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OD BESED K 
DEJANJEM
Spoštovani,

zdravstveno stanje v občini se navkljub omejitvam zelo počasi umir-
ja. Pričakovali smo hitrejše izboljšanje stanja, vendar imamo očitno 
opravka s trdovratnim in inteligentnim virusom, ki zna sebi v prid iz-
koristiti vsako našo nedoslednost in trmoglavost. 

Občinskim svetnikom sem konec meseca novembra predlagal v 
obravnavo in sprejem predlog proračuna občine za leto 2021. Za 
nadaljnji razvoj naše občine in za izboljšanje kakovosti življenja je 
bistvenega pomena, da se poleg manjših vsakoletnih naložb, prič-
ne tudi z izvajanjem večjih in dolgoročnejših. V kolikor bodo svetni-
ki predlog proračuna sprejeli, bomo v letu 2021 in v naslednjih letih 
pričeli oz. nadaljevali z naložbami v Industrijsko storitveno cono Sej-
mišče Šentjernej, gradnjo mostu v Mršeči vasi, gradnjo kanalizacij-
skega sistema aglomeracija Vrh pri Šentjerneju, pričela se bo gradnja 
državne ceste Šentjernej–Dobrava z ureditvijo pločnikov in avtobu-
snih postajališč na Drami in Rojah, pričeli bomo z izvajanjem celovite 
energetske sanacije javnih objektov, med katerimi sta največji zalogaj 
objekta Osnovne šole Šentjernej in podružnične šole Orehovica s par-
kiriščem. Z letom 2021 bomo pričeli sistematično in v bistveno večji 
meri sofinancirati naložbe na področju gasilstva, prednostno v opre-
mo vseh prostovoljnih gasilskih društev, vzporedno pa v pridobitev 
projektne dokumentacije za gradnjo centra za zaščito in reševanje v 
Šentjerneju. Z izvajanjem energetske sanacije OŠ Šentjernej želimo 
hkrati izvesti tudi širitev športne dvorane in s tem po štiridesetih letih 
izboljšati pogoje za izvajanje športne vzgoje, obenem pa tudi za razvoj 
ekipnih športov in izvedbo večjih prireditev. Stalnica ostajajo vlaga-
nja v cestno in komunalno infrastrukturo, poseben poudarek pa na-
menjamo naložbam in vzdrževanju na področju vodooskrbe. Velika in 
zelo pomembna naloga v letih 2021 in 2022 je priprava sprememb in 
dopolnitev občinskega prostorskega načrta. Vloga za pridobitev kon-
cesije za gradnjo doma starejših občanov je še vedno v obravnavi na 
ministrstvu.

V naslednjih tednih med nas prihajata Miklavž in dedek Mraz. Potru-
dili se bomo, da bi lahko med naše najmlajše, glede na trenutne oko-
liščine, prišla v čim bolj prazničnem in razposajenem vzdušju. Vabim 
vas, da s svojo ustvarjalnostjo pomagamo Miklavžu in dedku Mrazu 
priti do prav vsakega izmed nas. Poiščimo poti do sočloveka, bodimo 
solidarni in ravnajmo odgovorno.
 
Prijetne predpraznične dni vam želim!

Jože Simončič, vaš župan

IZPOSTAVLJAMO

PIŠE:
Sabina Jordan Kovačič,

odgovorna urednica

Spoštovane bralke in spoštovani 
bralci Šentjernejskega glasila,

pred vami je novembrska številka Šentjernejskega glasila. 
Očitno krajši dnevi, včasih turobni in megleni, s kančkom 
sonca in obilo vetra, so ravno pravšnji, da počnemo stvari, 

za katere skozi leto nekako zmanjka časa. Dolgi večeri 
nam ponujajo več časa za prebiranje zgodb, pesmi, pravljic, 

lahko se predamo ročnim spretnostim, ustvarjamo v 
kuhinji ali delavnici, obudimo družabne igre iz našega 
otroštva … Ne pozabimo na preživljanje časa v naravi, 

na svežem zraku, izkoristimo prav vsak sončni žarek, za 
katerega nam bo naše telo še kako hvaležno. Počnimo tisto, 

kar nas bogati, tako navzven kot navznoter.

Kaj kmalu bomo zakorakali v zadnji mesec letošnjega leta. 
Urni kazalci hitijo, koledar briše dneve in praznični dnevi 

bodo prehitro potrkali na naša vrata.

Želim vam prijetno branje novembrske številke glasila.
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OBVESTILO
OBOLELIM

P
onovno objavljamo telefonsko 
številko 041 656 699 (do-
segljivost vsak dan med 6. in 16. 
uro), na katero lahko kličite obo-
leli, ki ste v domači oskrbi in ni-

mate možnosti, da si zagotovite oskrbo s 
hrano in drugimi nujnimi zadevami, kot 
so zdravila. 
V želji po boljšem informiranju javnosti 
in občanov Občina Šentjernej objavlja 
vsa obvestila povezana s koronavirusom 
na www.sentjernej.si 

Poročilo s 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej

SVETNIKI POTRDILI 3. REBALANS PRORAČUNA

O
bčinski svet Občine Šentjernej je imel 
v ponedeljek, 9. novembra 2020, če-
trto izredno sejo. Izredna seja je bila 
sklicana zaradi pravočasnosti izved-
be potrebnih aktivnosti v postopku 

odkupa koncesije za opravljanje gospodarske 
javne službe zbiranja, odvajanja in čiščenja ko-
munalnih, odpadnih in padavinskih voda ter 
zaradi postopka izvolitve novega Razvojnega 
sveta regije Jugovzhodna Slovenija. 
Tudi tokrat je seja, zaradi zagotavljanja primer-
ne varnostne razdalje in vseh ostalih priporočil 
NIJZ-ja, potekala v rdeči dvorani Kulturnega 
centra Primoža Trubarja. Na dnevnem redu 
sta bili dve točki. Po sprejemu dnevnega reda 
je župan Jože Simončič podal uvodno obra-
zložitev nujnosti sprejema rebalansa, Andreja 
Topolovšek iz oddelka za javne finance pa je 
predstavila osnutek 3. Rebalansa proračuna 
Občine Šentjernej. Poleg sredstev namenje-
nih odkupu koncesije, občina z rebalansom 
zagotavlja sredstva za uskladitev financiranja 
posameznih projektov glede na izvedbo le-teh 
do konca proračunskega leta in za spremembo 
višine posameznih vrst prihodkov na podlagi 
trenutne realizacije prejetih sredstev in ocene 
pridobitve sredstev do konca leta. 
V nadaljevanju seje je predsednik Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Jože Vrtačič predstavil točko Soglasje k predlo-
gu za kandidata, predstavnika Občine Šentjer-
nej, v Razvojnem svetu regije Jugovzhodna 
Slovenija v programskem obdobju 2021–2027. 

Občina Šentjernej je bila s strani Razvojnega 
centra Novo mesto d. o. o. pozvana, da pred-
laga kandidata za predstavnika občin v Razvoj-
nem svetu regije JV Slovenija. Mandat članov 
razvojnega sveta regije je enak programske-
mu obdobju, zato je potrebno pred začetkom 
novega programskega obdobja 2021–2027 
izpeljati postopek izvolitve novega Razvoj-
nega sveta regije JV Slovenija, v katerem ima 
21 občin svojega predstavnika. Kandidate za 
predstavnike občin na podlagi 11. člena ZSRR-
2 predlagajo občinski sveti izmed izvoljenih 
občinskih funkcionarjev. Predlog za kandidata 
za člana v Razvojnem svetu regije JV Slovenija 
iz občine Šentjernej je obravnavala Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki 
se je na svoji 11. redni seji seznanila, da soglas-
je h kandidaturi v Razvojnem svetu regije Ju-
govzhodna Slovenija v programskem obdobju 
2021–2027 poda župan občine Šentjernej Jože 
Simončič, zato ga je predlagala kot kandidata. 
Občinski svetniki so predlagan predlog soglas-
no potrdili. 

    ANITA PETRIČ

Položitev cvetja na 
spominska obeležja 
v občini Šentjernej

Ž
upan Občine Šentjernej Jože Simon-
čič je s sodelavci v petek, 30. oktobra 
2020, na pokopališču v Šentjerneju 
položil cvetje k spomeniku padlih bor-
cev in talcev ter k spomeniku žrtvam 

povojnih pobojev. Cvetje so položili tudi na 
vsa ostala spominska obeležja v občini, ki so 
v Gradišču, v gozdu v Ilovcah, Orehovici, Gore-
njem Vrhpolju, Šmarju, Grobljah in v Šentjer-
neju na Trgu Gorjanskega bataljona. 

  ANITA PETRIČ

    EMIL TURK

Zahvala krvodajalcem

V
sako leto Občina Šentjernej pripravi srečanje 
krvodajalcev in se posameznikom zahvali za 
darovano kri ter podeli priznanja krvodajalcem 
jubilantom. Zaradi epidemije covid-19 letos sre-
čanja žal ne moremo pripraviti. Kljub temu želi-

mo izraziti spoštovanje do vseh vas krvodajalcev in vam 
izreči zahvalo. Zavedamo se, da je darovanje krvi ena 
najplemenitejših oblik pomoči sočloveku. Poslanstvo, ki 
ga opravljate, priča o vaši nesebični predanosti in solidar-
nosti do sočloveka. 
Spoštovani krvodajalci. Zahvaljujemo se vsem, ki 
dnevno rešujete življenja, vračate zdravje in poma-
gate pri nadaljevanju plemenite tradicije slovenskega 
krvodajalstva. 

          Župan Jože Simončič s sodelavci
Hvala vam.
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Obnovljena gozdna cesta Cerov Log–Škofovka

V
lada Republike Slovenije je v juliju 
sprejela sklep št. 57101-1/2020/3, da 
se občinam na zunanji schengenski 
meji povrne del stroškov, ki so nastali 
zaradi povečanega nadzora državne 

meje, potrebnega zaradi povečanega števila 
nedovoljenih prehodov. Iz tega naslova pripa-
da Občini Šentjernej 51.114,94 evrov državnih 
sredstev. Kot smo že poročali v prejšnji številki 
glasila, je Občina Šentjernej v začetku oktobra 
pristopila k obnovi gozdne ceste z ureditvijo 
odvodnjavanja na območju Cerovega Loga–
Škofovka ob schengenski meji. 
Tehnični opis in podrobnosti: Gozdna cesta 
Cerov Log–Škofovka z oznako 072800 poteka 
od konca lokalne ceste 395014 pri kamnolo-
mu Cerov Log do Škofovke, križišča s cesto 
RT 920/5899 Gabrje–Trdinov vrh. Cesta delno 
poteka ob potoku Pendirjevka, nato pa po po-
bočju masiva Miklavž, z najvišjim vrhom 964 
metrov. V vsej dolžini 5355 metrov je maka-
damska. Cesta se uporablja za gospodarjenje 
z gozdovi, v turistične namene, v veliki meri pa 
jo uporablja tudi policija za nadzor in varovanje 
meje z Republiko Hrvaško. Ta cesta se priključi 
na državno cesto, ki poteka po ozemlju Mestne 
občine Novo mesto, nato pa se na križišču na 
Krvavem kamnu odcepi proti Trdinovem vrhu 
in proti Miklavžu in Ravni gori, kjer po gozdni 

   ANITA PETRIČ & JANEZ HROVAT

    JANEZ HROVAT
cesti 072803 v dolžini 3,3 km ob meji s Hrva-
ško poteka do Ravne gore. Gozdna cesta Cerov 
Log–Škofovka v celi dolžini poteka skozi gozd, 
od začetka na nadmorski višini 330 metrov, do 
konca na nadmorski višini 750 metrov. Zaradi 
konfiguracije terena je zelo izpostavljena vre-
menskim vplivom, predvsem vplivom mete-
ornih voda, ki lahko v večji intenzivnosti cesto 
poškodujejo do take mere, da je neprevozna. 
Zato je bistven element te ceste ustrezno od-
vodnjavanje, ki je sicer bilo urejeno, vendar 
neustrezno, oziroma poddimenzionirano. Pre-
pusti so bili izdelani iz betonskih cevi, ki so se 
na več mestih premaknile in zaradi zamašenos-
ti niso opravljali funkcije, zaradi česar je bila 
cesta večkrat močno poškodovana in skoraj 
neprevozna. Tudi vtočni jaški so bili neustrezni, 
izdelani so bili iz betonskih cevi premera 30 cm, 
zaradi česar so se večkrat zamašili in posledič-
no zaradi odtekanja vode po cesti povzročali 
večje poškodbe.  Zaradi navedenega so bili vsi 
neustrezni prepusti (37 kos) nadomeščeni z 
novimi. Trije obstoječi prepusti so bili obnov-
ljeni. Odstranjeni so bili obstoječi jaški, obsto-
ječe cevi ter vgrajeni novi jaški premera 80 cm 
in PVC cevi premera 40 cm, kar bo zagotovilo 
ustrezno odvodnjavanje in preprečilo nadaljnje 
povzročanje poškodb zaradi meteorne vode. V 
celotni dolžini ceste so bile izdelane tudi kori-
tnice, navožen je bil gramoz, dela so se zaključi-
la z gredanjem in valjanjem celotne površine in 
so bila končana  31. 10. 2020. 

