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NASLEDNJA ŠTEVILKA IZIDE KONEC MAJA 2022.
Vaše prispevke nam pošljite najpozneje do 16. maja 2022.

    ZGODILO SE JE
17  Šentjernej gostil 15. revijo godb in orkestrov 
      Dolenjske in Bele krajine

    IZ DELA DRUŠTEV
23  Zaplapolala zastava Gasilske olimpijade 
      Celje 2022

    IZ ŠOLSKIH KLOPI
31  Včasih naši učenci, danes umetniki

PIŠE:
Sabina Jordan Kovačič,

odgovorna urednica

Cenjene bralke in bralci,
pozdravljeni v mesecu aprilu, ki je upravičil svojo 

muhavost. Pripravil nam je pravo zmešnjavo 
vremenskih pojavov, od plesa snežink in vse do izredno 

toplih dni. Še zadnji aprilski teden je pred nami in že 
bomo zakorakali v mesec maj, za mnoge izmed

nas je najlepši mesec v letu.

Praznovanje velike noči je za nami, pred nami pa je še 
praznovanje dni okoli 1. maja. To je čas, ki ga v veliki 
meri izkoristimo za druženja s prijatelji, spet drugi pa 

za krajše ali pa malo daljše izlete. Prav vsak izmed nas 
pa te dni lahko izkoristi za raziskovanje okoliških poti 
domače občine, saj nam le-ta nudi prekrasne poti in še 
lepše razglede. Da vam pa malo priskočimo na pomoč, 

smo s pomočjo Planinskega društva Šentjernej
izbrali nekaj poti, na katere se lahko odpravite

v prihajajočih dneh.

Prijetno branje vam želim.

IZPOSTAVLJAMO

Spoštovane občanke in občani,
ob 1. maju, prazniku dela, želim, da bi vsakdo, 

ki želi delati, to možnost tudi imel. Prav tako pa 
tudi želim, da bi vsako pošteno opravljeno delo 
spoštovali in ustrezno vrednotili. Zavračajmo 
vse oblike izkoriščanja, krepimo medsebojno 

solidarnost ter dostojanstvo delovnega človeka.

Želim vam lepe in prijetne prvomajske praznike.

župan Jože Simončič
s sodelavci

Pogovor z  županom

CELOSTNI PRISTOP 
K NAČRTOVANJU 

PRIHODNJEGA
RAZVOJA OBČINE

Za vami sta dve leti županskega mandata. Kako bi ju ocenili?
Vedno znova ugotavljam, da čas zelo hitro teče. Izzivov in dela je na vseh 
področjih zelo veliko. Ker pristopamo k reševanju problemov in načrto-
vanju prihodnjega razvoja občine celostno, se tudi obseg in zahtevnost 
dela povečujeta. Ocenjujem, da sem v teh dveh letih dobil dober vpogled 
v vsa bistvena področja, ki so za delovanje in razvoj občine pomembna. 
Rad se družim in pogovarjam z ljudmi, zelo pomembno se mi zdi, kako 
občani vidijo trenutni in tudi bodoči razvoj občine ter kaj občani vidi-
jo kot pomembno in bistveno. Vesel sem, da nam je s skupnimi močmi 
uspelo v dveh letih vzpostaviti okolje mirnega in spoštljivega dialoga, 
sodelovanja in zaupanja. Menim, da je to zelo dobra osnova za uspešno 
delo v prihodnje. 

Katere projekte ste uspešno dokončali v letu 2021?
V vsakem koledarskem letu se del projektov zaključuje, del jih je v izved-
bi, del pa se jih načrtuje in pripravlja za naslednja leta. Osebno menim, 
da je najpomembnejša in najzahtevnejša faza načrtovanja in priprave 
projektov. V tej fazi je poleg tehničnega in ekonomskega vidika zelo po-
memben tudi vidik dialoga in usklajevanja.

V letu 2021 smo uspešno zaključili gradnjo kanalizacijskega sistema v 
naseljih Vrh pri Šentjerneju in Gorenja Brezovica, sanirali smo občinsko 
cesto na relaciji Dolenje Mokro Polje–Hrastje, izvedli smo rekonstrukci-

  SABINA JORDAN KOVAČIČ & ANITA PETRIČ

    ARHIV OU OBČINE ŠENTJERNEJ & KATARINA LAN
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»Kot županu se 
mi zdi pomembno, 
kako občani vidijo 
trenutni in tudi bo-
doči razvoj občine 
ter kaj občani vidi-
jo kot pomembno 

in bistveno.«

»Šentjernejska 
učna pot je objekt, 

ki je v fizičnem 
smislu med seboj 
povezal različne 
javne ustanove v 

centru Šentjerneja 
in izobraževalne 

vsebine, ki so zna-
čilne za prostor, 
vnesel v do sedaj 
prazen prostor.«

jo občinske ceste v Gorenjem Vrhpolju ter 2. 
fazo rekonstrukcije ceste v Dolenji Stari vasi, 
zgradili smo Šentjernejsko učno pot v centru 
Šentjerneja, sofinancirali nakup dveh gasil-
skih vozil in pričeli z izvajanjem brezplačnih 
prevozov za starejše. V lanskem letu je bila 
podpisana koncesijska pogodba za energet-
sko sanacijo javnih objektov in tudi konce-
sijska pogodba za gradnjo doma starejših v 
Šentjerneju.

V mesecu marcu je bila v namen predana 
Šentjernejska učna pot. Kaj ta pridobitev 
pomeni za Šentjernej oziroma celotno ob-
čino?
Šentjernejska učna pot je objekt, ki je v fizič-
nem smislu med seboj povezal različne javne 
ustanove v centru Šentjerneja in v do sedaj 
prazen prostor vnesel izobraževalne vsebine, 
ki so značilne za prostor, v katerem živimo. 
Učna pot je primerna za mlajše in starejše, 
še posebej pa za družine z mlajšimi otroki. 
Je prostor, ki obiskovalcu nudi informacije o 
našem kraju in ljudeh, domačinom pa mož-
nost za druženje in preživljanje prostega časa. 
Projekt je lep primer dobrega medsebojnega 
sodelovanja in povezovanja. Menim, da je 
tudi zaradi tega projekta Šentjernej lepši in 
bolj prijazen, tako za domačine, kakor tudi za 
obiskovalce. 

Kateri večji projekti so zajeti v proračunu 
za leto 2022?
V dobrem mesecu bosta končani gradnji ce-
stnih odsekov Šentjernej–Dobrava in Dolenje 
Mokro Polje–Kremen. Pričenjamo izvedbo 
ukrepov energetske sanacije, glavnina kate-
rih se bo izvajala na stavbah osnovne šole v 
Šentjerneju in v Orehovici. Gre za zamenjavo 
stavbnega pohištva, vgradnjo izolacije in pre-
novo fasad ter nekaterih streh, prenovo siste-
mov za ogrevanje ter prezračevanje ter zame-
njavo svetil. Ob stavbi šole v Orehovici smo 
zgradili novo parkirišče, sledi pa tudi prenova 
športnega igrišča.

Nadaljuje se rekonstrukcija ceste v Dolenji 
Stari vasi, prav tako se nadaljujejo gradbena 
dela na pokopališču v Gradišču, kjer je zaklju-
čena gradnja obzidja, sledi pa še dokončanje 
parkirišča z ureditvijo krožne ceste.

V zaključni fazi je priprava dokumentacije 
za sanacijo ceste skozi Dolenji Maharovec, 
v sklopu katere se bo poleg ceste, hodnikov 
za pešce, javne razsvetljave in meteorne ka-
nalizacije prenovil tudi vodovod ter zgradila 
fekalna kanalizacija z vaško čistilno napravo. 
Poteka postopek za izbor izvajalca, gradbena 
dela v Dolenjem Maharovcu pa nameravamo 
pričeti v mesecu juniju letošnjega leta. Tudi 

letos sofinanciramo nakup dveh gasilskih 
vozil, pripravljamo pa tudi dokumentacijo za 
gradnjo nove športne dvorane v Šentjerneju.

Kakšne so najnovejše informacije v pove-
zavi z gradnjo doma starejših in novega 
mostu čez reko Krko v Mršeči vasi? Smo 
kaj bližje izvedbi teh dveh projektov?
Koncesijo za opravljanje domske oskrbe v 
Šentjerneju je pridobila družba Senecura, ki 
bo tudi zgradila dom starejših. Priprava do-
kumentacije za pridobitev gradbenega dovo-
ljenja je v zaključni fazi, po informacijah kon-
cesionarja pa naj bi se gradnja doma starejših 
pričela v drugi polovici letošnjega leta.

Dokumentacija za nov most v Mršeči vasi 
je pripravljena, pridobljeno imamo tudi že 
gradbeno dovoljenje. Pripravljamo še doku-
mentacijo, ki je potrebna za objavo javnega 
razpisa za izbor izvajalca. Nov most v Mršeči 
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GRADNJA PARKIRIŠČA PRI PODRUŽNIČNI OSNOVNI ŠOLI OREHOVICA IN OBNOVA IGRIŠČA

G radnja parkirišča pri podružnični osnovni šoli v Orehovici je v zaključni fazi. Izvedena so vsa zemeljska dela, urejeno je odvodnjavanje in 
javna razsvetljava, položen je tudi asfalt. Po končani kurilni sezoni je načrtovana odstranitev cisterne za kurilno olje in končna ureditev 
povezovalne poti med parkiriščem ter šolo. Sledila bo obnova igrišča z ureditvijo odvodnjavanja. 

vasi nameravamo pričeti graditi letošnjo je-
sen. Upam, da se cene materialov in storitev 
ne bodo več zviševale.

Kako ocenjujete delo občinskega sveta?
Ocenjujem, da delo v občinskem svetu po-
teka v demokratičnem in konstruktivnem 
vzdušju. Menim, da nam je uspelo zgraditi 
primeren nivo medsebojnega zaupanja in so-
delovanja, ki pri sprejemanju pomembnejših 
odločitev omogoča široko soglasje, kar je za 
odnose v občinskem svetu in za zaupanje ob-
čanov v lokalno politiko bistvenega pomena. 
Opažam, da v občinskem svetu vedno manj 
časa namenjamo preteklosti, več pozornosti 
pa namenjamo izzivom, ki nas čakajo v priho-
dnosti.  

Kje vidite priložnosti za razvojno prodor-
nost občine? Kakšni so prihodnji izzivi 
lokalne skupnosti na področju turizma, 
kulture in športa? 

Naša občina je v gospodarskem smislu zelo 
uspešna, povprečna mesečna bruto plača na 
zaposlenega v letu 2021 je znašala 1.975 EUR, 

kar nas v regiji, ki je po gospodarski uspešnos-
ti v državnem vrhu, uvršča na drugo mesto, 
takoj za občino Novo mesto. Prav gotovo je 
nadaljnji gospodarski razvoj ena izmed prio-
ritet, veliko pozornost pa moramo po mojem 
mnenju namenjati dvigu kakovosti življenja v 
celotni občini. Konkretno to pomeni več vla-
ganj v okoliška naselja, ohranjanje okolja in 
naravnih virov, kot so pitna voda in plodna 
zemlja, izboljšanje prehranske samooskrbe, 
zmanjševanje tveganj za naravne nesreče in 
izvajanje ukrepov za obvladovanje ekstre-
mnih vremenskih pojavov.

Veliko neizkoriščenih možnosti vidim tudi še 
na področju programov kulture, športa in tu-
rizma. Ugodno gospodarsko stanje, obstoje-
čo infrastrukturo in potenciale, ki jih imamo, 
lahko v smislu dodane vrednost prav gotovo 
nadgradimo. Gradnja nove sodobne športne 
dvorane in morebitna odločitev za nakup ne-
premičnin pri Miklavžu na Gorjancih sta prav 
gotovo velik izziv. Menim, da moramo izziv 
sprejeti in ga izkoristiti v smislu gospodarske-
ga razvoja, ki ga povezovanje kulture, športa 
in turizma nudi. 
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UREDITEV POKOPALIŠČA V GORENJEM GRADIŠČU

P ridobljena je projektna dokumentacija za 
rekonstrukcijo ceste v Dolenjem Maharov-
cu, in sicer od zaključka novega križišča 

pri Gostišču pri Slavcu v smeri naselja ter skozi 
celotno naselje. Projektna dokumentacija za-
jema rekonstrukcijo ceste s hodnikom za pešce 
in odvodnjavanjem, gradnjo javne razsvetljave. 
Načrtovana je tudi zamenjava vodovoda po ce-
lotni trasi ter obnova vodovodnih priključkov. 
Istočasno poteka pridobivanje projektne doku-
mentacije in gradbenega dovoljenja za gradnjo 
fekalne kanalizacije. Na portalu javnih naročil 
je objavljeno javno naročilo za izbor izvajalca za 
izvedbo navedenih del. Dela se bodo začela izva-
jati predvidoma v juniju 2022 in trajala približno 
11 mesecev. 

P oteka rekonstrukcija ceste v Dolenji Stari vasi v območju od križišča proti vasi Sela do gasilskega doma. Investicija obsega širitev ceste, 
gradnjo hodnika za pešce, javne razsvetljave ter gradnjo meteorne in fekalne kanalizacije. Opravljeno je večina kanalizacijskih del, izve-
den je spodnji ustroj ceste. Trenutno se izvaja zgornji ustroj ceste in gradnja hodnika za pešce. Sledila bo vgradnja črpališča za fekalne 

vode, ki bo locirano na javni površini pri gasilskem domu. Fekalna kanalizacija v Dolenji Stari vasi je napeljana gravitačno do črpališča. 
Odpadne vode se bodo prečrpavale po tlačnem vodu do kanalizacije v Šentjerneju. Z vgradnjo črpališča bo možen priklop objektov na ka-
nalizacijo, ki že imajo izvedene priključke. 

REKONSTRUKCIJA CESTE V DOLENJI STARI VASI

UREDITEV INFRASTRUKTURE V DOLENJEM MAHAROVCU

Z aključujejo se dela obnove zidu na pokopališču v Gradišču. Okoli starega pokopališča je v celoti odstranjen zid in zgrajen nov armirano 
betonski zid, urejeno je tudi odvodnjavanje cerkve. Sledi še odstranitev poškodovanega obstoječega vhodnega portala in gradnja re-
plike ter položitev zaključnih kap na zid. Po končanju navedenih del sledi ureditev parkirišča z asfaltiranjem, ureditev dostopne poti z 

vgradnjo betonskih robnikov in asfaltiranjem ter hortikulturna ureditev. 
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Poročilo z 22. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej

SVETNIKI SPREJELI POROČILA IN PROGRAME
DELA JAVNIH ZAVODOV

O
bčinski svet Občine Šentjernej je imel 
v sredo, 13. aprila 2022, dvaindvajse-
to redno sejo. Seja je potekala v rdeči 
dvorani Kulturnega centra Primoža 
Trubarja. Na dnevnem redu je bilo 

šestnajst točk.

Občinski svetniki so se na seji seznanili s kar 
nekaj poročili in letnimi programi dela različ-
nih zavodov. Tako so dali soglasje k Letnemu 
poročilu Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto 
za leto 2021. Prav tako so dali soglasje k pro-
gramu dela in finančnemu načrtu knjižnice za 
leto 2022. Nato so dali soglasje k Letnemu po-
ročilu za leto 2021 Zdravstvenega doma Novo 
mesto in k programu dela ter finančnemu na-
črtu za leto 2022. V nadaljevanju so svetniki 
dali soglasje k predlogu izplačila dela plače 
za redno delovno uspešnost za leto 2021 za 
zaposlene v plačni skupini B v Zdravstvenem 
domu Novo mesto. Sprejeli so tudi letni pro-
gram dela JP EDŠ, d. o. o. Šentjernej za leto 
2022.
S strani predsednice Nadzornega odbora Ob-
čine Šentjernej Tatjane Vene so se svetniki 
seznanili z Dokončnim poročilom Nadzorne-
ga odbora Občine Šentjernej za leto 2021, z 

    ANITA PETRIČ

Letnim poročilom o delu Nadzornega odbo-
ra Občine Šentjernej za leto 2021 in Letnim 
programom dela Nadzornega odbora Občine 
Šentjernej za leto 2022. S strani medobčin-
ske inšpektorice Nataše Rajak so se svetniki 
v nadaljevanju seje seznanili še s Poročilom 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva ob-
čin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in 
Kostanjevica na Krki za leto 2021 ter Progra-
mom dela medobčinskega inšpektorata in 
redarstva za leto 2022. Občinski svet Občine 
Šentjernej je sprejel tudi sklep, da se zaseb-
nima zdravstvenima delavkama Mojci Zoran 
in Karmen Kerin podaljša koncesijo za opra-
vljanje koncesijske dejavnosti v mreži javne 
zdravstvene službe na področju patronaže in 
zdravstvene nege na domu v obsegu 1,03 tima 
na območju Občine Šentjernej. Ob zaključku 
seje so svetniki sprejeli Zaključni račun prora-
čuna Občine Šentjernej za leto 2021. 

MINISTER JERNEJ VRTOVEC NA OBISKU V ŠENTJERNEJU

M
inister za infrastrukturo Jernej Vr-
tovec je v okviru delovnega obiska 
Dolenjske in Bele krajine v torek, 
12. aprila 2022, obiskal Šentjer-
nej. Minister si je s svojo delegacijo 

ogledal gradbišče rekonstrukcije ceste Dra-
ma–Šentjernej, kjer ga je sprejel župan Obči-
ne Šentjernej Jože Simončič. Na ogledu sta 
bili prisotni tudi predstavnici iz Direkcije RS 
za infrastrukturo. Župan je pohvalil dobro so-
delovanje z ministrstvom in direkcijo. Celoten 
projekt rekonstrukcije ceste Drama–Šentjernej 
je podrobneje predstavil vodja nadzora Martin 
Kos, ki je povedal, da bo investicija zaključena 
v drugi polovici maja. Župan je z ministrom in 

    ANITA PETRIČ ekipo spregovoril tudi o izgradnji regionalne 
ceste Kremen–Dol. Mokro Polje–Šentjernej ter 
prihajajočih infrastrukturnih projektih, med 
drugim tudi o izgradnji povezovalne ceste Šen-

tjernej–Kostanjevica na Krki, ki bo razbreme-
nila promet v Šentjerneju. Minister je pot na-
daljeval v Novo mesto, kjer je sledila tiskovna 
konferenca. 

BREZPLAČNI PREVOZI ZA STAREJŠE V ŠENTJERNEJU – PROSTOFER
Pokličite na brezplačno številko 080 10 10 najmanj 3 dni pred željenim prevozom. V komunikacijskem centru bodo zabeležili vaše 
podatke in lokacijo prevoza. Po najavi prevoza klicni center obvesti prostovoljnega voznika o prevozu in to sporoči uporabniku, za 
katerega se opravi prevoz. Klicni center je na voljo za rezervacije prevozov vsak delovnik med 8. in 18. uro. Vozniki prostovolj-
ci bodo prevoze opravljali od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro, izjemoma pa se lahko dnevi in ure tudi prilagodijo potrebam.

080 10 10
Klicni center je na voljo za rezervacije prevozov vsak delovnik med 8. in 18. uro. 
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PREDSTAVITEV POKLICEV (GASILEC, POLICIST IN VOJAK)
Vljudno vabljeni na predstavitev poklicev, ki bo v sredo, 4. maja 2022, od 9. do 12. ure pri Osnovni šoli Šentjernej. Dobrodošli.  

OGLED ARHEOLOŠKE RAZSTAVE 
GORJANCI MED RIMOM IN BIZANCEM

O
bčina Šentjernej je 30. 3. 2022 orga-
nizirala ogled arheološke razstave 
Gorjanci med Rimom in Bizancem v 
galeriji Dolenjskega muzeja v Novem 
mestu, na katero so bili vabljeni ob-

činski svetniki, častni občani, zaposleni v vrt-
cu in šoli, občinska uprava, člani Planinskega 
društva Šentjernej itd. Ogled je vodil arheolog 
dr. Borut Križ, muzejski svetnik. Na razstavi se 
predstavlja več kot 1400 predmetov s petih 
gorjanskih utrjenih višinskih poznoantičnih in 
zgodnjesrednjeveških naselij. 

    ANITA PETRIČ

AKTIVNI ČLANI ZELENE EKIPE

V soboto, 26. marca 2022, se je zbralo 
11 vaščanov Mihovice, razdelili so 
se v dve skupini in očistili smeti po 
vsej vasi, potem pa še nadaljevali in 
pospravili vse smeti iz obeh strug Ko-

bile. Polno prikolico smeti so odpeljali delavci 
JP EDŠ, d. o. o. Šentjernej. Prav lepo se je spet 
sprehoditi ob čistem potoku. Bravo in pohvala 
vsem vaščanom Mihovice! 
Zgledi vlečejo in prav zaradi tega se je tudi Ze-
lena ekipa v ponedeljek, 28. marca, odpravila 
na čistilno akcijo. Štirje člani smo očistili pot 
od kulturnega centra proti industrijski coni 
– Bučarjeva cesta–Roje–Obrtna cesta proti 
osnovni šoli. Nabrali smo kar nekaj velikih 
polnih vreč. Hvala podjetju JP EDŠ, d. o. o. 

    ZELENA EKIPA Šentjernej, da so nam dostavili vreče za smeti 
in rokavice ter odpeljali vreče z odpadki.
Opozorili bi pa predvsem na odlagališče pas-
jih iztrebkov na travniku južnega zidu pokopa-
lišča. Lastniki psičkov poskrbite, da boste na 
sprehod jemali vrečke za pobiranje njihovih 
kakcev. Nič kaj prijetno ni pobirati smeti in sla-
lomirati med iztrebki. Morda bi bilo potrebno 
postaviti tudi več smetnjakov za le-te?  
Na parkiriščih podjetja v industrijski coni je 
opaziti pomanjkanje košev za smeti. Predla-
gamo, da se odgovorne pri podjetju prijazno 
opozori, da poskrbijo za namestitev več sme-
tnjakov in pepelnikov, tako pred glavnim vho-
dom, kot tudi na vzhodni strani podjetja pri 
makadamskem parkirišču, da bodo delavci 
lahko odlagali pločevinke, cigaretne škatlice, 
ovoje od hrane ipd.

Dragi sokrajani, zberite se po zaselkih in tudi 
vi naredite kako podobno akcijo. Ura ali dve 
pa se za lepšo in čistejšo občino lahko veliko 
naredi. Poslikajte, napišite kako besedo o do-
godku in fotografije ter prispevke pošljite na 
uredništvo Šentjernejskega glasila in opozo-
rite tudi na nepravilnosti, kot so divja odlaga-
lišča, da se lahko ukrepa.

Lepo pomlad vsem našim občanom, želimo 
člani Zelene ekipe J

P. S. Tretji dan po čiščenju v industrijski coni 
je bilo zopet opaziti polno rumenih ščitnikov 
za ušesa, pločevink in kavnih lončkov ... Nujno 
je potrebno postaviti več velikih smetnjakov v 
industrijsko cono, prav tako pa tudi namestiti 
koše za pasje iztrebke! 
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P
o dveh letih je 6. aprila 2022 v Kultur-
nem centru Primoža Trubarja vnovič 
potekalo srečanje podjetnikov, obrtni-
kov ter poslovnih partnerjev občine. 
Letos so bila vabljena tudi kmetijska 

gospodarstva. Na dogodku so poleg gostitelja 
župana Občine Šentjernej Jožeta Simončiča 
spregovorili še državna sekretarka na Mini-
strstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo 

magistrica Polona Rifelj, ki je spregovorila v 
odsotnosti ministra Zdravka Počivalška. Prav 
tako sta zbrane nagovorila direktorica Obmo-
čne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto 
magistrica Emilija Bratož ter direktor Kmetij-
sko gozdarskega zavoda Novo mesto Damijan 
Vrtin. V odsotnosti direktorja GZDBK Tomaža 
Kordiša pa je voditeljica Petra Rep Bunetič 
prebrala njegovo pismo. Župan Jože Simončič 
je v svojem nagovoru zbrane nagovoril, da si 
občina prizadeva za skupni in glavni cilj omo-
gočati čim višjo kakovost življenja ter spodbu-
janje usklajenega gospodarskega, družbene-
ga in okoljskega razvoja. Zahvalil se je vsem 
gospodarstvenikom, saj je prav naša regija 
po gospodarski uspešnosti v državnem vrhu, 
znotraj regije pa smo po številnih kazalnikih 
med najuspešnejšimi. Izpostavil je podatek o 
povprečni mesečni bruto plači na zaposlene-
ga, ki je po podatkih SURS-a za leto 2021 zna-
šala v občini Šentjernej 1.975 EUR, kar občino 
v regiji uvršča na 2. mesto, takoj za Mestno ob-
čino Novo mesto. V svojem uvodnem pozdra-
vu je izpostavil nekaj pomembnih naložb, 
med drugim gradnjo Industrijsko storitvene 
cone ISC - Sejmišče Šentjernej v površini 4,7 

  ANITA PETRIČ

    ELIZABETA KUŠLJAN GEGIČ
ha. Ker je bil projekt sofinanciran s strani Mini-
strstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, se 
je župan zahvalil ministru Zdravku Počivalšku 
in njegovi ekipi za dobro sodelovanje in pro-
fesionalen pristop. Omenil je tudi področje 
infrastrukture, kjer se pospešeno vlaga v ob-
novo cestnega omrežja in v infrastrukturo za 
odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Župan 
je dejal, da je za varnost in boljšo kakovost 
življenja strateškega pomena šentjernejska 
obvoznica, za katere prvi krak se z Direkcijo 
za infrastrukturo občina konkretno že pogaja. 
Ob tej priložnosti se je zahvalil tudi Direkciji za 
infrastrukturo. Izpostavil je tudi gradnjo doma 
starejših občanov, ki naj bi se po zagotovilih 
koncesionarja pričela v drugi polovici letoš-
njega leta, energetsko prenovo javnih stavb 
ter gradnjo nove športne dvorane. Zbranim 
je povedal, da je na srečanje gospodarstveni-
kov in podjetnikov letos povabil tudi tiste, ki 
kmetujejo in za vse nas pridelujejo hrano, to 
so kmetijska gospodarstva, ki so pomemben 
in enakovreden del gospodarskega življenja v 
občini. Ob zaključku se je vsem zahvalil in jim 
zaželel prijeten glasbeni večer, ki ga je oboga-
tila vokalistka Nuška Drašček s skupino. 

