni.
Mojca Cvetan

VRTIČKARJI SPOROČAJO

TEDEN
MOBILNOSTI v
Vrtcu Čebelica

L

ANITA PETRIČ

etošnji teden mobilnosti se je med 16.
in 22. septembrom odvijal v kar 84-ih
občinah po Sloveniji. Geslo Evropskega tedna mobilnosti 2021 je bilo »Živi
zdravo. Potuj trajnostno.« s katerim
posameznike spodbujamo k aktivnejšim na-
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činom poti v šolo, službo in po vsakodnevnih
opravkih. Del Evropskega tedna mobilnosti
je že tradicionalno Dan brez avtomobila. Ta
dan so izkoristili tudi otroci iz Vrtca Čebelica, ki so se s kolesi in skiroji popeljali po
novi Šentjernejski učni poti. Cel teden pa so
izvajali različne aktivnosti na parkirišču pred
vrtcem.

Michael Engler: DEŽELA
DEŽJA / DEŽELA SUŠE
Skrivnost, 2021 / Še ena odlična
slikanica, ki nas opozarja na radikalne
klimatske spremembe, ki se dogajajo dobesedno pred našimi očmi. Žal se zdi, da
se tega zavedajo znanstveniki, pisatelji
in še kdo, ne pa tudi politiki, ki odločajo o naši prihodnosti.
Slikanica znanega avtorja Michaela Englerja z izvrstnimi
ilustracijami Jana Bircka je zasnovana zrcalno, torej se bere
z obeh strani. Z ene strani spremljamo dečka Lamarja, ki s
kokošjo Dolores živi v deželi, kjer nenehno dežuje in se ves
njun znani svet počasi potaplja, z druge strani pa deklico
Nenjo, ki z lisjakom Farukom živi v puščavi, kjer ves čas poteka boj za vodo. Oba akterja se odločita za beg od skrajnih
razmer, kjer življenje skorajda ni več mogoče, in se na sredini
slikanice srečata ... Žal pa to srečanje ne pomeni srečnega
konca, temveč je predvsem opozorilo, kaj nas lahko vse
skupaj že kmalu čaka.

Mina Lystad: FEJK
Miš, 2021 / Marie smo spoznali že v
knjigi Luzerka. Takrat je svoj vzdevek
dobila s snemanjem posnetkov za novi
spletni kanal. V zgodbi z naslovom Fejk
pa ne snema novih delov, temveč je del
šolskega časopisa. Ima svojo rubriko
in urednica ji predlaga udarne naslove, ki pa po navadi ne
odražajo resnične vsebine članka – trudijo se, da so naslovi
privlačni za bralce. Pojavijo se tudi tako imenovane fake
news. Marie za šolski časopis rada piše in se trudi, nasmiha
se ji mesto glavne urednice. Ko intervjuva priljubljenega nogometaša Tarjeia, se vanj še zaljubi. Tarjei ji kmalu po obisku
kina pošlje sporočilo na katerem piše: všeč si mi. Marie je
zasanjana, a ravno zaradi sočnih vsebin šolskega časopisa
bo njena nova romanca ogrožena. Ali je bolj pomembna
uvrstitev na lestvici priljubljenosti in položaj v uredništvu
šolskega časopisa ali pa so morda najpomembnejša naša
načela in zvestoba samemu sebi?

SABINA JORDAN KOVAČIČ

Cvetka Sokolov:
RAJE UMREM!
Miš, 2021 / Ajda je najstnica, ki se ji med
poletnimi počitnicami zgodi pomemben
življenjski dogodek – dobila je menstruacijo. In to ravno na morju! K sreči ima
s seboj goro priročnikov (o odraščanju
in tegobah, ki jih le-to prinaša s seboj), ki ji jih podarja teta.
Zakaj bi bila menstruacija nekaj zoprnega, neprijetnega, ko
pa jo je tako neučakano pričakovala že dolgo? Seveda, zdaj
ne more na plažo s simpatijo in ne more skakati v vodo s
svojim mlajšim bratcem. Kljub temu si želi preživeti več časa
s svojo simpatijo in prijateljico, ki prispe v isti kamp. Seveda
je ves čas v navezi tudi z najboljšo prijateljico, ki počitnice
preživlja na drugem koncu Slovenije. Ampak v priročnikih je
toliko napotkov, ki bi jim Ajda rada sledila, a ugotovi, da je v
resničnem življenju to malo bolj zapleteno. Ajdine počitnice
so najstniško posebne in edinstvene, hkrati pa pomembna
prelomnica v svet pubertete.

Knjige za odrasle

Knjige za otroke in mladino
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Igor Karlovšek: SAMO
DOMOV ME ODPELJI
Miš, 2021 / Roman obravnava sodobno
tematiko, o kateri redko spregovorimo,
čeprav se nas vseh slej ko prej dotakne.
Kaj lahko posameznik prenese, ko naš
bližnji trpi in mu ni pomoči!? Kje so meje,
ko smo še lahko racionalni in do kam vse je posameznik
pripravljen iti, ko je meja prekoračena!? Kaj vse je mati pripravljena storiti in sprejeti, ko gre za lastnega otroka!? Avtor
sočutno in z veliko mero psihoanalitičnosti razpreda tudi o
ljubezni in telesnosti v starosti. Tankočutno napisano delo
priporočam vsem, ki iščejo obzirnost pred grobostjo.

Irena Svetek:
RDEČA KAPICA
Beletrina, 2021 / Rdeča kapica je prvi
iz serije psiholoških kriminalk slovenske pisateljice Irene Svetek in njen prvi
kriminalni roman. V njem spoznamo
okrožnega državnega tožilca Mia Aurellia,
zasvojenca z igrami na srečo. Sooči se z umorom trinajstletnice, ki jo najdejo v parku, oblečeno le v rdeč plašček.
Aurellio skupaj s sodelavci dolgo tava v temi, pred bralcem
pa se razgrinjajo zgodbe in usode stranskih oseb, od katerih
bi prav vsaka lahko bila morilec. Primer se začne razpletati,
ko se Aurellio odpravi v odročno srbsko vasico in se sreča
s pravoslavnim popom ... Roman lahko postavimo ob bok
najboljšim iz tega žanra, s svojo strukturo–osebno zgodbo
glavnega preiskovalca in številnimi življenjskimi zgodbami
stranskih oseb, ki se na koncu povežejo v smiselno celoto in
privedejo do razrešitve primera–pa spominja na trenutno
popularne kriminalne romane skandinavskih avtorjev.