Prej

Potem

Potem

Potem

N a Tolstem vrhu se izvaja 
sanacija ceste na relaci-
ji od križišča za Zapuže 

do križišča proti Suhadolu v 
skupni dolžini približno 1300 
metrov. Na nekaterih od-
sekih bo ostranjen asfalt in 
nadomeščen z novim. Neka-
teri odseki bodo samo prep-
laščeni, drugi samo točkovno 
sanirani. Dela v vrednosti 
nekaj več kot 98.000 evrov iz-
vaja podjetje JP EDŠ, d. o. o. 
Šentjernej. 

V Vajndolu poteka 
rekonstrukci ja 
ceste v dolžini 

približno 400 metrov. 
Zamenjan bo spodnji 
ustroj ceste, urejeno 
odvodnjavanje in polo-
žena asfaltna prevleka. 
Dela v vrednosti 28.000 
evrov izvaja Marko Lu-
štek s. p. Dela sofinan-
cirajo uporabniki ceste 
in lastniki zemljišč ob 
cesti. VAJNDOLTOLSTI VRH
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IMENOVAN NOVI POVELJNIK ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE

N
a osnovi inšpekcijskega pregleda In-
špektorata RS za varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami z dne 9. 10. 2020, 
ki je ugotovil, da mora Občina Šentjer-

  OU OBČINE ŠENTJERNEJ nej imenovati poveljnika štaba civilne zaščite, 
skladno z 11. členom Uredbe o organiziranju, 
opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, re-
ševanje in pomoč, je župan Občine Šentjernej 
v skladu z ugotovitvami imenoval novega po-
veljnika štaba Civilne zaščite Občine Šentjer-

nej, Boštjana Koširja. Poveljnik štaba CZ je bil 
imenovan s sklepom o imenovanju poveljnika 
in namestnika poveljnika Civilne zaščite Obči-
ne Šentjernej ter članov štaba Civilne zaščite 
Občine Šentjernej dne 30. 10. 2020, št. 846-
1/2020. 
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I zvedena je bila rekonstrukcija ceste na Golo-
binjeku od križišča v Šmarju do obstoječega 
asfalta na Golobinjeku. V dolžini približno 

350 metrov je bil delno odstranjen dotrajani 
asfalt, urejen je bil spodnji ustroj ceste ter po-
ložen nov asfalt. Dela, vredna 41.627,46 evrov 
je izvedlo podjetje CGP d. d. iz Novega mesta. 
Dela so sofinancirali tudi uporabniki in lastniki 
zemljišč ob cesti. 

V vasi Sela pri Šentjerneju je bila izvedena 
širitev ceste ter zgrajeni hodniki za pešce 
za potrebe avtobusnega postajališča. 

Dela v vrednosti 11.936,45 evrov je izvedlo 
podjetje CGP d. d. 

I zvedena je bila re-
konstrukcija ceste na 
Golobinjeku na rela-

ciji od Dolenje Brezovice 
proti križišču za Sela in 
Volčkovo vas. Na trasi 
v dolžini 320 metrov je 
bil zamenjan spodnji 
ustroj ceste, urejeno 
odvodnjavanje in po-
ložena asfaltna prevle-
ka. Dela v vrednosti 
40.809,92 evrov je izved-
lo podjetje CGP d. d. 

P ričela se je sanacija ne-
ustrezne zasaditve na 
pokopališču Šentjernej, 

za katero se je pripravil pre-
gled obstoječih zasaditvenih 
načrtov ter predlog sanacije 
zasaditve na vzhodnem delu 
pokopališča, zaradi nepravil-
no razvrščenih grobnih polj. 

V Šmarju proti Gregorki je bil zamenjan cevni prepust s škatlastim prepustom, ki bo omo-
gočil nemoteno odvajanje zalednih voda, ki so do sedaj poplavljale zemljišča in objekte. 
Dela v vrednosti 16.155,06 evrov je izvedlo podjetje CGP d. d. iz Novega mesta. 

I zvedena je bila rekonstrukcija ceste Šmarje–Pleterje, 3. faza. Dela na odseku od križišča za 
vas Sela proti kartuziji, dolgem približno 300 metrov, so obsegala odstranitev dotrajanega 
obstoječega asfalta, delna zamenjava in sanacija spodnjega ustroja ceste, ureditev od-

vodnjavanja ceste z izdelavo globinskih drenaž ter položitev nove asfaltne prevleke. Dela je 
izvedlo podjetje CGP d. d. iz Novega mesta. Pogodbena vrednost del znaša 81.690,90 evrov 
z DDV. Projekt bo sofinanciran v znesku 45.400 evrov na osnovi prijave na 23. člen ZFO-1 za 
pridobitev nepovratnih sredstev iz državnega proračuna. 

NOVA HORTIKULTURNA UREDITEV NA 
POKOPALIŠČU V ŠENTJERNEJU

ŠMARJE–GOLOBINJEK

SELA PRI ŠENTJERNEJU

ŠMARJE PROTI GREGORKI

DOL. BREZOVICA–VOLČKOVA VAS

ŠMARJE–PLETERJE, 3. FAZA
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P
ri Slugatovih na Dolenji 
Brezovici že skoraj 30 let iz-
delujejo nogavice za otroke, 
ženske in moške. Pohodni-

ške, antibakterijske, brez elasti-
ke, termo nogavice, dokolenke, 
smučarske nogavice ali za vsak 
dan. Že od samih začetkov se 
poslužujejo najbolj kakovostnih 
materialov. Rezultat le-tega je 
širok izbor kvalitetnih nogavic 
po kupcem dosegljivi ceni in 
zadovoljni kupci širom Sloveni-
je. Pogovarjali smo se z ANICO 
SLUGA iz Hiše nogavic Sluga.

Nam lahko poveste nekaj za uvod. Kdaj 
ste začeli z dejavnostjo, kako da ste se od-
ločili za izdelavo nogavic …
Naključje spleta okoliščin v takratnem gospo-
darstvu me je prepričalo, da sem pričela inten-
zivno razmišljati o spremembah. Leta 1991 so 
se dogajale velike spremembe v gospodarstvu, 
hkrati pa so te pripomogle do stečaja veliko 
svetovnih podjetij s priznanimi blagovnimi 
znamkami. Med njimi tudi Novoteks. Moje raz-
mišljanje se je obrnilo na samostojno pot.

Kako je potekala izdelava nogavic, ko ste 
pričeli s to dejavnostjo? 
Čeprav še sedaj ne vem, kako sem se odločila 
za obrt, ja pa povsem jasno, da je bila moja od-
ločitev pravilna. Začetek je bil zelo težak, napo-
čil je čas za nova znanja. Izkušenj takrat ni bilo. 
Imela pa sem veliko prednost, ker sem poznala 
materiale in številne tovarne iz panoge, ki so 
takrat obratovale. Stroji niso bili računalniško 
vodeni, veliko je bilo mehanskega delovanja, 
kar je predstavljalo zmanjševanje možnosti 
vzorčenja barv. Leta 1995 se je mož Slavko za-
poslil v družinskem podjetju. Prevzel je delo s 
stroji in se specializiral na tem področju, kar je 
postopke nekoliko olajšalo.

Kakšen je videti vaš proizvodni obrat da-
nes? Kakšni stroji se nahajajo v njem? 
Stari del je ostal. Obnovili smo računalniški del 
in pa spremenili število strojev. Prilagajamo 
lahko program proizvodnje, ki je letni in zimski. 
Naredimo lahko pestro izbiro vzorcev, barv in 
sledimo modnim trendom.

Nam lahko opišete postopek izdelave no-
gavic?

Postopek izdelave je odvisen od posameznega 
stroja. Pri tem smo se od samega začetka držali 
pravila, da ne za vsako ceno priti do najcenej-
še nogavice. Postopek je programiranje, a brez 
človeka ne gre. Za postopek same izdelave 
nogavic je potrebno 8 različnih faz (določitev 
vzorca, velikosti …), da dobimo končni izdelek.

Koliko nogavic izdelate na leto?
Letna izdelava je odvisna predvsem od povpra-
ševanja. Največ nogavic izdelamo za že znane 
kupce.

P R E D S TAV L JA M O  H I Š O  N O G AV I C  S L U G A

KVALITETA, UDOBJE IN
ZDRAVJE NA ENEM MESTU

  SABINA JORDAN KOVAČIČ

    EMIL TURK

»Še sedaj ne vem, kako 
sem se odločila za obrt, 
mi je pa povsem jasno, 

da je bila moja odločitev 
pravilna. Začetek je bil 

zelo težak, napočil je čas 
za nova znanja. Izkušenj 

takrat ni bilo.«

Stanislav, hči Tanja in Anica Sluga.
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Se poslužujete nabave materiala v doma-
čih predilnicah ali ga uvažate?
Trenutno domačih predilnic ni več. Leto 2000 
je prineslo drastične spremembe in takrat smo 
pričeli množično odkupovat material pri ste-
čajnikih. Ostali sta le še delno predilnici v Škofji 
Loki in Beti Metlika. Trenutno material uvaža-
mo iz držav s priznano kvaliteto. Predvsem pa 
je za nas pomembno, da ohranjamo kvaliteto 
in ne kupujemo cenenih materialov. Vsi mate-
riali so že pobarvani, le tako dobimo kvalitetne 
in obstojne barve.

Kakšna je razlika v kvaliteti nogavic, gle-
de na sestavo materialov? 
Razlika v kvaliteti je ogromna, zato so tudi cene 
različne. Vendar pa na žalost potrošnikov, cena 
velikokrat ni merilo kvalitete. Naša prednost je 
dobra kvaliteta za še ugodno ceno.

Katere vrste (nogavice, dokolenke, hlačne 
nogavice) izdelujete in katere so najbolj 
prodajane? Je razlika na letni čas opazna?
Morali smo narediti izbor za kupce, ki potrebu-
jejo in hkrati dobijo na enem mestu program, 
ki zajema moške in ženske nogavice z različni-
mi vzorci in modnimi trendi barv ter moder-
nih vzorcev. Naš asortima obsega: nogavice z 
logotipom podjetja, pohodniške, antibakterij-
ske, brez elastike, termo nogavice, dokolenke, 
smučarske nogavice, hlačne nogavice, katere 
nabavimo od našega proizvajalca (v manjšem 
obsegu). Naša velika posebnost so brezšivne 
nogavice.