Nastop vokalistke Nuške Drašček s skupinoSprejem v avli Kulturnega centra Primoža Trubarja
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V POMLAD Z GLASBO

V KULTURNEM CENTRU 
PRIMOŽA TRUBARJA SMO 
V LETOŠNJO (POZNO) 
POMLAD ZAKORAKALI Z 
GLASBO … 
Na materinski dan smo gostili fantastično vo-
kalno skupino Erose. Kvartet pevcev, v sestavi 
Miha Lesjak, Dejan Korenak, Matej Dolar in 
Jože Sadek, je vse prisotne nadvse navdušil. 
Pevce je spremljal odličen pianist Samo Jezov-
šek. Njihov nastop je bil poln čarovnije ubranih 
glasov, fantje so poprijeli tudi za instrumente 
(kitara, saksofon), na koncu pa še preseneče-
nje s štirimi harmonikami – V dolini tihi … Pre-
lep večer s slovensko dalmatinskimi napevi, 
hudomušnimi napovedmi in krasnim zaključ-
kom. Tudi fantje so se v Šentjerneju počutili 
dobro: »Tukaj je vse tako lepo, domače!«

Zadnji dan aprila, pa smo v kulturnem centru 
gostili Novomeški simfonični orkester. Ta je 
tradicionalno nastopal v januarju, letošnji kon-
cert pa smo zaradi neugodnih razmer prestavili 
na marec. Novomeški simfoniki, ki delujejo že 
33 let, so ljubiteljski orkester, ki ga sestavljajo 
učitelji ter nekdanji in sedanji učenci Glasbene 
šole Marjana Kozine Novo mesto. Vrsto let ga 
vodi dirigent Miro Saje. Letošnji nastop je bil 
za orkester jubilejen – deseti. Da mu ljudje zelo 
radi prisluhnejo, pa pove tudi dejstvo, da je 
bila velika dvorana Kulturnega centra Primoža 
Trubarja polna! Letošnja gostja orkestra je bila 
pevka Eva Boto, ki je popolnoma izstopila iz 
svoje pop podobe in prisotne očarala z vrhun-
sko izvedbo svojega programa. Korošica je dan 
kasneje obeležila 10 let glasbenega ustvar-
janja, za kar ji tudi mi čestitamo. Program je 
z mislimi o včeraj, danes in jutri povezovala 
Neža Cerinšek.

NADALJUJEMO
Z GLEDALIŠČEM …
V prihodnje pa vas vabimo na ogled komedije, 
ki jo v Šentjerneju čakamo že dve leti. Končno 
k nam prihaja odrska izvedba odličnega filma z 
naslovom Popolni tujci. Abonmajska predsta-
va bo na sporedu v sredo, 18. maja, zgodba pa 
je dokaj preprosta (dokler se ne zakomplicira): 
štirje dolgoletni prijatelji in njihove najdražje, 
z izjemo Filipa, katerega prijateljica je »doma 
obležala z vročino«, se družijo na terasi in opa-
zujejo lunin mrk. Večer mineva prijetno, ko 
tema pogovora nanese na informacije, ki jih 
skrivajo naši mobilni telefoni. Takrat se drušči-
na junaško odloči, da ni skrivnosti, ki bi jih tajili 
pred prijateljskim omizjem. Nedolžna igra, da 
bo vsak od njih klice, SMS-e in MMS-e, ki bodo 

  ELIZABETA KUŠLJAN GEGIČ

    ROBERT KOKOL & ARHIV KCPT

Vsi, ki nekoliko oklevate, še posebej lepo va-
bljeni, ne bo vam žal.
Pa še to! Cena vstopnice za predstavo je enaka 
kot pred dvanajstimi leti … Ostali dražijo, mi 
ne! Vabljeni! 

prihajali med večerjo, delil z vsemi zbranimi, 
sproži sprva zabavne reakcije, a lahkotnost 
igre se začne počasi izgubljati … Odlična igral-
ska zasedba vas bo ponovno navdušila nad 
dejstvom, da se v gledališču dogaja čarovnija. 

Koncert Novomeškega simfoničnega orkestra

Eva Boto in Novomeški simfonični orkesterErosi



  

PRAZNIK DELA
Obcina Šentjernej vabi na praznovanje 1. maja na 

JAVOROVICO

1. POHOD NA JAVOROVICO  
Zbor pohodnikov ob 6. uri pri Gasilskem domu Gorenje Vrhpolje.

Pohod bo potekal v smeri Mihovo – Laška pot – Kobile – Prag – Javorovica.  
(vodenje pohoda: Planinsko društvo Šentjernej)

2. POHOD NA JAVOROVICO  
Zbor pohodnikov ob 7. uri pri Gasilskem domu Gorenje Vrhpolje. 

Pohod bo potekal v smeri Njivice – Prag – Javorovica.   
(vodenje pohoda: Lovska druzina Šentjernej)�

Proslava v pocastitev praznika dela
s kulturnim programom bo 1. maja 2022, ob 11. uri.

�

Slavnostni govornik bo

Peter SVETINA,
varuh clovekovih pravic.�

Za zabavo in dobro razpolozenje bo poskrbel Ansambel ORLEK.
Gostinska ponudba: Iskra PIO Šentjernej
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1. IZHODIŠČE: parkirišče v Pleterjah.

 VZPON: po markirani evropski pešpoti E7 mimo vasi Apnenik, čez dolino Globoko do 

vasi Javorovica in naprej mimo cerkvice sv. Ožbolta, nato po obnovljeni markirani 

pešpoti do vrha Špilarjeve špice. 

 ZAHTEVNOST: lahka označena pot, čas vzpona 2 h.

 SPUST: po poti vzpona ali po gozdni vlaki mimo domačije na Njivcah do vasi Vratno in 

po cesti do izhodišča. Čas spusta 1,5 h.

2. IZHODIŠČE: pri cerkvici na Javorovici.

 VZPON: po markirani na novo speljani pešpoti do vrha Špilarjeve špice.

 ZAHTEVNOST: lahka označena pot, čas vzpona 50 min. 

 SPUST: po poti vzpona, čas spusta 35 min.

Lovska preža na košenici proti Špilarjevi špici.

Izhodišče 1

POVABILO NA AKTIVNOPOVABILO NA AKTIVNO
PRAZNOVANJE OB PRAZNIKU DELA – 1. MAJUPRAZNOVANJE OB PRAZNIKU DELA – 1. MAJU

  OU OBČINE ŠENTJERNEJ             EMIL TURK

› › N A M I G I  Z A  P O H O D ‹ ‹

Spoštovani občani, cenjene občanke,

pred vrati je praznik dela – 1. maj. S pomočjo Planinskega društva Šentjernej smo 
izbrali nekaj predlogov, kako predvsem aktivno in doživeto izkoristiti praznične dni. 

Izberite katero izmed predlaganih poti in zagotovo boste odkrili
še neodkrite lepote, ki jih ponuja naša domača okolica. 

Izkoristite dobrobit domače občine in uživajte v naravnih danostih.

Špilarjeva
špica

(Pirčev hrib)934 m



1. IZHODIŠČE: pri cerkvici sv. Ožbolta na Javorovici.

 VZPON: lahka označena pot po E7, čas vzpona 1 h.

 SPUST: po poti vzpona 1 h.

2. IZHODIŠČE: pred domačijo na Njivicah. Do domačije se pripeljete mimo Pleterij, zavijete 

desno čez vas Stražnik ter vinske gore Nova gora in naprej po gozdni makadamski poti do 

izhodišča.
 VZPON: po gozdni vlaki do table na vrhu Kozjega hrbta, nato pa desno po markirani poti E7.

 ZAHTEVNOST: lahka pot, čas vzpona 1 h.

 SPUST: po poti vzpona, čas spusta 1 h.

3. IZHODIŠČE: na koncu vasi Mihovo, pri vstopu v dolino Kobile.

 VZPON: po Laški poti čez Vratolom do Zidanega gabra (poznoantična utrdba), nato pa 

levo po markirani evropski pešpoti E7 do Praga. Lepo urejena pot poteka po zaščitenem 

gozdnem rezervatu, kjer prečka doline potokov laški graben in treh tisovcev.

 ZAHTEVNOST: pot je kondicijsko zahtevnejša, čas vzpona 3 h.

 SPUST: spustimo se do potoka Kobile in po dolini mimo Pleterskih žag do gozdne ceste, 

ki nas pripelje v Mihovo do izhodišča. Čas spusta 1,5 h.

4. IZHODIŠČE: parkirišče pri gasilskem domu v Gor. Vrhpolju.

 VZPON: spustite se po vaški cesti do potoka Kobile, nato desno po cesti ob potoku do potoč-

ne pregrade, kjer cesta preide v gozdno vlako. Nadaljujemo po obnovljeni poti, ki jo je uredi-

lo Turistično društvo Vrhpolje v sodelovanju z markacisti planinskega društva. Obnovljen je 

leseni most in kar nekaj na novo postavljenih brvi čez potok. 

 ZAHTEVNOST: pot je lahka, na nekaterih predelih previdnost ne bo odveč, priporočljiva je 

nepremočljiva obutev. Čas hoje do gozdne ceste, ki pelje nazaj v vas Mihovo, je 1,15 h. Pot 

lahko nadaljujete do Praga, mimo žag še 45 min, ali pa se po cesti vrnete nazaj proti vasi 

Mihovo in po lokalni cesti nazaj v Gor. Vrhpolje, za kar boste potrebovali 1 h. 

Dom na Miklavžu (969 m)

IZHODIŠČE: parkirišče v Pendirjevki, do katerega pridete čez vas Cerov Log mimo peskokopa.VZPON: po markirani strmi poti do cerkve sv. Miklavža in rahel spust do doma na Miklavžu.ZAHTEVNOST: lahka označena pot, potrebno je malo več kondicije, čas vzpona 1 h.SPUST: po markirani poti proti Trdinovem vrhu do smrekovega gozda, kjer nas table usmerijo levo po poti mimo bolnice. Čas spusta 1,15 h.

Obnovljeni leseni most

Slapovi Kobile

Izhodišče 1

Dom na Miklavžu

Cerkev sv. Miklavža
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Prag
(lovska

koča)



V imenu Občine Šentjernej vam želimo prijetno praznovanje prvega maja in
srečno na vaši izbrani poti.

IZHODIŠČE: parkirišče v Pendirjevki.
VZPON: pri smernih tablah levo po markirani poti mimo bolnice do Črnega lica, nato levo čez pragozd do košenic Kaštenice in mimo vojašnice proti vrhu.ZAHTEVNOST: lahka označena pot, potrebno malo več kondicije, čas vzpona 2 h.SPUST: spustimo se do vojašnice, nato pa levo po novo urejeni označeni poti do Črnega lica in naprej do doma na Miklavžu. Nadaljujemo mimo cerkve sv. Miklavža in po strmi poti v Pendirjevko do izhodišča. Čas spusta 1,5 h.

Trdinov
vrh

(1178 m)

Pleterska
pot 

IZHODIŠČE IN OPIS: gre za štiri kilometre dolgo krožno pot okrog kartuzije, 

ki se začne pri vratih pred cerkvijo. 

Prvi del poti vodi skozi gozd, v katerem tablice z imeni opozarjajo na različne drevesne in 

grmovne vrste. Od skupine hrastov, med katerimi ima najdebelejši premer 96 centime-

trov in je visok 32 metrov, se pot spusti k Javorovškim vratom in vodi naprej do starega 

kamnoloma nad samostanom, ki je dal gradivo za trdno zidovje. Drugi del poti se vzpne 

med vinogradi na Pleterski hrib, kjer se v samostanskem vinogradu, katerega najstarejši 

deli so stari kar 70 let, odpira čudovit razgled na kartuzijo, vrtove in sadovnjake znotraj 

obzidja. Ogled se zaključi ob parkirišču, kjer je muzej na prostem, ki predstavlja domačijo z 

območja Šentjernejskega polja, kakršna je bila v začetku minulega stoletja. 

Pogled na Trdinov vrh

Pletersko obzidje
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is 
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V 
tokratni številki vam 
predstavljamo družin-
sko podjetje Orodjarstvo 
Kovačič d. o. o. Svojim 

strankam zagotavljajo kako-
vostno načrtovanje in izdelavo 
orodja za preoblikovanje plo-
čevine. Strokovno usposobljeni 
zaposleni s sodobnim strojnim 
parkom poskrbijo za kvalitetno 
opravljeno delo. Pogovarjali smo 
se z ANDREJEM KOVAČIČEM.

Predstavljamo ORODJARST VO KOVAČIČ d.  o.  o.

Kam segajo vaši začetki, kako bi jih opi-
sali? Kaj je botrovalo vaši odločitvi, da se 
podate v samostojne podjetniške vode?
Našim začetkom je botrovala osamosvojitev 
in izguba službe v podjetju Iskra v Šentjerneju. 
Ker sem v Iskri delal kot orodjar, je bilo samo-
umevno, da bom iskal zaposlitev v svoji stroki. 
Leta 1993 sem tako registriral obrtno delavni-
co, s pomočjo zelo neugodnega kredita kupil 
prvi stroj, in začel delati v garaži družinske 
hiše. Leta 2003 smo za las ulovili še možnost, 
da postavimo delavnico na svoji parceli v vasi 
in nato istega leta ustanovili tudi d. o. o.

Ste družinsko podjetje. Kakšne so pred-
nosti družinskega podjetja? 
V prvi vrsti to, da imamo vsi zaposlitev. Pred-
vsem pa se lažje in hitreje dogovarjamo za 
delo. Seveda pa ima to tudi svoje pomanjklji-
vosti, predvsem to, da službe nikoli ne končaš 

NAŠE PREDNOSTI OSTAJAJO 
KVALITETA, ODZIVNOST

IN STROKOVNOST

po osmih urah, da se velikokrat dela popol-
dne, med vikendom …

Konstruirate in izdelujete orodja za pre-
oblikovanje pločevine. Vaš proizvodni 
program je širok. S čim vse se ukvarja 
vaše podjetje in kateri so vaši produkti?
V glavnem delamo orodja za izsekovanje, za 
avtomobilsko in elektro industrijo. Nekaj je 
tudi naprav, predvsem pa veliko rezervnih de-
lov. Nudimo pa tudi storitve na ekscentričnih 
stiskalnicah.

Zaupajo vam številna uspešna podjetja 
iz Slovenije in zunaj nje. Kako si pridobi-
vate nove stranke? Se udeležujete raznih 
sejmov? 
Do sedaj smo stranke pridobivali na podla-
gi naših referenc ali pa nas je kdo priporočil. 
Sejmov se ne udeležujemo, kakšne posebne 

reklame, razen spletne strani, nimamo, ker je 
naše delo tako specifično, da lahko do novega 
posla prideš predvsem na podlagi priporočila.

Lahko rečemo, da je posebnost vaše pano-
ge ta, da v večini zaposluje moške. Je pri 
vas mogoče drugače?
Ja, seveda. To je pač takšna dejavnost, da je 
žensk v tej dejavnosti res bolj malo. Razen v 
režiji in pri delu na ekscentričnih stiskalnicah. 
Vsako leto se sicer nekaj deklet tudi odloči na-
daljevati šolanje na strojni šoli, vendar so le-te 
v manjšem številu.

Kako je s pridobivanjem kadrov? Se so-
očate s kakšnimi težavami, saj vemo, da 
nekaterih poklicev, kot so strugarji iz rez-
kalci, praktično ni več?
Vse svoje zaposlene smo izučili sami v naši 
delavnici. Tako kot ste že navedli, imamo vsi 

  SABINA JORDAN KOVAČIČ

    ARHIV ORODJARSTVO KOVAČIČ D. O. O.
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v kovinski predelovalni industriji težave s ka-
drom. Da dobiš dobrega delavca, ga moraš 
dobesedno »ukrasti« konkurenci. Ker nam je 
tak način neprimeren, smo naše delavce izuči-
li sami. Seveda se zavedamo, da je tak način v 
neki meri tudi pomanjkljiv, kajti znanje se ves 
čas razvija, ampak fantje so mladi, željni zna-
nja in si ga znajo tudi sami pridobiti.

Mnogi rečejo, da je orodjarstvo »kralji-
ca strojništva«, ki zahteva prenekatere 
spretnosti in multidisciplinarna znanja. 
Kako se je panoga skozi čas spreminjala? 
Drži. Brez orodjarstva praktično ni izdelka v 
našem življenju. Žal, je ta poklic naporen, pre-
malo cenjen, premalo plačan in zato se za nje-
ga mladi rod ne odloča pogosto. Poleg tega pa 
mora imeti orodjar še eno značilnost in to je 
potrpežljivost. Brez te vrline je v orodjarstvu, 
ki je zelo natančen posel, skoraj nemogoče 
delati. Orodjarstvo danes je popolnoma dru-
gačno, kot je bilo v preteklosti. Imamo stroje, 
ki so v večji meri nadomestili veliko ročnega 
dela, žal ali pa na srečo, pa se vsega ročnega 
dela v orodjarstvu ne da nadomestiti s stroji in 
je človek, kot ključni faktor v tej dejavnosti, še 
vedno glavni. Trudimo se, da smo kvalitetni, 
hitri in cenovno ugodni, ker je vse to pogoj, da 
pridobiš in obdržiš stranko.

Kako pomembno je v vaši panogi izobra-
ževanje?
Izobraževanje je v naši panogi zelo po-
membno. Ne glede na to, pa večji del današ-
njega orodjarskega znanja še vedno temelji 
na tistih temeljih, ki smo jih poslušali v času 
mojega šolanja in ki smo ga nadgrajevali pri 
našem praktičnem delu v Iskri. Seveda imamo 
sedaj moderne stroje, ki so skoraj popolnoma 
nadomestili ročno delo, kot smo ga poznali v 
preteklosti. Ne more pa zaenkrat noben stroj 
nadomestiti sestavljanja in preizkušanja na-
tančnega orodja. Za to delo pa je potreben 
strokovnjak, ki dobro pozna in obvlada svoje 
delo.

Kako zdržite izjemen pritisk, ki ga prina-
šajo vsakodnevni poslovni izzivi?
Moja sprostitev so Gorjanci, če le lahko, grem 
gor večkrat na teden, sploh pa sedaj, ko sem 

tik pred upokojitvijo, si privoščim, da grem od 
doma tudi ob 13. uri. Imam tudi dveletnega 
vnučka, ki komaj čaka, da pride domov iz vrt-
ca in objame dedija. Moja opora je v prvi vrsti 
moja družina, žena, ki podpira tri vogale, otro-
ci, ki si spletajo svoja gnezda in ostajajo v moji 
bližini. Sem izpolnjen človek, želim si le, da mi 
zdravje še naprej služi tako kot mi je do sedaj. 

Kakšni so vaši načrti za prihodnost?
Ravnokar na trenutni lokaciji načrtujemo 
manjšo prostorsko razširitev. Vsekakor bomo 

morali počasi zamenjati skoraj ves strojni 
park, kajti tehnologija obdelave se nepresta-
no razvija ter izboljšuje in le z novejšimi stro-
ji si lahko konkurenčen. Trenutno smo tudi 
v fazi pridobivanja certifikata kakovosti ISO 
9001 in okoljskega certifikata ISO 14001. Jaz 
bom letos uradno zaključil z delom, ker sem že 
pred dvema letoma izpolnil pogoje za upoko-
jitev. Delo bo v popolnosti prevzel mlajši rod, 
sin in zet. Imata znanje in voljo, zato ne dvo-
mim, da bosta vse to kar sva ustvarila z ženo 
še nadgradila. 

»Potrpežljivost – 
vrlina, brez katere 

je v orodjarstvu, 
ki je zelo natančen 

posel, skoraj 
nemogoče delati.«
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P
o dveh letih premora je na Gospodar-
skem razstavišču v Ljubljani potekal 
32. sejem za zeleni in aktivni turizem 
Alpe-Adria, na katerem se je v sodelo-
vanju s Turistično zvezo Dolenjske in 

Bele krajine predstavila tudi občina Šentjernej. 
V četrtek, 24. marca 2022, so bili na sejmu ak-
tivni člani Turističnega društva Vrhpolje. Nas-

lednji dan pa so barve Šentjerneja zastopali 
gradiški salamarji. Oba dneva so s šentjernej-
skimi dobrotami in domačim kruhom obisko-
valce sejma razvajale članice Društva kmetic 
Šentjernej. Sodelovali so tudi šentjernejski 
vinogradniki, ki so prispevali vino. Turistična 
predstavitev je tako zelo dobro uspela. Manj-
kal ni tudi petelin Jernej. Šentjernejska stoj-
nica je bila oba dneva nadvse obiskana. Obi-
skovalci so z navdušenjem poslušali zgodbe 
iz Šentjerneja in zanimive razlage tukajšnjega 

OBČINA S TD VRHPOLJE IN ZVON GRADIŠČE 
NA SEJMU ALPE-ADRIA

  ANITA PETRIČ

    ANITA PETRIČ & JOŽE GRUBAR
kraja. Ljudje širom po Sloveniji nas dobro poz-
najo, prav tako številne prireditve. Med gosti, 
ki so se z veseljem zaustavili na naši stojnici, so 
bili Drago Bulc, predsednik Društva turističnih 
novinarjev Slovenije, Pavle Ravnohrib, gleda-
liški in filmski igralec, Podokničar, voditeljica 
Jasna Kuljaj, 22. cvičkova princesa Maja Vov-
ko, mengeški godbeniki, skupina študentov iz 
Francije in še bi lahko naštevali. Na sejmu smo 
prepoznali, kaj danes turist želi, katero ponud-
bo, aktivnost, preživetje se mu nudi. 

MARIJA, MATI 
LJUBLJENA

V nedeljo, 27. marca 2022, ob prazniku 
Marijinega oznanjenja, smo se s pri-
reditvijo v Kulturnem centru Primoža 
Trubarja spomnili poslanstva družine.  
V slovesnost nas je popeljala godalna 

komorna skupina Glasbene šole Marjana Ko-
zine, pod vodstvom Šejle Usenik, ter ubrani 
glasovi Otroškega pevskega zbora župnije sve-
tega Jerneja, pod vodstvom Gregorja Smoliča. 
Na prisrčen način so se pod vodstvom Marje-
te Hosta staršem za vso dobroto, nežnost in 
ljubezen zahvalili otroci skupine Mali cvet in 
skupina Ptički iz Vrtca Čebelica Šentjernej. 
Za doživeto interpretacijo poezije posvečene 
materam so poskrbele recitatorke Brina Jurše, 
Neža Martinčič in Ema Slak, za čutno glasbeno 
izvedbo Lainščkove pesmi pa Zoja Hodnik in 
Ema Pavlič. V svet ljudske pesmi in plesa so nas 
s hudomušno in poskočno predstavo popeljali 

    PATRICIJA PAVLIČ

godci in plesalke skupine Nasmeh Univerze za 
tretje življenjsko obdobje Trebnje.
Navzoče je nagovoril župan Jože Simončič, ki 
je izpostavil pomen dialoga in razumevanja 
v družinah, kot ključnih gradnikov stabilne 

in zdrave družbe. O pomenu mater in žena v 
družbi in cerkvi je spregovoril župnik Anton 
Trpin in nas opomnil na prvinsko nalogo druži-
ne, oblikovalko prvih odnosov, vzorcev ljubez-
ni, spoštovanja, dolžnosti in pomoči. 
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V soboto, 9. aprila, je Pihalni orkester 
Občine Šentjernej v domačem hramu 
kulture gostil 15. revijo Zveze društev 
godb in pihalnih orkestrov Dolenjske 
in Bele krajine. V zvezo je vključenih 

15 orkestrov, kar pomeni na desetine amater-
skih in profesionalnih glasbenikov, ki jih zdru-
žuje ljubezen do glasbe in medsebojnega dru-

  POOŠ

    ALEŠ ŠAVER

ŠENTJERNEJ GOSTIL 15. REVIJO GODB IN 
ORKESTROV DOLENJSKE IN BELE KRAJINE

ženja. Godbeništvo je namreč tesen preplet 
obojega. Gostiteljski Pihalni orkester Občine 
Šentjernej je glasbeni večer otvoril z dvema 
skladbama pod taktirko Sandija Franka, za njo 
pa se je s svojim izborom skladb predstavilo 
še 7 orkestrov: KUD Občinski pihalni orkester 
Trebnje, Godba veteranov Straža, Ribniški pi-
halni orkester, Mestna godba Metlika, Mestna 
godba Novo mesto, KD Pihalni orkester Kosta-
njevica na Krki, KD Pihalni orkester Krka.
S hvaležnostjo za druženje in godbeniška pri-

jateljstva se člani Pihalnega orkestra Občine 
Šentjernej zahvaljujemo vsem nastopajočim, 
hvala pa tudi vsem obiskovalcem, ki vestno 
podpirate domače kulturnike. Glede na število 
novih mlajših članov orkestra se nam za god-
beništvo pri nas ni treba bati.
Pihalni orkester Občine Šentjernej je v lan-
skem letu obeležil že 110. obletnico delovanja. 
Že čez nekaj tednov, 21. maja 2022, pa bomo ta 
svoj jubilej obelodanili s čudovitim koncertom. 
Vnaprej srčno vabljeni! 