Minka Gantar:
KO IMAJO DUŠE ŽUR
Srečno življenje, 2021 / Nova knjiga
avtorice uspešnic Ko imajo hormoni žur
in Ko ima življenje žur. Smo veliko več kot
samo telo. Smo duhovna bitja s telesno
izkušnjo. Plavamo v svetu energij, ki se
odziva na pesem naše duše. Bolj, kot je pesem naše duše
radostna, bolj so radostne naše celice, bolj veselo se nam
vrtinči energija v čakrah in smo vedno bolj mladostni ter
polni življenjske energije. Če bi lahko videli energije, bi
verjetno ob opazovanju prepletanja naših misli in čustev
s tokom življenja obstali odprtih ust … če bi lahko videli
energije, bi videli, da imamo vpliv na svoje telo, videli bi, da
s svojimi čustvi, ki so v osnovi obarvane misli, vplivamo na
sebe, soljudi in svet okoli sebe. Naše telo je sestavljeno iz
milijard celic. Vsaka celica zase je svoj svet, ki se odziva na
naša čustva. Če občutimo zadovoljstvo, so naše celice zadovoljne, če občutimo žalost, so naše celice žalostne. Žalost
in vsa čustva, povezana s stresom, blokirajo obnovo celic in
zmedejo njihovo delovanje.
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GOLO (GALLHOF)
Dvor na Golem
JANEZ KUHELJ

I

ARHIV JANEZA KUHLJA

zginula stavba v Gornji Gomili ob Maharovškem potoku blizu Šentjerneja.
Dvor, ki je ležal v bližini Krke na območju stare Freisinške zemljiške posesti, se
prvič omenja v urbarju leta 1423 skupaj
s tamkajšnjim mlinom, s katerim sta gospodarila sinova Jerina z Golega, Peter in Martin.
Pozneje leta 1499 se omenja, ko ga je Jurij
Spekh izročil novomeškim kanonikom.

Oskar Hipolit Lazarini. Pozneje je to graščino
kupil baron Borsch in je posest združil s Pleterji. Grad je bil zapuščen in popolnoma razpadel. Nekoč je strela udarila in pripomogla
do popolnega uničenja. Ob mojem prihodu v
župnijo že ni bilo več kamna na kamnu. Sedaj
tam raste nekaj sadnih dreves. Leta 1899 je
tudi to posestvo prešlo po nakupu v last čč.
gg. ˝Kartuzijanov v Pleterjah˝. Anton Lesjak,

Med poznejšimi lastniki se med leti 1625
in 1709 omenjajo Verniški, nato do 1758 pl.
Mordaxi, pozneje še rodovine Gall, Iljašič,
Paradeiser. Leta 1798 pa ga je kupil sodnik
kostanjeviškega gospostva Janez Franc Lušin. Med zadnjimi so dvor posedovači Fürnbergi oz. Gaspariniji in leta 1848 baron Adolf
pl. Berschod. Konec 19. stoletja je pogorel,
na kar so ga do konca podrli.
Valvasor opisuje graščino kot skromno stavbo, pozidano na sicer ravnih, a močvirnatih
tleh, kjer je tudi ob najmanjšem dežju vse
polno nesnage in blata, pa tudi naokrog vse
zaraščeno z drevjem, da ničesar ne vidiš, dokler se ne približaš. Upodobil jo je kot sestav
dveh skromnih, drugo nasproti druge postavljenih enonadstropnih stavb. Drugo, po
vsej priliki pomožno, gospodarsko, na obeh
zunanjih stranicah lesena veranda – gank.
S konca 19. stoletja izvemo o njej le to, da
je bila zidana, popolnoma skrita v gozdu in
grmovju, in da bi bilo mogoče v njej na skrivaj
nastaviti manjše poveljstvo. Na področju današnje občine Šentjernej je bilo v preteklosti
že več razpadlih oz. popolnoma pozabljenih
gradov. O enem izmed teh poroča tudi znani šentjernejski župnik Anton Lesjak v svoji
knjigi Zgodovina šentjernejske fare na Dolenjskem – o Golem – Gallhof, grad ali bolje
gradič, ki je stal na levi strani ob cesti, kmalu
ko prideš iz maharovškega gozda proti Gor.
Gomili. V Valvasorjevem času je bil posestnik
Wolf pl. Verneck. Leta 1737 je bil graščak grof
Jožef Viljem Barbo de Waxenstein. Kakor je iz
matic mogoče posneti so imeli hišno kapelico. Leta 1757 je bil krst – posestnik tedaj vitez
Kajetan Ignac Gall. Leta 1773 pa Sigmund Lovro pl. Illaschitz. 1. marca 1843 je umrl Bernardin vitez Gasperini, star 60 let. Leta 1844
je bil gospodar Josef Filibert vitez Lazarini-Jablanitz. Dne 12. avgusta 1844 je bil krščen
Šentjernejsko glasilo | september 2021

župnik v Šentjerneju, v obdobju 1902–1937,
je eden najpomembnejših in zaslužnih mož
v prvi polovici 20. stoletja. V svojem času je
veliko naredil za svojo župnijo na gospodarskem in kulturnem področju ter v splošno
zadovoljstvo svojih župljanov. Prav gotovo
bo potrebno v doglednem času predstaviti
njegovo delo na omenjenih področjih v luči
razvoja Šentjerneja.
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CAMINO – ROMANJE K SVETEMU JAKOBU

