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NASLEDNJA ŠTEVILKA IZIDE KONEC SEPTEMBRA 2021.
Vaše prispevke nam pošljite najpozneje do 16. septembra 2021.

IZPOSTAVLJAMO

Spoštovani,

mesec avgust je v naši občini praznični mesec. Praznujemo ob-
činski praznik Jernejevo in farno žegnanje. Občina je za letošnje 
praznovanje Jernejevega skupaj s številnimi društvi in župnijo 
pripravila več kulturnih, športnih in družabnih dogodkov. Z željo, 
da praznični utrip doseže vsakogar iz naše občine, smo se potru-
dili organizirati pestro dogajanje v Šentjerneju in okoliških vaseh. 
Želimo in upamo, da bomo dogodke lahko navkljub negotovi zdra-
vstveni situaciji izvedli in se srečali ter skupaj poveselili. Kot kaže 
sedaj, bo za udeležbo na dogodkih potrebno predložiti potrdilo o 
prebolelosti, cepljenju ali testiranju na okužbo z virusom covid-19. 

Na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Šentjernej bomo pode-
lili županova priznanja, spominske plakete občine, nagrado obči-
ne in naziv častnega občana. Vesel in ponosen sem, da v naši obči-
ni delujejo tako uspešne gospodarske družbe, obrtniki, kmetje in 
društva ter številni posamezniki, ki na različnih področjih bogatijo 
in plemenitijo življenje naše občine. Iskrene čestitke in zahvala 
vsem.

Želim vam lep preostanek dopusta in počitnic, učencem in dija-
kom pa uspešen pričetek novega šolskega leta. Srečno in na snide-
nje na dogodkih Jernejevega 2021! 

Jože Simončič, vaš župan

OD BESED K 
DEJANJEM

Spoštovane občanke, spoštovani občani,

ob Jernejevem, prazniku naše občine, 
vam iskreno čestitamo. Veseli in ponosni smo, 

da lahko v sodelovanju z vami prispevamo 
k razvoju in napredku naše občine.

Tudi v prihodnje si želimo sodelovanja 
in povezovanja. Lepo praznovanje 
občinskega praznika vam želimo.

Župan Jože Simončič s sodelavci

PIŠE:
Sabina Jordan Kovačič,

odgovorna urednica

Drage bralke in dragi bralci 
Šentjernejskega glasila,

Prav lepo je sedeti zunaj na terasi in pisati te besede, hkrati 
pa uživati v vsej veličini poletnega dne. Še nedolgo nazaj 
smo zakorakali v poletje, sedaj pa smo že v zadnjem delu 

poletnih počitnic. Šolarji so že pričeli zbirati vse potrebno za 
nov šolski začetek. Upam, da ste se naužili sončnih žarkov 

in energije za čas, ki je pred nami.

Kot smo že vajeni, je mesec avgust, kar se tiče bogatega 
dogajanja v naši občini, najbolj pester mesec v letu, saj 

praznujemo občinski praznik. Zaradi vsem dobro znane 
situacije na področju prireditev, žal, še vedno nismo 

zadihali s polnimi pljuči. Vseeno pa bo, kljub upoštevanju 
vseh aktualnih priporočil, letošnje dogajanje ob občinskem 
prazniku pestro. Koledar dogodkov letošnjega Jernejevega 

vas vabi na zanimive prireditve.

Lep preostanek počitniških dni, hkrati pa vam v imenu 
uredniškega odbora želim lepo praznovanje ob prazniku 

Občine Šentjernej. Prijetno prebiranje avgustovske številke.
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Poročilo s 17. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej

OBČINSKI SVETNIKI POTRDILI SKLEP O PODELITVI
NAGRAD IN PRIZNANJ OBČINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 2021

O
bčinski svet Občine Šentjernej je imel 
v sredo, 7. julija 2021, sedemnajsto re-
dno sejo. Seja je potekala v rdeči dvo-
rani Kulturnega centra Primoža Tru-
barja. Na dnevnem redu je bilo 9 točk. 

Svetniki so uvodoma v drugem branju sprejeli 
Odlok o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo 
za območje občine Šentjernej, ki se bo upora-
bljal od 1. 1. 2022 dalje. Nato so sprejeli Letno 
poročilo Komunale Novo mesto d. o. o. za leto 
2020, ki ga je predstavila Kristina Ficko s Komu-
nale Novo mesto d. o. o. Občinski svet Občine 
Šentjernej je v nadaljevanju seje sprejel Sklep o 
podelitvi nagrad in priznanj Občine Šentjernej 
v letu 2021. S sklepom je podelil naziv častnega 
občana gospodu Jožetu Simončiču »Pleterske-
mu« za izjemen prispevek k razvoju in ugledu 
občine Šentjernej na strokovnem, gospodar-
skem in kulturnem področju. Nagrado Občine 
Šentjernej je podelil Kulturnemu društvu Orke-
ster Ave za izjemne dosežke na področju kultu-
re in promociji občine Šentjernej. Spominsko 
plaketo Šentjerneja je s sklepom podelil Pro-
stovoljnemu gasilskemu društvu Šentjernej 
za 140 let delovanja na področju zaščite in re-
ševanja, Prostovoljnemu gasilskemu društvu 
Orehovica za 120 let delovanja na področju 

zaščite in reševanja, Kulturnemu društvu Pi-
halni orkester Občine Šentjernej za 110 let de-
lovanja na področju kulture, Društvu kmetic 
Šentjernej za 30 let delovanja na društvenem 
področju in promociji občine Šentjernej, pod-
jetju Lok Orodjarstvo d. o. o. za 40 let uspešne-
ga dela na gospodarskem področju, podjetju 
Iskra Pio d. o. o. za 30 let uspešnega dela na 
gospodarskem področju, podjetju Hyb d. o. 
o. za 30 let uspešnega dela na gospodarskem 
področju, Rangus Mlinarstvu in trgovini, Dol. 
Vrhpolje d .o. o. za 30 let uspešnega dela na go-
spodarskem področju, podjetju Martinčič d. o. 
o. za 20 let uspešnega dela na gospodarskem 
področju, Prevozništvu Črtalič d. o. o. za 20 let 
uspešnega dela na gospodarskem področju 
in Lampe – Sofrić gostinstvu d. o. o. za 20 let 
uspešnega dela na gospodarskem področju. 
Občinski svet Občine Šentjernej je potrdil tudi 
izbor umetniškega dela za častnega občana 
občine Šentjernej, delo akademskega kiparja 
Primoža Puglja. Namreč novi Odlok o nagradah 
in priznanjih Občine Šentjernej (Uradni vestnik 
Občine Šentjernej, št. 3/2021) v 7. členu določa, 
da častni občan poleg listine o podelitvi naziva 
prejme tudi umetniško delo. Občina Šentjernej 
je zato k sodelovanju povabila umetnike – aka-
demske kiparje, k izdelavi predloga male pla-
stike – skulpture, ki ga bo podelila izbranemu 
častnemu občanu občine Šentjernej. Postopek 

    ANITA PETRIČ izbire je izvedla komisija, ki jo je imenoval žu-
pan Občine Šentjernej. Za umetniško delo za 
častnega občana občine Šentjernej je komisija 
izbrala umetniško delo Primoža Puglja. Izbrano 
umetniško delo t. i. »občan« poudarja človeški 
obraz in simbolizira pomembnost vsakega po-
sameznika. V nadaljevanju seje so se svetniki 
seznanili z odprtimi terjatvami Občine Šen-
tjernej na dan 31. 5. 2021 in podprli nadaljnje 
postopke aktivnega upravljanja s terjatvami. 
Z namenom uskladitve planiranih sredstev, 
predvsem pri investicijskih projektih glede na 
zastavljene terminske plane izvajanja investicij 
ter planiranih sofinanciranj, so svetniki ob za-
ključku seje sprejeli še prvi Rebalans proračuna 
Občine Šentjernej za leto 2021. 

O bčina Šentjernej kot vodilni partner skupaj s partnerji na-
daljuje načrtovani projekt skladno s podpisano pogodbo o 
sofinanciranju operacije Šentjernejska učna pot, ki ga del-

no sofinancirata Republika Slovenija (MGRT) in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Izbrani izvajalec, 
Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. d., izvaja gradbe-
na dela po planu. Trenutno so v zaključeni fazi pri izvajanju be-
tonskih del, sledi vgradnja inštalacij ter nazadnje hortikultura. 

V Gorenjem Vrhpolju občinsko podjetje JP EDŠ, d. o. o. Šentjer-
nej s podizvajalci izvaja rekonstrukcijo ceste na relaciji gasil-
ski dom–potok Kobila (Dule). Dela obsegajo odstranitev ob-

stoječih opornih zidov, širitev ceste, gradnjo novih opornih zidov, 
ureditev javne razsvetljave in odvodnjavanja ceste ter asfaltiranje 
ceste. Dela, ki bodo končana do konca avgusta, bodo stala okoli 
116.000 evrov. 

ŠENTJERNEJSKA UČNA POT

REKONSTRUKCIJA CESTE V 
GORENJEM VRHPOLJU

 
   V
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   JANEZ HROVAT
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V ponedeljek, 12. julija 2021, je v avli Kulturnega centra Primoža 
Trubarja v Šentjerneju, potekal slavnostni podpis koncesijske 
pogodbe za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja pri-
hrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih 
objektov v lasti Občine Šentjernej. Februarja 2020 je Občinski 

svet Občine Šentjernej sprejel Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za 
izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije 
z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Šentjer-
nej.
Postopek izbire koncesionarja se je pričel z javnim razpisom februarja 
2020. Končno ponudbo je v predpisanem roku oddal ponudnik Syn-
co, podjetje za energetske storitve d. o. o., skupaj s partnerjem TAMES 
podjetje za trgovino, inženiring in storitve d. o. o. Na podlagi sprejete-
ga odloka je občina konzorciju z odločbo podelila koncesijo za izvedbo 
projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z na-
menom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Šentjernej. 
Izbrani ponudnik bo izvedel energetsko sanacijo petih javnih objektov, 
in sicer: Osnovne šole Šentjernej, Podružnične osnovne šole Šentjernej 
v Orehovici, Krajevne knjižnice Šentjernej, Kulturnega centra Primo-
ža Trubarja v Šentjerneju, Zdravstvene postaje Šentjernej in prostore 
občinske uprave Občine Šentjernej. Koncesija je sklenjena za dobo 15 
let. Dela se bodo začela izvajati najkasneje konec februarja 2022 in se 
zaključila s primopredajo vseh objektov avgusta 2022.
S koncesijsko pogodbo bo občina pridobila celovito in tehnološko 
energetsko sanirane javne objekte, energetsko upravljanje, nižje stro-
ške energije in zmanjšane emisije ogljikovega dioksida.
Celotna investicijska vrednost znaša 2.412.500,00 evrov brez DDV. Kon-
cesionar bo zagotovil sofinanciranje v skupni višini 1.230.375,00 evrov 
brez DDV. Občina pa je iz evropske kohezijske politike pridobila tudi 
nepovratna sredstva v višini 1.191.054,97 evrov.
Ob podpisu koncesijske pogodbe sta zbrane nagovorila župan Občine 
Šentjernej Jože Simončič in direktor Synco Matevž Pongračič. 

ZAGOTAVLJANJE PRIHRANKOV 
RABE ENERGIJE Z NAMENOM 

ENERGETSKE SANACIJE 
JAVNIH OBJEKTOV V LASTI 

OBČINE ŠENTJERNEJ

OBISK MINISTRA ZA DELO, 
DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE 
IN ENAKE MOŽNOSTI JANEZA 

CIGLERJA KRALJA V 
ŠENTJERNEJU

V ponedeljek, 28. junija 2021, je občino Šentjernej obiskal 
minister za delo, družino, socialne zadeve in enake mož-
nosti Janez Cigler Kralj z državno sekretarko Matejo Ri-
bič in svetovalko v kabinetu ministra Magdaleno Šverc. 
Skupaj z županom Jožetom Simončičem ter poslovno 

direktorico podjetja SeneCura Sando M. Gavranovič so si ogledali 
zemljišče, ki je predvideno za izgradnjo doma starejših v občini 
Šentjernej. Pred kratkim je bila podpisana koncesijska pogodba 
s SeneCuro. Projekt je v fazi izdelave projektne dokumentacije za 
potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja. Pričetek gradnje je 
načrtovan za začetek leta 2022. 

  ANITA PETRIČ

    MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN 
            ENAKE MOŽNOST

    VESNA MANCINI
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OB 30. OBLETNICI RAZGLASITVE SAMOSTOJNE DRŽAVE 
PODPIS DEKLARACIJE ZA ZELENO PRIHODNOST 

SLOVENIJE V ŠENTJERNEJU

P
od pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja je ob 30-letnici razglasitve samostojne Slovenije 
v občini Šentjernej potekal simpozij Zelena prihodnost. Ob spominjanju dogodkov, ki so pred trideseti-
mi leti povezali in poenotili slovenski narod je bil simpozij usmerjen predvsem v prihodnost in cilj, da z 
zeleno preobrazbo ob pomoči digitalizacije tudi prihodnjim generacijam omogočimo življenje v zdravem 
in podnebno prijaznem okolju.

  služba za stike z javnostjo GEN-I d. o. o. 

    ARHIV GEN-I d. o. o.

Šentjernej, 26. junij 2021 – Trideset let po tem, 
ko smo Slovenci ponosno in složno stopili na 
pot samostojnosti ter proti evropski prihodno-
sti, stoji naša država skupaj s svetom pred no-
vim pomembnim izzivom – podnebno krizo, ki 
lahko bolj kot sam planet ogrozi predvsem lju-
di, generacije naših otrok in tistih, ki prihajajo 
za njimi. V občini Šentjernej smo zato letošnji 
jubilejni dan državnosti obeležili s posebnim, 
v zeleno prihodnost usmerjenim, simpozijem 
Zelena prihodnost. Z njim želimo povezati vse 
deležnike, ki so in bodo soustvarjali priho-
dnost družbe - politiko, gospodarstvo in lokal-
ne skupnosti za nov skupen cilj – brezogljično 
zeleno Slovenijo še pred letom 2050. Ob uvod-
nem pozdravu župana občine Šentjernej Jože-
ta Simončiča, je udeležence najprej nagovoril 
predsednik prve slovenske vlade in predse-
dnik organizacijskega odbora Lojze Peterle, ki 
je izpostavil pomen medgeneracijskega sode-
lovanja in pozitivnega pristopa do potrebnih 
sprememb v luči zelene preobrazbe. Pohvalil 
je tudi ambicije gospodarstvenikov, da se izka-
žejo pri aktivnostih za razogljičenje Slovenije. 
Predsednik republike Slovenije Borut Pahor je 
izpostavil: »Zeleni evropski dogovor je izjemna 
priložnost, imenitno bo, če jo bo Slovenija znala 
izkoristiti in bo v ospredju držav, ki si bodo pri-
zadevale za uveljavitev okoljskih ciljev. Le tako 
bomo ohranjali našo deželo lepo in uveljavili 
primerjalne prednosti, ki jih spričo naravnih 
danosti ima«. Pred pričetkom okrogle mize 
je z udeleženci svoja razmišljanja delil tudi 
nekdanji francoski predstavnik v Evropskem 
parlamentu Alain Lamassoure, ki je Sloveniji 
čestital za uspehe, ki jih je dosegla v zadnjih 
30-ih letih.
Na okrogli mizi so sodelovali: državni sekre-
tar na ministrstvu za infrastrukturo, g. Blaž 
Košorok, direktor družbe Hidria Holding, dr. 
Iztok Seljak, župan Grosuplja ter predstavnik 
iniciative SEESARI, dr. Peter Verlič, predsednik 
uprave družbe GEN-I in programski vodja sim-
pozija, dr. Robert Golob, ter moderator omizja, 
Lojze Peterle. »Samo enotni lahko kot državlja-
ni Evrope naslavljamo podnebne spremembe. 

Kot predsednik uprave energetskega podjetja 
se zavedam odgovornosti, ki jo ima za zeleno 
preobrazbo gospodarski sektor. Gospodar-
stvo želi prispevati k družbeni blaginji in lahko 
podpre politiko pri doseganju okoljskih ciljev. V 
GEN-I verjamemo v te cilje in smo pripravljeni 
vanje vložiti 1 milijardo evrov lastnih sredstev,« 
je na simpoziju, kjer so zbrani podpisali tudi 
Deklaracijo za zeleno prihodnost Republike 
Slovenije, poudaril dr. Golob. Z Golobom se 
je strinjal tudi predstavnik gospodarstva, di-
rektor družbe Hidria Holding Iztok Seljak, ki 
verjame, da lahko uspemo le, če smo prvi in 
prebojni in se ne sprašujemo ali bomo uspeli 
slediti drugim. Državni sekretar na Ministrstvu 
za infrastrukturo Blaž Košorok je dodal, da je 
politika prepoznala pripravljenost gospodar-
stva in sprejela več zakonov za spodbujanje 
rabe obnovljivih virov energije in trajnostne 
mobilnosti. Naloga vlade je prepričati ljudi, da 
je pot v nizkogljično družbo možna. Za to pa 
mora postaviti strateške usmeritve. Po mne-
nju dr. Petra Verliča nas za zeleno preobrazbo 
čaka še veliko dela. »Evropska prometna poli-
tika se prične na dvorišču naših občin. Zeleni 
izziv moramo sprejeti, čeprav nas čaka še veliko 
dela.« Ob koncu okrogle mize so udeleženci 
podpisali še Deklaracijo za zeleno prihodnost 
Slovenije. V njej so se zavzeli za razogljičenje 
Slovenije do leta 2050, za ohranjanje in obnav-
ljanje ekosistemov in biotske raznovrstnosti 

ter za družbeno in okoljsko pravičnost. Vo-
ditelji EU so se zavezali, da bo Evropa, kot že 
tolikokrat doslej, nosilka sprememb v global-
nem merilu. Zaveze po izjemno ambicioznem 
55-odstotnem zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov je Evropska komisija podkrepila z vrsto 
zakonodajnih, razvojnih in finančnih ukrepov, 
med katerimi posebej izstopa Evropski zeleni 
dogovor. Slednji bo temelj vseh razvojnih po-
litik v prihodnjem desetletju, saj morajo spre-
membe zajeti celotno družbo. To je prepoznal 
tudi slovenski politični vrh, zato so dogodki z 
namenom snovanja skupne poti, ki bo opol-
nomočila posameznike, državo, lokalne skup-
nosti in podjetja pa opremila za prihodnost, 
več kot dobrodošli. 