VABILO NA 
SLAVNOSTNI 
KONCERT OB
110 LETNICI

Pihalni orkester Občine Šentjernej 
21. maja praznuje 110 let delovanja. 

Koncert se bo odvil v
Kulturnem centru Primoža Trubarja

s pričetkom ob 19. uri.

Na slavnostnem koncertu bomo podelili 
vsem godbenikom zaslužena priznanja 

za delovanje v kulturi.

Prisrčno vabljeni!  



Kako se spominjate časov namiznega 
tenisa v 60. letih?
Namizni tenis je v svetu ena najbolj razširjenih 
športnih iger. Pri udarjanju bele žogice preko 
mrežice na drugo stran mize lahko najde vsak 
svoje zadovoljstvo. To je šport za vse starosti. 
Igrajo jo lahko že majhni otroci kot tudi sta-
rejši tja do 90 let in več. Enostavna pravila in 
skromni rekviziti omogočajo, da je ta šport 
sprejemljiv za vse in vsako letno obdobje, zato 
ni nič nenavadnega, da je tako popularen. Ne-
kateri viri navajajo, da so na kitajskem dvoru 
že pred dva tisoč leti igrali igro, podobno da-
našnjemu namiznemu tenisu. Igro, ki je bila 
nekakšna mešanica namiznega tenisa, tenisa 
in badmintona so v 15. stoletju igrali tudi na 
Indokitajskem polotoku. Prva prava domo-
vina ping ponga pa je Anglija, ko je leta 1890 
David Foster igro patentiral kot športno pano-
go. Po uvedbi celuloidne žogice leta 1900, se 
je namizni tenis hitro razširil po vsem svetu. 
Začetnik slovenskega namiznega tenisa je dr. 
Janez Nemec. Tako so v Murski Soboti kot 
prvi v Sloveniji igrali ping pong že leta 1924. 

Uradni začetek igre na Slovenskem pa je leto 
1928. Kdaj so z igro začeli na Dolenjskem, ni 
znano. Po nekaterih podatkih so se s to igro 
Novomeščani zabavali že sredi tridesetih let 
prejšnjega stoletja. Organizirano pa so namiz-
ni tenis prvi igrali novomeški navdušenci takoj 
po drugi svetovni moriji leta 1947. Klub – sek-
cijo namiznega tenisa – so registrirali pri TVD 
Partizan leta 1952.

V šentjernejski občini ima namizni tenis boga-
to tradicijo, največ zaslug za razvoj pa gre sta-
rosti šentjernejskega športa in pedagogu Ja-
nezu Kuhlju. Prvi igralec v Šentjerneju, ki se ga 
učitelj spomni, je bil Dodo Majzelj. Gostilničar 
je igral v svoji birtiji že pred 2. svetovno vojno, 
kdo so bili nasprotniki, pa ni znano. Na prvem 
klubskem turnirju NTK Šentjernej je Janez Ku-
helj ob podelitvi pokalov poudaril, da so prvo 
znanje o igranju ping ponga k nam prinesli 
Novomeščani leta 1954. Namizni tenis so Šen-
tjernejčani resneje začeli igrati leta 1962, ko so 
v sklopu šolskega športnega društva POLET 
ustanovili namiznoteniško sekcijo. Takrat je 

ping pong sekcija, polega konjeništva, veljala 
za enega vodilnih športov v kraju. Igralke, ki 
jih je vodil prav Kuhelj, so solidno nastopale 
v drugi slovenski ligi. Dekleta Vida Likar (po-
ročena Recelj), Zdenka Gomizelj (poročena 
Likar), pokojna Sonja Krvina (poročena Poto-
čar), Alenka Kovačič in Medletova – bile so trd 
oreh marsikateri slovenski igralki v ligi. Sicer 
pa je takrat, poleg naštetih, vadilo še vsaj de-
set deklet. Fantje so sicer nekoliko zaostajali, 
so pa od deklet tekmovali dlje časa. Borisu 
Gomizlju, Branku Krošlju in Janezu Kuhlju v 
kvalifikacijah ni uspelo in se niso uvrstili v 5. 
slovensko ligo. Poleg teh treh pa so igrali in 
tekmovali še Dušan Šuštar, Janez Selak, Stane 
Metelko, Stane Bučar, Branko Ruden in mnogi 
drugi. Po zatonu nekje leta 1974, je ping pong 
tekmovalno zamrl. Vendar ne povsem. Neka-
teri navdušenci so kupili mizice ali so jih nare-
dili kar sami in se doma v garažah, pod kozolci 
ali kar na prostem preizkušali, kdo je boljši.

4. junija 2020 ste v Šentjerneju ustano-
vili nov slovenski namiznoteniški klub. 
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V 
preteklosti je bil v Šen-
tjerneju poleg konjeništva 
med bolj priljubljenimi 
športi tudi namizni tenis. 

Dekleta so v 60. letih igrala v 
drugi slovenski ligi. Tradicijo 
˝ping ponga˝ želi oživiti v letu 
2020 ustanovljeni Namiznote-
niški klub Šentjernej, v katere-
ga želijo privabiti tudi čim več 
mladih. In to jim tudi uspeva. Pa 
jih pobližje spoznajmo. Na naša 
vprašanja je odgovarjal pred-
sednik NTK Šentjernej DUŠAN 
PEZELJ.

Predstavljamo NAMIZNOTENIŠKI KLUB ŠENTJERNEJ

MAJHNA BELA ŽOGICA
OSVAJA ŠENTJERNEJ

  ANITA PETRIČ

    ARHIV NTK ŠENTJERNEJ
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Tako smo dobili klub, ki bo poskrbel za 
tudi najmlajši rod. Sedaj je že skoraj 
dve leti od ustanovitve, bi lahko opisali 
dejavnost kluba, koliko članov imate, 
kdaj in kje trenirate?
Ideja o ustanovitvi kluba v šentjernejski doli-
ni je imela že precej dolgo brado. Na vsakem 
Jernejevem turnirju od leta 2006 do 2015 
smo se po odigranih tekmah pogovarjali o 
ustanovitvi, žal pa ideja ni zaživela. Po dalj-
šem sušnem obdobju smo se konec aprila 
2020 trije ljubitelji ping ponga dobili pri meni 
doma in se dogovorili, da je čas, da Šentjernej 
dobi nov športni klub. S tem bi se kakovost 
življenja za najmlajše kot starejše, željne zdra-
ve in varne rekreacije, izboljšala. Poleg mene 
sta bila pobudnika še Marjan Kovačič Marč 
in moj brat Janez Pezelj. V četrtek, 4. junija 
2020, se je na ustanovni seji zbralo 15 nek-
danjih igralcev, ki so soglasno potrdili idejo, 
in država je dobila najmlajši namiznoteniški 
klub – NTK ŠENTJERNEJ. Ta mali športni do-
godek za Slovenijo, za občino pa velik, ni šel 
kar tako mimo dolenjskih medijev. Že drugi 
dan o ustanovitvi smo namreč zasledili kar 
devet objav v različnih medijih. Potem je bilo 
v novoustanovljenem klubu kar pestro. Potre-
ben je bil statut, žig in registracija na upravni 
enoti. V petnajstih dneh nam je uspelo in klub 
smo 19. junija 2020 registrirali na novomeški 
UE. Seveda smo razmišljali tudi o logotipu 
kluba. 

Na ustanovnem zboru smo se dogovorili, da 
bo prednostna naloga NTK Šentjernej pri-
dobivanje članstva, predvsem najmlajšega 
in delo z njimi. Po skoraj enoletnem trudu 
nam je uspelo in v Šoli namiznega tenisa od 
lanskega oktobra že vadi 19 otrok. Za enkrat 
naraščajniki dvakrat tedensko trenirajo ob 
torkih in četrtki v dveh skupinah uro in 15 
minut. Zatočišče smo našli v dvorani Kobra 
Team lastnika Branka Kovačiča. Za jesen si 
želimo vadbi najmlajšim dodati vsaj še en tre-
ning več. Naši starejši člani se od ustanovitve 
kluba dobivajo enkrat tedensko, od začetka 
letošnjega februarja pa se, takoj po vadbi ot-
rok, potijo dvakrat. Sedaj klub šteje 54 članov.

Kakšne cilje ste si zadali?
Za enkrat je osnovni cilj še naprej pridobiva-
nje članov, predvsem najmlajših in seveda 
denarja za prepotrebno osnovno opremo in 
tekmovanja. Želja je tudi večja dvorana za 
vadbo, ki pa bi se bo lahko uresničila, ko bo 
zgrajena nova telovadnica osnovne šole. Eden 
realnih ciljev je povečati število vadbenih ur 
najmlajših, kar je precej odvisno od denarja. 
Dolgoročni cilj je tudi nastop deklic in fantov 
v slovenskih ligah. V tem letu in pol smo poleg 
žogic in drugega potrošnega materiala, naba-
vili sedem mizic ter samodejni aparat – robot, 
ki je zelo dobrodošel pri vadbi otrok in rekre-
ativcev. To pa je premalo opreme, predvsem 

Po ustanovitvi NTK Šentjernej se je skupina članov ustanoviteljev postavila pred objektiv 
našega člana Dareta Homana. Od leve proti desni: Jani Bregar, Jože Grubar, Darko Brišar, 

Marjan Kovačič Marč, Martin Janževič, Slavko Franko, Slavko Recelj, Dušan Pezelj, Drago Blažič,
Janez Selak, Silvo Vodopivc, Jože Simončič in Janez Pezelj. 

Vaditelj Veno Vranc med ogrevanjem vadbe namiznega tenisa z otroci.

Janez Kuhelj, ob podelitvi pokalov na turnirju ustanovitelj NTK Šentjernej, julij 2020.
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mizic, če želimo v bodoče v novi telovadnici, 
za popularnost namiznega tenisa v Šentjerne-
ju, organizirati večje turnirje in mednarodne 
tekme državnih reprezentanc.

Kdo so vaši trenerji in kako potekajo 
vaši treningi?
Iz prakse vemo, da v mnogih klubih, poleg 
strokovnga kadra, pomagajo tudi izkušeni 
starejši igralci, ki imajo osnovno strokovno 
znanje in veselje do dela z naraščajniki. V 
našem klubu redno delujemo trije vaditelji: 
jaz, Marjan Kovačič in Veno Vranc, občasno 
pa nam pomagajo še Jože Grubar, Andrej Ku-
har, Drago Blažič in Slavko Franko. Prav vsi se 
trudimo in ves čas vadbe naraščajnike opo-
zarjamo na pravilno igro, da pravilno stojijo 
za mizo, da pravilno držijo loparje, pravilno 
izvajajo udarce, opozarjamo na napake in da 
jih sproti popravljajo.

Imate tudi ekipo veteranov? Kako jim 
gre? Se udeležujete tudi tekmovanj?
Rekreativci se po novem dobivajo dvakrat na 
teden. Povprečno igra ping pong okoli trinajst 
privržencev, kjer se za mizicami borijo in poti-
jo uro in pol. Pomerili smo se tudi že s po moči 
enakovrednimi nasprotniki. Naše drugo mo-
štvo je z rekreativci novomeškega NTK Krka 
odigralo dve prijateljski tekmi in obe smo 
gladko zmagali, z ljubitelji namiznega tenisa 
iz Prebolda pa so v domači dvorani izgubili. 
V povratnem srečanju je v gosteh nastopila 
prva ekipa in se nasprotnikom z zmago od-
dolžila za domači poraz.

Ko se v namiznoteniškem dvoboju sre-
čata dva enakovredna tekmeca, veli-
kokrat uporabimo naslednji stavek: 
»Zmagal bo tisti, ki bo igral bolj pame-
tno«. Ali drži ta trditev?
Drži. Tekmovalec mora, če želi zmagati, dvo-
boj odigrati taktično zelo pametno. Namizni 
tenis je namreč zelo zahtevna igra, kjer žo-
gice z veliko hitrostjo »priletijo« z ene strani 
na drugo in igralec mora že pred nasprotni-
kovem udarcem predvideti njegovo zamisel 
ter na nasprotnikov udarec pravilno odigrati. 
Zelo pomemben je tudi začetni udarec – ser-
vis. Vrhunski igralci že z dobro izvedbo servisa 
lahko dosežejo 20 odstotkov točk v nizu, s pr-
vim naslednjim stikom z žogico po servisu pa 
kar 60 odstotkov, ker približno vedo, kako in 
kam naj bi se žogica vrnila na njihovo polovi-
co mize. V glavnem vse točke tekmovalci do-
sežejo že po treh, štirih udarcih. Torej, dober 
servis omogoča takojšen napad in osvojitev 
točke, hkrati pa nasprotniku ne dovoli po-
bude. Za končni uspeh pa mora imeti igralec 
včasih tudi nekaj sreče.

Namizni tenis je tehnično in taktično 
zahteven šport. Na Kitajskem, od ko-

der prihajajo najuspešnejši igralci, igro 
primerjajo s šahom. Kitajski igralci 
v mnogih intervjujih poudarjajo, da 
Evropa vidi namizni tenis zgolj kot igro, 
v kateri prevladujejo fizične sposobnos-
ti. Kako mora biti igralec kondicijsko 
močan in psihično močan?
O tem, kako Kitajci vidijo evropski namizni 
tenis, kjer naj bi prevladovale samo fizične 
sposobnosti, se ne strinjam. Predvsem so oni 
tisti, ki največ dajo na moč in hitrost. Pri ping 
pongu je namreč hitrost eden od temeljev za 
uspešno igro. Kitajci slovijo ravno po hitrosti 
in moči, v tem elementu igre so najboljši na 
svetu in so posledično zato tudi nepremaglji-
vi. Seveda pa za prevlado daleč največ treni-
rajo, tudi do deset ur dnevno, kar drugi igralci 
po svetu to pač ne počnejo.

Namizni tenis je ena najhitrejših iger z 
žogo, nam lahko poveste, kolikšno hit-
rost doseže žogica?
Pred dvema desetletjema in pol ali več so 
imele žogice premer 38 mm in so lahko »šviga-
le« z ene strani mize na drugo tudi 200 km/h. 
Žogice, s katerimi igramo namizni tenis zdaj, 
so večje, njihov premer je 40 mm in dosežejo 

»Namizni tenis je 
namreč zelo zahtev-
na igra, kjer žogice 

z veliko hitrostjo 
»priletijo« z ene 

strani na drugo in 
igralec mora že pred 

nasprotnikovim 
udarcem predvide-
ti njegovo zamisel 

ter na nasprotnikov 
udarec pravilno

odigrati.«

Medalje v kategoriji do 12 let je Nejcu Koželju, Angeli Jakše, Karin Vivodinac Blažič in
Brini Glavan podelil podpredsednik NZK Krka g. Tomaž Kralj.

NTK Šentjernej se je v nedeljo, 10. 4. 2022, prvič po polletni vadbi, udeležil medregijskega tekmovanja 
MRTNZ na Otočcu. Nastopili so: Brina Glavan, Karin Vivodinac Blažič, Nejc Koželj, Luka Bevec, Gašper 
Glavan, Nik Bojc in vaditelji Marjan Kovačič, Veno Vranc in Dušan Pezelj. Na sliki sta manjkala Martin
Grubar in Angela Jakše. Za prvi nastop so se vsi zelo dobro odrezali, s kar nekaj dobljenih dvobojev.
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nekoliko nižje hitrosti, pa so vseeno hitre tudi 
do 180 km/h ter naredijo do 150 obratov na 
sekundo. Si lahko predstavljate, kako ubraniti 
tak napad nasprotnika, če žogica prileti s tako 
hitrostjo na drugo polovice mize, ki je dolga 
samo 137 in široka 152 cm?

Kako hitro mladi osvojijo igro in njeno 
razumevanje? Je potrebno veliko vaje?
Danes ta igra predstavlja izjemno športno 
svetovno druščino, ki ji ni para. V ping pongu 
tekmuje po zadnjih preverjenih podatkih več 
kot 150 milijonov aktivnih oziroma registri-
ranih igralcev, 250 milijov rekreativnih tek-
movalcev in še mnogo več drugih ljubiteljev 
namiznega tenisa po vsem svetu. Zanimivo 
je, da so mnoge države, med njimi seveda na-
miznoteniške velesile Kitajska, Japonska in 
Švedska, pred časom vpeljale namizni tenis v 
šole kot obvezen predmet. Pri nas o čem po-
dobnem lahko samo sanjamo. Za dobro igra-
nje namiznega tenisa je potrebno veliko vaje, 
ker je to eden najtežjih športov nasploh. Za 
začetnike nista toliko pomebna moč in kondi-
cija, ampak dobra vadba vsaj trikrat na teden. 
Mladi igro osvojijo dokaj hitro, še lažje je z ra-
zumevanjem, saj so pravila enostavna. Veliko 

težje pa je pravilno igrati, še posebej, če so se 
igranja naučili sami in je napake težko odpra-
viti. V prvem letu vadbe je najprimernejši ne 
predrag lopar, obložen z dvobarvnima oblo-
gama, ki mora imeti dober odboj, ne prepo-
časen in ne prehiter z dobro kontrolo. Zelo je 
pomembno, da so treningi pestri, zanimivi, z 
mnogo vajami in igricami. Pri igri se otroku 
razvijajo motorične sposobnosti – koordina-
cija, hitrost, refleks, spretnost, predvidevanje 
in vzdržljivost. To je igra, ki poteka predvsem 
na osnovi predvidevanja. Dobra osnova za 
razvoj namiznega tenisa so pristni prijateljski 
odnosi.

Treningi namiznega tenisa potekajo v našem 
klubu v dvorani Kobra Team dvakrat tedensko 
v dobrem vzdušju. Mlajši začetniki vadijo ob 
torkih in četrtkih – od 16.45 do 18. ure, starej-
ši otroci od 12 let naprej pa takoj za njimi do 
19.15, ko dvorano zasedejo rekreativci. 

Nedvomno je naš cilj vzgojiti dobre učence v 
šoli in dobre igralce v klubu. Najvažnejše pa 
je, da skozi šolo oblikujemo delovne navade, 
da otroke odvračamo od računalnikov, pame-
tnih telefonov in ceste ter jim pomagamo, da 

sami pridejo do spoznanja, da le volja, delo in 
zagnanost, tako v šoli kot pri športu, rojevajo 
sadove. 

Na katere dogodke, ki ste jih v tem krat-
kem času od ustanovitve že organizira-
li, ste ponosni?
Pravzaprav sem ponosen na vse stvari, ki smo 
jih naredili od ustanovitve naprej. Seveda 
pa najbolj na šolo namiznega tenisa. Zdi se 
mi kar neverjetno, da nam je v tako kratkem 
času, od lanskega oktobra do sedaj, uspelo 
in da zdaj pridno vadi v šoli veliko naraščaj-
nikov. To vse kaže na dobro delo in pravo pot 
kluba. Ponosen sem na naše rekreativce, saj 
smo skupaj ustanovili klub. Kljub trdovratne-
mu kovidu smo odlično pripravili in izpeljali 
Dan odprtih vrat namiznega tenisa, ki sta 
se ga udeležila tudi župan Jože Simončič in 
predsednik NTZS mag. Marjan Hribar ter tako 
krajanom predstavili klub. Ponosen sem tudi 
na ekipo trenerjev, ki strokovno usposablja 
mlade igralce, še posebej pa sem ponosen na 
mojega starega prijatelja Marjana Kovačiča, 
nenadomestljivega sodelavca, ki se razdaja 
na vseh področjih in je največ pripomogel, 
da majhna bela žogica osvaja ljudi v šentjer-

Utrinek z dneva odprtih vrat, september 2021.

Rekreativci med igro namiznega tenisa.
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nejski dolini. Skratka, ponosen sem, da sem 
član in trener dobrega športnega kolektiva, 
Namiznoteniškega kluba Šentjernej.

Kot novoustanovljeni klub iščete tudi 
sponzorje, kako ste pri tem uspešni?
V današnjih težkih časih, ko se marsikateri 
slovenski državljan težko prebija čez mesec, 
je skoraj nemogoče do prepotrebnega denar-
ja, ki bi zadostoval potrebam kluba. Vseeno 
pa se nam je posrečilo, saj je v Šentjerneju in 
okolici veliko podjetij ter obrtnikov, ki so nam 
prisluhnili in pomagali, da smo lahko nabavi-
li osnovno opremo za uspešno vadbo. Ob tej 
priložnosti se zahvaljujem vsem podjetjem, 
podjetnikom in obrtnikom, ki so nam poma-
gali. Tudi tokrat se bomo za vse, kar načrtu-
jemo, za pomoč spet obrnili k njim. Hvala že 
v naprej.

Kakšne načrte kujete za naprej?
Vsekakor bomo največ pozornosti posvetili 
najmlajšim in pridobivanju članstva. V jese-
ni načrtujemo včlanitev v panožno zvezo, 
udeležbo na dveh, treh turnirjev najmlajših 
v medregijski zvezi in na nekaterih memori-
alnih tekmah Člani bi morda v jeseni tekmo-
vali v 3. slovenski ligi. Tudi to jesen bomo or-
ganizirali Dan odprtih vrat namiznega tenisa 
in pripravili najmanj dva turnirja v domačem 
kraju ter ekipnih dvobojev z drugimi klubi. 
Načrtujemo tudi občinsko prvenstvo mladih 
in članov na Jernejevem turnirju, kakor tudi 
božično-novoletni turnir. Letos bomo ku-
pili 15 kompletov trenirk, dresov in kratkih 
hlač za ekipi deklic in fantov ter za člansko 
moštvo. Namizni tenis bomo otrokom jese-
ni predstavili na obeh naših šolah, morda 
pa tudi po drugih osnovnih šolah v bližini 
Šentjerneja. Pingič, kakor včasih rečemo na-
miznemu tenisu, je trening, je igranje, so tur-

nirji, je veselje ob zmagah in dobrih udarcih, 
je jeza ob napakah, smeh, jok in so srečanja 
z ljudmi, ki jih ob ping pongu srečamo. In 
zato imam rad ping pong. Spoštovani občani, 
dragi mladi in malo manj mladi, tu je prilož-
nost, da ta na svetu najhitrejša igra očara tudi 
vas. Igra, kjer se lahko v resnem tekmovanju 
šolanemu mlademu igralcu po robu postavi 

človek, ki si je naložil šest, sedem križev. Zato 
vas vabim, da se pridružite naši druščini, kjer 
se lahko naučite te lepe in nenevarne igre in 
se dodobra spotite ob izmenjavi udarcev ob 
vadbi ali v dvoboju, kjer pa ni pomembno kdo 
bo zmagovalec. Zmagovalci smo vsi, ki se ob 
modrih mizicah radi družimo. Pridite, ne bo 
vam žal.  

Šentjernejski petelin med igro ping pon-
ga je zaščitni znak (logotip) NTK Šen-
tjernej. Narisal ga je predsednik kluba 
Dušan Pezelj, sicer velik slikarski navdu-
šenec, ki je postavil že kar nekaj svojih 
del na ogled. Pri izdelavi logotipa je so-
deloval tudi Jani Bregar.  

2020

»Pomembno je, da 
so treningi čim bolj 
zanimivi, z mnogo 
vajami in igricami. 
Pri igri se otroku 

razvijajo motorične 
sposobnosti – ko-

ordinacija, hitrost, 
refleks, spretnost, 
predvidevanje in 

vzdržljivost.«

Skupna slika otrok, vaditeljev in nekaj članov NTK Šentjernej
pred vadbo namiznega tenisa v dvorani KobraTeam.

Otroci s pokali in medaljami na božično-novoletnem turnirju 2021,
v družbi starejših članov in članice.
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Gasilska olimpijada

N
atanko 100 dni pred pričetkom Ga-
silske olimpijade Celje 2022, ki jo 
bo med 17. in 24. julijem gostilo Ce-
lje, so v organizaciji Gasilske zveze 
Slovenije po vseh 120 gasilskih zve-

zah oziroma v vseh 212 slovenskih občinah 
zaplapolale zastave Gasilske olimpijade 

ZASTAVA GASILSKE OLIMPIJADE CELJE
2022 ZAPLAPOLALA TUDI V ŠENTJERNEJU

  SABINA JORDAN KOVAČIČ

    EMIL TURK

V sklopu izobraževanj Gasilske zveze 
Šentjernej in Dolenjske regije je 1., 
2., 8. in 9. aprila v Trebnjem potekalo 
izobraževanje za mentorje gasilske 
mladine.

Iz GZ Šentjernej se je tečaja udeležilo 9 članov 
iz različnih društev gasilske zveze. Tečajniki so 
se seznanili s pravilnimi postopki dela z mla-
dino. V teoretičnem delu so osvajali odnose z 
mladino in zakonodajo. V praktičnih vajah pa 
so osvojili vaje, ki jih kot mentorji prenašajo na 
gasilsko mladino. S tem so osvojili in nadgradi-
li svoje preteklo znanje. Tako se bodo kot aktiv-
ni mentorji vključili v delo z gasilsko mladino, 
ki je temelj prostovoljnih gasilcev. 