E

ANDREJA BAKŠIČ GROZDINA

na izmed najbolj znanih krščanskih
romarskih poti na svetu se imenuje
Camino de Santiago. Ta pot je poznana kot pot svetega Jakoba, Jezusovega
učenca in apostola. Vse romarske poti,
ki vodijo iz raznih delov Evrope, se stečejo pri
grobu sv. Jakoba v katedrali v Santiagu v Španiji. Ta pot se že davno imenuje Camino, kar v
španščini pomeni Pot.
Romanje se je prvič omenjalo že v 4. stoletju.
Če smo bolj natančni, so krščanska romanja
prisotna že od prvih stoletij po Kristusu. Na začetku so kristjani romali v kraje, kjer je Jezus
deloval in živel, torej v Betlehem, Jeruzalem,
Nazaret. Ta romanja so trajala več let in predstavljala so velik finančni zalogaj, kakor tudi
veliko tveganje. Tako se romanja po Evropi
razširijo v zgodnjem srednjem veku.
V prvi polovici 9. stoletja so v španski Galiciji
našli ostanke sv. Jakoba. Na ta, najbolj zahodni del Evrope se je Jakob odpravil z namenom
evangelizirati pogane. Le nekaj let se je v okolici teh ostankov razvilo današnje mogočno
romarsko središče. To je bil mejnik, ki je v
zgodovini pustil močan pečat, saj se je rodilo
češčenje sv. Jakoba in na njegov grob so se začele zgrinjati množice romarjev. V 10. stoletju
je to bilo že znano kot Compostela, ki je skozi
zgodovino postala poleg Rima in Jeruzalema
najbolj priljubljena romarska destinacija. Ker
pa je pot postala močno obljudena in so ljudje potrebovali prenočišča, so v 12. stoletju že
ponujali tudi to storitev. To je bila pot, nekako središče, okoli katerega se je v srednjem
veku združevala vsa Evropa – Anglija, Francija, Nemčija, Portugalska, Slovaška, Skandinavske države, pa tudi Hrvaška, saj je pot potekala tudi skozi Slovenijo in Italijo.

Camino

Srednjeveški romarji so iz Santiaga nadaljevali pot vse naprej do rta Finisterre (kar pomeni
konec sveta) ob atlantski obali in tam nabrali
školjke – Jakobove pokrivače. Te so pritrdili na
romarski plašč ali klobuk kot potrdilo, da so
dosegli cilj romanja. Ta školjka je še dandanes
razpoznavni znak romarja.

Zanimiv podatek je tudi ta, da so na taka romanja pošiljali tudi zapornike, kot ena izmed
oblik kazni. Razširilo se je tudi tako imenovano »nadomestno« romanje, ko se kdo zaradi
bolezni ni mogel odpraviti na pot.
V današnjem času je najbolj znana ta pot, ki se
začne v južni Franciji, v mestu Sant-Jean-Pied-
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-De-Port in je meja med Francijo in Španijo. To
je znamenita francoska pot – Camino Francés.
Do Santiaga meri okoli 780 km in poteka po
severni Španiji.
Leta 1985 je UNESCO vključil Jakobovo pot
med svetovno dediščino. Možnosti, da opraviš
pot in na koncu prejmeš kompostelo – to je romarsko priznanje za opravljeno pot, so tri, in
sicer: peš, s kolesom ali s konjem.
Tudi v Sloveniji poteka Jakobova pot in ima tri
glavne veje, ki se razprostirajo po celotni Sloveniji. V naslednjih številkah vam bomo tudi te
podrobneje predstavili. Ena izmed njih poteka
tudi po občini Šentjernej.
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DOBRODOŠLA JESEN
Jesen je pred vrati,
kmalu bo treba dolge rokave
iz omare ven dati.
Avgust se je poslovil
in lepe spomine pustil.
Daleč od doma ali pa ne,
važno, da lepo nam je.
Morje, domači hribčki ali kamnite gore,
vsak je imel dopust po svoje.
Ko se enostavno prepustiš,
nikamor ne hitiš
in se lepih trenutkov veseliš.
Ti spomini naj nam lajšajo dni,
ko pademo v vsakodnevno rutino vsi.
Kje smo že ostali?
Aha, z dolgimi rokavi!
Bliža se še en lep letni čas,
ko gremo z naravo bolj počas.
Ko nas navduši,

JESEN
ko nas krepi,
da vse nas z vitamini založi.
Sladko grozdje nas bo vabilo,
da bo vse posode napolnilo
in nas z moštom razveselilo.
Kostanj zraven mora biti,
da je lažje mošt po grlu spustiti
in dobre volje biti.
Veselimo se teh jesenskih dni,
saj prehitro nam bodo v zimo ušli.
Sonja Simončič

Jesen je prišla,
vročina odšla,
zdaj se vsaj dihati da.
Počasi pospravili bomo pridelke,
pustili zemlji,
da počije,
da drugo leto,
imela bo dosti energije.
Kmetje orodje pospravili bodo v lopo,
da ne bo v napoto.
Eni še drva pod streho bodo zložili,
nekaj jih še v kurilnico navozili.
Sadje, zelenjavo smo že vložili,
skrinjo z mesom napolnili in si oddahnili.
Zdaj še za malo snega bomo prosili,
da zimsko pravljico bomo užili.
Vera Žabkar

NASVET ZA VAS

10. OKTOBER: dan, ko se vprašamo, kako smo
MATIC CIZEL

V

vsakdanjih pogovorih večkrat uporabimo besede, s katerimi želimo opisati naše počutje. Mladi so tako, npr. “v
depri” oz. “travmirajo”, delovno aktivni smo “pregoreli”, ko nas v telesu tišči
zaradi preveč skrbi smo “tesnobni”, ko počutje
nekoliko pade pa smo “depresivni”.
Bližajoči se 10. oktober prinaša Svetovni dan
duševnega zdravja. Dan, ki nas opomni, da je
pomembno, kako se počutimo. V obeležitev
dneva pred nami, bi rad osvetlil pomen besed,
ki jih pogosto uporabljamo – pa z njimi opisujemo kar bi želeli sporočiti?