Kam prodajate svoje izdelke? Kje vse se 
lahko kupijo vaši proizvodi?
Odkar se je zaradi nediscipline plačil sesulo 
trgovinsko poslovanje, prodajamo po obrtnih 
sejmih, tržnicah in v industrijske prodajalne 
ter na sedežu podjetja na Dolenji Brezovici 15. 

ŠIROK
NABOR 

VSEH VRST
NOGAVIC

Za znanega kupca delamo izdelke z logom Lju-
bljanski grad, ki je naredil zgodbo s Friderikom 
in Plečnikov muzej z znanimi motivi Plečnika.

Ste kdaj razmišljali o prodaji v trgovi-
nah? Zakaj ja oziroma ne?
Ker je velik problem v nedisciplini plačil, se 
trenutno osredotočamo le na trgovine, ki so 
zanesljive. Trgovske verige pa naše cene ne 
zdržijo.

Kako pa se znajdete v situaciji v kateri 
ste se zaradi koronavirusa znašli sedaj? 
Kako to vpliva na prodajo izdelkov?
Trenutna situacija ni ravno obetavna. Sejmov 
ni, v domači prodajalni pa se oglasijo zelo redki 
kupci. Po celi Sloveniji smo postali prepoznavni 
ravno zaradi našega pojavljanja na sejmih. Zelo 
močni in prepoznavni, tudi v evropskih merilih, 
so bili obrtni sejmi na katerih smo bili prisotni 
vsa leta do sedaj. Sledila sta sejma v Komendi 
in Gornji Radgoni, ki sta bila vedno zelo dobro 
obiskana. Tudi manjši sejmi po občinah in v 
zadnjem času tudi zasebno organizirani sejmi 
so se dobro prijeli. Zaradi situacije v kateri smo 
se znašli sedaj, je hčerka Tanja pričela s spletno 
prodajo. Naši izdelki so sedaj kupcem na voljo 
https://hisanature.si/.

Ste družinsko podjetje. Koliko vas je za-
poslenih, kdo vam priskoči na pomoč?
Skozi leta smo postali družinsko podjetje. Šte-
vilo zaposlenih se je od naših začetkov pa do 
sedaj spreminjalo. Sedaj sva oba z možem že 
upokojena in delava kot družinska člana. Hčer-
ka Tanja je pred desetimi leti pričela s svojim 
podjetjem naravne kozmetike, tako da smo 
dejavnost priključili njenemu podjetju, kajti 
izdelki se med sabo dopolnjujejo, predvsem v 
poudarku naravnega in uporabnega.

Vemo, da je konkurenca na trgu nogavi-
čarjev kar močna. Jo občutite?
Konkurenca na trgu je velika. Kot lahko vidimo 
v trgovinah, je cenenega uvoza ogromno. Ven-
dar opažam, da z leti stranke prepoznajo kva-
liteto, ohranijo se prijateljski stiki in na ta način 
se še vedno ohranjamo na trgu.

Kakšna je vaša vizija za prihodnost?
Že pred leti sem začela ukvarjati z Biospectrum 
aparati, ki delujejo preventivno, kurativno in 
lepotno. Temu dodamo še Tanjino naravno 
kozmetiko in nogavičke za vse ciljne skupine, 
kar bi naj bila dobitna kombinacija za priho-
dnost. Kajti čedalje več ljudi se obrača nazaj 
k naravi, zato tudi mi vedno rečemo "Manj je 
več," preprosto, zdravju neškodljivo in regene-
rativno.
Leto 2020 se izteka, to leto je bilo za marsikoga 
zelo naporno. V upanju na izboljšanje situaci-
je, vam v imenu HIŠE NATURE, zaželimo obilo 
zdravja. Vsem našim kupcem pa bomo podarili 
praznično nogavico. 

»Po celi Sloveniji smo 
postali prepoznavni 

zaradi našega 
pojavljanja na sejmih.«

Otroške bombažne
nogavice.

Pohodne nogavice.

Ženske bombažne nogavice.

Moške elegantne nogavice.

Delovne športne nogavice.



Koliko let ste na čelu Društva upoko-
jencev Šentjernej in kaj bi v času vašega 
delovanja radi izpostavili?
Predsednik društva sem že 6 let. Predno prevza-
meš funkcijo se moraš zavedati, da prevzemaš 
odgovornost in veliko dela. Da ti pa to uspe, 
moraš pa najprej v upravni odbor in druga tele-
sa izbrati take ljudi, da boš lahko delal z njimi in 
da so plani dela, ki jih sprejmemo, tudi v celoti 
izpeljani. To mi je tudi uspelo in načrte smo vse 
v celoti tudi izpeljali. Zato se jim še enkrat zah-
valjujem za njihovo delo in potrpežljivost. 

V času pred tem ste bili tudi predsednik 
Društva vinogradnikov Šentjernej. V 
času vašega predsedovanja je društvo 
doživljalo pravi razcvet, imate lepe 
spomine na tiste čase? Kaj bi lahko iz-
postavili?
Predno sem postal predsednik v DU Šentjernej 
sem bil tudi 4 leta predsednik Društva vino-
gradnikov Šentjernej. Ta moj začetek je bil zelo 
zagnan. Moram pa takoj povedati, da se ta dva 
društva zelo razlikujeta. Tudi v vinogradniškem 
društvu sem se moral najprej zamisliti, kaj bi 
delali, kako in s čim. Upravni odbor smo sesta-

vili in v njem so bili člani, ki so bili pripravljeni 
poslušati, pomagati in delo, za katerega so bili 
zadolženi, do konca izpeljati. Ne bom govo-
ril, kaj smo vse naredili za društvo, kajti člani 
dobro vedo, kaj se je naredilo, pa čeprav je bilo 
tudi vroče krvi. V društvu smo se tudi potrudili 
organizirati izobraževanja, nekaj tečajev za kle-
tarjenje, degustacijski tečaj in razna predavanja 
v povezavi z vinogradništvom in kletarstvom. 
Vsako leto smo organizirali dva pohoda – Jo-
žefov in Martinov pohod, kasneje pa še Dobr-
škov pohod. Organizirala se je tudi postavitev 
klopotcev v vseh večjih vinskih goricah. Udele-
žili smo se raznih otvoritev s prevoznim hram-
čkom. Še najbolj pa sem bil vesel naše prve 
cvičkarije, ki je bila v Šentjerneju leta 1978, na 
Jožefovo, v prostorih sedanjega podjetja AREX, 
takratne ISKRE. Takrat je bil predsednik Janko 
Zalokar. Zapomnil sem si jo pa zato, ker sem 
delal noč in dan in opazoval, koliko je bilo ljudi, 
vzdušje, razpoloženje in veselje – da človek ne 
bi mogel verjeti, če ne bi videl. Lep spomin mi 
je ostal tudi od izletov. Vsako leto smo organizi-
rali dva izleta, enega na domačih tleh, drugega 
v tujini. Tam smo si ogledali veliko kleti, poku-
šali smo njihova vina in izmenjali izkušenje. 

V DRUŠTVU NAM
NI NIKOLI DOLGČAS

D
ruštvo upokojencev Šen-
tjernej nastopa kot osre-
dnja točka druženja za 
starejše občane v naši ob-

čini. V društvu z raznovrstnimi 
dejavnostmi skrbijo, da njihovim 
članom ni nikoli dolgčas. V tok-
ratni številki glasila smo se pogo-
varjali s predsednikom društva 
MARJANOM BRATKOVIČEM. 

P O G OVO R  S  P R E D S E D N I KO M  D U  Š E N TJ E R N E J

Vodstvu društva in vsem članom priporočam 
čim več druženja in delovnih akcij, kajti pri delu 
se ustvarja največ prijateljstva in dobre volje. 
Res smo vinogradniki prišli v malo težje čase, 
ampak tudi to se bo prebrodilo, pa bo spet bo-
lje. S prodajo vin, posebno cvička, smo doživeli 
nekaj šokov.

Vsako leto si v Društvu upokojencev 
Šentjernej zadate bogat program, kaj 
le-ta zajema?
Vsako leto v društvu sestavimo program, tako 
športne aktivnosti, kakor tudi ostala dela. Us-
pelo nam je, da smo z gradnjo prizidka in ostala 
dela še pravočasno končali. Tudi pri športu se 
je nekaj dogajalo, vendar v manjšem obsegu, 
ko pa smo dobili navodila kaj in kako moramo 
početi, pa se je dobesedno vse ustavilo. Pred 
močnim napadom virusa smo imeli kar nekaj 
tekmovanj s sosednjimi društvi.

Koliko članov je včlanjenih v društvo 
in koliko od tega je aktivno vključeno v 
društveno življenje?
V društvu imamo 630 članov, od tega jih je kar 
nekaj v domu starejših, nekaj jih je bolnih, ki 
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  ANITA PETRIČ

    ARHIV DU ŠENTJERNEJ &
           ARHIV OBČINE ŠENTJERNEJ



pa živijo doma pri družini, nekateri pa so tudi 
sami. Nekateri se ukvarjajo s športom, šahom, 
pohodništvom, petjem, nekateri kramljajo ob 
kavici in tako preživljajo svoje upokojenske dni. 
Seveda to ni tako, kot pred pojavom koronavi-
rusa.

Katere društvene aktivnosti so najbolj 
obiskane?
Najbolj obiskane so naslednje aktivnosti: pi-
kado, balinanje (tako moški kot ženske), sedaj 

katere vsak mesec organizira eno društvo pod 
geslom »Spoznavajmo Dolenjsko«. V letošnjem 
letu je bilo v Šentjerneju – štart v Gradišču. Ti 
pohodi so številčno zelo obiskani, ne glede na 
vremenske razmere.

V katere projekte ste vključeni?
V društvu se vključujemo v vse projekte, ki so 
dobri in potrebni za naše upokojence. Že več 
let smo vključeni v projekt »Starejši za starejše«. 
V ta program je vključenih 30 prostovoljcev, ki 
obiskujejo vse starejše nad 69 let v občini Šen-
tjernej. 

Se povezujete tudi z ostalimi društvi 
upokojencev in na kakšen način?
Povezujemo se z vsemi sosednjimi društvi, 
malo manj z oddaljenimi. Največ povezovanja 
je v športu, tekmovanjih v večini panogah, kul-
turi, srečanjih, proslavah, praznovanju, letova-
nju itd.

Prostore DU Šentjernej ste lepo preu-
redili in posodobili, kaj še načrtujete v 
prihodnosti?
Res smo že veliko postorili, vendar je še treba 
precej, da bo naš dom čim bolj privlačen za se-
danje upokojence in za bodoče, ki pričakujejo 
upokojitev. Imamo še eno veliko željo, da mon-
tiramo dvigalo in uredimo oziroma zamenjamo 
ostrešje, naredimo ploščo in pripravimo pro-
store, ki bodo služili našim članom in ostalim, ki 
so v projektu že prikazane. Menim pa tudi, da se 
bomo morali po teh osmih letih malo oddahniti 
ter nabrati nove moči in ideje.

Kako ste aktivni letos, ko se spopada-
mo s koronavirusom?
Če sprašujete, kako smo letos aktivni, lahko re-
čem primerno situaciji, ki nas je vse prizadela. 
Nismo uresničili vseh nalog, ki smo si jih zadali. 
Zelo težko je, ker nismo imeli nobenega druže-
nja, tako kot po navadi – ne piknika, ne izletov, 
ne pevskih vaj, predavanj in še bi lahko našte-
val. Upamo, da bo drugo leto bolje.

Kaj svetujete starejšim, osamljenim in 
tistim, ki se morda želijo pridružiti va-
šemu društvu?
Starejšim pa priporočam, da pazijo na zdravje, 
da bomo čim lažje premagali te težave. Dolgčas 
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»Povezovanje članov 
v vsakem društvu 

dosežemo z delom. Zato 
je treba poskrbeti, da 

se vedno nekaj dogaja, 
da so rezultati vidni 

in to je veselje ter 
zadovoljstvo.«

je kar veliko zainteresiranih za petanko, poho-
dništvo in kegljanje na vrvici. Vključevanje v 
športne dejavnosti se kar povečuje, sedaj je kar 
nekaj težav zaradi ukrepov o zajezitvi virusa.