O
b vznožju Gorjancev deluje 
Paintball klub DarkSun. Z 
najsodobnejšo opremo in 
dolgoletno tradicijo vam 

organizirajo nepozabno adrena-
linsko zabavo. Odločili smo se, 

da predstavimo njihove aktivno-
sti in delovanje. Pogovarjali smo 
se z MATEJEM GRUBARJEM.

Koliko časa že deluje vaš klub, kje se na-
hajate in kako je prišlo do ideje, da paint-
ball pripeljete pod Gorjance?
Društvo paintball klub DarkSun deluje od 1. 
9. 2006. Do leta 2010 je deloval pod imenom 
Paintball klub Šentjernej, nato pa se je 2. 3. 
2010 preimenoval v Društvo paintball klub 
DarkSun. Društvo ima svoj poligon v gozdu v 
Gorenjem Vrhpolju pri Šentjerneju (ta je od 
centra Šentjerneja oddaljen približno 3 km). 
Poligon meri okoli 5300 kvadratnih metrov ter 
je postavljen tako, da nudi enkratno adrena-
linsko doživetje, hkrati pa tudi priložnost za 
dobro rekreacijo. Sprejme 20 igralcev in je bil 
popolnoma prenovljen spomladi leta 2011. 
Takrat smo poligon osvežili z novimi pre-
prekami, novim mestom za zbiranje igralcev 
pred, med in po igri, dodanih je bilo nekaj zak-
lonilnikov, rov ter nekaj dodatnih stolpov. Vse 
fotografije si bralci lahko ogledajo tudi na naši 
spletni strani www.paintball-darksu.si
Ta šport smo v Šentjernej pripeljali nadobudni 
igralci paintballa, Šentjernejčani, ki smo želeli 
predstaviti ta šport tudi na tem koncu Slove-
nije. 

Koliko članov deluje v vašem klubu, ima-
te tudi lastno ekipo tekmovalcev? Kje vse 
tekmujete in kakšni so vaši dosežki?
V društvu je 10 članov, ki tekmujejo na turnir-
jih v Sloveniji in tujini. Tekmovalci Paintball 
kluba DarkSun zasedajo prva mesta na pa-
intball turnirjih. V letu 2014 smo v dogovoru 
z ostalimi društvi osnovali slovensko paint-
ball ligo. Leto kasneje, ko so se na paintball 
tekmovanju pridružili tudi tekmovalci iz 
Hrvaške, je bil sklenjen dogovor, da društvo 
s svojo organizacijo tekmovanja organizira 
tekmovanja za hrvaško paintball ligo. S tem 
smo privabili veliko tekmovalcev iz sosednje 
države, da so se udeleževali treningov in tek-
movanj na našem tekmovalnem poligonu. 
Ko je v letu 2015 liga dejansko zaživela, so 
na tekmovanjih začele sodelovati tudi ekipe 
iz Srbije. Tako smo v letu 2016 organizirali 
tudi tekmovanje balkanske paintball lige. V 
letu 2018 pa so nas za pomoč pri organizaciji 
paintball tekmovanja zaprosili tudi prijatelji 
iz Bosne. Z veseljem smo jim priskočili na po-
moč z našo opremo in izkušnjami na tem po-
dročju. Tako še danes sodelujemo na različ-

nih tekmovanjih po bivši Jugoslaviji, Avstriji 
in drugje po Evropi.

Lahko za vse nepoznavalce razložite, kaj 
sploh paintball je?
Paintball je ekipna igra, primerna tako za fante 
kot dekleta in ni starostno pogojena. Razlog, 
zakaj je paintball tako priljubljen, najbrž leži v 
tem, da smo se skoraj vsi že kot otroci igrali s 
plastičnimi imitacijami pušk in se streljali, naj-
večkrat kot kavboji in Indijanci ali pa ravbarji 
in žandarji. Poleg tega si lahko pri paintballu 
resnično markiran – zadet in s tem izločen iz 
igre. Paintball nam daje možnost, da se tako 
kot takrat igramo s prijatelji, s to razliko, da ta-
kratni 'pok, pok, pok' sedaj nadomesti prava 
barvna kroglica, ki nasprotnika dejansko mar-
kira – zadane in na njem pusti barvno sled, ter 
ga tako izloči iz igre. Paintballa se je prijel na-
dimek "adrenalinski šport". Vsak igralec, ki ga 
enkrat preizkusi, spozna, zakaj je temu tako. 
Predstavljajte si, da klečite ali ležite za dre-
vesom, mimo vas pa švigajo kroglice iz vseh 
strani. Kroglica vas ne sme zadeti, če pa želite 
zmagati v igri, morate tudi vi streljati nazaj v 

AKTIVNO DOŽIVETJE ZA VSE 
GENERACIJE S PAINTBALL 

KLUBOM DarkSun

  SABINA JORDAN KOVAČIČ &
           ANITA PETRIČ

    OSEBNI ARHIV PAINTBALL KLUB
           DARKSUN
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nasprotnike. Kroglice letijo s takšno hitrostjo, 
da se sliši "žvižganje" okoli vaše ovire.
Skoraj ga ni človeka, ki bi ga takšna situacija 
pustila hladnega. Utrip poskoči, na čelu se 
prikaže znoj, živci pričnejo delovati s polno 
paro. Večina ljudi takšne občutke doživlja kot 
užitek. Prav to je bistvo paintballa – akcijska 
igra, kjer je posameznik del ekipe, brez sode-
lovanja celotne ekipe pa ne more premagati 
nasprotnikov. 
Taktični premiki, ekipna komunikacija in 
drznost ter tudi kanček tveganja so dejavni-
ki, ki od posameznika zahtevajo, da odkrije 
nekatere svoje lastnosti, ki se jih sam niti ni 
zavedal.

Kaj pomeni biti dober igralec painballa? 
Katere veščine mora obvladati?
Dober paintball igralec pomeni, da obvladaš 
veščine gibanja, poslušanja in spremljanja do-
godkov okoli sebe. Da se v danem trenutku, ko 
se je treba zelo hitro odločiti kako in kdaj nap-
raviti določeno potezo ali sprejeti določeno 
odločitev, odločiš prav. Kar pa zahteva veliko 
treninga in koncentracije, predvsem pa fizične 
pripravljenosti. To je prav poseben šport, kjer 
delujejo čisto druge mišice kot pri kolesarje-
nju, tenisu ali borilnih športih. Velikokrat nas 
na našem poligonu obiščejo skupine iz špor-
tnih društev, ki na koncu igre priznajo, da je 
fizično bolj zahteven šport, kot je njihov.

Koliko različnih vrst poligonov zagotav-
ljate? Imate tudi tekmovalni poligon, 
kako je velik in kaj vse nudi?
Poleg gozdnega paintball poligona v Gore-
njem Vrhpolju, smo zaradi vse bolj nadobud-
ne lastne ekipe igralcev paintballa, ki se ude-
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»Paintball – akcijska 
igra, kjer je posame-

znik del ekipe, brez so-
delovanja celotne ekipe 
pa ne more premagati 
nasprotnikov. Taktični 
premiki, ekipna komu-
nikacija in drznost ter 

tudi kanček tveganja so 
dejavniki, ki od posa-
meznika zahtevajo, da 
odkrije nekatere svoje 
lastnosti, ki se jih sam 

niti ni zavedal.«

ležujejo tudi tekmovanj, tako v naši državi kot 
tudi zunaj Republike Slovenije, v letu 2014 ku-
pili najbolj sodoben tekmovalni poligon. To je 
prvi tekmovalni paintball poligon na področju 
Slovenije in bivše Jugoslavije, sestavljen je iz 
napihljivih ovir, ki omogoča prirejanje paint-
ball tekmovanj na vseh nivojih.
Velikost poligona je približno 45 m x 35 m in ga 
je mogoče postaviti na vseh ravnih travnatih 
površinah.

Kakšno opremo imate na voljo? Kdo vse 
se lahko na paintball prijavi?
Društvo pri svojem delovanju za izposojo upo-

rablja vrhunsko opremo, ponuja tudi možnost, 
da se oprema uporablja tudi na drugih lokaci-
jah in ne zgolj na lastnem (gozdnem) poligonu. 
Opremo za vsakega uporabnika poligona 
oziroma igralca sestavljajo marker (paintball 
puška), jeklenka za plin, loader (rezervoar za 
paintball kroglice), maska za zaščito obraza, 
zaščitni jopič, rokavice ter kombinezon. Med 
opremo, ki je nujno potrebna za igranje pa-
intballa, je seveda tudi kompresor za stisnjen 
zrak. Društvo vsako leto kupuje novo opremo 
in jo s tem tudi posodablja. 
Na paintball se lahko prijavi vsak, ki je starejši 
od 7 let in nima težav z gibanjem. 
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Opremo delimo na dve starostni skupini. Otro-
ška oprema od 7 let do 11 let in oprema za od-
rasle od 11 let naprej.

Kako je pri paintballu poskrbljeno za 
varnost? Kakšna so paintball pravila?
Najpomembnejše pravilo pri paintballu je 
pravilo o varnosti. Vsak igralec mora vedno, 
ko je v dosegu kroglice, na glavi nositi masko. 
Masko lahko igralec sname samo takrat, ko to 
dovoli inštruktor, to je samo tedaj, ko so vsi 
markerji položeni na mesto za odlaganje in 
imajo vklopljen varnostni zatič.
Ob upoštevanju varnostnih pravil, predvsem 
pravila o nošenju zaščitne maske, je paintball 
zelo varna igra. Poškodbe so zelo redke, veli-
ko manj pogoste kot pri nekaterih drugih, bolj 
razširjenih športih (npr. nogomet, rokomet ali 
košarka). 
Vedno poudarimo, da je tudi pri paintballu 
potrebno upoštevati načela fair playa. Ko je 
igralec zadet, mora takoj zapustiti poligon, z 
dvigom roke pa nakazati, da je bil zadet in da 
več ne sodeluje v igri. Ostali igralci ne streljajo 
na izločenega igralca! Izločen igralec z dvig-
njeno roko po najkrajši poti odide iz poligona 
na štartno pozicijo, kjer je igro začel.
Če igralec ni prepričan ali je bil zadet ali ne, 
lahko med igro pokliče inštruktorja. Ta ga bo 
pregledal in določil, ali je igralec izločen iz igre.
Igralcem vedno priporočamo, da v primeru, 
ko se nasprotniku prikradejo za hrbet, vanj ne 
streljajo, temveč le nakažejo, da bi ga lahko 
markiral. Inštruktor bo v tem primeru izločil 
igralca.
Izločeni igralci ne sodelujejo v igri, zato svojim 
soigralcem več ne smejo dajati napotkov za 
igro.
Kot zadetek in s tem izločitev iz igre se šteje 
vsak direkten zadetek kroglice. Kot zadetek 
se šteje tudi zadetek v celotno telo ali opremo 
igralca (loader, jeklenka, cev, marker, maska). 
Barva, ki igralca poškropi, ker se je kroglica 
razletela pred njim na drevesu ali barikadi, se 
ne šteje kot zadetek. Vsa pravila si bralci lahko 
preberejo tudi na www.paintball-darksun.si

voru s svojimi prijatelji priporočali naprej. Kar 
je seveda odlična reklama. Vendar smo hitro 
ugotovili, da je to premalo. Postavili smo sple-
tno stran www.paintball-darksun.si, kjer rezer-
virate svoj adrenalinski dogodek ter najdete 
veliko informacij o nas. Poleg tega pa smo, v 
preteklem letu in letos poskrbeli za promocijo 
na radiu. 

Je paintball primeren tudi za team buil-
ding podjetij?
Velikokrat smo organizirali team building za 
podjetja v manjšem ali večjem obsegu. Ker 
imamo zelo veliko izkušenj na področju tekmo-
vanja smo to po pripovedovanju tekmovalcev 
izpeljali odlično. To je odlična priložnost za 
sprostitev zaposlenih, saj tako tekmovanje zah-
teva od skupin sodelovanje, kar je tudi bistvo 
paintballa, ki je akcijska igra, kjer je posame-
znik del ekipe, brez sodelovanja celotne ekipe 
pa ne more premagati nasprotnikov in pomeni 
enkratno sprostitev. Hkrati pa se sodelavcem 
oddolžijo za morebitne neporavnane račune. 

Ali razmišljate o še kakšni dodatni po-
nudbi ali novem poligonu? Ste zadovoljni 
z obiskom, od kod vse prihajajo k vam?
Ker se tudi paintball, kot vsi ostali športi, ves 
čas razvija in ponuja vedno več, tudi v našem 
društvu skrbimo za razvoj in skušamo slediti 
novim trendom. Lansko leto smo imeli pos-
tavljen poligon v sosednji občini. Tudi letos 
smo ga spomladi postavili, vendar na žalost 
smo ga morali umakniti. Takoj smo našli novo 
lokacijo, kjer je poligon tudi takoj zaživel. Do-
govarjamo pa se, da bomo postavili poligon 
tudi v zaprtem prostoru, v okolici Krškega. V 
kratkem pričakujemo tudi podpis pogodbe za 
najem prostora. Vse o tem bo znano kmalu in 
bomo novice o dogajanju na naših poligonih 
objavljali na Facebooku pod imenom paint-
ball darksun. Prav tako pa tudi v Šentjernej-
skem glasilu.
K nam prihajajo ljudje iz vseh koncev Slove-
nije. Kar kaže tudi na to, da imamo kvalitetno 
ponudbo. 

Kakšne vrste zabav lahko organizirate 
pri vas? Ste precej zasedeni?
Na naših poligonih organiziramo vse vrste za-
bav. Fantovščine, dekliščine, rojstnodnevne 
zabave in team buildinge. Vsak vzrok za pra-
znovanje ali druženje je lahko izgovor, da nas 
skupine lahko obiščejo. 
Zadnje čase se obisk skupin zelo povečuje. Kar 
kaže na to, da imamo veliko rezervacij. Verje-
tno pa je temu botrovala tudi aktualna bole-
zen, saj se ljudje niso družili. 

Tudi otroci imajo radi paintball, kako 
poteka paintball za otroke, se hitro učijo 
veščin?
Otroci imajo radi paintball, tako kot tudi ostale 
športe. Zelo hitro se učijo in so dojemljivi tudi 
za ta šport. Mogoče včasih predstavlja manj-
ši problem njihova fizična šibkost, vendar do 
sedaj nismo imeli nikoli težav. Prav nasprotno. 
Zadnje čase nas obišče veliko otrok. Velikok-
rat se je že zgodilo, da so se otroci odločili, da 
bodo praznovali rojstni dan prav pri nas na 
paintballu. Prav tako sodelujemo tudi v okviru 
Gripovih aktivnih tednov mladih, kjer se otroci 
vsako leto znova veselijo igranja paintballa.

Je zanimanje za paintball veliko, morda 
večje pri moških kot pri ženskah oziroma 
otrocih?
Zaenkrat ne opažamo teh razlik. Paintball 
igrajo vse generacije. In tudi ženske se v tem 
športu enakovredno merijo z moškimi. Včasih 
se celo zgodi, da so boljše igralke od moških. 
Je pa res, da je pri tem prisoten strah pred 
bolečino. Vendar glede na dejstvo, da sposo-
jamo vrhunsko opremo in dajemo velik pou-
darek na varnosti, nam obiskovalci velikokrat 
povedo, da je bolečina, ko jih zadene paintball 
kroglica, precej manjša, kot so si predstavljali 
oziroma je sploh ni.

Kako poskrbite za promocijo, kako rezer-
virati termin pri vas?
V preteklosti smo se promovirali preko pripo-
ročil. Se pravi da, so nas obiskovalci ob pogo-
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DOGAJANJE V DRUŠTVU UPOKOJENCEV ŠENTJERNEJ

PZDU JE ORGANIZIRAL LIGO
V PETANKI ZA LETO 2021
Prvič je sodelovalo 32 ekip v osmih skupinah s 
štirimi ekipami.
Iz DU Šentjernej sta tekmovali 2 ekipi. Prva 
ekipa je izpadla po četrtem krogu. Druga ekipa 
pa se je uvrstila med šestnajst ekip. Zmagala 
pa je ekipa DU Trebnje, drugo mesto je zasedla 
ekipa iz DU Semič in tretje DU Uršna sela.

  JOŽE SMREKAR

    ARHIV DU ŠENTJERNEJ

45. ŠPORTNE IGRE UPOKO-
JENCEV PZDU DOLENJSKE 
IN BELE KRAJINE 2021
2. 6. 2021 / Keglanje s kroglo na vrvici Dolenj-
ske Toplice – moški
Tekmovalo je 16. ekip. Ekipa DU Šentjernej je z 
osvojenimi 315 točkami zasedla 9. mesto.

3. 6. 2021 / Keglanje s kroglo na vrvici Semič 
– ženske
Tekmovalo je 16. ekip. Ekipa DU Šentjernej je 
zasedla 10. mesto (311 točk).

45. ŠPORTNE IGRE UPOKO-
JENCEV PZDU DOLENJSKE 
IN BELE KRAJINE 2021
8. 6. 2021 / Petanka – moški  
Tekmovanje se je odvijalo v Trebnjem pri žele-
zniški postaji. Tekmovalo je 20 ekip. Ekipa DU 
Šentjernej je zasedla odlično 5. mesto. 

45. ŠPORTNE IGRE UPOKO-
JENCEV POKRAJINSKE 
ZVEZE DOLENJSKE IN BELE 
KRAJINE
29. 6. 2021 / Pikado ženske – DU Podgorje 
Stopiče
Sodelovalo je 29 ekip. Prvo mesto je zasedla 
ekipa DU Prečna. Ekipa DU Šentjernej se je 
uvrstila na 5. mesto.

30. 6. 2021 / Pikado moški – Škocjan
Sodelovalo je 26 ekip. Ekipa DU Šentjernej je 
z osvojenimi 3395 točkami zasedela 1. mesto .  
Tekma posameznikov: 1. mesto – Slavko Fran-
čič (1006 točk), 2. mesto – Jože Župan (854 
točk), 3. mesto – Francelj Žnidaršič (829 točk).
Z doseženim rezultatom se je ekipa DU Šen-
tjernej uvrstila tudi na državno tekmovanje, ki 
bo v jeseni.

1. 7. 2021 / PZDU DOLENJSKE 
IN BELE KRAJINE V ŠAHU 
(soorganizator je bil DU Šentjernej)
Tekmovalo je 12 ekip. Ekipa DU Šentjernej je 
zasedla 7. mesto.
V uvodnem pozdravu sta udeležence nagovo-
rila predsednik DU Šentjernej Marjan Bratko-
vič in župan Občine Šentjernej Jože Simončič 
ter vsem skupaj zaželela veliko uspeha.