DEPRESIJA

Depresija je beseda, za katero v kontekstu
počutja večkrat slišimo. Pomeni pa predvsem
občutja daljše žalosti, potrtosti, izgubo volje
in veselja do stvari, ki so človeka veselile pred
tem. Zdi se, da je le malo stvari, ki osebo zares
veselijo. Oseba z depresijo se lahko zdi nekoliko upočasnjena zaradi pomanjkanja energije,
pridružijo pa se običajno tudi težave s spanjem; tega je preveč ali premalo (le redko ravno prav). Brezup, občutki praznine in prepričanje, da nikoli ne bo bolje, lahko osebo vodijo
tudi do misli o koncu, zato depresija predstavlja večje tveganje za samomor.
Kakšna pomoč je pri depresiji smiselna? Odgovor bo odvisen od tega, koliko časa že traja
in kako močno obremenjuje osebo. Povedano
drugače – blaga oblika depresija, kjer človeka
bremeni le kakšen simptom bolezni, bo zahte-

Kakšen dan slabega počutja
je lahko povsem normalen. Z
depresivnim razpoloženjem
pa opisujemo počutje, ki traja
večino dni, vsaj dva tedna in dlje.
vala manj vložka in napora kot močna oblika
bolezni. Pri manj izraženi depresiji bo lahko
še dovolj usmeritev v pozitivne aktivnosti, ki
na osebo dobro vplivajo in jo dvignejo. Tudi
gibanje – o katerem smo podrobneje pisali v
prejšnjih številkah, bo doprineslo k izboljšanju
slike. Pri močni obliki bolezni pa bo potrebno
več. Običajno so predpisani antidepresivi, postopna uvedba gibanja, zelo smiselna pa je tudi
psihološka ali druga strokovna podpora. Če
namreč oseba ne uvede nobenih sprememb
v funkcioniranju oz. življenju, je po ozdravitvi
možnost ponovitve depresije nekoliko večja.
Tekom življenja naj bi depresijo izkusil približno vsak peti med nami. Nekateri od teh le
enkrat, pri nekaterih pa se epizoda lahko ponovi in depresijo izkusijo večkrat. Tudi zaradi
tega je zgodnja prepoznava, vsaj ponovljene
depresije, pomembna pri pravočasnem ukrepanju, da je breme za osebo čim manjše. V ta
namen v vseh zdravstvenih domovih po Sloveniji potekajo podporni programi za duševno
zdravje. Eden od njih je tudi program za depresijo, kjer se o bolezni podrobno informira, da
znajo tisti z izkušnjo depresijo ali višjo ogroženostjo zanjo morebitno ponovitev lažje prepoznati in pravočasno ukrepati. O teh in drugih
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preventivnih programih, ki so zelo dostopni in
ne zahtevajo klasičnega delovnega naloga, bi
več zapisal prihodnjič.

KO SMO TESNOBNI

Različne tesnobne (ali anksiozne) motnje so
celo najpogostejše težave povezane s počutjem. Tesnoba v osnovi pomeni pretirano
zaskrbljenost in bojazen. Tesnobo bi morda
veljajo razdeliti v dve skupini. Prva je t. i. splošna tesnoba, kjer je pretirana zaskrbljenost
prisotna večino dni, četudi se ne dogaja nič
posebnega. Osebe s splošno tesnobo navadno
povedo, da se zavedajo, da so pretirano napete in zaskrbljene, a si pri tem težko pomagajo.
Tesnobno stanje večkrat spremljajo telesni
znaki, kot so pospešen srčni utrip, občutek tiščanja v prsih, slabost, potenje, težave s prebavo, vrtoglavice itd.
Druga oblika tesnobe pa se pojavi samo v določenih situacijah – govorimo o fobijah. Fobija
pomeni pretiran strah pred neko stvarjo in situacijo, ki v splošnem sicer niso nevarne. Med
fobijami ljudje najpogosteje naštejejo, npr.
strah pred zaprtimi prostori, strah pred višino,

Ljudje smo vajeni izkušnje, da z
razmišljanjem in premlevanjem
rešujemo težave. Pri tesnobi
pa zaskrbljenost in nenehna
razmišljanja ničesar zares
ne rešujejo, temveč
poglabljajo stisko.
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injekcijo, predori, strah pred določeno živaljo
(kača, pajek ...), strah pred množicami ljudi ...
Ta izrazit strah ima za razliko od splošne tesnobe torej zelo jasen vzrok.
Tudi tu velja poudariti, da vsi poznamo kratke
izkušnje tesnobe, ki pa hitro minejo in ne vplivajo bistveno na kvaliteto našega življenja. O
bolezenski tesnobi pa govorimo, kadar opisano počutje vztraja večino dni, več tednov zapored. Zelo običajna izkušnja je izogibanje neprijetnim stvarem, za katere menimo da našo
tesnobo krepijo.
Zanimiva oblika tesnobe so panični napadi.
Gre za močne in nenadne napade panike, velikega strahu in precejšnjega nelagodja s hitrim
srčnim utripom. Običajno je prisotno tiščanje v prsih in strah pred smrtjo zaradi izrazito
neprijetnega dogajanja. Zaradi intenzivnosti
doživljanja in bojazni, da gre za infarkt, veliko
oseb s paničnim napadom konča na urgenci,
kjer pa so izvidi običajno povsem ugodni, saj
panični napad mine v kratkem času. Osebi,
ki to doživlja, se čas trajanja seveda zdi dolg.
Dobra novica je, da takšen napad ni nevaren,
le izjemno neprijeten. Z načrtnim preusmerjanjem pozornosti, ko miselni tok strahu prekinjamo in globokim dihanjem, s katerim telo
prepričujemo da nevarnosti ni, se stanje v
kratkem času izboljša. Ob prvi taki izkušnji je
seveda smiselno izključiti organske vzroke in
opraviti osnovne preiskave. V primeru ponovitve pa tako lažje vemo, za kaj gre.
Pri obvladovanju tesnobe nasploh pa bo pomembno, koliko načrtno storimo za našo sproščenost, v obliki sprostitvenih tehnik ali drugih
oblik. Osnovni element podpore so tudi načrtno odvračanje pozornosti in preusmerjanje
misli, iskanje razumskih razlag za strahove ter

Pri tesnobi človeka ovirajo
razmišljanja, kaj vse se lahko
zgodijo v prihodnje. Stres pa je
odziv na to, kar se zgodi.

učenje tega, da za isti dogodek pričnemo iskati
različne možne interpretacije in razlage; ne le
negativne, temveč tudi nevtralne ali celo pozitivne. Tudi za namen obvladovanja tesnobe
obstajajo v zdravstvenih domovih podporni
programi.

