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LETOŠNJA ZADNJA ŠTEVILKA IZIDE 23. DECEMBRA 2021.
Vaše prispevke nam pošljite najpozneje do 9. decembra 2021.

IZPOSTAVLJAMO

Spoštovani,

kratki in megleni dnevi nakazujejo skorajšnji zaključek leta, zato 
vse sile usmerjamo v dokončanje del in v pripravo projektov za 
leto 2022.

Zaključena je prenova ceste na odseku Dolenje Mokro Polje–
Hrastje, nadaljujejo se gradbena dela za prenovo ceste in infra-
strukture v Dolenji Stari vasi, prav tako pa tudi gradnja novega 
avtobusnega postajališča na Hrvaškem Brodu. Na več odsekih 
zaključujemo z asfaltiranjem občinskih cest in urejanjem od-
vodnjavanja. 

Prostovoljno gasilsko društvo Orehovica je izvedlo nakup nove-
ga gasilskega vozila GVM–1, za katerega je občina iz občinskega 
proračuna namenila 23.847 evrov, kar je 70 % njegove nabavne 
vrednosti.

Pridobili smo gradbeni dovoljenji za gradnjo novega obzidja na 
pokopališču v Gradišču in za gradnjo novega parkirišča ob stavbi 
podružnične šole v Orehovici. Z izvedbo gradbenih del smo že 
pričeli, upamo na čim bolj ugodne vremenske razmere.

Aktivnosti za pričetek izvajanja brezplačnih prevozov za naše sta-
rejše občane v okviru projekta Prostofer se nadaljujejo, v skladu 
s pogodbo bomo pričeli prevoze izvajati že 15. decembra.

Na 19. redni seji občinskega sveta smo obravnavali predlog pro-
računa za leto 2022, s katerim načrtujemo izvedbo nekaterih 
večjih večletnih naložb, obenem pa tudi številna vlaganja v infra-
strukturo na območju celotne občine.

V decembru bosta naše najmlajše skupaj obiskala Miklavž in 
dedek Mraz. Organizacijo obdarovanj bo v skladu s trenutnimi 
zdravstvenimi razmerami občina izvedla v sodelovanju z našim 
kulturnim centrom, gasilci in po potrebi tudi člani civilne zaščite. 

Nevarnost za širjenje bolezni covid-19 je velika. Pozivam vas, da 
spoštujemo navodila in usmeritve zdravstvene stroke ter z razu-
mevanjem in strpnostjo prispevamo svoj del k čim bolj normal-
nemu življenju družbe in h kakovostni oskrbi pacientov v zdra-
vstvenih ustanovah. Hvala za vaše sodelovanje in srečno!

Jože Simončič, vaš župan

OD BESED K 
DEJANJEM

PIŠE:
Sabina Jordan Kovačič,

odgovorna urednica

Spoštovane bralke in bralci 
Šentjernejskega glasila,

pred vami je novembrska številka Šentjernejskega 
glasila, predzadnja v letošnjem letu. Občutno 

krajši dnevi, marsikdaj megleni in turobni, včasih s 
sončkom obsijani in obilico vetra, so ravno pravšnji, 

da počnemo tisto, za kar nam je skozi leto nekako 
ves čas primanjkovalo časa. Dolgi jesenski večeri 
nam ponujajo več časa za ustvarjanje, prebiranje 

raznovrstne literature, za ročne spretnosti, igranje 
družabnih iger in še bi lahko naštevala …

Ne smemo pa pozabiti na preživljanje prostega časa 
na prostem, v naravi, na svežem zraku. Izkoristimo 
prav vsak sončni žarek, ki nam bo dal energije za 

dni, ko bo vreme turobno. Počnimo tiste stvari, ki nas 
bogatijo, tako navznoter kot tudi navzven.

Prijetno prebiranje vam želim
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DECEMBRA BO TUDI V 
ŠENTJERNEJU ZAŽIVEL PROSTOFER

PROSTOFER je trajnostni vseslovenski prosto-
voljski projekt za mobilnost starejših, ki pove-
zuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in 
ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih pre-
vozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po 
drugi strani radi priskočijo na pomoč. Številni 
starejši imajo velike težave s prevozi, sploh če 
so doma zunaj mestnih središč, kjer ni razvite 
avtobusne mreže. Tisti bolj oddaljeni se veli-
kokrat ne morejo odpraviti po opravkih, kadar 
si želijo, temveč se prilagajajo možnostim ozi-
roma času, ko jim lahko pomagajo družinski 
člani ali prijatelji. Nekateri uporabljajo taksi, 
vendar pa to pomeni dodatne stroške, kar je 
za številne prevelik finančni zalogaj, zato tovr-
stnih prevozov ne uporabljajo. 

Prostofer bo tako nudil brezplačen prevoz 
starejšim in gibalno oviranim, ki potrebujejo 
prevoz pri obisku zdravnika ali pri urejanju 
obveznosti v javnih ustanovah, pa nimajo 

možnosti za uporabo vozila ali pomoči tistih, 
ki bi jim omogočili prevoz. S pomočjo voz-
nikov prostovoljcev bo Občina Šentjernej s 
projektom poskrbela za brezplačni prevoz 
starejših do zdravniške oskrbe, javnih usta-
nov, trgovinskih centrov ipd. Električno vozi-
lo bo zagotovila Občina Šentjernej.

»Odločili smo se, da pomagamo starejšim, ki 
ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo niž-
je mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave 
z javnimi prevoznimi sredstvi. Prav tako bomo 
razbremenili svojce starejših, ki so še delovno 
aktivni. Glede na to, da se dviguje starostna 
meja in povečuje število starostnikov, posta-
jajo potrebe po skrbi za starejše v naši občini 
vse večje. Prostofer je eden od projektov, ki na 
celovit način rešuje problematiko mobilnosti 
starejših občanov, zato je prav, da smo se na 
občinskem svetu odločili, da pristopimo k pro-
jektu, ki je bil predlagan tudi s strani Društva 
upokojencev Šentjernej. Želim, da se čim več 
starejših vključi v ta projekt, da bo zaživel v pol-

  ANITA PETRIČ

ni meri. Prostoferji so ljudje z velikim srcem in 
teh v Šentjerneju zagotovo ne manjka,« pravi 
župan Občine Šentjernej Jože Simončič. 

O nadaljnjih informacijah projekta Prostofer 
vas bomo obvestili, ko bo projekt pričel s 
svojim delovanjem. Več o projektu na: www.
prostofer.si 

O bčina Šentjernej se bo še pred prazniki, v drugi polovici decembra, pri-
družila že več kot 70 slovenskim občinam, kjer vozijo Prostoferji. 

PROŠNJA ZA 
DONACIJO –
PRAZNIČNI 

DECEMBER 2021

S
poštovani gospodarstveniki in podje-
tniki, bliža se december, čas, ko naši 
najmlajši v velikem pričakovanju upa-
jo na prihod Miklavža in dedka Mraza. 
Občina Šentjernej namerava, navkljub 

trenutnim neugodnim razmeram, za naše ot-
roke pripraviti nekaj prazničnega vzdušja in 
veselja. Odločili smo se, da bomo prireditve 
in obdarovanje otrok iz naše občine izvedli sa-
mostojno, v sodelovanju s Kulturnim centrom 
Primoža Trubarja in domačimi društvi, in ne 
več v sodelovanju z DPM Mojca iz Novega mes-
ta.
Vabimo vas, da se naši akciji pridružite s svojim 
prispevkom.

PODATKI ZA IZPOLNITEV UPN NALOGA:
Koda namena: CHAR
Namen plačila: DONACIJA PRAZNIČNI DECEM-
BER 2021
Iban prejemnika: SI56 0131 9010 0015 314
Referenca: SI00-730000
Naslovnik: OBČINA ŠENTJERNEJ

  OBČINA ŠENTJERNEJ

Seznam vseh donatorjev bomo objavili na 
spletni strani Občine Šentjernej in v Šentjernej-
skem glasilu. V kolikor se z objavo ne strinjate, 
nam to, prosim, sporočite. 
V imenu naših najmlajših vas lepo pozdravlja-
mo ter se vam zahvaljujemo za vaše razumeva-
nje in podporo. 
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O
bčina Šentjernej je kot vodilni partner 
projekta Šentjernejska učna pot dne 
10. 11. 2021 skupaj s partnerji projek-
ta Osnovno šolo Šentjernej, Vrtcem 
Čebelica Šentjernej in s partnerjem 

Kmetijska trgovina Cerjak, Polona Cerjak s. 
p., prejela od izvajalca del Kostak d. d. doka-
zilo o zanesljivosti objekta, gradbeni dnevnik 
in knjigo obračunskih del. Končna vrednost 
gradbenega dela za Občino Šentjernej znaša 
207.070,35 evrov z DDV, vrednost za Osnovno 
šolo Šentjernej 8.421,83 evrov, za Vrtec Čebe-
lica Šentjernej 16.514,92 evrov in za Kmetij-
sko trgovino Cerjak 66.396,44 evrov. Sredstva 
so sofinancirana tudi iz proračuna RS (MGRT) 
in iz sredstev Evropske unije v skupni višini 
100.772,00 evrov. 

  VESNA MANCINI

    ANITA PETRIČ & VESNA MANCINI

PRIMOPREDAJA OBJEKTA IZVEDBE GRADBENEGA
DELA ŠENTJERNEJSKE UČNE POTI

Z aključena je sanacija ceste Hrastje–Dol. Mokro Polje. Na cesti v dolžini približno 2,5 kilometra je bilo izvedenih 560 m2 globinskih sanacij, 
vgrajenega je bilo 565 ton asfalta za izravnavo, položene 13.800 m2 zaporne plasti asfalta, izdelano je bilo 405 metrov asfaltnih muld in 
4500 metrov bankin, vgrajena sta bila tudi dva nova cestna prepusta. V novembru bo še izvedena talna signalizacija. Dela v vrednosti 

364.560,76 evrov je izvajalo podjetje Hip plus d. o. o. iz Vač, ki je delo pridobilo kot najugodnejši ponudnik v postopku javnega naročila. 

SANACIJA CESTE HRASTJE–DOLENJE MOKRO POLJE
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P ridobljeno je gradbeno dovoljenje za gradnjo novega parki-
rišča. Poteka postopek za izbiro izvajalca za gradnjo. V letoš-
njem letu je načrtovana izvedba zemeljskih del in odvodnja-

vanja. 

GRADNJA PARKIRIŠČA PRI
PODRUŽNIČNI OSNOVNI ŠOLI

OREHOVICA

P ridobljeno je gradbeno dovoljenje za ureditev starega in 
novega dela pokopališča. Predvidena so naslednja dela: na 
mestu starega zidu okoli starega pokopališča je predviden 

nov zid iz litega armiranega betona, obnova portala pri vhodu in 
ureditev meteorne kanalizacije. Ob novem delu pokopališča se bo 
izvedlo asfaltirano parkirišče. Dostopne poti se bodo asfaltirale s 
poglobljenimi robniki, uredila se bo tudi hortikulturna ureditev. 

UREDITEV POKOPALIŠČA
V GORENJEM GRADIŠČU

P oteka rekonstrukcija ceste v Dolenji Stari vasi v območju od hišnih številk 6 do 12. Inve-
sticija obsega širitev ceste, gradnja hodnika za pešce, javne razsvetljave ter gradnja me-
teorne in fekalne kanalizacije, opravljeno je večina kanalizacijskih del, izveden je spodnji 

ustroj ceste, trenutno se izvaja zgornji ustroj ceste in hodnik za pešce. Dela izvaja podjetje 
Zelkom d. o. o. Brežice, ki je delo pridobilo kot najugodnejši ponudnik v postopku javnega 
naročila. Dela bodo zaključena predvidoma do konca leta 2021. 

REKONSTRUKCIJA CESTE V DOLENJI STARI VASI

OBVESTILO OBČANOM ‒ prenos obračuna storitev na Komunalo Novo mesto d. o. o.
Spoštovani!

Obveščamo vse uporabnike storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, da smo 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

EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV 
20. do 28. november 2021

E
vropski teden zmanjševanja odpad-
kov je največja vseevropska pobuda za 
spodbujanje izvajanja enotedenskih ak-
cij ozaveščanja o trajnostnem ravnanju z 
viri in odpadki, ki se ji pridružujemo tudi 

v Javnem podjetju Ekološka družba Šentjernej. 
V Sloveniji pridelamo preko milijon ton komu-
nalnih odpadkov na leto. Vsak od nas prispeva 
del h količini zbranih smeti. Komunalni odpad-
ki predstavljajo veliko obremenitev za okolje, 
zato se moramo vprašati o nujnosti le-teh. Ob 
nakupovanju običajno plačamo tudi embala-
žo, ki jo nato zavržemo, zato moramo stremeti 
k temu, da jo je čim manj.

Nekaj nasvetov za zmanjšanje odpadkov:
• V trgovino se odpravimo z vrečko iz tekstila 

ali z nakupovalno košaro.
• Izogibajmo se kupovanju pakiranega sadja in 

zelenjave in s tem zmanjšamo količino nepo-

trebne embalaže.
• Izogibajmo se nakupovanju individualno za-

pakiranih živil (npr. piškotov, čokolad).
• Kadar je možno, pijte vodo iz pipe. Za na 

pot si nalijte vodo v bidon ali stekleničko za 
večkratno uporabo.

• Na poštni nabiralnik nalepite nalepko, da ne 
želite prejemati reklam.

• Tiskajte obojestransko in le dokumente, ki 
jih zares potrebujete.

• Biološko razgradljive odpadke kompostirajte 
doma. Pridelali boste kakovosten humus, ki 
ga boste lahko uporabljali na domačem vrtu.

• Kupujte le stvari, ki jih zagotovo potrebujete. 
• Pospravite omare – oblačila, ki jih že dve leti 

niste oblekli oddajte humanitarni organiza-
ciji (Rdeč križ Novo mesto; Škofijska Karitas 
Novo mesto).

• Izmenjujte igrače, knjige in otroška oblačila s 
prijatelji in sorodniki. 

• Uporabljajte biološko razgradljive ali pralne 
plenice (za male otroke in starejše). Plenice 

  JP EDŠ, D. O. O. ŠENTJERNEJ za enkratno uporabo bodo na Zemlji še 500 
let po tem, ko jih boste odvrgli!

• Odpadke pravilno in vedno ločujte. Le tako 
se bodo materiali vrnili k nam in ne v okolje 
(steklo, kovina, papir, embalaža …).

Količino odpadkov je potrebno zmanjšati, sicer 
se bomo zadušili v lastnih smeteh. Zanamcem 
moramo zagotoviti vsaj takšno Zemljo, kot smo 
jo mi dobili od naših prednikov.  
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V sredo, 10. novembra 2021, se je v sklo-
pu obiska Vlade Republike Slovenije 
v jugovzhodni Sloveniji minister za 
infrastrukturo Jernej Vrtovec srečal z 
županom Občine Šentjernej Jožetom 

Simončičem. Na delovnem sestanku sta obrav-
navala področje pomembnih infrastrukturnih 
projektov, ki se že izvajajo v občini Šentjernej. 
Župan Jože Simončič je ministru predstavil 
nekatere načrtovane infrastrukturne projekte 
v občini. Na sestanku je bila prisotna tudi Ljilja-
na Herga, direktorica Direkcije Republike Slo-
venije za infrastrukturo. Župan je pohvalil dob-
ro sodelovanje z direkcijo in trenutno izvedbo 
rekonstrukcije regionalne ceste Drama–Šen-
tjernej ter vzdrževanje regionalne ceste Mokro 
Polje–Kremen. Občina Šentjernej namerava 
v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije 
za infrastrukturo pričeti z umeščanjem šen-
tjernejske obveznice v prostor in posledično 

  ANITA PETRIČ

    ARHIV VLADE RS
razbremenitev centra Šentjerneja. Župan je 
ministra in direktorico seznanil tudi z enim od 
strateških ciljev na področju infrastrukture, z 

ŽUPAN JOŽE SIMONČIČ SE JE SESTAL Z MINISTROM ZA 
INFRASTRUKTURO JERNEJEM VRTOVCEM

izgradnjo prometnice in mostu iz Dolenjega 
Mokrega Polja čez reko Krko do avtocestnega 
priključka v Kronovem.  

G
asilci PGD Orehovica so si ob 
120-letnici delovanja uresničili že-
ljo, nakup novega gasilskega vozi-
la za prevoz moštva, tipa GVM-1. V 
nedeljo, 21. novembra 2021, so ga 

pred gasilskim domom v Orehovici predali 
svojemu namenu. Pri predaji so poleg žu-
pana Občine Šentjernej Jožeta Simončiča, 
sodelovali še predsednik PGD Orehovica 
Aleš Medle, poveljnik PGD Orehovica Gre-
gor Pavlin ter zbrani člani upravnega odbo-
ra. Vrednost vozila znaša 34.068,31 evrov. 
Iz občinskega proračuna je društvo prejelo 

    ANITA PETRIČ

PREVZEM GASILSKEGA VOZILA PGD OREHOVICA
sredstva v višini 70 % vrednosti gasilskega vo-
zila, in sicer 23.847,82 evrov. Slovesno predajo 
jim je onemogočilo zdravstveno stanje v drža-

vi, si bodo pa občina in gasilci prizadevali, 
da dogodek obeležijo v prihodnjem letu, 
takoj ko bodo to dopuščale razmere.  

novo gasilsko vozilo
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ŽUPAN JOŽE SIMONČIČ NA 
SREČANJU Z DR. METKO GORIŠEK, 

DRŽAVNO SEKRETARKO MINISTRSTVA 
ZA OKOLJE IN PROSTOR

V sklopu vladnega obiska jugovzhodne 
Slovenije, ki zajema Dolenjsko, Belo 
krajino in Kočevsko-ribniško obmo-
čje, je dr. Metka Gorišek, državna se-
kretarka na Ministrstvu za okolje in 

prostor obiskala občino Šentjernej. Srečala se 
je z županom Jožetom Simončičem. Župan je 
s sodelavci občinske uprave državni sekretarki 
izpostavil pomembnost ureditve povodja po-
toka Kobila z zagotovitvijo poplavne varnosti 
in nujnost večnamenskih zadrževalnikov vode 

    ANITA PETRIČ za ureditev povodja potoka Pendirjevka. Prav 
tako so se pogovarjali o črpanju EU sredstev na 
podlagi javnih razpisov iz Načrta za okrevanje 
in odpornost (izgradnja energetsko učinko-
vitih sistemov komunalnih odpadnih vod za 
aglomeracije manjše od 2000 populacijskih 
enot) in o problematiki črpanja sredstev iz pro-
gramskega obdobja 2014–2020 iz mehanizma 
Dogovora za razvoj regije, prednostna naložba 
6.1 (Vlaganje v vodni sektor, odvajanje in čišče-
nje odpadne vode). Obisk državne sekretarke 
je bil tako priložnost občine za pogovor o šte-
vilnih odprtih vprašanjih.  