3. 6. 2021 smo bili povabljeni na PETANKAR-
SKI memorial Silvo-Marko v vas Brezno v ob-

čini Podvelka na Koroškem. Tekmovanja se je 
udeležilo približno 50 tekmovalcev iz Koroške 
in Avstrije. Vodil nas je gospod Stane Rangus, 
ki se vsako leto udeleži tega tekmovanja. Hva-
la tudi petankarju Jožetu Županu, ki nas je 
varno odpeljal in pripeljal nazaj domov. Za-
sedli smo 2. mesto.

Najlepša hvala tudi Jožetu Vovko, ki nam je 
kot sponzor posodil kombi. Ta memorial je 
bil najlepši, poln druženja, ker nekaj takega še 
nismo doživeli. 



EKSKURZIJA NA VIŠARJE

N
a lepo sončno jutro 15. 7. 2021 smo 
se upokojenci iz DU Šentjernej zbrali 
pred Kulturnim centrom Primoža Tru-
barja, da bi se z avtobusom odpeljali, 
pa ne samo enim, kar dva smo napol-

nili. Končno smo dočakali, da gremo. Na pot 
smo se odpravili z lepimi občutki in dobre vo-
lje. Seveda smo poskrbeli tudi za dobro voljo, 
saj smo na vsakem avtobusu imeli muzikanta, 
Slavka Frančiča in Toneta Grubarja, katerima se 
na tem mestu tudi v imenu društva prav lepo 
zahvaljujem. 
Na prvem postanku, na Voklem, smo razdelili 
sendviče in vodo, nato pa nadaljevali pot proti 
Trbižu, kjer smo si na hitro ogledali znamenito 

  SILVA STRAJNAR 

    ARHIV DU ŠENTJERNEJ
tržnico, predvsem z usnjem. Pot nas je naprej 
peljala na Višarje, kjer smo lepo po vrsti vsto-
pali v gondolo. Kar visoko je tja do cerkve, res. 
Ogledali smo si cerkev, kjer je ravno potekala 
maša, sicer v tujem jeziku. Nakupili smo nekaj 
spominkov in se počasi vračali v dolino do avto-
busov. Odpeljali smo se v Planico, kjer smo ob-
čudovali skakalnice in res lepo urejeno prizori-
šče za zimski šport. Peli in tudi zaplesali smo. 
Ura nič ne čaka, zato smo morali naprej v Be-
gunje, kjer smo imeli v Gostilni Avsenik naroče-
no kosilo. Jedli, peli in plesali, luštno je bilo. 
Ker pa je vsakega luštnega enkrat konec, smo 
morali naprej. Za zaključek smo se naredili po-
stanek še na Brezjah. Nekateri so šli v cerkev, 
drugi na pijačo, sladoled in že smo morali hitro 
proti domu. Upam, da nam bodo razmere še 
dovoljevale, da bomo še kam šli. 
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STE LASTNIK GOZDA? SE OGREVATE 
NA DRVA, VENDAR SAMI NE USPETE 
POSKRBETI ZA DELO V GOZDU?

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

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

ZBOR ČLANOV 
DRUŠTVA ŠOLA 
ZDRAVJA TUDI 

LETOS NA 
DALJAVO

D
ruštvo Šola zdravja (DŠZ) se je tudi 
letos prilagodilo negotovosti časa in 
spričo protikoronskih ukrepov, svoj 
že 12. redni zbor članov izpeljalo v 
obliki delnih zborov po skupinah, 

tako kot lani. V preteklih letih je letni zbor čla-

  NEDA GALIJAŠ

    ARHIV DRUŠTVA ŠOLA ZDRAVJA

nov društvo prirejalo meseca marca v veliki 
Športni dvorani v Domžalah. Praviloma je bil 
odziv udeležencev velik, saj se je osrednjega 
letnega dogodka udeleževalo okoli 1500 čla-
nov iz različnih slovenskih krajev, saj skupine 
Šole zdravja delujejo po vseh slovenskih regi-
jah. 
Tokrat so vodje skupin konec maja prejele 
celotno gradivo in navodila za izvedbo del-
nega zbora članov po skupinah, zapisnike pa 
je večina vrnila do konca junija. Iz društva so 
sporočili, da je izpolnjene zapisnike delnih 
zborov v roku vrnilo 165 skupin od skupno 
233. Zborov se je udeležilo 2416 članov (od 
skupno 4577). Poudarili so tudi, da so z veli-
kim odzivom članov izjemno zadovoljni, za 
kar se jim ob tej priložnosti tudi javno zahva-
ljujejo. To je velika spodbuda za vse tiste, ki se 
vsakodnevno trudijo, da bi društvo delovalo 
neovirano, še posebej v teh negotovih časih, 
ko si vsi prizadevamo, da bi se nastali situaciji 
prilagajali primerno in odgovorno.

V Mariboru
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Vsi sklepi so bili sprejeti, med drugim tudi 
program dela in finančni načrt za leto 2021 
ter program dela za leto 2022. V upravni od-
bor Društva Šola zdravja sta bili za mandatno 
obdobje 2021–2024 izvoljeni dve nadomestni 
članici Silvica Erlih iz Ljubljane in Mirjam Trn-
koczy Likovnik iz Pirana, ki ju je zbor članov 
enoglasno potrdil. Septembra se bosta prid-
ružili lani izvoljenemu članstvu upravnega 
odbora DŠZ, ki ga poleg predsednice društva 
Zdenke Katkič in podpredsednice društva 
Bernardke Krnc sestavljajo še naslednji čla-
ni UO: prof. dr. Feri Habe (Domžale), Helena 
Španovič (Krško), Marija Gabron (Ptuj), Mar-
tina Erman (Kamnik), Alojzija Glavač (Novo 
mesto) in Matjaž Marinček (Zagradec).
Skupinam Društva Šola zdravja se lahko pri-
družite kadarkoli in kjerkoli, saj jih boste v 
njihovih prepoznavnih in opaznih oranžnih 
majicah srečali na različnih koncih Slovenije. 
Vadijo zunaj, na svežem zraku, na varni razda-
lji in ne uporabljajo nobenih pripomočkov. V 
času epidemije se hitro prilagodijo in redno 
jutranjo vadbo organizirajo preko Zoom apli-
kacije. Za vse tiste, ki dostopa do interneta ni-
majo, pa omogočijo spremljanje vadbe »1000 

gibov« preko malih ekranov. V času epidemije 
so namreč naredili velik korak naprej, saj so 
združili moči z lokalnimi televizijami in s fil-
mom Društva Šola zdravja »Metoda 1000 gi-
bov« motivirali veliko število prebivalcev, da 
začnejo vsakodnevno skrbeti za svoje zdravje.  

Društvo Šola zdravja se lahko pohvali s prime-
rom dobre preventivne prakse pri čemer ga že 
šesto leto podpira tudi Ministrstvo za zdravje, 
ki je prepoznalo njihovo poslanstvo – skrb za 
ohranjanje in izboljševanje zdravja prebival-
cev. 

Zbor članov v Domžalah

"Vsak dan okrog mojega čela mi sap'ca 
slovenska pihlja."

V R T I Č K A R J I  S P O R O Č A J O

V naši vzgojno-varstveni ustanovi smo 
bili v zadnjem času zaradi virusa 
večkrat povabljeni, naj čim več časa 
preživimo zunaj. Dobro nam dene ta 
slovenska sapica, ki piha okrog na-

šega čela. Še bolj pa nas veseli sveža sapica, 
ki je v upočasnjenem korona času zapihala 
čez naše misli in delo. Pri Ptičkih v vrtcu smo 
se odločili, da bomo v letošnjem letu še več 
časa posvetili naši domovini. Steno igralnice 

smo opremili s slikami, ki predstavljajo vse-
bino petdesetih najlepših slovenskih ljudskih 
pesmi. Ob vsakodnevnem izbiranju ene iz-
med njih, poslušanju in prepevanju, spozna-
vamo svoj narod in življenje ljudi. Otroci radi 
zapojejo, zaplešejo ali pa zraven še zaigrajo 
na instrumente. Ob tem pa vedno znova  ra-
zodevajo, da jim pesem prinese veselje. Na 
pevskih vajah Mali cvet pa smo nov preobrat 
doživeli, ko smo vaje zaradi virusa prestavili v 
naravo. Lepo je bilo posedeti ob potoku in za-
peti znano ljudsko Ob bistrem potoku je mlin. 

Pa še kamni za ritmično spremljavo pesmi so 
bili pri roki. Ali pa smo jo mahnili čez travnik 
mimo gozda in spotoma prepevali Mozartovo 
otroško znano: Prebudil se je rano sosedov bo-
sopet, poljubil je še mamo in mahnil jo je v svet. 
Cvetlice je nabiral, sinice je plašil, maline je obi-
ral, za zajci se podil. Ob 30-letnici naše Slove-
nije si želimo še bolj zavzeto občudovati lepo-
to naše domovine, ki s svojo raznoliko naravo 
v nas prebuja mnogotere pesmi. Poiščimo in 
izkoristimo jih! Dobro nam denejo, ko zapiha-
jo čez naša življenjska razpoloženja. 

    MARJETA HOSTA



NE SPRAŠUJTE, KAJ JE DALA GLASBA 
GODBENIKOM; RAJE VPRAŠAJMO, 
KAJ SO DALI GODBENIKI GLASBI?

P
ihalni orkester Občine Šen-
tjernej je eden izmed najpo-
membnejših soustvarjalcev 
kulturnega ustvarjanja v 

občini Šentjernej. Njegovi začetki 
segajo v leto 1911, ko je takra-
tni šentjernejski župnik Anton 
Lesjak podal pobudo za ustano-
vitev godbe v deželi pod Gorjanci. 
Godbeniki letos obeležujejo visok 
jubilej – 110 let od ustanovitve. 
Pogovarjali smo se z JANIJEM 
SELAKOM, predsednikom 
društva.

Vedno se vse prične pri koreninah in 
tudi šentjernejska godba jih ima. Segajo 
tja v leto 1911, ko je takratni šentjernej-
ski župnik Anton Lesjak skupaj z nekaj 
veljaki sklenil, da naredi konec šopir-
jenju kostanjeviške meščanske godbe. 
Godbeniki letos obeležujete 110-letnico 
delovanja. To je za godbo visok jubilej. 
Nam lahko predstavite vaše začetke in 
razvoj godbe skozi čas?
Začetki Šentjernejske godbe res segajo v leto 
1911, vendar pa se je nova doba godbeni-
štva v našem kraju začela leta 1973. Takrat so 
se združili zanesenjaki glasbe, medse dobili 
prvega dirigenta g. Mladena Škrbića in zače-
li z vajami. Nihče izmed njih ni imel glasbene 
šole, vsi so bili samouki. To so bili prvi začetki 
nove dobe godbeništva v Šentjerneju. Že tak-
rat so se zavedali, da bo obstoj godbe mogoč 
le, če bo kraj imel glasbeno šolo. Glasbena 
šola Marjana Kozine iz Novega mesta je imela 

posluh do razvoja godbeništva v Šentjerneju 
in vzpostavila dislocirano enoto v Šentjerneju. 
To je edina v okviru novomeške glasbe šole. 
Z učenjem mladih glasbenikov v glasbeni šoli 
se je širil tudi nabor mladih, kateri so v glasbi 
videli razvijanje svojega prostega časa v godbi, 
ali pa nekateri, ki so videli glasbo kot svoj pok-
lic in so se kasneje vpisali v srednjo glasbeno 
šolo in kasneje na akademijo za glasbo .

Skozi leta se pokažejo tudi določene 
značilnosti in večje spremembe v ka-
kovosti muziciranja. Kaj opažate v tem 
razvoju?
Z leti raste nivo glasbe, kakor raste tudi nivo 
znanja mladih, kateri prihajajo v orkester. 
Glasbene šole imajo svoj učni program, skozi 
katerega smo šli vsi godbeniki, in s takim zna-
njem je sedaj veliko lažje kakovostno muzicirat 
in igrat najtežje note, katere so napisane za 
orkestre. 

PIHALNI ORKESTER OBČINE ŠENTJERNJE
praznuje 110 let glasbenega ustvarjanja

  SABINA JORDAN KOVAČIČ &
           ANITA PETRIČ

    OSEBNI ARHIV POOŠ Jernejev koncert, 2019
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So pa tudi v glasbi, kakor tudi v športu, razlike 
med posamezniki, eni imajo več talenta, drugi 
morajo več vaditi, da pridejo do želenega ni-
voja izobrazbe, vendar na koncu je orkester 
celota, ki mora zveneti usklajeno, enako ... Ke-
mija med dirigentom in orkestrom mora biti 
prisotna ves čas. Ko to oboje ni združeno, ko 
orkester in dirigent nimata iste kemije, sklad-
be žal ne bo in ne more zveneti dobro. Godba 
ni posameznik, ampak skupek vseh, tako di-
rigenta in celoten orkester, kateremu dirigira.
Mladi, ki sedaj prihajajo v orkester, imajo že 
glasbeno predznanje iz mladinskega orkestra 
v glasbeni šoli. To je za mlade zelo dobro, ker 
se tam naučijo prvih muziciranj kot orkester, 
da ni prevelik preskok iz glasbene šole v veliki 
orkester, kot je naš POO Šentjernej.
S prihodom mladih glasbenikov v vrste orke-
stra se poveča tudi apetit po izvajanju kako-
vostne glasbe. Zato se radi udeležujemo revij, 
tekmovanj …, kjer se lahko orkestri izkažemo 
v kakovostnem, tehtnem programu, kjer nas 
komisija ocenjuje in poda mnenje o našem 
delu, napredku …

Katerega dogodka oziroma nastopa se 
iz preteklosti najraje spominjate in za-
kaj je na vas pustil takšen vtis?
V preteklosti in sedaj je POO Šentjernej vedno 
dobro in kvalitetno deloval. Zelo veliko spomi-
nov nas veže, na čase ko smo skupaj muzicira-
li, se družili in gostovali po svetu. Vedno smo 
se udeleževali tekmovanj, od koder smo do-
mov prinesli zlate medalje. Organizirali huma-
nitarne dogodke, kateri so lahko v ponos ce-
lotni občini in nam godbenikom. Organizirali 
smo učne ure za učence osnovne in srednje 
šole, kjer smo predstavljali glasbo pihalnih 
orkestrov. Ponosni smo, da smo lahko igrali 
na polnočnici, na procesiji ob veliki noči, igrali 
smo tudi v Lurdu in pa tudi v Novem mestu, ko 
so ustoliči škofa novomeške škofije. Zelo radi 

smo se in se odzovemo gasilskim društvom, 
kateri praznujejo jubilej in jim z našim glasbe-
nim programom popestrimo prireditev. V or-
kestru so tudi težki trenutki, ko moramo člana 
ali bivšega člana orkestra pospremit do groba, 
ob takih dogodkih zelo težko igramo žalostin-
ke, ker se poslavljamo od našega člana. 
Težko je izpostaviti samo enega, ker jih je bilo 
zelo veliko in prav vsak ima poseben pečat v 
delovanju POO Šentjernej.

Katere osebnosti bi izpostavili, ki so 
dali pihalnemu orkestru poseben pečat 
in zakaj?
V pihalnem orkestru je zelo veliko ljudi, ki so 
veliko naredili za orkester ali pa so mu poma-
gali finančno, organizacijsko, strokovno.
Pomembni so začetki orkestra, kateri segajo v 
leto 1973. Ko je moj oče z glasbenimi somišlje-
niki na novo sestavil Šentjernejsko godbo. S 
prvim dirigentom g. Mladenom Škrbičem so 
začeli z vajami in po nekaj mesecih tudi prire-
dili prvi nastop za 8. marec.
Verjamem, da nam je sedaj veliko lažje delo-
vati, saj imamo dobre temelje, katere so nam 
tlakovali naši predhodniki. Na nas je, da sedaj 
to prelepo glasbo peljemo naprej, jo nadgra-
jujemo in motiviramo mlade, da vidijo v tej 
glasbi nekaj lepega, zanimivega, da vidijo nov 
izziv v svojem življenju, saj bodo nekateri vide-
li v glasbi svoj poklic.

Godbeniki radi zaigrate koračnice, pol-
ke, valčke, kot zahtevnejše skladbe kla-
sike in zabavne glasbe domačih in tujih 
avtorjev. Kaj vse je zajeto v vaš glasbeni 
repertoar?
Značilnost POO Šentjernej je, da igramo prav 
vse žanre glasbe. Velikokrat so naši koncerti 
tematsko obarvani, pomeni, da si izberemo 
eno zvrst glasbe. Na nekem drugem koncertu, 
pa igramo popolnoma drugo zvrst. Vedno se 

poskušamo prilagoditi situaciji kam gremo in 
s kakšno glasbo bomo poslušalce najbolj raz-
veselili.
Niso nam tuje tudi zelo zahtevne koncertne 
skladbe, ki jih igramo na tekmovanjih, revijah 
ali morda celo na kakšnem našem koncertu. 
Vendar še vedno je osnova vsakega godbeni-
ka koračnica, po katerih smo godbeniki tudi 
prepoznani.

V občini sodelujete na mnogih priredi-
tvah, tudi samostojno organizirate več 
dogodkov na leto. Katere bi želeli naj-
bolj izpostaviti?
POO Šentjernej veliko sodeluje na prireditvah, 
katere organizira Občina Šentjernej. Ponosni 
smo, da smo lahko del naše občine, katera nas 
podpira in omogoča, da lahko izvajamo kvali-
tetno glasbo, ter vadimo v prostorih Kulturne-
ga centra Primoža Trubarja. Vsako leto organi-
ziramo vsaj 3 koncerte (novoletni, pomladni 
in Jernejevo ), igramo budnico za 1. maj in na 
prireditvi na Javorovici. Vsako leto organizi-
ramo vsaj en humanitarni koncert, s katerim 
pomagamo nekomu, ki je pomoči potreben. 
Zelo smo tudi dejavni ob praznovanju občin-
skega praznika Jernejevo, kjer poskušamo 
pomagati, da je prireditev s pomočjo našega 
društva boljša, odmevnejša – tako pokažemo 
pripadnost kraju in ljudem, ki nas vseskozi 
podpirajo.