STE TUDI
VI POD STRESOM?

Stres se zdi sinonim današnjega časa, ko stvari
potekajo in se spreminjajo hitreje.
Stres ni duševna bolezen, je stanje, ki ga poznamo vsi. Stres doživimo takrat, ko zahteve
presegajo naše kapacitete, poenostavljeno –
ko ocenim, da nečemu nisem več kos (npr. ko
rabim opraviti več stvari hkrati oz. me potrebujeta dva naenkrat, ko se mi mudi, ko izvem slabo novico, ko obstojim v gneči, ko me na delu
pričaka preveč nalog). Najbrž pa ste opazili, da
se dve osebi lahko odzoveta precej različno:
prvi bo flegmatično zamahnil z roko, drugemu
pa se bo zaradi enake situacije podiral svet. V
odpornosti na stres smo različni, a gre na srečo
za veščino, na kateri lahko načrtno gradimo.
Ker za obe besedi slišimo večkrat, bi morda
veljalo ločiti, kaj pomeni stres in kaj travma.
Osnovna za oboje je lahko enaka, predstavljajmo si, npr. avtomobilsko nesrečo. Lažji trk na
parkirišču zaradi neprevidnosti bo stresna izkušnja, saj vključuje dogovarjanje, popravilo,
izpolnjevanje formularjev ... A ko bo postopek
končan, bomo izkušnjo običajno lahko pustili za seboj. Zlasti v primeru nekoliko težjih
izidov pa bi se lahko zgodilo, da oseba prične
dogodek podoživljati, ima nočne more, o dogodku nenehno premleva in se težko osredotoči na tukaj in zdaj. V tem primeru govorimo
o travmi, ki predstavlja nekakšno odprto rano:
neprijeten dogodek iz preteklosti je še vedno
tu in vpliva na osebo. Stres in travma sta lahko
torej oba neprijetna, a smo stresno situacijo
sposobni pustiti za seboj, ko mine, travmo pa
precej težje. Pridruži se lahko še strah pred vožnjo z avtomobilom, kar bi sodilo med že opisane fobije.
O spoprijemanju s stresom smo že pisali v eni
od letošnjih številk, zato temu ne bi posvečal
poudarka.

ŠE O IZGORELOSTI

Morda še največkrat omenjena v zadnjem obdobju je izgorelost, ki se nanaša na zaposlene.
Čeprav pogosto omenjena, pa je morda celo
najmanj razumljena, saj delovno izčrpanost
včasih mediji večkrat pomešajo z izgorelostjo.
Delovna izčrpanost je namreč normalno stanje
po tem, ko smo delali intenzivno in kjer bomo
Šentjernejsko glasilo | september 2021

z ustreznim počitkom lahko ponovno napolnili
energijsko baterijo. Izgorelost pa pomeni pretirano angažiranost v delo, ki izhaja iz notranjih
prisil človeka, da je čim boljši, da se izkaže, da
ne razočara. Veliko delovnih nalog pa stanje
le še potencira. Takšen deloholizem se lahko
stopnjuje več let, dokler oseba ne izgubi skoraj
celotne energije oz. izgori.
Četudi takšna oseba zamenja delovno mesto, s

Delovna izčrpanost je normalno
stanje po intenzivnem delu.
Izgorelost pa je motnja, kjer
je oseba nezmožna, da bi
deloholizmu postavila
zdrave meje.

tem običajno ne reši prav veliko, saj tudi v novo
okolje prinese stare vzorce, ki ponovno vodijo
izgorevanju. Osnova izgorelosti tako niso le
delovne obremenitve, temveč tudi dogajanje
v človeku.
Pomembna preventiva izgorelosti bodo razbremenitve, ki morejo slediti obremenitvam.
Gibanje, ki ga nenehno poudarjam v povezavi z duševnim zdravjem, pri izgorelosti ni prvi
predlog. Osebi, ki se pretirano žene pri delu, ne
bo v razbremenitev še zavzetost in pretirana
angažiranost v športu: takšna oseba potrebuje predvsem počitek in spanec. Pomembno je
tudi usmerjanje človeka v aktivnosti, ki niso
povezane z delom in počasi graditi na samopodobi, ki ni odvisna le od delovnih dosežkov.
Dodal bi, da imamo Slovenci čudovite preddispozicije za izgorelost. Že drugi narodi so
nas opisovali kot zelo pridne. Da je treba biti
priden smo poslušali kot otroci, rek “brez dela
ni jela” poznamo vsi. Pomembno se mi zato zdi
utrjevanje, da lastne vrednosti ne doživljamo
le skozi delovne dosežke in da se počitek ne
enači z neuspehom ali lenobo; brez zadostnega počitka sploh nimamo pogojev za uspešnost na kateremkoli področju.
Ob osvetlitvi najpogostejših težav s počutjem,
še stavek ali dva o iskanju pomoči. Iskanje
podpore je zelo smiselno, če nas katera od
opisanih težav ovira v vsakdanjem življenju, če
smo opazili spremembe na slabše ali če smo
sami že poskušali z reševanjem, pa nam to ni
prineslo izboljšanja. Na ustrezno podporo nas
lahko usmeri osebni zdravnik. O tem, kakšna
podpora bi bila ustrezna, brez zadržka odgovorim tudi na matic.cizel@zd-brezice.si oz. na
031 716 632.
Namen tokratnega zapisa je bil osvetliti razumevanje najpogostejših izrazov, s katerimi
se srečujemo pri opisovanju počutja, v luči
bližajočega se Svetovnega dneva duševnega
zdravja. Ravno duševno zdravje je bilo v času
epidemije in še vedno aktualnih sprememb na
posebnem preizkusu, zato mu velja nameniti
še več pozornosti kot sicer.