DRŽAVNA SEKRETARKA ZA JAVNO 
UPRAVO URŠKA BAN NA OBISKU

V ŠENTJERNEJU

V sklopu regijskega obiska Vlade RS v 
JV Sloveniji se je v petek, 12. 11. 2021, 
državna sekretarka za javno upravo 
Urška Ban v Šentjerneju srečala z žu-
panom občine Šentjernej Jožetom Si-

mončičem. Dotaknila sta se področja upravlja-
nja stvarnega premoženja lokalne skupnosti, 

    ANITA PETRIČ

DRŽAVNI SEKRETAR NA MINISTRSTVU 
ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN 

ŠPORT DAMIR OREHOVEC OBISKAL 
TUDI OSNOVNO ŠOLO ŠENTJERNEJ

V petek, 12. 11. 2021, je župan Občine 
Šentjernej Jože Simončič pred občin-
sko stavbo sprejel državnega sekre-
tarja na Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport Damirja Orehovca. 

    ANITA PETRIČ Ravnatelj Osnovne šole Šentjernej Aljoša Šip 
in podžupan Občine Šentjernej Jože Vrtačič sta 
državnega sekretarja pospremila do šole, kjer 
so spregovorili o pomembnih temah s področ-
ja osnovnošolskega izobraževanja, obvladova-
nja covid razmer ter spregovorili tudi o romski 
problematiki.  

problematike reševanja lastništva zemljišč 
pod javno infrastrukturo ter področja ustanav-
ljanja pokrajin glede postopkov, pristojnosti in 
nalog občin. Na sestanku je bila prisotna tudi 
generalna direktorica Direktorata za stvarno 
premoženje s katero bo Občina Šentjernej 
vodila nadaljnje pogovore glede reševanja 
problematike lastništva zemljišč pod javno in-
frastrukturo.  
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Ž
upan Občine Šentjernej Jože Simončič 
je s sodelavci v petek, 29. oktobra 2021, 
na pokopališču v Šentjerneju položil 
cvetje k spomeniku padlih borcev in 
talcev ter k spomeniku žrtvam povoj-

nih pobojev.
Cvetje je občina položila tudi na vsa ostala 
spominska obeležja v občini, ki so v Gradišču, 
v gozdu v Ilovcah, Orehovici, Gorenjem Vrhpo-
lju, Šmarju, Grobljah in v Šentjerneju na Trgu 
Gorjanskega bataljona. 

  ANITA PETRIČ

    UROŠ VIDE 

Položitev cvetja na spominska obeležja v občini Šentjernej

N
a novomeškem RK posebno skrb 
posvečamo delu z mladimi v vrtcih, 
šolah in na fakultetah. Zavedamo se, 
da so mladi s privzgojenimi humani-
tarnimi vrednotami močan steber ce-

lotne družbene skupnosti. Gradiva smo men-
torjem na šolah predstavili na video srečanju, 
objavljena so na naši spletni strani pod zavih-
kom Naše aktivnosti (Mladi).
S pomočjo multimedijske produkcije na 
Šolskem centru Novo mesto smo pripravili 
predstavitveni film o delu mladih, s katerim se 
lahko predstavimo tudi na daljavo. Film Nisi 
sam – delo mladih na OZ RKS NM si je možno 
ogledati na našem youtube kanalu.
Natečaj Nisi sam – slika drobne pozornosti je 
nadaljevanje lanskega natečaja pisanja pisem. 

  NUŠA RUSTJA

    ARHIV OZ RKS NM
Z njimi smo pred novim letom razveselili sko-
raj 5000 starejših v krajevnih organizacijah RK. 
Letošnjemu pismu smo dodali še pobarvanke, 
saj imajo veliko dobrih učinkov na mlade in 
starejše, umirjajo stres in odvračajo pozornost 
od digitalnih medijev, obenem spodbujajo 
ustvarjalnost in poznavanje likovne umetnosti. 
V sklopu dejavnosti za starejše nadaljujemo 
s telefonskim družabništvom, ki smo ga lani 
začeli z Gimnazijo Novo mesto in ga širimo na 
druge šole. Uvajamo dejavnost Mladi s sta-
rejšimi, kjer skupine učencev z osnovne šole 
povezujemo s krajevnimi organizacijami in 
njihovimi starejšimi. Po zaključku šolskega leta 
pa mladi med humanitarnim počitniškim ted-
nom pomagajo starejšim.
Mladi za mlade smo poimenovali dejavnosti, 
ki jih prostovoljci izvajajo za mlade. Križem ka-
pico že leta predstavljata v vrtcu in 1. razredu 
prostovoljki Vlasta in Zvezdana, za 2. in 3. ra-

PESTRA PALETA DEJAVNOSTI ZA MLADE NA
OZ RKS NOVO MESTO

zred pripravljamo nove zgodbe s srednjo vzgo-
jiteljsko šolo. Z dijaki in študenti pripravljamo 
različne delavnice za vse razrede osnovne šole 
– od prve pomoči do delavnic s humanitarnimi 
vrednotami.
Upamo, da bodo krožki RK in ekipe prve po-
moči na šolah spet zaživeli, preverjanja in 
usposabljanja smo v letnem koledarju že začr-
tali. Nadaljujemo z različnimi humanitarnimi 
akcijami, kot so decembrske predpraznične 
prireditve, Dan za spremembe in Košarica RK. 
V tednu RK pripravljamo prireditev s podelit-
vijo priznanj in zahval za natečaj in naj prosto-
voljce.
Že leta podeljujemo štipendije kot humanitar-
no pomoč, letos jo ob podpori 14 donatorjev 
prejema 18 mladih. Na šolah ponovno v živo 
poteka predstavitev krvodajalstva, upamo, 
da sčasoma pridobimo toliko mladih krvo-
dajalcev, kot smo jih imeli pred epidemijo. Z 
letovanjem otrok na Debelem rtiču v več iz-
menah pa poskrbimo za lepše počitniške dni 
zdravstveno in socialno ogroženim otrokom.
Da program lahko izvedemo, poskrbijo številni 
zagnani mentorji na šolah, ki vključujejo naše 
dejavnosti v odprto učno okolje in privzgajajo 
mladim humanitarne vrednote. 

Decembrske delavnice
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J E R N E J E V A  B R A L N I C A  –
hiška za knjige brez doma

  SABINA JORDAN KOVAČIČ &
            ANITA PETRIČ

    ANITA PETRIČ & BOJAN DUH

M
orda ste že opazili Jernejevo bralni-
co – preurejeno telefonsko govorilni-
co na plac'? To je prva knjigobežnica 
v naši občini, ki smo jo v sodelovanju 
z Občino Šentjernej, Knjižnico Šen-

tjernej in Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto 
postavili v Šentjerneju. S položitvijo knjig smo 
bralnico simbolično predali namenu v petek, 
19. novembra. Knjige so v Jernejevo bralnico 
položili župan Občine Šentjernej Jože Simon-
čič, direktor Knjižnice Mirana Jarca Novo mes-
to Luka Blažič, vodja krajevnih knjižnic Irena 
Muc in bibliotekarka v krajevni knjižnici Sabina 
Jordan Kovačič.
Kaj pa sploh je knjigobežnica? Knjigobežnice 
so slovenska podružnica svetovne iniciative 
»Little Free Library«, ki spodbuja ljudi k bra-
nju in izmenjavi dobrih knjig. V Sloveniji se je 
kot ideja rodila leta 2011, in sicer najprej na 
družbenem omrežju Facebook, kasneje pa se 
je preselila še v resnično življenje. Gre za hiši-
ce različnih oblik, v katerih so shranjene knjige 
in prav vse delujejo na način »Vzemi knjigo, 
podari knjigo«. Lahko tudi rečemo, da gre za 
nekakšno vrsto knjižnice, kjer poteka prosta 
izmenjava knjig, brez članarine in drugih obve-
znosti. Vsak, ki vzame knjigo iz knjigobežnice, 
v zameno zanjo podari svojo. Na ta način je 

raznoliko branje različnim generacijam dosto-
pno tudi zunaj knjižnice. Knjigobežnice so že 
zaživele povsod po Sloveniji in na ta način se 
knjige ponovno vrnejo med ljudi.
Jernejeva bralnica vas vabi, da pobrskate po 
njej in si vzamete knjigo ali revijo, ki vam je 
všeč. Hkrati pa vas prosimo, da vanjo odložite 
knjigo, za katero želite, da jo prebere še kdo in 
dobi drugega lastnika. Bralnica sprejema knji-
ge in revije vseh vrst in oblik, otroške in odra-
sle. Da pa ne bo nikoli prazna, bomo poskrbeli 
tudi v Knjižnici Šentjernej – s knjigami, ki so 
odpisane ali pa smo jih dobili v dar.
Če imate večje število knjig in bi z njimi radi 
obogatili Jernejevo bralnico, jih prosimo pri-
nesite v Knjižnico Šentjernej, da jih bomo pos-

topoma dodajali na police naše knjigobežnice.
Ne glede na to ali ste redni bralci in so knjige 
sestavni del vašega vsakdana, berete le na po-
čitnicah ali pa so knjige za vas zgolj strokovna 
literatura, povezana z izobraževanjem, se spo-
dobi, da s knjigami lepo ravnamo. Če imate 
knjigo odveč, je nikar ne zavrzite. Nekomu bo 
lahko neprecenljivi zaklad in dobra prijateljica.
Občina se zahvaljuje vsem, ki so prispevali fo-
tografije, da smo bralnico tudi slikovno oboga-
tili s turističnimi vsebinami. Tako bo bralnica 
poleg spodbujanja ljudi k branju prispevala 
tudi k turistični podobi kraja.

Prav lepo vabljeni, da jo obiščete in skrbite za 
njeno okolico in vsebino! 



Gradiva za zamejitev širjenja okužbe SARS-COV-2
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V prostor vstopajte posamično.

Za vstop je obvezna uporaba maske 
(odlok Vlade RS).

Ob vstopu in ob izstopu si razkužite 
roke.

Vzdržujte medosebno razdaljo  
vsaj 2 metra.

Pri gibanju po prostorih upoštevajte 
higienska priporočila:

OBISKOVALCI UPOŠTEVAJTE  
PRIPOROČILA 

▶

▶

▶

▶

▶

m2

Vstop je dovoljen samo, 
če izpolnjujete pogoj 

OBVESTILO ZA OBISKOVALCE

 P (preboleli)

 C (cepljeni)

 T (testirani)

KAJ LAHKO STORIM, DA PREPREČIM  
ŠIRJENJE NOVEGA KORONAVIRUSA 

SARS-CoV-2019

Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki 

Redno in temeljito si umivamo roke z milom in vodo. 

Ne dotikamo se oči, nosu in ust.

Upoštevamo pravila higiene kašlja.

V primeru, da zbolimo, ostanemo doma. Povežemo se s svojim izbranim 
osebnim zdravnikom, izven delovnega časa ambulante pa z dežurno 
zdravstveno službo. Nato sledimo njihovim navodilom.

V zaprtih javnih prostorih uporabljamo obrazno masko ali ruto, ki 
prekriva nos in usta.

V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih 
prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno 
zračenje zaprtih prostorov.

Spremljamo informacije iz strokovno podprtih, zanesljivih virov in ravnamo 
po priporočilih zdravstvenih strokovnjakov.

Novi koronavirus so poimenovali SARS-CoV-2, bolezen, ki jo virus povzroča pa 
COVID-19.  Bolezen se kaže z vročino, kašljem in občutkom pomanjkanja zraka, 
kar je običajno za pljučnico.

V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo 
namensko razkužilo za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj 
bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. 
Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/
razkuževanju kože.

imajo povišano telesno temperaturo, kihajo in kašljajo.  
(Virus se širi kapljično, zato je varna razdalja 2 m)
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ZANIMANJE ZA STROJE
PRERASTLO V OBRT

P
odjetje Gradbena mehani-
zacija in avtoprevozništvo 
Marko Luštek s. p. je bilo 
ustanovljeno leta 1993. 

Pogovarjali smo se s samostoj-
nim podjetnikom MARKOM 
LUŠTKOM iz Ledeče vasi, ki je 
bil na začetku svoje samostojne 
poti za vsa opravila sam. Veli-
ko povpraševanje po delu ga je 
privedlo do širitve svoje obrti, 
zaposlitve delavcev in nakupa 
nove mehanizacije.

Predstavljamo podjetje GRADBENA MEHANIZACIJA IN
AVTOPREVOZNIŠTVO MARKO LUŠTEK s. p.

  SABINA JORDAN KOVAČIČ &
            ANITA PETRIČ

    ARHIV PODJETJA GRADBENA
            MEHANIZACIJA IN AVTOPREVOZ-
            NIŠTVO MARKO LUŠTEK S. P.

Ali ste se že v mladosti odločili, da bi želeli 
postati gradbinec?
Po končani osnovni šoli sem se vpisal v sre-
dnjo poklicno šolo za oblikovalca kovin – 
orodjarja. Glavni razlog za to odločitev je bila 
velika želja po zaposlitvi v takrat zelo uspe-
šnem podjetju v domačem Šentjerneju v Iskri 
Hipot. Že tekom šolanja sem obvezno prakso 
vedno opravljal v dotičnem podjetju, v kate-
rem sem se takoj po končani srednji šoli tudi 
zaposlil. Kljub izpolnjenim otroškim sanjam 
pa sem spoznal, da je moje zanimanje za stro-
je iz dneva v dan večje, zato sem se pri rosnih 
dvaindvajsetih letih odločil za samostojno 
pot, ki mi je odprla vrata v svet gradbeništva. 

Kako se spominjate svojih začetkov v grad-
beni dejavnosti? Je bilo težje kot je danes?
Dobro se spominjam dne, ko sem spoznal 
direktorja komunale, ki mi je povedal, da pri-
manjkuje delavcev in strojev. Prav tako mi je 
obljubil delo, kar je bila le še pika na i, da sem 
se takoj odločil za nakup prvega rovokopača 
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in tako sem se maja 1993 kot mlad fant podal 
na samostojno pot. Na začetku je bilo težko, 
saj sem bil za vse sam. Zato sem velikokrat de-
lal po cele dneve vse dni v tednu, a ogromna 
želja po uspehu in predvsem veselje do dela 
sta me ohranjali pri močeh. Iz leta v leto pa je 
bilo lažje, saj sem pridobil dosti poznanstev, 
posledično je bilo tudi dela vedno več, na 
koncu preveč za le enega človeka, zato sem se 
odločil za širitev svoje obrti. Zaposlil sem prve 
delavce in kupil novo strojno mehanizacijo. 
Definitivno bi mi bilo danes lažje začeti, saj 
sem si tekom 28-letne kariere nabral ogrom-
no znanja, dragocenih izkušenj in poznanstev. 
Poleg tega je trenutno slovensko gradbeništvo 
v razcvetu in je posledično dela bistveno več.

Kaj vse sodi v vaš nabor storitev, ki jih 
opravljate? 
Izvajamo nizke gradnje, pri katerih gre pred-
vsem za zemeljska dela, kjer se posega v nara-
vo. V sklopu nizkih gradenj izvajamo:
• dela na kanalizacijskih sistemih,
• dela na sistemih javnega vodovoda, izdela-

vo oz. vzdrževanje vodovodov, hišne priklo-
pe na vodovodni sistem,

• dela z gradbeno mehanizacijo – izkopi, na-
sipi, planiranje, utrjevanje, rušitve,

• zunanje ureditve objektov – tlakovanje, as-
faltiranje, postavitev ograj in

• prevozne storitve s kamioni.

Ste v vseh teh letih svojo dejavnost nad-
grajevali? Kako? Katere so vaše največje 
konkurenčne prednosti?
Trudim se, da podjetje nenehno raste in ostaja 
konkurenčno, zato veliko vlagam v novo opre-
mo in strojno mehanizacijo. Konkurenčne 
prednosti, ki bi jih izpostavil, so dolgoletne iz-
kušnje, znanje, poznanstva, dobri medsebojni 
odnosi, spoštovanje in zaupanje ter sodobna 
oprema.

Kako se pozna covid kriza v vašem poslu, 
če sploh se?
Čisto na začetku, ko so se z zaprtjem države 
zaustavila tudi dela v gradbeništvu, smo bili 
tudi mi prisiljeni v začasno zaustavitev. Vendar 
smo se takoj, ko je bilo mogoče, vrnili nazaj na 
delo, ki ga ni bilo nič manj kot pred samim za-

četkom covid situacije. Vesel se, da sem imel 
in še vedno imam srečo, da trenutne razmere 
niso pustile hujših posledic na podjetju.

Če bi bili spet na začetku, bi šli ponovno 
v ta posel, na enak način ali bi kaj spre-
menili? Kateri so razlogi za uspeh vašega 
podjetja?

»Trudim se, da 
podjetje nenehno 

raste in ostaja 
konkurenčno, zato 

veliko vlagam v novo 
opremo in strojno 

mehanizacijo.«

Veselje do gradbeništva je še vedno zelo ve-
liko, zato bi se ponovno odločil za ta posel in 
hkrati ne bi ubral druge poti, saj me je ta pri-
peljala do tega, kar danes imam in na kar sem 
ponosen. Svoj uspeh pripisujem pogumu, 
vztrajnosti, izkušnjam, veselju do gradbeni-
štva in seveda svoji ženi ter trem hčeram, ki so 
moja največja podpora. 
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LETOŠNJI PREJEMNIKI
ŽUPANOVIH PRIZNANJ

V tokratni številki Šentjernejskega glasila vam predstavljamo letošnje prejemnike županovih priznanj.