Vašo godbo z veseljem povabijo tudi v 
goste? Kam so vas že ponesle vaše glas-
bene poti? Sodelovali ste tudi na nekaj 
tekmovanjih, kje? Z navdušenjem so 
vas pospremili tudi v tujini, kje vse?
Godbeniki POO Šentjernej veliko tudi gostu-
jemo izven naše občine, kakor tudi po svetu. 
Orkester je gostoval že v Španiji, Italiji, Franciji, 
Avstriji, na Madžarskem in Hrvaškem.
Vsako od teh gostovanj je bila za naš orkester 

Mali Lošinj, 2018
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»V glasbi so, kakor 
tudi v športu, razlike 

med posamezniki, 
eni imajo več talenta, 

drugi morajo več 
vaditi, da pridejo 

do želenega nivoja 
izobrazbe, vendar 

na koncu je orkester 
celota, ki mora 

zveneti usklajeno …«



posebna izkušnja, saj je vsaka dežela, kjer 
smo bili, drugačna. Nekje je morje, drugje so 
hribi, vendar raziskovat in se družit z drugimi 
glasbeniki iz celega sveta je zelo bogata izku-
šnja za orkester, kakor tudi za vsakega posa-
meznika, saj si s tem širimo svoja glasbena in 
življenjska obzorja.
V Sloveniji smo se udeleževali tekmovanj 
do pred približno 7 let nazaj. Lahko povem, 
da smo bili zelo uspešni, saj kamor koli smo 
prišli smo vedno dobili zlato medaljo in prišli 
v umetniško skupino slovenskih godb. Ugo-
tovili smo, da so nas ta tekmovanja zelo izčr-
pala, zato se jih zadnja leta ne udeležujemo. 
Morda pa nam v prihodnosti spet postanejo 
izziv.

Epidemiološki čas je zavrl marsikatero 
dejavnost, tudi glasbeno. Kako ste čas 
epidemije občutili godbeniki?
Čas epidemije je na glasbo in v delo orkestrov 
zelo vplival. Z gotovostjo lahko rečem da ne-
gativno.
Žal se nismo smeli družiti in vaditi v naših 
prostorih. Vadil je lahko samo vsak pri sebi 
doma, vendar orkester združujejo posamezni-
ki in samo kot celota lahko delamo in igramo. 
Zelo smo se bali, ko smo v maju začeli z vaja-
mi, da bo velik upad naših članov. Nekaj jih 
res ni prišlo nazaj, vendar pa je velika večina 
komaj čakala, da se vrnemo v naše prostore, 
da začnemo vaditi in da se lahko družimo, 
kot smo se včasih. V orkestru ni samo glasba, 
pomembno je tudi druženje po vajah in pred 
vajami. V veliki meri smo vsi tudi prijatelji tudi 
izven prostorov orkestra, kjer se družimo, si 
medsebojno pomagamo ...
Močno upam, da bo letošnja jesen spet ena 
tistih, ko bomo lahko delali to, kar najbolje 
znamo – vadili v godbeniških prostorih in se 
pripravljali na naše nastope.

Zagotovo se pripravljate na koncerte v 
prihodnosti. Nam lahko opišete kako so 
videti priprave na koncert?
Vsako resno društvo ima svoje načrte za pri-
hodnost. Tudi v našem društvu imamo zelo 
optimistične načrte za leto 2021 in 2022. Letos 
orkester praznuje 110 let delovanja. Žal smo 
morali letošnje prireditve, katere smo hoteli 
izvesti v mescu juniju, prestaviti na kasnejše 
termine.
V decembru bomo izvedli svoj jubilejni kon-
cert ob 110. letnici delovanja. V ta namen 
bomo v avli kulturnega centra naredili razsta-
vo in muzej godbeništva v Šentjerneju. Na tem 
koncertu pa se bomo predstavili v popolnoma 
novih uniformah. 
Priprave na koncert že potekajo, saj bo za 
nas to zelo pomemben nastop. Na koncertu 
bomo predstavili celoten opus glasbe, katere 
je orkester igral zadnjih 40 let, nagradili bomo 
najbolj zveste člane društva, se zahvalili vsem, 
ki nam pomagajo … Program koncerta bo za-

nimiv, glasbeno bogat, saj moramo v uri in pol 
predstaviti delo godbe skozi čas.
Junija 2022 pa bomo v goste povabili dvajset 
godb in orkestrov, kjer bomo s parado skozi 
Šentjernej naredili prav poseben dan v našem 
kraju. Godbe se bodo v šotoru predstavile s 
svojim program, zvečer pa bo prava godbeni-
ška veselica, kjer nas bo razvajal najboljši na-
rodnozabavni ansambel v Sloveniji.

Nekaj let že sodelujete z dirigentom 
Sandijem Frankom. Kako bi ga opisali, 
kako je delati z njim?
S Sandijem Frankom delujemo zadnjih 7 let. 
V naš orkester je prišel na naše povabilo. Ve-
deli smo, da lahko z njim ustvarjamo glasbo, 
ki bo temeljila na našem znanju in željah. Od-
ločili smo se, da nekaj let ne hodimo na tek-
movanja, ampak raje ustvarjamo v domačem 
okolju in delamo več z mladimi. Sandi je uči-
telj v Glasbeni šoli Marjana Kozine, kjer pou-
čuje klarinet. Vidi se, da je v našem orkestru 

Tedenska priloga Slovenca, 1931

Mali Lošinj, 2018 Budnica Jernejevo, 2020

Godba, okoli 1980
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»Imamo dobre 
temelje, katere so 
nam tlakovali naši 
predhodniki. Na 

nas pa je sedaj, da 
to prelepo glasbo 
peljemo naprej, jo 
nadgrajujemo in 

motiviramo mlade, 
da vidijo v tej 

glasbi nekaj lepega, 
zanimivega …«



Bi želeli izpostaviti tudi soliste v orke-
stru?
Orkester je skupek posameznikov, zato težko 
izpostavim nekoga. Veliko imamo mladih, ki 
hodijo v glasbeno šolo in prav oni veliko vadi-
jo in naredijo, da je naš orkester še boljši. Zelo 
smo ponosni in veseli, da jih imamo.

Pihalne godbe so del slovenske kulturne 
tradicije in sooblikovalke nacionalne-
ga kulturnega prostora. Kje vam bomo 
lahko v prihodnjih mesecih prisluhnili, 
kaj pripravljate ob obletnici delovanja, 
glede na to, da vaje zaradi razmer letos 
niso potekale, kako boste kljub temu iz-
peljali dogodke?
Godba je vsekakor zelo pomembna za kulturni 
prostor posamezne skupnosti, zato je še kako 
pomembno naše delovanje za potrebe vseh 
občanov. Naš sponzor je Občina Šentjernej s 
katero že desetletja zelo dobro in vestno so-
delujemo. Radi se odzovemo kamor nas po-
vabijo, z našo glasbo pa poskušamo narediti 
prireditev še boljšo.
Imamo vabilo, da bi sodelovali na prireditvi 
Pivo in cvetje v Laškem, pa žal zaradi covid 
situacije že drugo leto ne bomo gostovali v 
Laškem.
Skupaj z ostalimi društvi v Šentjerneju sou-
stvarjamo kulturni utrip kraja. Močno upam, 
da bomo v jeseni lahko zapolnili kulturne 
dvorane, kjer bomo lahko organizirali kultur-
ne dogodke in da se bomo tudi mi udeleže-
vali dogodkov, katere bodo ustvarjala ostala 
društva v Šentjerneju. 

pihalna sekcija številčna in zelo dobra, kar je 
prav on veliko prispeval k temu. Veseli smo, 
da skupaj z dirigentom izbiramo glasbeni 
program in tematiko naših koncertov. Uprav-
ni odbor in dirigent se vedno skupaj trudimo, 
da poslušamo želje vseh članov orkestra po 
izbiri glasbe, ker le tako ustvarjamo prijetno 
vzdušje orkestra, katero je zelo pomembno 
za delovanje.

V godbi gojite pravo kombinacijo resne-
ga dela, odgovornosti in pristnega ve-
selja. Vse to z več generacijami hkrati, 
od osnovnošolcev do upokojencev. Kako 
vam to uspeva?
Naše največje bogastvo je, da imamo v orke-
stru zelo široko starostno skupino članov. Naj-
mlajši član šteje 13 let, med tem ko najstarejši 
72 let. 
Zelo smo ponosni na naše najstarejše člane, 
pravimo jim MATORI. Vedno so naše ogleda-
lo kar koli počnemo. Vsem skupaj so nam za 

vzgled. Prav lepo jih je poslušati, ko govorijo 
o težkih začetkih, kako so vsi bili zaposleni v 
tedanji Iskri in kako zanimivi so bili nekateri 
njihovi nastopi in gostovanja. Na drugi strani 
pa imamo mlade člane, ki so ravno tako zelo 
bogati s svojimi zgodbami in idejami. Večina 
naših mladih članov je zelo aktivnih tudi v 
osnovni šoli in na drugih področjih, kjer mladi 
ustvarjajo, zato se moramo v orkestru velikok-
rat prilagajati prav njihovim željam, da najde-
mo pravi termin za vaje, nastope …
Tudi dirigent ima zelo pomembno vlogo pri 
naši skupni simbiozi. Od naših starejših god-
benikov nikoli ne zahteva, da igrajo brezhibno 
in vse točno. Od ostalih pa želi, da vsak odigra 
po svojih najboljših močeh, četudi je treba 
doma veliko vadit.
Najbolj pa je veselo in luštno, ko gremo sku-
paj z avtobusom na gostovanje. Na avtobusu 
smo pa vsi eno – vsi smo godbeniki. Vedno se 
imamo zelo prijetno in lepo, velikokrat kaj za-
pojemo, se hecamo …

Gasilski sprevod v Gorenji Stari vasi, 1957

Pustovanje v Kostanjevici, 2019 Novoletni koncert, 2017

Pustovanje v Šentjerneju, okoli 1960
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GRAD SICHERSTEIN (GRADEC)

D
omnevno je grad stal na vzpetini Gra-
dec nad samostanom Pleterje. Grad se 
prvič omenja leta 1299 kot Sicherste-
in. Bil je matični grad gospodov Si-
chersteinskih, iz listin pa je znanih tudi 

več predstavnikov rodbine. Grad je nastal na 
pobudo Spanheimov, ki so tu pomaknili kranj-
sko mejo ob spodnjem toku reke Krke proti 
vzhodu na žumberško stran onkraj Gorjancev. 
Kdaj je Sicherstein nastal, lahko le ugibamo. 
Zgodovinarji nihajo med drugo polovico 12. 
stoletja in 13. stoletjem. Z raziskovanjem Si-
chersteina sta se največ ukvarjala J. Mlinarič in 
D. Kos, v tej zvezi ga Kos pogojno identificira za 
Sichersteinskega z Dolenjske.

  JANEZ KUHELJ Prvi nesporno izpričani vitez s tega gradu je bil 
šele leta 1299 omenjeni Otto von Sicherstayn, 
sicer pa so bili Sichersteinski tesno povezani s 
Kostanjeviškimi. Po mnenju Mlinariča je bilo to 
posledica poroke ene izmed Kostanjeviških s 
članom rodbine Sicherstein. Kos pa celo meni, 
da gre za stransko vejo Kostanjeviških. Zanimi-
vejši od imen so v tej fevdalni rodovini drugi 
podatki. Tako izvemo, da so si Sichersteinski 
skupaj s Čreteškimi, Kostanjeviškimi in Hme-
ljiškimi prilaščali sosednjo Freisinško posest in 
se z nadškofovimi ljudmi zapletali v spopade. 
Nekako do sredine 14. stoletja lahko spremlja-
mo njihov nagli gospodarski vzpon, ki pa se je 
kasneje unesel. Že v drugi polovici 14. stoletja 
so se znašli v gospodarski stiski in pričeli svojo 
posest prodajati sosedom, zlasti kostanjevi-

škemu samostanu. Obenem so čedalje bolj 
tonili v dolgove, tako da sta bila Otto in Henrih 
že leta 1374 prisiljena prodati grad z večino pri-
padajoče zemlje, izvzemši tudi na Šentjernej-
skem polju. Celjskemu grofu Hermanu I. in nje-
govemu bratrancu Viljemu Sichersteinskemu 
so takrat pridržali samo dvor Hohenau, vendar 
so morali le-tega zaradi odplačila dolgov, ki so 
si jih nabrali pri celjskih Judih, leta 1383 pre-
pustiti Celjanom. V ustanovni listini Hermana 
II. za pleterski samostan beremo, da je grof 
svoji novi ustanovi poleg drugega prepustil 
tudi grad in graščino Sicherstein.
V času gradnje »novih Pleterij«, v začetku 20. 
stoletja, so veliko gradbenega kamenja iz raz-
valin tega gradu izvozili za gradnjo obzidja ple-
terskega samostana. 
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JERNEJEVO

Jernejevo za našo občino velik praznik je,
tudi od daleč zberejo se množice.
Te dneve se dogodki kar vrstijo,

tudi baloni po zraku letijo.
Poskrbljeno je za starejše in mlajše,

da vsak si lahko naredi dneve krajše
Povorko čakamo vsi,

marsikdo je nikoli ne zamudi
Pozabiš na sonce in vročino,

ko čakaš na to veličino.
In prav je tako,

saj Jernejevo v zgodovino bo šlo.
Tukaj je godba in njihovo junaki,

vedno na povorki so vsaki.
Pa naši gasilci!

Vsi s spoštovanjem, 
velikim znanjem in trdnim garanjem.

Imamo tudi mnoga društva 
in športna moštva.

Vsi v povorki so z zanosom
in velikim ponosom.

Lani nam je korona nagajala,
letos Jernejevega ne bo nas speljala. 

Spet bo veselo in igrivo,
dolgo v jutro se bo veselilo.

Tudi za glasbo in ples bo poskrbljeno, 
tako da se naplešite pošteno.
Za vsakega se bo našel ritem,
tudi če bo dež si na pokritem.

Vsem, ki sodelujejo, ena velika hvala,
saj organizacija vse dneve je res ta prava.

Sonja Simončič

STAREGA ATA LIPA

Mogočna lipa še živi,
pred hišo še vedno stoji.

Veliko zgodb je poslušala,
celo zbirko knjig lahko bi izdala,

če bi pisati le znala.
V njeni senci smo radi vsi sedeli,

večkrat tudi kaj zapeli.
Otroci okoli nje smo se lovili,

odrasli pa v miru govorili.
Vse okoli nje se je življenje vrtelo,

od veselja je brnelo.
Tudi pozimi ni bila sama,

ampak z živalmi in ljudmi obdana.
Stari ata so zmeraj v njeni senci sedeli,

v naročju domača jabolka imeli.
Pehar koruze so si na kolena dali,

zraven pa modrovali.
Veliko koruze so pod to lipo zružili 
in nam vnukom spomine pustili.

Vsi smo komaj čakali,
da smo ata obiskali 
in se skupaj smejali.

Lipa še vedno živi in cveti,
a ata žal med nami več ni.
Ta lipa naj še dolgo zeleni,

atov spomin naj še živi.
Okoli te mogočne stare lipe so

lepe zgodbe se vrtele,
o, da bi še dolgo v naših srcih,

kot stari ata živele.

Sonja Simončič

NA VRHU GORJANCEV

veter skozi veje dreves 
ziblje božjo svetlobo

ki z neba prek oblakov
prosojnih ožarja planino

obnemelo rjovenje
rjavih medvedov pod

samim veličastnim vrhom
se izgublja v pragozdu

čemaž zeleni bleščeče zori 
cvetoči bršljan 

v bukove krošnje raste 
arnika se v soncu smeje 

divje čebele v pragozdu
zbirajo javorjev med

vrh krhke votle jerebike
rohnijo obnemele ptice

zlata rozga v gozdu
se razcveta

dišijo ciklame prijetno
rdečijo se jerebike

med kamnitimi razvalinami
tam gori pri sveti Jeri
je prisoten božji duh

pravičnosti in blaženosti

že predolgo ni deževalo
zemlja je suha in razpokana

žejen sem bil tistega dne
ko sem bil na vrhu Gorjancev

Valentin Brun



PROGRAM ZA
ŽUPNIJSKO PRAZNOVANJE
1. 15. 8. (nedelja) – Marijino Vnebovzetje – žeg-

nanje v Šmarju ob 10. uri.
2. 16. 8. (ponedeljek) – »Rokovo« – sv. maša na 

Tolstem Vrhu ob 19. uri in zagon klopotca.
3. 22. 8. (nedelja) – Rokovo žegnanje na Tol-

stem Vrhu ob 10. uri.
4. 24. 8. (torek) – celodnevno češčenje Najsve-

tejšega v farni cerkvi s sklepom ob 17 uri. 
Sklep bo vodil novomašnik g. Jakob Piletič 
(Kostanjevica).

5. 26. 8. (četrtek) – srečanje ostarelih, bolnikov 
in invalidov – ob 18. uri sv. maša, nato kul-
turni program v Kulturnem centru Primoža 
Trubarja in druženje.

6. 25. 8. do 27. 8. (od srede do petka) – oratorij 
za mlade in otroke.

7. 29. 8. (nedelja) – farno žegnanje – slovesne 
sv. maše ob 6.30, ob 8. in ob 10. uri.

8. Ob 10. uri bo zlata maša našega rojaka, g. 
prelata Božidarja Metelka.

Koronavirus se je močno zarezal v družbeno, 
osebno in družinsko življenje. Pa tudi v obče-
stveno obhajanje praznikov, tako cerkvenih, 
osebnih kot družbenih. Prilagojeno praznova-
nje doživljamo ob Jernejevem že drugo leto. 
Že lani je bilo čutiti, da je nekaj manjkalo. V 
tem letu upamo na primerno praznovanje. 
Vendar je še vedno negotovo. Vse preveč je 
okužb in premalo osebne odgovornosti po-
sameznikov, da ne poslušajo strokovnjakov 
glede cepljenja. Jernejevo ima veliko praznič-
no in družbeno razsežnost ter vsebino. Vsak 
posameznik lahko najde v tem času nekaj za 
dušo in telo.

MARIJINO
VNEBOVZETJE (15. 8.)
To je največji Marijin praznik, ki ga praznuje 
vsa Evropa, in je tudi dela prost dan. Vsebina 
praznika je verska resnica, da je bila Marija v 
nebesa vzeta z dušo in telesom. Ob tem pra-
zniku so vsa Marijina svetišča napolnjena z 
verniki. Mnogi v družinskem krogu romate na 
Brezje, Sveto goro, Zaplaz in na druge božje 
poti. Pri nas bo slovesno žegnanje v Šmarju, 
kjer je cerkev Marijinega rojstva. S tem pra-
znovanjem se prične Jernejevo. Po navadi se 
zbere lepo število vernikov v cerkvi in ob njej. 