V društvu ste nadvse športno in poho-
dniško aktivni. S katerimi dosežki se 
lahko pohvalite?
Pohvalimo se lahko z vsemi aktivnostmi, po-
sebno v pikadu, kajti moški in ženske, ki so 
tekmovali na državnem tekmovanju, so dvak-
rat dosegli prvo mesto, na te dosežke smo zelo 
ponosni. Ponosni smo tudi na naše pohode, 

Gradnja novega prizidka.



Čestitamo.
MARTINČIČEVE PENINE MED NAJBOLJŠIMI NA SVETU

V Londonu je v mesecu oktobru po-
tekalo že tradicionalno tekmovanje 
za najboljši kozarec mehurčkov na 
svetu, imenovano Glass of Bubbly 
Awards. Podeljujejo se nagrade, ka-

tere uvrščajo med najprestižnejše nagrade za 
peneča vina z vsega sveta. Letošnje tekmova-
nje je bilo uspešno tudi za družinsko podjetje 
Martinčič trsničarstvo, vinogradništvo d. o. o. 
iz Šmalčje vasi, ki so se tovrstnega tekmova-
nja udeležili že drugič. Iz Londona so domov 
prinesli tri priznanja, in sicer:
• zlato priznanje v kategoriji First date = pe-

nina Rose,

• zlato priznanje v kategoriji Zesty & Zingy = penina Quattro momenti,
• srebrno priznanje v kategoriji Dessert = penina Plus. 

  SABINA JORDAN KOVAČIČ

    OSEBNI ARHIV MARTINČIČ TRSNIČAR- 
            STVO, VINOGRADNIŠTVO D. O. O.

PROPOLIS IN NJEGOVA ŠIROKA UPORABNOST

P
ropolis je eden od čebeljih pridelkov, 
ki je sestavljen iz več kot 300 različ-
nih komponent. Flavonoidi so eni od 
glavnih komponent v propolisu ne 
glede na lokacijo pridobivanja. Ta če-

belji pridelek ima v čebelji družini zelo široko 
uporabnost, med njimi se čebele bojujejo tudi 
proti vdoru številnih mikroorganizmov v njiho-
vo družino. Pozitivni učinki propolisa na člo-
veka so poznani že iz antičnih časov. Tako se 
je njegova široka porabnost razširila v ljudski 

medici. V zadnjih desetletjih se je na podlagi 
številnih raziskav in pozitivnih rezultatov pro-
polis močno razširil v kemijski, farmacevtski 
in tudi živilski industriji. Propolis se uporablja 
samostojno v različnih oblikah kot tudi v šte-
vilnih izdelkih, ki vsebujejo različne koncentra-
cije propolisa. Njegova uporabnost pri človeku 
je tako zunanja kot notranja. Bogati nabor šte-

vilnih biološko aktivnih 
snovi v propolisu so 
čebeljo družino skozi 
tisočletja obvarovale 
pred negativnimi vpli-
vi iz okolja. Čebelar je 
skozi zgodovino čebelo 

  TOMAŽ SAMEC, svetovalec za 
            varno hrano pri Javni svetovalni   
            službi v čebelarstvu

I Z  D E L A  D R U Š T E V

dobro opazoval in vso pozitivno delovanje pro-
polisa prenesel v svoj krog družine in tako se 
njegova široka uporabnost širila iz roda v rod 
vse do danes.
Več o propolisu si lahko preberete na sple-
tni strani z uporabo mobilnega telefona in Qr 
kode.
Želimo vam prijetno doživetje tega čebeljega 
pridelka, ki ga je čebelar pridelal skupaj s če-
belami.  

Šentjernejsko glasilo   |   november 2020

pa premagajte s svojimi domačimi, gledanjem 
televizije, branjem knjig in še kaj se bo našlo. 
Glede težav pa se lahko obrnete na društvo 
in vam bomo pomagali premagati težave. Po-
vabim pa vse, ki še niste člani društva upoko-
jencev, da se nam pridružite. V društvu res ni 
osebne koristi, ampak se marsikaj dogaja, kar 
upokojenci najbolj potrebujejo. Tudi vi boste 
pomagali k še izboljšanju delovanja društva. 

Bi morda še sami dodali kakšno 
zaključno misel glede delovanja, glede 
dosežkov, načrtov za prihodnost.
Povezovanje članov v vsakem društvu dose-
žemo z delom, zato je treba poskrbeti, da se 
vedno nekaj dogaja, da so rezultati vidni in to je 
veselje in zadovoljstvo. Ne smemo samo čakati 

10   |   O B R A Z I  O B Č I N E

kdaj nam bo kaj kdo dal – kajti sami lahko mar-
sikaj naredimo in to z malim denarjem. 
Želim, da bi se vsi člani in nečlani čim bolj 
vključevali v aktivnosti. V društvu imamo kar 
dovolj dejavnosti, tako da lahko vsak kaj po-
išče, kar mu najbolj odgovarja. Bolj se bomo 
vključevali, več bo druženja, prijateljstva, spo-
štovanja in dobre volje, kar vse to vpliva tudi 
na naše zdravje. Če se bomo imeli radi in spoš-
tovali drug drugega, bodo tudi naši načrti šli v 
pravo smer. Na koncu pa, v svojem imenu in v 
imenu upokojencev, občinsko upravo skupaj z 
županom prosim, da se naša občina kaj kmalu 
pridruži projektu Prostofer, ki povezuje starejše 
osebe, ki potrebujejo prevoz k zdravniku, v tr-
govino, v lekarno, bolnišnico, s starejšimi aktiv-
nimi vozniki.  

Z G O D I L O  S E  J E

Pohod za dedke, babice in vnuke.



CVETNI PRAH – KORISTEN DODATEK NAŠI PREHRANI

O
snovna šola Šentjernej se je v času 
pouka na daljavo trudila in poskuša-
la zagotavljati potrebno računalniško 
opremo za delo učencev na daljavo.
Računalnike so ustrezno opremili, 

  ANITA PETRIČ

    ALJOŠA ŠIP

naložiti licenčne WIN in pripravili dostop v 
spletne učilnice. Pripravili so nekaj manj kot 
30 prenosnih računalnikov in ostalih pripada-
jočih elementov IT opreme, ki so jih zagotovili 
in posodili družinam.  

I Z  Š O L S K I H  K L O P I

Č
ebelji pridelki že od nekdaj slovijo 
kot naravna in zdrava živila. Najbolj 
poznan čebelji pridelek je seveda 
med, čebele pa v naravi nabirajo tudi 
cvetni prah. Cvetni prah ali pelod je 

mikroskopska struktura, značilna za vsako 
cvetočo rastlinsko vrsto, predstavlja pa osnovo 
za spolno razmnoževanje rastlin. Čebele imajo 
v naravi posebno nalogo, saj je njihovo telo ob-
likovano tako, da lahko prenašajo cvetni prah 
iz rastline na rastlino. Temu pravimo opraševa-
nje, ki je bistvenega pomena za ohranjanje bi-
otske pestrosti, pridelavo sadja in zelenjave 
ter tudi drugih kulturnih rastlin, pomembnih 
v prehrani ljudi in živali. Cvetni prah čebele 
nabirajo tudi za lastno prehrano. Drobna mi-
kroskopska zrna lepijo med seboj in oblikujejo 
drobni grudici, ki ju na posebnem mestu, ki se 
imenuje košek in se nahaja na njihovih zadnjih 
nožicah, prinesejo v panj. Sočasno lahko no-
sijo le dve taki grudici. Cvetni prah za čebele 
predstavlja vir številnih hranilnih snovi, ki so 
pomembne za življenje čebelje družine. Brez 
cvetnega prahu čebelje družine ne bi prežive-
le, kar nakazuje njegovo resnično vrednost. 
Vsebuje ogljikove hidrate, prehransko vlak-
nino, beljakovine, aminokisline, maščobe in 
maščobne kisline, elemente, vitamine in druge 
funkcionalne spojine. Vse to so snovi, ki jih v 
svoji prehrani potrebujemo tudi ljudje. Zaradi 
ugodne hranilne sestave in uporabe v prehrani 
ljudi, čebelarji čebelam odvzamejo del cvetne-
ga prahu. Na vhode v čebelje panje namestijo 
naprave, ki se imenujejo osmukalniki in ob 
prehodu čebel skozi te naprave jim grudice 
cvetnega prahu odpadejo v zbirni predalček. 
Tako pridobljenemu cvetnemu prahu, ki se 
tudi največ uporablja v prehrani ljudi, pravimo 
osmukanec, vendar to poimenovanje ni zelo 
pogosto. 
Hranilna vrednost cvetnega prahu osmukanca 
je različna in je odvisna tudi od botaničnega 

  dr. NATAŠA LILEK,
            Čebelarska zveza Slovenije

    ARHIV ČZ SLOVENIJE

porekla cvetnega prahu, saj je navadno konč-
ni pridelek mešanica grudic cvetnega prahu 
različnih barv. V Sloveniji v večini pridelujemo 
mešan oz. večvrsten cvetni prah. Dobite ga 
lahko pri slovenskih čebelarjih, saj velja, da 
je najbolje uživati čim bolj svež cvetni prah 
osmukanec iz okolja, v katerem živimo. Po-
membno je, da ga ustrezno shranimo. Če ga 
uživamo v svežem stanju, je shranjevanje v 
hladilniku ali zamrzovalniku nujno potrebno, 
saj je svež cvetni prah osmukanec mikrobio-
loško občutljivo živilo. Cvetni prah osmuka-
nec, ki ga pridelajo čebele, naj ne bi povzročal 
alergij, saj ga zaužijemo. Vseeno pa se ljudem, 
občutljivim na cvetni prah, pred prvo upora-
bo priporoča previdnost in se svetuje, da ga 
začnejo uživati postopoma v manjši količini, 
ki jo vsakodnevno povečujejo. Priporoča se, 
da na dan zaužijemo eno do dve jedilni žlici 
cvetnega prahu, lahko pa tudi več. Najbolj se 
priporoča, da ga pred uživanjem namočite v 
tekočino. To je lahko voda, mleko, sadni ali ze-
lenjavni sok, lahko ga namočite v jogurt, kislo 
smetano ali pa z njim posujete različno sadje, 
ga uporabite kot sestavino v sadni solati ali pa 
ga kombinirate z medom, sladoledom, kosmi-
či ... Načinov uživanja je veliko in si jih lahko 
prilagodite svojemu okusu. 
Cvetni prah osmukanec je primeren za uživa-
nje v vseh življenjskih obdobjih. Vključujemo 
ga lahko v prehrano otrok od 1. leta starosti 
naprej, koristen je pri vegetarijanski prehrani, 
zaradi nizke energijske vrednosti pa ga lahko 
uživajo tudi sladkorni bolniki. Uživa se ga ne-
prekinjeno od enega do treh mesecev, kar lah-
ko večkrat na leto ponovimo. 
Cvetni prah osmukanec je bogat vir hranilnih 
snovi. Še posebej izstopa po visoki vsebnosti 
prehranske vlaknine, ki je pomembna za nor-
malno delovanje našega prebavnega sistema, 
vsebuje tudi nekatere za delovanje našega 
organizma nujno potrebne elemente (kot so 
npr. kalij, magnezij, kalcij, fosfor, železo, man-
gan …). Vsebuje vitamine A, D, E, vitamine 
skupine B in vitamin C ter tudi fenolne spoji-
ne, v največji meri flavonoide, ki lahko delujejo 