    BOJAN RANGUS

NOVI MENTORJI GASILSKE MLADINE

Celje 2022. Nič drugače ni bilo tudi v Šen-
tjerneju, ko so v petek, 8. aprila 2022, pred 
občinsko stavbo dvignili zastavo. Dogodka, 
ki mu je poveljeval poverjenik Gasilske zve-
ze Šentjernej Jože Grubar, se je udeležilo 72 
gasilcev iz vseh delujočih gasilskih društev 
v občini. Nagovor za slavnostno razglasitev 
gasilske olimpijade je vsem zbranim prebral 
Aleš Medle, predsednik Gasilske zveze Šen-
tjernej. 
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V začetku letošnjega leta je bil pod 
okriljem Čebelarske zveze Slovenije 
(ČZS) načrtovan projekt »Dan sajenja 
medovitih rastlin«. V okviru projek-
ta je bilo načrtovano, da se sajenje 

medovitih rastlin izvede 26. 3. 2022. Sloven-
ski čebelarji se namreč zelo dobro zavedajo 
pomembnosti ohranjanja čistega in zdravega 
okolja, saj že vsaka najmanjša sprememba 
v njem lahko zelo hitro vpliva na naravo, kar 
med prvimi občutijo čebele in ostali opraše-
valci. Gre za odločnejši korak ČZS in prevzem 
pobude za zmanjševanje negativnega vpliva 
na okolje zaradi toplogrednih plinov, za kate-
re smo vsi odgovorni. Projekt je bil namenjen 
tudi kot podpora k ciljem Evropske Unije (EU), 
da se do leta 2030 posadi 3 milijarde dreves. 
Cilj projekta je seveda tudi, da se poveča 
medovitost Slovenije ter se tako poskrbi za 
medenje v prihodnosti, ko bo preživetje opra-
ševalcev zaradi podnebnih sprememb vedno 
težje. Brez opraševalcev pa bo pridelava hrane 
še bolj otežena, saj je 70 % pridelane hrane na 
svetu odvisne od opraševalcev.

K izvedbi projekta pod okriljem ČZS je pristo-
pilo tudi Čebelarsko društvo Šentjernej, ki je 
od ČZS prejelo 45 sadik divje češnje, 100 sa-
dik malin in 5 sadik robide. Sadike so donirali 
tudi domači čebelarji (Čebelarstvo Kosmač 
in čebelar Boštjan Košir - 4 divje češnje) in 
Kartuzija Pleterje (11 sadik češenj), za kar jim 
gre vsa zahvala. Zahvala pa gre tudi podjetju 
Hortikultura Cvelbar iz Sevnega, ki je doniralo 
količke za oporo drevesom in zastirko iz lubja 
za maline in robide.

    ČEBELARSKO DRUŠTVO
                    ŠENTJERNEJ

SADILI SMO MEDOVITE RASTLINE
Prejete sadike so čebelarji ponudili v zasaditev 
Vrtcu v Šentjerneju, z oddelkom v Orehovici in 
Osnovni šoli Šentjernej. Pobuda čebelarjev je 
bila odlično sprejeta. Ker bo območje matične 
OŠ v Šentjerneju kmalu postalo gradbišče, so 
k izvedbi sajenja pristopili na podružnični šoli 
v Orehovici.

Sajenje medovitih rastlin je v Vrtcu Čebeli-
ca Šentjernej potekalo v neposredni bližini 
Šentjernejske učne poti, na območju vrtca v 
Orehovici in šole v Orehovici pa v neposredni 
okolici vrtca in šole. Pod vodstvom svojih men-
torjev so otroci navdušeno kopali jame in zasa-
jali rastline, jih zalili in sedaj nestrpno čakajo 
na rezultate svojega dela. Ob njihovem delu je 
nastala vrsta fotografij, ki so jih posredovali Če-
belarskemu društvu Šentjernej na ogled, opisa-
li pa so tudi svoje občutke o opravljenem delu. 

Sadili so seveda tudi čebelarji. Le-ti so sicer že 
v mesecu novembru 2021 z medovitimi rastli-
nami zasadili del območja Šentjernejske učne 
poti, ob tokratnem sajenju pa so v neposredni 
bližini čebelnjaka, ki so ga postavili ob tej učni 
poti, posadili še nekaj sadik češenj. Še več sa-
dik različnih medovitih rastlin pa so posadili v 
neposredni bližini svojih čebelnjakov.

Sajenje medovitih rastlin ni potekalo samo na 
območju Slovenije, temveč tudi preko meja. 
Pobudnik projekta sajenja medovitih rastlin 
Čebelarska zveza Slovenije ugotavlja, da je 
bilo iz naslova donacij posajenih okoli 50000 
medovitih rastlin, v širšem sklopu projekta pa 
celo okoli 200000 medovitih rastlin.

Veseli nas, da smo bili tudi mi del te čudovite 
zgodbe. 

N
ova učna pot v neposredni okolici 
vrtca bo obogatila življenje naših va-
rovancev in nam ponudila nove pe-
dagoške izzive. V času bivanja otrok v 
vrtcu jo bodo lahko izkoristili v celoti, 

saj lepo »objema« naš vrtec. Na njej bodo in-
teresno področje našle vse starostne skupine. 
Predšolski otrok mora razvijati znanje in spret-
nost preko neposrednih izkušenj na prostem, v 
naravi. Otroci se v naravnem okolju izkustveno 
učijo, opazujejo, doživljajo in raziskujejo.

  ANA SRPČIČ, ravnateljica vrtca

    ARHIV VRTCA ŠENTJERNEJ

Šentjernejska učna pot in sajenje medovitih rastlin
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Šolska učna pot lepo dopolnjuje zelene povr-
šine našega vrtčevskega igrišča. Čebelarji so 
poskrbeli, da bo ob poti cvetelo in dišalo.

Zelo smo se razveselili pobude šentjernejskih 
čebelarjev, da bi tudi na našem igrišču posadi-
li dodatne medovite rastline. Podarili so nam 
sadike malin in divjih češenj. Pri sajenju malin 
so skupaj s svojima vzgojiteljicami sodelovali 
otroci iz skupine Vrtiljak. Obljubili so, da bodo 
skrbeli za nasad in se že sedaj veselijo slastnih 
plodov. 

Divje češnje so dobile svoje mesto na igrišču 
pri vrtcu Čebelica in pri vrtcu Živžav v Oreho-
vici. Če bo vse po sreči, bomo že naslednjo 
pomlad opazovali čebelji ples med češnjevimi 
cvetovi. Čez leta, ko bodo naši današnji varo-
vanci že »veliki odrasli ljudje«, bodo češnjeve 
krošnje dajale senco in hlad otrokom, števil-
nim živalim pa hrano in zavetje. Krošnje se 
bodo vzpele pod nebo, korenine pa se bodo v 
iskanju vode in hranil prebile pod površje, ki je 
skrito našim očem. In tako se tke mreža, ki oh-
ranja življenje. 

Z otroki smo sadili sadike malin in češenj. Čebelarjem se najlepše zahvaljujemo za sadike. Otroci so obljubili, da bodo skrbno negovali sadike, da 
se bomo lahko že kmalu sladkali. / skupina Živžav 
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Naše misli … 3. e
Aleks: Všeč mi je bilo, da smo posadili dreve-
sa. Rad sem pomagal pri sajenju. / Nik: Všeč mi 
je bilo, ko sem pomagal pospravljati kamenje, 
pri sajenju in z lopato kopati luknje. / Ožbej: 
Vesel sem, da smo posadili drevesa. Rad sem 
pomagal pri pobiranju kamenja, zakopal sem 
drevo in ga privezal. / Urh: Rad sem pomagal 
pri sajenju drevesa. / Žan Šterk: Vesel sem, 
ker smo s sajenjem pomagali naravi in okolju. 
/ Žan Florjančič: Rad sem pomagal pri delu. 
Vesel sem, ker bomo lahko uživali sadeže teh 
dreves. Pa tudi plezali bomo lahko. / Evgen: 
Vesel sem, da sem lahko posadil drevo in se 
naučil tudi nov vozel. / Angela: Bilo je mrzlo, 
ampak sem vesela, da smo dobili nova dre-
vesa. / Vita: Všeč mi je bilo, ko smo pomagali 
saditi in komaj čakam, da bo sadje dozorelo. / 
Lana: Pri sajenju smo uživali in se zabavali. Ko-
maj čakam, da se bomo še sladkali. / Patricija: 
Rada sem pomagala pri sajenju in komaj ča-
kam, da bodo drevesa zrastla. / Lili: Všeč mi je 
bilo, ko smo sadili drevesa in komaj čakam, da 
zrastejo v velika močna drevesa. / Blaž: Všeč 
mi je bilo, da smo dobili in posadili nova dre-
vesa in da bomo lahko jedli sadeže. / Martin: 
Lepo sem se počutil, ko sem pomagal pri delu. 
/ Misli zbrala razredničarka Maja Cirnski 

V četrtek, 7. 4. 2022, smo učenci 4. in 5. 
razreda posadili 11 sadik malin, ki so 
nam jih podarili čebelarji Čebelarske-
ga društva Šentjernej. Nove rastlina 
bodo dodatno popestrile naš šolski vrt 

in nas razveseljevale s sočnimi plodovi. Najprej 
smo razporedili sadike, izkopali primerno 
globoke jame in vanje nasuli humusno prst z 
gnojili. Maline smo posadili v tako pripravljeno 
zemljo in jih dobro zalili. Komaj čakamo, da 
bomo opazovali, kako bodo uspevale. 
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    UČENCI 4. IN 5. RAZREDA
                    PODRUŽNICE OREHOVICA Z
                    RAZREDNIČARKAMA IVICO
                    PADARŠIČ IN MOJCO KRUH
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Pravilna raba fitofarmacevtskih sredstev in varovanje čebel

O
b uporabi fitofarmacevtskih sredstev 
(v nadaljevanju: FFS) je čebelam 
in drugim koristnim organiz-
mom potrebno nameniti 
posebno pozornost, saj imajo 

le-ti pri kmetijski pridelavi velik pomen. 
Zaradi navedenega Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Uprava Republike Slo-
venije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin, Čebelarska zveza Slovenije in Kmetij-
sko gozdarska zbornica Slovenije tudi letos 
pripravljajo vsakoletne aktivnosti obveščanja 
in ozaveščanja uporabnikov, o pomenu pravil-
ne rabe FFS. Cilj aktivnosti je tudi zmanjšanje 
tveganj za zdravje ljudi in okolje. 
Da bi se kmetijski pridelovalci čim bolj približa-
li cilju zmanjševanja tveganj za zdravje ljudi in 
okolje, so danes v ospredju okolju prijaznejše 
tehnologije varstva rastlin, celovito ravnanje 
s kmetijskimi rastlinami in uporaba metod 
varstva rastlin z nizkim tveganjem. To pome-
ni, da FFS uporabimo šele takrat, ko smo iz-
koristili vse druge nekemične metode varstva 
rastlin oziroma uporabimo čim bolj specifična 

  VLADO AUGUŠTIN, ČZS in učinkovita FFS glede na namen uporabe, z 
malo neželjenih učinkov na čebele in druge 
koristne organizme oz. jih 

FFS, ki predstavljajo tveganje za čebele in 
druge opraševalce, so označena z gra-

fičnim opozorilnim znakom »Nevar-
no za čebele«. 

Pri uporabi tovrstnih sredstev imajo upo-
rabniki v zvezi z varstvom čebel določene ob-

veznosti:
• cvetoča podrast v trajnih nasadih mora biti 

v času tretiranja s FFS, ki so označena kot 
čebelam nevarna, pokošena oziroma mora 
biti na drug način preprečeno, da bi jo FFS 
doseglo;

• uporaba sistemičnih FFS, ki so označena kot 
čebelam nevarna, je prepovedana v času 
cvetenja gojenih rastlin;

• uporaba kontaktnih FFS, ki so označena kot 
čebelam nevarna, je v času cvetenja goje-
nih rastlin dovoljena le v nočnem času od 
dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred 
sončnim vzhodom, prepovedana v času 
cvetenja;

• pri uporabi FFS, ki so nevarna za čebele, 
mora uporabnik tretiranje izvajati na način, 

da se prepreči zanašanje na sosednje povr-
šine s cvetočimi rastlinami;

• škropilno brozgo pripravimo na mestih, kjer 
morebitno razlitje ne more doseči vodnih 
virov;

• pozornost je treba nameniti tudi ravnanju z 
odpadno embalažo, čiščenju naprav za na-
našanje FFS ter uporabo semena tretiranega 
s FFS. 

Prav tako je potrebno biti pozoren tudi na mo-
rebitne druge omejitve uporabe in opozorila, 
ki so navedena na etiketi FFS, zato je vedno 
potrebno dosledno prebrati navodila za upo-
rabo. Na spletni strani Uprave lahko dostopate 
do vseh pomembnih informacij v zvezi z rabo 
fitofarmacevtskih sredstvih sredstev v Republi-
ko Sloveniji, kot tudi do seznama FFS, nevar-
nih za čebele. http://spletni2.furs.gov.si/FFS/
REGSR/FFS_SeznL.asp
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/
UVHVVR/FFS/Brosure/brosura_varna_raba_
FFS_2021.pdf
S pravilno rabo FFS bomo pripomogli k varova-
nju zdravja ljudi in okolja, vključno s čebelami 
in drugimi koristnimi organizmi, ki so eden iz-
med kazalcev čistosti okolja. 

TD Zvon iz Gradišča je organiziralo 
proslavo za 8. marec, dan mučenikov

in dan materinstva

8. marca smo praznovali dan žena, 
ki je posvečen vsem dekletom, 
ženam, materam, babicam, pra-
babicam … Vsem ženskam, ki jih v 
življenju na različne načine sreču-

  JANJA ŠKEDELJ

    ARHIV TD ZVON GRADIŠČE
jemo in ki bogatijo naš svet. Dva dni kasneje pa 
je praznoval moški del populacije, in sicer dan 
mučenikov. V današnjih časih se je ponekod 
uveljavil običaj, da moški na ta dan simbolno 
prejmejo v dar suhe slive, trnje in klobaso. Vse 
skupaj naj bi opozarjalo na to, da se njihovo 
mučeništvo v tem življenju še ni zaključilo. 
Zadnji praznik je bil posvečen vsem našim 
mamam, ki so skrbele in ki še skrbijo za nas, 
si zaradi nas delajo skrbi in ki so nas spravile 
do kruha. Zato smo tudi njim poklonili majhno 
pozornost. Največja sreča nas vseh je, če biva-
mo v družbi ljudi, ki nas spoštujejo in nas imajo 
radi. Najlepše vsakodnevno darilo, ki je povrhu 
še zastonj, je nasmeh, lepa in prijazna beseda, 
je beseda optimizma in spodbude. Svojo no-
tranjo moč gradimo na lepih spominih in se-
danjosti. Zato smo v društvu TD Zvon sobotni 
večer namenili druženju. Vsem ženam in ma-
micam smo poklonili šopek cvetja, vsem moš-
kim pa trnje s suho slivo. Večer smo zaključili 
ob glasbi naših mladih glasbenikov, ki so nam 
zaigrali nekaj pesmi na harmoniko in violino. 
Nista pa manjkali tudi dobra hrana in pijača. 

Občni zbor 
Govedorejskega 

društva
Škocjan 2022

G
ovedorejsko društvo Škocjan na Do-
lenjskem je bilo ustanovljeno leta 
1991 z namenom povezovanja rej-
cev govedi na področjih stanovskega 
povezovanja, izobraževanja in izme-

    GOVEDOREJSKO DRUŠTVO ŠKOCJAN
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njave izkušenj članov. GD Škocjan povezuje 
člane iz treh sosednjih občin, in sicer iz občine 
Škocjan, občine Šentjernej, občine Šmarješke 
Toplice ter drugih krajev. Je neprofitna organi-
zacija, ki se vzdržuje s članarinami svojih čla-
nov, sredstev pridobljenih na razpisih občine 
in donacijami podjetij in posameznikov. Vsako 
leto povabijo predstavnike raznih podjetij, da 
jim predstavijo novosti na področju semen, 
gnojil, krmil, čistil in ostalih materialov, ki 
jih potrebujejo kmetje pri svojem delu. Člani 

društva se vsako leto udeležujejo občinske či-
stilne akcije, organizirajo strokovno ekskurzijo 
in družabno srečanje za člane društva
V petek, 18.marca 2022, so se člani Govedo-
rejskega društva Škocjan zbrali na letnem 
občnem zboru v Oštariji pri Selaku v Dobravi. 
Najprej so člani poslušali dva zanimiva pre-
davanja: g. Danilo Medved iz podjetja SLO-
MASTER d. o. o. je predstavil koruzo AS HIBRI-
DI in ostalo ponudbo iz podjetja. G. Marjan 
Cof iz podjetja C-Produkt d. o. o. je predstavil 

foliarno sredstvo za krepitev fotosinteze in 
produkt za manipulacijo z živinskimi gnojili in 
organskimi odpadki.
Sledil je občni zbor, kjer so pregledali aktivno-
sti v preteklem letu, letna poročila in si zadali 
plan za leto, ki prihaja. Praznovali bodo 30- le-
tnico društva. Člani so prejeli tudi nove majice 
društva. »Veseli smo, da se nam je pridružilo 
nekaj novih članov. Zato vabljeni še ostali, ki bi 
radi delovali v našem društvu. Občni zbor smo 
zaključili ob prijetnem druženju.« 

ČAROVNIJA PLESA IN ZABAVE
  IRENA ZUPANČIČ

    EMIL TURK

V Športno kulturnem društvu 
HOPLA Šentjernej smo ob zaključ-
ku plesnih igric z otroki pripravili 
plesno produkcijo z naslovom ČA-
ROVNIJA PLESA IN ZABAVE.

Naši mladi plesalci so se vsak teden pre-
selili v pravljično plesni svet. Na plesnih 
igricah smo spoznavali različne ritme in 
oblike gibanja, razvijali gibalne sposob-

nosti in spretnosti. Vsi se zavedamo, da je 
ples umetnost, kjer otroci doživljajo različ-
ne vsebine skozi gibanje, s pomočjo plesa 
se otroci izražajo, razvijajo domišljijo in 
ustvarjajo. Ples je kot govorica telesa, sko-
zi katero otroci pokažejo, kaj doživljajo in 
kako se počutijo. 
Ker ima ples pomembno vlogo pri med-
sebojnih odnosih, se plesalci vsako leto 
znova vračajo. Veseli smo vsakega novega 
člana, da zaplešemo, doživimo, začutimo 
… novo plesno zgodbo. 

HOPLA, Športno kulturno društvo Šentjernej ORGANIZIRA ZAČETNI IN 
NADALJEVALNI TEČAJ ROLANJA IN KOTALKANJA: 16. 5.–20. 5. 2022, za 
vse otroke, starejše od 3 let, cena: 40 EUR + (plačana članarina za tekoče 
leto). PRIJAVE: 041 993 134 (Irena) ali hopla.sentjernej@gmail.com

HOPLA, Športno kulturno društvo Šentjernej ORGANIZIRA ZAČETNI IN NA-
DALJEVALNI TEČAJ PLAVANJA: 6. 6.–10. 6. 2022, BAZEN na Otočcu, za vse 
otroke starejše od 3 let, cena: 110 EUR (5 srečanj po 2 uri, vstopnica in učitelj 
plavanja) + (plačana članarina za tekoče leto). PRIJAVE: 041 993 134 (Irena) 
ali hopla.sentjernej@gmail.com 

AKTIVNOSTI 
SEKCIJE 
»HOJA«

P
ohodniki sekcije »HOJA« smo v leto 
2022 zakorakali s polno elana in veliko 
željami po odkrivanju novih kotičkov 
domače občine, Dolenjske kakor tudi  
Slovenije. Glede na to, da sta bila janu-

ar in februar še močno zaznamovana s korono, 
smo naše torkove pohode redno realizirali z 
upoštevanjem tisti trenutek danih priporočil 
NIJZ. 
Tako smo prehodili kar nekaj nam že znanih 
poti po šentjernejski občini. Odkrili pa smo tudi 
marsikatero novo stezo, ki bo nam v prihodnje 
zelo prav prišla. Ni nam manjkalo dobre volje, 
pa tudi bolezen se nas ni kaj dosti dotaknila, saj 
so bili naši pohodi kar dobro obiskani. Letos pa 
je bil tudi naš kulturni praznik ravno na torek. 
Pohod smo zaključili ob dobri kavici in prebira-
nju Prešernovih poezij. Glede na to, da so naše 
želje odkrivati nove poti smo se 22. februarja 
odpravili v kostanjeviško občino. S štartom 
v Kostanjevici nas je pot vodila skozi vas Ore-
hovec, po gozdu na Dolšce, Oštrc, Avguštine 
in mimo vinogradov na Jablance, kjer smo se 
spustili v dolino do Slinovc in nazaj na izhodi-
šče. To jutro je bilo dokaj turobno, vendar ne 
dolgo. Kar velik del poti nas je spremljalo son-
ce. Naše oči so se ustavljale ob zanimivostih 
in lepotah, ki so se nam ponujale ob naši poti. 
Bilo je zelo lepo.
Za praznik dan žena pa smo si privoščili vo-
žnjo z vlakom do Višnje Gore. Na ta mali izlet 
smo se podali z našimi prijatelji iz RIC-a Novo 
mesto. V Višnji Gori je sledil ogled čebelarskega 
muzeja. Ogledali smo si čebelji svet preko mul-
timedijskih vsebin. Posebno doživetje pa je bil 
ogled čisto pravih čebeljih panjev, v katerih so 
naseljene žive kranjske čebele. V bližini Hiše 
kranjske čebele stoji čebelnjak kranjske čebele 
s parkom medovitih rastlin, ki spodbuja zani-

    SEKCIJA HOJA
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manje za čebele pri vseh generacijah, ob hiši pa 
navduši obeležje kranjske čebele. Z vodičem 
pa smo si ogledali Višnjo Goro. Občudovanja 
so bila vredne številčne skulpture polža, kakor 
tudi čebelnjak s parkom medovitih rastlin.
Kdor si pa tega ni želel, smo se pa odpravili na 
11 km dolg pohod na Polževo. Pohod je bil zelo 
prijeten. Večji del poti nas je spremljal teloh, ki 
je bil tisti čas v polnem razcvetu. Ob uživanju 
res lepe narave smo čisto pozabili na naše utru-
jene noge. Pri restavraciji na Polževem smo si 
privoščili počitek ter se ob prijetnem klepetu, 
malici in seveda kavici že pogovarjali, kam bi 
nas vodile naslednje poti. Čas počitka je zelo 
hitro minil in že smo se podali po isti poti nazaj 
v Višnjo Goro. Vsak s svojimi občutki in doži-
vetji smo se z vlakom odpeljali do Novega mes-
ta. Ta dan pa je bil za vse pohodnice še toliko 
bolj prijeten, ker je bil naš praznik – dan žena.
Marec pa je bil za nas s pohodi res bogat. 15. 
marca smo preverili naše sposobnosti na 15 
km dolgem pohodu, ki je bil ravninski, vendar 
za nekatere pohodnike starosti do skoraj 80 let 
je bil kar lep zalogaj, vendar premagljiv. Z av-
tobusom smo se odpeljali v Krško. Sledil je po-
hod ob Savi, mimo elektrarn do Brežic. Kakor 

vsak pohodnik, smo tudi mi opazovali naravo 
in še najbolj so nas pritegnili v Savi številčni 
labodi. Iz Brežic nazaj v Šentjernej smo se od-
peljali z avtobusom in se tudi dogovorili, kam 
nas bo pot vodila naslednji teden. Odločili smo 
se, da bo tokratni izziv Krakovski gozd. Glede 
na specifičnost gozda smo se odločili, da nas 
na ta pohod popelje vodič, kar se je tudi izpla-
čalo. Izpred gostilne Žolnir v Kostanjevici smo 
se odpravili po cesti med njivami do gozda. Pot 
smo nadaljevali po zelo lepo označeni 8 km 
dolgi poti, ki vodi mimo ključnih mokrišč do 
obrobja pragozda v osrednjem delu. Pot je poi-
menovana po gozdarju in izumitelju ladijskega 
vijaka Josefu Resslu. Izvedeli smo kar veliko 
zanimivosti o rastlinstvu, živalstvu in nekaj o 
zgodovini samega gozda. Krakovski gozd sodi 
med najvrednejša območja ohranjanja narave 
v Sloveniji. Zaradi prisotnosti ogroženih vrst 
hroščev, rib, dvoživk, ptic, bobra in nižinskih 
hrastovih gozdov je del evropskega ekološke-
ga omrežja NATURA 2000. Pragozd v osrčju 
Krakovskega gozda je zavarovan kot naravni 
rezervat, ki se razprostira na 42 ha. Kot naravna 
vrednota gozda pa so mokrišča Valenčevka in 
Trstenik. Trstenik se razprostira na 30 ha in je 

eno večjih močvirij v Krakovskem gozdu. Nas-
tal je z izkopano mrežo odtočnih jarkov v 19. st. 
Začel pa se je tudi že postopno izsuševati. Do 
2. svetovne vojne je bil večji del redno košen. 
V zadnjem obdobju se močno zarašča, obrobje 
pa je povsem preraslo jelševje in vrbovje. Z na-
ravnno sukcesijo se krči obseg vodnih površin 
in s tem mrestišč dvoživk in drstišč, ki so jih tu 
nekdaj lovili. V aprilu na travišču zacveti barska 
vijolica in za njo veliki poletni zvonček, v goz-
dni okolici pa tla prekrijejo cvetoče preproge 
podlesne vetrnice, kronice in spomladanske-
ga žafrana. Pogoste so tudi nekatere v sloven-
skem merilu redke vrste – dacijski pljučnik, 
molvirska logarica ... Drevesa, ki se v glavnem 
najajajo v gozdu, so: hrast doba, jesen, beli ga-
ber in jelša. Še najbolj pa je nas navdušil pra-
gozd. To je res neokrnjena narava z mogočnimi 
podrtimi, kakor tudi rastočimi, drevesi. Nismo 
se mogli načuditi, kaj dela narava, kjer človek 
ne posega s svojimi dejanji. Naše oči pa so se 
ves čas obračale na dacijski pljučnik, ki je bil 
že v polnem razcvetu, kakor tudi že kar nekaj 
drugih cvetlic. Domov smo se vračali z lepimi 
občutki in mislimi, da se še vrnemo v to prele-
po naravo. 