ROKOVO (22. 8.)
Sv. Rok je zavetnik zoper kužne bolezni. Letos 
bi naj bil še toliko bolj čaščen, ko nas pesti 
epidemija. Prav zaradi kužnih bolezni je bila 

na Tolstem Vrhu zgrajena cerkev sv. Roka. Vsa 
leta je bilo zelo lepo obiskana sv. maša na god 
svetega Roka – 16. avgusta in nato s kratko 
kulturno prireditvijo z zagonom klopotca. Ob 
tem se bomo spomnili g. Pavleta Turka, ki mu 
je bilo to srečanje najbolj pri srcu.
V nedeljo, 22. avgusta, pa bo tradicionalno 
žegnanje. Nekoč je bilo to žegnanje izredno 
obiskano. Ljudje so se zbirali z obeh strani, iz 
šentjernejske in brusniške strani. Sejmarji so 
pripeljali vse mogoče izdelke, da so jih ljudje 
lahko kupili. Danes tega ni več. Vedno sta bili 
po dve sv. maši, pri katerih so prepevali farni 
pevci. Birti so zjutraj postregli z golažem, po-
tem pa s pečenjem. Ostala je le ena maša ob 
10 uri. 

CELODNEVNO
ČAŠČENJE (24. 8.)
V sklopu praznovanja farnega zavetnika je ta 
dan duhovne narave. Ves dan se zbirajo ver-
niki pred Najsvetejšim k molitvi, priložnost je 
za sveto spoved in ob 17. uri je sklepna slo-
vesnost, h kateri so povabljeni vsi dekanijski 
duhovniki. Sklepno slovesnost bo letos vodil 
kostanjeviški novomašnik g. Jakob Piletič.

SREČANJE OSTARELIH,
BOLNIH IN INVALIDOV (25. 8.)
Zaradi koronavirusa je lansko leto to sreča-
nje odpadlo. Ko še ni bilo kulturnega centra, 
smo se srečevali najprej v cerkvi, nato pa pred 
cerkvijo s primerno pogostitvijo in druže-
njem. Od kar imamo čudovit kulturni center, 
imamo naprej sveto mašo v župnijski cerkvi s 
priložnostjo prejema zakramentov svete spo-
vedi in svetega bolniškega maziljenja. Sledil 
bo kulturni program v kulturnem centru. Ude-
leženci so bili vedno veseli in navdušeni nad 
programom in tudi nad prijetnim druženjem v 
avli ali zunaj, kjer so jih skavti lepo postregli. 

ORATORIJ (25. 8.–27. 8.)
Letošnji oratorij bo zaradi razmer nekoliko 

skrajšan. Vendar so se animatorji opogumili in 
bodo za otroke in mlade v Šentjerneju pripra-
vili 3-dnevni program. 

FARNO ŽEGNANJE (29. 8.)
Vedno so se verniki radi zbirali ob svojem 
farnem patronu (zavetniku). Praznovanje se 
je pokazalo tudi na domači mizi. Upamo, da 
bomo vsaj deloma lahko praznovali »Jerne-
jevo« v kolikor toliko normalnih razmerah. Pa 
tudi drugačne oblike smo navajeni. To pra-
znovanje bo obeleženo še s slovesnostjo zlate 
maše – 50 let duhovništva našega rojaka, pre-
lata g. Božidarja Metelka. Ta slovesnost bo ob 
10. uri v župnijski cerkvi.
Kakorkoli že bodo epidemiološke razmere na-
rekovale občinsko in župnijsko praznovanje. 
Vsak pa bo lahko nekaj dobil za dušo in telo. 
Vedno je bilo tako. Še v času koronavirusa. 
Ni vse v bučnem in hrupnem praznovanju, 
ampak v srcu in v medsebojnih odnosih. In če 
praznovanje uspe k temu dodati svoj drobec 
vsebine, je praznovanje uspešno. Po praznikih 
se utrip življenja uravnovesi, umiri in z novimi 
močni požene v prihodnost. Tudi preko trže-
nja ne smemo gledati družbenega praznova-
nja kaj šele verskega praznovanja. 
Naj bo Jernejevo 2021 blagoslovljeno. Vsem 
ljudem dobre volje želim dušnega in telesnega 
zdravja. Po vseh naših upoštevanjih stroke naj 
se umakne iz življenja koronavirus! 

JERNEJEVO 2021
  ANTON TRPIN

    EMIL TURK & ANITA PETRIČ

Zagon klopotca na Tolstem vrhu, Jernejevo 2017.

Srečanje ostarelih, bolnikov in
invalidov, Jernejevo 2019.
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NEDELJA, 15. avgust 2021
15. JERNEJEV KOLESARSKI MARATON

organizator: Občina Šentjernej / prireditveni prostor: ploščad 
in prireditveni prostor ob KCPT / od 8.30 do 14. ure

MARIJINO VNEBOVZETJE – ŽEGNANJE V ŠMARJU
organizator: Župnija Šentjernej / 

prireditveni prostor: Šmarje / ob 10. uri

PONEDELJEK, 16. avgust 2021
BALINANJE – MOŠKI

organizator: Društvo upokojencev Šentjernej / prireditveni 
prostor: Novomeška cesta 14, Šentjernej (balinišče DU) / 

ob 7.30 uri

ROKOVO – SV. MAŠA IN ZAGON KLOPOTCA
organizator: Župnija Šentjernej / 

prireditveni prostor: Tolsti Vrh / ob 19. uri

SREDA, 18. avgust 2021
BALINANJE – ŽENSKE

organizator: Društvo upokojencev Šentjernej / prireditveni 
prostor: Novomeška cesta 14, Šentjernej (balinišče DU) / 

ob 7.30 uri

ČETRTEK, 19. avgust 2021
PIKADO – MOŠKI IN ŽENSKE

organizator: Društvo upokojencev Šentjernej / prireditveni 
prostor: Novomeška cesta 14, Šentjernej (balinišče DU) / 

ob 8. uri

KONCERT: IRENA YEBUAH TIRAN IN EVA HREN
organizatorja: Občina Šentjernej in PGD Šentjernej /prireditveni 

prostor: pred stavbo Mizarstva Cvelbar v Mršeči vasi
(v primeru slabega vremena bo prireditev v KCPT) / ob 20. uri

PETEK, 20. avgust 2021
DELAVNICA SKAVTSKEGA PRIŽIGANJA OGNJA
organizator: Skavtska skupina Šentjernej 1 / prireditveni 

prostor: zelenica ob farni cerkvi v Šentjerneju / 
od 17. do 20. ure

IGNAC BAKŠE: S KOLESOM OB SLOVENSKI 
MEJI / POGOVOR IN RAZSTAVA 

prireditveni prostor: KCPT ‒ rdeča dvorana / ob 19. uri

JERNEJEV VEČER KULTURE V OREHOVICI – 
JURE IVANUŠIČ, MIRLOO & ŽIGA JAMNIK 

organizatorja: Občina Šentjernej in PGD Orehovica /
prireditveni prostor: pri Gasilskem domu Orehovica (v primeru 

slabega vremena prireditev odpade) / ob 20. uri

JERNEJEV VEČER KULTURE V GRADIŠČU – 
MIRLOO & ŽIGA JAMNIK, JURE IVANUŠIČ

organizatorja: Občina Šentjernej in TD Zvon Gradišče /
prireditveni prostor: igrišče v Dolenjem Gradišču (v primeru 

slabega vremena prireditev odpade) / ob 20. uri

NEDELJA, 22. avgust 2021
ROKOVO ŽEGNANJE

organizator: Župnija Šentjernej / 
prireditveni prostor: Tolsti Vrh / ob 10. uri

SOBOTA, 21. avgust 2021
NAMIZNOTENIŠKI TURNIR

organizator: NTK Šentjernej / prireditveni prostor: dvorana 
Kobra Team Šentjernej / ob 9. uri

KOŠARKARSKI TURNIR TROJK
organizator: Športno društvo Šentjernej / prireditveni 
prostor: igrišče pri OŠ Šentjernej / od 9. do 17. ure

NOGOMETNI TURNIR
organizator: Športno društvo Asi / prireditveni 

prostor: igrišče pri OŠ Šentjernej / od 9. do 20. ure

TURNIR TROJK V ODBOJKI NA MIVKI
organizator: Športno društvo Asi / prireditveni 

prostor: igrišče pri OŠ Šentjernej / od 10. do 18. ure

MED DVEMA OGNJEMA
organizator: Športno društvo Asi / prireditveni 

prostor: igrišče pri OŠ Šentjernej / od 16. do 21. ure

ODPRTJE TURISTIČNO INFORMATIVNE TABLE
organizatorja: Turistično društvo Vrhpolje in Občina 

Šentjernej / prireditveni prostor: ob cerkvi sv. Urbana
v Gorenjem Vrhpolju / ob 17.30 uri

ODPRTJE – REKONSTRUKCIJA CESTE
V GORENJEM VRHPOLJU

organizatorji: Občina Šentjernej in vaščani Gorenjega 
Vrhpolja / prireditveni prostor: Gorenje Vrhpolje / ob 19. uri

JERNEJEV VEČER KULTURE V VRHPOLJU – 
MATJAŽ JAVŠNIK, EMA PAVLIČ IN 

ANITA VRŠEC (citre)
organizatorja: Občina Šentjernej in PGD Gorenje Vrhpolje / 

prireditveni prostor: Gorenje Vrhpolje (Vrbje) (v primeru 
slabega vremena prireditev odpade) / ob 20. uri

JERNEJEV VEČER KULTURE V LEDEČI VASI – 
EMA PAVLIČ IN ANITA VRŠEC (citre), 

MATJAŽ JAVŠNIK
organizatorja: Občina Šentjernej in PGD Groblje / prireditveni 

prostor: igrišče v Ledeči vasi (v primeru slabega vremena 
prireditev odpade) / ob 20. uri

MLADI VAL – NEDELJSKI VEČER Z ODLIČNO 
GLASBO, BURGERJI IN PIVOM / NASTOPAJO 

LOOM, EMBER, KOKOSY IN GAŠPER BERGANT 
organizator: Občina Šentjernej /prireditveni prostor: ploščad 

in prireditveni prostor ob KCPT / ob 19. uri

PONEDELJEK, 23. avgust 2021
ODPRTJE INVESTICIJE – ODVAJANJE IN ČIŠČENJE 

ODPADNE VODE V POREČJU KRKE – OBČINA 
ŠENTJERNEJ – Izgradnja kanalizacije v naseljih 

Vrh pri Šentjerneju in Gorenja Brezovica
organizator: Občina Šentjernej / prireditveni prostor: Vrh pri 

Šentjerneju / ob 13. uri

TOREK, 24. avgust 2021
CELODNEVNO ČAŠČENJE NAJSVETEJŠEGA – 

SKLEP Z NOVOMAŠNIKOM JAKOBOM PILETIČEM
organizator: Župnija Šentjernej / prireditveni prostor: farna 

cerkev v Šentjerneju / ob 17. uri

SREDA, 25. avgust 2021
ATLETSKI MITING »JERNEJEVO 2021«

organizator: Atletski klub Šentjernej / prireditveni prostor: 
atletski stadion pri OŠ Šentjernej / od 16.30 do 20. ure

SREČANJE OSTARELIH, BOLNIKOV IN INVALIDOV
organizator: Župnija Šentjernej / prireditveni prostor: farna 

cerkev v Šentjerneju in KCPT / ob 18. uri

ČETRTEK, 26. avgust 2021
PREDSTAVITEV NLB MOBILNA 

POSLOVALNICA BANK & GO
organizator: NLB d. d. / prireditveni prostor: parkirišče 

ob KCPT / od 16. do 19. ure

JERNEJEV KONCERT: PIHALNI ORKESTER 
OBČINE ŠENTJERNEJ 

organizator: Pihalni orkester Občine Šentjernej / prireditveni 
prostor: ploščad pred KCPT (prireditev bo tudi v primeru 

slabega vremena) / ob 20. uri

VEČER ŠENTJERNEJSKIH PENIN
organizatorja: Občina Šentjernej in Društvo vinogradnikov 
Šentjernej / prireditveni prostor: v šotoru na prireditvenem 

prostoru ob KCPT / ob 21. uri

PETEK, 27. avgust 2021
LUTKOVNA PREDSTAVA ZA OTROKE MOTOVILČICA 

(BOŠTJAN ŠTORMAN IN LUCIJA ĆIROVIĆ)
organizator: Občina Šentjernej / prireditveni prostor: zelenica 

ob KCPT (v primeru slabega vremena bo prireditev v KCPT) / 
ob 17. uri

PREVZEM GASILSKEGA VOZILA 
organizator: PGD Šentjernej / prireditveni prostor: ploščad 

pred KCPT / ob 18. uri

KONCERT: ANSAMBEL SAŠA AVSENIKA
organizator: Občina Šentjernej / prireditveni prostor: ploščad 

pred KCPT (prireditev bo tudi v primeru slabega vremena) / 
ob 20. uri

VEČER ŠENTJERNEJSKIH VIN IN KULINARIKE 
OB GLASBENI SPREMLJAVI

organizatorja: Občina Šentjernej in Društvo vinogradnikov 
Šentjernej / prireditveni prostor: v šotoru na prireditvenem 

prostoru ob KCPT / ob 22. uri

SOBOTA, 28. avgust 2021
JERNEJEV SEJEM

organizatorja: Občina Šentjernej in JP EDŠ d. o. o. / 
prireditveni prostor: sejemski prostor / ob 8. uri

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE ŠENTJERNEJ  

organizator: Občina Šentjernej / prireditveni prostor: KCPT / 
ob 16. uri

JERNEJEVA KUHNA IN FESTIVAL DOLENJSKIH VIN
Z GLASBENIMI GOSTI 

organizator: Občina Šentjernej / prireditveni prostor: v šotoru 
na prireditvenem prostoru ob KCPT / od 18. do 23. ure

KONCERT: MARKO VOZELJ IN MOJSTRI
organizator: Občina Šentjernej / prireditveni prostor: ploščad 

pred KCPT (prireditev bo tudi v primeru slabega vremena) / 
ob 20. uri

NEDELJA, 29. avgust 2021
FARNO ŽEGNANJE, SLOVESNE SV. MAŠE (ob 10. 

uri zlata maša rojaka g. prelata Božidarja Metelka)
organizator: Župnija Šentjernej / prireditveni prostor: farna 

cerkev Šentjernej / ob 6.30, 8. in 10. uri

KASAŠKE DIRKE
organizator: Klub za konjski šport / prireditveni prostor: 

hipodrom Šentjernej / od 14.30 do 19. ure

Dogodki se bodo odvijali skladno z ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe covid-19. Javnih prireditev se lahko udeležijo le 
osebe s potrdilom o negativnem testu, cepljenju ali prebolelem covidu-19 (PCT pogoj, ki se bo preverjal). Organizator si pridržuje 

pravico do odpovedi dogodka. Morebitne spremembe bodo objavljene na spletni strani Občine Šentjernej www.sentjernej.si. 

Občankam in občanom
čestitamo ob 24. avgustu,

prazniku Občine Šentjernej!



NEDELJA, 15. avgust 2021
15. JERNEJEV KOLESARSKI MARATON

organizator: Občina Šentjernej / prireditveni prostor: ploščad 
in prireditveni prostor ob KCPT / od 8.30 do 14. ure

MARIJINO VNEBOVZETJE – ŽEGNANJE V ŠMARJU
organizator: Župnija Šentjernej / 

prireditveni prostor: Šmarje / ob 10. uri

PONEDELJEK, 16. avgust 2021
BALINANJE – MOŠKI

organizator: Društvo upokojencev Šentjernej / prireditveni 
prostor: Novomeška cesta 14, Šentjernej (balinišče DU) / 

ob 7.30 uri

ROKOVO – SV. MAŠA IN ZAGON KLOPOTCA
organizator: Župnija Šentjernej / 

prireditveni prostor: Tolsti Vrh / ob 19. uri

SREDA, 18. avgust 2021
BALINANJE – ŽENSKE

organizator: Društvo upokojencev Šentjernej / prireditveni 
prostor: Novomeška cesta 14, Šentjernej (balinišče DU) / 

ob 7.30 uri

ČETRTEK, 19. avgust 2021
PIKADO – MOŠKI IN ŽENSKE

organizator: Društvo upokojencev Šentjernej / prireditveni 
prostor: Novomeška cesta 14, Šentjernej (balinišče DU) / 

ob 8. uri

KONCERT: IRENA YEBUAH TIRAN IN EVA HREN
organizatorja: Občina Šentjernej in PGD Šentjernej /prireditveni 

prostor: pred stavbo Mizarstva Cvelbar v Mršeči vasi
(v primeru slabega vremena bo prireditev v KCPT) / ob 20. uri

PETEK, 20. avgust 2021
DELAVNICA SKAVTSKEGA PRIŽIGANJA OGNJA
organizator: Skavtska skupina Šentjernej 1 / prireditveni 

prostor: zelenica ob farni cerkvi v Šentjerneju / 
od 17. do 20. ure

IGNAC BAKŠE: S KOLESOM OB SLOVENSKI 
MEJI / POGOVOR IN RAZSTAVA 

prireditveni prostor: KCPT ‒ rdeča dvorana / ob 19. uri

JERNEJEV VEČER KULTURE V OREHOVICI – 
JURE IVANUŠIČ, MIRLOO & ŽIGA JAMNIK 

organizatorja: Občina Šentjernej in PGD Orehovica /
prireditveni prostor: pri Gasilskem domu Orehovica (v primeru 

slabega vremena prireditev odpade) / ob 20. uri

JERNEJEV VEČER KULTURE V GRADIŠČU – 
MIRLOO & ŽIGA JAMNIK, JURE IVANUŠIČ

organizatorja: Občina Šentjernej in TD Zvon Gradišče /
prireditveni prostor: igrišče v Dolenjem Gradišču (v primeru 

slabega vremena prireditev odpade) / ob 20. uri

NEDELJA, 22. avgust 2021
ROKOVO ŽEGNANJE

organizator: Župnija Šentjernej / 
prireditveni prostor: Tolsti Vrh / ob 10. uri

SOBOTA, 21. avgust 2021
NAMIZNOTENIŠKI TURNIR

organizator: NTK Šentjernej / prireditveni prostor: dvorana 
Kobra Team Šentjernej / ob 9. uri

KOŠARKARSKI TURNIR TROJK
organizator: Športno društvo Šentjernej / prireditveni 
prostor: igrišče pri OŠ Šentjernej / od 9. do 17. ure