  SABINA JORDAN KOVAČIČ & ANITA PETRIČ

    ANITA PETRIČ, OSEBNI ARHIV FRANCA ZAMANA & OSEBNI ARHIV ANTONIJE SIMONČIČ

FRANC ZAMAN
Franc Zaman iz Hrvaškega Broda je prejemnik županovega priznanja za prispevek k razvoju kme-
tijstva in podeželja v občini Šentjernej in ohranjanju kulturne krajine. Vse svoje življenje živi in 
dela na kmetiji. Rodil se je leta 1935 v kmečki 
družini in se od svojih staršev že v rani mlados-
ti navadil trdega dela. Vse življenje se ukvarja 
z živinorejo in konjerejo. Preživel je vojno, 
spominja se, kako mu je vojak pritisnil na prsa 
bajonet, da bi mu izdal, kam so skrili konje. 
Vendar tega ni storil. Že takrat se je zavedal, da 
mora obvarovati svojo kmetijo. Poleg redne 
zaposlitve v Dobruški vasi v takratnem Streš-
niku, je opravljal mnoga težka kmetijska dela 
v svoji okolici, s konji je oral njive, obdeloval 
svojo kmetijo, s pridno ženo Milko skrbel za 
svoje štiri hčerke. Bil je strasten kasač in s ko-
njem, s katerim je oral, tudi tekmoval, tako na 
hipodromu v Šentjerneju, Krškem, Ljutomeru 
in Ljubljani. Imel je svoj federvagen, s katerim 
je vozil poroke, vse do Ljubljane in tudi rad 
zapel. Vključen je v Vinogradniško društvo 
Škocjan in Živinorejsko društvo Škocjan. Je 
prejemnik številnih priznanj za svoje delo. Kra-
jani Hrvaškega Broda so ponosni nanj, saj je 
še vedno čil in zdrav, s polno vnemo obdeluje 
kmetijo, vinograd ter se s konjem vsakoletno 
udeležuje prireditev ob prazniku občine Šen-
tjernej, redno obiskuje šentjernejski sejem ter Štefanovo v Dolenji Stari vasi. Meni, da so majhni 
kmetje premalo cenjeni. Sam namreč občuti, da mora danes vložiti precej več truda, kot je to 
storil pred tridesetimi leti, ko je bilo kmetovanje bolj donosno, odkupne cene so prenizke, delo 
kmeta pa premalo spoštovano. 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. 

OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ
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 mate-
riala. Tako sledijo najnovejšim smernicam sodobnega pouka in izobraževalne tehnologije. Cilje 
vzgojno-izobraževalnega dela izpolnjujejo tudi skozi različne projekte in projektne naloge. Učen-
ci se dokazujejo na številnih tekmovanjih v slovenskem in mednarodnem prostoru, pri čemer so 
zelo uspešni in se uvrščajo na najvišja mesta. Osnovna šola Šentjernej je dobitnica županovega 
priznanja za 150 let delovanja. 
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JOŽE LUŠTEK
Jože Luštek iz Ledeče vasi je prejemnik župa-
novega priznanja za prispevek k razvoju kme-
tijstva in podeželja v občini Šentjernej in ohra-
njanju kulturne krajine. Leta 1936 se je rodil v 
kmečki družini, družini petih otrok. Otroška 
leta je preživel doma na kmetiji in jo kasneje 
od staršev tudi prevzel. Ukvarjali so se z živino-
rejo, prašičerejo in vse do leta 1993 tudi konje-
rejo. Prvi vasi je imel kmetijsko mehanizacijo, 
s katero je opravljal usluge tudi sosedom. Bil 
je član takratne Kmetijske zadruge Šentjernej. 
Še vedno je član Društva vinogradnikov Šen-
tjernej. V Rakovniku obdeluje vinograd in se 
lahko pohvali s številni prejetimi priznanji, ki 
jih je pred leti prejel na ocenjevanju vin. Leta 
1892 so njegovi stari straši na domačiji pos-
tavili kapelico, za katero Jože še danes skrbi. 
Spominja se dni, ko je pripravljal drva za zimo, 
jih prodajal, ne le po Šentjerneju z okolico, 

temveč tudi na Hrvaško. V Šentjerneju je v njegovi mladosti potekal sejem le štirikrat letno. Tako 
je na šentjernejskem sejmu in sejmih v bližini redno prodajal živino: krave, konje in prašiče. Vsa-
ko leto, nekoč še s konjem, se rad udeleži Štefanovega v Dolenji Stari vasi ter dogodkov ob pra-
zniku občine in tudi rad zapoje. Vse življenje je trdno, a srčno rad delal na kmetiji. Kljub veliki 
odgovornosti, naporom in včasih tudi nepredvidljivosti, je kmetovanje zanj sprostitev. Meni, da 
so danes prenizke odkupne cene mesa in mleka kot nekoč. Kmetje so danes soočeni z zelo veliko 
administrativnega dela. Tudi ljudje so se ob in po delu več družili, pove Jože Luštek. Vsako nede-
ljo ženo Pavlo odpelje v Šentjernej v cerkev sv. Jerneja. 

ANTONIJA SIMONČIČ
Preprosta in ponižna, polna dobrote in pripravljena deliti čas, nasmeh ... 
To je Tončka Simončič, ki jo je življenje prepogosto preizkušalo s težkimi 
trenutki. Nikoli ni pozabila pomoči, ki jo je bila deležna. Svoje poslanstvo 
je prepoznala v skrbi za male, starejše, osamljene ljudi, ki jih je obisko-
vala, jim namenila prijazno besedo, pomagala pri osebni negi ali pri 
spremstvu po opravkih. Antonija Simončič je za prejemnica županovega 
priznanja za prizadevno prostovoljno delo na humanitarnem področju. 



Okrepimo se s čebeljimi pridelki 
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G
lass ob Bubbly Awards je že tradi-
cionalno tekmovanje za najboljši 
kozarec mehurčkov na svetu, ki 
je v mesecu oktobru potekalo v 
Londonu. Podeljujoče nagrade se 

uvrščajo med najprestižnejše nagrade za 
peneča vina z vsega sveta. Letošnje tekmo-
vanje je bilo uspešno tudi za penine Kmetije 
Karlovček. Iz Londona so domov prinesli 
dve priznanji, in sicer bela Jernejeva penina 
je zmagala v kategoriji First Date, rose Jer-
nejeva penina pa je prejela zlato medaljo v 
kategoriji Dessert. 

  SABINA JORDAN KOVAČIČ

    ARHIV KMETIJE KARLOVČEK

JERNEJEVA PENINA MED NAJBOLJŠIMI
NA SVETU

I Z  D E L A  D R U Š T E V

M
ed in cvetni prah sta živili, ki sta ne-
pogrešljivi za preventivno krepitev 
imunskega sistema v jesenskem in 
zimskem času, ko je večja možnost 
pojava in širjenja virusov, prehladov 

in drugih zdravstveni nevšečnosti. Ljudje smo 
bili že v preteklosti inovativni pri oblikovanju 
in izražanju idej, ki so se odražale na raznovr-
stnih izdelkih iz medu in čebeljih pridelkov. 
Poznamo tradicionalno izdelavo lectovih src in 
medenjakov. Čedalje bolj je priljubljen kremni 
med, ki mu dodajajo raznovrstne sestavine, kot 
so cvetni prah, propolis, matični mleček, liofili-
zirano sadje, kakav, oreščki in podobno. Neka-
teri izdelujejo propolisovo tinkturo, medeni kis 
in raznovrstne medene pijače, kot so medica, 
medeno žganje, medeni liker, medeno pivo in 
peneča medica.

MED – SLADILO
NAMESTO SLADKORJA
Vsaka vrsta medu ima svojevrstne značilnosti 
in daje jedi ali pijači posebno aromo. Lahko ga 
uporabimo v različnih kombinacijah in pri vseh 
dnevnih obrokih kot nadomestek sladkorja ali 
kot dodatek k jedem. Svojo hrano lahko pope-
strimo z nakupom različnih vrst medu. Temne 

  TINA ŽEROVNIK, specialistka
            svetovalka za ekonomiko

    ARHIV ČZS

vrste medu, kot so kostanjev, gozdni, smrekov 
in hojev med, so primernejše za medenjake 
in močnejše jedi, kot so obare in mesne jedi. 
Kostanjev med vsebuje obilo cvetnega prahu, 
zaradi katerega ima tudi bolj grenko aromo in 
posebno vrednost. Svetlejše vrste medu, kot so 
lipov, cvetlični in akacijev med, pa so primer-
ne za nežnejše pecivo v kombinaciji z mandlji, 
lešniki, marcipanom, za zavitke, sadne solate, 
zelenjavne juhe, zelenjavne jedi, solate in me-
dene napitke. 
Med deluje protibakterijsko, vsebuje minerale, 
beljakovine, encime, organske kisline, ami-
nokisline in je vir antioksidantov, ki krepijo 
imunski sistem in povečujejo odpornost. Poleg 

čaja lahko sladkamo tudi druge pijače, kot so 
kava, limonada, ledeni čaji in sadni sokovi. Pri 
sladkanju jedi in pijač z medom moramo biti 
pozorni na to, če jih želimo zgolj osladiti. V tem 
primeru jim dodamo cvetlični ali akacijev med. 
Kadar jim dodamo kostanjev ali gozdni med, 
pa bodo imele jedi in pijače posebno aromo.
Pomembno je, da v kuhinji uporabljamo lokal-
no pridelan med, ki smo ga vajeni. Pri nakupu 
lokalnega medu ne gre le za podporo sloven-
skemu čebelarju, ampak tudi za manj možnosti 
za razvoj alergij, ki so reakcija ob zaužitju tujih 
snovi, ki jih naš organizem ni vajen. 

CVETNI PRAH –
NEPOGREŠLJIV
PREHRANSKI DODATEK
Poleg nektarja ali mane, ki jo v mednem želod-
čku čebele prinašajo v panj in nato predelajo v 
med, pa se ob obisku cveta na dlačice čebele 
oprime tudi cvetni prah različnih rastlin. Med 
poletom ga čebela s pomočjo sprednjih nog 
prečeše in shrani v posebnih koških na zadnjih 
nogah. Cvetni prah je raznolikih barv. Barva je 
odvisna od rastline, na kateri ga je čebela nab-
rala. 
Cvetni prah je lahko dodatek naši vsakodnevni 
prehrani. Vsebuje idealno razmerje vseh sesta-
vin, ki jih organizem potrebuje za delovanje, 
povečanje odpornosti in ohranjanje zdravja. 
Uživajo ga lahko tako zdravi kot tudi bolni ljud-
je. Pred uživanjem cvetnega prahu se je treba 
prepričati, da nismo nanj alergični. Pri zdravih 
ljudeh je priporočljivo uživanje cvetnega prahu 
v prehodnih obdobjih leta, torej na prehodu iz 
poletja v jesen in na prehodu iz zime v pomlad. 
Cvetni prah lahko uživamo samostojno, lahko 
pa ga namakamo in zaužijemo v kombinaciji s 
čajem, naravnim sokom, jogurtom, mlekom ali 
medom, saj s tem dosežemo boljši izkoristek 
hranilnih snovi, ki jih vsebuje cvetni prah. 
Med in drugi čebelji pridelki in izdelki iz čebe-
ljih pridelkov so koristni, naravni ter obujajo 
slovensko tradicijo in kulturno dediščino. Poleg 
tega, da jih uživamo in vključujemo v vsako-
dnevno prehrano, so tudi lično in uporabno da-
rilo ob prihajajočih praznikih, tako za prijatelje 
in sorodnike kot tudi za poslovne partnerje. 



EKSKURZIJA NA KMETIJO 
PODPEČAN, OLIMJE

T
ri leta zapored državni prvaki, 6. 
10. so na državnem prvenstvu v 
pikadu v Škocjanu osvojili 2. mes-
to v ekipni tekmi. Tekmovali so: 
Jože Župan, Franc Žnidaršič, Milan 

Jakše, Slavko Frančič in Jože Vovko. 

Državno prvenstvo 
v pikadu
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V sredo, 13. 10. 2021, smo  se zbrali pred 
kulturnim centrom v Šentjerneju, ve-
seli, da lahko zopet gremo, sedli na 
avtobus. Tokrat smo se odločili, da se 
odpeljemo proti Žalcu, saj nam je na 

uho prišlo, da je tam ena najmodernejših kme-
tij daleč na okoli. Med potjo smo naredili krajši 
postanek za kavico v Gostišču Hochkraut.
Na dvorišču kmetije Podpečan nas je prijazno 
sprejel gospodar. Z avtobusom smo se pelja-
li skozi hlev, kjer se prosto sprehaja govedo. 
Notri imajo tudi »porodnišnico«, roboti pa hra-
nijo to živino in tudi za njimi čistijo. Imajo tudi 
nameščeno krtačo, na kateri se lahko popra-
skajo. Tradicija kmetije, ki leži med Žalcem in 
Celjem, v vasi Galicija, je stara približno 250 
let. Na kmetiji, kjer danes živijo tri generaci-
je, se razveselijo prav vsakega gosta in mu z 
veseljem predstavijo kmetijo. Sirarna kmetije 
Podpečanovih je v poslopju starega marofa, 
kjer se dnevno, iz domačega svežega kravjega 
mleka, pridelujejo siri. Posebnost Podpečano-
vih sirov je v tem, da so vsi pridelani iz polnovr-
ednega mleka. Pripravili so nam tudi degusta-
cijo svojih izdelkov. V njihovi trgovini smo še 
nakupili dobrote za domov. Dobro okrepčani 
smo nadaljevali pot na Celjski grad. Visoko 
nad knežjim mestom, ob sotočju Voglajne in 
Savinje, stojijo na strmi skali ruševine nekdaj 
najbolj pomembnega gradu v regiji. Celjski 
zgornji grad je najbolj monumentalen osta-
nek nekdaj mogočne dinastije plemičev, ki so 
pomagali pisati preteklost slovenskih dežel v 
srednjem veku. Danes je Celjski grad del kul-
turnega življenja mesta in pomemben del tu-
ristične ponudbe v regiji. Rešen pred popolnim 
propadom se s požrtvovalnim delom lokalnih 
turističnih delavcev ponovno vrača v najboljše 
čase svojega obstoja. Po ogledu grada je nas 
pot vodila v Olimje. Najbolj dragocena zanimi-
vost Olimja pa je nedvomno Samostan Olimje. 
Samostan Olimje je minoritski samostan, v 
katerem danes prebivajo patri, ki vodijo bogo-
služje v tem delu podčetrtške občine, skrbijo 
za ogromen zeliščni vrt, ki se nahaja pred sa-
mostanom in z veseljem poskrbijo za vedoželj-
nost in želje številnih turistov, ki jih obiščejo. 
Samostan Olimje je poznan tudi po tem, da 
se v njem nahaja tudi stara samostanska le-
karna, ki je tretja najstarejša lekarna v Evropi 
in v kateri so čudovite freske, ki pripovedujejo 
zgodbe o zdravju. V bližini je pa tudi Čokolad-
nica, to je družinsko podjetje, ki je obnovilo 
tradicijo pradedov, ki so že pred prvo svetovno 

  SILVA STRAJNAR

    ARHIV DU ŠENTJERNEJ
vojno delovali na Dunaju. Danes ponujajo širo-
ko paleto čokoladnih izdelkov, ki se izdelujejo 
ročno. Od čokoladnih figur do pralinejev, od 
čokoladnih tablic in dražejev do raznovrstnih 
bombonjer, težko boste med izdelki izbrali 
najljubšega. Pod Olimsko goro, kjer se nahaja 
domačija »Jelenov greben«, je glavna poseb-
nost zagotovo 100 glava čreda jelenov in mu-
flonov, ki se prosto sprehajajo. Lahko jih hrani-
te s koruzo in si jih ogledate povsem od blizu. 
To smo tudi storili, res poseben dogodek med 
temi posebnimi bitji ... Na domačiji Haler smo 
imeli naročeno kosilo. Svojo zgodbo so začeli 
pisati z izdelavo piva. V svoji mini proizvodnji 
varijo svetlo in temno pivo, ki ga ponudijo tudi 

v svoji ponudbi. Ob čudoviti hrani in harmoniki 
našega člana Toneta Grubarja, kateremu se na 
tem mestu tudi prisrčno zahvaljujemo, je bilo 
vzdušje res sproščeno in veselo. 
Tako razpoloženi smo se odpeljali proti domu. 
Veseli smo, da sta nam letos, v teh posebnih 
časih uspela dva čudovita izleta. 

    DU ŠENTJERNEJ



Čestitamo
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DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA NA
OŠ ŠENTJERNEJ – 23. IN 24. SEPTEMBER 2021

V tednu od 20. do 24. septembra 2021 
so na šoli potekale športne aktivno-
sti, v katere so bili vključeni vsi učenci 
šole (776 učencev). Od ponedeljka do 
srede je potekala tekaška delavnica – 

  ELVIS ANTONČIČ

    ZDENKA KROŠL
Skupaj nam bo uspelo preteči maraton. Naš 
cilj je bil preteči 45 km oz. 150 krogov, saj ta 
številka sovpada s šolskim praznovanjem 150 
letnice. Učencem smo pripravili evidenčne 
kartončke, na katere so, za vsak v celoti prete-
čen krog, brez vmesnega ustavljanja, odtisnili 
štampiljko z znakom petelina (simbol občine). 
Na ta način je, v eni šolski uri, učencem posa-
meznih razredov skupaj uspelo preteči tudi 
več kot 100 km, na celotni šoli pa smo uspeli 
preteči 7490 krogov ali 2247 km! Prav vsem 
oddelkom na šoli je uspelo doseči zastavljeni 
cilj – 150 krogov, za kar so tudi zasluženo pre-
jeli priznanje.
23. in 24. septembra 2021 je na šolskem igri-
šču potekal športni dan, imenovan Festival 
športa. Učencem smo pripravili različne de-
javnosti. Pomerili so se v zabavnih športnih 
igrah (rokometu, nogometu, košarki, odbojki, 
hokeju, med dvema ognjema, vlečenju vrvi), 

se preizkušali pri igrah natančnosti (metanju 
podkev, zadevanju stožcev z obroči, metanju 
balinčkov), urili so ravnotežje in koordinacijo 
pri hoji s smučmi in hoduljami, ter se zabavali 
pri skakanju v vrečah, gumitvistu, ristancu in 
skoku čez kolebnice. Za naše najmlajše učen-
ce smo pripravili tudi različne poligone, tek 
preko ovir… Izkazalo se je, da so bili učenci 
najbolj tekmovalni pri vlečenju vrvi, kjer so 
se fantje in dekleta posameznih razredov po-
merili, »kdo ima glavno besedo v razredu«. 
Oba športna dneva sta bila nepozabna, tako 
za mlajše kot starejše učence. Naučili smo se 
marsikaj novega in se ob tem tudi dobro za-
bavali. Povrhu vsega pa sta nas spremljala še 
lepo vreme in dobra glasba. Bi si lahko želeli 
še kaj boljšega …
Drugo leto se bomo na dan športa, slovenski 
državni praznik, zopet srečali na športnem 
dnevu! 