ZDRAVILNE
RASTLINE
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ŠETRAJ – ZELIŠČE SREČE
ANDREJA TOPOLOVŠEK

Š

etraj je enoletna začimba mogočnega
vonja, ki se v vrtu, ko jo enkrat posadimo, vsako leto znova zaseje kar
sama. Šetraj spada v družino ustnatic.
Rastlina se razrase v grmiček, ki sega
nekje do 30 cm v višino. V juliju razpre drobne
rožnato vijolične barve cvetove, potrebuje
pa zelo malo pozornosti, saj ga niti zalivati ni
potrebno.
Znanih je kar nekaj vrst šetraja, splošno
uporabni pa sta dve: poletni ali vrtni šetraj
(Satureja hotensis), ki je enoletno zelišče, in
zimski šetraj (Satureja montana), ki je trajnica.
Nekoliko se razlikujeta v obliki rasti, predvsem
pa v okusu, saj je zimski šetraj precej bolj
močnega okusa kot poletni. Pri nas je znan
predvsem poletni šetraj, ki ga imenujemo kar
šetraj, in ga lahko posejemo in vzgojimo sami
ali pa si v aprilu in maju preskrbimo sadike.
Sejanje: če želite šetraj vzgojiti sami, ga je
potrebno sejati spomladi. Seme pokrijte z
malo zemlje in pazite na stalo vlago. Sadike
spomladi prestavite na prosto. Priporočamo, da jih razporedite v vrstice z razdaljo 25
cm. Poiščite sončen prostor, zavarovan pred
vetrom in pognojite s kompostom. Poberite
ga z julijem. Odrežite vejice čim bližje tlom in

obesite, da se posuši. Na ta način bo rastlina
tvorila nove poganjke, ki jih redno režite.

NABIRANJE IN
SHRANJEVANJE

Nabiranje: šetraj nabiramo v jutranjih urah
in še pred cvetenjem, saj imajo lističi takrat
najboljši okus in najbolj izrazito aromo, ki
nekoliko spominja na mešanico mete in
timijana.
Sušenje: posušen šetraj je znan kot sestavina
mnogih zeliščnih mešanic, med drugimi tudi
»provansalskih zelišč«. Vejice sušimo v toplem
in zračnem prostoru, obešene v šopke na
vrvico ali položene na mrežo oziroma tkanino.
Posušene lističe zdrobimo in shranimo v dobro zaprti posodi (stekleni kozarec) v temnem
prostoru.
Vlaganje v kis: z vlaganjem v kis ohranimo
tisto značilno aromo svežega šetraja, ki se
med sušenjem nekoliko zgubi.
Zamrzovanje: posamične vejice zmrznemo
na pladnju, nato jih zložimo v vrečko in damo
v zamrzovalnik. Po potrebi jemljemo iz vrečke
posamične vejice.

POZITIVNI UČINKI ŠETRAJA
NA TELO
• Šetraj preprečuje napenjanje, sprošča že-

Šetrajev čaj

•
•

•

•

•

lodčne krče in kolike, zato ga dajemo v vse
fižolove, zeljne, krompirjeve in druge jedi, ki
rade napihujejo.
Pri sladkornih bolnikih zmanjšuje močan
občutek žeje.
Šetraj je diuretik, zato ga lahko uporabljamo za čiščenje telesa. Odpravljal naj bi tudi
sečne kamne ter iz telesa pregnal gliste in
druge parazite.
Šetraju pripisujejo tudi vlogo afrodiziaka.
Povečal naj bi izločanje testosterona in
hkrati preprečeval prezgodnji izliv sperme,
pri ženskah pa naj bi krepil prekrvavitev
maternice, kar pa v zreli nosečnosti ni priporočljivo, saj lahko sproži prezgodnji porod.
Zato šetraja nosečnicam ne priporočajo.
Močan šetrajev poparek lahko tudi grgrate
ob vnetjih dlesni. Zelo učinkovit je pri
razjedah v ustih in vnetem grlu.
V kozmetiki se ga uporablja pri težavah
s suho in občutljivo kožo. Če vas pestijo
takšne kožne tegobe, zjutraj in zvečer redno
spijte skodelico šetrajevega čaja.

UPORABA ŠETRAJA
KOT ZAČIMBE

Lističi šetraja so nežni, zato jih brez težav
lahko uporabimo sveže v različnih solatah.
Najbolj poznana uporaba šetraja je v fižolovih
jedeh – juhah, enolončnicah, prilogah. Dodajamo ga tudi različnim mesnim jedem, skupaj
z majaronom in timijanom je odličen dodatek
piščancu, puranu, teletini in ribam.

ALI STE VEDELI?

Šetraj je bila zelo priljubljena začimba pred
približno 2000 leti, ko so ga uporabljali namesto popra. Njegovo moč so skozi stoletja uporabljali predvsem revnejši sloji, tisti, ki si niso
mogli privoščiti dragih eksotičnih začimb.
Če posadite šetraj zraven fižola, se ubranite
uši, saj sta ti dve rastlini dobri sosedi.
Šentjernejsko glasilo | september 2021
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Vabljeni, da se nam pridružite na RACE FOR THE CURE!
EUROPA DONNA SLOVENIJA

Z

druženje Europa Donna Slovenija se že
drugo leto zapored pridružuje dogodku
Race for the Cure, ki je največji evropski športni dogodek za osveščanje o
zdravju žensk. Pomaga organizacijam
po Evropi pri zbiranju sredstev za osveščanje
o raku dojk in združuje ozdravljenke, družine
in prijatelje pri hoji in teku. Vabimo vas, da se
pridružite virtualnemu dogodku Race for the
Cure, ki bo potekal med 26. septembrom in
10. oktobrom 2021. Lahko greste, kamor vas
odnesejo noge, dokler spoštujete ukrepe za

preprečevanje širjenja koronavirusa, ki so v
veljavi. Vabljeni, da se pridružite! Prispevki slovenskih udeleženk in udeležencev na dogodku

so namenjeni Združenju Europa Donna Slovenija. Več informacij na www.raceforthecure.
eu.