NOGOMETNI TURNIR
organizator: Športno društvo Asi / prireditveni 

prostor: igrišče pri OŠ Šentjernej / od 9. do 20. ure

TURNIR TROJK V ODBOJKI NA MIVKI
organizator: Športno društvo Asi / prireditveni 

prostor: igrišče pri OŠ Šentjernej / od 10. do 18. ure

MED DVEMA OGNJEMA
organizator: Športno društvo Asi / prireditveni 

prostor: igrišče pri OŠ Šentjernej / od 16. do 21. ure

ODPRTJE TURISTIČNO INFORMATIVNE TABLE
organizatorja: Turistično društvo Vrhpolje in Občina 

Šentjernej / prireditveni prostor: ob cerkvi sv. Urbana
v Gorenjem Vrhpolju / ob 17.30 uri

ODPRTJE – REKONSTRUKCIJA CESTE
V GORENJEM VRHPOLJU

organizatorji: Občina Šentjernej in vaščani Gorenjega 
Vrhpolja / prireditveni prostor: Gorenje Vrhpolje / ob 19. uri

JERNEJEV VEČER KULTURE V VRHPOLJU – 
MATJAŽ JAVŠNIK, EMA PAVLIČ IN 

ANITA VRŠEC (citre)
organizatorja: Občina Šentjernej in PGD Gorenje Vrhpolje / 

prireditveni prostor: Gorenje Vrhpolje (Vrbje) (v primeru 
slabega vremena prireditev odpade) / ob 20. uri

JERNEJEV VEČER KULTURE V LEDEČI VASI – 
EMA PAVLIČ IN ANITA VRŠEC (citre), 

MATJAŽ JAVŠNIK
organizatorja: Občina Šentjernej in PGD Groblje / prireditveni 

prostor: igrišče v Ledeči vasi (v primeru slabega vremena 
prireditev odpade) / ob 20. uri

MLADI VAL – NEDELJSKI VEČER Z ODLIČNO 
GLASBO, BURGERJI IN PIVOM / NASTOPAJO 

LOOM, EMBER, KOKOSY IN GAŠPER BERGANT 
organizator: Občina Šentjernej /prireditveni prostor: ploščad 

in prireditveni prostor ob KCPT / ob 19. uri

PONEDELJEK, 23. avgust 2021
ODPRTJE INVESTICIJE – ODVAJANJE IN ČIŠČENJE 

ODPADNE VODE V POREČJU KRKE – OBČINA 
ŠENTJERNEJ – Izgradnja kanalizacije v naseljih 

Vrh pri Šentjerneju in Gorenja Brezovica
organizator: Občina Šentjernej / prireditveni prostor: Vrh pri 

Šentjerneju / ob 13. uri

TOREK, 24. avgust 2021
CELODNEVNO ČAŠČENJE NAJSVETEJŠEGA – 

SKLEP Z NOVOMAŠNIKOM JAKOBOM PILETIČEM
organizator: Župnija Šentjernej / prireditveni prostor: farna 

cerkev v Šentjerneju / ob 17. uri

SREDA, 25. avgust 2021
ATLETSKI MITING »JERNEJEVO 2021«

organizator: Atletski klub Šentjernej / prireditveni prostor: 
atletski stadion pri OŠ Šentjernej / od 16.30 do 20. ure

SREČANJE OSTARELIH, BOLNIKOV IN INVALIDOV
organizator: Župnija Šentjernej / prireditveni prostor: farna 

cerkev v Šentjerneju in KCPT / ob 18. uri

ČETRTEK, 26. avgust 2021
PREDSTAVITEV NLB MOBILNA 

POSLOVALNICA BANK & GO
organizator: NLB d. d. / prireditveni prostor: parkirišče 

ob KCPT / od 16. do 19. ure

JERNEJEV KONCERT: PIHALNI ORKESTER 
OBČINE ŠENTJERNEJ 

organizator: Pihalni orkester Občine Šentjernej / prireditveni 
prostor: ploščad pred KCPT (prireditev bo tudi v primeru 

slabega vremena) / ob 20. uri

VEČER ŠENTJERNEJSKIH PENIN
organizatorja: Občina Šentjernej in Društvo vinogradnikov 
Šentjernej / prireditveni prostor: v šotoru na prireditvenem 

prostoru ob KCPT / ob 21. uri

PETEK, 27. avgust 2021
LUTKOVNA PREDSTAVA ZA OTROKE MOTOVILČICA 

(BOŠTJAN ŠTORMAN IN LUCIJA ĆIROVIĆ)
organizator: Občina Šentjernej / prireditveni prostor: zelenica 

ob KCPT (v primeru slabega vremena bo prireditev v KCPT) / 
ob 17. uri

PREVZEM GASILSKEGA VOZILA 
organizator: PGD Šentjernej / prireditveni prostor: ploščad 

pred KCPT / ob 18. uri

KONCERT: ANSAMBEL SAŠA AVSENIKA
organizator: Občina Šentjernej / prireditveni prostor: ploščad 

pred KCPT (prireditev bo tudi v primeru slabega vremena) / 
ob 20. uri

VEČER ŠENTJERNEJSKIH VIN IN KULINARIKE 
OB GLASBENI SPREMLJAVI

organizatorja: Občina Šentjernej in Društvo vinogradnikov 
Šentjernej / prireditveni prostor: v šotoru na prireditvenem 

prostoru ob KCPT / ob 22. uri

SOBOTA, 28. avgust 2021
JERNEJEV SEJEM

organizatorja: Občina Šentjernej in JP EDŠ d. o. o. / 
prireditveni prostor: sejemski prostor / ob 8. uri

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE ŠENTJERNEJ  

organizator: Občina Šentjernej / prireditveni prostor: KCPT / 
ob 16. uri

JERNEJEVA KUHNA IN FESTIVAL DOLENJSKIH VIN
Z GLASBENIMI GOSTI 

organizator: Občina Šentjernej / prireditveni prostor: v šotoru 
na prireditvenem prostoru ob KCPT / od 18. do 23. ure

KONCERT: MARKO VOZELJ IN MOJSTRI
organizator: Občina Šentjernej / prireditveni prostor: ploščad 

pred KCPT (prireditev bo tudi v primeru slabega vremena) / 
ob 20. uri

NEDELJA, 29. avgust 2021
FARNO ŽEGNANJE, SLOVESNE SV. MAŠE (ob 10. 

uri zlata maša rojaka g. prelata Božidarja Metelka)
organizator: Župnija Šentjernej / prireditveni prostor: farna 

cerkev Šentjernej / ob 6.30, 8. in 10. uri

KASAŠKE DIRKE
organizator: Klub za konjski šport / prireditveni prostor: 

hipodrom Šentjernej / od 14.30 do 19. ure

Dogodki se bodo odvijali skladno z ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe covid-19. Javnih prireditev se lahko udeležijo le 
osebe s potrdilom o negativnem testu, cepljenju ali prebolelem covidu-19 (PCT pogoj, ki se bo preverjal). Organizator si pridržuje 

pravico do odpovedi dogodka. Morebitne spremembe bodo objavljene na spletni strani Občine Šentjernej www.sentjernej.si. 

Občankam in občanom
čestitamo ob 24. avgustu,

prazniku Občine Šentjernej!



15.  JERNEJEV
KOLESARSKI  MARATON

nedelja, 15. avgust 2021
na prireditvenem prostoru pred Kulturnim centrom Primoža Trubarja, Trubarjeva cesta 13, Šentjernej

PRIJAVE od 8.30 dalje / ŠTART maratona ob 10. uri
ŠTARTNINA: 15 evrov odrasli, otroci do 15 let v spremstvu staršev brezplačno,

imetniki olimpijske kartice 13 evrov
Vsak udeleženec s plačano štartnino prejme športno majico in malico

Zameško

Hrvaški Brod

Čučja Mlaka
Dobrava pri Škocjanu

Stranje pri Škocjanu

Draga

Družinska vas

Otočec ob Krki

Dolenje Mokro Polje

Gorenja Brezovica

mali Jernejev maraton: 27 km
veliki Jernejev maraton: 54 km

(dva kroga malega maratona)

ŠENTJERNEJ

START-CILJ

TRASA
KOLESARSKEGA

MARATONA

Šentjernej (Trubarjeva cesta) • 
Zameško • Hrvaški Brod • 
Čučja Mlaka • Dobrava pri

Škocjanu • Stranje pri Škocjanu • 
Draga • Družinska vas • 

Otočec ob Krki • Dolenje Mokro
Polje • Gorenja Brezovica • 

Šentjernej (Trubarjeva cesta)

Občina Šentjernej vabi na

Za udeležbo na maratonu je potrebno upoštevati PCT pogoj (prebolel, cepljen, negativni hitri test
star največ 48 ur). Odgovorne osebe bodo PCT pogoj preverjale!



V prim
eru slabega vrem

ena bo koncert v K
ulturnem

 centru Prim
oža Trubarja. Preverjal se bo PC

T pogoj.

Vabljeni na koncert

ki bo v četrtek,
19. avgusta 2021, ob 20. uri 
pred stavbo Mizarstva Cvelbar

v Mršeči vasi

IRENE YEBUAH TIRAN
in EVE HREN,

Preverjal se bo PC
T pogoj.

MLADI VAL –
nedeljski večer z odlično glasbo,

burgerji in pivom

nedelja, 22. avgust 2021, ob 19. uri
na ploščadi in prireditvenem prostoru
ob Kulturnem centru Primoža Trubarja

LOOM,  EMBER,  KOKOSY 
in  GAŠPER BERGANT

Nastopajo

»Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!«



JERNEJEVI VEČERI
KULTURE

Jure IvanušičMatjaž Javšnik

Vabljeni na
JERNEJEV VEČER KULTURE

v Orehovici,

ki bo v petek,
20. avgusta 2021, ob 20. uri
pri Gasilskem domu Orehovica

JURE IVANUŠIČ,
MIRLOO & ŽIGA JAMNIK

Z nami bodo

V primeru slabega vremena dogodek odpade.
Preverjal se bo PCT pogoj.

Vabljeni na
JERNEJEV VEČER KULTURE

v Gradišču,

ki bo v petek,
20. avgusta 2021, ob 20. uri
na igrišču v Dolenjem Gradišču

MIRLOO & ŽIGA JAMNIK,
JURE IVANUŠIČ

Z nami bodo

V primeru slabega vremena dogodek odpade.
Preverjal se bo PCT pogoj.

Vabljeni na
JERNEJEV VEČER KULTURE

v Vrhpolju,

ki bo v soboto,
21. avgusta 2021, ob 20. uri

v Gorenjem Vrhpolju (Vrbje)

MATJAŽ JAVŠNIK,
EMA PAVLIČ in

ANITA VRŠEC –  c itre

Z nami bodo

V primeru slabega vremena dogodek odpade.
Preverjal se bo PCT pogoj.

Vabljeni na
JERNEJEV VEČER KULTURE

v Ledeči vasi,

ki bo v soboto,
21. avgusta 2021, ob 20. uri

na igrišču v Ledeči vasi

EMA PAVLIČ in
ANITA VRŠEC –  c itre,

MATJAŽ JAVŠNIK

Z nami bodo

V primeru slabega vremena dogodek odpade.
Preverjal se bo PCT pogoj.



Vabljeni na koncert

ANSAMBLA 
SAŠA AVSENIKA,

ki bo v petek,
27. avgusta 2021, ob 20. uri

na ploščadi pred Kulturnim centrom
Primoža Trubarja

Po koncertu vabljeni na

VEČER ŠENTJERNEJSKIH 
VIN in KULINARIKE

ob glasbeni spremljavi,
ob 22. uri v šotor na prireditvenem prostoru

ob Kulturnem centru Primoža Trubarja

Prireditev bo tudi v prim
eru slabega vrem

ena. Preverjal se bo PC
T pogoj.

Vabljeni na razstavo sladkih dobrot in ročnih del
ob 30-letnici Društva kmetic Šentjernej 

od 17. ure v Kulturni center Primoža Trubarja (rdeča dvorana)

KD Pihalni orkester Občine Šentjernej
vabi na

JERNEJEV KONCERT,
ki bo v četrtek,

26. avgusta 2021, ob 20. uri
na ploščadi pred Kulturnim centrom

Primoža Trubarja

Prireditev bo tudi v prim
eru slabega vrem

ena. Preverjal se bo PC
T pogoj.

Občina Šentjernej in 
Društvo vinogradnikov Šentjernej

vabita na

VEČER
ŠENTJERNEJSKIH

PENIN,
ki bo v četrtek,

26. avgusta 2021, ob 21. uri
v šotoru na prireditvenem prostoru

ob Kulturnem centru Primoža Trubarja

Preverjal se bo PC
T pogoj.

»Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!«



• Starost do 30 let
• 3199 EUR
• Možnost pridobitve pogojev 

za izpit B kategorije
• Različne lokacije
• 13 tednov ...

postanivojak.si

PREVERI!
NOV KONCEPT
PROSTOVOLJNEGA SLUŽENJA!

JERNEJEV
SEJEM

V soboto, 28. avgusta 2021, od 8. ure dalje, vabljeni na

Poleg redne sejemske dejavnosti bo potekala

PREDSTAVITEV SISTEMA 
OBRAMBE,  VARNOSTI ,  ZAŠČITE in  REŠEVANJA

Sodelujoči
Prostovoljno gasilsko društvo Šentjernej

Policijska postaja Šentjernej
Slovenska vojska

Uprava za obrambo Novo mesto
Uprava RS za zaščito in reševanje, izpostava Novo mesto

• Predstavitev posameznih dejavnosti in poklicev, ogledi vozil ter opreme
• PGD Šentjernej z ziplinom za otroke

• Otroški poligon za premagovanje vojaških ovir
• Streljanje z računalniško vodeno puško

Med 10. in 12. uro bo na voljo možnost CEPLJENJA proti covid-19



•

Občina Šentjernej
Vas ob občinskem prazniku vabi na

SLAVNOSTNO SEJO
Občinskega sveta Občine Šentjernej,

ki bo v soboto, 28. avgusta 2021, ob 16. uri
v Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju.

S slavnostno sejo Občinskega sveta Občine Šentjernej in slovesno podelitvijo
občinskih priznanj, bomo počastili praznik Občine Šentjernej JERNEJEVO 2021.

Vljudno vabljeni.

Jože Simončič,
župan Občine Šentjernej

Preverjal se bo PCT pogoj.

Vabljeni na koncert z

MARKOM VOZLJEM
in MOJSTRI ,

ki bo v soboto,
28. avgusta 2021, ob 20. uri

na ploščadi pred Kulturnim centrom
Primoža Trubarja

Od 18. do 23. ure vabljeni na

JERNEJEVO KUHNO in
FESTIVAL DOLENJSKIH VIN

z glasbenimi gosti
v šotor na prireditvenem prostoru

ob Kulturnem centru Primoža Trubarja

Prireditev bo tudi v prim
eru slabega vrem

ena. Preverjal se bo PC
T pogoj.



Vstop s PC
T pogojem

.

Klub za konjski šport Šentjernej vabi na

KASAŠKE DIRKE
NA HIPODROM ŠENTJERNEJ

v nedeljo, 29. avgusta 2021, ob 14.30 uri

poni dirka

P O P E S T R I T E V  P R O G R A M A
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Quentin Greban: PIKA 
PIKAPOLONICA: DARILO 
ZA MAMICO 
Skrivnost, 2021 / Majhna pikapolonica 
Pika je stara štiri leta in pol. Hodi v šolo. 
Nekega dne učiteljica pove učencem, da 
bodo za svoje mamice izdelovali darila. 

Narisati so morali cvetlice vseh barv, jih izrezati in dati v 
lonček. Pika se zelo potrudi in naredi lepo cvetlico. Zgodi pa 
se nesreča. Veter in dež uničita njen izdelek. Zelo je žalostna. 
Na poti domov sreča polža, gosenico, pajka … Vsi se pohva-
lijo z darilom, ki so ga ustvarili za svoje mame. Bo majhna 
pikapolonica Pika našla novo idejo, s katero bo presenetila 
mamo, ki jo ima zelo rada?

Roddy Doyle: DIVJINA
Zala, 2021 / Desetletni Tom in dva-
najstletni Johnny se z mamo odpravita 
na pustolovske počitnice na Laponsko, 
na zimski safari s sanmi in haskiji. Na 
počitnicah vsi zelo uživajo, a kaj kmalu se 
pustolovščina spremeni v iskanje mame 

sredi prostranih zasneženih finskih gozdov. V divji boj za pre-
živetje.Medtem pa se doma, v Dublinu, njuna osemnajstletna 
polsestra Gráinne pripravlja, da končno spozna svojo mamo, 
mamo, ki jo je zapustila kot otroka. Uporniška in polna 
pričakovanj jo čaka. Zakaj? Kdo sploh je njena mama? Kdo 
je Gráinne sama? Kam spada? Fanta, dekle, starši, vsi na 
svoj način iščejo pot iz divjine, pot do najbližjih, ljubljenih in 
nenazadnje tudi sebe. Vsem divje bije srce. Spretno in divje 
sta prepleteni obe zgodbi, fantovska sredi prostranstev La-
ponske na severu Finske in dekliška sredi Dublina na Irskem, 
ki pa sta vendarle ena sama – zgodba odraščanja, iskanja in 
utripanja srca.
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Luka Zorenč: RIS

samozaložba, 2020 / Knjiga opisuje Lu-
kovo pot v Slovenski vojski, od služenja 
prostovoljnega vojaškega roka pri 18. 
letih do selekcije za specialno enoto in 
samega delovanja v enoti. Gre za prvi 

tovrstni vpogled v resnično življenje slovenskega specialca 
pri nas. Med branjem knjige je ves čas moč razumeti bom 
med uspehom in neuspehom. Bralcu bo zagotovo zanimiv 
podroben opis selekcijskega postopka za specialno enoto, 
ki velja za eno izmed najtežjih psihofizičnih preizkušenj v 
vojski, o katerem se do sedaj ni nikoli javno govorilo. Avtor v 
knjigi predstavi tudi specialistično usposabljanje iz vojaške 
medicine v ZDA, podrobno pa opiše tudi misije na Kosovem, 
v Iraku in Maliju.

Primož Hieng: 
HODIM, HODIŠ, HODIMO - 
100 POHODNIŠKIH IN 
TEMATSKIH POTI

Harlekin No. 1, 2021 / Šele v zadnjih 
letih smo se začeli zavedati pomena giba-
nja, ki naj postane del zdravega načina 

življenja. Hoja je prvinski način gibanja, ki od nas ne zahteva 
veliko, le primerno obutev in oblačilo. Zelo koristen pripo-
moček za vso družino je knjiga, katere avtor je publicist, 
novinar in fotograf Primož Hieng, ki je v uvodu knjige povzel 
misel, da je hoja kraljica zdravja. Knjiga je odličen priročnik 
za vso družino, saj bodo lahko prav na vsaki urejeni in ustre-
zno označeni poti našli opozorilne in informativne table, 
tako da so te poti tudi nadvse poučne in zanimive. Hkrati pa 
odločitev za obisk ene od poti predstavlja svojevrsten izziv, 
da se na drugačen način spodbuja hojo kot pomemben 
element našega življenja, seveda ob hkratni skrbi za zdravje 
celotne družine. Poleg tega v nas vceplja zavedanje, da na 
zelo preprost način postanemo člen velike verige tistih, ki na 
tak način dnevno skrbijo za dobro počutje in zdravje.