V oktobru 2021 je bilo v Mariboru fi-
nalno ekipno prvenstvo Slovenije 
v atletiki za osnovne šole. Na finale 
so po zmagi na področnem tek-
movanju neposredno uvrstila de-

kleta OŠ Šentjernej, fantje pa so se uvrstili 
naknadno po rezultatu. Obe ekipi sta bili po 
rezultatih iz področnih tekmovanji na zelo 
visokih mestih, vendar pa nam izkušnje iz 
prejšnjih let narekujejo, da je finalno tekmo-
vanje zelo nepredvidljivo in se nemalokrat 
zgodijo številne nepredvidene situacije, 
ki ti prekrižajo načrte. Za dober rezultat je 
potrebno, da vsi člani ekipe prispevajo svoj 
najboljši rezultat, poleg tega ne sme priti do 
nobene napake, posebno pri teku štafete 
4 x 100 metrov. Po slavnostni otvoritvi tek-
movanja so se začela najprej tekmovanja 
v skoku v višino in daljino, suvanju krogle, 
metu vortexa in teku na 60 metrov, sledila 
sta teka na 300 metrov in 1000 metrov. Na 
koncu so se vse ekipe pomerile v štafetnem 
teku 4 x 100 metrov. 

Med šestnajstimi ekipami deklet in šestnajsti-
mi ekipami fantov, ki so se uvrstili na državno 
tekmovanje, sta obe naši ekipi dosegli odličen 
rezultat. Ekipa učenk je osvojila 332 točk in za-
sedla 2. mesto ter le za točko zaostala za zma-
govalkami. Učenci pa so tekmovanje končali 
na 5. mestu. Osvojili so 287 točk. Posamične 
zmage so dosegli Ema Selak v teku na 60 m, 
Nejc Penca v teku na 1000 m in Timotej Pucelj 
v skoku v višino.
K odličnim ekipnim uvrstitvam so prispevali v 
teku na 60 m (Tia Strommer in Ema Selak, Pri-
mož Grubič in Anže Lisjak), 300 m (Nina Zore 
in Ula Selak, Peter Martinčič in Tilen Furar) in 
1000 m (Iva Colner in Brina Bobič, Nejc Penca 

in Lovro Koželj), v skoku v daljino (Maša 
Judež in Arijana Šinkovec, Tim Vintar in Pe-
ter Bregar) in višino (Sara Gorišek in Nina 
Cvelbar, Timotej Pucelj in Kirar Aleksander), 
metu vortexa (Sofija Korenič in Tia Vide, 
Leon Gorišek in Gašper Rangus), v suvanju 
krogle (Zoja Špilar in Neja Župan, Ožbej 
Šajn in Joško Bratkovič) ter teku v štafetnem 
teku 4 x 100 m (pri dekletih: Ema Selak, Tia 
Strommer, Maša Judež in Nina Cvelbar, pri 
fantih pa: Primož Grubič, Timotej Pucelj, 
Tim Vintar in Peter Martinčič). 
Vsem učencem, ki so zastopali šolo na tek-
movanju, se zahvaljujemo za njihov prispe-
vek h končnemu uspehu. 

    ZDENKA KROŠL

NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU V ATLETIKI
DEKLETA DRUGA,
FANTJE PETI
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Pavel Gabzdyl:
ATLAS VULKANOV
Morfemplus, 2021 / Vedno 
znova vulkani vzbujajo neko 
radovednost, njihovi izbruhi 
pa hkrati tudi strah. Atlas 
vulkanov je poučna knjiga, ki 

nam posreduje veliko zanimivih informacij, spoz-
namo zgradbo zemlje, izvemo, kako nastanejo 
vulkani, seznanimo se z geografijo vulkanov in kje 
vse jih najdemo. Podamo se v zgodovino vulkanov 
in spoznamo vulkanologe in njihovo delo. Najde-
mo zanimive odgovore na številna vprašanja: Kaj 
je lava? Kaj je atol? Kateri vulkani so jezni vulkani? 
V kateri državi je največ delujočih vulkanov? Zakaj 
so vulkani najboljši vrtnarji? Kdo je bil Vulkan? 
Knjiga vsebuje tudi zložljive zemljevide z nazor-
nimi ilustracijami, z veseljem jo bodo prelistali 
predšolski otroci in šolski otroci prvega triletja.
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Amalija Jelen Mikša: 
SKRIVNOSTI Z OTOČIC
Obzorja, 2020 / V romanu nas avtorica popelje 
v čas grofa Albina Margherija, velikega osvajalca 
ženskih src, in njegove družine, ki je od leta 1862 
do druge svetovne vojne na Otočcu vznemirjala 
z ljubezenskimi razmerji in škandali. Med najbolj 

razvpitimi, od njegovih štirih hčera, sta bili grofici Florentina in Rod-
riga. Njun zadržan, zelo veren brat Rudolf je poskušal narediti vse, 
da bi štiriinštiridesetletni Florentini preprečil ljubezen s hlapcem 
Johanom Jordanom, starim le nekaj več kot petindvajset let, Rodrigi 
pa domnevno ljubezensko življenje z osemnajst let mlajšim neča-
kom. Avtorica je v romanu namenila posebno mesto tudi krajem 
in ljudem, ki so nekdaj živeli ob Krki. Da bi posamezne pripovedi 
pisateljica postavila v okvir kar najbolj možnega, je zgodbo tkala z 
domišljijo, s podatki iz arhivov, pričevanji in z drobci iz časopisov 
tistega časa. Pri pisanju si je pomagala tako z originalnimi predmeti 
z gradu Otočec kot tudi z drugim dragocenim gradivom iz osebne 
zbirke Vide Jordan, sorodnice privlačnega kočijaža Johana.

Jan Paul Schutten:
JE TO VSE?
Zala, 2021 / Pri Založbi Zala 
so poskrbeli za novo zabav-
no slikanico nagrajenega 
nizozemskega pisatelja Jana 
Paula Schuttena z izvrstnimi 

ilustracijami Keesa de Boera. V zgodbi spoznamo 
Vilija, ki stanuje pri svojih treh dedkih, ki so pose-
bej zanj sestavili kolo, s katerim naj bi se odpeljal 
v šolo. Ko pa jim skuša dopovedati, da je kolo v 
slabem stanju, se dedki začnejo spominjati svojih 
otroštev, v kako težkih razmerah so živeli, pri 
čemer pa začnejo zelo neskromno in brezsramno 
pretiravati …

Janja Vidmar: NITI KORAKA VEČ
UMco, 2021 / Priljubljena slovenska pisate-
ljica Janja Vidmar je dogajanje najnovejšega 
romana postavila na Camino. Zgodba romana 
je umeščena na francosko pot ter s precejšnjo 
natančnostjo opisuje geografske značilnosti poti 
in narave, ki se v jesenskem času že odpravlja k 

počitku. A to je le okvir, znotraj katerega se dogaja drama – skoraj 
petdesetletna Alenka se na to pot namreč poda na željo na smrt 
bolne sestre, ki ji očitno, kljub veliki želji, nikoli ne bo dano prehoditi 
Camina. Alenki pot nikakor ne diši, vse svoje življenje je namreč 
zgradila okoli smrti mladostnega prijatelja in občutka krivde zaradi 
tega dogodka. Tako protagonistka niti duhovno niti telesno ni 
pripravljena na izzive, ki jih prednjo postavlja pot. Med hojo spozna 
sopotnike, vsakega s svojimi bremeni in ranami, in počasi se zid, 
ki ga je zgradila okoli sebe, začne krušiti – celo njo samo preseneti 
pogled onkraj njega. V zgodbi ne manjka niti ljubezenskih iskric med 
Alenko in postavnim Švedom, in čeprav pripoved nakazuje na neko 
očiščevalno moč romarske poti, je predvsem lahkotno in prijetno. 

David Laws: FIRERJEVE SIROTE
Učila, 2021 / Roman, ki je zapisan po resničnih 
dogodkih, je hkrati močna, razburljiva in ganljiva 
pripoved, postavljena v čas druge svetovne 
vojne. Sredi vojne v zaraščeni industrijski četrti 
v Münchnu se sedemindvajset prestrašenih 
in lačnih otrok skriva pred gestapom. Njihove 

starše so poslali v koncentracijska taborišča in malčki nimajo kam. 
Učiteljica Claudia Kellner skupino odkrije, potem ko k sebi vzame 
dve brezdomni žrtvi, čeprav tvega lastno varnost, ker jima nudi zato-
čišče. Medtem pa se vojaku Petru Cheshamu, britanskemu vohunu, 
uspe vtihotapiti na ozemlje tretjega rajha. A njegova tajna naloga 
je ogrožena, ko najde skrivališče sirot. Če misije ne bo opustil, bo 
imela usodne posledice za vse okrog njega, če pa jo bo, bodo nacisti 
morda dobili vojno. Peter se ujame v mučen precep, ali naj izpolni 
ukaze ali reši otroke? Bo sodeloval pri pobegu vseh pobegov ali bo 
izpeljal nalogo, ki mu je bila dodeljena? Njegova odločitev bi lahko 
vplivala na razplet zgodovine …

Jenny Jägerfeld:
KRALJICA SMEHA
Zala, 2021 / Dvanajstletna 
Sasha se spopada z izgubo 
mame. Prebolevanja njene 
smrti se loti tako, da naredi 
seznam sedmih stvari, da ji 

ne bi bila podobna, zato da bi lažje preživela. Na 
svoj seznam uvrsti: ostriči si mora lase, ne skrbeti 
za karkoli živega, ne brati knjig, nositi samo živo-
barvna oblačila, ne razmišljati preveč, izogibati se 
sprehodom in gozdu ter postati kraljica smeha. 
Želi postati stand-up komičarka in razveseljevati 
ljudi, to bo njeno poslanstvo, kajti mama je veliko 
ljudi spravila v jok. V vsakdanjem življenju sprva 
zanika žalost, ki pa noče izginiti, a počasi se s 
pomočjo sorodnikov, prijateljice in psihologinje 
vendar sooči z občutki žalosti, jeze in krivde , ki jo 
prežemajo. Odlična knjiga, ki spregovori o težki 
temi zelo tenkočutno. Avtorica zna s humorjem in 
toplino pripovedovati tudi o najtežjih stvareh.



Kip sv. Nikolaja Oltar Brezmadežne v župnijski cerkvi
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ADVENT – ČAS PRIČAKOVANJA IN UPANJA

K
atoliška liturgija ima izredno lepo in 
bogato tradicijo, tako v samem sveto-
pisemskem razodetju kot v ljudskem 
izročilu. V Stari zavezi je judovsko 
ljudstvo z velikim upanjem in hrepene-

njem pričakovalo obljubljenega Odrešenika. 
To pričakovanje so potrjevali in spodbujali vsi 
njihovi preroki, čas se je dopolnil in obljuba se 
je izpolnila v Jezusu Kristusu. 
Katoliška liturgija pa je vsa ta dejstva vtkala v 
oznanilo. In tako je nastal prelep bogoslužni 
koledar, ki zajema vso odrešenjsko zgodovino. 
Cerkveno leto se prične s prvo adventno ne-
deljo in se zaključi s praznikom Kristusa Kralja 
vesoljstva. In prav prva adventna nedelja je 
uvertura v čas skrivnostnega pričakovanja in 
upanja. To je bil čas zbranosti, molitve in re-
snosti. To je bilo zaznati tudi na zunaj. Ni bilo 
zabav, plesa in celo ohceti ni bilo v tem času.
Cerkveno leto ni le spominjanje preteklih bož-
jih del v zgodovini odrešenja. In ni le pot skozi 
galerijo junakov življenja. Cerkvenemu letu gre 
v prvi vrsti za sedanjost, ki postavlja temelje za 
dosego absolutne prihodnosti, se pravi Boga 
samega in popolne neminljive izpopolnitve 
človekovega hrepenenja po sreči.
Adventni čas ima dvojni značaj: je čas pripra-
ve na slovesno praznovanje Gospodovega 
rojstva, ko se spominjamo prvega prihoda bož-
jega Sina med ljudi. Hkrati pa je to čas, ko to 
spominjanje usmerja naša srca k pričakovanju 
drugega Kristusovega prihoda ob koncu časov. 
Na ta dva načina stopa adventni čas  pred nas 
kot čas pobožnega in veselega pričakovanja.
Mi vsi smo kakor v čakalnici večnosti – ne bi se 
smeli povsem udomačiti v železniški postaji 

časnosti. Sv. Terezija Avilska je izrekla velik kos 
resnice, ko je izrekla: »Naše življenje je kakor 
ena sama noč v ubožnem prenočišču«. Sedaj 
v adventu bi nas – zemeljske romarje, mora-
lo globlje prešiniti domotožje po naši pravi 
domovini! Morali bi v noči tega sveta prižgati 
adventno luč, čeprav smo morda globoko zab-
redli v temo življenja.
Velika adventna luč, od katere dobivajo svet-
lobo vse naše adventne luči, je bila prižgana v 
tisti noči, ko je Božji sin postal človek. Napravil 
je našo noč svetlo. Znani teolog Karel Rahner 
pravi: »Napravil je noč naših temin, noč naših 
neumevanj, kruto noč naših strahov in brezup-
nosti za svetlo, sveto noč. Trenutek, ko se je to 
zgodilo, resnično in za vse čase, naj z božičnim 
praznikom postane tudi resničnost v našem 
srcu in duhu.«
Adventni čas je oblikoval tudi svoje posebne 
dejavnosti in pobožnosti.

ADVENTNI VENEC
V spoštljivem ozračju se je uveljavil adventni 
venec s svojimi štirimi svečami. Te so predsta-
vljale štiri nedelje pred božičem. Po navadi je 
venček spletla družina sama doma in ob njem 
so ob večerih molili. Vsako nedeljo pa so priž-
gali po eno svečo. Tudi v cerkvi je po navadi 
adventni venec, ki nas nagovarja o pripravi na 
praznike.

OTROCI ZA OTROKE
Krščanstvo brez dobrih del je prazno. Otroci, 
ki obiskujejo verouk, na začetku adventnega 
časa prejmejo poseben »adventni koledar« 
z geslom »Otroci za otroke«. Ta je sestavljen 
tako, da vsak dan opravi kakšno dobro delo 
ali molitev. Ob vsem tem pa se odreče nepo-
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trebnim ali celo škodljivim stvarem in daruje 
za revne otroke. To je tudi hkrati lep vzgojni 
nasvet in priložnost. Ta sredstva posredujemo 
misijonskim delavcem prav z namenom za bla-
ženje revščine pri otrocih.

ZORNICE
Ena od starodavnih pobožnosti pri nas so 
bile zornice. Ta pobožnost se je opravljala po 
cerkvah v zgodnjih jutranjih urah, še v mraku. 
Spremenjeni časi so to pobožnost opustili, 
vendar se je oblikovala drugačna božična de-
vetdnevnica.

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
Ta pobožnost se po navadi opravlja v župnij-
ski cerkvi, devet dni pred praznikom, ki jo s 
pesmimi in prinašanjem luči oblikujejo otroci. 
Pobožnost je izredno vsebinsko lepa in dožive-
ta. Prežema jo misel: »Kralja, ki prihaja, pridite 
molimo!«

»NOSIJO MARIJO«
Ponekod se je še ohranila navada, da so v vasi 
od hiše do hiše nosili Marijin kip. Ob tem Ma-
rijinem kipu so se zbrali sosedje in molili. Po-
navadi rožni venec in litanije Matere božje. Po 
končani molitvi je naslednji gostitelj, gospo-
dar, odnesel Marijo na svoj dom. Mislim, da je  
v župniji še kje, da se v času adventa – božične 
devetdnevnice zberejo k molitvi na domu. Ta  
prelepi adventni čas pa obogatita še dva veli-
ka svetilnika, ki v naše življenje zasvetita z vso 
močjo. To sta sv. Miklavž in praznik Marijinega 
brezmadežnega spočetja.

SV. MIKLAVŽ
Le kdo se ne veseli tega svetnika. Veseli in hva-
ležni smo, če tudi že nekoliko starejši, vsake 
drobne stvari, ki jo prejmemo za »miklavža«. 
Ta svetnikova dobrosrčnost in darežljivost je v 
sedanjem času še kako pomembna. Prav v tem 
razdvojenem življenju so potrebne te vredno-
te, ki nas bi ponovno zbližale in prinesle več 
razumevanja, strpnosti in dobrohotnosti.

MARIJINO
BREZMADEŽNO SPOČETJE
To je praznik, ki nas vabi k življenju brez greha. 
Zato je postavljen v adventni čas, da bi s svojo 
močjo privabil ljudi k življenju po evangeliju, 
svetosti in sreči. Marijin lik svetosti sveti vsem 
ljudem dobre volje. Vsak je povabljen, da se 
odloči ali bo stopil v to svetlobo evangelija ali 
ne.
Želim vam blagoslovljen adventni čas. Pre-
živite ga zdravi v vsej odgovornosti za svoje 
zdravje in življenje. Prav tako pa tudi za svojega 
bližnjega. Bog daj, da bi božične praznike pra-
znovali v večji sproščenosti. 



Camino

V srednjem veku so romali tudi naši 
predniki. Za najbolj slavnega sloven-
skega komposteljskega romarja iz 
naših krajev velja grof Ulrik II. Celjski. 
Šentjakobska veja, ki je sestavljena 

iz dolenjske veje (Slovenska vas–Ljubljana) in 
primorske veje (Ljubljana–Trst) je dolga prib-
ližno 300 km. Dolenjska veja ima kar nekje 
5400 m višinske razlike. Kot sem že omenjala, 
je pot zahtevna, saj vodi čez hribčke in dolin-
ce oziroma kot pravi narodna pesem: »Čez tri 
gore, čez tri dole …«

Del poti gre tudi skozi občino Šentjernej in je 
dolga nekje med 15–20 km.