kot potencialni antioksidanti. Zaradi številnih 
funkcionalnih sestavin je cvetni prah osmuka-
nec predmet številnih raziskav, ki nakazujejo 
na njegovo antioksidativno, protivnetno, pro-
ti-alergijsko in protimikrobno delovanje. Ugo-
dno naj bi vplival tudi na imunski sistem, saj 
njegovo uživanje vpliva na povečanje odpor-
nosti organizma. Priporočajo ga pri podhra-
njenosti, pomanjkanju energije, apatičnosti ter 
za povečanje fizične in psihične sposobnosti. 
Največji dokazan terapevtski učinek klinične 
vrednosti je zmanjšanje simptomov pri beni-
gni hiperplaziji prostate. Študije, narejene na 
živalskih modelih, so pokazale, da deluje proti 
slabokrvnosti, arteriosklerozi, osteoporozi in 
alergijam.
Dandanes, ko v hitrem tempu življenja po-
zabljamo na uravnoteženo prehrano, imamo 
slabe prehranske navade, uporabljamo hitro 
pripravljena živila, živila, ki so zaradi postop-
kov pridelave in predelave osiromašena hra-
nilnih snovi, se lahko spomnimo na besede 
antičnega grškega filozofa, pisatelja in zdrav-
nika Hipokrata, ki je dejal: »Hrana naj bo vaše 
zdravilo in vaše zdravilo naj bo vaša hrana.« 
Cvetni prah osmukanec je koristen dodatek 
naši vsakdanji prehrani.  
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Zagotovitev računalniške opreme za šolanje na daljavo
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S KNJIŽNIH
POLIC
Adam Kay: SVETA NOČ, 
ZGARAN NA MOČ
Adam Kay je s svojim izjemno uspešnim 
zdravniškim dnevnikom Tole bo bolelo spravil 
v smeh in solze bralce po vsem svetu. Ker 
(ne)sreča nikoli ne počiva, niti za praznične 

božične dni, se mu je nabralo veliko prazničnih zgod in nezgod. 
Namesto daril je odpiral bolnike, namesto pečenke je žvečil send-
viče iz avtomata, a vseeno se teh časov spominja z veseljem in 
nostalgijo. Tale knjiga je njegova duhovita in srčna zahvala vsem, 
ki so v službi ob petkih in svetkih, da lahko življenje teče naprej.

Colleen Wright: 
ČAROBEN BOŽIČ
Ljubko gostišče v Novi Angliji se zdi kot nalašč 
za preživljanje zimskih počitnic. Jeanne in 
Tim ne vesta, kako bi gostišče rešila iz finanč-
nih težav in tudi tega ne, kako bi premostila 
čustveno razdaljo med seboj …  Ko zaradi 

snežnega viharja zaprejo ceste, zaskrbljeni popotniki v gostišču 
poiščejo zavetje. Zbranih je kup nepričakovanih gostov, Jeanne 
in Tim morata razrešiti mnoge zagate ... Molly ima načrt, da bi 
napisala svojo najnovejšo knjigo, a je povsem brez navdiha. Ko v 
gostišče prispe Marcus, čedni vdovec z dvema hčerkama, to le še 
pripomore k pomanjkanju osredotočenosti. Hannah je upala na 
čarobno zimsko poroko, a ko jo zaročenec pusti pred oltarjem, ji 
pokvari načrte in zlomi srce. Sredi zimske pravljice začne obujati 
spomine z Lukeom, prijateljem iz otroštva. Zgodbe se prepletajo, 
junaki najdejo upanje tam, kjer ga najmanj pričakujejo, čarob-
nost belega božiča prinaša spremembe …

Mojiceja Bonte: 
ABECEDA DRŽAV
Odpravljamo se na potovanje okoli sveta!
Odkrivali in raziskovali bomo znamenitosti 
mest, držav in celin. Greš z nami?
Otrok se v zgodbi seznani z različnimi drža-

vami sveta, njihovimi največjimi znamenitostmi in posebnostmi. 
Vse države so za boljšo prostorsko predstavo tudi prikazane na 
zemljevidu. Najmlajši bodo s pomočjo knjige tako že zelo zgodaj 
spoznali lepote našega planeta.

  SABINA JORDAN KOVAČIČ

P
riprava smoothijev je preprosta!
Vse kar potrebujemo za pripravo smoothijev, so poljubne se-
stavine, »pridni« otroci in mešalnik, v katerem sestavine drob-
no zmeljemo v gost napitek. Prednost smoothijev je pred-
vsem v tem, da vsebujejo vitamine, minerale, antioksidante, 

naravne sladkorje, beljakovine in druga hranila, ki bi jih v tako krat-
kem času sicer težko hkrati zaužili. Najprej smo poskrbeli za higieno 
in varnost. Nato smo olupili in narezali jabolka, banane in pomaran-
če. Za dodaten vonj in okus smo dodali še cimet. Da je sadna malica v 
napitku odlična izbira, smo se strinjali vsi. 

»SMOOTHI« ZA ZDRAV DAN
   »začasna skupina JUHUBANDA« z VESNO ŽUPEVC & SONJO KRALJ

»Da si doma.« / »Če zboliš, greš k zdravniku.« / »Umivaš si vsako sekun-
do roke, vsak dan.« / »Pr' men ste vidl korona virus, k kašljam.« / »Masko 
mamo zato, da se ne okužimo.« / »Otroci pa nimajo maske, pa so se okužli 
mal.« / »Jaz mam za trgovino masko, pa jo dam gor.« / »Slabo diham pod 
masko.« / »Zelo težko dihaš.« / »Da se ne prijemamo, pol se okužimo.« / 
»Okužba je skužba.« / » Js se ne morem družit s prijatelji, ker mam virus.« 
/ »Da se ne smeš družt, pa kave pit, pa še dihat ne smeš.« / »Js vem kdo 
ma virus, ka je mami gledala en tak film, pa so pol vsi kihal.« / »Pozdraviš 
se lahko, sam če dobiš tako zelo močno zdravilo.« / »Pa nč se ne družmo, 
ker drgač lahk še js kiham.« / 
»Virus so prnesli ptički pa od 
tega je, ko listje odpada, pa 
po močni travi pride.« / »Js 
sem alergičen na travo, mam 
pol take pike povsod, pa na 
virus sem tut alergičen.« / 
»Js mam tut pike sem aler-
gičen.« / »Ti nisi alergičen, ti 
maš to od vodenih koz.«

Kaj vemo o koronavirusu?
 »začasna skupina JUHUBANDA« z VESNO ŽUPEVC & SONJO KRALJ
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   SABINA JORDAN KOVAČIČ

AMERIŠKI SLAMNIK 

A
meriški slamnik (Echinacea) spada 
med zelnate trajnice iz družine 
nebinovk (Asteraceae). Je rastlina, 
mimo katere nikakor ne moremo, 
ko pogovor nanese na zdravilne 

rastline za imunski sistem in odpornost. Danes 
je ameriški slamnik nepogrešljiv na vsakem 
zeliščnem vrtu. Poleg njegove zdravilnosti ga 
odlikujejo še čudoviti cvetovi, ki so prava paša 
za oči in čebele. Je med 60 in 180 cm visoka 
rastlina. Steblo je pokončno, močno, razve-
jano, blago dlakavo ali golo. Listi so ovalni, 
šilasti in nazobčani. Cvet je značilno škrlatne 
barve z do 3 cm dolgimi listi. Rastlina najbolje 
uspeva na vlažnih, obdelanih tleh in sončnih 
ali polsenčnih legah. Cveti od julija do oktobra. 
Njemu sorodni vrsti sta ozkolistni ameriški sla-
mnik (Echinacea angustifolia) in bledi ameriški 
slamnik (Echinacea pallida).

NABIRANJE
AMERIŠKEGA SLAMNIKA
Pri nabiranju ameriškega slamnika je dobro 
vedeti nekaj uporabnih nasvetov in pravil, še 
posebej, če se boste sami lotili katerega izmed 
pripravkov. Prav v sveži rastlini se skriva bistve-
no več spojin, ki stimulirajo imunski sistem. S 
sušenjem lahko izgubimo celo do 70 % vseh 
zdravilnih učinkovin, zato ga najpogosteje 
uporabljamo v obliki tinkture, ki jo naredimo iz 
sveže rastline. V času njegove rasti pa si lahko 
pomagamo tudi s svežim sokom ali svežimi 
listi.

UPORABA
AMERIŠKEGA SLAMNIKA
Danes ljudje po vsem svetu uporabljajo ame-
riški slamnik in njegove izdelke, za zdravljenje 
številnih bolezni, vključno z naslednjimi bole-
zenskimi stanju:
• kašelj in prehlad,
• bronhitis,
• okužbe zgornjih dihal,
• gingivitis,
• gripa,
• okužbe z glivicami,

• ušesne okužbe,
• herpes,
• nekatera vnetna stanja in
• pomoč pri celjenju ran.
V medicini uporabljajo korenino in sveži 
nadzemni del rastline (zel). Iz zeli škrlatnega 
ameriškega slamnika uporabljajo sok in suhi 
sok, iz zeli in korenin pa tekoči izvleček. Rastli-
ne se žanjejo popoldan, da rastlina ne uveni. 
Pomembno je tudi zadostno zračenje, s čimer 
preprečimo venenje in posledično nekon-
trolirane kemične procese (fermentacijo), ki 
zmanjša kakovost droge.
Pripravki iz korenine škrlatnega ameriškega 
slamnika se v tradicionalni ljudski medicini 
najpogosteje uporabljajo za preprečevanje in 
zdravljenje prehladnih obolenj. Nadzemni del 
rastline (zel) se uporablja v obliki mazil za nego 
manjših ran.

Za boljšo odpornost
Najhitreje nam pomaga, če začnemo pripravke 
iz njega uživati ob prvih znakih prehladnih 
obolenj. Če smo dovolj zgodnji in dosledno je-
mljemo svoj odmerek, se večinoma izognemo 
večjim težavam in le kakšen dan izkušamo bi-
stveno šibkejše simptome. Nekateri ga jemljejo 
tudi preventivno.

Pri alergijah, vnetjih sečil in
kožnih težavah
Pripravki iz ameriškega slamnika pa ne le 
dvigujejo odpornost, ampak tudi preprečujejo 

alergije in se lahko uporabljajo pri astmi, sene-
nem nahodu ter s tem povezanimi težavami 
z dihali. Prav tako ga priporočajo pri vnetjih 
sečnih poti, saj še posebej v kombinaciji z 
drugimi antiseptičnimi zelišči (kot so na primer 
breza, njivska preslica, timijan, oves …) se zelo 
dobro obnese.
Ameriški Indijanci, ki so nam velikodušno 
razkrili rastlino, pa so ameriški slamnik uporab-
ljali v veliki meri za celjenje ran in kot razkužilo 
pri abscesih, turih ter površinskih ranah, ki se 
slabo celijo. Ob tovrstnih kožnih težavah so na 
ta mesta polagali sveže zmečkane liste, ki so 
jih večkrat menjavali. Tudi Alfred Vogel v svoji 
knjigi opisuje, kako čudovito se mu je zacelila 
precej globoka ureznina. Gazo, ki jo je položil 
neposredno na rano, je namočil v tinkturo 
ameriškega slamnika, in čez po zgledu pristnih 
domorodcev položil sveže liste. Šele nato je 
sledil povoj. Čez nekaj dni je ponovil postopek s 
svežo gazo in zmečkanimi listi in rana se je zelo 
hitro zacelila brez bolečin ter vnetij.

Tinktura iz ameriškega slamnika
Vzamemo cvetočo rastlino skupaj z listi in s 
steblom ter jo na drobno razrežemo in do 
¾ napolnimo primeren kozarec. Prelijemo 
z domačim 45 % žganjem in pustimo stati v 
kuhinjski omari vsaj tri tedne. Potem pripravek 
precedimo in pripravljen je za uporabo – 30 
kapljic 3-krat dnevno. Tinkturo lahko pripravi-
mo tudi iz svežega soka iz celotne rastline ali pa 
lahko rastlino zmeljemo in tako povečate moč 
tinkture. Svež sok lahko z domačim žganjem 
mešamo v razmerju 1 : 1, dnevno pa lahko 
zaužijemo 6–9 ml svežega soka. 