Susanna Isern: VELIKA 
KNJIGA SUPERZAKLADOV
Celjska Mohorjeva družba, 2021 / Su-
sanna Isern in ilustrator Rocio Bonilla sta 
zdaj že zelo uigran tim, ki sta nam podari-
la že vrsto odličnih slikanic. Tokratna sli-
kanica otroke uči, kaj je v življenju zares 

pomembno, medtem ko na to nežno opominja tudi starše. 
V slikanici spoznamo različne otroke in njihove najdrago-
cenejše super zaklade. Sarin superzaklad so tako prijatelji, 
Nikov spoznavanje daljnih krajev, Vorančev superzaklad 
je ljubezen, Lučkin žival, Patricijin spomini, Tejev družina, 
Jakobov superzaklad je prosti čas, Lizin posebne stvari, Liin 
iskanje pustolovščin, Zarjin knjige, Marušin zdravje, Mihov 
sanje, Injin znanje, Anin superzaklad je njeno skrivno skri-
vališče, Ernestov je učiteljica, Filipov narava, Izakov so mirni 
in lepi trenutki, medtem ko je Nežin superzaklad kar ona 
sama. Slikanica je opremljena s čudovitimi ilustracijami ter 
z ganljivimi in globoki opomini na najpomembnejše stvari v 
življenju. 

Julie Phillips: 
IZGINULI SVET

Mladinska knjiga, 2020 / Avtorica 
nam v svojem prvencu lepo predstavi 
nepoznani svet Kamčatke, te divje dežele 
neskončnega prostranstva, nepredsta-
vljivih razdalj, gozdov, tundre, vulkanov, 

gejzirjev in zelo redkih mest. Roman je sestavljen iz več kraj-
ših zgodb, ki jih povezuje skrivnostno izginotje dveh malih 
sestric. V vsaki zgodbi spoznamo različne ženske z različnimi 
življenjskimi usodami, skozi katere spoznamo kamčatsko 
družbo, kulturo, tradicionalen odnos do žensk, nasprotja 
med Rusi in staroselci …



   SABINA JORDAN KOVAČIČ

ARNIKA – zdravilna kraljica gora

N
avadna arnika ali tudi samo arnika 
(Arnica montana) je zaščitena 
zdravilna rastlina. Latinsko rodovno 
ime izhaja iz starogrške besede ἀρήν 
(aren), ki pomeni jagnje oziroma 

ovca, opisuje pa mehke, z dlačicami porašče-
ne liste arnike. Njeno priljubljenost odražajo 
številna ljudska imena: aronk, brdnja, črvivec, 
gorski kokovičnik, gorska svetlica, hribovski 
primožki, kukovičnik, materinski koren, 
moravka, planinski pečnik, rumena krsnica, 
sončica, roža sv. Antona, svetlica, volčji zob.
Arnika je zaščitena rastlina in spada na 
seznam zavarovanih domorodnih rastlinskih 
vrst v Sloveniji, zato jo dovoljen samo pogojni 
odvzem – dovoljeno je nabiranje nadzemnih 
delov, razen semen oziroma plodov, kar po-
meni, da se lahko nabirajo samo cvetni listki 
in še to samo za osebne namene.

OPIS RASTLINE
Je večletna, od 20 do 60 cm visoka rastlina. 
Raste na slabši zemlji, po zakisanih travnikih, 
košenicah, planinskih travnikih, visokih barjih 
po vsej Sloveniji, od nižin do visokogorja 
(prvotno je bila značilna za gorska področja 
Evrope). Zaradi pretiranega nabiranja in gno-
jenja travnikov postaja čedalje redkejša. 
Rastlina ima večinoma eno steblo, včasih tudi 
več manjših. Listi so jajčasti, dolgi 7 cm, zna-
čilno mehko dlakavi in izraščajo predvsem iz 
prizemnega venca. Nekaj manjših lahko raste 
po parih tudi višje na stebelcih. Prepoznamo 
jo po 6 do 8 cm velikem oranžno rumenem 
koškastem socvetju. Socvetje obdaja 18 do 24 
ostrih listov ovojka, pokritih z rumenimi dlači-
cami. Cvetovi v socvetju so cevasti in jezičasti. 
Arniko nabiramo v času njenega cvetenja. 
Nabiramo cvetne listke, cvetje oziroma cvetne 
koške arnike.

ZDRAVILNE UČINKOVINE
Zdravilne učinkovine se nahajajo v glavnem v 
cvetovih (Arnicae flos), ponekod uporabljajo 
tudi celo cvetoče zelišče (Arnicae herba) in 

korenike (Arnicae rhizoma). 
Cvetovi vsebujejo veliko karotenoidov, ki jim 
dajejo značilno rumeno barvo. Eterična olja 
med drugim vsebujejo terpenoide in derivate 
timola. Grenak okus pripravkom iz arnike 
dajejo seskviterpenski laktoni (helenalin, 
dihidrohelenalin in njuni estri).
V drogi arnike so prisotni še triterpenoidi, 
fitosteroli, polisaharidi, fenolne kisline, 
kumarini, polialkini in flavonoidi (glikozidi 
hispidulina, patuletina, betuletola, spinaceti-
na in kvercetagetina). 

UPORABA
Pogost pripravek je tinktura arnike, razredče-
na z vodo. V medicini se uporablja predvsem 
zunanje, in sicer za obkladke pri kožnih 
vnetjih po piku žuželk in ožigih meduz, turih, 
oteklinah zaradi poškodb, zvinih in udarninah, 
podplutbah, povrhnjem vnetju ven, mišičnih 
in sklepnih bolečinah, pa tudi za izpiranje 
vnete ustne in žrelne sluznice. V obliki krem 
ali gelov se uporablja pri revmatičnih težavah. 
Tradicionalno se uporablja pri omejenih povr-
šinskih in sončnih opeklinah.
Pripravki iz arnike se zaradi toksičnosti seskvi-
terpenskih laktonov praviloma uporabljajo 
zunanje. Notranje se lahko uporablja močno 
razredčena v homeopatskih pripravkih. 
Tinkturo arnike pripravimo z namakanjem 10 
g cvetov arnike v 100 g razredčenega alkohola 
(ali močnega žganja). Tinkturo lahko nadome-
stimo z alkoholaturo: 100 g svežih, razrezanih 
cvetov namakamo v 100 g koncentriranega 
etanola. 
V živinozdravstvu se razredčena tinktura 
uporablja za čiščenje in hitrejše celjenje ran. 
Posušeno in v prah zdrobljeno zel dajejo živi-
ni, ki nima apetita in pri črevesnih kolikah.

NEŽELENI UČINKI
IN OPOZORILA
Odsvetuje se nanašanje pripravkov na poško-
dovano (ranjeno) kožo, saj lahko povzročijo 
edematozni dermatitis in ekcem, pogosto nas-

tane tudi navzkrižna reakcija na druge rastline 
iz družine nebinovk (Asteraceae). Koncentrira-
ni pripravki lahko izzovejo celo nekrozo kože. 
Odsvetuje se dolgotrajna uporaba arnike.
Notranja uporaba je prepovedana, saj 
vsebuje učinkovino helenalin, ki je strupen. 
Ob zaužitju lahko pride do zastrupitve, ki se 
kaže z bruhanjem, glavobolom, bolečinami v 
trebuhu, palpitacijami, težavami z dihanjem, 
v najslabšem primeru lahko pride do smrti. 
Osebe, ki so alergične na košarice (kamilico, 
rman, ognjič, ameriški slamnik), arnike ne 
smejo uporabljati, ker prav tako pri njih izzove 
alergično reakcijo.

ZANIMIVOSTI
Arnika pa ima tudi svoje mesto v homeopatiji, 
kjer iz posušenih podzemnih delov rastline 
pripravijo tinkturo in nadalje z redčenjem in 
oblikovanjem v globule, ki posredujejo infor-
macijo. Arnica montana v različnih potencah 
je standardno zdravilo v homeopatiji, na 
katerega pomislimo ob poškodbah s topimi 
predmeti in padcih vseh vrst, v akutni fazi 
poškodb s topimi predmeti in/ali poškodb s 
krvavitvam izlivih krvi.

PRIPRAVA POPARKA
Poparek iz arnike naredimo tako, da 4 čajne 

ZDRAVILNE
RASTLINE
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GIBANJE IN POČUTJE (2. del)
  mag. MATIC CIZEL

V prejšnjem prispevku smo nekaj vrstic 
namenili temu, kako sta povezana te-
lesno in duševno zdravje. Konkretneje 
smo spoznali, da je vpliv gibanja na 
ugodnejše počutje nesporen. Nedav-

na raziskava je potrdila, da že reden 10 mi-
nutni sprehod izboljša počutje. Da je gibanje 
koristno, načeloma vemo vsi, ustavi pa se pri 
vpeljavi teoretičnega znanja v praktično izved-
bo. Nekaj besed bi zato namenili temu, kako si 
olajšati vpeljavo gibanja v naš vsakdan.

KATERO
AKTIVNOST IZBRATI?
Ni potrebno, da uvajamo v življenje večje spre-
membe in ni potrebno, da izbiramo aktivnosti, 
ki je nikoli pred tem nismo poznali in izvajali. 
Vprašanje, kako dolgo bi jo obdržali, poleg tega 
pa je uvajanje nečesa novega v naš vsakdan 
lahko tudi stresno. Bolj smiselno je, da izhaja-
mo iz tega kar že poznamo ali počnemo ter to 
bolj obremenimo. Večini je verjetno blizu hoja. 
V tem primeru bi bilo smiselno vprašanje, kako 
dodati več hoje v naš vsakdan. Za tiste, ki so se 
v preteklosti že ukvarjali s športom, ki jim je bil 
blizu, pa je lahko ta smiselna izbira. Verjetne-
je je, da se bomo lotili tiste aktivnosti, ki jo že 
poznamo oziroma smo jo nekoč že radi izvajali.
Izbiro aktivnosti in obremenitev seveda prila-
godimo morebitnim zdravstvenim omejitvam. 
Tudi v primeru omejitev ali telesne oviranosti 
obstajajo možnosti gibanja, o katerih nas lah-
ko seznani fizioterapevt ali kineziolog. Oba sta 
za takšen posvet, brez klasičnega delovnega 
naloga, dostopna v zdravstveno-vzgojnih eno-
tah najbližjih Zdravstvenih domov. 

PRIMERNA OBREMENITEV 
IN REALNI CILJI
Običajno priporočilo je 30 minut zmerne aktiv-
nosti na dan oz. 150 minut na teden. 30 minut 
predstavlja zgolj 2 % celega dne. Čas, ki ga 
najdemo vsi, kajne? Tudi teh 30 minut si lahko 
razdelimo na manjše, npr. 10 minutne sklope. 
Zmerno smo sicer aktivni takrat, ko se poveča 
srčni utrip, ko sta prisotna občutek toplote in 
zadihanost. Če vam je všeč nekoliko nižja šte-

vilka, se lahko oprimete tudi priporočila 15 
minut dnevno oz. 75 minut tedensko, a ta velja 
za intenzivno aktivnost, kjer se že oznojimo in 
zasopemo. Kako prepoznati razliko med zmer-
nim in intenzivnim gibanjem? Pri zmernem 
lahko povemo stavek, brez da bi vmes zadihali, 
pri intenzivnem pa ne več.
Če sodimo med tiste, ki trenutno niso redno 
telesni aktivni, bo želja po enournem gibanju 
vsak dan dobronamerna, a najbrž nerealna. 
Zaplet je tu podoben kot pri hujšanju oziroma 
dieti: prevelika sprememba, ki je ne zmoremo 
ohranjati več kot nekaj dni, morda nekaj te-
dnov. 
Če gibanje uvajamo ali pa se že gibamo in želi-
mo to povečati, je smiselna postopnost. Za ne-
koga, ki je telesno neaktiven, bo dobrodošlih 
že 5 ali 10 minut na dan, za začetek. Obrabljen 
stavek »vse bo boljše kot nič« še kako drži. De-
set minut, ki smo jih dejansko opravili, je pač 
koristnejših od željene ene ure, ki je bila preve-
lika in se je nismo lotili.  

KDAJ?
Verjetneje je, da se bomo neke aktivnosti (gi-
banje ali kaj drugega) lotili, če zanjo določi-
mo konkreten čas v dnevu, ki bo namenjen 
le temu. Vsak ima čas v dnevu, ko je distrakcij 
manj, in lahko 15 ali 30 minut posveti željene-
mu. Nekateri povedo, da je to zjutraj pred služ-
bo, za druge odmor med delovnim časom, za 
nekoga večerni čas med poročili in filmom … 
Koristnost jutranje aktivnosti je lahko nekoliko 
izrazitejša, saj nas že navsezgodaj spremlja za-
vedanje, da smo nekaj storili zase. Cilj je torej 
določitev konkretnega termina v dnevu, ko 
je najmanjša verjetnost, da nam obveznosti 
prekrižajo načrte. Ko določimo čas v dnevu, iz-
berimo še dneve v tednu. Ponovno ne rabimo 
pričeti s petimi dnevi v tednu. 

MAJHNE IDEJE
ZA DODATNE KORAKE
Dnevno lahko sledimo tudi majhnim idejam, 
kako dodati nekaj korakov več v naš vsakdan. 
Izognemo se, npr. uporabi dvigala, na kraj-
še razdalje se odpravimo peš, v kolikor se že 
odpravljamo peš, pa lahko na ustaljeni poti 
naredimo dodaten ovinek. Če se v trgovino 

odpravimo z avtom, pa morda ne parkiramo 
neposredno pred vhodom, temveč nekoliko 
stran (četudi le na koncu parkirišča). Morda 
bomo nekatere opravke resda postorili kakšno 
minuto počasneje, a bo namen drugačen in 
koristnost jasna.

TEŽAVE Z MOTIVACIJO?
Če se gibanja težje lotimo sami, lahko sklene-
mo dogovor z nekom, ki se prav tako želi lotiti 
telesne aktivnosti ter s tem olajšamo izkušnjo 
obema. Vnaprej določen dan v tednu bom mo-
tivator jaz, drugi določen dan v tednu pa druga 
oseba. Občutek odgovornosti ne le zase, tem-
več tudi za nekoga drugega, nas lahko dodat-
no motivira. Če se težje lotimo gibanja, velja 
razmisliti tudi o organizirani aktivnosti, ki jih 
ponujajo razna društva ali zasebni ponudniki. 
Tudi če zaradi objektivnih ovir načrtovane ak-
tivnosti nek dan v tednu ne zmoremo, lahko 
opravimo le nekaj minutno aktivnost. Usta-
ljenega ritma tako ne prekinjamo in še vedno 
ohranjamo občutek, da smo nekaj majhnega 
vseeno storili zase.

In pa: odpravimo se. Sicer bomo več časa 
namenili razmišljanju o gibanju kot gibanju 
samemu. Gibanje možganskih celic pa med 
priporočenih 30 minut dnevnega gibanja ne 
šteje. Če nam aktivnost, termin ali kater drug 
element ne ustreza, lahko to še vedno spremi-
njamo kasneje. 

Za gibanje ne rabimo 
nujno plačevati ali 

uvajati aktivnosti, ki 
jih nikoli nismo počeli. 

Izberimo tisto, kar 
najlažje vključimo v 
naš vsakdan ali pa 
obremenimo tisto,

kar že počnemo.

žličke posušenih cvetov arnike prelijemo 
s skodelico vrele vode in pustimo stati 10 
minut, nato precedimo. Takšen poparek lahko 
uporabimo večkrat dnevno samo zunanje za 
športne poškodbe, pospešitev celjenja ran, 
dezinfekcijo, preprečevanje vnetij. Spiramo z 
ohlajenim poparkom iz arnike ali pa poparek 
uporabimo pri obkladkih – gazo namočimo v 
poparek iz arnike in jo položimo na mesto po-

škodbe. S poparkom iz arnike lahko izpiramo 
vneto ustno in žrelno sluznico, vendar mora-
mo tekočino v ustih po izpiranju izpljuniti.