Začetek poti je v Slovenski vasi, ki leži ob meji 
s Hrvaško, blizu mejnega prehoda Obrežje. 
Pot se rahlo vzpenja in kmalu pridemo do 
prve cerkve sv. Jakoba v Ponikvah. Hodimo 
po asfaltu in tudi kar nekaj poti gre skozi po-
lja in gozdove. Tu hodimo ob meji s Hrvaško 
(šengenska meja). Nadaljujemo skozi Pošteno 
vas, Bušečo vas in Podbočje. Del poti nas tu 
spremlja dolenjska reka Krka. Kot zanimivost 
lahko povem, da je reka Krka ena izmed treh 
krajinskih rek, poleg Save in Ljubljanice, kate-
rih vode se simbolično pretakajo v Robbovem 
vodnjaku sredi Ljubljane. Nad Podbočjem se 
dviga strmo slemenasto Bočje. Od tu nadalju-
jemo do Kostanjevice. Obstajata dve možnosti 
poti, ena vodi tudi nekaj skozi Krakovski gozd. 
V Kostanjevici nas pred cerkvijo sv. Jakoba 
pričaka lesen kip v podobi sv. Jakoba. Gremo 

mimo kostanjeviškega samostana in poleg 
Jakobove poti nas spremlja tudi Trdinova 
pot. Pot se dviguje do cerkve Marije tolažnice 
na Malih Vodenicah. Tu je v zgodnjegotskem 
prizidku vklesana školjka in to je eden izmed 
dokazov, da je tudi v srednjem veku tu res 
potekala pot sv. Jakoba. Nadaljujemo do do-
lenjskega Lurda v Rakovniku pod Gorjanci, 
imenovanega tudi Novi Lurd. Tu nas prostor 
povabi, da si zbistrimo misli in umirimo srce. 
Osvežimo se s studenčico in tako lažje gremo 
naprej do razgleda na samostan Pleterje. S 
hojo skozi hrib Stražnik, v vasi Vratno, nada-
ljujemo in tako se spustimo do potoka Kobila. 
Tu se Jakobova pot prekriva zopet s Trdinovo 
potjo. Pridemo v vas Mihovo in odpre se nam 
pogled na Tolsti vrh. Ves čas pa nas seveda 
mogočno spremljajo Gorjanci.  Gremo mimo 
gradu Prežek, kamor je k lastniku in prijatelju 
Andreju Smoletu zahajal tudi France Prešeren. 
Po nekaj kilometrih pridemo do gradu Vrhovo. 
Od tu nadaljujemo po cesti in tako pridemo v 
Dolenji Suhadol. Od tu pa za oznakami vse do 
Hrušice in naprej do Novega mesta. Strumno 
korakamo naprej ob reki Krki do Vavte vasi. 
Sledi vzpon do Frate in naprej do Vrhtrebnja. 
Kmalu pridemo do Krušnega vrha, Gombišča, 
Sel pri Šumberku in nato do središča Ivančne 
Gorice. Tu zavijemo do najstarejšega sloven-
skega samostana v Stični. Naprej hodimo sko-
zi vasi Velika Dobrava in Mala Dobrava. Ob levi 
strani nas spremlja avtocesta. Sledimo ozna-
kam in po poti navkreber pridemo do vasi 
Blečji vrh in nato Perovo. En del poti nas tudi 
tu spremlja avtocesta in tako že pridemo v vas 
Polica pri Grosuplju. Pot nas pripelje do Mag-
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dalenske gore. Po spustu pridemo do vasi Re-
pče. Nadaljujemo po grebenu v gozd, pod hrib 
Molnik, tik nad kamnolomom do vasi Orle. 
Stopamo dalje po uhojeni poti po Golniku in 
že se spustimo do prelepe Ljubljane. Pridemo 
v center, do cerkve sv. Jakoba.

Na tem delu poti sem se še spoznavala Ca-
mino in mene v povezavi z njim. Ta del me je 
marsikaj naučil in žal sem to spoznala tudi na 
boleč način. Bile so bolečine in solze, a vse to 
sem sprejela. V nadaljevanju poti sem morala 
iti bolj s srcem kot pa z glavo, v kateri pa je bil 
pravi vulkan čustev. Z vsakim korakom sem 
bila bližje koncu, bližje temu, kar me je tako 
izrazito vleklo in navsezadnje, z vsakim napo-
rom, ki sem ga takrat naredila, sem bila bližje 
sami sebi. Vse je lažje premagovati, če si sam 
sebi največja opora, zaupnik in največje srce, ki 
in ko ga rabiš. Pravijo, da ni meja. Vendar meja 
je sam sebi samo človek, ki mora premagovati 
sam sebe. To zna pa boleti … Pa čeprav samo 
hodiš. 
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POT SV. JAKOBA GRE SKOZI 
ŠENTJERNEJSKO OBČINO
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GUTENWERD – DVOREC OTOK, HRVAŠKI BROD

A
rheološka odkrivanja srednjeveške-
ga trga Gutenwerth na Otoku na Krki 
pod vodstvom našega znanega stro-
kovnjaka dr. Vinka Šribar nam prina-
šajo nove ugotovitve. To sega v čas 

dvanajstega stoletja in vseh sledečih – čas na-
stajanja Kranjsko-Hrvaške deželne meje; čas 
nastanka trdnjavskega obmejnega pasu, doba 
tuje kolonizacije, gospodarskega razcveta in 
populacijske eksplozije domačega slovenske-
ga ljudstva. Ta doba je bila doslej precej ne-
raziskana in temna. Šele tedaj, ko bo arheolog 
predložil vsa svoja odkritja, bo historik lahko 
napisal dostojno zgodovina doline Krke in šir-
še Dolenjske.

V svojem spodnjem toku je Krka izoblikovala 
tri velike rečne pentlje, v katerih se je človek že 
v antiki utrdil. V srednjem veku je v njih ustano-
vil pomembne trge oziroma mesta – spanhei-
msko Kostanjevico, freisinški Gutenwerth na 
Otoku pri Dobravi in habsburško Novo mesto. 
Na Otoku je bilo še dosti sledov izginulega rim-
skega mesta, ki je bilo nekoč močno utrjeno, 
podleglo pa je leta 139 razdivjanim hordam. 
Tudi ime vasi Roje, na južni strani Otoka, se 
nam je ohranilo iz rimskih časov in pomeni 
umetni obrambni jarek. Na rimskih razvalinah 
nato bavarski škofje ustanovijo novo farno 
naselje Gutenwerth. Med današnjo samotno 
cerkvijo sv. Miklavža, ki je še edina preživela 
priča izginulega trga, in sosednjo vasjo Dramo 
ob suhi strugi Krke, so sezidali farno cerkev sv. 
Katarine. Njivam na tistem kraju še dandanes 
prav stari ljudje pravijo oštat. To kaže, da so 
ustanovitelji svet okoli cerkve razdelili na če-
trtine in jih naselili z odličnimi tujimi obrtniki, 
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tako kot so to storili tudi v Šentjerneju. Zdi se, 
da so za rečno pristanišče osnovali nekdanjo 
rimsko luko. Ob pristanišču so sezidali trdnja-
vo. V tekmi s Kostanjevico se je hitro razvilo po-
membno gospodarsko središče s trgovskimi 
potmi po Krki in Savi. Zdi se, da imamo na Oto-
ku že od samega začetka tudi oboroževalno 
industrijo za nemške plemiške vojake. Ime no-
vemu trgu so tujci snovali iz starejših, napačno 
razumljenih slovenskih imen Dobrava (dober = 
gut) in Otok (Werth). Trg je namreč segal čez 
Krko v današnjo Dobravo.

Nekaj znanih dejstev: Gutenwerth ima v času 
od 1200 do 1246 in verjetno tudi pozneje 
lastno kovnico denarja. 1251 se omenja kot 
trg, 1254 je znan domači sodnik Gerhard. 1257 
dobi trg deželno sodišče, judicijum provincia-
le, z nekaterimi pridržki. Leta 1301 je izpričana 
mitnica; škof je imel lastno privilegirano pivni-
co. Stare trdnjave in strelski dvorci se spremi-
njajo v fevdalne gradove. Stare rimske ceste, ki 
so nekoč vodile v tuje dežele, počasi prerašča 
trava. Nastaja novo omrežje cest, pravzaprav 
kolovozov, ki seže samo še od gradu do gradu, 
človek postaja tlačan. 

Proti koncu 13. stoletja in v 14. stoletju smo v 
obmejni marki priča katastrofalnemu propa-
danju dežele. Leta 1291 je od 356 freinsinških 
tlačanskih kmetij na obeh straneh reke Krke 
samo še 191 obdelovalnih, leta 1318 samo še 
154, vse druge so izginile ali bile zapuščene. 
Že 1304 je sichersteinska trdnjava Golo v raz-
valinah. Ogrski vpadi leta 1331 prizadenejo 
kostanjeviški cistercijanski samostan in nepre-
stano plenjenje, ki se mu ne more izogniti, to 
ustanovo tako oropali imetja in mu opustošili 
posestva, da bo treba samostan, če ne dobi po-
moči, zapreti. Porušen je tudi grad Sicherstein 

in leta 1351 stoji poleg razvalin že nova »hiša«. 
Sichersteinerji so bili pri Celjskih zadolženi in 
propadlo gospoščino kupijo Celjani in usta-
novijo kartuzijanski samostan Pleterje. V teh 
stiskah 14. stoletja odmira tudi Gutenwerth ob 
Krki. Leta 1371 je še znan gospod Gutenwerški 
Gerloch. Kaj kmalu pa so trg po vsej verjetno-
sti opustošili Ogri, saj viri pravijo, da ga je leta 
1414 obnovil belocerkovški župnik Viljem Koz-
jaški. Obubožani Gutenwerth šele leta 1426 
zopet dobi duhovnika, nekega Nikolaja, 1467 
pa se znova omenja kot fara. Dve leti pozneje, 
v nedeljo, 2. julija 1469, so Gutenwerth oplenili 
Turki, ki so za seboj pustili le pepel in ruševine. 
Iz slovenskih krajev so v sužnost odpeljali 8600 
moških. V septembru ali oktobru 1473 so trg 
zadnjič oblegali Osmani. Dvainpetdeset vasi se 
je zateklo v njegovo varstvo. V tretjem navalu 
so Turki prodrli in pobili ljudi, Gutenwerth so 
popolnoma zažgali in porušili. Izročilo pravi, da 
se je nekaj ljudi rešilo. Na ladje so naložili zvo-
nove in dragocenosti ter pobegnili po reki Krki. 
Ladja se je na prvem ovinku potopila, kjer jo v 
vodi še do danes straži hudič. Gutenwerthsko 
faro se leta 1492 prenesli v Škocjan. Ruševine 
na Otoku pa so skozi stoletja dajale okoliškim 
domačinom gradivo za njihove nove domačije.

Dr. Vinko Šribar, vodja izkopavanj na Otoku pri 
Dobravi, je povabljenim stanovskim kolegom 
in predstavnikom družbeno-politične skup-
nosti pojasnil dosedanji potek izkopavanj. V 
tem času so izkopali več kot 2000 kovinskih 
in okoli 10.000 keramičnih kosov. Dr. Šribar je 
povedal, da mu je bilo v velik užitek delati na 
Dolenjskem, saj je tu, bolj kot kje drugje, do-
živel izredno sodelovanje dolenjskega človeka. 
O naši preteklosti bo na Otoku zrasel tudi mu-
zej na prostem. Skupaj s Pleterjami in gradovi 
v dolini reke Krke pa bo bistveno bolj prispeval 
k zaokroženi podobi Dolenjske in ne nazadnje 
bo lahko veliko prispeval tudi k razvoju turiz-
ma v naših krajih.

Upravičeno lahko domnevamo, da je dvor v na-
selju Hrvaški Brod, na katerega naletimo v 17. 
stoletju v nekem smislu pravni naslednik sre-
dnjeveškega freisinškega dvora. Leta 1632 je bil 
njegov lastnik Gašper Jankovič, ki je imetje tak-
rat prodal Valeriju baronu Mosconu in ga je nato 
šest let pozneje kupila Sidonija pl. Hohenwart. 
Njeni nasledniki so ga nato posedovali še nekaj 
desetletij. Ob koncu 17. stoletja je bil dvorec v 
posesti Johana Herwarda Zetschkerja, ki ga je 
bil, kot trdi Valvasor, povsem na novo pozidal. 
To se je očitno zgodilo šele enkrat v osemdese-
tih letih 17. stoletja, a je upodobljen le v njegovi 
Slavi vojvodine Kranjske (1689), medtem ko ga 
v deset let starejši Topografiji še zaman iščemo. Arheološka odkrivanja pod vodstvom dr. Vinka Šribarja, 1979.
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GUTENWERD – DVOREC OTOK, HRVAŠKI BROD
Sicer pa nam Valvasor v svojem zapisu pose-
duje nenavadno štorijo o nekdanjem lastniku 
dvora, gospodu Hohenwartu, ki naj bi ga prvi 
posedoval. Ob njegovi smrtni postelji naj bi 
namreč soproga Marija Elizabeta morala ob-
ljubiti, da bo uresničevala njegovo zaobljubo in 
poromala k sv. Antonu v Klanec na Hrvaškem. 
Ker mu njegove želje ni precej izpolnila, se ji 
je po smrti kar tri noči zapovrstjo prikazal, kar 
jo je tako prestrašilo, da so ji izpadli vsi lasje s 
koreninami vred. Ko je potlej zaobljubo vendar 
izpolnila, je nočna prikazen za vselej izginila. 
Na našo žalost učeni pisec našo radovednost 
na koncu pusti nepotešeno, saj ne pove, če so ji 
znova zrastli lasje.

Gutenwerth je pozneje še večkrat menjal svoje 
lastnike. Konec 17. stol. ga je imela v posesti 
grofica Marija Paradeiser, nato Janez Franc 
Wolf iz Novega mesta, ki so mu po letu 1720 
sledile ostale rodovine. Leta 1860 je prešel v 
posest barona Jakoba Ferdinanda Lenkha, ki 
pa ga je moral po potresu (1895) zaradi hudih 
poškodb podreti. 

Skica s spremembami
tokov Krke od rimskega

do današnjega časa.

Keramična posoda iz
sonde št. 6 (1967),
najbrž iz 12. ali iz
začetka 13.
stoletja.

Del rimske keramične
posode z obrazom

iz prvega stoletja n. št.
(iz sonde 4 v 1967).

Gutenwerd, bakrorez
v Valvasorjevi Slavi,

1689.
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Karta srednjega
dela toka Krke.

S šafriranjem je označeno
območje arheološkega

projekta "Mihovo".



Ž
e večkrat mi je prijateljica V. pri-
nesla pozdrave od frizerja, h kate-
remu hodi na friziranje v Ljubljano. 
Končno pa sva se dogovorili, da 
pri naslednjem naročilu to stori še 

zame. Organizirala je tudi prevoz, saj kdo 
pa naju bo peljal na kosilo, če ne moj mož?! 
Tako smo se v troje odpeljali proti Ljubljani. 
Takrat še nihče od nas ni slutil, kaj slabega 
in dobrega nas še čaka.
Vožnja do cilja je hitro minila in že je stekel 
pogovor o parkirišču. Kje bomo parkira-
li? Ali bo še kaj prostora? In res, ko smo se 
pripeljali pred Križanke, smo se ustavili ob 
pločniku, da sva midve izstopili, prijateljičin 
mož pa bo že sam našel parkirni prostor. Vsi 
trije smo že izstopili, samo prijateljica V. je 
hotela vzeti še torbico iz avtomobila, takrat 
pa ugotovimo, da so se vsa vrata avtomat-
sko zaklenila, ključ pa je ostal v avtomobilu. 
Katastrofa!! Ustavljanje na prepovedanem 
mestu in denarnice od obeh pa zaklenjene. 
Kazen?! Ker sva bili naročeni ob določeni 
uri, sva ubogega šoferja pustili, da se znaj-
de kakor ve in zna ter pohiteli v salon.
Že ob vstopu me je presenetila urejenost 
prostora – orhideje na polici, frizerska opre-
ma, masažni stol in še bi lahko naštevala. 
Izgledalo je kot v kakšnem filmu. Frizer B. je 
ravno oblikoval pričesko eni stranki, njego-
va sodelavka pa je s kavo čakala stranko v 
zanimivem kotičku.

Čim je končal z delom, naju je prišel pozdra-
vit in dobila sem občutek, da naju je res vesel. 
Zaslutila sem, da sta se z V. dogovorila, da 
me pripelje na obisk. Medtem, ko mi je ure-
jal pričesko, sva obujala spomine na srednjo 
šolo, kakšne težave je imel pri splošnih pred-
metih, zato pa je bil eden najboljših dijakov 
pri praktičnem delu. Ker mu starši niso hoteli 
podpisati prijavnice za vpis v srednjo šolo, sva 
se dogovorila, da to storim jaz in potem sem 
seveda hodila tudi na razgovore, kadar je bilo 
potrebno. Kar nekajkrat je bilo treba posredo-
vati, vendar je frizersko šolo uspešno končal. 

Tudi zaposlitev je dobil, najprej blizu doma, 
kasneje pa v Ljubljani. Ni bilo vedno lepo, 
znašel se je tudi za daljši čas v bolnišni-
ci, pristal na cesti kot brezdomec ... In se 
končno postavil na svoje noge. Danes je 
sam svoj gospod, v občudovanja vrednem 
salonu, ki ga ima v najemu v samem centru 
mesta.
Seveda sva govorila tudi o potovanjih po 
celem kontinentu, saj oba v tem najbolj 
uživava. Med tem časom sva si obe uredili 
pričeski. Malo pred koncem pa je B. izginil 
in žal mi je bilo, da se nisem posebej poslo-
vila od njega. Najin "šofer" pa je v tem času 
le našel mehanika, ki je potreboval kar ne-
kaj časa, da so se vrata odklenila in je lahko 
poiskal prosto parkirno mesto. Ko sva se 
pripravili za odhod iz salona, pa se prikaže 
B. z ogromnim šopkom rož! Priznam, da 
tako velikega šopka še nisem niti videla, kaj 
šele dobila.
V času službovanja sem, vsaj upam da, 
mnogim pomagala z nasveti in vzpodbud-
no obravnavo ... Vendar kaj takega, kar mi 
je pripravil B., si še v sanjah nisem predsta-
vljala.
Hvala, dragi B., za dogodek, ki je kljub vi-
rusu postal eno najlepših presenečenj. Vse 
dobro ti želim, tudi na tvoji novi življenjski 
poti in ostani še naprej tako pozitiven!

Obijeva sprehajalka 

NEPOZABNO PRESENEČENJE

POT

Pot navzgor, 
čez pobočje navzgor, 

preko kamenja, čez drn, 
ko nekdo si utira pot, 

kjer utrjeno brezpotje sledi …

Valentin Brun

LJUBEZEN

Kaj je to ljubezen?
Z njo se srečamo že zgodaj,

ljubezen ni naprodaj.
Njo občutiš,
jo doživiš,

včasih v življenju tudi izgubiš. 
Ljubezen v strasti gori,

z leti malo obledi.
Vendar skozi nas vedno živi

in nam daje novih moči.
Ljubezen doživljamo na mnogo načinov!