ŠPORT

LUKANOVA ZA ZAKLJUČEK SEZONE
S SLOVENSKIM REKORDOM
SABINA JORDAN KOVAČIČ
PETER KASTELIC (AZS)

V

torek, 14. 9. 2021, je v Zagrebu potekal 71. Memorial Borisa Hanžekovića,
ki se uvršča med atletske mitinge zlate celinske serije. V teku na 2000 m je
nastopila tudi Šentjernejčanka Klara
Lukan in se uvrstila na sedmo mesto, z doseženim časom 5:40,91 je dosegla slovenski rekord. Lukanova je tako izboljšala svoj prejšnji
državni rekord v razdalji 2000 m (5:47,15).
Klara je ob koncu sezone je dejala: “Že ko sem
slišala, da bodo skušali postaviti svetovni rekord na 2000 m, sem bila pred tekom navdušena. Res je posebno doživetje, ko tečeš prav v
teku, ko se preseže mejnik. To mi je dalo še dodatne energije. Državnega rekorda nisem načrtovala, a sem vedela, da sem še vedno dobro
pripravljena. To je bila moja zadnja tekma sezone in to res na pravem prizorišču.”
Šentjernejsko glasilo | september 2021
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DERBI DAN V LJUBLJANI
LANA ZRINJANIN
BORIS VRANIĆ

V

nedeljo, 5. septembra, so člani in
članice KK Šentjernej uspešno nastopili na derbi dnevu v organizaciji
KK Stožice Ljubljana. Ob spremstvu
skoraj 4000 gledalcev sta dve zmagi odšli v Šentjernej.
V dirki za slovenske kasače, z zaslužkom
do 1.500 evrov, je do zmage pritekel 5-letni
Brandy z Vesno Šuštaršič. Velike zasluge za
uspeh treba pripisati Roku Bregarju, ki za
konja skrbi in ga je pripravil za tekmovanje.
Drugo zmago za KK Šentjernej je v dirki francoskih kobil pritekla Elisa Gali iz hleva Jožeta Judeža na vajetih Petra Zadela ml.

Elisa Gali in Peter Zadel ml.

POLETNA
ŠOLA
NOGOMETA

K

NK ŠENTJERNEJ

orona, omejitve, počitnice. Idealno
obdobje, da se otroci ne gibljejo. Zato
smo v NK šentjernej, v okviru internega projekta Spravimo otroke v gibanje,
organizirali brezplačno poletno šolo
nogometa. Potekala je v mesecu juniju, 3-krat
na teden. Šolo smo organizirali skupaj z NLB d.
d. Ker ima NLB d.d. čut družbene odgovornosti, podpira šport v celotni Sloveniji in sodeluje
s klubi, ki delujejo lokalno.
Privabili smo preko 90 otrok do 10 let iz celotne
regije. Odziv otrok in staršev je bil fenomenalen. Poleg samega nogometa in norenja, smo
poskrbeli, da so se po koncu treninga posladkali s sladoledom. Na koncu šole pa je bil še
dan veselja. Postavili smo napihljiva igrala ter
nogomet na milnici.
Lepo je, ko nam uspe napolniti igrišče z otroki
in otroškim smehom.

Nogomet

NK ŠENTJERNEJ – vpis v novo sezono
NK ŠENTJERNEJ

P

rišlo je novo šolsko leto in s tem tudi v
NK Šentjernej začenjamo z vadbami
ter vpisom novih članov. Treniranje v
klubu ni samo šola nogometa, je tudi
šola za življenje. Podobni občutki,
kot jih otroci doživljajo na igrišču, pozitivni
in negativni, jih čakajo v življenju. Kdor je v
nogometu vztrajen, bo po vsej verjetnosti
vztrajen tudi potem, ko žoge ne bo več brcal.
In tak človek bo lažje premagoval življenjske
izzive. Osnovno poslanstvo kluba je, da otroka usmerimo v šport, ne samo v nogomet. Da
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se navadi osnovnih veščin, discipline, razvija
motoriko in se druži s sovrstniki.
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Stari novi prvak ostaja Jakobčič –
USPEŠNO IZPELJALI OBČINSKO PRVENSTVO

Četrtfinalni dvoboji

DUŠAN PEZELJ
MARJAN KOVAČIČ

N

TK Šentjernej je v soboto, 21. junija
2021, v dvorani Kobra Team, lastnika Branka Kovačiča, po letu premora zaradi covida-19, pripravil že 13.
Jernejev turnir. Tekmovanja, ki se je
odvijal po navodilih NIJZ, se je udeležilo le 12
ljubiteljev namiznega tenisa. Manjkalo je okoli
petnajst igralcev, ki se sicer redno udeležujejo
tega tekmovanja, pa zaradi različnih obveznosti na turnir niso prišli.
Po opravljenem žrebu je prisotne pozdravil
predsednik kluba Dušan Pezelj, potem pa so
se tekmovalci, razdeljeni v štiri skupine, po-

Župan Jože Simončič podeljuje
pokal mlajšemu kadetu Amadeju Rešetiču
za osvojeno 3. mesto.

Finale med Darkom Jakobčičem in Andrejem Kuharjem.

merili na tri dobljene nize. Prva dva uvrščena
iz vsake skupine sta nadaljevala igro v četrt finalu na izpadanje. Po izenačenih igrah so se v
polfinale uvrstili kadet Amadej Rešetič, Andrej
Kuhar Kuki, Darko Jakobčič in Dušan Pezelj
Dule. Vsi polfinalisti so prikazali kakovostno
igro. Napeto prvo polfinale sta odigrala Pezelj
in Kuhar, ki je na koncu tesno zmagal z izidom
3 : 2. Tudi druga dva polfinalista Rešetič in Jakobčič sta pokazala lep namizni tenis, kjer pa
mladi Rešetič, kljub dobremu odporu, vendarle ni zmogel presenečenja. Tako je slavil Jakobčič s 3 : 0. V velikem finalu sta se tako spet
srečala zadnja finalista iz leta 2019. Kazalo je
na lahko zmago Jakobčiča, ki je že vodil z 2 :
0 v nizih, potem pa se je Kuhar prebudil, dobil

naslednja dva in tekmeca sta odigrala še peti,
odločilni set. Na koncu je vendarle slavil prvi
favorit turnirja Jakobčič in zasluženo postal
občinski prvak. Vsi pač ne morejo biti zmagovalci, so se pa srčno borili. Tako so si 9. mesto
delili: Drago Blažič, Marjan Kovačič, Miha Klemenčič in Tomaž Robek.
Pokale in medalje, ki jih je tudi tokrat prispeval
Jani Bregar, za kar mu gre iskrena zahvala, je
ob nekaj spodbudnih besedah podelil župan
Jože Simončič. Medaljo za 5. mesto je osvojil
Stane Bučar, Jože Kuhelj za 6., Jože Grubar za
7., in za 8. mesto Grega Kostanjšek. Pokala za
3. do 4. mesto sta osvojila Amadej Rešetič in
Dušan Pezelj, Andrej Kuhar je prejel pokal za
drugo, Jakobčič pa za prvo mesto.