ROMSKO 
ZELIŠcARSKO 

DRUŠTVO
ROMANCO-

RMAN
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OBČNI ZBOR
Društva upokojencev Šentjernej

V nedeljo, 13. 3. 2022, smo imeli v na-
šem društvu zbor članov društva, 
katerega smo organizirali v Osnovni 
šoli Šentjernej. Zbora se je udeležilo 
118 članov ter povabljeni gostje. Naše 

društvo šteje 606 članov, od tega je 233 moš-
kih in 373 žensk.
Povabljeni in prisotni gostje so bili: predsednik 
PZDU Dolenjske in Bele Krajine g. Dušan Kra-
ševec in tajnica PZDU ga. Majda Škof, župan 
občine Šentjernej g. Jože Simončič, častna 
predsednica DU Novo mesto ga. Ana Bilbija, 
koordinatorka programa Starejši za starejše 
za Dolenjsko in Belo krajino ga. Rozina Kum, 
predstavnik Policijske postaje Šentjernej g. 
Matej Jerman. Na zbor članov so bili vabljeni 
tudi predsednik ZDUS g. Janez Sušnik, vodja 
programa »Starejši za starejše« in predsednica 
DU Novo mesto ga. Rožca Šonc, častni pred-
sednik DU g. Franc Golob, ravnatelj OŠ Šen-
tjernej g. Aljoša Šip, ki pa se zbora članov niso 
udeležili. Za otvoritev zbora članov je nastopil 
društveni pevski zbor s harmonikašem g. Slav-
kom Frančičem, ki so uvodoma zapeli dve pe-
smi, nato pa je še učenec Glasbene šole Marja-
na Kozine Julijan Muren zaigral na harmoniko 
melodijo »Obela čau«. Nato je predsednik DU 
Šentjernej g. Marjan Bratkovič vse prisotne 
lepo pozdravil in se zahvalil za udeležbo. V na-
daljevanju je povedal, da smo lani pridobili 17 
novih članov, izstopilo je 18 članov, umrlo 29 
članov, 39 je oproščenih plačevanja članarine. 
Od 29 umrlih članov je 18 žensk in 11 moških. 
Umrlemu članu vedno nesemo sveče, se mu 
poklonimo in se udeležimo pogreba s prapo-
rom. Z minuto molka, smo se poslovili od njih. 
Nato so bila na vrsti poročila – Poročilo pred-
sednika o delu DU za leto 2021 (podal ga je 
predsednik g. Marjan Bratkovič), Finančno po-
ročilo za leto 2021 (prebrala ga je tajnica Min-
ka), Poročilo nadzornega odbora za leto 2021 
(poročevalka je bila predsednica nadzornega 
odbora Zvonka Žnidaršič), Poročilo o social-
nem programu za leto 2021 (poročilo sta prip-
ravili ga. Silva Strajnar in ga. Helena Jakše, 
prebrala ga je tajnica, Poročilo o športnih 
dejavnostih v letu 2021 (poročilo je pripravil 
referent za šport Jože Smrekar, prebrala pa ga 
je tajnica), Poročilo o delu pohodništva za leto 
2021 (o delu rekreativno pohodniške sekcije je 
pripravila ga. Jožica Kodelič, prebrala pa tajni-
ca), Poročilo o izvajanju programa »Starejši za 
starejše« v letu 2021 (pripravila in podala ga je 
koordinatorica programa ga. Minka Cvelbar).
V nadaljevanju je ga. Milka Žefran program 

  SILVA STRAJNAR

    ARHIV DU ŠENTJERNEJ
popestrila z dvema svojima recitacijama. Gle-
de na to, da sta člana upravnega odbora Jože 
Smrekar in Karel Piletič podala svoj odstop, 
smo ju nadomestili z novima članoma – Slav-
kom Frančičem in Slavkom Antončičem. Z 
odstopom Karla Piletiča pa je društvo ostalo 
tudi brez podpredsednika. Nadomestili smo 
ga z g. Slavkom Antončičem. V nadaljevanju 
programa je kot prva spregovorila častna 
predsednica DU Novo mesto in svetnica no-
vomeškega DESUS-a ga. Ana Bilbija. Pove-
dala je, da se skupaj s svetnikom g. Adolfom 
Zupanom trudita, da župan in občinski svet 
med pomembnimi odločitvami sprejemajo 
tudi odločitve v korist starejših. Pri tem pa 
ne pozabljata na druge generacije. Začenjajo 
pripravljati nov program za občinske volitve, 
ki bodo konec leta. V občini Novo mesto bodo 
začeli pripravljati dokument »Strategija za sta-
rejše do leta 2030«. Prizadevala si bo za varo-
vana stanovanja, ki jih Novo mesto še nima, 
za primerne plače, dostopno javno zdravstvo 
in šolstvo. Vzgajati je potrebno mladino, da 
bodo vedno sodelovali, ker so drug drugemu 
potrebni. Predsednik PZDU Dolenjske in Bele 
Krajine g. Dušan Kraševec je najprej pozdravil 
vse prisotne člane, goste, župana, delovno 
predsedstvo in posebej predsednika. Povedal 
je, da so v okviru PZDU uspešno izpeljali 45. ŠI 
v devetih panogah. Sodelovalo je 29 društev 
s 929 tekmovalci. Povabil je na udeležbo na 
dnevih sožitja, bi bodo potekali 23. in 24. maja 
in na piknik, ki ga PZDU organizira v Trebnjem, 
18. junija, ob 9. uri. V ta piknik bodo vključeni 
tudi ogledi bližnjih krajev, poskrbljeno bo za 
hrano in razvedrilo. 
Župan občine Šentjernej g. Jože Simončič je 
vse prisotne najprej lepo pozdravil. Pohvalil je 
delo društva in vsa prebrana poročila. Čestital 
je tudi pesnici ga. Milki Žefran za tako lepi pe-
smi. Poudaril je, da je sodelovanje med obči-
no in društvom zelo dobro. V zadnjem času je 
zaživel PROSTOFER, seznaniti pa je potrebno 
starejše, da si lahko privoščijo brezplačni pre-
voz. Zahvalil se je tudi vsem šoferjem. V nada-
ljevanju je povedal, da tudi dobro napredujejo 
dogovori oziroma pridobivanje dokumentaci-
je za gradnjo doma starejših, kjer se bo poleg 
nastanitve starejših ponudilo tudi več drugih 
programov, ki jih bo sofinancirala država. Ko-
ordinatorka programa »Starejši za starejše«, 
na področju PZDU Dolenjske in Bele krajine, 
ga. Rozina Kum je najprej lepo pozdravila vse 
prisotne. Pohvalila je delo društva, predvsem 
delo na programu »Starejši za starejše«. Na 
ravni ZDUS deluje 300 društev v 13 pokrajinah 
s 3.500 prostovoljci. V program je vključenih 
50.000 oseb, nudeno je bilo nad 75.000 pomo-

či. V pokrajini pa je med 36 društvi v program 
vključenih 15 društev upokojencev. Povedala 
je, da je glavni problem na nivoju države, ker 
društva ne dobijo željenih seznamov oseb 
starejših od 69 let. Izpostavila je tudi problem 
staranja prostovoljcev, ki jih je potrebno za-
menjati z novimi – mlajšimi. Vse prostovoljce 
je tudi povabila na srečanje, ki bo organizira-
no letos. Za popestritev dogodka je poskrbel 
g. Slavko Antončič z izvrstno izvedbo dveh 
pesmi s pevkama. Po popestritvi je sledila 
podelitev priznanj PZDU, ki so jih za svoje dol-
goletno delo prejeli: Marija Grubar, Fani Luzar, 
Jože Smrekar, Ana Golob in Antonija Pavlič. 
Iskrena hvala vam za vse.
Predstavnik policije g. Matej Jerman je vse 
navzoče lepo pozdravil in se zahvalil za pova-
bilo. Poudaril je, naj bomo posebej pozorni na 
nepoznane osebe, ki se morda vozijo ali hodi-
jo mimo naših domov. Zapisati si je potrebno 
registrske številke in v primeru sumničenja 
obvestiti policijo. Skrbimo pa naj za svojo var-
nost z zaklepanjem domov in avtomobilov. 
Ob zaključku se je predsednik DU Šentjernej 
g. Marjan Bratkovič vsem članom še enkrat 
zahvalil za udeležbo, nastopajočim za pope-
stritev programa, gostom za njihove nagovo-
re, osnovni šoli za prostor, kuharjem za prip-
ravljeno malico in prostovoljkam, ki so vse 
prisotne postregle. Vse prisotne je povabil na 
malico in kozarček pijače.
Najlepša hvala vsem, ki ste pomagali in pos-
krbeli, da smo lahko uspešno izpeljali občni 
zbor. Še posebej pa hvala našemu predsedni-
ku, ki drži vse niti v rokah in res odlično vodi 
naše društvo. 
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DOSEŽKI DRUŠTVA ŠOLA ZDRAVJA V LETU 2021

D
ruštvo Šola zdravja se pripravlja na 
redni letni zbor članov, ki ga bodo 
že tretje leto opravili delno po skupi-
nah, ker so epidemiološke omejitve in 
ukrepi še vedno prisotni. Gradivo so 

že poslali vodjem skupin, ki bodo v času od 25. 
marca do 16. aprila izvedli delni zbor članov v 
svojih skupinah. Tudi javno bi radi poudarili 
dosežke, ki so jih dosegli kljub večmesečnemu 
omejenemu gibanju, ki je posledica ukrepov 
stroke za zajezitev epidemije Covid-19. 
Ustanovili so 25 novih skupin, trenutno so pri-
sotni v 89 slovenskih občinah. V letu 2021 se je 
včlanilo 681 novih članov, (skupaj 4410 članov 
na dan 17. 3. 2022). 
Zaradi izrednih razmer Covid-19 in prepovedi 
druženja, so v spomladanskih mesecih leta 
2021 ponovno imeli prepoved izvajanja jutra-
nje telovadbe na prostem. Zato so v času od 
januarja do aprila 2021. organizirali jutranjo 
vadbo "1000 gibov" preko Zooma. Jeseni, od 
8. novembra dalje, so ponovno organizirali jut-
ranjo vadbo "1000 gibov" prek Zoom aplikaci-
je, ker je bil s strani vlade določen pogoj PCT za 
udeležbo na vadbi in pojava novih nalezljivih 
različic korona virusa (delta, omikron). Vsak 
delovnik ob 8. uri sta vadbo preko Zooma vo-
dila kineziologa Eva Jeza in David Domjanič 
V letu 2021 so skupno izvedli 113 zoom vadb 
"1000 gibov" s skupnim številom udeležencev 
6.490. Povezava do telovadbe preko Zooma je 
bila javno dostopna tako njihovim članom kot 
vsem zainteresiranim, saj gre za društvo s sta-
tusom humanitarne organizacije.
Preko Zoom aplikacije so v popoldanskem 
terminu od 18. 1.‒3. 3. 2021, dvakrat tedensko 
izvajali dodatne vaje za moč, povezava pa je 
bila tudi javno dostopna. Vaje je vodila kinezi-
ologinja Eva Jeza. Vse dodatne vaje za moč so 
posneli in posnetke objavili na YouTube kana-
lu Društva Šola zdravja. Aprila 2021 so za svoje 
člane pripravili Priročnik z dodatnimi vajami 
za moč v nakladi 1500 izvodov, ki ga je pripra-
vila Eva Jeza, mag. kineziologije. 
Preko projekta "Usposabljam.se" Zavoda 
za zaposlovanje, so na usposabljanju imeli 

  NEDA GALIJAŠ

3 diplomante kineziologije, ki so tri mesece 
obiskovali in telovadili s skupinami na Štajer-
skem. Projekt je bil financiran iz sredstev EU in 
se je izvajal od 15. februarja do 15. maja 2021. 
Z mladimi kineziologi društvo sodeluje tudi po 
zaključenem usposabljanju (zunanji strokovni 
sodelavci društva).
Ob svetovnem dnevu zdravja so v aprilu, sku-
paj s Stičiščem Središčem (Zavod Nefix), izved-
li akcijo telovadbe na delovnem mestu Mala 
gibalna malica. Akcija je trajala od 12.‒23. 
aprila, vsak delovnik, 3x na dan po 10 min. 
Vaje so izvajali zgoraj omenjeni diplomanti ki-
neziologije. 
Od 22. aprila do 23. julija je po Sloveniji po-
tovala Slovenska olimpijska bakla. Kar nekaj 
skupin Šole zdravja je spremljalo slovensko 
olimpijsko baklo na poti po Sloveniji (Domža-
le, Mengeš, Medvode, Sevnica, Krško, Šmartno 
pri Litiji, Mirna Peč).
V juniju 2021 so začeli izvajati nov projekt "Di-
hamo z naravo", ki je sofinanciran iz sredstev 
javnega razpisa Ministrstva za zdravje za sofi-
nanciranje programov neposredne pomoči, 
svetovanja in oskrbe ranljivih, ogroženih oseb, 
ki jih izvajajo humanitarne organizacije v letu 
2021 in 2022. Vadba "Dihamo z naravo" se je 
izvajala od junija do oktobra 2021 na 18. raz-
ličnih lokacijah po Sloveniji v popoldanskem 
času enkrat tedensko po 90 minut.
V poletnih mesecih leta 2021 so v sodelova-
nju s Termami Krka začeli z organiziranjem 
družabno-rekreativno-izobraževalnih tednov. 
Organizirali so tri termina (julija, avgusta in 
oktobra), ki so potekali v Hotelu Šport na Otoč-
cu. Pripravili so pester program, v katerem se 
je kaj zanimivega našlo prav za vsakogar. Po-
leg jutranje telovadbe “1000 gibov”, nordij-
ske hoje, kopanja in sprehodov po okolici ter 
predavanj in delavnic (13x), je bilo dovolj časa 
tudi za druženje (spoznavni večer, vožnja s tu-
rističnim vlakcem, tombola, nočno kopanje).
Množično so se udeležili Dneva slovenskega 
športa (23. 9. 2021) v Tivoliju, v organizaci-
ji Olimpijskega komiteja Slovenije, ki so jim 
omogočili brezplačne avtobuse za udeležbo 
njihovih članov iz drugih koncev Slovenije. 
Tako so se prireditve udeležili člani skupin iz 

Maribora, Nove Gorice, Vipave, Ajdovščine, Čr-
nomlja, Grosuplja, Kranja, Bleda, Pragerskega, 
Mengša, Metlike, Ljubljane.
OKS je v sodelovanju s strokovnim kadrom 
ŠUSa izvedel meritve telesne pripravljenosti 
v okviru evropskega tedna športa s člani Šole 
zdravja (101 član iz osem skupin). Meritve je 
izvajal strokovni kader kineziologov.
Konec leta 2021 so posneli film "Dihamo z 
naravo" in ga dali na youtube. Treba je omeni-
ti tudi to, v času prepovedi skupne telovadbe 
na prostem so naredili korak naprej in oba po-
sneta filma ("Metoda 1000 gibov" in "Dihamo 
z naravo") ponudili lokalnim televizijam po 
Sloveniji, da ju uvrstijo v svoj redni program. 
Za to so se odločili, ker je televizija dostopna 
večjemu številu prebivalcev kot YouTube ka-
nal, ki je vezan le na internet. Spet se je odzva-
lo veliko lokalnih tv postaj, v začetku leta 2021 
(22 postaj) in na ponovljeni akciji ob koncu 
leta 19 lokalnih postaj, ko se je epidemiološka 
slika ponovno poslabšala: STV (Savinjska TV), 
VI-TEL (Primorska TV), TV Bled, AS televizija 
(MS), TV Vaš kanal, Koroška TV, Koroška Re-
gionalna TV, Gorenjska TV, E-Posavje TV, ETV 
HD (Zasavje), GO TV, R Kanal, TV Medvode, TV 
Uršlja, Vascom TV, KTV Ormož, Zasavska TV, 
SIP TV in PeTV.
V letu 2021 je 9 skupin Šole zdravja praznovalo 
10. let delovanja: Lj – Dravlje, Domžale – Stob, 
Maribor – Koroška vrata, Ptuj – Ljudski vrt, 
Sežana, Most na Soči, Nova Gorica, Pungrt - 
Šmartno pri Litiji in Mengeš - Oranžerija.
Kljub epidemiji, so v letu 2021 organizirali in 
izpeljali 21 izobraževanj in predavanj v živo s 
skupno 737 udeleženci. 
V nekaterih občinah, kjer so prisotne skupine 
Šole zdravja, so ob upoštevanju navodil stroke 
sodelovali z Domovi za starejše občane. Člani 
so skupaj z varovanci domov občasno telova-
dili, peli ter se z njimi sprehajali.
Kljub epidemiji, so uspešno sodelovali z drugi-
mi nevladnimi organizacijami, ki organizirajo 
različne projekte in prireditve. Sodelovali so 
v projektu Peš bus in spremljali otroke nižjih 
razredov v šolo; udeležili so se Evropskega Te-
dna športa; sodelovali so v Evropskem Tednu 
mobilnosti - Dan brez avtomobilov; vključili 
so se v Teden vseživljenjskega učenja - Parada 
učenja; aktivno so sodelovali na Festivalu za 
tretje življenjsko obdobje. Vključeni so bili v še 
veliko drugih lokalnih prireditev po vsej Slo-
veniji, saj njihove skupine delujejo po večini 
slovenskih regij.
In za konec še priznanje! Od Vlade Republike 
Slovenije je Društvo Šola zdravja prejelo spo-
minski znak za požrtvovalnost pri izvajanju 
ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije 
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) med 
ranljivimi družbenimi skupinami. 
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VČASIH NAŠI UČENCI, DANES UMETNIKI

V Kulturnem centru Primoža Trubarja 
sta se umetnici, dr. likovne umetnosti 
Jožica Medle, in Ema Pavlič, študent-
ka 4. letnika na Konservatoriju za 
glasbo in balet v Ljubljani, predstavili 

v okviru projekta OŠ Šentjernej Včasih naši 
učenci, danes umetniki. Dogodek je potekal v 
četrtek, 7. aprila 2022.
Kulturno-umetniško prireditev in odprtje raz-
stave likovnih del Jožice Medle z naslovom 
Narava v človeku je vodila Barbka Kukman, 
učiteljica OŠ Šentjernej in mentorica recita-
torjev, ki so dogodek popestrili z interpre-
tacijo Bajk in povesti o Gorjancih, v katerih 
nam Janez Trdina odstira skrivnostni svet 
našega hribovja, svet pred domačim pragom, 
njegove številne zgodovinske zanimivosti in 
naravne bisere ter zgodbe iz življenja gorjan-
skih prebivalcev. V kulturnem delu programa 
je nastopila tudi otroška folklorna skupina 
Šentlora pod mentorstvom učiteljice Maje 
Miklavž Sintič.
Prisotne je pozdravil ravnatelj šole gospod 
Aljoša Šip.
Prireditev že tradicionalno od leta 2000 OŠ 
Šentjernej pripravlja v okviru projekta Nekoč 
naši učenci, danes umetniki. Koordinatorica 
in pobudnica projekta je Darja Kovačič, učite-
ljica likovne umetnosti.
Tako Jožica Medle kot Ema Pavlič sta bili 
učenki naše šole.
Ema Pavlič je že v osnovnošolskih klopeh 
dokazala izredno umetniško nadarjenost. 
V šolskem letu 2013/2014 je izdala knjigo z 
naslovom Sandra.Sen, v kateri je na slikovit 
in prepričljiv način povezala svet fantazije in 
najstništva. K branju je pritegnila z živahnimi 
dialogi in mladostno razigranostjo. Svoj lite-
rarni prvenec pa je sama tudi ilustrirala. 
Sproščeno je upodobila junake knjižnega 
dela, ki na začetku pripovedi izražajo nape-
tost, dramatičnost, nato optimizem, z razple-
tom pa čudovito milino in mirnost.
Za ustvarjalnost na področju literarne in li-
kovne dejavnosti je prejela plaketo slavček, 
najvišjo nagrado, ki jo OŠ Šentjernej podelju-
je svojim učencem za najvidnejše dosežke na 
področju kulture.
Ema je povedala, da se želi v svoji prihodnosti 
ukvarjati z glasbo. Njen glas nas je na prire-
ditvi pobožal, navdihnil, prevzel … Res smo 
uživali. Pevski nastop je z igranjem citer obo-
gatila Emina prijateljica Julija Laznik.
Doktorica likovne umetnosti Jožica Medle 
nam je zaupala, da so ji bili narava ter z njo 
povezana kultura in Gorjanci temeljni navdih 
za dela, ki jih je predstavila njena hčerka, do-

centka doktorica umetnostne zgodovine Ines 
Vodopivec. Povedala je, da umetnica s plaste-
njem, nizanjem in kompozicijskim zlaganjem 
prikazuje in ustvarja svoj lastni likovni orga-
num, v katerem se prvi glas stvarnice narave 
in drugi glas človeka združujeta v ekspresivno 
melodijo na likovni podlagi.
Dodala je, da se Jožica Medle v svojih delih že 
vrsto let posveča izvornemu počelu biološke-
ga stvarstva. Z lastno likovno sintakso ekspre-
sivno ustvarja zgodbo o zemlji že od preloma 
tisočletja. V njenih delih se odraža vizualno 
prisluškovanje pripovedi iz narave. Na večjih 
in manjših formatih se pojavlja abstrahirana 
podoba sveta z močnimi poudarki sodobne 
resničnosti, ekološke zavednosti in soobstoja 
človeka z naravo.
Nepogrešljiv sopotnik Jožice Medle je Jože 
Smolič, inženir gozdarstva, ki nedvomno poz-
na dušo in osrčje Gorjancev. Svoje občutke 
deli z Jožico in jo neprestano postavlja pred 

  DARJA KOVAČIČ & BARBKA KUKMAN

    ELIZABETA KUŠLJAN GEGIČ

nove izzive videnja, razumevanja in občute-
nja našega hribovja in narave. Kot človek, ki 
mu je narava blizu, je v nagovoru občinstvu 
povezal kulturo, umetnost in Gorjance.
Navzoče je nagovoril tudi predstavnik Občine 
Šentjernej gospod Janez Selak, ki je poudaril 
pomen umetnostnih ustvarjalcev za občino.
Tadeja Strmole, pomočnica ravnatelja OŠ 
Šentjernej, se je zahvalila umetnicama in 
ustvarjalcem programa ter poudarila, da pro-
jekt Včasih naši učenci, danes umetniki že od 
leta 2000 povezuje šolo s krajem in ljudmi, ki 
jim je ustvarjanje izziv in so že kot naši učen-
ci raziskovali in poglabljali znanja v različnih 
zvrsteh likovne, glasbene in literarne umetno-
sti. Upa, da bo umetnost vedno del našega 
bivanja, saj nas neprestano nagovarja, da vi-
dimo in čutimo ter doživljamo svet okoli sebe 
drugače, večplastno. 
Razstava z naslovom Narava v človeku bo na 
ogled do začetka junija. 
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Z razstavo Andersenovih pravljic v OŠ Šentjernej 
obeležili mednarodni dan knjig za otroke

M
ednarodna zveza za mladinsko 
književnost je 2. april proglasila za 
mednarodni dan knjig za otroke, ki 
ga poznamo tudi kot svetovni dan 
pravljic. Na ta dan se je leta 1805 ro-

dil danski pravljičar Hans Christian Andersen, 
katerega pravljice pozna skoraj vsak otrok.  
Kdo se še ni srečal z zgodbo o grdem račku, 
ki se mu vse druge race posmehujejo? Ali pa s 
kraljično, ki je bila tako občutljiva, da je med 
spanjem skozi debelo plast žimnic občutila 
grahovo zrno? Brezčasne pripovedi Deklica z 
vžigalicami, Cesarjeva nova oblačila, Snežna 
kraljica, Mala morska deklica, Leteči kovček in 

    MAJA REGINA druge so del otroštva dečkov in deklic po vsem 
svetu. Tudi v šolski knjižnici OŠ Šentjernej smo 
obeležili dan priljubljenega pravljičarja. Prip-
ravili smo plakat in razstavo njegovih del ter 
o njem spregovorili preko pravljic in zgodb iz 

V torek, 29. 3. 2022, se je Brina Jurše, predsednica šolske 
skupnosti, udeležila 32. regijskega otroškega parlamenta v 
Novem mestu. O temi Moja poklicna prihodnost so parla-
mentarci razpravljali že tretje leto. 
Kmalu po uvodnih nagovorih so delegati začeli razpravljati 

po skupinah. Vsaka skupina je imela določeno podtemo: Moj poklic 
– skrbi, pričakovanja znanje in veščine; Pozitivne, negativne in zani-
mive lastnosti poklicev v Sloveniji in Evropi; Poti do mojega poklica; 
Vpliv covida-19 na izbiro poklica ter Poklici sedanjosti in prihodno-
sti. Nato je sledila predstavitev ugotovitev vsake skupine in razpra-
va. Po razpravi je potekalo glasovanje za udeležbo na nacionalnem 
otroškem parlamentu, s katerim je bila izbrana tudi Brina Jurše. 
Tako se bo v mesecu aprilu udeležila 32. nacionalnega otroškega 
parlamenta v Ljubljani. Iskrene čestitke! 