Nežni dotiki med možem in ženo,
ko veš, da ti za to ni vseeno.

ljubezen do staršev in mnogih stvari,
ki si jih skozi leta nabiramo vsi. 
Najlepša pa je ljubezen otroka!
Nežna, iskriva, včasih nagajivi,

z jokom in trmico ter leskom v očeh.
Vedno pa zmaga njihov smeh.
Ko je otrok zdrav in nasmejan,

je lepši tudi naš vsakdan.
Vsak ima svoj košček srca,

SVETLA STRAN NOČI

Ko sonce zaide za daljnimi gorami 
in zvezde na nebi zažarijo, 

veselje v srcu se poraja. 
Sonce ljubezni od znotraj vzdrhti, 

občudovanje barvite neprosojnosti, 
odsevanje od izzvenevanja plitvin 

z radostnimi melodijami, 
šumijo vetrovi severnih in

južnih vzdrhtenj …

Valentin Brun

ki ga nekomu lahko da.
Pazite in se ne jezite,
če ta majhen košček,

kdo ne zna ceniti
in se ga hoče znebiti. 

Zato pa pravijo,
da ljubezen boli,

toda brez nje pa nam živeti ni.

Sonja Simončič

ČLOVEK

Kdo si človek?
Kakšne postal si nature,

dobrota, poštenje, vse ostalo ti je tuje.
Ne znaš več brzdati svoje vedenje,

okoli povzročaš le trpljenje.
S psovanjem vse od reda psuješ,
v sebi jezo vse težje premaguješ.

Kdo postal si človek? Si le senca sebe.
Ni te več prepoznati,

s tabo ni več dobro češenj zobati.
Morda vsega kriv je ta čas,
ko virus je prišel nad nas.

Vera Žabkar
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NAVADNI ŠIPEK – 

N
avadni šipek (Rosa canina) je grmov-
nica iz družine rožnic (Rosaceae). Je 
od 1–3 m visok bodičast grm s pove-
šenimi, trnastimi vejami in vejicami. 
Listi so sestavljeni iz 5–7 lističev, ki 

so goli, nazobčani in brez žlez. Listni peclji 
imajo srpaste bodice. Čašni listi se po cvetenju 
upognejo in odpadejo še preden plod dozori. 
Cvetovi so veliki 3–5 cm, rožnate barve s krat-
kimi vratovi. Cveti od maja do junija, dozori pa 
v septembru ali oktobru. Plodovi navadnega 
šipka so rdeče barve in jajčaste oblike. Nava-
dni šipek raste ob gozdnih robovih, poteh in 
mejah po Evropi.
Ostala ljudska imena za to rastlino so: babji 
zob, bavec, divja roža, goščavka, pasja gartro-
ža, pasja roža ...

KATERE DELE NABIRAMO
Nabiramo lahko liste, cvetne popke, cvetove 
in plodove. Najbolj pogosto se nabirajo plo-
dovi, ki vsebujejo veliko vitamina C ter kalcij, 
kremenčevo kislino, jabolčno, citronsko in 
jantarno kislino, magnezij in fosfor. Vsebujejo 

tudi proantocianidine, ki delujejo kot antio-
ksidanti.

UPORABA IN UČINKI ŠIPKA
• Prav zaradi obilja vitamina C šipek priporo-

čajo za krepitev odpornosti, proti prehladu, 
gripi, pomanjkanju vitamina C in splošni 
utrujenosti. V ta namen lahko uporabljamo 
poparek, tinkturo ali kapsule. Pogosto jih 
jemljemo kot splošno okrepčilo med bolez-
nijo in okrevanjem po njej.

• Zaradi čreslovin šipek učinkuje kot adstrin-
gent, kar pomeni, da krči tkivno površino in 
tako pomaga pri ustavljanju driske, zlasti če 
je nastala zaradi povišane telesne tempera-
ture. V ta namen uporabljamo prevretek, ki 
ga pijemo redno, posebej pri zajtrku.

• Tako pektini kot organske kisline naj bi 
šipku pridali diuretični učinek (odvajanje 
vode). Zato poparek uporabljajo pri vnetnih 
procesih ledvic in za preprečevanje po-
novnih obolenj. Redna uporaba naj bi bila 
priporočljiva tudi za tiste, ki imajo težave z 
nastajanjem peska in kamenja v ledvicah ali 
sečnem mehurju.

• Organske kisline spodbujajo izločanje 
prebavnih sokov in lajšajo vnetje želodčne 
sluznice.

• Plodovi navadnega šipka se v prehrani upo-
rabljajo za pripravo marmelad in napitkov.

NA KAJ MORAMO
BITI POZORNI
Za zdravilne namene vse od septembra dalje 
nabiramo zrele plodove. Včasih so rekli, da je 
šipek pravi šele, ko pade prva slana in je takrat 
primeren za nabiranje.
Šipek sušimo tako, da vsak plod najprej 
prerežemo po dolgem, izdolbemo semena 
in “olupek” na hitro sušimo na zraku (zračen, 
suh in senčen prostor). Nato pa ga sušimo še s 
pomočjo umetne toplote v sušilniku na 40 °C. 

Semena splaknemo in jim tako odstranimo 
dlačice in tudi njih dobro posušimo. Posušena 
semena in lupino šipka hranimo v posodi, ki 
dobro tesni, sicer bi se učinkovitost šipkovih 
semen kaj hitro izgubila.

PRIPRAVA ČAJA
Čaj iz listov in cvetov: liste zdrobimo in jih 2 
čajni žlici damo v skodelico, prelijemo z vrelo 
vodo in po petih minutah poparek precedimo.

Čaj iz plodov: eno veliko žlico nadrobljenih 
plodov šipka prelijemo s skodelico vrele vode 
in počakamo najmanj 10 minut, nato poparek 
precedimo. Tako pripravljen napitek lahko 
pijemo večkrat dnevno.
Pijemo ga lahko samega ali v čajnih mešani-
cah. Skodelica in žlička naj ne bosta kovinski, 
saj kovine pospešijo razpad vitamina C.

DRUGI NAČINI UPORABE
Kulinarika: iz plodov se lahko pripravi odlič-
na šipkova marmelada, šipkovo vino ali liker.

Šipkova tinktura: za pripravo šipkove tink-
ture potrebujemo:
• 2 pesti šipka (plodov)
• 1 liter žganja
Šipek zrežemo in ga namočimo v žganju.
Uživanje: 15 kapljic tinkture dodamo vodi, 
čaju ali soku, lahko tudi medu ali pa sladkorju. 
Uživamo 2–3 dnevno, pred obroki.

Šipkov prah: za pripravo šipkovega prahu 
uporabimo posušena šipkova semena, ki jih 
zmeljemo. Z njimi lahko nadomestimo šipkov 
čaj. Noževo konico šipkovega prahu zmeša-
mo s kozarcem vode in popijemo enkrat ali 
dvakrat dnevno.

Šipkov liker: za pripravo šipkovega likerja 
potrebujemo:

Šipkov čaj

   SABINA JORDAN KOVAČIČ

ZDRAVILNE
RASTLINE

naravni vir vitamina C
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• 600 g šipka
• 500 g sladkorja
• 3 l tropinovca
Zmehčane plodove zrežemo in jih zmešamo 
skupaj s sladkorjem in tropinovcem. Kozarce 
zapremo in pustimo stati 8 dni v toplem 
prostoru. Ta čas vsebino večkrat premešamo. 
Nato šipkov liker precedimo in liker shranimo 
v steklenicah, ki jih dobro zatesnimo.

Šipkova marmelada
Potrebujemo:

• 2,5 kilograma šipka
• 1 kilogram sladkorja
• vodo
Šipku odstranimo peclje, damo ga v posodo 
za kuhanje in ga zalijemo z vodo. Toliko, da je 
dobro prekrit z njo. In skuhamo. Kuhamo toli-
ko časa, da se šipek zmehča in voda postane 
motna. Ko se šipek zmehča, vsebino v posodi 
s pomočjo paličnega mešalnika dobro zmiksa-
mo. Nato si pripravimo 3 posode in na vsako 
izmed njih položimo cedilo. Na prvi posodi naj 
bo cedilo z malo večjimi luknjami, na drugi 

cedilo z zelo majhnimi luknjami in na zadnji 
posodi sito z zelo tankimi luknjami. Sedaj se 
prične delo, ki od nas zahteva precej potrpež-
ljivosti, saj celotno maso precedimo skozi vsa 
tri cedila. Peške in dlačice pa sproti zavržemo. 
Precejeni zmesi dodamo sladkor in šipkovo 
marmelado kuhamo še približno 40 minut, 
nato pa jo prelijemo v kozarčke, ki jih dobro 
zapremo in pokrijemo z odejami, pustimo, da 
se počasi ohlaja.

Viri: nabericaj.si, bodieko.si, farmedica.si 
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NEKEMIČNI UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE 
KONKURENČNOSTI PLEVELOV V PRIDELAVI ZELENJAVE 

Z
astirke se v pridelavi zelenjave upo-
rabljajo predvsem za zmanjševanje 
zapleveljenosti posevkov. Koristi upo-
rabe zastirk v pridelavi zelenjave so 
širše. Znižujejo izhlapevanja vode iz 

tal, manjšajo vpliv vetrne in vodne erozije ter 
nudijo rodovitni prsti zaščito pred direktnimi 
sončnimi žarki. Poznamo zastirke iz anorgan-
skih in organskih materialov. Pod ANORGAN-
SKE ZASTIRKE prištevamo različne sintetične 
materiale oziroma za vodo nepropustne in 
prepustne polietilenske folije. V vrtnarstvu se 
uporablja najpogosteje črno, zatem belo in 
rjavo obarvano folijo. Črna prekrivna folija se 
uporablja pri zgodnji pridelavi plodovk, saj se 
tla pod črno folijo hitreje ogrejejo, kar vpliva 
na hitrejši razvoj rastlin in zgodnejši pridelek. 
Pod belo folijo so tla hladnejša, zato je njiho-
va uporaba primerna v vročih dneh, ko se ne-
pokrita tla hitro pregrejejo. Bela folija je prav 
tako primerna v poznejših ter jesensko zimskih 
terminih za pridelavo v zavarovanih prosto-
rih, ko želimo večjo osvetlitev rastlinam. Rja-
va folija ugodno vpliva na segrevanje tal, pod 
njo ustvarimo ugodnejše razmere za bujnejšo 
rast rastlin. Vsi ti sintetični materiali so iz tež-
je razgradljivih plastičnih snovi, zato jih je po 
spravilu potrebno odstraniti in primerno od-
lagati. Alternativa nerazgradljivim folijam so 
biorazgradljive neprepustne folije iz biološko 
razgradljivih vlaken (koruzna vlakna), katere 
po spravilu pridelka lahko zaorjemo v tla. Pri 
biorazgradljivih folijah priporočamo prever-
janje standarda, ki določa, da je folija bioraz-
gradljiva. Razgradljivost se določa v skladu s 
standardom EN 13432.

V uporabi so tudi ORGANSKE ZASTIRKE, ki se 
uporabljajo predvsem v manjših pridelavah. 
Zastirke zanimive za vrtnarstvo so slama, ajdo-
ve luščine, pirine luščine, sojine luščine, dro-

  MATEJA SCHWEIGER & NATALIJA PELKO

    MATEJA SCHWEIGER 
bljeni miskantus, koruzne luske, ovčja volna, 
drevesno suho listje, suha ali sveže pokošena 
trava, zeleni mulči, sekanci, žaganje in različ-
ni dobro pripravljeni komposti brez plevelov. 
Zastirke je potrebno med rastjo glavne kultu-
re (kar je odvisno predvsem od dolžine rastne 
dobe) obnavljati in mora biti vedno dovolj 
debela. Pri zastiranju z organskimi zastirkami 
moramo razmisliti tudi o dodanih in porablje-
nih hranilih ter mineralizaciji in s tem poveza-
nim dodajanjem zastirk med rastno dobo. Po-
membno je tudi pregledovanje zastirke zaradi 
pojava škodljivcev. Težave se lahko pojavijo 
predvsem zaradi glodalcev in polžev.

V pridelavo zelenjave se vračajo tudi podsev-
ki. Poznamo številne podsevne rastline, ki so 
v uporabi tudi za zeleno gnojenje na njivah. 
Podsevke lahko vsejemo med glavni pose-
vek ali glavne posevke vsadimo v podsevek z 
namenom izboljšanja pogojev rasti glavnega 
posevka na njivi. Z njimi zmanjšamo možnosti 
zapleveljena z bolj konkurenčnimi plevelni-
mi vrstami. Podsevek je v primerjavi z glavno 
kulturo v podrejeni vlogi in njegov pridelek 
je stranskega pomena. Namen podsevkov je 
tudi preprečevanje erozije, zadrževanje vode, 
povečanje organske snovi v tleh, ohranjanje 
življenjskega prostora koristnih organizmov 
in povečanje talne biodiverzitete. Podsevke v 
pridelavi zelenjave je potrebno še preizkuša-
ti, saj je zaradi konkurenčnosti v posamezni 
vrste zelenjave izbira podsevne rastline zelo 
pomembna. Poznamo več tehnik. V pridelavi 
zelenjave podsevek običajno ne raste z glav-
nim pridelkom. Potrebno je, da rast podsevne 
rastline prekinemo. Takim podsevkom pravi-
mo mrtva zastirka ali »dead mulch«. Podsev-
ke lahko povaljamo z valjarjem, pokosimo 
ali mulčimo. Pomembno je, da se to opravi v 
pravem razvojnem stadiju rastlin podsevka in 
da ne pride do semenitve rastlin ter nezažele-
ne zapleveljenosti njive. Z mrtvo zastirko tako 
ustvarimo plast na tleh, ki preprečuje dobavo 

svetlobe na rodovitna tla in predstavlja oviro 
za kalitev in rast plevelov. Povečuje zračnost 
tal in v tla po koncu rasti glavnega posevka pri-
speva organsko maso.

Poznamo tudi žive zastirke ali »living mulch«, 
ki rastejo skupaj z glavnim posevkom. Pri 
teh moramo biti previdni pri izbiri, saj lahko 
podsevek preraste in je preveč konkurenčen 
glavnemu posevku. Več preizkušenih praks z 
podsevnimi rastlinami je v pridelavi poljščin. V 
letošnjem letu smo v manjšem poskus na KGZS 
Zavod Novo mesto lahko opazovali podsevek v 
posevku zelja. Podsevek valjane inkarnatke je 
semenil in nastala je živa zastirka. Pomembno 
je, da podsevek ne tekmuje z glavnim posev-
kom za svetlobo, vodo in hranila. Zelje je dozo-
rele in glave so bile primerne. Večji problem se 
lahko pojavi v sušnih razmerah, ko podsevek z 
glavnim posevkom tekmuje za vodo ter hranili. 

Pregledali smo tudi različne poskuse, ki so 
dostopni na spletu. Zanimiv nam je bil poskus 
saditve cvetače na več zastirk: podsevek in-
karnatke, na podsevek ječmena, na zastirko iz 
umetne mase in kontrolno obravnavanje brez 
zastirke. Podsevka inkarnatke in ječmena sta 
bila v poskusu uspešna v znižanju zaplevelje-
nosti posevka in nista imela negativnih vplivov 
na pridelke cvetače. Valjanje rastlin značilno 
zniža populacijo plevelov med glavnimi po-
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SEZONA OKUŽB DIHAL
  NIJZ, OE Novo mesto

P
andemija covida-19 je močno vplivala 
na pojavnost drugih okužb dihal. Lani 
smo bili namreč zaprti, otroci niso obi-
skovali vrtcev in šol, veliko ljudi je de-
lalo od doma, manj smo se družili, no-

sili smo maske. Tako smo virusom, ki običajno 
krožijo v jesensko-zimskem času, onemogočili 
poti širjenja. Nismo dosegli naravne preku-
ženosti, kar se že kaže v za ta čas nenavadno 
visokem številu okužb pri otrocih z respira-
tornim sincicijskim virusom, ki polnijo bolni-
šnice. Tudi gripa se lani ni prikazala, ne vemo 
pa natančno, kaj nas čaka letos. Zelo malo je 
verjetno, da je ne bo, ker omejitve stikov niso 
tako hude.
Zaradi množičnosti in možnosti težkega pote-
ka, zlasti pri starejših ljudeh in kroničnih bol-
nikih, gripa predstavlja velik javnozdravstveni 
in gospodarski problem. Virusi, ki povzročajo 
gripo, se nenehno spreminjajo. Zato nastajajo 
novi podtipi virusa, proti katerim nimamo zaš-
čite s protitelesi, in okužbe se ponavljajo.
Virusi gripe se prenašajo s kužnimi kapljicami, 
ki nastajajo pri kašljanju, kihanju, govorjenju. 
Virusi na površinah lahko preživijo nekaj ur. Če 

nismo previdni, jih lahko z rokami prenesemo 
v usta, nos in oči ter se tako posredno okužimo.

Preprečevanje gripe
Ko zbolimo, ostanimo doma. Večinoma si lah-
ko pomagamo z zdravili za samozdravljenje. 
Če se pojavijo zapleti ali so težave prisotne dlje 
časa, moramo obiskati zdravnika.
Za zaščito pred gripo priporočamo zdrav način 
življenja, uživanje sadja in zelenjave ter veliko 
gibanja na prostem. Tudi pozitivno razmišlja-
nje, umirjenost, zadovoljstvo in dovolj spanja 
krepijo telesno odpornost. Za preprečevanje 
gripe je zelo pomembno upoštevanje ustrez-
nih higienskih navad, to je temeljito umivanje 
rok z vodo in milom ter pravilen način kašlja-
nja in kihanja s prekritjem ust in nosu. Izogi-
bamo se nepotrebnim stikom z bolnimi in se 
ne zadržujemo v prostorih, kjer je veliko ljudi. 
Poskrbimo, da so prostori ustrezno prezračeni. 
Tudi zaščitne maske ne bodo odveč.
Najučinkovitejša zaščita pred gripo pa je vsa-
koletno cepljenje, ki ščiti tako pred boleznijo 
kot tudi pred morebitnimi zapleti, ki gripo 
spremljajo. 

Za koga je gripa posebej nevarna?
Čeprav cepljenje proti gripi priporočamo vsem 
prebivalcem, ki želijo sebe in svoje bližnje za-
ščititi pred boleznijo, je cepljenje še posebej 
priporočljivo za skupine z večjim tveganjem 
za težek potek bolezni. Cepljenje proti gripi še 
posebej priporočamo:
• starejšim od 65 let,
• kroničnim bolnikom in njihovim družinskim 

članom,
• osebam, ki imajo izrazito povečano telesno 

težo (ITM ≥40; pri otrocih ITM ≥ 95 percentil 
glede na starost in spol),

• majhnim otrokom (od 6 do 23 mesecev sta-
rosti) in njihovim družinskim članom,

• nosečnicam in njihovim družinskim članom,
• zdravstvenim delavcem in sodelavcem ter 

zaposlenim v domovih starejših občanov, ki 
so pri svojem delu izpostavljeni nevarnosti 
okužbe ali pa lahko pri svojem delu okužbo 
prenesejo na druge osebe,

• drugim delavcem v nujnih službah, ki so po-
membni za delovanje različnih dejavnosti.