Priprava mazila
Rastlino zmeljemo. Svežemu soku dodamo 
olivno olje, čebelji vosek ter emulgator (npr. 
lanolin). Sestavine, razen soka, raztopimo 
na vodni kopeli na majhnem ognju, dodamo 
najmanj 15 % svežega soka in mešamo s palič-
nim mešalnikom, dokler ne dobimo kremaste 
zmesi. Žal pa tovrstno mazilo brez dodatkov 
konzervansov ne bo obstojno dlje kot en me-
sec, pa še to le v hladilniku.

Čaj iz ameriškega slamnika
Ta domač čaj iz ameriškega slamnika je ravno 
tisto, kar nam bo pripomoglo k hitrejšemu 
okrevanju od prehlada. Ameriški slamnik krepi 
imunski sistem, medtem ko limonska trava 
in poprova meta pomagata očistiti sinuse. Za 
pripravo čaja potrebujemo: 0,5 dl posušenega 
ameriškega slamnika, 1 čajno žličko posušene 
limonske trave in 1 čajno žličko poprove mete.  
Zmešamo vsa tri zelišča skupaj in dodaj 2,5 dl 
vrele vode. Pustimo, da se 15 min namakajo. 
Po želji dodamo med.

Pri pripravi prispevka so bili uporabljeni podatki 
iz spleta (bodieko.si, zdravje.si, ameriski-sla-
mnik.si). 

ZDRAVILNE
RASTLINE

za boljšo odpornost



30. ROJSTNI DAN
PRAZNUJE GLASBENA
SKUPINA ANSAMBEL

OBJEM
KONCERTA OB 30. LETNICI 
ANSAMBLA OBJEM ZARADI 
KORONAVIRUSA NE BO
Izbruh koronavirusa je povzročil nemalo težav, 
te pa so vplivale tudi na področje glasbene 
industrije, kjer so bili odpovedani številni kon-
certi in festivali. Posledično se mnogi glasbeni-
ki srečujejo s finančnimi težavami, medtem ko 
koncerti iz dnevne sobe prav tako ne prinašajo 
veliko uspeha, saj so prihodki minimalni oziro-
ma nezadostni. V zadnjih dneh so v Sloveniji 
zaradi ponovnega porasta okužb s koronaviru-
som odpovedali večino prireditev, koncertov 
ter glasbenih nastopov. Kot trenutno kaže, 
hitrega okrevanja na tem področju še nekaj let 
ne bo, zato se glasbeniki bojijo, da bodo njiho-
vi honorarji, tudi ko bo javno življenje zopet 
zaživelo, izredno nizki. 
Člani Glasbene skupine OBJEM so letos ob svo-
jem okroglem jubileju, 30 letnici neprekinjene-
ga delovanja, v začetku leta pričeli pripravljati 
večji koncert. Sodelovalo naj bi večje število 
slovenskih in hrvaških glasbenih skupin, s ka-
terimi občasno sodelujejo in že dolga leta goji-
jo prijateljske odnose. Člani skupine Objem, ki 
neprekinjeno delujejo že od leta 1990, so želeli 
svoj jubilej ovekovečiti 25. 5. 2020, nakar jim je 
prvi val koronavirusa preprečil načrte. 
Ker niso hoteli izgubiti upanja, so se odločili, 
da koncert prestavijo na jesenski čas. Žal se je 
zgodilo ravno to, česar smo se vsi najbolj bali 
– število okuženih s koronavirusom je začelo 
močno naraščati, kar je privedlo do ponovnih 
ukrepov in omejitev, ki preprečujejo izvedbo 
družbenih dogodkov. V tem trenutku je čla-
nom skupine Objem postalo jasno, da koncer-
ta ob njihovem 30. jubileju zagotovo ne bo.

SKUPINA ANSAMBEL
OBJEM – DOLGA ZGODBA
Rojstvo glasbene skupine pod imenom Objem 
sega v leto 1990. Prvotni vodja Toni Homan, ki 
že dolga leta vodi Pihalni orkester Kostanjevica 
na Krki, je v zasedbo vklopil mlade glasbenike, 
ki so predhodno svoje izkušnje nabirali po ra-

znih glasbenih skupinah, kot so Albatros, De-
cibeli, Rio band in Mladi val. V tem obdobju so 
izdali debitantsko kaseto Ljubimec na obroke 
pri znani založbi Mandarina, katere lastnik je 
bil znani Brendi (Branko Jovanovič Vunjak), 
kateri je na žalost prehitro zaključil svojo glas-
beno in življenjsko pot v 50. letu starosti. V 
tem obdobju so se mladi glasbeniki na novo 
ustanovljene skupine Objem, tudi prvič javno 
predstavili v eni izmed takrat najpopularnejših 
oddaj Poglej in zadeni, katero je vodil zname-
niti Stojan Auer. 
Fantje so na začetku svoje kariere igrali stari 
rock – skladbe takrat popularnih zasedb, kot 
so The Beatles, CCR, Animals, Deep Purple in 
drugih. Prve javne nastope so imeli po manjših 
klubih, kasneje pa so razširili glasbeni program, 
začeli nastopati tudi po gasilskih domovih in si 
s tem prislužili žepnino za lažja študentska leta.
Po nekaj letih delovanja je bilo vodstvo skupi-
ne zaupano Tugomirju Androji, kateri je bil že 
takrat gonilna sila v skupini in je na njenem 
čelu še danes.
V tem času so v kraju Otočec začeli graditi re-
stavracijo Tango, katera je kasneje s skupino 
Objem postala pravi plesni center Dolenjske. 
Tugomir se je povezal z direktorjem dolenjske 
plesne šole Borisom Volkom in njegovo ženo 
Mirjano, ki sta mu dala prve napotke glede 
plesne glasbe. Skupina Objem je razširila svo-
jo zasedbo na 7 glasbenikov, ter se primarno 
osredotočila na plesno glasbo. Kmalu za tem 
so Hoteli Otočec angažirali Objem kot hišni 
band. V restavraciji Tango je nastal pravi ple-
sni center, katerega so obiskovali plesalci ce-
lotne Slovenije. Kot plesna glasbena zasedba 
so občasno nastopali tudi v Festivalni dvorani 
Ljubljana, Narodnem domu Maribor, Cankar-
jevem domu v Ljubljani, igrali razne akadem-
ske plesne večere za Rotary in Lions klube ter 
popestrili maturantske plese z dobro plesno in 
ostalo glasbo. 
V tem obdobju so Objemovci izdali album z 
naslovno uspešnico Odšel bom, za katero so 
posneli videospot, kjer pritegne pozornost lep 
starinski avto znamke Mercedes. Kmalu za tem 
je sledila zgoščenka Naj odnese me s teboj in 

    ANSAMBEL OBJEM

tudi video spot v katerem je kot debitantka 
nastopila takrat še neznana, kasneje zelo uspe-
šna glasbenica Rebeka Dremelj.
Sledila je zgoščenka Daleč stran, na kateri lah-
ko izpostavimo dve skladbi: Prva skladba z 
naslovom Ko bi jaz, za katero je glasbo in be-
sedilo prispeval vodja skupine Objem Tugomir 
Androja, se je leta 2002 uvrstila na festival Slo-
venske popevke. Zanjo je orkestralni aranžma 
pripravil mojster Mojmir Sepe. Druga uspešni-
ca Nad oblaki, pa se je takrat uvrstila v popu-
larno oddajo Orion. 
Skupina Objem, ki se je v tem času že dobro 
izurila v plesni glasbi, se je odločila posneti ple-
sno zgoščenko.
Leta 2004 so izdali prvo plesno zgoščenko 
Zaplešite z nami. Na njej je 20 skladb v pravih 
plesnih ritmih. Plošča je znana tudi po tem, da 
je dobila reference Plesne zveze Slovenije, ka-
tera je plošči dodelila svoje logotipe. Zgoščen-
ka je izšla pri založbi ZKP RTV Slovenija, kate-
ro je vodil takratni direktor Ivo Umek. Kljub 
temu, da se je zgoščenka dobro prodajala, se 
trdo delo skupine Objem takrat ni obrestova-
lo, saj so zaradi zavajajoče pogodbe ostali brez 
zaslužka. 
Plesalci ter tudi tisti, ki radi poslušajo dobro 
glasbo, so plesno ploščo vzljubili, kar je bila 
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nadaljnja motivacija za snemanje nove plesne 
zgoščenke. Tudi druga zgoščenka, Zaplešite z 
nami 2, je bila podprta s strani Plesne zveze 
Slovenije, kar naredi skupino Objem edino 
slovensko skupino, ki ima na dveh ploščah lo-
gotipe PZS. 
Zgoščenka je posebna tudi zato, saj lahko prvič 
v zgodovini skupine Objem slišimo ženski glas. 
Skupini se je kot pevka pridružila vokalistka 
Barbara Ulčnik. Kot zanimivost te zgodbe je 
vredno omeniti tudi to, da je Barbara Ulčnik 
prava sestrična prve dame združenih držav 
Amerike, Melanije Knavs po novem Melanije 
Trump. Barbara in Melanija sta se namreč kot 
majhni deklici pogosto družili in skupaj igrali 
na domačem dvorišču.
Čeprav so bili v skupini Objem v tem času znani 
kot dobri pop rock plesni band, so kljub temu 
prispevali svoje ime tudi drugim glasbenim 
zvrstem in se tudi nepričakovano uvrstili kot 
finalisti raznih narodno zabavnih festivalov. 
Kot ansambel smo jih lahko spremljali na festi-
valih: Vurberk, Graška gora, Števerjan, Ptuj in 
celo na narodno zabavnem festivalu narečne 
glasbe v Škofji loki s skladbo v značilnem šen-
tjernejskem narečju Prid u Šentjern.
Kasneje je sledila plošča Nekaj naših najlepših, 
na kateri je izbor njihovih največjih uspešnic. 

Glede na to, da je skupina Objem do takrat 
posnela mnogo lepih pesmi, je bil izbor zaradi 
različnih mnenj v skupini otežen. 
Ko so plesni trendi na dolenjskem nekoliko za-
mrli, so se Objemovci specializirali za nastope 
kot so poroke, abrahami, maturantski plesi, ra-
zna praznovanja in privatne zabave. Področje 
muziciranja se je razširilo po celotni Sloveniji, 
kar je pripeljalo do tega, da je skupina Objem 
zaslovela kot dober ansambel band za poroko, 
rojstni dan in ostale dogodke. Silvestrovanja 
od tedaj običajno igrajo v hotelih na Bledu, kjer 
v večini silvestrujejo gostje tujih držav. 
Med nastopanjem po celotni Sloveniji so bile 
glasbene želje gostov zelo različne, kar je pri-
vedlo do razširitve glasbenega programa. 
Na osnovi tega je tako leta 2018 izšla njihova 
zadnja zgoščenka z naslovom Zemlja pleše, na 
kateri so zbrane skladbe različnih glasbenih 
zvrsti, od slovenske popevke, dalmatinskih 
pesmi, ciganskih pesmih, do dobrega starega 
rocka. 
Trenutno je osnovna zasedba skupine Objem, 
zaradi težkih korona časov, zmanjšana na tri 
člane: Tugomir Androja – akustična kitara, 
električna kitara, vokal, vodja; Milan Popovič 
– kontrabas, bas kitara, vokal; Robi Kerin – kla-
viature, klavirska harmonika, vokal.