    ANDREJA HVALEC ŽITNIK

REGIJSKI OTROŠKI PARLAMENT

Pevski zbor z Orffovim krožkom na 
koncertu novomeških simfonikov

K
ot že vrsto let učenci pevskega zbora 
iz Orehovice in Orffovega krožka obiš-
čemo letni koncert Simfoničnega or-
kestra Novo mesto. Koncert je bil v če-
trtek, 31. 3. 2022, v Kulturnem centru 

Primoža Trubarja. Učenci smo dobili brezplač-
ne vstopnice. Letošnjega koncerta smo se še 

posebej veselili, saj smo vedeli, da bo gostja 
Eva Boto. Osvežili smo si znanje o godalih, 
trobilih in pihalih ter se prepustili prečudovit 
glasbi orkestra. Po končanem koncertu smo 
se tudi fotografirali z gostjo večera. Komaj ča-
kamo že naslednje leto, da zopet pridemo na 
koncert. 

  učenci pevskega zbora iz Orehovice ter Orffovega krožka z mentorico MOJCO KRUH

    MOJCA KRUH

knjige Pravljično potovanje Hansa Christiana 
Andersena. Tako smo se potopili svet čudovi-
tih ilustracij in skrivnostnih pravljičnih svetov, 
v katerih je vse mogoče … A kot je zapisal An-
dersen: »Najlepša pravljica je življenje sámo.« 
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PRAZNIKI V
MARCU

V 5. d-oddelku smo naredili načrt, kako 
bomo v mesecu marcu presenetili 
svoje starše. Prvi praznik je bil 8. ma-
rec. To je mednarodni praznik vseh 
žensk. Naša presenečenja za mame 

  UČENCI 5. D-ODDELKA

    MOJCA KRUH

zadnja presenečenja pa smo izdelali srca iz 
prepletene volne za materinski dan. Naredili 
smo jih v šoli. Na deščico smo najprej zarisali 
srce in označili pike, kamor smo zabili žeblje v 
obliki srca. Sledilo je barvno prepletanje volne 
okoli žebljev. Nastali so zelo lepi srčki. Na zad-
njo stran pa je vsak napisal posvetilo mami, za 
kaj ji je hvaležen. Ko smo to izročili mamicam, 
so nas objele in se kar zjokale od sreče. 

so bile rože iz zgibanega papirja, ki smo jih po 
navodilih zgibali sami. Navdih za izdelavo smo 
si poiskali kar na spletu. Barve cvetov smo si 
lahko poljubno izbrali. Na ta dan smo jih po-
darili svojim mamicam. Naslednja preseneče-
nja smo pripravili za očete, za dan mučenikov. 
Izmisliti smo si jih morali sami. Ta so bila: okvir 
z napisom in sliko, šotor z darilom, kravata iz 
papirja in razna majhna dobra dela … Kot 

ODNOS DO HRANE JE ODNOS DO NAS SAMIH

P
rehranjevanje ni le zadovoljevanje 
fizioloških potreb, ampak ima tudi 
psihološki pomen. Hrana otroku pri-
naša prvo izkušnjo ugodja in varnosti, 
kot sta mamina bližina in dotik. Čas 

modernega potrošništva pa prinaša mamljive 
prehranske izdelke, ki lahko rušijo zdravje in 
zavirajo normalen razvoj naših otrok. 
Življenjski slog in prehranjevalne navade so 
ključni dejavniki za naše zdravje. Prehranske 
potrebe otrok se z leti spreminjajo. Razvoj 
telesa je najhitrejši v začetku življenja, sredi 
otroštva se upočasni in spet okrepi v času pu-
bertete, nakar se ustali. Prav zaradi pospešene 
rasti in vsakodnevne aktivnosti otroci potre-
bujejo relativno veliko energije v primerjavi s 
svojo velikostjo. Da se zadosti vsem potrebam 
po hranilnih snoveh, se otrokom ponudi s hra-
nili bogata, kakovostna in raznolika živila. Iz-
kušnje s prehrano v otroštvu pomembno vpli-
vajo na izoblikovanje prehranjevalnih navad v 
odrasli dobi.
V obdobju odraščanja večina kljubuje naravni 
živi hrani, presni zelenjavi in sadju. Zakaj? Ot-
roci in mladostniki pogosto posegajo po slad-
kih prigrizkih, hitri hrani in umetno sladkani 
pijači, prepogosto po energijskih napitkih. Sol, 
močne začimbe in ojačevalci okusa povzroča-
jo otopelost njihovih brbončic in opustošenje 
zaznavanja in nabora okusov. Samo še ume-
tne arome in kemično sintetizirani okusi spro-

  MOJCA KODELIČ žijo občutke ugodja. Živilska industrija prav 
izdelkom, po katerih največ posega mladina, 
dodaja kemične snovi, ki povzročajo lakoto, 
odvisnost od te hrane in posledično debelost. 
Hitra hrana praznih kalorij poleg previsoke 
energijske in prenizke biološke vrednosti pri 
otrocih povzroča usodno odvisnost. Gre lahko 
za pravo zasvojenost s kemičnimi dodatki. 
Odrasli otroke največ naučimo s svojim zgle-
dom. Privzgajajmo jim odgovornost in skrb za 
lastno zdravje, kar bo posledično pripeljalo do 
zavestnega izbora hrane. Opozorimo jih, naj 
opazujejo svoje telesno in duševno počutje ob 

zaužitju zdrave hrane in kakšne učinke na nji-
hovo telo imata nevarna hrana ter pijača. Pri 
mladostnikih, ki se nezdravo prehranjujejo, 
so strokovnjaki pogosto zaznali pomanjkljivo 
pozornost, nezbranost, nestrpnost, nerazpo-
loženje in hiperaktivnost.
Pomagajmo otrokom, da na hrano in prehra-
no ne gledajo lahkomiselno. Naučimo jih, da 
je hrana dragocena dobrina za naše zdravje in 
da moramo biti pri izbiri odgovorni do sebe. 
Viri:
https://www.prehrana.si,
https://www.zazdravje.net
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24. april – SLOVENSKI DAN BREZ ZAVRŽENE HRANE

P
o zadnjih podatkih Statističnega ura-
da RS smo v Sloveniji v letu 2020 za-
vrgli 143 570 ton odpadne hrane, kar 
je povprečno 68 kg na prebivalca. Eko-
logi brez meja, slovenska nevladna 

organizacija, ki si prizadeva za svet brez od-
padkov, ocenjuje, da je med to hrano skoraj 40 
% še užitne. Podatki kažejo, da so za nastanek 
polovice vse zavržene hrane v Sloveniji odgo-
vorna gospodinjstva. 

  MOJCA KODELIČ Vsak delovni dan slovenski vrtci in osnovne 
šole nahranijo skoraj četrt milijona otrok. 
Dnevno šolski in vrtčevski kuharji pripravijo 
tudi do 500 000 zajtrkov, malic in kosil, a od 
tega gre najmanj 3000 ton direktno med ku-
hinjske odpadke.
Slovenski strokovnjak za prehrano je dejal, 
da problematiko zavržene hrane v šoli ne bo 
moč rešili s tematskimi dnevi in seminarskimi 
nalogami. Potrebno se je zavedati, da smo za 
prehranjevanje otroka odgovorni vsi – država, 
družba, starši in ponudniki hrane. Odgovor-

nost do zdravega prehranjevanja mora biti 
najprej prisotna v našem osebnostnem zave-
danju, šele nato lahko vplivamo na to, da bo 
imel otrok vsak dan na svojem krožniku zdra-
ve izbire.
V šolah in vrtcih je sprotno odjavljanje 
abonentskih obrokov zelo pomembno za 
zmanjšanje količine zavržene hrane. 
Viri:
https://ebm.si
https://ekosola.si

V torek, 5. 4. 2022, smo imeli učenci 1. 
c-oddelka tehniški dan. Z avtobusom 
smo se odpeljali v Radovico, kjer smo 
obiskali Osnovno šolo Brihtna glava. 
Tam smo si ogledali, kako je potekal 

pouk pred več desetletji. V učni uri nam je to-
varišica učiteljica predstavila kulturno in na-
ravno dediščino Bele krajine. 

    NADA KLEMENČIČ &
                    ALENKA RANGUS

TEHNIŠKI DAN V 1. C
Kaj si o učni uri nekoč mislijo učenci?
• Zelo mi je bila všeč tovarišica učiteljica, ker 

me je veliko novega naučila. Zanimivi so bili 
čeveljčki, ki so se prenašali iz roda v rod. 
(Martin)

• Risali smo breze na tablico s kredami. (Tjaž)
• Naučila sem se veliko novega o Beli krajini. 

(Liza)
• Najbolj sem užival pri risanju breze na tabli-

co. (Kai)
• Najboljša je bila belokranjska pogača, ki 

smo jo dobili, ko smo prišli v šolo. (Leja)
• Zelo zanimivo je bilo ameriško letalo iz 2. 

svetovne vojne. (Nina)
• Všeč mi je bilo, ko smo s kredami risali na 

tablico. (Tisa)
• Tovarišica učiteljica je bila najboljša. (Lara)
• Najboljše je bilo na avtobusu, ko smo peli 

pesmi. (Neli)
• Najbolj sem uživala, ko smo jedli malico pri 

letalu. (Mia)
• Zelo zanimiva je bila cela učilnica in vožnja z 

avtobusom. (Toto)
• Pot čez Gorjance, ki se je vijugala, je bila naj-

boljša. (Oskar)
• Pod mizo sem našel fračo in tovarišica uči-

teljica me je zelo okregala. (Metod)
• Belokranjska pogača je bila zelo dobra. (Kri-

stjan)
• Dobil sem spričevalo in naredil sem drugi 

razred šole nekoč. Gospa Nada pa je dobila 
enko in mora ponavljati razred. (Jan) 
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V ponedeljek, 21. marca, smo imeli 
učenci 7. razreda naravoslovni dan z 
naslovom Celica. 
Najprej so nam učiteljice razložile, kaj 
moramo narediti, nato pa smo začeli. 

Izdelovali smo celice iz materialov, ki smo jih 
sami prinesli v šolo. Imeli smo najrazličnejše 
materiale, kot so plastika, les, stiropor in živi-
la iz kuhinje (riž, makaroni, začimbe, zdrob). 
Naredili smo maketo celico, nato pa še legen-
do celice. Iz tega naravoslovnega dne smo 
se naučili natančno zgradbo celic in njihovo 
delovanje. Izvedeli smo, da imajo vse celice 
skupno citoplazmo in celično membrano. Na 
izbiro smo imeli štiri celice. Jaz sem si izbrala 
rastlinsko, ker ima največ organelov. Po štirih 
urah je večina učencev že zaključila z delom. 
Učiteljica nas je zelo pohvalila. Naslednji dan 
so bile naše celice tudi ocenjene. 

  NIKA GRUBAR, 7. c

    ARHIV OŠ ŠENTJERNEJ

SVETOVNI DAN ROMOV

8. aprila je bil svetovni dan Romov. 
Na ta dan so leta 1971 v Londonu 
na prvem Svetovnem kongresu 
Romov uradno sprejeli ime Romi 
za vse pripadnike tega naroda. S 

tem imenom so potrdili svojo identiteto, spre-
jeli svojo zastavo in himno, država Indija pa jih 
je uradno priznala za svoje nekdanje prebival-
ce. Ime Romi v prevodu pomeni ljudje – Rom 
je človek, moški, Romni pa ženska, žena.
Ker imamo na OŠ Šentjernej veliko romskih 
učencev, smo njihov praznik obeležili tako, da 
smo pripravili kratko prireditev, na kateri so 
nastopali romski učenci s različnimi točkami, 
od recitacij, igranja na harmoniko do romske-
ga trebušnega plesa. 
Na proslavo smo povabili učence od 1. do 4. 
razreda, pripravili pa jo bomo tudi za starše 
naših romskih učencev.

    SUZANA PEKOLJ Djelem Djelem (Hodim Hodim) – romska hi-
mna

Hodil, hodil sem po dolgih poteh,
spoznal sem srečne Rome.
O Romi, od kod prihajate,

s šotori po srečnih poteh?
O Romi, o romski bratje!
Imel sem nekoč veliko družino,
a črne legije so jih ubile.
Pojdite z menoj, Romi iz celega sveta,
za Rome so poti odprte.
Zdaj je čas, dvignite se Romi vsi.
Dvignili se bomo visoko, če se le potrudimo.
O Romi, o romski bratje! 

NARAVOSLOVNI
DAN

NARAVOSLOVNI DAN V 8. RAZREDU
  LUKA FRANKO, 8. a

    ARHIV OŠ ŠENTJERNEJ

V začetku aprila smo imeli učenci 8. 
razreda OŠ Šentjernej naravoslov-
ni dan na temo hrana, okusi in vo-
nji. V šolo so prišli zunanji izvajalci 
z mikrobiološkega laboratorija Av-

beršek. 
Prvi dve uri so strokovnjaki predavali o ek-
sotični hrani ter o hrani prihodnosti. Razla-
gali so o tem, da v prihodnosti ne bo dovolj 
hrane za vse. To pomeni, da bodo hrana 
prihodnosti žuželke, ker porabijo najmanj 

vode. Povedali so tudi, kaj jedo drugi naro-
di po svetu. 
Naslednjo šolsko uro smo okušali vodo z 
različnimi okusi. Bili so grenki, kisli, sladki, 
slani ali pa okusa ni bilo. Spoznali smo še 
okus umami, ki je izrazit na koncu in nima 
specifičnega okusa. 
Zadnji dve šolski uri smo vonjali vzorce iz 
epruvet. Vonji so bili različni. Lahko je bil 
vonj po sadežu ali zelišču. Če nismo mogli 
ugotoviti, kaj bi to lahko bilo, so nam na-
mignili (npr. to sadje izvira iz Španije).
Imeli smo zanimiv in poučen naravoslovni 
dan. 
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INTERESNE DEJAVNOSTI NA PODRUŽNICI 
OREHOVICA – ČUJEČNI MLADI PLANINCI

B
eseda čuječnost se je šele v zadnjih le-
tih začela uporabljati v besedišču uči-
teljev in drugih pedagoških delavcev. 
Dr. Eva Škobalj navaja, da o čuječnosti 
govorimo, kadar želimo opisati toč-

no določeno stanje človeka. To stanje lahko 
opišemo tudi kot notranjo budnost, zbranost  
in zmožnost koncentracije in osredotočenja 
(Škobalj, 2017).
Z vsebino dela interesne dejavnosti Mladi pla-
ninci lahko čuječnost uresničujemo na vsakem 
koraku, na vseh krajših in daljših poteh in po-
stankih. Le te na vsakem koraku osmišljamo. 
S hojo in planinarjenjem se ustvarjajo pogoji, 
ki omogočajo učencem in njihovim mentorjem 
doživljanje sedanjega trenutka in odmik od 
pritiskov in zahtev sodobnega življenja, ki to 
doživljanje pogosto onemogočajo.
Ob dejavnostih učitelj lažje poišče pristen stik z 
učenci planinci in ustvari ugodna učna okolja. 
Pred leti se je na podružnični šoli v Orehovici 
organizirala interesna dejavnost Mladi popot-
niki, ki je zelo kmalu prerasla v Mlade planince. 
Krožek se je povezal s Planinskim društvom 
Šentjernej. Planinsko društvo nam zagotavlja 
planinske vodnike, udeležujemo pa se tudi 
skupnih planinskih izletov.
PD Šentjernej je v tem šolskem letu zagotovilo 
kar 10 učencem bronasti planinski znak, 1 uče-
nec pa je osvojil celo srebrnega.
Številčnost mladih planincev se iz leta v leto 
povečuje. Iz manjše skupine, 10–15 članov, se 
je članstvo zelo povečalo. V tem šolskem letu 
se je število članov te interesne dejavnosti 

    IVICA PADARŠIČ,
                     mentorica Mladih planincev

povzpelo že na 39. To število predstavlja več 
kot polovico učencev na naši podružnični šoli. 
Kot mentorica sem ponosna, da se je kar nekaj 
družin po aktivnem delu njihovega otroka v tej 
interesni dejavnosti na šoli lotilo pohodništva 
oz. planinarjenja v svojem prostem času. Prav 
to pa je končni cilj, ki ga želimo zasledovati. V 
času epidemije so bili naši pohodi okrnjeni, je 
pa bilo v tem času zaznati povečano aktivno 
hojo na prostem v okviru družin.
Planinci praviloma obiskujejo to interesno de-
javnost več let zapored.
Z redno hojo se lahko izognemo pogostim bo-
leznim sodobnega časa. Coaltre et al. (2010) 
navajajo, da gore in s tem povezano planinstvo 
pozitivno vplivajo tudi na psihično počutje 
človeka, predvsem na njegovo samopodobo 
in samozavest, saj vsakega ob uspešno usvo-
jenem cilju preplavijo občutki zadovoljstva in 
veselja ob spoznanju, kaj je sposoben prema-
gati s svojim veseljem in trudom (Sluga in dr., 
2017).

Poleg temeljnega cilja dejavnosti – pozitiven 
odnos do hoje kot najbolj dostopne in uni-
verzalne športne dejavnosti, krepitev zdravja 
in razvijanje zdravega življenjskega sloga – z 
mladimi planinci zasledujemo še druge cilje.
1. Spoznavanje naravne in kulturne dediščine 

ožje in širše okolice/opazovanje sledov pre-
teklosti. Ob izvedbi učne poti Po poti naših 
gradov v naši šolski okolici so učenci obi-
skali vse štiri kamnite priče naše preteklosti, 
štiri še ohranjene gradove: Gracarjev turn, 
Prežek, Volavče in Vrhovo. 

2. Spoznavanje pomembnejših naravnih vod-
nih virov in njihovih lastnosti.
Učenci se ob vodnih tokih zavedajo pomena 
ohranjanja čistih naravnih virov in odgovor-
nega ravnanja s pitno vodo. Prav v zadnjem 
obdobju smo obiskali Kobile, Pendirjevko in 
njen znameniti pritok – zaganjalko Minutnik.
Učenci spoznavajo, kako človek izkorišča 
moč vode in s tem prispeva k ohranjanju 
okolja oz. izbiri okolju prijaznejše pridobiva-
nje električne energije. S Šentviške gore smo 
si ogledali jez za hidroelektrarno na Savi.

3. Spoznavanje elementov naravne dediščine/
endemit. Ob naših pohodih spoznavamo 
tudi rastlinstvo – zdravilna zelišča in njihovo 
uporabo. Spoznali smo že nešteto zdravilnih 
rastlin, kot so arnika, materina dušica, pljuč-
nik, srčna moč ... Tudi naš planinski vodnik, 
g. Vinko Župan, ki nas pogosto spremlja in 
vodi, je dober poznavalec zdravilnih zelišč, 
zato nam jih v naravi pogosto pokaže. Pri-
ložnost pa se imamo posladkati s plodovi 

gozda, kot so jagode, borovnice, kostanj ... 
Posebej pa smo ponosni na to, da smo lah-
ko v naravi opazovali zaščitene rastline, ki so 
značilne za določeno področje – endemite. 
Pri vzponu na Boč smo si ogledali velikonoč-
nico, na Lovrencu nas je v aprilu očaral Clu-
zijev svišč, na Bohorju in na naših Gorjancih 
nas je očarala kranjska lilija.

4. Spoznavanje literarnega sveta po poteh pi-
satelja Janeza Trdine ob pohodih po Trdino-
vih poteh.

5. Sodelovanje s starši je zelo pomembno pri 
organizaciji nekaterih planinskih izletov. 
Prisotnost staršev je bila nezamenljiva pri 
pohodih v visokogorje, kjer smo dejavnost 
izvedli v sodelovanju s Planinskim društvom 
Šentjernej. S tem smo spodbudili zanimanje  
staršev za telesni in gibalni razvoj njihovih 
otrok in omogočili družinam kvalitetno pre-
življanje skupnega prostega časa. Nekateri 
starši so se aktivno vključili v pohodništvo, 
starši, ki so planinski vodniki, pa so z nami 
večkrat sodelovali in nam omogočili stro-
kovno vodenje (Golica, Kum, Bohor, Boč ...). 

6. Učenje v naravi je učenje v učilnici na pros-
tem. Učenke in učenci pridobivajo znanje 
neposredno z izkušnjami v zunanjem okolju. 
Z učilnico v naravi lahko veliko doprinese-
mo k otrokovemu občutku in razumevanju 
za okoljevarstveno, družbeno odgovorno 
delovanje in mu obenem pomagamo do 
celovitega razvoja njegove lastne osebnosti 
(Šetina, 2013).

7. Skrb za varnost. Pred vsakim pohodom sku-
paj pregledamo načrt poti, trajanje, posebej 
se posvetimo nevarnim mestom. Poseben 
poudarek je na primerni planinski opremi, 
kamor sodijo: pohodniški čevlji, oblačila, 
ki so primerna letnemu času in vremen-
skim razmeram, v nahrbtniku pa ne smejo 
manjkati rezervna obleka, prigrizek, pijača 
in knjižica Mladi planinec. Mentor pa mora 
vedno poskrbeti še za prvo pomoč, naslove 
staršev oz. telefonske številke.
Učenci se usposabljajo za samostojno po-
hodništvo v poznejših starostnih obdobjih 
in razvijajo zdrave življenjske navade. Ob 
skupnem druženju utrjujejo tudi prijateljske 
vezi, medsebojno spoštovanje in ob skupnih 
doživetjih začutijo povezanost s skupino, 
pripadnost. 
Oblikujejo spoštljiv in kulturen odnos do 
okolja in narave kot posebne vrednote. Oko-
lju in naravi pa dolgujemo pravzaprav vse in 
nam mora biti mar – čas je, da postanemo 
zares čuječni in naša interesna dejavnost 
Mladi planinci nam to omogoča. 
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TABOR KOLPA 2022

V
odstvo tabora, ki ga organizira Dru-
štvo tabornikov rod Samotni hrast 
Šentjernej s podporo OŠ Šentjernej, 
že načrtuje aktivnosti, ki bodo ponu-
jene tabornikom in tistim, ki jih življe-

nje v naravi zanima.
Tabor KOLPA 2022 bo tudi letos stal na tabor-
nem prostoru v Radencih pri Starem trgu ob 

  MOJCA KODELIČ Kolpi od sobote, 25. junija 2022, dalje. Naša 
posebnost je način dela, mi mu pravimo ta-
borniški pristop. To pomeni, da mladi znanje 
in spretnosti pridobivajo skozi izkušnje, v var-
nem okolju majhnih skupin, vodih. Mlajši ta-
borniki, osnovnošolci, so udeleženci taborniš-
kih aktivnosti, ki jih zanje pripravljajo starejši 
taborniki. Skozi aktivnosti usvajajo znanja in 
veščine, hkrati pa raziskujejo in se razvijajo, ko 
se učijo o sebi, naravi in sočloveku. Delo pote-

ka po začrtanem programu, kjer so vse aktiv-
nosti organizirane tako, da lahko ob skupnih 
ciljih taborniki sledimo svojim interesom, ob 
tem osebnostno rastemo, mladi pa pridobiva-
jo na samostojnosti.
Informativne prijave bomo zbirali konec apri-
la. Učenci šole dobijo informacije pri mento-
rici interesne dejavnosti taborniki ali pa nam 
pišite na e-naslov: taborniki.sentjernej@gma-
il.com. 

L
etošnje tekmovanje iz znanja zgodovi-
ne je potekalo na temo Rimski vsakdan 
na slovenskih tleh. Šolskega tekmova-
nja, ki je bilo 7. 12. 2022, se je udeležilo 
22 učencev iz 8. in 9. razreda. Bronasta 

priznanja je osvojilo 14 učencev. Izmed teh se 
jih je 6 uvrstilo tudi na državno tekmovanje, ki 
je potekalo v četrtek, 10. 3. 2022. Tekmovalci 
so se na državnem tekmovanju odlično odre-
zali, saj so Zoja Špilar (9. c), Peter Martinčič (9. 
c) in Neža Martinčič (9. b) osvojili zlato prizna-
nje, Andraž Mlakar (8. b) pa srebrno prizna-
nje. Čestitke vsem tekmovalcem! 

    ALJA GODEC LEKŠE

ODLIČEN DOSEŽEK TEKMOVALCEV 
IZ ZNANJA ZGODOVINE

V POČASTITEV PRAZNOVANJA
150-LETNICE OSNOVNE ŠOLE ŠENTJERNEJ

BOMO UPRIZORILI MUZIKAL PETER PAN.

V ta namen 
VABIMO 

VSE NAŠE BIVŠE UČENCE TER STARŠE NAŠIH UČENCEV,
da se nam pridružijo kot pevci, igralci, plesalci ali glasbeniki

pri ustvarjanju predstave.

VSE ZAINTERESIRANE VABIMO, DA POKLIČETE V TAJNIŠTO 
ŠOLE ALI PIŠETE NA E-NASLOV:

harlekindance@gmail.com (Lucija Kuntarič)
NAJKASNEJE DO 1. MAJA 2022.

VESELIMO SE SODELOVANJA Z VAMI!

OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ 

ZBIRALNA AKCIJA
STAREGA PAPIRJA

V letošnjem šolskem letu smo na Osnovni šoli Šentjernej orga-
nizirali dve zbiralni akciji starega papirja – jesensko in spomla-
dansko. Da bi bili pri zbiranju čim bolj uspešni, smo jesensko 
zbiralno akcijo začinili z medoddelčnim tekmovanjem – papir 
smo tehtali, najuspešnejši oddelek pa je šolski sklad nagradil 

s picami. Ves izkupiček od starega papirja, ki smo ga zbrali spomladi, 
pa bo namenjen izvedbi dnevov dejavnosti ob zaključku šolskega leta. 
V obeh akcijah smo zbrali preko 23 ton odpadnega papirja. Najuspe-
šnejši razred v jesenski akciji je bil 7. a. Zmagovalcem čestitamo!
Najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali v naših zbiralnih akcijah. Že sedaj 
pa vas prosimo, da še naprej pridno zbirate papir, saj bomo zbiralno 
akcijo zopet ponovili jeseni. 