Bolezen pri mladih bolnikih brez kroničnih 
bolezni večinoma poteka kot nekajdnevno 
vročinsko stanje z znaki obolenja dihal ter 
bolečinami v mišicah in sklepih. Pri ogroženih 
skupinah prebivalstva pa lahko bolezen po-
teka s težjo klinično sliko s pogostimi zapleti 
(kot so virusne in bakterijske pljučnice) in tudi 
z višjo smrtnostjo. Pri omenjenih skupinah 
cepljenje zmanjšuje tveganje za hospitalizaci-
je in tudi smrt zaradi bolezni same ali njenih 
zapletov.

Kje se lahko cepimo?
Cepljenje izvajajo izbrani osebni zdravniki, 
drugi zdravniki, cepljenje odraslih pa tudi ob-
močne enote Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje (NIJZ). Za cepljenje v ambulantah ob-
močnih enot NIJZ-ja se je potrebno predhod-
no naročiti.
Tako kot v lanski sezoni je cepljenje proti gripi 
tudi letos brezplačno za vse z urejenim obve-
znim zdravstvenim zavarovanjem. 

Ali se je priporočljivo cepiti tudi proti
gripi, če smo že bili cepljeni proti
covidu-19, in obratno?
Cepljenje proti covidu-19 nas ne zaščiti pred 
gripo, in obratno, cepljenje proti gripi nas ne 
zaščiti pred covidom-19, saj gre za cepljenji 
proti različnim virusom. Cepljenje proti gripi in 
cepljenje proti covidu-19 se lahko opravi soča-
sno ali s kakršnimkoli presledkom. 
Gripa ni izginila, se je le potuhnila. Žal ne mo-
remo napovedati, kdaj in v kakšnem obsegu se 
bo vrnila. Vemo pa, kot smo opisali, da se na-
njo lahko pripravimo. 

sevki v primerjavi s podoravanjem in kontrolo. 
Zniža se število plevelov m2 za 54,7 % v primer-
javi s podoravanjem in 62,2 % v primerjavi s 
kontrolo. Pridelek je bil najvišji na parcelah z 
kontrolo in folijo, vendar se ni statistično razli-
koval s preizkušenima podoranima podsevko-
ma inkarnatke in ječmena. Statistično značilno 
večji je bil pridelek na parcelah podoranega 
ječmena ter inkarnatke v primerjavi z povalja-
nim ječmenom in inkarnatko.

Pregledali smo tudi rezultate poskusa na 
česnu. Preizkušali so učinek dveh različnih zas-
tirk v pridelavi česna. Prva zastirka je bila črna 
folija in druga zastirka s pokošeno travo v pri-

merjavi s kontrolo. Rezultati so pokazali, da so 
zastirke vplivale na višino rastline česna, šte-
vilo listov in hitrejšo dozorelost. Po rezultatih 
poskusa lahko sklepamo, da je pokošena trava 
primerljiva s črno folijo za pridelavo česna in 
da uporaba različnih zastirk ugodno vpliva na 
kvaliteto in količino pridelka. 

Težava pri uvajanju organskih zastirk je pred-
vsem kako pri večjih pridelavah doseči av-
tomatizirano polaganje na njivsko površino 
in stroški, ki pri tem nastanejo. Pri uvajanju 
podsevnih rastlin potrebujemo še več praktič-
nih preizkusov in znanja o podsevnih rastlinah, 
predvsem o dobrih sosedskih odnosih med 

podsevkom in izbrano vrtnino. Vprašanje je 
tudi kako potrošniku sporočiti, da smo imeli 
zaradi spremembe prakse več stroškov in ne-
kaj manjši pridelek in da ne moremo tekmova-
ti s konvencionalno pridelano zelenjavo in ne z 
ekološko, saj nismo še dosegli zadovoljive teh-
nike za preusmeritev? Kako obveščati potro-
šnika, da nam je pri dveh vrtninah že uspelo, 
pri ostalih pa ne, da smo pridelali vrtnino brez 
uporabe herbicidov, ko zelenjave ne tržimo 
sami? Trgovce zelenjave, pa tudi potrošnika v 
tej poplavi blaga trenutno take podrobnosti 
žal ne zanimajo, saj raje tekmujejo in potrošni-
ka nagovarjajo (ker nas očitno to bolj prepriča) 
s cenami in atraktivnimi reklamami. 



Ne glede na to, kaj 
danes storimo zase, nas 

bo spremljalo najbolj 
pomembno zavedanje – 
da smo nekaj vendarle 

lahko storili.
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PREPROSTE AKTIVNOSTI ZA BOLJŠE POČUTJE
  MATIC CIZEL

I
skanje sreče, osebnostna rast in pot 
navzgor so med ljudmi precej zaželeni ci-
lji. Dosegati notranje ravnovesje, doživljati 
čim manj neprijetnega na račun več prijet-
nega. Takšne želje so sicer dobronamerne, 

a lahko celo kontraproduktivne. Pomenijo 
lahko lov za nečim v resnici slabo definiranim 
in prepričanjem, da biti srečen pomeni poču-
titi se ves čas dobro. Pa temu ni tako. Pogosto 
sploh niti ni potrebno delati velikih sprememb, 
da bi se počutili bolje. Obstaja več preprostih 
stvari, ki jih lahko naredi vsak, da si dvigne 
razpoloženje. Nekaj hitrih in enostavnih idej 
povzemam v nadaljevanju, obstaja pa jih še 
mnogo več. Nekatere od teh stvari morda že 
poznate. Velja jih preizkusiti čim več in upora-
biti tiste, ki so nam bližje in na katere se bolje 
odzivamo.

Gibanje. Preprosto idejo, ki aktivira hormone 
sreče, predstavlja telesna aktivnost. Zato se po 
njej običajno počutimo bolj zadovoljni. Stran-
ski učinek je tudi ta, da zapustimo štiri stene in 
zamenjamo tisti prostor, v katerem smo lahko 
ujeti v morebitna neproduktivna razmišljanja. 
Možgani lahko našo telesno aktivnost razu-
mejo kot sporočilo, da počnemo nekaj zoper 
trenutni stres. S čimer utrdijo zavedanje, da 
so v telesu, ki se je sposobno boriti z ovirami v 
življenju. Telesna aktivnost je lahko katerikoli 
šport, dovolj pa je lahko že sprehod. 

Opaziti to, kar imamo in ne le tisto, česar ni-
mamo. V običajnem razmišljanju smo pogo-
steje usmerjeni na to, kakšne bi stvari morale 
biti. Česa nimamo, pa bi želeli. Kakšni bi mo-
rali biti mi sami, kakšni bi morali biti bližnji. V 
stalnem lovu za boljšim pa lahko spregleda-
mo tisto, kar že imamo v tem trenutku. In se 
morda izmuzne vidnemu polju, ker je preveč 
samoumevno. Učenju načrtne hvaležnosti 
znanost v zadnjem obdobju posveča izjemno 
pozornost. Pri izražanju hvaležnosti se namreč 
izločata dva hormona sreče, ki skrbita za dvig 
razpoloženja. Nekateri avtorji pravijo celo, da 
ob rednem prakticiranju hvaležnost deluje 
kot naraven antidepresiv. Kaj je torej tisto, kar 
imamo in za kar smo lahko hvaležni? Telo bo 
hvaležno, če to večkrat ozavestimo.

Dovoliti si, da ne gre vse po načrtu. Nemogo-
če je, da gre vse po pričakovanjih in da se slabi 
dnevi ne bi pripetili. Dan obstaja zaradi noči in 
plima zaradi oseke: vse v življenju niha. Tudi 
boljše dneve poznamo zaradi slabih. Takšna 
nihanja so povsem normalna, dokler manj 
prijetna od polovic ne traja predolgo. Dovoliti 
si, da imamo slab dan in dovoliti si, da se ne 

počutimo vselej dobro je človeško. In lahko 
pomeni razbremenitev pred previsokimi pri-
čakovanji. 

Neprijetna čustva? Naj gredo ven. Podobno 
kot pri prejšnji točki lahko ponovimo, da ne 
potrebujemo biti ves čas dobro ali takšen vtis 
ustvarjati pred drugimi. Ni realno, ni zdravo. 
Jezo, žalost, frustracije in druga neprijetna 
čustva moramo izpustiti – seveda ne usmerje-
no na druge ljudi, temveč na bolj zdrav način. 
Pomislimo na situacijo, ko smo bili zadnjič 
jezni. Zatiranje jeze lahko vodi do njenega zbi-
ranja in kasnejše eksplozije, lahko pa tudi do 
psihosomatike, ko se intenzivna in dolgo neiz-
ražena čustva pojavijo v obliki telesne težave 
ali celo bolezni. Za jok, uporabo boksarske vre-
če ali kričanje v blazino, se ne rabimo obsojati. 
Nekateri se podajo tudi v tek, ki ima za negativ-
na čustva podobno katarzičen učinek. 

Predstavljati si sebe čez mesec dni. Kako se 
počutimo danes ne pove ničesar o tem, kako 
se bomo počutili v prihodnje. Trenutno nepri-
jetno počutje lahko zamegli pogled naprej in 
dejstvo, da bo že jutri lahko vsaj malo druga-
če. Pomaga, če načrtno pomislimo za naprej, 
da se ločimo od primeža današnjega dne. Naši 
možgani so izvrstni v kreiranju scenarijev, kaj 
vse se lahko zgodi v prihodnje. Pomislimo na 
mesec dni vnaprej in si predstavljajmo, da je 
aktualen stres mimo ali vsaj zmanjšan. Počutje 
namreč sledi našemu razmišljanju. Tudi takrat, 
ko razmišljamo zgolj hipotetično.

Stik z drugimi. Zaposleni z vsakodnevnimi 
obveznostmi in opravki pogosto uporablja-
mo izgovor, da nimamo časa in ne zmoremo. 
Izostanejo lahko tudi stiki z drugimi. Gotovo se 
tudi vi spomnite nekoga, ki vam je blizu, pa z 
druženjem ali vsaj s telefonskim klicem odla-
šate že dolgo? Idealnega časa najbrž ne bo ni-
koli, zato lahko to storite danes. Že telefonski 
klic z osebo, s katero se nismo slišali dolgo, a 
jo hranimo v lepem spominu, nas bo nekoliko 
dvignil v počutju.

Stvari, ki smo jih radi počeli. Zaradi omenjene-
ga razloga lahko izostanejo ne le stiki, temveč 
tudi nam ljube aktivnosti, h katerim se trenu-
tno težje motiviramo. Četudi nas ta trenutek 
ne mikajo, se jih lahko preprosto lotimo. Ob-
čutek zadovoljstva, ki bo na začetku morda še 
izostal, bo prišel z zamikom.

Dobro delo. Narediti nekaj lepega za nekoga 
drugega dokazano umirja stresni odziv in iz-
boljša razpoloženje tistega ki prejema in tiste-
ga, ki daje. Dobro delo lahko pomeni prinesti 
živila s trgovine sosedi, ki se v trenutni situaciji 

manj rada izpostavlja množici ljudi, v gneči na 
cesti dati prednost vključujočemu se vozniku, 
enourna pomoč nekomu, ki bi mu naša pomoč 
prišla zelo prav, pobrati smet ki ni naša, daro-
vati stvar, ki je več ne potrebujemo, zahvaliti se 
nekomu ... Že majhna, prijazna dejanja, ki vza-
mejo le nekaj sekund, se lahko zdijo pomemb-
na in smo zaradi njih nekoliko bolj pozitivno 
naravnani.

Glasba za dobro počutje. Nedvomno imate 
tudi vi izbrano glasbo, ki preizkušeno dobro 
vpliva na vaše počutje. Vpliv glasbe na počutje 
je bil neštetokrat dokazan, glasbeni okusi med 
nami pa se precej razlikujejo, zato je smiselno 
izhajati iz tistega, kar nam je najbližje. Najbrž 
ima prav vsak nekaj izbranih melodij, ob kate-
rih je nemogoče ostati potrt, kajti že nekaj mi-
nut takšne glasbe izboljša počutje.

Kaj je bilo danes dobro? Le ena neprijetna situ-
acija lahko zamegli pogled ne le vnaprej, tem-
več tudi na današnji dan. »Če je šlo nekaj naro-
be, je šlo vse narobe.« Velja se spomniti tistega, 
kar je šlo dobro, četudi gre le za drobne trenut-
ke v dnevu. In jih v mislih ponoviti. Ustvarjajo 
namreč ravnotežju črno-belemu prepričanju, 
da je trenutno vse slabo. Takšne načrtne misli 
so še posebej zaželene zvečer, pred spanjem. 
Ko potrebujemo fazo umirjanja in nas lahko 
razbremeni zavedanje, da nas ne obkroža zgolj 
slabo in ogrožajoče. 

A ne glede na to, kaj danes storimo zase, nas 
bo spremljalo najbolj pomembno zavedanje, 
da smo nekaj vendarle lahko storili. In da se 
počutje ne dogaja samo od sebe. Nanj po-
membno vplivamo sami. 
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DOBRO POČUTJE
  NIJZ, OE Novo mesto

S
plošno dobro počutje je tema, ki se ji 
še vedno posveča premalo pozornosti 
in to kljub temu, da gre za izjemno po-
membno področje. Po eni strani imajo 
ljudje dobro počutje velikokrat za ne-

kaj samoumevnega, o tem ne razmišljajo in se 
o tem ne pogovarjajo, po drugi strani pa hkrati 
kroži kar nekaj napačnih prepričanj in zmot s 
tega področja, ki so lahko sicer zgolj napačne 
informacije, v določenih primerih pa lahko celo 
škodijo.

Področja dobrega počutja
To, da se dobro počutimo, je temelji in osnov-
ni del našega splošnega zdravja. Nanaša se na 
več različnih področij, kot so npr. naše telesno 
zdravje, čustvena uravnoteženost, urejeni in za-
dovoljujoči medosebni odnosi, intelektualna in 
duhovna izpopolnjenost, poklicna uspešnost, 
finančna stabilnost in življenje v zdravem oko-
lju. Vsa ta področja so med seboj povezana in 
vplivajo eno na drugo. Želimo si, da bi posame-
znik na čim več področjih dobro funkcioniral, 
saj se v tem primeru lahko tudi težave na enem 
izmed področij hitreje in uspešneje razrešijo.

Sprejemanje in upoštevanje različnosti
kot pogoj za dobro počutje
Ljudje smo med seboj različni in stvari vidimo 
vsak malo po svoje, hkrati so različne tudi naše 
biološko pogojene potrebe. Pogosto si naredi-
mo precej škode s tem, ko se primerjamo z dru-
gimi. Imamo različne potrebe in kar je dobro 
oz. koristno za mojega soseda, ni nujno dobro 
in koristno tudi zame. Veliko boljše izhodišče 
je, da se primerjamo s samim seboj. Na primer: 
namesto »Bom shujšal 15 kil kot bratranec Pe-
ter?« se raje vprašajmo »Bom shujšal na enako 
težo, kot sem jo imel pred petimi leti?«; names-
to »Sem spekla boljšo potico kot soseda?« je 
bolje razmišljati v smeri »Sem spekla boljšo 
potico kot lani za božič?«. Tako si tudi odpremo 
možnost, da napredujemo in rastemo s svojim 
tempom, tako kot nam najbolj ustreza. S tem 
pa tudi povečamo možnost, da se bomo na-
sploh počutili dobro.

Dobro počutje ne pomeni 
odsotnost težav, temveč sposobnost 
za njihovo obvladovanje
Velikokrat zasledimo mnenje, da se dobro po-
čutimo šele takrat, ko nimamo nobenih težav, 
ko vse gladko teče. Sicer se nam vsem kdaj 
zgodi kakšno obdobje, ampak hkrati tudi vsi 
vemo, da življenje ne funkcionira tako. Dobro 
počutje ni povezano s tem, da ne bi imeli težav, 
ampak je predvsem povezano z občutkom, da 
smo kos raznim težavam, da zmoremo obre-
menitve. Skrivnost dobrega počutja torej ne 

leži v tem, da je ves čas vse v redu, temveč v 
tem, da veliko večino izzivov, ki nam jih prinese 
življenje, zmoremo in znamo obvladati. 

Kaj lahko sami naredimo 
za svoje boljše počutje
Sami imamo ogromno vpliva na to, kako se 
počutimo – že preko tega, kako vidimo in raz-
mišljamo o sebi, drugih ter o svetu okoli nas. 
Nekateri so že po naravi taki, da imajo bolj po-
zitiven pogled in se potem lažje usmerijo tako, 
da se tudi sami počutijo dobro. Tudi tega pa se 
da naučiti, če se le odločimo in si tega želimo. 
Obstajajo sicer določene okoliščine, ki jih nihče 
ne predela zlahka (npr. smrt bližnjega, izguba 
zaposlitve, težja bolezen in podobno). A tudi 
znotraj teh situacij se lahko postavimo v polo-
žaj, ki nam kolikor se le da pomaga, ali pa si z 
neko naravnanostjo situacijo še bolj otežimo.
Vsekakor se je potrebno zavedati, da dobro po-
čutje ni nekaj, na kar moramo samo počakati 
in kar se nam bo enkrat samo od sebe zgodilo, 
ampak je nekaj, za kar se lahko in se v bistvu 
tudi moramo predvsem sami angažirati. Čisto 
vsak lahko že ta trenutek nekaj naredi za svoje 
dobro počutje. Na več področjih kot se bomo 
angažirali, bolj celosten in bolj stabilen bo ta 
naš občutek dobrega počutja.
Prva stvar, ki jo lahko čisto vsak naredi, je skrb 
za telesno aktivnost. Bolj kot kdaj koli prej 
vemo, da rek »Zdrav duh v zdravem telesu« še 
kako velja. Raziskave so pokazale, da lahko že 
10 minut zmernega gibanja na dan, npr. nava-
den sprehod, pomembno izboljša razpolože-
nje. Pomembno pa je, da se pri telesni vadbi 
ravnamo po svojih zmožnostih in sposobnos-
tih – ukvarjamo se z aktivnostmi, ki so nam pri-
jetne in ki jih zmoremo.
Poskrbimo, da se dovolj in pa tudi kvalitetno 
naspimo. Če se le da, vsak dan hodimo spat in 
se zbujamo ob približno enaki uri. Odrasli naj 
bi spali 7–9 ur na noč. Iz spalnice odstranimo 
televizijo in druge elektronske naprave, prav 
tako v spalnico ne nosimo mobitela.
Vsak izmed nas lahko brez večjih težav poskrbi 
tudi za to, da se prehranjuje bolj zdravo in urav-
noteženo: da si prehrano organiziramo v štiri 

do pet obrokov čez dan, da zaužijemo dovolj 
sadja in zelenjave ter da poskrbimo za zados-
ten vnos tekočine, najbolje kar vode.