Prejemniki pokalov in medalj. od leve proti desni: župan Jože Simončič,
Darko Jakobčič, Andrej Kuhar, Amadej Rešetič, Dušan Pezelj, Stane Bučar, Jože Grubar in
Grega Kostanjšek. Na fotografiji manjka Jože Kuhelj.

O dnevu odprtih vrat NTK Šentjernej pa v prihodnji številki Šentjernejskega glasila.

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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Pravilen odgovor križanke iz prejšnje številke je SPRAVILO S POLJA. Tokrat smo izžrebali LANO HUDOKLIN iz Vrha pri Šentjerneju. Nagrajenka prejme nagrado po pošti. Rešitev tokratne križanke pričakujemo do petka, 15. oktobra 2021, na naslov: Uredniški odbor Šentjernejskega glasila, Občina Šentjernej,
Prvomajska cesta 3 a, 8310 Šentjernej ali na e-naslovu: sentjernej@siol.net. Vsem, ki sodelujete in nam
pridno pošiljate odgovore, se prav lepo zahvaljujemo.
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L eš ni ko vo pe civ o
Čas priprave: 45 minut

SESTAVINE:
BISKVIT: 6 jajc / 20 dag sladkorja / 15 dag moke / 1 pecilni prašek / 1 dl olja / 2 male žličke gustina
KREMA: 250 g sira mascarpone / 1 žlica nutele / 4 liste želatine / 250 ml smetane za stepanje /
150 g kokosove moke / 100 g mletih lešnikov

POSTOPEK PRIPRAVE:
BISKVIT: Jajca ločimo, posebej stepemo rumenjake in sladkor, dodamo olje. Posebej stepemo beljake, ki jih izmenično z moko in
gustinom dodajamo k jajčni zmesi in z metlico previdno vmešamo. Pečemo pri 180 stopinjah, 15 do 20 minut, odvisno od pečice.

KREMA: Želatino namočimo v hladno vodo. Mascarpone gladko zmešamo, mu dodamo nutelo in lešnike, dobro premešamo.
Želatino ožamemo, jo raztopimo (najbolje je nad paro), jo zmešamo s tremi žlicami kreme in vmešamo v ostalo kremo. To damo v hladilnik,
medtem pa stepemo smetano, na koncu kremi vmešamo kokosovo moko in stepeno smetano in to takoj, ko se začne strjevati.
Ko je biskvit ohlajen, ga prerežemo in spodnji del namočimo po želji (mleko, rum, sok) premažemo z lešnikovo kremo
in pokrijemo z zgornjo plastjo, ki jo prav tako namočimo.
Pecivo lahko tudi premažemo s kremo ali s stepeno smetano.

Dober tek!

Recept je preizkusila Darija Kovačič.

PREGOVORI ZA SEPTEMBER
Tilen (1. 9.) oblačen, meglen, grda, deževna jesen. / Ako je na Ilja jasno
gorko, bo štiri tedne vedro. / Kadar prve dni kimovca pogostoma grmi, bo
dosti tepkovca, pšenice, rži. / Kakršen kimavec, takšen bo sušec. / Kakršno
vreme na malo mašo(8.9) nastane, rado še dva meseca ostane. / Kdor po
mali maši (8. 9.) kosi, ta za pečjo suši. / Če se zgodaj selijo ptiči, bo huda
zima ob božiči. / Žerjavi ko lete na tuje, brž se zima približuje. / Kakršno vreme o kimavca mlaji, takšno je vso jesen najrajši. / Ako je Matevž vedren, bo
prijetna jesen. / Ako na Mateja (21. 9.) sonce sije, kmalu lepa jesen zasije. /
Ako Mavricija (22. 9.) sonce zasije, pozimi huda sapa brije. / Če ptice selivke
pred sv. Mihaelom (29. 9.) ne lete, se pred božičem ni bati zime trde. / Če ima
Lenart sneg na planini, ga ima božič v dolini.

TOKRAT VAS SPRAŠUJEMO, KJE SE NAHAJA
LESENA SKULPTURA TULIPANA? Vaše odgovore
pričakujemo do petka, 15.
oktobra 2021, na naslovu:
Uredniški odbor Šentjernejskega glasila, Občina Šentjernej, Prvomajska cesta
3 a, 8310 Šentjernej ali na
e-naslovu: sentjernej@siol.
net.

VICI
Gradbišče
Arhitekt pride na gradbišče, vznemirjeni delavci begajo sem ter tja. »Kaj se
dogaja?«
Najbližji odgovori: »Odri so se podrli!«
»Ali ste obvestili delovodjo?«
»Še ne.«
»Kaj še čakate? Storite to takoj!«
»Saj ga že odkopavamo.«
Nasvet odvetnika
Advokat daje navodila svojemu klientu tik
pred obravnavo:
»Nekaj si morate dobro zapomniti.«
»Poslušam.«
»Ko boste pred sodnikom, na vsako vprašanje odgovarjajte na dolgo in široko.«
»Zakaj pa?«
»Dlje kot boste odgovarjali, dlje boste na
svobodi.«

POBARVANKA
ZA Najmlajše
RIŠE:
Mojca Lampe
Kajtna

Mojca Lampe Kajtna svetuje barvanje s flomastri.