  ANITA FURAR
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TO SEM JAZ IN MOJA DRUŽINA

D
ružina je najbolj pomemben dejavnik 
v otrokovem življenju. In ko v vrtcu 
omeniš družino, mamico, očka, sestri-
co, bratca se otroci razgovorijo. Zato 
smo tudi mi namenili nekaj pozornosti 

družini.
V mesecu marcu obeležujemo mnogo pra-
znikov, ko praznujejo različni družinski člani. 
Skladno s cilji in starostno stopnjo otrok v sku-
pini Krtki, smo načrtovali dejavnosti, kjer so 
se imeli otroci možnost seznaniti s tematiko o 
sebi in družini. 
Otroci so v vrtec prinesli fotografijo svoje druži-
ne, ki smo jo spremenili v hiško in jo nalepili na 
vidno mesto. Hiške smo si ogledovali, spozna-
vali smo družinske člane, jih šteli in poimeno-
vali po imenu. Ugotovili smo tudi, da skoraj vsi 
otroci živijo v hiši. Spoznali smo novo pesmico 
Hiško zidamo, katero so otroci hitro usvojili. 
Tudi vsak sam si je sezidal hišico iz škatle in 

    ALENKA POVŠIČ kartona ter jo pobarval s tempera barvo. Ob 
prazniku mamic in očkov smo izdelali rožico 
in vazo, katero so otroci dali v zahvalo svojim 
staršem.
Ob koncu meseca smo organizirali spomla-
danski družinski pohod do Kostanjeviške 

jame. Svoje jeklene konjičke smo pustili v 
Kostanjevici in se nato peš odpravili do jame. 
Otroci so bili sproščeni, veseli in zgovorni. Vsi 
so peš prišli do cilja in dobili medaljo. Imeli 
smo zelo lepo popoldne in upamo, da bo takih 
dni v prihodnje še več. 

KDO JE TVOJA DRUŽINA?

»M
oja družina je mami, ati, 
oči, sestrica, bratec …, pa 
tudi mama, babi, dedo,« so 
nama razlagali otroci. V me-
secu marcu sva se vzgojite-

ljici odločili, da posvetiva temo družini. Spod-
bujali sva otroke in starše, da so v vrtec prinesli 
družinsko fotografijo. Otrokom sva želeli prip-
raviti kotiček s fotografijo družine. V igralnici 
nas na lep družinski dan spominja družinska 
fotografija vsakega otroka iz skupine. Tako si 
med dnevom lahko ogledajo svojo družino in 
o njej razlagajo prijateljem v skupini. 

    KATARINA PETRINČIČ &
 JERNEJA MIKLIČ

V jutranjem krogu so dežurni otroci vestno čr-
tali na koledarju dneve. Tako smo obeležili kar 
nekaj nam pomembnih dogodkov: dan žena, 
dan mučenikov, gregorjevo ter prvi dan po-
mladi. Prav poseben dan koledarju – 25. mar-
ca pa smo poimenovali kar materinski in oče-
tovski dan. Mama in oče, oba sta pomembna v 
otrokovem življenju. 
Izdelali smo origami tulipane ob dnevu žena, 
ki so nas pozdravili že na stopnišču vrtca. Da 
smo obeležili gregorjevo, smo izdelali ptičke in 
senzorične rožice za mamico. Za družino pa so 
otroci posadili rožico, za katero bo skrbela cela 
družina. Letos smo za očke pripravili posebno 
darilo. Otroci so o njih povedali nekaj misli, 
midve pa sva jih zapisali na papir in zavili v li-
čen spomin zanje. 
Mesec marec je v naše kraje prinesel pomlad. 
Mi smo v pozdrav pomladi sestavili pomlad-
ni šopek otrok skupine Sovice. Vsak otrok je 
prinesel v igralnico cvetočo vejico. Tako smo 
sestavili čisto poseben in naš pomladni šopek. 
Udeležili smo se tudi otvoritve učne poti v 
Šentjerneju in prav lepo je bilo pojesti malico 
na klopi ob poti, v bližini čebelnjaka (pa tudi 
čebelarji so nam ponudili odlične medenjake 
za malico). Hvala vsem, da lahko uporabljamo 
varno učno pot za našo rast in razvoj.
Čisto zadnji dan v mesecu pa nas je obiskala 
ga. Jasmina iz Zdravstvenega doma Novo mes-
to in nas poučila o pravilnem ščetkanju zob. 
Sedaj pa novim dogodivščinam naproti. 



Barbara Čeh:
ZOBOBOLKA IN
KARIES TEKMUJETA
Epistola, 2022 / Zobni bakteriji 
Zobobolka in Karies se odločita, da 
bosta tekmovali v tem, katera od 
njiju bo v zobeh zvrtala več lukenj. 

Zobobolki gre pri tem zelo dobro od rok, Karies pa se 
pri svojem delu spopada z velikimi težavami. Zobna 
higiena je zelo pomembna za zdravje naših zob, zato 
je pomembno, da se je priučimo že v otroštvu. Priču-
joča slikanica spodbuja otroke k vestnemu čiščenju 
zob, uči pa tudi zmernosti pri uživanju sladkarij.
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Dr. Richard Gunderman:
VELIKI UMI: TESLA - Vizionar,
izumitelj in doba elektrike
MK, 2022 / Biografija Tesla je izšla v zbirki 
Veliki umi, ki predstavlja največje znanstve-
nike, izumitelje, raziskovalce, učenjake ter 
inovatorje v zgodovini človeštva. Poljudno 

pisana in slikovno bogata biografija prinaša izjemen vpogled 
v zasebno in poklicno pot enega najbolj daljnovidnih izumite-
ljev nove dobe, genialnega elektroinženirja, fizika, strojnika, 
kemika in matematika, predvsem pa vizionarja, svetovljana 
ter neumornega garača. Nikola Tesla se je podpisal pod več 
sto patentov na področju sodobne večfazne rabe električne 
energije in magnetizma; med njegovimi najpomembnejšimi 
dognanji so indukcijski motor z izmeničnim tokom, različni 
generatorji, sistemi brezžičnega upravljanja, pridobivanja in 
globalne distribucije elektrike, naprave z rentgenskimi žarki ter 
komunikacijski sistemi.

Steve Small:
RACA, KI NI MARALA
VODE
Zala, 2022 / Nekoč je živela raca, 
ki ni marala vode, niti plavanja in 
čofotanja in tudi dežja ne. Kadar 
je deževalo, si je v hiški toplo za-

kurila, skuhala čaj, sedla na gugalni stol in se zatopila 
v knjige. Toda neke viharne in deževne noči ji je veter 
odtrgal nekaj strešnikov in skozi luknjo v strehi je 
pričelo deževati. Ojoj, dež v hiški! Raca je brž skočila 
ven po vedro, da ga podstavi pod luknjo. Tedaj je na 
pragu, na dežju in v temi, zagledala drobno žabo. 
Pomislila je, da se je revica izgubila v viharni noči, 
pa jo je prijazno povabila k sebi na suho. Žaba se je 
vabila zelo razveselila, a ne zato, ker bo pri raci na 
suhem, saj je ona imela vodo zelo rada. Vesela je bila 
nove prijateljice, s katero sta preživeli prijeten večer. 
Naslednjega jutra, ko je bila streha za silo zakrpana, je 
raca sklenila, da novo prijateljico pospremi do doma. 
A kaj, ko žaba ni vedela, kje to je!

Dušan Šarotar: 
ZVEZDNA KARTA
Goga, 2021 / Dušan Šarotar, pisatelj, pesnik, 
esejist in scenarist, v svojem najnovejšem 
delu obuja prekmursko pokrajino in njene 
ljudi iz časov tik pred drugo svetovno vojno. 
Zgodbo po vojni, ko je vse hudo že za njo in 

je mrtvi ne nagovarjajo več prepogosto, pripoveduje služkinja 
Žalna. S pomočjo predmetov, še posebej fotografij, se spominja 
svoje gospe Rože in njenega moža Franca ter njunega edinca 
Evgena. Pripoved podaja odlomke življenja – tako zunanjega 
kot notranjega. Nad na videz srečno družino uspešnega trgovca 
s trgovino na železniški postaji v Šalovcih ves čas visi slutnja 
vojne in občutek ogroženosti sveta, ki izginja in nezadržno drvi 
v katastrofo. Zgodba je podana v mehkem, melanholičnem in 
poetičnem slogu, kot slike, trenutki, ki skozi pogosto idilično 
zunanjo podobo zrcalijo tudi notranje življenje protagonistov, v 
katerem ves čas odmeva slutnja vojne, dokončnosti, določe-
nosti in pravzaprav nikoli uresničenega življenja. (T. R. T.)

Carole Matthews: SONČNI
DNEVI IN MORSKI VETRIČ
Hiša knjig, 2022 / Jodie Jackson se znajde 
na morju. Namenjena je na otok Isle of 
Wight, ker zapušča svoje sanjsko londonsko 
življenje, svojo kariero, svojega moža. Želi si 
nove priložnosti, predvsem pa miru in tišine, 

zato se umakne na čudovito obnovljen bivalni čoln Sončni dne-
vi, katerega lastnik je njen brat. A že tisti hip, ko prestopi prag 
novega doma, postane jasno, da bo težko našla mir in tišino. Če 
je ne zmoti Marilyn, ki čisti za Billa in mora skrbeti za Jodie, jo 
pa hrupni kipar s sosednjega bivalnega čolna. Ropot, ki prihaja 
z njegovega čolna, pa Jodie ne gre dolgo na živce, saj je fant 
prava paša za oči. Marilyn Jodie zvabi iz osame ter jo spodbudi, 
da se poda na raziskovanje z Nedom, in Jodie začne kmalu 
uživati v svoji novi svobodi. Vendar pa daleč od oči ne pomeni 
tudi daleč od srca in nekega dne na vrata potrka resničnost, s 
katero se mora Jodie slej kot prej soočiti. Se bo odzvala na klic 
dolžnosti in obveznosti ali bo izbrala življenje, polno sončnih 
dni in morskega vetrca? 

Špela Frlic:
BLEŠČIVKA
Mladinska knjiga, 2022 / Nekega 
dne v naselje Bleščivka pride 
nenavadna gostja. V blok Bleščiv-
ka 1 se začasno vseli visoka in 
suha skrivnostna ženska Silva s 

svojim nenavadnim hišnim ljubljenčkom, krokodilom 
Silvestrom. Seveda s svojim prihodom povzroči pravo 
vznemirjenje med prebivalci bloka, saj krokodili pač 
res ne spadajo v blok. Vznemirjen je tudi hišnik, ki 
skrbi za red, saj ga vznemirijo kakci fluorescentne 
barve, ki se začnejo pojavljati okrog blokov. In kam 
so izginile ptice? Okoli Bleščivke se gosti megla in 
razpreda strah. Vznemirjeni so tudi otroci, ki skušajo 
ugotoviti, kaj se dogaja. Imenitna fantazijska zgodba 
je avtoričin prvenec, ki nas spretno popelje v napeto 
dogajanje, hkrati pa je tudi zgodba o prijateljstvu, 
ljubezni, sodelovanju in sprejemanju drugačnosti.
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MESEC MAJ – MARIJIN MESEC

M
esec maj je v ljudski pobožnosti že 
več stoletij posvečen Mariji, Jezusovi 
materi. Šmarnice pa so tista ljudska 
oblika Marijinega češčenja, ki je pri 
nas in drugod značilna za ta mesec.

V različnem praznovanju pa so se v različnih 
časih oblikovali posamezni prazniki, ki so nas-
tajali, se spreminjali in tudi izginjali. Nekateri 
so bili določeni za posamezne dneve, drugi pa 
so bili bolj »gibljivi«. Tudi vsebina praznikov je 
bila različna, vsi pa so v vernih kristjanih hote-
li spodbuditi zaupanje v ženo, ki je po božjih 
sklepih najtesneje povezana z učlovečenjem 
Jezusa Kristusa, našega Odrešenika. Marijino 
brezmadežno srce praznujemo v soboto po 
prazniku Srca Jezusovega, Marijo Kraljico v 
osmini njenega vnebovzetja (22. avgusta), Ma-
rijo Mater Cerkve v ponedeljek po binkoštih, v 
maju Marijo pomočnico kristjanov (24. maja) 
in spomin njenega obiskanje tete Elizabete 
(31. maja).

Z vso moralno gotovostjo trdimo, da je slo-
venski narod bil in je še vedno Marijin narod. 
Že samo število Marijinih božjih poti, ki kra-

sijo našo domovino, govorijo v prid tej trdi-
tvi. Kljub splošnemu verskemu ohlajanju pa 
je tudi res, da pred Marijo kloni še tako trdo 
srce. Na mnogih božjih poteh, ko vidiš moža, 
za katerega bi mislil, da nima srca in čustev, 
pa se mu po licu utre sramežljiva solza. Morda 
sreče? Morda bolečine? Morda zakona? Morda 
ločitve? Božja Mati Marija najbolje ve in bo 
znala svetovati ter pomagati iz stiske. Zato so 
vsa Marijina svetišča vedno obdana z ljudmi, 
ki molijo, prosijo in se zahvaljujejo. In prav je 
tako. Dokler se bomo zbirali slovenski sinovi in 
hčere okrog Matere Marije nam ni treba skrbe-
ti, da bi se utopili v svetovnem liberalizmu in 
idejnih zmešnjavah.  

ŠMARNICE
Slovenskega maja si ne moremo predstavljati 
brez šmarnic – vsakodnevne ljudske pobož-
nosti Mariji v čast. Pobožnost te vrste poznajo 
tudi drugod po svetu, pri nas pa je leta 1855 
dobila izvirno ime po cvetlici, ki ta mesec cveti 
po naših gozdovih in vrtovih. Že leta 1842 je 
Davorin Trstenjak objavil prevod francoske 
knjige z naslovom Mesec Marije. Leta 1851 so 
pobožnost začeli ljubljanski bogoslovci, v nas-
lednjih nekaj letih pa so jo poznali tudi drugod 
in zdaj ni ne cerkve, ne vasi, kjer se bi zbirali 

  ANTON TRPIN k branju šmarnic, molitvi, lavretanskih litanij 
in petju Marijinih pesmi, med njimi tudi nekaj 
posebnih šmarničnih. Slovenskih šmarnič-
nih piscev knjig za to pobožnost se je zvrstilo 
veliko število. Tudi po 2. svetovni vojni so se 
zbirali in prebirali šmarnice razmnožene na 
ciklostil. Vsebina teh šmarnic ni bila izključno 
Marijanska, ampak je zajemala tudi različne 
svetnike in svetniške osebnosti, ali pa nekate-
re verske resnice, tako da so bili verniki v tem 
mesecu deležni intenzivnega verskega pouka.

LURD
Šentjernejski Lurd je izredno privlačno ro-
marsko središče. V mesecu maju z vseh kra-
jev Dolenjske, Štajerske in Bele krajine v Lurd 
priromajo romarji. Kraj ostaja zelo naraven, 
brez velikih sprememb in človeka nagovarja 
po svojem božjem stvarstvu, nedopovedljivi 
tišini in ob bogoslužju pa po božji besedi in 
evharistiji. Vsako nedeljo se bomo ob 15. uri 
zbirali ob prepevanju litanij Matere božje, pris-
luhnili za vsako nedeljo izbranim govornikom 
ter opogumljeni in optimistično razpoloženi 
odšli v novi teden.
Ljudska pobožnost in lepota narave naj dviga-
ta naše razpoloženje in ustvarjata plemenite 
medsebojne odnose. 
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DEJANJA

Dejanja so pomembnejša od besed,
saj puščajo za sabo sled.

Od nas je odvisno ali se ta sled zabriše,
ali pa nas vodi višje in višje.

Delaj kot da boš večno živel
in moli kot da boš jutri umrl.

To modrost naj je oče učil
in s tem vedno znova naše duše umil.

Dejanja so znamenja ljubezni ali sovraštva,
lepote in dobrote,

marljivosti in vztrajnosti,
neskončno je teh znamenj …

Irena Vrhunec

ZEMLJA SE
NEKAM POGREZA

sonce vzhaja, prebuja se pokrajina
ljubezni dih se v srcu poraja

razpirajo se cvetlice
obletavajo jih čebele, čmrlji ose in sršeni

veselje v zraku se poraja
ko sneg po vrhovih planine južni veter topi

mlačni potok narašča
ko pade dež pomladni

mnogo blagoslovljenega
velikonočnega dežja

razveseljevanje v deželi se spokojno poraja
rože dvigajo cvetove proti nebu

iz pepela vzbrsti upanje 
s hrepenenjem po večni ljubezni

srake, kragulji, vrabci in sinice nad vrbami 
in jelšami se spreletavajo

lastovke na pomlad so se vrnile nekje
iz daljnih južnih krajev

presenečene so naletele na prazen hlev 
kjer so desetletja gnezdile in se gostile

z mušicami, mrčesom
v starem hlevu na domačiji v

izumirajoči vasi
v Podgorju, kjer je območje

demografsko ogroženo
v zraku nevidne stezice, kjer so od

daljnega južnega morja
prišle v zapuščeno vas, kjer prejšnjo zimo 

preminil poslednji kmetovale
večina hiti v velika siva mesta

le tja gradijo široke trdne ceste po poljih
in travnikih

namesto bi se šli pogozdovanje in sadili 

POMLAD

Pomlad se je že prebudila,

vse razveselila in nas ven zvabila.

Drevesa stegujejo svoje veje,

sonce iz neba se nam smeje.

Čebelice obiskujejo prve cvetlice,

v sladke cvetove namakajo nožice.

S cvetnim prahom si jih bodo obtežile

in jih pridno v panj znosile.

Dan za dnem se bodo trudile,

na koncu se z medom nagradile.

Zvončki, trobentice in žafrani, 

v skupinicah so zbrani.

Toplo sonce jih je obudilo,

iz zemljice zvabilo,

da v svoji lepoti zaživijo.

Še tako majhen grmiček bo zelene

vejice imel,

zeleno obleko si bo nadel,

ptiček bo v njem žvrgolel in si

družinice želel.

Če mu petje bo uspelo,

si ga mnogo ptičic bo želelo.

Pomlad v naravo življenje prinaša

in radosti v srca naša.

Sonja Simončič

1. APRIL

April je mesec nagajiv,
že prvega te bo preslepil,

al' verjel boš ali ne,
1. april dan lažnivcev je.

April je muhast, nepredvidljiv,
na sončni dan iznenadi te lahko

dežja naliv.
Lahko iznenadi te tudi sneg,

ga lahko zapade prek in prek.
Travniki kot rumena preproga se ti zdijo,

ko regratovi cvetovi zacvetijo.
Eni s setvijo hitijo,

marsikaj posejati želijo.
Marsikomu s setvijo se preveč mudi,

saj pozeba preti.
Ko v maju pridejo ledeni možje,

lahko pomrzne vse.

Vera Žabkar

nova mlada drevesa
kakor tam v srečni samoti, kakor menihi 

molčijo zeleni gozdovi

Valentin Brun

POLHOVICA
(PICHLBERG); dvor

V istoimenski vasi je že leta 1291 pripadalo Hartlebu de Phetra-
chu kot fevd iz tamkajšnjih hub. Leta 1392 se v urbarju prvič 
neposredno omenja dvor – Hof zu Pichberg, ki ga je imel v 
zajemu Hansel von Pilchberg. Oznaka dvora se ponovi v ur-
barjih leta 1421 in 1424, ki ga je imel v zajemu Hans Toppe-

nawer. Pozneje je posest prešla v sklop posestva Otok – Gutenwerd, 
dvor pa je po vsej verjetnosti propadel ob turških vpadih, najpozneje 
leta 1473, ko so Turki razdejali Gutenwerd in oplenili okoliške vasi. Ime 
kraja je dobilo po polhih v bližnjih gozdovih. 

  JANEZ KUHELJ
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Neugotovljena lokacija v bližini Šentjerneja

PRAPREČE 
(PRAPROTSCHACH); dvor

V 14. in 15. stoletju se dvor v Praprečah večkrat omenja, prvič 
leta 1304, ko ga je Oto Sichersteinski kot hove ze Praprotscha-
ch prodal nekemu Martinu in njegovi ženi Myken. Leta 1406 je 
Hof Praprotschach imel freisinški fevd v zajemu neki Oswald 
in z njih njegova žena Alhajda, ta ga je posedovala tudi leta 

1423. Odtlej pa do leta 1426 ga je imel v zajemu prežeški gradiščak 
s Kozjega, ki ga je takrat prodal že omenjeni Alhajdi. Ta se je morala 
potlej očitno preseliti z enega na drug prapreški grad. Že takrat sta na-
mreč v Praprečah obstajala dva dvora, o enem izmed njiju pa je bese-
da leta 1447, ko go ga celjski poklonili pleterski kartuziji. 

  JANEZ KUHELJ

Neugotovljena lokacija zahodno od Šentjerneja
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PRIPOROČILA PROTI RAKU NAJ BODO 
POPOTNICA ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE

  NIJZ

A
li veste, da bi bilo mogoče skoraj po-
lovico rakavih obolenj preprečiti? 
Zdrav življenjski slog, udeležba na 
preventivnih presejalnih programih 
za raka, cepljenje pred okužbo s HPV 

in virusom hepatitisa B, ter življenje v čim manj 
onesnaženem bivalnem in delovnem okolju 
imajo na zdravje velik vpliv. Zato vsak dan zno-
va sprejemajmo odločitve ZA svoje zdravje in k 
tem spodbujajmo tudi svoje bližnje. 

Evropski kodeks proti raku opredeljuje nasve-
te in ravnanje, ki lahko posamezniku pomaga-
jo pri preprečevanju raka in tako zmanjšujejo 
ogroženost z rakom.

Ne kadite
Ne kadite in ne uporabljajte tobačnih izdelkov 
v kakršni koli obliki. Kajenje cigaret namreč 
povečuje ogroženost s številnimi rakavimi bo-
leznimi in je najbolj preprečljiv vzrok raka. Ka-
dilci, čim prej opustite kajenje.

Ne kadite v navzočnosti drugih
Ljudje v okolici kadilca vdihavajo tobačni dim 
kar imenujemo neprostovoljno ali pasivno ka-
jenje, kar tudi kadilcem veča ogroženost z in-
farktom, pljučnim rakom in drugimi boleznimi.

Vzdržujte zdravo,
normalno telesno težo
Številne raziskave so pokazale povezavo med 
debelostjo in nekaterimi kroničnimi bolezni-
mi, med katerimi so tudi nekatere vrste raka, 
kot sta rak debelega črevesa in danke ter števil-
ni drugi. Zato vzdržujte normalno težo z urav-
noteženo prehrano, z veliko zelenjave in sadja 
ter z redno telesno dejavnostjo.

Vsak dan
bodite telesno dejavni
Redna telesna dejavnost je osnova zdravega 
življenjskega sloga, zato vse oblike gibanja in 
telesne vadbe, ki jih človek vzdržuje, daljšajo 
življenjsko obdobje ter pomembno prispevajo 
k zdravju. Zato čim manj časa preživite sede in 
poskušajte v svoj vsakdan vključevati različne 
oblike gibanja.

Prehranjujte se zdravo
Pestra in uravnotežena prehrana pomembno 
vpliva na naše zdravje, zato podite pozorni, da 
v svoje telo vnesete le toliko energije, kolikor je 
porabite. Izbirajte polnozrnate izdelke, stročni-
ce, zelenjavo in sadje. Ne jejte preveč kalorič-

ne hrane (z veliko sladkorja in mastnih živil), 
mesnih izdelkov ter preslanih živil, izogibajte 
se tudi sladkim pijačam.

Omejite pitje alkoholnih pijač
Za preprečevanje raka je najbolje, da se ne od-
ločite za pitje alkoholnih pijač. Čezmerno pitje 
alkoholnih pijač namreč povečuje nevarnost 
rakov zgornjih dihal in prebavil. Pomembno je 
poudariti, da se pri uživanje alkohola skupaj s 
kajenjem pojavi učinek obeh dejavnikov tve-
ganja, kar se ne sešteva, ampak množi učinke 
enega in drugega.

Čim manj se izpostavljajte
sončnim žarkom
Svetujemo, da se čim manj izpostavljate sonč-
nim žarkom, še zlasti ne hodite na sonce med 
deseto uro dopoldne in četrto uro popoldne. 
Na močnem soncu (npr. na morju ali v hribih) 
se zaščitite s kakovostnimi zaščitnimi kremami 
za sončenje in nosite pokrivala ter sončna oča-
la. Sončenje v solarijih ni priporočljivo, saj ima 
enak učinek kot sončni žarki.

Na delovnem mestu se
primerno zaščitite
Na splošno velja, da je delež rakov, ki jih je mo-
goče pripisati delovnim razmeram, bistveno 
manjši od tistega, ki je posledica nezdravih ži-
vljenjskih navad in razvad. Vseeno pa velja po-
udariti, da so lahko tudi delovna okolja vir ne-
varnih snovi, ki lahko povzročajo raka, zato se 
pozanimajta s kakšnimi snovmi imate opravka 
na delovnem mestu in upoštevajte navodila za 
varnost in zdravje pri delu.

Ženske, dojite svoje otroke
Dojenje ni zelo koristno le za otroka, ki z mate-
rinim mlekom dobi številne pomembne snovi 
za rast in razvoj, temveč tudi za mamo. Z do-
jenjem se namreč dokazano zmanjšuje nevar-
nost raka dojk pred menopavzo in po njej. Zelo 
verjetno dojenje zmanjšuje tudi nevarnost 
raka maternice in jajčnikov.

Varujte se pred
ionizirajočim sevanjem
Ionizirajoče sevanje lahko poškoduje dedno 
celično snov in je tudi ob preveliki izposta-
vljenosti sevanju lahko vzrok za vznik raka 
pri človeku (pravimo, da ima karcinogeno 
delovanje). Večina ga izhaja iz naravnih virov 
(npr. radioaktivni radon, ki lahko iz zemljišča 
prodira v stavbe, kjer ga nato vdihavamo). Re-
dno zračenje prostorov pomembno zmanjšuje 
nevarnost za nastanek pljučnega raka zaradi 

izpostavljenosti preveliki količini radioaktivne-
ga radona.