TINKTURA
Tinktura, razredčena z vodo. Kupimo jo lahko 
v lekarni ali pa jo pripravimo sami. 5 g suhih 
cvetov arnike prelijemo s 100 ml 70 % alko-
hola in pustimo, da se namaka 2 do 3 tedne, 

medtem večkrat stresamo. Nato odcedimo 
in hranimo v temnih steklenicah. Dajemo jo v 
obkladkih na udarnine, podpludbe, zvine in 
zlome za zmanjšanje otekline in poredelosti 
ter hitrejše okrevanje.
Masažno olje pripravimo tako, da en del suhih 
cvetov prelijemo s petimi deli kvalitetnega olja 
(olivno). V obliki krem in gelov jo uporabljamo 
pri revmatičnih težavah v mišicah in sklepih. 
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ZMAGALI V POVRATNEM DVOBOJU V PREBOLDU

  DUŠAN PEZELJ

    ARHIV NTK ŠENTJERNEJ

P
red dobrim mesecem smo člani NTK 
Šentjernej v goste povabili rekreativ-
ce iz Prebolda in srečanje v domači 
dvorani Kobra Team izgubili z izidom 
1 : 5. Takrat smo se tudi dogovorili, 

da obisk vrnemo in to smo naredili v sredo, 
7. julija. Dvoboj smo odigrali v telovadnici 
Osnovne šole Griže pri Preboldu, kjer smo 
nastopili v najmočnejši postavi in v razburlji-
vem ter izenačenem srečanju slavili z izidom 
5 : 4. Tudi tokrat je za Prebold igral prvi mož 
Savinje, ki uspešno tekmuje v 1. slovenski 
namiznoteniški ligi in je bil za nas premočan 
nasprotnik. 
Tekmo sta odprla Igor Kotnik in Marjan Kova-
čič Marč, ki je srečanje izgubil s 3 : 1. V prvem 
nizu je bil Marč boljši, v naslednjih treh pa je 
s precej sreče slavil domačin. Kot rečeno, je 
bil Jaka Golavšek nepremagljiva ovira za vse 
nas. V drugem dvoboju je z izidom 3 : 0 ugnal 
Andreja Kuharja Kukija. Prvo zmago za NTK 
Šentjernej je dosegel Darko Jakobčič, ko je s 3 
: 0 premagal Saša Govca. Kovačiča je zamenjal 
Dušan Pezelj, ki je prav tako s 3 : 0 izgubil z Go-
lavškom. V nadaljevanju je Jakobčič s 3 : 0 pre-

magal Kotnika, Kuhar pa s 3 : 1 Govca. Po dveh 
tretjinah srečanja je bil tako izid izenačen na 3 
: 3. Golavšek je bil razred zase in je s 3 : 0 pre-
magal tudi najboljšega igralca iz Šentjernejske 
doline Jakobčiča ter povedel svoje moštvo v 
vodstvo s 4 : 3. To pa je bilo za domačine tudi 
vse, kajti v nadaljevanju je Pezelj dobil dvoboj 
z Govcem s 3 : 0, Kuhar pa proti Kotniku 3 : 1 in 
zmaga s 5 : 4 je zasluženo pripadla NTK Šen-
tjernej. 
Srečanje se je nadaljevalo v Žalcu na Fontani 
piva, kamor so nas povabili novi prijatelji na 
pokušino in na zakusko, kjer se je ob sprošče-
nem vzdušju ob pogovoru stkala prava prija-
teljska vez. Med drugim smo se dogovorili, da 
taka srečanja še ponovimo. Morda že na Jer-
nejevem. Lani nam je koronavirus preprečil 
prireditev Dneva odprtih vrat namiznega teni-
sa. Letos pa upamo, da nam le uspe izpeljati 
ta športni dogodek in z njim prikazati in ljudi 
v dolini pod Gorjanci seznaniti z najhitrejšo 
igro z žogico. To naj bi se zgodilo v soboto, 
25. septembra 2021, ob 10. uri v Osnovni šoli 
Šentjernej. Sobotno dopoldne v telovadnici 
bo pestro, obiskovalci se bodo lahko pomerili 
v ping pongu, lahko si bodo ogledali razsta-
vo o delu in ustanovitvi najmlajšega kluba v 
državi ter odmevnost v medijih, dan bodo s 

prikazom dobrega namiznega tenisa popestri-
li najmlajši igralci NTK Krka iz Novega mesta. 
Dan odprtih vrat pa bo tudi priložnost za vpis 
učencev v NTK Šentjernej. 
Seveda je virus tisti, ki kroji življenje po vsem 
svetu, zato se bomo morali udeleženci ravna-
ti po navodilih NIJZ. Upajmo, da bo korona 
dovoljevala srečanje, sicer bomo primorani 
prireditev spet prestaviti ali celo odpovedati.
Ker brez denarja ne gre, se ob tej priložnosti 
NTK Šentjernej zahvaljuje vsem, ki so nam 
do zdaj z donacijami pomagali: ISKRA PIO d. 
o. o., TRAC d. o. o., Kmetija KARLOVČEK d. o. 
o., Optika OPTRIS d. o. o., L-TEK ELEKTROTEH-
NIKA d. o. o., GALLUS d. o. o., EUROCOM s. p., 
VECTUM d. o. o. in EDMS d. o. o., za kar smo 
jim zelo hvaležni. Želimo in upamo, da se tem 
donatorjem pridružijo še vsa druga podjetja, 
da bomo tako lažje izvajali naš program, ki te-
melji predvsem na delu z mladimi v namizno-
teniški šoli. Še enkrat, VELIKA HVALA vsem. 

KLARA LUKAN 
EVROPSKA 

PODPRVAKINJA
  SABINA JORDAN KOVAČIČ

    OSEBNI ARHIV KLARE LUKAN

K
lara Lukan je v mesecu juliju 
nastopila na evropskem atlet-
skem prvenstvu do 23 let, ki je 
potekalo v estonski prestolnici 
Tallin. V teku na 5000 metrov je 

s časom 15:44,00 osvojila srebrno me-
daljo. Pred njo je bila le Italijanka Nadia 
Battocletti. 

Utrinek s tekme

Pokušnja piva ob Fontani piva v Žalcu.
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OLIMPIJSKI DEBI KLARE LUKAN V TOKIU
  SABINA JORDAN KOVAČIČ

    WWW.SPORTKLUB.SI & UROŠ VIDE

Š
entjernejčanka Klara Lukan si je s ča-
som 15:44,00, ki je zadoščal za osvoje-
no drugo mesto na evropskem atlet-
skem prvenstvu, pritekla vozovnico za 
tek na 5000 m na letošnjih olimpijskih 

igrah v Tokiu. Klara je ob svojem dosežku de-
jala: »Waw, uresničitev sanj! Uvrstila sem se na 
olimpijske igre v Tokiu. Največja nagrada, sanje 
vsakega športnika so danes postale resnične. 
Kot ena izmed 41 športnikov bom zastopala 
Slovenijo na letošnji olimpijadi. Izjemno sem 
hvaležna za priložnost in za vse tiste, ki me zves-
to podpirate.« 
Najmlajšo atletinjo v slovenski olimpijski re-
prezentanci je za srečno popotnico v Tokio v 
četrtek, 15. julija 2021, sprejel župan Občine 
Šentjernej Jože Simončič. Dogodka so se ude-
ležili tudi ponosni Klarini starši, podžupan Ob-
čine Šentjernej in predsednik Atletskega kluba 
Šentjernej Jože Vrtačič, nekdanji Klarin trener 
Elvis Antončič ter častni občan Občine Šentjer-
nej in starosta Atletskega kluba Šentjernej Ja-
nez Kuhelj. Župan je Klari čestital za vrhunske 
dosežke in ji izročil priložnostno darilo, z željo, 
da uresniči svoje zastavljene cilje.
Klara Lukan je imela svoj krstni nastop v petek, 
30. julija. Tekla je v drugi kvalifikacijski skupi-
ni teka na 5000 m. V izjemno težkih razmerah 
za tek, je Klara, za katero je bil to debitantski 
nastop na velikem članskem tekmovanju na 
prostem, na žalost odstopila. Začela je zelo 
dobro in bila po prvih 1000 m na šestem mestu 
izmed 18 tekmovalk. Kilometer kasneje je bila 
na devetem mestu, a še vedno v stiku z vodil-
nimi, nato pa se je ritem skupine zelo povečal 

in Lukanova je izgubila stik z najboljšimi. Po 
neulovljivem zaostanku je svoj nastop konča-
la. Klara je po nastopu dejala: »Danes očitno ni 
bil moj dan. Mi je zelo žal zapravljene tako ve-
like priložnosti, ampak v določenem trenutku 
so noge postale tako zelo težke, da nato nisem 
bila psihično več zmožna vztrajati v bolečini še 

1300 m. Pogoji so bili specifični, zelo visoka vla-
žnost zraka je pripomogla k večji utrujenosti. 
Verjamem, da je ta neuspeh dobra šola in bom 
na naslednjih OI močnejša. Naporna in dolga 
sezona tekem je za mano in sem fizično ter 
mentalno zelo utrujena.«
Klara, iskrene čestitke, za uspešno sezono. 



Podelitev letnih nagrad Kluba za konjski šport Šentjernej
  LANA ZRINJANIN

    MAJA CVELBAR

V torek, 22. junija 2021, so se člani Klu-
ba za konjski šport Šentjernej zbrali 
na rednem občnem zboru. Vodstvo 
kluba, na čelu s predsednikom Andra-
žem Rumpretom, je poročalo o delo-

vanju kluba v letu 2020. V lanskem letu je klub 
praznoval 100 let obstoja in 135 let prirejanja 
dirk v Šentjerneju, a žal zaradi epidemije ko-
ronavirusa nismo mogli obeležiti to častitljivo 
obletnico. Kljub vsem omejitvam in težavam, 

ki jih je prinesla epidemija, se člani in vodstvo 
kluba trudijo zagotavljati dobre pogoje za 
trening in tekme, ureja se okolica hipodroma 
ter izboljšuje podlaga tekmovalne steze. Čla-
ni imajo v treningu kar veliko število mladih 
konj, kar navdaja z upanjem v dobre rezultate 
v prihodnje. 
Na občnem zboru so bile podeljene klubske 
nagrade za leto 2020. Najboljši voznik in rejec 
leta je Alojz Franko, njegov konj Planet pa naj-
boljši kasač Kluba za konjski šport Šentjernej. 
Nagradi za najboljšega lastnika in trenerja je 
dobil Jože Judež. 

V soboto, 24. julija 2021, so člani 
Kluba za konjski šport Šentjernej 
organizirali prvi tekmovalni dan v 
sezoni 2021. Šlo je za nadomesti-
tev aprilskega tekmovalnega dne, 

ki je odpadel zaradi prepovedi organizaci-
je športnih dogodkov povezane z epide-
mijo novega koronavirusa. Ravno zato, ker 
je šlo za nadomestni datum, so bile dirke 
na nekoliko netradicionalno soboto. Kljub 
temu so se tekmovalci domačega kluba 
izvrstno odrezali in Šentjerneju pritekli tri 
zmage.
V prvi točki sporeda, dirki v spomin na 
Franca Janževiča, je z malo sreče in dobro 
taktično vožnjo triletni Pierre, rejca Jožeta 
Antončiča iz Prapreč, na vajetih lastnice in 
trenerke Lane Zrinjanin, v drugem nasto-

  LANA ZRINJANIN

    EMIL TURK
pu kariere pritekel do krstne zmage s časom 
1.23,3. Na drugo mesto pa sta osvojila Jole in 
Ignac Zagorc. 
V drugi dirki je ponovno slavil domačin – An-
drej Simončič in kobila Bershka MMS z odlič-
nim kilometrskim časom 1.19,5. To je bila 
sploh prva dirka v kateri je Andrej sam vozil 
svojo novo pridobitev – res izvrsten začetek. 
Tretje mesto si je po daljši odsotnosti s tek-
movalnih stez pritekel Brandy iz hleva Roka 
Bregarja na vajetih italijanskega voznika Pa-
ola Scamardelle.
Po tretji točki je občinstvo na podelitvenem 
prostoru spet pozdravilo Andreja Simončiča, 
a tokrat s konjem Boaz Nas. Čas zmagovalne-
ga dueta v dirki štart-cilj 1.20,1.
Četrta točka je postregla z veliko napetosti in 
nekoliko nepričakovanim izidom. Zmagal je 
Floto na vajetih Branka Seršena iz KK Ljuto-
mer, a vendarle ostaja občutek, da domači-
na Planet in Alojz Franko s petim mestom in 

nekoliko ponesrečenim nastopom nista 
pokazala vsega kar bi lahko.
V peti točki sporeda je zmagovalka Mi-
chelle na vajetih Darje Dolinšek Trontelj s 
časom 1.16,5 le za nekaj desetink zgrešila 
rekord hipodroma, kar kaže na to, kako 
so člani Kluba za konjski šport Šentjernej 
izvrstno pripravili stezo. Še eno četrto 
mesto je domačinom pritekla Tamerice.
Tekmovalni dan je potekal v prijetnem 
vzdušju, a z nekoliko okrnjenim številom 
obiskovalcev zaradi omejitev povezanih z 
epidemijo. Zato so pa k dobrem vzdušju 
toliko več pripomogli domači tekmovalci s 
tremi zmagami in kopico dobrih uvrstitev. 
Klub za konjski šport Šentjernej načrtuje 
organizacijo še dveh tekmovalnih dni – 29. 
avgusta ob občinskem prazniku Jernejevo 
ter 3. oktobra. Vsi si želimo in upamo, da 
epidemija ne bi znova okrnila ali prepreči-
la organizacijo kasaških dirk. 

ANDREJU SIMONČIČU DVOJČEK ZMAG 
NA DOMAČIH DIRKAH
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T
okratni potopis nas bo popeljal v dolino, ki jo je izoblikoval hudourniški potok 

Kobile.
V vročih junijskih dneh sem se že zgodaj zjutraj odpravil v osrčje Gorjancev, in 

sicer s startom ter zaključkom v Gorenjem Vrhpolju, pri bivšem središču Dolenj-

ske, diskoteki Kosov hram, ki na žalost vidno propada ter izgublja boj s časom.

Pot me je vodila skozi vas ter preko vasi Mihovo do velikega smerokaza, ki me je usmeril 

na Laško pot, po kateri se da priti na vrh Gorjancev preko grebena Grabišče, ki tudi meji 

med dvema velikima gorjanskima dolinama – Pendirjevko in dolino Kobile, kjer je bila 

v času Ilirov naselbina, kar so razkrila tudi izkopavanja, ki so jih nekoč izvajali na tem 

področju. Med vzponom po poti, kjer so nekoč gnali živino iz ene strani Gorjancev na 

drugo, predvsem za prodajo na sejmu v Šentjerneju, se mi je odprl prelep pogled na 

cerkev sv. Miklavža na Gorjancih, kakor tudi na zahod proti Tolstemu vrhu.

Po polovici vzpona do vrha grebena, se pot priključi evropski peš poti E7, katera vodi 

med vzhodnim in zahodnim delom naše dežele. Tokrat sem se odločil, da se podam po 

njeni smeri preko doline Kobile, ki je zavarovana kot gozdni rezervat na površini 353 ha, 

iz katerega je izločenih 128 ha bukovih gozdov in prekategorizirano v varovalni gozd. Pot, 

ki vodi po sredini grebena, me je vodila mimo velikih skalnih osamelcev, neokrnjenega 

gozda ter preko več potočkov, ki se v dolini združijo v istoimenski potok Kobila. Po pre-

maganih dobrih 10 km sem prispel do bivaka LD Šentjernej – PRAG ter si privoščil malo 

daljši postanek za okrepčilo. Okrepčilo in postanek ob petju ptic sta mi zadala novih 

moči za nadaljevanje poti, ki me je vodila v dolino ter naprej do izhodišča v Gorenjem 

Vrhpolju. Ob poti sem prispel do ostankov žag, ki so jih po letu 1914 dali zgraditi menihi 

iz bližnje Kartuzije Pleterje, ter do mnogih izvirov, ki nakazujejo, da so Gorjanci polni 

vode in da jih je prav zato potrebno toliko bolj varovati, da jih bomo lahko uživali tako 

mi kakor tudi naši zanamci. Da sem prihajal v spodnji del doline, pa mi je kazal tudi sam 

potok, ki se je meter za metrom umirjal, pa čeprav je še vedno živahen ter hiter, kar tudi 

nakazuje, da ima hudourniški značaj. Ob prispetju v vas, sem si, poleg izhodiščne točke, 

ogledal še obnovljen vaški studenec, katerega so obnovili člani TD Vrhpolje, ki pa je zara-

di nekontroliranih posegov v njegovi neposredni bližini v nedavni preteklosti žal presušil 

in zato nima več funkcije kot nekoč, ko so do njega po vodo hodili iz celotne vasi. 

Pot, v dolžini dobrih 16 km, sem premagal v dobrih 6-ih urah z vsemi postanki. 

    CIRIL MIKLIČ

Preko
Kobil
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PREGOVORI ZA AVGUST
Če se avgusta po gorah kadi, kupi si kožuh za zimske noči. / Če bo o Porcijunkuli 
(2. 8.) vročina, huda bo prihodnja zima. / Če se megla zjutraj v zrak vzdiguje, 
slabo vreme napoveduje, če pa zemlja meglo posrka, lepo vreme na vrata trka. 
/ Sonce srpana grozdje meči, z medom navdana ajda diši. / Srpana če veter 
zvedri, vreme še dolgo trpi. / Strd za potice popijejo Jerneja (24. 8.) meglice. / 
Če Jerneja (24. 8.) veter zjasni, lepo vreme še dolgo trpi. / Kakor Jernej (24. 8.) in 
zadnji srpan vremeni, se vsa jesen drži.

SESTAVINE:

TESTO: 3 jajca / 1 vanilijev sladkor / 1 kozarček sladkorja / 1 kozarček olja / 1 kozarček mleka / 
2 kozarčka moke / 1 pecilni prašek 

(kozarček = jogurtov kozarček)

SKUTIN NADEV: 500 g skute / 1 kisla smetana / 1 jajce / 2 vanilijeva sladkorja

SADJE: sveže ali iz kompota (zelo dober okus dajo marelice ali breskve)

POSTOPEK PRIPRAVE:
Zmešamo jajca, sladkor in vanilIjev sladkor. Dobro zmešani zmesi dodamo vse ostale sestavine za testo. 

Polovico mase vlijemo v pomokan pekač in pečemo 15 minut na 200 stopinj.
Nato potresemo na testo 0,5 kg sadja (ali sadje iz kompota). Prekrijemo s skutinim nadevom. Čez polijemo drugo polovico testa.

Spečemo do konca – cca 20 minut. 
Pečeno potresemo s sladkorjem v prahu.

Dober tek!Dober tek!

Sočno pecivo s skuto in sadjemSočno pecivo s skuto in sadjem

Recept je preizkusila Darija Kovačič.

VIC

Muha in pajek
Zjutraj prileti muha 
mimo pajkove mreže. 
Pajek jo vidi in si že misli, 
kako jo bo dobil v svojo 
mrežo. Opoldne zopet 
ista muha prileti mimo 
pajkove mreže. Pajek 
je že malo razočaran. 
Zvečer še enkrat prileti 
muha mimo mreže. Tedaj 
je pajku dovolj in zakriči 
za njo:
»Ti pa imaš srečo. Jutri 
boš sigurno moja!«
»Ne boš me ne,« se 
zasmeji muha. »Saj sem 
muha enodnevnica!«

Čas priprave: cca 1,5 ure / Pekač velikosti 25 x 35 cm

V prejšnji številki glasila smo vas spraševali, kaj je na objavlje-
ni fotografiji. Za pravilen odgovor, da na objavljeni fotografiji 
viden pogled na Škrivno in Veliki Ban, se zahvaljujemo BO-

JANI JANŽEVIČ iz Cerovega Loga. Nagrajenka naj se oglasi v 
Slaščičarni Košak na plac´, kjer jo čakata dve porciji domačega 

sladoleda. Slaščičarni Košak se za nagrado iskreno zahvaljujemo.
TOKRAT VAS SPRAŠUJEMO, KAJ JE NA POSNETI FOTOGRAFIJI. Vaše 
odgovore pričakujemo do četrtka, 16. septembra 2021, na naslovu: Ure-
dniški odbor Šentjernejskega glasila, Občina Šentjernej, Prvomajska 
cesta 3 a, 8310 Šentjernej ali na e-naslovu: sentjernej@siol.net. 
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POBARVANKA
ZA Najmlajše

RIŠE:
Mojca Lampe

Kajtna