Kljub oteženim glasbenim razmeram, fantje 
vztrajajo na svoji glasbeni poti in pripravljajo 
novo zgoščenko, na kateri bodo zbrane lepše 
slovenske ljudske skladbe, obdelane in posne-
te na unikaten objemovski način. Kot do sedaj, 
bodo vse skladbe zaradi zagotavljanja dobre 
kvalitete, posnete v glasbenem snemalnem 
studiu Androja, katerega lastnik je vodja skupi-
ne Tugomir Androja. 
Poleg vodenja in ustvarjanja v skupini Objem 
prenaša Tugomir svoje glasbeno znanje in 
izkušnje na mlajše generacije v okviru svoje 
Glasbene šole za popularno glasbo Androja. 
Tugomir je pred tem več let nudil pomoč pri 
poučevanju pop, rock, blues in ostale moder-
ne v raznih privatnih glasbenih šolah, pred 
dvanajstimi leti pa je ustanovil svojo, Glasbe-
no šolo za popularno glasbo Androja, v kateri 
poučuje omejeno število učencev. Iz njegove 
glasbene šole se je do danes rodilo že kar nekaj 
mladih glasbenikov, ki jih danes srečujemo na 
slovenski glasbeni sceni.
Pomembno je še omeniti, da se je pred krat-
kim na spletu rodil nov glasbeni portal Pesmi 
besedila akordi, katerega avtorja sta Tugomir 
in njegov sin Tim Androja. Glasbeni portal 
vsebuje množico besedil popularnih pesmi s 
pripadajočimi akordi za kitaro, ukulele, klavia-
turo, harmoniko. Na glasbenem portalu lahko 
tako glasbeniki najdejo besedila in akorde svo-
jih priljubljenih pesmi, jih spremljalo na kitari 
oziroma svojem priljubljenem akordičnem in-
strumentu ter istočasno predvajajo pripadajo-
či video spot.
Za tiste, ki bi radi o skupini OBJEM izvedeli 
še kaj več, si lahko ogledate njihovo spletno 
stran, kjer boste našli mnogo dodatnih infor-
macij o njih https://ansambel-objem.si/, ozi-
roma poslušate glasbo na njihovem You tube 
kanalu, kateri ima do danes že krepko čez 5000 
naročnikov. 
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POLICIJSKA URA

Ulice so zvečer opustele,
družbe so se razšle,
nikjer ni žive duše, 

vse zamrlo je.
Res ne vem, za koga še gorijo luči?

Zatemnjena so okna, 
glasu slišati ni,

kot da so izumrli vsi.
Le tam ob cesti, policija stoji,

čaka na kršitelje, 
kateri so policijsko uro prekršili!

Vera Žabkar

UTRINKI SVETLIH ZVEZD

v pozni jesenski noči
ko jenja zmerna svetloba zlato 

rumene mesečine
bolj močno z živo božjo bleščečo srebrnino 

od blestijo se z vrha neba
komaj vidne nebeške zvezde 
s skoraj neslišnim hrupom

ko angelsko rošljanje ...

Valentin Brun
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M
esec november ima svoje posebno 
obeležje in značaj. Že samo dejstvo, 
da se dnevi krajšajo, da se svetloba 
vedno bolj umika temini in mraku, 
nas navdaja s posebnim občutjem in 

otožnostjo. Narava se odeva v spokojno spanje, 
mirovanje in čaka na novo pomlad in življenje. 
NOVEMBER – MESEC Z MISLIJO
NA POKOJNE

Novembrske dni pričnemo s praznikom 
vseh svetih in s spominom vseh rajnih. Že sama 
ta dva praznika nas vpeljeta v skrivnost smrti, 
minljivosti in smisla življenja. Jesenska narava, s 
svojimi lepimi odtenki barv in padanjem listov z 
dreves, nas močno nagovarja, če vse to le znamo 
in hočemo videti in doživeti to naravno lepoto, 
da je vse na svetu minljivo.
Sprehod po pokopališču ni hoja za strahom, 
niti ni beg pred življenjem, ampak je pot, ki nas 
navdihuje na spomine na mnoge ljudi, ki so tam 
ali drugje pokopani. Letos je bilo to praznovanje 
okrnjeno. Prav ta odpoved lepemu praznovanju 
v korist skupnemu dobremu, nas navdaja, da ne 
bomo opustili obiskov grobov naših rajnih. Na-
sprotno. Večkrat bomo stopili tja, prižgali sveč-
ko, pomolili in dali šopek. To bo še toliko bolj 
koristno in hvaležno, kot samo enkratno dejanje 
za praznik. Iz tega se lahko marsikaj naučimo za 
življenje. Tudi novembrska sivina ni tako moreča 
in temna, kot se nam včasih dozdeva. Vsak letni 
čas, vsak mesec, vsak dan je lep in podarjen ter 
ga je potrebno doživeti. Misel na pokojne in mo-
litev zanje je za vernega človeka osrečujoče rav-
nanje in optimističen pogled v prihodnost.
NOVEMBER – MESEC HVALEŽNOSTI

Cerkev obhaja na prvo nedeljo v mesecu 
novembru zahvalno nedeljo. Polja so posprav-
ljena, vinogradi so prazni, sadje obrano, kašče 
z žitom napolnjene. Ko je tako delo opravljeno, 
presojamo o pridelku, uspehu, dobičku in delu. 
»Za eno leto bo,« si rečemo. Pa čeprav je morda 
bila letina za eno področje boljša, za drugo pa 
slabša. In končno pa le privre iz srca beseda, 
»Hvala Bogu za letino.« in tudi, »Hvala Bogu, da 
smo toliko pridelali.«
Zdi se, da smo ljudje premalo hvaležni za vse kar 
smo in kar imamo. 
Človek, ki doživlja hvaležnost, se zaveda, da je ob-
darovan. Hvaležnost in dar hodita z roko v roki. In 
obratno, kjer ni hvaležnosti tudi obdarovanosti ni. 
Zato človek, ki je hvaležen, živi v spoznanju darov, 
ki jih v življenju prejema. Za vsakim darom pa se 
skriva tudi darovalec. Ni daru brez tistega, ki da-
ruje. Zato hvaležnost odkriva množico odnosov, ki 
obdarovanega napravljajo srčnega, pomembne-
ga in sprejetega. 
Nasprotno se nekdo, ki ne zna biti hvaležen, oro-
pa za spoznanje obdarovanosti in s tem ljublje-
nosti. Tudi njega lahko obdaja mnogo stvari in 

Novembrsko »POPOTOVANJE«.
veliko ljudi, a jih doživlja in sprejema kot nekaj 
samoumevnega, kot nekaj, kar mu pripada. A 
ob tem raste zgolj njegova zagledanost vase, po-
staja vedno bolj pomemben v svojih očeh, stvari 
pa samo služijo njegovemu zadovoljstvu, njego-
vemu užitku, ljudje koristijo samo njegovi samo-
potrditvi. Ker ni hvaležen, je stalno prikrajšan za 
tisto bogastvo, ki ga v življenju prinese spoznanje, 
da mi je toliko stvari podarjenih, da se mi toliko 
ljudi podarja. Oropan je za spoznanje zastonjsko-
sti. (del pridige msgr. Stanislav Zore, nadškof, 7. 
11. 2020).
NOVEMBER V LETU 2020 –
»MESEC ŠOLE« ZA ŽIVLJENJE
a. Šola za solidarnost

Letošnji november ima svojstveno težo in 
izziv. Iz oktobra se je močno razširila epidemija 
koronavirusa in se na vso moč razbohotila po 
vsem svetu. Ob vsem tem smo ljudje različno re-
agirali. Nekaterim je vse odveč. Nič jih ne briga. 
Samo, da bo zanj dobro itd. In vendar je to lepa 
priložnost za izkazovanje solidarnosti. Nošenje 
maske, razkuževanje rok, držanje primerne di-
stance, vse to je nekaj, kar je potrebno. In če to 
naredimo iz solidarnosti do svojega bližnjega, 
je to izredno veliko dejanje. Vsi smo v enakem 
položaju in enako trpimo. Kolikor več je solidar-
nosti, toliko lažje vse prenašamo. V slogi je moč.
b. Šola za potrpežljivost in sožitje

V današnjem času vsi tarnamo, da smo živčni 
in da živimo pod stresom. Veliko smo si sami kri-
vi tega. Naša pretirana tekmovalnost nas najbolj 
dela živčne in si ustvarjamo stresno življenje. 
Človeška zavist je tisti stalni sovražnik, ki nas na-
pada in spodkopava notranje bogastvo, jemlje 
zadovoljstvo in notranji mir. Biti zadovoljen, s 
tem, kar sem in kar imam, je največja sreča, ki 
jo lahko pridobimo. Želja po nedosegljivem bo-
gastvu dela človeka nemirnega in razdvojenega. 
V času epidemije je še kako potrebna potrpežlji-
vost s seboj, bližnjim in svetom. Prav tako je po-
membno sobivanje v domačem krogu družine. 
Ustvariti pogoje za sožitje, da bo to vedno bolj 
»dom« in ne le prebivališče in »kamra« za preno-
čitev. Vsak član družine so mora počutiti doma, 
biti nagovorjen in sprejet. 
c. Šola poglobitve 

Vsaka preizkušnja je neke vrste šola. Te učne 
ure so sicer težke in včasih skoraj nesprejemlji-
ve. Pa vendar imajo svoje mesto in moč v člo-
vekovem notranjem življenju. Sprejeti bolezen, 
karanteno, »ujetost« v družinski prostor in še 
marsikaj kar mi »pripada«, je težka življenjska 
ura. In če jo znamo sprejeti, osmisliti, potem 
nam prinese notranjo svobodo, veselje in mir. 
To pomeni, da se človek v takšnih in podobnih 
situacijah poglobi, gre vase in išče odgovor.
MARTINOVO.

Zelo priljubljen in spoštovan je sveti Martin, 
zavetnik vinarjev, vinogradov in žlahtne kapljice. 
Razumljivo je dejstvo, da smo se letos morali uk-

loniti koronavirusu, ki je preprečil tovrstno pra-
znovanje. Praznovanje martinovega ima svojo 
bogato in kulturno vsebino. Če pa presega okvi-
re osebnega dostojanstva ali če uničuje osebno 
zdravje družine, potem je takšno praznovanje 
škodljivo in je bolje, da ga ni. Če v zavesti, da s 
tem, da se odpovemo temu praznovanju, pri-
spevamo veliko več kot izgubimo, se bomo lažje 
sprijaznili in bomo zadovoljni. 
Mesec november, še posebno v tem letu, nas na-
govarja z mnogimi oblikami izzivov. Vsak jih bo 
videl, doživljal in sprejemal po svoje. Kolikor bolj 
jih bomo sprejemali skladno s strokovno predlo-
ženimi spodbudami in duhovno ubranostjo, to-
liko bolj nam bodo plemenitili naše vsakdanje 
življenje. 

    ANTON TRPIN

Križ na sliki
je ročno

kovano delo
kovača

Staneta Hoste
iz Sel pri

Šentjerneju.
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Ostanimo negativni

K
o smo z dvajsetimi nekdanjimi igral-
ci namiznega tenisa v Šentjerneju 
tistega lepega sončnega 4. junija 
2020 ustanavljali nov slovenski na-
miznoteniški klub, NTK ŠENTJER-

NEJ, so bili tam zbrani sami ljudje dobre vo-
lje, ljudje s pozitivno energijo, sami pozitivci. 