Poskrbite, da bodo vaši
otroci cepljeni
S cepljenjem je mogoče preprečiti hepatitis B 
in njegove resne posledice (vključno s cirozo 
in jetrnim rakom). S cepljenjem pred okužbo 
s HPV pa je mogoče preprečiti nastanek raka 
materničnega vratu in njegove predrakave 
spremembe.

Udeležujte se organiziranih 
presajalnih programov
Preventivni presejalni programi so zelo po-
memben del skrbi za svoje zdravje in so na-
menjeni zdravim ljudem, ki ne občutijo znake 
bolezni, da bi svoje zdravje ohranili. Presejalni 
programi so torej namenjeni navidezno zdra-
vim ljudem in nam pomagajo ugotoviti 
predstopnje bolezni ali pa zgodnje faze bolez-
ni, ko jo je še mogoče uspešno zdraviti. V Slo-
veniji se zato izvajajo trije presejalni programi 
za zgodnje odkrivanje raka, ki jih je že leta 2003 
priporočil Svet Evropske zveze: 
• ZORA – zgodnje odkrivanje predrakavih 

sprememb materničnega vratu; 
• DORA – zgodnje odkrivanje raka dojk; 
• SVIT – zgodnje odkrivanje predrakavih spre-

memb in zgodnejših oblik raka na debelem 
črevesu in danki.

Nanizani nasveti proti raku pomembno vpli-
vajo tudi na zmanjšanje ogroženosti pred 
ostalimi kroničnimi nenalezljivimi boleznimi 
kot bolezni srca in žilja, sladkorna bolezen in 
osteoporoza, zato naj postanejo naša popot-
nica za zdravo življenje. 
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ZELENI NASVETI IZ SrEčnega vrta!
    DANIJELA PAVLIČ

L
etošnji april nam je že postregel z dež-
jem, mrazom in veliko nočjo! Verja-
mem, da ste bili pri barvanju pirhov 
zelo ustvarjalni in ste uporabili narav-
ne sestavine za barvanje, kot so: regrat 

za zeleno, mogoče teranovo vino za vijolično 
in obvezno čebulne olupke za rjavo barvo. 
Čeprav vsi poznamo pesem Ne čakaj pomladi, 
ne čakaj na maj …, pa je ravno pri plodovkah, 
kot so paradižniki, paprika, jajčevci in kumare, 
pomembno, da nismo s saditvijo na prosto 
prehitri … Ah, kako jih čakamo. Omamen vonj 
prvega paradižnika je meni neprecenljiv! Še 
pred tem pa nas čakajo ledeni možje (12., 13., 
14. 5.) in poscana Zofka 15. 5., zato ne želimo, 
da je naš trud pri vzgoji sadik zaman. Če vam 
sadike prehitro rastejo in se hočejo pretegniti, 
jih umaknite v bolj temen prostor, pri čemer ne 
pozabite na zalivanje.
Okoli nas že rastejo trobentice, regrat, čemaž, 
vijolice, v gozdu navadna smrdljivka ali nepra-
vi regrat … A se sploh zavedamo, koliko upo-
rabnih zdravih rastlin imamo za v skledo? Divji 
šparglji naj bi rastli celo pod Gorjanci. Gojeni 
pa nas tudi že čakajo na bližnji kmetiji, privo-
ščimo si jih in prečistimo naše ledvice.
Sedaj so vse naše grede pripravljene še za os-
tale setve in zasaditve. Konec aprila posadimo 
nizek fižol, v začetku maja pa tudi visokega. 
Ste že poskusili saditi dolgo vigno ali špargljev 
fižol? Še posebno mu prija, če ga posadimo v 
rastlinjak, ugaja mu toplota. Dolg zelen fižol, ki 
zraste tudi do pol metra, je ob rednem obiranju 
mladih strokov okusen spremljevalec vsake 
enolončnice, lahko ga uživamo tudi surovega, 
ljubi ga azijska kuhinja. 
V vrt smo že posadili kapusnice (zelje, brokoli, 
cvetačo, glavnati ohrovt), med vrste pa posa-
dimo tagetes ali žametnice, ki zdravijo zemljo 
in varujejo kapusnice pred insekti. Imeli bomo 
zdrave rastline, na vrtu ali njivi bo nastala 
čudovita barvna kulisa. Posadimo še blitvo, 
ponovno sejemo grah, rdečo peso in špina-
čo, več vrst solat. Lahko sejemo ali sadimo že 
različne endivije in radiče, saj se dobijo sorte, 
ki jih lahko sejemo celo leto. Preverite zalogo 
v lokalni trgovini ali na spletu! Po 15. maju lah-
ko na prosto presadimo paradižnike, paprike, 
kumare, jajčevce ... V vsako jamico dodamo 
zdrobljene jajčne lupine, ki dajejo rastlinam 
kalcij, jamico pa tudi dobro pognojimo in za-
lijemo, da se rastlina dobro ukorenini. Ob sa-
ditvi paradižnikom pripravimo oporo, lahko je 
lesen ali plastičen količek, sama pa prisegam 
v zadnjem času na oporo iz vrvic. V tem pri-
meru si moramo pripraviti ogrodje, na katero 
navežemo zgornji del vrvice, ki naj bo iz debe-
lejšega materiala (računajte, da bo na rastlini 

zrastlo par kilogramov sadežev in ne želimo, 
da se nam vrv pod težo strga). Vrv lahko tudi 
poljubno spuščamo ali napenjamo dolžino. Za 
saditev so prišle na vrsto naše sadike buč, ki 
jim pripravimo bogate kompostne posteljice. V 
jeseni nas čaka prava bučna zabava! J
Na vrt in njivo posadimo različne rože in zeli-
šča, ne samo zaradi okrasa, ampak zato, ker 
učinkovito odganjajo škodljivce. Ali ste vedeli, 
da če sadimo bob, se bodo na njega prijele uši 
in bodo pustile druge rastline pri miru? Zato 
je sedaj pravi čas, da med naše pridelke po-
sejemo ali posadimo dišavnice, začimbnice in 
zdravilne rastline. Cvet kapucinke je jedilen in 
hkrati odganja strune, uši, hrošče, gosenice. 
Za čebelice in za na krožnik nasadimo origano, 
majaron, boreč ali borago ter timijan, ognjič 
nam obogati zemljo, bazilika – zelena in vijolič-
na – paše v vsako pašto in iz nje naredimo odli-

čen domač pesto, šetraj bo pomagal pri rasti 
fižola, žajbelj odganja polže in uši … Drobnjak 
in peteršilj si posadimo v vrt in tudi v manjše 
lončke za na okensko polico, da sta vedno pri 
roki, redno rezanje ju spodbuja k rasti. Večino 
začimbnic se da uspešno presaditi z delitvijo 
grude, zato le brž sosedi na kavo in ogled vrta, 
kaj se ji preveč razrastlo! 
En nasvet za miren spanec – ne odnehajte 
prehitro, ne obupujte, jutri je nov dan tudi na 
njivi ali vrtu! Posebno mlade mamice bi rade 
imele vse naenkrat. Potrebno je veliko uče-
nja, veliko propadlih poskusov pri vzgoji, pa 
še vedno vztrajamo, ker zmagovalec pade in 
se pobere! J
Upam, da so vam tokratni zeleni nasveti dali 
spodbudo za še bolj zelene prste. 
Želim vam vesel & sr(e)čen sprehod v nov vr-
tnarski mesec! 
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Z
nanstveno Berberis vulgaris je trnat 
listopadni grm, ki raste po gozdnih 
obronkih, mejah, kamnitih gričih in 
vrtovih po osrednji in južni Evropi, 
severozahodni Afriki in zahodni Aziji. 

Kasneje so ga zanesli tudi v severno Evropo in 
severno Ameriko. Zraste do 4 m visoko. Ima 
nabrazdano rumenkasto sivo skorjo in rumen 
les. Listi so majhni, ovalne oblike, dolgi med 
2 in 5 cm ter široki med 1 in 2 cm. Rob listov je 
drobno nazobčan, poganjajo pa v šopih po 2 
do 5. V Sloveniji cveti od aprila do junija, ko se 
v zalistjih pojavijo rumena grozdasta socvetja, 
sestavljena iz cvetov premera od 4 do 6 mm, iz 
katerih se po oploditvi razvijejo škrlatno rdeče 
ali rožnate valjaste jagode dolge med 7 in 10 
mm ter široke med 3 in 5 mm. Dozorijo pozno 
poleti ali v jeseni in so užitne. Zaradi visoke 
vsebnosti vitamina C so zelo kislega okusa.

OD LISTA DO KORENIN
V Sloveniji raste v živih mejah, svetlih gozdo-
vih in grmovnatih pobočjih od nižine do mon-
tanskega pasu. Za zdravilne namene lahko 
uporabljamo njegove liste, plodove oziroma 
jagode, korenino in lubje.
• Liste lahko nabiramo v aprilu, maju in juniju 

ter jih nato sušimo.
• Zrele jagode brez pecljev nabiramo v 

avgustu in septembru. Sveže jagode lahko 
predelujemo v sokove in marmelade ali jih 
vlagamo v kis, belo vino in žganje. Posušene 
jagode pa uporabljamo kot dodatek doma-
čim čajnim mešanicam.

• Korenine in lubje nabiramo spomladi ali 
jeseni, jih posušimo, zmeljemo v prah ali 
uporabimo za pripravo tinktur, prevretkov 
in drugih izvlečkov.

UPORABA
V Evropi so iz plodov češmina kuhali marme-
lado, saj plodovi vsebujejo veliko pektina. V 
jugozahodni Aziji, predvsem v Iranu, se plodo-
vi uporabljajo kot omaka, posušeni plodovi 
češmina (običajno sicer vrste Berberis integer-
rima), ki jim pravijo zerešk, pa se uporabljajo 
kot začimba. Najpogosteje z njo začinjajo 
piščančje jedi. V Rusiji iz izvlečkov češminovih 
jagod delajo sladkarije, imenovane barbaris.
Navadni češmin je hkrati strupena in zdravilna 
rastlina, ki se je v preteklosti veliko upora-
bljala v ljudskem zdravilstvu. Vsi deli rastline, 
razen plodov vsebujejo bisbenzilizokinolinske 
alkaloide (berbamin in oksiakantin) ter aporfi-
ne (magnoflorin), ki so v večjih količinah lahko 
zdravju škodljivi. Največ alkaloidov je v skorji 
korenin, v skorji nadzemnih delov rastline jih 

je 5,5 odstotka, medtem ko jih je v listih malo.
Berberin, ki je ena glavnih učinkovin v češmi-
nu, zavira razvoj bakterij in je dober antioksi-
dant. 
Navadni češmin so v ljudskem zdravilstvu 
uporabljali pri slabem delovanju jeter in 
žolčnika, zlatenici, zaprtju, pri slabem teku 
in revmatičnih težavah. Zreli plodovi so bili 
priljubljeni za izdelavo sokov, marmelad 
in ponekod tudi kisa. Dejansko so ti načini 
uporabe danes znanstveno potrjeni, vendar 
češmin uporabljamo večinoma le v gotovih 
pripravkih in čajnih mešanicah.

KORISTNE LASTNOSTI
• Raziskave kažejo, da berberin blaži krče 

gladkega mišičevja. Pogost je v pripravkih, 
ki izboljšujejo prebavo.

  SABINA JORDAN KOVAČIČ

NAVADNI ČEŠMIN
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• Berberin zavira razvoj mikroorganizmov, 
zato njegove pripravke notranje uporabljajo 
pri okužbah z bakterijo Helicobacter pylori, 
ki povzroča razjede na želodcu ali dvanaj-
stniku, in glivičnih okužbah, kot so ustne 
gobice ali sor (Candida albicans).

• Berberin deluje tudi na žolčnik in pospešuje 
izločanje žolča, ki odnaša odpadne snovi 
iz jeter. Zato so češmin že v ljudskem zdra-
vilstvu uporabljali pri zdravljenju jetrnih 
obolenj, kot so zlatenica in žolčni kamni.

• Pripravke za zunanjo uporabo zaradi 
protivnetnega delovanja uporabljajo pri 
vnetju očesne veznice, ekcemu, luska-
vici, revmatizmu, vnetju jeter in drugih 
vnetnih obolenjih. Nedavne laboratorijske 
raziskave, izvedene v Bolgariji, so potrdile 
protivnetni učinek berberinovega izvlečka 
iz korenin navadnega češmina.

• Češmin velikokrat uporabljajo pri obolenjih 
ledvic in sečnih poti.

• Uporabljajo ga še za pomoč pri obolenjih 
dihal, srca in krvnega obtoka in kot sredstvo 
za zniževanje povišane telesne tempera-
ture.

Češmin pri vnetju mehurja
Pri bolečinah v mehurju lahko jemljemo 
prevretek, tinkturo ali vodno-alkoholni 
izvleček. Pri želodčnih obolenjih, težavah z 

jetri in premajhnem tvorjenju žolča, pri revmi 
in ledvičnih obolenjih pa si lahko pomagamo 
s poparkom. Pri oteklih očeh in vneti koži 
uporabljamo tinkturo na osnovi navadnega 
češmina (1 : 3 v 25-odstotnem alkoholu).

Češminov prevretek pri vnetju mehurja
Prevretek pripravimo tako, da pet gramov 
lubja ali korenine stresemo v skodelico vode, 
kuhamo pet minut in nato namakamo še 10 
minut. Popijemo tri skodelice na dan.

Češminov poparek pri revmi 
ter želodčnih in ledvičnih obolenjih
Poparek iz listov in skorje korenine navadnega 
češmina pripravimo iz ene čajne žličke droge 
na liter vrele vode.

Češminov preliv proti okužbam 
in krepitev po bolezni
Čajno žličko zmečkanih jagod prelijemo s 
skodelico mrzle vode in pustimo stati čez noč. 
Zjutraj dobro premešamo, odcedimo, doda-
mo žličko medu in popijemo.

Češminov sirup 
Liter surovega soka iz stisnjenih jagod, 20 
dekagramov sladkorja in 20 dekagramov 
cvetličnega medu kuhamo pri nizki tempera-
turi. Sirup hranimo v dobro zaprti steklenici 

v temnem prostoru (Pazimo, da pri stiskanju 
jagod ne zdrobimo semen, ki so grenka, ter 
da so plodovi popolnoma zreli, saj so drugače 
rahlo strupeni.).

Marmelada
Jagode zalijemo z malo vode, zavremo in 
kuhamo nekaj minut. Tekočino odlijemo in 
češmin pretlačimo čez sito. Dobljeni mezgi 
v razmerju 2 : 1 dodamo sladkor. Vse skupaj 
damo v posodo in ponovno zavremo za nekaj 
minut. Še vroče napolnimo v kozarce in nepre-
dušno zapremo. Tako pripravljena marmelada 
je bogat vir vitaminov in rudnin za zimske dni. 
Češminove jagode lahko tudi zamrznemo, ker 
se tako odlično ohranijo.

BODITE PREVIDNI
Pripravke za notranjo uporabo na osnovi 
listov, lubja ali korenine navadnega češmina 
jemljite le pod zdravniškim nadzorom in nikoli 
dlje kot štiri do šest tednov. Med nosečnostjo 
se navadnemu češminu izogibajte. Češmina 
ne uporabljajte za pomoč pri zastrupitvi s hra-
no ali kronični zgagi. Če uporabljate češmin 
proti bakterijam, se izogibajte vitaminu B6 
in aminokislini L-histidin, ki zavirata njegovo 
učinkovitost. Berbamin in berberin delujeta 
kot sredstvo za omrtvičenje (anestetik) in 
lahko povzročita nizek krvni tlak. 
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GORENJA BREZOVICA 2, 8310 ŠENTJERNEJ 
Telefon: 041 597 770 ali 041 738 355 
E-pošta: cvetlicarna.miklavcic@gmail.com 

DELOVNI ČAS:
Od ponedeljka do petka: 8.00–18.00
Sobota: 8.00–15.00
Nedelja in prazniki zaprto 

•	Balkonsko	cvetje	(doma vzgojeno),
•	sadike	zelenjave	(doma posejane in vzgojene),
•	 trajnice,	grmovnice,	okrasno	drevje,	ciprese,	sadno	drevje,	jagodičevje	...,
•	zemlja	za	rože,	citruse,	zelenjavo	...,
•	korita,	lonci	vseh	vrst,	visoke	grede,
•	urejanje	in	zasajanje	okolice,
•	sistemi	za	zalivanje,
•	 lubje,	sekanci,	pesek,	vulkanska	kamnina,	glinopor	...,
•	agrofolije,	robniki,
•	gnojila	več	vrst,
•	poročno	aranžiranje,
•	aranžiranje	poslovnih	prostorov	in	prireditev,
•	žalni	program,
•	darilni	program,
•	baloni,	helij	in	še	mnogo	več.
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Kotarjeva cesta 8a, 8310 Šentjernej
Telefon: 05 99 314 77 / Mobitel: 040 55 20 10

E-pošta: optika.optris@siol.net / www.optikaoptris.si 

P R I Č A K U J E M O  V A S :

od ponedeljka do petka    8.30-18.00
in soboto     8.30-12.00
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PREGOVORI ZA APRIL
Če malega travna rado grmi, slane se bati več ni. / Če malega travna sneži, 
siromaku zemljo gnoji. / Če sončen je mali traven in suh, bo veliki traven 
za lepo vreme gluh. / Mali traven deževen, kmet ne bo reven. / Aprilski dež 
mrtvo seje. / Slana malega travna je bolj nevarna, kot poleti toča in šusa 
soparna. / Če malega travna toplo dežuje, rodovitno leto oznanjuje. / Če je 
na Jurija lepo, vina dosti bo. / Kadar murva brsti, slane se več bati ni. / Več 
ko ima leto dni, se v aprilu vreme spremeni. / Če je moker april, bo kmet ve-
liko pridelkov dobil. / V dežju drevo cvete, sadja ne daje. / Če se aprila vreme 
smeje, se bo kisalo kasneje. / Če sušca sneg kazi, malega travna sneg gnoji. 
/ Za april velja, da je še vedno veter bril. / Če malega travna grmi, slane 
se kmet več ne boji. / Kolikor dni bodo žabe pred Jurijem (24. 4.) regljale, 
toliko dni bodo po njem molčale. / Če Jurij (24. 4.) toplo vreme zakuri, sirom 
pomladi odpre duri. / Če je Jurija(24. 4.) dež in na Petra suša, se raduje kme-
tova duša. / Če se o Jurjevem (24. 4.) krokar lahko v žitu skrije, mlatič jeseni 
dosti cepcev razbije. / Sončen je april in suh, bo maj za lepo vreme gluh. / Za 
prvi in zadnji april nas bi vsakdo rad nabril.
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KREMA
SESTAVINE: 10 rumenjakov / 1,5 l mleka / 250 g sladkorja / 3 vaniljevi pudingi / 120 g gustina / 350 g masla / 

100 g jedilne čokolade  / 150 g lešnikov / 250 ml sladke smetane za stepanje
POSTOPEK PRIPRAVE: jajca rahlo zmešamo in dodamo del hladnega mleka. Ostalo mleko postavimo na štedilnik in segrejemo do 
vretja. V mešanico jajc in mleka dodamo 250 g sladkorja in 120 g gustina, ki smo jih zmešali s tremi pudingi. Vse dobro premešamo. 

Maso zakuhamo v vrelo mleko. Ker je masa zelo gosta, jo lahko mešamo z električnim mešalnikom. Po približno petih minutah 
kremo odstavimo od ognja. Lahko jo predenemo v drugo posodo, pokrijemo z jedilno folijo in ohladimo do mlačne temperature. 

Ko čakamo, da se krema ohladi, pripravimo biskvit. 

BISKVIT
SESTAVINE: 10 beljakov / 10 žlic sladkorja / 1 žlica kisa / 5 žlic olja / 10 žlic ostre moke / 5 žlic hladnega mleka

POSTOPEK PRIPRAVE: pečico vključimo na 180 °C.
Beljake vtepemo in jim postopoma dodamo 10 žlic sladkorja. Ko so beljaki skoraj povsem vtepeni, zmanjšamo hitrost mešalnika 
in dodamo 1 žlico kisa. Dobro premešamo in dodamo 5 žlic olja. Premešamo, postopoma dodamo 10 žlic ostre moke. Vse dobro 
premešamo in preložimo v pekač, ki smo ga obložili s peki papirjem. Velikost pekača 37x24 cm. Predlagam, da uporabite pekač s 

snemljivim dnom (za kremne rezine). Pekač postavimo v predhodno ogreto pečico in pečemo cca 20 minut. Ko je biskvit pečen, še 
vročega prelijemo s petimi žlicami mleka in pustimo, da se ohladi v pekaču. 

V mlačno kremo zamešamo 350 g zmehčanega masla. Kremo razdelimo na tri enake dele. 
V en del zamešamo 100 g stopljene čokolade, v en del pa 150 g lešnikov. 

Na ohlajen biskvit najprej naložimo osnovno kremo, jo enakomerno poravnamo, nato dodamo čokoladno kremo in nazadnje 
lešnikovo kremo. Na vrhu namažemo stepeno sladko smetano. Kolač lahko dekorirate po želji, npr. narišete črte s stopljeno 

čokolado. Kolač postavimo za cca 4 ure v hladilnik (še najbolje čez noč). Odstranimo obod, kolač razrežemo na poljubne rezine 
in na vsakega postavimo en košček čokolade Kinder bueno. 

Natančna navodila najdete tukaj: https://www.youtube.com/watch?v=ot9V_FQQs8Q

Dober tek!Dober tek!

Kinder bueno kockeKinder bueno kocke

Recept je preizkusila Darija Kovačič.

Čas priprave: s peko vred 1,5 ure.

renault.siRenault priporoča

*Mesečni obrok velja za model Renault CLIO evolution E-Tech 145 hibrid in začetno maloprodajno ceno 19.990 €, ki že vsebuje redni popust v višini 500 € ter dodatni Fleski popust v višini 400 €, ki velja ob nakupu z 
Renault Financial Services. Informativni izračun je narejen na dan 22. 3. 2022. Informativni izračun za skupni znesek kredita v višini 6.018,33 € je narejen za dobo odplačila 48 mesecev in upošteva nespremenljivo 
obrestno mero 4,49 % in polog v višini 5.475,92 €. EOM je 5,80 % in se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Kreditojemalec vrne kredit v 48 mesečnih obrokih v višini 169,00 € in z zadnjim povišanim 
obrokom v višini 8.495,75 €. Skupna finančna obveznost, ki jo mora odplačati kreditojemalec, brez vštetega vplačanega pologa, znaša 17.095,39 €, od tega znašata zavarovalna premija 197,36 € in strošek odobritve 
kredita 290,28 €. Fleksi akcija je pogojena s sklenitvijo obveznega in osnovnega kasko zavarovanja vozila za celotno dobo financiranja pri eni izmed slovenskih zavarovalnic. Kupec lahko ob koncu financiranja 
izkoristi možnost prodaje vozila koncesionarju, ki mu je prodal vozilo, po vnaprej določenih pogojih. Velja ob nakupu z Renault Financial Services. **Ob nakupu vozila z Renault Financial Services kupec prejme 
brezplačno podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej). Navedena maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Poraba pri mešanem 
ciklu: 4,1-5,2 l/100 km. Emisije CO2: 93-118 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0023-0,0061 g/km. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) 
je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Pridržujemo si pravico do napak. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 
Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d. o. o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca

RENAULT 
E-TECH  HIBRIDI

169 €
5 let podaljšanega jamstva**

8 let jamstva na baterijo

na mesec*

že za 

renault.siRenault priporoča

*Mesečni obrok velja za model Renault CAPTUR Limited E-Tech 145 hibrid in začetno ceno 21.990 €, ki že vsebuje redni popust v višini 300 € ter dodatni 
popust v višini 200 €, ki velja ob nakupu z Renault Fleksi financiranjem. Ob nakupu avtomobila preko Renault Financial Services prejmete obvezno in 
osnovno kasko zavarovanje za 150 € v prvem letu in bon za 50€ v drugem letu ter vzdrževanje za motor po polovični ceni (5 let ali 100.000 km, karkoli 
se zgodi prej). Ob nakupu vozila, ne glede na obliko financiranja, kupec prejme brezplačno podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi 
prej). Navedena maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Velja preko Renault Financial 
Services. Poraba pri mešanem ciklu: 4,8-5,2 l/100 km. Emisije CO2: 108-118 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0039-0,0061 g/km. 
Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Pridržujemo si pravico do napak. Več informacij 
o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca

RENAULT CAPTUR
E-TECH  HIBRID

179 €
5 let podaljšanega jamstva

/mesec*

že za
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AVTOCENTER KRAŠNA Škocjan d.o.o.
Škocjan 22, 8275 Škocjan
Tel: 041/ 652-802, 031 /799 - 668

V prejšnji številki glasila smo vas spraševa-
li, kje je bila posneta fotografija. Za pravilen 
odgovor, da je bila posneta na Gorjancih, v 
neposredni bližini oglanice, se zahvaljujemo 
JOŽICI BREGAR iz Cerovega Loga. Nagrajen-
ka naj se oglasi v Baru Trafika Šentjernej Me-
dia bar, Barbara Simončič s. p., ki ji podarja 
dve kepici sladoleda. Za podarjen sladoled 
se uredniški odbor iskreno zahvaljuje. TOK-
RAT VAS SPRAŠUJEMO, KATERI GRAD JE NA 
FOTOGRAFIJI. Vaše odgovore pričakujemo 
do ponedeljka, 16. maja 2022, na naslovu: 
Uredniški odbor Šentjernejskega glasila, Ob-
čina Šentjernej, Prvomajska cesta 3 a, 8310 
Šentjernej ali na e-naslovu: sentjernejsko. 
glasilo@sentjernej.si. 



POBARVANKA
ZA Najmlajše

RIŠE:
Mojca Lampe
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