Pomen in vloga druženja ter 
dobrih odnosov za dobro počutje
Gre za področje, ki ni nič manj pomembno kot, 
npr. področje telesnih ukrepov. Ljudje smo 
socialna bitja in potrebujemo človeški stik. Pri 
tem pa bolj kot količina velja kvaliteta stikov; 
obstajajo ljudje, ki so obdani z množico ljudi, pa 
so še vedno zelo osamljeni. Zato je pomembno, 
da s čim več bližnjimi ohranjamo in negujemo 
pristne stike tudi v teh časih, ko smo bili zaradi 
ukrepov omejeni. Ohranimo kontakt (se pokli-
čemo po telefonu, video klicu, čez balkon), tudi 
ko si v bistvu nimamo nič kaj zelo pomembne-
ga povedati, se pravi zavoljo stika samega.
Izraz »pristni stik« pomeni, da človeku zaupa-
mo, da se pred njim ne rabimo pretvarjati in da 
si želimo njegove bližine. Da se iskreno zanima-
mo zanj in za to, kaj se mu v življenju dogaja ter 
da po drugi strani cenimo njegovo mnenje in 
mišljenje. Da odnos ohranimo tudi ko se ne stri-
njamo in da se s to osebo znamo pogovarjati 
tudi v trenutkih, ko so naša mnenja različna. Po 
drugi strani pristni stiki pomenijo tudi, da smo 
pozorni na svoje prijatelje in bližnje – da opa-
zimo, če sami potrebujejo pomoč in jim jo tudi 
ponudimo, v okviru svojih zmožnosti seveda. 

Tudi z boljšo organizacijo dneva
in aktivnosti si lahko pomagamo 
do boljšega počutja
Morda bi bilo kot pomemben ukrep primerno 
omeniti še ustvarjanje neke dnevne rutine. Dan 
si vsaj v grobem načrtujemo vnaprej, tako da 
nam za katero od pomembnejših področij ne 
zmanjka časa, da se nam ne bi ves čas mudi-
lo in da kar najbolj izkoristimo dan. Obvezno 
moramo v sklopu dnevnega načrta nekaj časa 
nameniti tudi sprostitvi in dejavnostim, v kate-
rih uživamo, ki jih počnemo iz zgolj in le čiste 
zabave. To je izrednega pomena za naše dobro 
počutje, tako psihično kot tudi fizično.
Načrtovanje aktivnosti je morda toliko po-
membnejše za upokojence. Ko hodimo v služ-
bo, nas vsakdan nekako kar sam od sebe sili v 
načrtovanje. Ko ljudje nastopijo z upokojitvijo, 
pa jim lahko po začetnem počitku in sprostitvi 
praznina vsakdana in občutek nesmisla ter ne-
koristnosti povzročijo velike stiske, pride lahko 
celo do depresivnih težav. To je še toliko bolj 
izrazito pri ljudeh, ki so bili prej močno vpeti v 
delovne procese in so navajeni, da se ves čas 
nekaj dogaja, da je dan tudi preko meja običaj-
nega delovnika zapolnjen z nekimi vsebinami. 

Ko dobrega počutja ni več in
ko že nastopijo določene težave
Tako kot drugje je tudi na področju dobrega 



V TEKU NA 10 KM POSTAVILA SLOVENSKI REKORD

D
a je za Klaro Lukan odlična sezona ni 
treba ponavljati. Članica AD Kladivar 
Celje je v oktobru nastopila v teku na 
deset kilometrov na Volkswagen 25. 
Ljubljanskem maratonu. Svoje uspeš-

no sezono je oplemenitila z zmago in postavila 
še najboljši slovenski čas v cestnem teku na 
deset kilometrov. Svoj stari rekord, ki je znašal 
33:23 s, je popravila kar za 51 sekund in sedaj 
znaša 32:32 s. Klara je po tekmi povedala: »Moj 
cilj je bil teči čim bolj sproščeno, uživati na pro-
gi in ob navijaški podpori. Državni rekord sem 
pričakovala. Postavila sem ga že pred dvema 

  SABINA JORDAN KOVAČIČ

    ARHIV KLARE LUKAN
letoma in verjela, da sem zdaj v še boljši formi. 
Na progi je bilo super. Ves čas so bili ob meni 
še moški tekači, kar mi je zelo pomagalo. Pred 

dvema letoma sem po šestem kilometru osta-
la sama, zdaj pa sem vse do osmega kilometra 
imela spremljevalce, kar je bilo super.« 
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počutja izredno pomembna preventiva in vsi 
zgoraj našteti ukrepi, ki lahko precej zmanj-
šajo nastanek različnih težav. Kljub temu se 
seveda zgodijo situacije in okoliščine, ki nas 
potisnejo v neko stisko.
Kar lahko najprej storimo je to, da znamo 
razlikovati med tem na kar lahko vplivamo 
in tem na kar ne moremo. Glede tega, kar je 
izven našega vpliva (npr. kako se sosed odlo-
či govoriti z mano) je škoda izgubljati čas in 
energijo s skrbmi. Bolje ju je usmeriti v tisto, 
na kar pa lahko vplivamo (npr. na to, koliko se 
bomo sploh družili s tem sosedom in koliko 
bodo dopustili, da nas njegove besede priza-
denejo). 
Strah in skrbi nas hromijo, nas naredijo pasiv-

ne ter ujete v stisko. Potrebno je premisliti – 
smo se že kdaj v preteklosti soočali s kakšno 
podobno stisko, kakšne načine smo takrat 
uporabili, da smo premagali izziv? Lahko to 
pot uporabim enak, morda rahlo prilagojen 
pristop? Kaj mi je takrat pomagalo in kaj za-
gotovo ne? Kdo so moji viri pomoči, na koga 
se lahko obrnem? Kako bi se takšne situacije 
lotila neka konkretna oseba, ki jo spoštujem? 
Veliko in ogromno količino življenjskih izzivov 
v resnici ljudje zmoremo obvladati in prema-
gati, to je potrebno poudariti. Obstaja pa do-
ločen majhen procent okoliščin, ko se stvari 
pokrijejo tako, da je vse skupaj vendarle pre-
več. Če slabo počutje in brezvoljnost trajata 
dlje časa, če razni ukrepi in poskusi reševanja 

težav ne pomagajo, je dobro poiskati pomoč. 
V tem ni nič metanja puške v koruzo, šibkosti 
ali poraza – gre za zdravo, odraslo skrb zase, 
za učinkovit način reševanja rešitve. 
Obrnemo se lahko na bližnje, na ljudi v svo-
jem okolju, ki jim zaupamo in ob katerih se 
počutimo varne. Tako kot osebnemu zdravni-
ku povemo, da imamo vročino ali da nas ne-
kaj boli, mu lahko brez zadržkov povemo tudi 
za dlje trajajoče slabše psihično počutje ter za 
stiske in težave, s katerimi se soočamo. Sku-
paj boste poiskali rešitev, ki bo za vas najbolj-
ša. Poleg tega pa obstaja še cela vrsta organi-
zacij in programov, na katere se lahko bodisi v 
živo ali pa preko spleta in telefona praviloma 
obrnete brezplačno in brez čakalnih dob. 

Š P O R T

Uspešen konec sezone za člane KK Šentjernej

O
b zadnjih dveh tekmovalnih dnevih 
kasaške sezone v Sloveniji imajo člani 
Kluba za konjski šport Šentjernej veli-
ko razlogov za zadovoljstvo. Na dirkah 

  LANA ZRINJANIN

    KK KOMENDA & BORIS VRANIĆ
v Stožicah 17. oktobra sta zmagali Bershka 
MMS na vajetih Andreja Simončiča in Elisa 
Gali iz hleva Jožeta Judeža. Elisa je tako v 
zadnjem dejanju sezone za francoske kobile 
odnesla skupno zmago Tour Trotteur Français 
Slovénie. Tako se je Jože Judež 13. in 14. 11. 
udeležil zaključka na hipodromu Son Pardo na 
Majorki, kjer je potekala podelitev najboljšim 
francoskim kasačem v posameznih evropskih 
državah.
Bershka MMS je pa ob koncu sezone ujela pravi 
ritem in nadaljevala z izvrstnimi rezultati. Tako 
sta 7. novembra z Andrejem Simončičem do-
segla še eno lepo zmago na hipodromu v Ko-
mendi. Čestitke še enkrat vsem!
Slovenski kasači se odpravljajo na zimski poči-
tek, a nekateri se bodo še odpravili na dirke v 
tujino. Upamo, da bodo nadaljevali z uspehi. 

Andrej Simončič in Bershka MMS

Podelitve nagrad na Majorki
(na sliki Vito Šadl in voznik Jože Judež).
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Jože Judež in Elisa Gali
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T
okratno pot, ki sem jo prehodil na zadnji avgustovski dan, sem pričel pri Krvavem 

kamnu na Gorjancih med Miklavžem in Gospodično. Pot me je vodila po lepo markirani 

in urejeni planinski poti proti Trdinovem vrhu, ki gre sprva po grapi in se po dobrem 

kilometru priključi na gozdno pot, po kateri se lahko spustimo do košenice Črno lice, 

vendar jaz sem se povzpel po njej in kmalu so se mi odprli prelepi pogledi proti Miklavžu, 

kakor tudi proti pobočju Pirčevega hriba – Špilarjevi špici. Po krajšem postanku sem pot nato 

nadaljeval do najvišjega gozdnega rezervata, pragozda Trdinov vrh, ki v velikosti 23,16 hektarov 

leži na nadmorski višini 995 in 1165 m, katerega oblikuje bukov sestoj s primešanim gorskim 

javorjem, ostrolistnim javorjem ter redko jerebiko, na previsu z dolino Pendirjevko pa raste tudi 

mokovec. Ker velja pravilo, da se je potrebno med obiskom Gorjancev držati markiranih poti, 

to še posebej velja na tem območju, saj je pot res lepo urejena, saj so člani planinskega društva 

potrudili in na malo strmejšem delu naredili tudi stopnice, da se vzpon lažje premaga. Na vrhu 

vzpona se pot priključi na gozdno cesto, ki vodi na najvišji vrh Gorjancev – Trdinov vrh (1178 m), 

kjer levo od ceste stoji betonski steber, ki pa je v zelo slabem stanju, ker je sicer na njemu tudi 

manjša razgledna ploščad, bi se obrnil na pristojne, da bi se mogoče povezali in stolp uredili. 

Malo naprej od vrha se mi že odpre pogled na telekomunikacijski stolp ter na kapeli sv. Jere na 

slovenski strani, kakor tudi na kapelo sv. Ilije na hrvaški strani. Kot se tudi spodobi, sem si tu 

vzel nekaj minut za postanek, vendar ker so se začeli zbirati temni oblaki, sem se vrnil po cesti 

do vojaške karavle in nato pot nadaljeval po občinsko-državni meji ter po košenici Trdinov vrh 

po kateri je speljana tako planinska pot proti Miklavžu kot tudi kolesarska pot, ki vodi proti 

Ravni gori. Pot kmalu pride v zavetje gozda, kjer me je ujela krajša ploha, vendar sem zaradi 

gostote krošenj ostal suh. Pot sem nadaljeval po kolesarski poti do Ravne gore, kjer sem prispel 

do gozdne ceste, ki me je vodila nazaj proti izhodišču in mi omogočila prekrasne razglede na 

dolino Pendirjevko kakor tudi na Šentjernejsko dolino. Po dobrih dveh kilometrih sem prispel 

do smrekovega gozda, kjer je manjše križišče poti. Jaz sem pot nadaljeval pot po cesti po kateri 

je tudi speljana učna pot Miklavž. Na poti, ki je speljana skozi gozd, prispemo do mesta, kjer 

je postavljena informativna tabla o dveh dolinah – Kobile in Pendirjevke. Po nekaj 10 metrih 

prispem do planinske poti, ki je speljana iz doline Pendirjevka, vsem poznana kot ''tastrma'' in 

se tudi sam povzpnem po njej do vrha, kjer je do letošnjega poletja bil postavljen vzletni plato, 

ki so ga pred leti pogosteje uporabljali člani zmajarskega kluba iz Šentjerneja, sedaj pa so jo 

zaradi varnosti podrli. Kljub temu, da ni več platoja, sem si vzel nekaj časa za pogled v dolino 

in nato pot nadaljeval do cerkve sv. Miklavža, kjer sem se spustil mimo planinskega doma 

ter naprej do oglarskega prostora, tam sem za krajši čas ustavil še ob oglarski kopi, ki je bila 

prižgana dober teden pred mojim prihodom in je vsebovala preko 60 m drv. Po nekaj besedah 

z oglarjema, Jožetom in Francetom, ki sta bila dežurna, ter seveda po kapljici rujnega, sem pot 

nadaljeval naprej po cesti do izhodiščne točke na Krvavem kamnu. Pot v dolžini, ki ni preveč 

zahtevna in jo priporočam vsem, sem z vsemi postanki premagal v dobrih 3 urah. 

    CIRIL MIKLIČ

Ob
jugozahodni meji občine 
Šentjernej
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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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VICI
Nedelja
Direktor pride v pisarno k tajnici in jo vpraša:
»Gospodična, a vi kaj delate v nedeljo?«
»Nič ne delam.«
»Potem pa poglejte na koledar in naj vas spomnim,
da danes ni nedelja!«

Pismo iz zapora
Kmet je v zaporu, na veliki kmetiji pa je njegova žena ostala čisto sama. 
Iz zapora ji je poslal pismo: »Pazi, ko boš delala na polju, da kdo ne 
odkrije denarja, ki sem ga tam skril.« 
Čez nekaj dni prejme ženino pismo: »Policija je bila pri meni. Preorali so 
vse njive! Kaj naj storim?« Zopet ji napiše pismo, kjer ji sporoča: »Posadi 
krompir!«

Osvežitev
Dobi Gorenjec 
Janez obiske in 
jih med klepetom 
vpraša: 
»A ste za kaj osve-
žilnega?«
Gostje pa navdu-
šeno: »Ja seveda, 
prosim.«
Janez pa: »Micka, 
daj no, malo okno 
odpri!«

PREGOVORI ZA NOVEMBER
Ako na mrtvih dan (1. 11.) deži, vreme po snegu diši. / Do vseh svetih (1. 11.) 
grdo, po vseh svetih lepo. / Ako je na Lenartovo (6. 11.) lepo ali grdo, do boži-
ča bo ostalo tako. / Če pred Martinom (11. 11.) zmrzuje, prihodnje leto češenj 
ni. / Če mokro zemljo sneg pokrije, bo malo prida za kmetije. / Če se Marti-
nova (11. 11.) gos po ledu plazi, o božiču navadno po blatu gazi. / Listopada 
zmrzlina, je svečana ne bo. / Elizabeta (19. 11.) na belem konju prijezdi. 

BISKVITNE PLASTI
SESTAVINE: 400–450 g moke / 200 g masla / 4 rumenjaki / 100 g sladkorja v prahu / 1 vanili sladkor / 180 g kisle smetane

1 pecilni prašek / ščep limonine lupinice
POSTOPEK PRIPRAVE: iz navedenih sestavin zamesimo testo in ga razdelimo na 3 enake dele. Vsakega razvaljamo v velikosti peka-
ča (pomagamo si lahko s peki papirjem in vrečko za vlaganje – testo damo med peki papir in razrezano 5 litrsko vrečko za vlaganje). 

Na vsako nepečeno plast namažemo orehov namaz. Pečemo 15 minut na 180 °C na hrbtni strani pekača, dim. 40 x 33 cm.

OREHOV NAMAZ
SESTAVINE: 4 beljaki / 150 g sladkorja / 250 g mletih orehov / 2 žlici drobtin po potrebi

POSTOPEK PRIPRAVE: beljake vtepemo, med vtepanjem dodamo sladkor. Dodamo še orehe in po potrebi drobtine. 
Razdelimo na 3 dele in namažemo na 3 nepečene plasti.

KREMA
SESTAVINE: 700 ml mleka / 150 g sladkorja/ 2 vanili sladkorja / 4 žlice moke / 4 žlice gustina / 200 g masla

POSTOPEK PRIPRAVE: vse suhe sestavine (razen masla) zmešamo, dodamo cca 200 ml hladnega mleka. Ostalo mleko zavremo, 
odstavimo in v vrelo mleko vmešamo pripravljeno zmes. Kuhamo cca 5 minut, da dobimo gosto homogeno zmes. Odstavimo iz 
štedilnika, prekrijemo s kuhinjsko folijo (da se ne naredi skorja) in pustimo, da se ohladi. V ohlajeno kremo narežemo zmehčano 

maslo in vtepemo. Razdelimo na 2 dela in namažemo na 2 biskvitne plasti. Pokrijemo s tretjo plastjo, na vrhu položimo peki papir 
in še en pekač, ki ga lahko obtežimo s kakšno knjigo. Pustimo čez noč, da se vse sestavine prepojijo.  

Narežemo na poljubne koščke. 
Natančen potek dela si lahko ogledate na YT-kanalu https://www.youtube.com/watch?v=1SHtR-ZkwLk

Dober tek!Dober tek!

Madžarice plusMadžarice plus

Recept je preizkusila Darija Kovačič.

Čas priprave: 45 minut

V prejšnji številki glasila smo vas spraševali, kje se nahaja turistična 
tabla, ki je bila objavljena na fotografiji. Za pravilen odgovor, da se tu-
ristična tabla nahaja v Gorenjem Vrhpolju pri cerkvici sv. Urbana, se 
zahvaljujemo DARJI ZAGORC iz Gorenjega Vrhpolja. Nagrajenka bo 
po pošti prejela knjižno nagrado. TOKRAT VAS SPRAŠUJEMO, KAJ JE 
NA POSNETI FOTOGRAFIJI IN KJE JE BILA POSNETA. Vaše odgovore 
pričakujemo do srede, 15. decembra 2021, na naslovu: Uredniški odbor 
Šentjernejskega glasila, Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3 a, 8310 
Šentjernej ali na e-naslovu: sentjernej@siol.net. 



POBARVANKA
ZA Najmlajše

RIŠE:
Mojca Lampe
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