Š P O R T
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  DUŠAN PEZELJ, predsednik kluba

A prišel je čuden čas najprej, pandemije, nato 
epidemije, in koronavirus je grozil na vsakem 
koraku. Izogibali smo se ga in se ga v skladu z 
vladnimi priporočili izogibamo še naprej. A še 
pred tem nam je uspelo, da smo začeli z redni-
mi vadbami v res lepih prostorih s pozitivno 
energijo in ugotovili, da brez namiznega tenisa 
v Šentjerneju, mestu presežkov, ne bo šlo. 
Čemu to pisanje? Zdi se mi prav, da vas ob-
vestim, da smo vsi pozitivci nenadoma postali 
NEGATIVNI in na žalost tudi močno zmedeni. 
Negativni in zmedeni! Navodila so včasih tako 
nejasna, dobili smo celo policijsko uro, nošenja 

mask imamo čez glavo, dvoranica, kjer bi 
lahko ohranjali in nabirali moči, je zaprta. A 
meni je jasno, kar je jasno tudi vam. Čerav-
no smo imeli v Šentjerneju malo epidemijo, 
se stvari umirjajo, nihče med našimi člani ni 
ogrožen, vsaj kot mi je znano. Pingponkaši 
smo pri premagovanju koronavirusa na isti 
bojni črti. Delamo za isti cilj. Verjamem, da 
zmoremo! Že zato, ker smo zazrti v priho-
dnost, kjer vidimo, da se bodo časi za našo 
dejavnost spremenili na bolje. Zato kličem: 
»Vsi pozitivni ljudje našega kluba, ostanite 
NEGATIVNI!« 

Predsednikovo pismo članstvu

PRVO RADIJSKO SNEMANJE V ŠENTJERNEJU

P
rav je, da se iz naše bližnje preteklosti 
spomnimo tudi na nekatere dogodke, 
ki so bili realizirani v našem kraju kot 
prvenstveni dogodki in s tem odprli 
in ponesli med drugim tudi kulturno 

delovanje takoj po vojnem času v Šentjerneju. 
To snemanje, ki ga v nadaljevanju opisujem po 
pripovedovanju Martina Marinča, ki je bil poleg 
ravnatelja na osnovni šoli tudi vodja mešanega 
pevskega zbora, spada med unikatne dogodke. 
Kljub temu, da je naša dolina bila po vojni precej 
življenjsko prizadeta, saj se je v tej čudni domo-
vinski vojni izgubilo mnogo mladih ljudi, mož in 
fantov, ki bi po vojni bili med drugim tudi nosilci 
gospodarskega in kulturnega razvoja. Žal o tem 
danes pričajo le grobovi in spominska obeležja. 
Ravnatelj Martin Marinč je v urejenem Blatniko-
vem vrtu obrezoval sadje, ko se je na cesti usta-
vil avto. »Tovariš Žužek« me je povabil k sebi in 
razodel željo, da bi ekipa iz ljubljanske radijske 
postaje naredila v Šentjerneju posnetek na ma-
gnetogramski trak. Sprva sem ga debelo pogle-
dal, nisem ga razumel. Pa so mi kmalu razložili, 
da bi jim nekaj povedal, pevci pa bi zapeli. To bi 
šlo na trak, ki bi ga vzeli s seboj v Ljubljano, od 

  JANEZ KUHELJ

    ARHIV JANEZA KUHLJA
tam pa bi ga Radio Ljubljana poslal po svetu v 
oddaji »Z mikrofonom sredi življenja«. Najbolj 
primeren prostor za to so našli kajpak pri Tavčar-
jevih. V predsobi so postavili aparate, v večji sobi 
pa je bila naša »Šentjernejska oddaja«. Prvi sem 
jaz (Martin Marinč) govoril o gospodinjskem teča-
ju, nato sta zapela solista Martin Franko in Stane 
Hladin, potem pa še Danica Lampe, ki jo je na kla-
virju spremljala Vlasta Tavčar, priznana učiteljica 
v Šentjerneju. 
Ob zaključku oddaje so nas snemalci iz Ljubljane 
povabili, naj poslušamo sami sebe. Še nikdar se 
nisem slišal govoriti, ne da bi hkrati govoril, tokrat 
pa. Naša Danica je tako lepo zapela, da sem na 
kraju vzdihnil »Aaaaah«. Tudi ta nepotrebni vzdih 
je ujel vražji trak, pa so ga seveda takoj zbrisali.
Naslednji torek je že bila oddaja v Ljubljani. Eki-
pa je nadaljevala svojo pot, da prisluhne pesmim 
dela. Vsi ti dogodki so se odvijali v okviru 1. maja. 
Tudi naš kraj ni zaostal ob pravkar minulem veli-
kem prazniku. Niz prireditev je pripravila igralska 
družina SKUD Šentjernej. Na predvečer praznika 
je bila baklada, v povorki so bila zastopana vsa 
društva, množične organizacije, šole, delovni ko-
lektiv ekonomije Litostroj iz Dolenje Brezovice in 
drugi. Ob mogočnem kresu so obujali spomine 
Dodo (Majzelj) in Martin Marinč, ravnatelj šole. 
Naslednji dan je bila dopoldne prireditev za mla-
dino. Učiteljici Tončka Škerle in Vlasta Tavčar sta 
priredili igrokaz v sedmih slikah. 
Posamezne slike so spremljale pesmi, ki pa jih 
niso peli za odrom, ampak vsi v dvorani –  dopol-
dne mladina, zvečer odrasli. To je bilo nekaj no-
vega, nekaj pretresljivega. In igralci? Naši znanci 
Slavko Hudoklin, ga. Gašpirjeva, Minka in Radko 
Jerele, učenci šole za gospodarstvo. Vsi so vloži-
li v dejanja na odru toliko topline in ljubezni, pa 
tudi ostrine, da je bilo lepo. Napovedovalec je 
vse skupaj popeljal v radostni del prireditve. De-
klamacije, petje, krasen palet po zamisli in študiji 

učiteljice Tilke Raner. Vse to je dvigovalo razpolo-
ženje. Po dopoldanski prireditvi je bila v Knjižnici 
Franceta Prešerna odprta čitalnica, ki ima poleg 
knjig na razpolago revije in časopise.
Učiteljstvo v Šentjerneju je sestavilo gospodar-
sko-kulturno analizo šolskega okoliša Šentjerne-
ja. To delo je bilo v čudoviti vezavi razstavljeno v 
Novem mestu. O tem nastalem delu govorijo kar 
tri diplome, ki so jih prejeli vaški odbori Šentjernej, 
Gorenja Brezovica ter Kulturno umetniško dru-
štvo Šentjernej pa pohvalo republiškega odbora 
za ljudsko prosveto v Ljubljani. 1. maj je proslavila 
ekonomija Litostroja na Dolenji Brezovici z lepo 
povorko. Posebno lepo so bile te dni okrašene in 
zvečer razsvetljene poslovalnice okrajnega ma-
gacina in kmetijske zadruge, prav tako pa tudi 
šole in druge stavbe. 
Deževno vreme ni motilo razpoloženja. Tu in tam 
je pokukalo sončece na njive in travnike, ki so se 
bohotno zelenili, in na prekrasne cvetoče sadne 
vrtove, ki so obetale obilen sad. 

GEOGRAFSKA EKSKURZIJA

Sedež zraven okna
se mi vedno izmuzne

in na skoraj vseh 
šolskih izletih
moram zato 

sedeti ob prehodu.
Tudi danes

sem se zavoljo sošolca
žrtvovala,

a me ne moti preveč,
saj se zavesa,

ki jo opazujem 
ob oknu,

v ovinkih nagiba.
Zelo zanimivo.

Eva Novak

Povzetek prispevka Martina Marinča v Dolenjskem listu leta 1951
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Gorenja Brezovica 2, Šentjernej / T: 041 73 83 55 ali 041 59 77 70

NOVO : PUŠEL’C NA DOM (dostava šopkov in drobnih presenečenj)

rezano cvetje • trajnice • lončnice • semena in gnojila •
darilni, poročni & žalni program • aranžiranje daril • aranžiranje 

poslovnih prostorov & prireditev • zemlja & pesek • aranžiranje z 
baloni & darila v balonu • darilni boni Hiše daril

NAŠA PONUDBA
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PREGOVORI ZA NOVEMBER
Če na mrtvih dan (1. 11.) dežuje, se huda zima pričakuje. / Do vseh svetih (1. 11.) grdo, po vseh svetih lepo. / Lenart (6. 11.) zemljo zaklene. / Ako je na Lenartovo 
(6. 11.) lepo ali grdo, do božiča bo ostalo tako. / Če pred Martinom (11. 11.) zmrzuje, prihodnje leto češenj ni. / Če se Martinova (11. 11.) gos po ledu plazi, o božiču 
navadno po blatu gazi. / Kadar Martin (11. 11.) oblake preganja, nestanovitna se zima oznanja. / Listopada zmrzlina, je svečana ne bo. / Za sveto Elizabeto (19. 11.) 
greš v mest na vozu, iz mesta pa že na saneh. / Če Cecilija (22. 11.) hudo grmi, dosti pridelka ob letu kmet dobi. / Če na Cecilijo (22. 11) grmi in treska, bo ob letu žita 
kot peska. / Klemen (23. 11.) zaklene, Katarina (25. 11.) grušta, Andrej (30. 11.) vse s snegom pokrije. / Katarina (25. 11.) nam ne laže, po sebi prosinca vreme kaže. / 
Kakršen Konrada (26. 11.) dan, takšen bo malone ves svečan. / Kakršno vreme je na Ivana dan, tako pozimi, posebno svečana. / Za svetega Andreja je sneg železen.

V prejšnji številki glasi-
la smo vas spraševali, 
kaj na objavljeni foto-
grafiji. Za pravilen od-
govor, da gre za pogled 
na cerkev sv. Roka 
na Tolstem Vrhu, se 
zahvaljujemo MANJI 
JUDEŽ iz Šentjerneja. 
Nagrajenka bo po pošti 
prejela zaščitno ma-
sko. Trgovini Obutev 
Stil se za nagrado 
iskreno zahvaljujemo. 
TOKRAT VAS SPRA-
ŠUJEMO, KJE JE BILA 
POSNETA FOTOGRA-
FIJA. Vaše odgovore 
pričakujemo do srede, 
9. decembra 2020, na 
naslovu: Uredniški od-
bor Šentjernejskega 
glasila, Občina Šentjer-
nej, Prvomajska cesta 3 
a, 8310 Šentjernej ali na 
e-naslovu: sentjernej@
siol.net. 

SESTAVINE:
• 200 g jedilne buče (hokaido, muškatna ...) 

• 1 jajce
• 100 g stopljenega masla
• 100 g sladkorja v prahu

• 300–350 g moke
• 12 g pecilnega praška

POSTOPEK PRIPRAVE:
Bučo olupimo, narežemo na koščke in skuhamo na pari (15 minut). Z vilicami jo pretlačimo, ohladimo in dodamo 1 jajce, 100 g stoplje-
nega ohlajenega masla in 100 g sladkorja. Zmešamo. Dodamo moko v katero smo dodali pecilni prašek. Zamesimo testo, razdelimo na 

dva dela, razvaljamo, zvijemo v rolado in narežemo cca 1 cm debele kolute. Položimo jih na pekač na katerega smo položili peki papir in 
pečemo 15 minut na 200 °C. Še tople posipamo z mletim sladkorjem in ponudimo. 

Dober tek!Dober tek!

Bučna gnezdecaBučna gnezdeca

Recept je preizkusila Darija Kovačič.

VICI

Brezžični hišni varnostni sistem
Kako instaliraš zelo zanesljiv brezžični hišni varnostni 
sistem?
V komisijski trgovini kupi par rabljenih zelo velikih de-
lovnih škornjev (res velikih!) in jih postavi pred vhod 
stanovanja ali hiše. Zraven položi izvod revije »Strelski 
šport« in veliko posodo (res veli-
ko!) za hranjenje psov.
Na vratih pusti listek z naslednjo 
vsebino:
»Francka, z Borisom sva šla na lo-
vsko zvezo po dodatno municijo. 
Vrneva se čez pol ure. Rotvajlerja 
raje pusti pri miru. Zjutraj sem ju 
peljal k veterinarju cepit, pa sta 
nekaj sitna.«

Zaupanje
Gospod na bančnem okencu: 
»Rad bi dvignil svoj denar.«
Bankir ga vpraša: »Koliko pa bi 
dvignili, gospod?« 
»Vse, do zadnjega stotina!«
»Ali boste zaprli račun?«
»Ne, rad bi ga le preštel, da bi videl, če je ves še tukaj!«
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POBARVANKA
ZA Najmlajše

RIŠE:
Mojca Lampe

Kajtna


